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Mai multă atentie activității aeromodelistice! Au semnat Apelul de la Viena
DE MULTA vreme tineretul 

nostru se ocupă cu construc
ția de aeromodele. in unna unei 

munci perseverente și bine îndru
mate, în această disciplină spor
tivă am obținut succese remarca
bile cu care ne putem mîndri chiar 
și peste hotare. Numele unor aero
modeliști ca Anania Moldoveanu, 
Andrei Budai, ' Ionel Georgescu sau 
Otto Hintz, sînt bine cunoscute a- 
tît în țară cit și peste hotare.

In ultima vreme, activitatea aero- 
modelistică din patria noastră a 
progresat intr-un ritm rapid. Numai 
în 2-3 ani aeromodeliștii noștri au 
înlăturat o mare parte din greută
țile pricinuite de lipsa lemnului de 
balsa, folosind cu succes cele mai 
felurite esențe de lemn ce se găsesc 
In pădurile noastre. Totodată, prin- 
tr-o orientare justă, din practica 
aeromodeliștilor noștri a dispărut 
pentru totdeauna acea nejrstificată 
împărțire a timpului — perioada 
octombrie-martie, caracterizată prin- 
tr-o completă stagnare a activității 
aeromodelistice și aprilie-septem- 
brie. în care au loc întrecerile cu 
caracter comoetițional. Astăzi, indi
ferent de anotimp, activitatea aero- 
iBodelistică se desfășoară cu a- 
eeeași intensitate astfel că in 
viitorul sezon in aer liber ne pu
tem aștepta la o însemnată cotitură 
în sportul aeromodelist, la noi suc
cese de și mai mare valoare.

Pentru ca aceste succese să exis
te într-adevăr, este necesar ca aero- 
modeliștîi să se bucure în viitoarea 
activitate de un mai mare aj :tor din 
partea centrului experim-ntil de 
aeromodele. Aci sînt pregătiți cu 
atenție și răbdare viitorii instruc
tori de aeromodelism. elemente cu 
reale calități in această disciplină 
a sporturilor aviatice. Tinerii că
rora li s-a dat posibilitatea să ur
meze cursurile de perfecționare ale 
acestui centru poartă amprenta 
unei multilaterale pregătiri și in
struiri tehnice și devin cei mai 
buni propagandiști ai sportului 
aeromodelist Ei ajută la lărgirea 
rețelei de cercuri aeromodeliste, 
pregătesc noi cadre de aeromode- 
liști care, după cum s-a constatat, 
sînt cei mai destoinici antrenori în 
sportul respectiv. Cu timpul însă, 
cunoștințele asimilate de acești ti
neri sînt depășite de progresul ra
pid al aeronauticei moderne și 
cum reîmprospătarea cunoștințelor 
se face la intervale destul de mari, 
de multe ori ei rămîn în urma rea
lizărilor științei aeronautice.

De asemenea, e te necesar ca in
tr-un viitor est mai aproniat si fie 
lichidată definitiv tendința greșită 
de a se recruta aeromodeliști nu
mai din rindu! elevilor In această 

direcție trebuie să fie intensificată 
acțiunea de înființare a cercurilor 
de aeromodele pe lingă cluburile 
muncitorești, întreprinderi și uzine 
ca și in cadrul căminelor cul
turale de' la sate, la GA.S., 
G.A.C., S.M.T. etc. Aceasta este cu 
atît mai necesar cu cit, odată 
cu trecerea unora dintre școlile 
profesionale pe lîngă întreprin
derile productive, se lărgește tot 
mai mult posibilitatea creșterii nu
mărului de aeromodeliști din rîn- 
dul tinerilor muncitori și munci
toare.

In viitoarea activitate aeromo- 
delistică în aer liber care începe 
peste c'teva zile în întreaga țară, 
o at? iție deosebită va trebui acor
dată competițiilor. Anul trecut, 
multe din întrecerile organizate pe 
pian 'o al au avut o des'ă urare 
normală, dar au fost și întîlniri 
care nu au adus nici un serviciu 
acestei discipline sportive din cau
za slabului lor nivel și a insufi
cientei organizări. De aceea trebuie 
să se insiste asupra modului de 
organizare a concursurilor, asupra 
disciplinei, precum Și asupra pre
gătirii concureiților, astfel ca fie
care intlnire sâ constituie un se
rios mijloc de propagare a sportu
lui aeromodelist

In competițiile anului trecut ti
nerii noștri constructori de aero
modele s-au lovit adeseori de una 
și aceeași prob'emă: lipsa ma e- 
rialelor necesare construcției de 
aeromodele. In țara noastră sînt 
însă posibilități de procurare a a- 
cestor materiale cum numai în pu
ține târî există In diverse orașe 
Său localități sînt numeroase în
treprinderi forestiere care ar putea 
procura aeroclubului central im
portante cantități de astfel de ma
teriale, provenite din deșeuri. O cît 
de mică inițiativă din partea aero
clubului central și importante can
tități de material care nu mai folo
sește întreprinderilor ar putea avea 
o întrebuințare în domeniul con
strucției de aeromodele, aducînd 
totodată întreprinderilor respective 
însemnate venituri.

Se recomandă tinerilor construc
tori ca în viitoarea activitate să 
prezinte modele care să corespun
dă întru totul normelor regu'a- 
mentului internațional în vigoare. 
Ei trebuie să plece de la confuzia 
cunoscutului principiu, care în a- 
viație își găsește o largă aplicati
vitate, că la o suprafață maximă 
se imnune o greutate minim':.

Aeromodeliști. tineri sportivi din 
mica aviație! Munciți cu rivnă și 
conștiinciozitate pentru a vă însuși 
temeinic tehnica construcției de 
aeromodele.

Alături de toți sportivii din țara 
noastră, sportivii ceferiști iau 

parte cu entuziasm la acțiunea de 
apărare a păcii, care se desfă
șoară, in momentul de față, cu un 
deosebit avint. Corespondentul no

stru loan Turjan din Sighișoara 
ne-a scris despre mitingul care a 

Jată-i pe jucătorii de fotbal de la C. S. Locomotiva-Iași semnînd A- 
pelul Consiliului Mondial al Păcii, către popoarele lumii.

Mișcarea noastră sportivă in 1955*)
Pentru a-i informa pe citi
torii noștri despre principa
lele acțiuni pe care le iniția
ză anul acesta Comitetul 
pentru Cultură Fizică și 
Sport și despre cele mai de 
seamă competiții la care vor 
țării noastre, ziarul „Scînteia’1
nole Bodnăraș, președintele C.C.F.S., rupndu-1 să 
răspundă la cîteva întrebări

Publicăm mai jos răspunsurile primite la între
bările noastre.

ÎNTREBARE : Care sînt obiectivele principale 
cuprinse în planul de muncă al C.C.F.S. pentru 
anul 1955?

RĂSPUNS : Cel mai de seamă obiectiv pe care 
ni-1 propunem să-l realizăm este lărgire: bazei de 
masă a mișcării sportive din țara noastră. Cu toate 
că în prezent activează în d ferite ramuri de sport 
un milion de membri cuprinși în asociațiile sportive 
— cifră ce trebuia îndeplinită pină la sfirșitul cin
cinalului — organele C.C.F.S. își sporesc efortu
rile în scopul depășirii simțitoare a acestei sar
cini. In colaborare cu U.T.M., C.C.S. și o serie de 
ministere, C.C.F.S. va organiza, anul acesta, unele 
competiții cu caracter popular, va intensifica 
munca de atragere a oamenilor muncii spre prac
ticarea diferitelor ramuri de sport, stimuiînd mai 
puternic inițiativele menite să contribuie la dez
voltarea mișcării sportive de masă.

O atenție deosebită va fi acordată activității din 
cadrul complexului sportiv G.M.A., precum șj an
trenării unui mare număr de activiști voluntari 
care să întărească necontenit conducerile colective
lor, asociațiilor și ale celorlalte organe cu munci 
de răspundere pe tărîm sportiv.

In cursul anului 1955 C.C.F.S. va depune efor
turi în direcția ridicării Ia un nivel mai înalt a 
muncii antrenorilor de sport, pentru a asigura o 
creștere simțitoare a măiestriei sportivilor fruntași, 
din partea cărora așteptăm performanțe de mai 
mare valoare.

C.C.F.S și-a propus să acorde o mare atenție 
dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare cu 
forurile sportive din celelalte țări; am invitat pen
tru anul 1955 un mare număr de echine sportive 
din diferite țări și am dat răspunsuri favorabile 
forurilor care au invitat sportivi ai ț'r'i noastre.

ÎNTREBARE: Ce manifestări sportive interna
ționale vor fi organizate în R.P.R. în cursul anu
lui 1955?

RĂSPUNS: Felul cum au fost organizate în ul
timii ani, Ia București și în alte orașe ale țării, 
diferite întreceri sportive internaționale a determi
nat pe oaspeții țării noastre — personalități din 
diferite organe sportive internaționale, antrenori 
și sportivi ai diferitelor echipe naționale și de 
cluburi — să facă aprecieri pozitive despre con
dițiile de găzduire și despre desfășurarea compe
tițiilor. Ca urmare, forurile sportive internaționale 
au acordat țării noastre cinstea de a găzdui o serie

avut loc de curind la depoul de 
locomotive din Sighișoara, cu 
prilejul căruia muncitorii cefe
riști din localitate și-au spus cu- 
vtntul în problema apărării pă
cii, împotriva uneltirilor ațițăto- 
rilor la război.

Printre cei care au luat cuvintul

Convorbire
cu tov. Manofe Bodnăraș

președintele C. C. F. S.
sporire lua parte

s-a adresat iov. Ma-

au fost și numeroși membri ai co
lectivului sportiv Locomotiva Sighi
șoara ca fotbaliștii: Ion Bîrsan, 
Ion Răzor, Constantin Radulescu, 
popicarii: Nicolae Costea, Pavel 
Radu, Nicolae Aron și șahistul 
Ștefan Oara. Toți cei prezenți au 
semnat apoi Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii luîndu-șt angaja
mentul de a contribui prin activi
tatea profesională și sportivă la a- 
părarea cauzei păcii.

★
Corespondentul nostru Eugen Ur-t 

su de la Iași ne-a trimis o serie 
de fotografii luate înaintea 
unui antrenament al echipei de 
fotbal Locomotiva. Din aceste 
fotografii și din rindurile trimise de 
corespondentul nostru am aflat că 
fotbaliștii ieșeni au semnat in acea 
zi Apelul, luîndu-și angajamentul de 
a-și întări semnătura prin munca lor 
de Zi cu zi. Au vorbit cu acest pri
lej căpitanul echipei Ion Gheorghiu 
și jucătorii Constantin Stan și V. 
Stănescu. După semnarea Apelului, 
fotbaliștii și-au început antrenamen
tul obișnuit.

Finala Spartachiadei de iarnă 
a satelor la șah

Două finaliste, Maria Șerbănoiu (stingă) campioana regiunii Pi
tești și Maria Trăistaru. "eorezentind regiunea Craiova își discută 
partida io' din turul doi.

(Citiți în peg. 6-a reportajul „Printre cei mai buni șahiști aii 
aateta“i.

de campionate europene, ceea 
ce ridică și mai mult presti
giul mișcării sportive din 
R.P.R.

După cum s-a anunțat, în 
cursul anului 1955 vor avea

loc la București campionatele europene de vo
lei și tir. iar pe lacul de la Snagov se vor des
fășura campionatele europene feminine de canotaj 
academic. Pentru buna desfășurare a acestor cam
pionate, la bazele sportive respective — parcul Di
namo, poligonul Tunari și Iacul Snagov — se vor 
face amenajări speciale.

Calendarul competițiilor sportive internaționale 
mai prevede și alte manifestări sportive de am
ple are. De pildă, în cursul lunii martie urmează să 
aibă loc o întilnire amicală de box între echipe 
ale R.P.R și Elveției, precum și întîlniri între lo
tul de tenis de masă al R.P.R. cu jucători și ju
cătoare din R. P. Ungară și R.F.P. Iugoslavia. 
In luniie următoare vor mai avea loc întîlniri de 
atletism, box, baschet, rugbi, șah, fotbal etc. cu 
echipe naționale, reprezentative de orașe sau de 
club din L.R.S.S., Franța, R. P. Polonă, R. P Bul
garia, Elveția, R. Cehoslovacă și din alte țări.

ÎNTREBARE: La ce competiții internaționale de 
prs‘e hotare vor lua parte sportivi din R.P.R. ?

RĂSPUNS. In raport cu anii precedenți, în cursul 
anului 1955 echipele sportive ale țării noastre vor 
participa la un mai mare număr de concursuri 
oficiale și amicale peste hotare. Trebuie amintită 
mai ales participarea reprezentativelor R.P.R. la 
campionatele mondiale de tenis de masă care vor 
avea loc în aprilie la Utrecht (Olanda), precum 
și participarea echipelor din R.P.R. la campio
natele mondiale de lupte clasice, haltere, scri
mă. și la campionatele europene de baschet, box, 
canotaj academic-masculin. Dintre competițiile 
principale cu caracter amical, Ia care va fi re
prezentată mișcarea noastră sportivă, amintim 
în primul rind Cea de a doua ediție a întîlnirilor 
sportive ale tmereului din cadrul celui de al 5-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studenților de 
la Varșovia. La aceste întîlniri vor lua parte nu
meroși sportivi din R P.R.

Dc asemenea, o echipă a țării noastre va lua 
parte la a opta ediție a marii intreceri internaționale 
de ciclism „Cursa Păcii" Praga-Berlin-Varșovia, 
iar formații masculine și feminine de atletism vor 
participa la unele concursuri organizate în R. P. 
Polonă, R. P. Bulgaria și în alte țări.

In ceea ce privește competițiile sportive interna
ționale. C.C.F.S. nu va cruța nici un efort pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor cu cercurile spor
tive de peste hotare, avînd convingerea că întîl- 
nirile sportive constituie un factor Important în 
stabilirea și cimentarea legăturilor prietenești în
tre popoare.

*) Arricol apărut în ziarul „Scînteia" nr 3231 
din 13 martie 1955.



0 singură clipă de zăbavă in fața obiectivului a- 
paratului de fotografiat și apoi cei cinci tineri vor 
porni in zbor pe panta înzăpezită.

Zăpada căzută in primele zile ale lui martie a în
demnat sute de tineri din toată țara să iasă la în
trecere, pe pirtiite de schi. Pretutindeni trebuie 
folosită această posibilitate pentru organizarea 
de concursuri, pentru trecerea normelor de schi 
G.M.A. Consiliile colectivelor sportive de la orașe 
ți de la sate nu trebuie să uite că îndeplinirea an
gajamentului anual la purtătorii insignei G.M.A. 
depinde de numărul de norme de schi trecute în 
această perioadă. Să pornim deci la organizarea 
concursurilor de schi, să mobilizăm masele de as
piranți G.M.A. in trecerea normelor de schi.

Foto I. HORVATH
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Crosul de mase „Să
Au trecut două săptămîni de 

cînd trebuia să înceapă în toa
te colectivele sportive organizarea 
primei etape a crosului d» masă 
„Să întîmpinăm 1 Mai". Timpul 
nefavorabil insă a împiedicat a- 
cest lucru în majoritatea regiuni
lor țării și acolo unde vremea con
tinuă să se mențină nefavorabilă, 
se fac pregătiri, se efectuează an
trenamente, astfel ca de îndată ce 
va fi posibil să se treacă Ia orga
nizarea întrecerilor. Sint însă și 
unele regiuni în care timpul s-a 
îmbunătățit și acolo au fost orga
nizate concursuri.
• Colectivul sportiv Constructo

rul Petroșani a organizat dumini
că 13 martie etapa I-a — pe co
lectiv — a crosului de masă „Să 
întîmpinăni 1 Mai".

■ Competiția a fost .bine organiza
tă. Tovarășii aleși recent în conduce
rea cercurilor sportive ca și comisia

intimp’năm 1 Mai”
raională de atletism, care a spriji
nit această acțiune, au acordat 
competiției importanța cuvenită. La 
startul întrecerii s au prezentat 
peste 100 concurenți și concurente, 
membri ai colectivului sportiv 
Constructorul Petroșani. Ei s-au 
dovedit bine pregătiți remarcindit- 
se îndeosebi Nicolae Dobrescu la 
seniori — și Vasile Croitoru — 
la juniori.
(de la subredacția noastră din Deva)

• Pregătirile pentru organizarea 
primei etape a crosului de mase 
se desfășoară din plin și la sate. 
Astfel, în comuna Mera, raionul 
Cluj, colectivul sportiv Recolta a și 
organizat primul concurs, la care 
au participat 120 de concurenți.

i
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„ALEGERI MODEL"
Pentru una din 

zilele de la înce
putul acestei hxnd 
fusese programată 
alegerea comrtetaâui 
de cerc sportiv ia 
întreprinderile Co
munale Oradea. 
Pregătiri se fă
cuseră din vre

me. Nu lipseau nici articolele 
la gazeta de perete, pretutindeni 
se găseau afișate lozÎDd mobili
zatoare; fusese aranjata și o vi
trină cu felurite trofee, cupe, fo
tografii. Totul părea să anunțe o 
izbutită ședință de alegeri. Mai 
*les că, fiind cunoscute ahaterfle 
unor jucători din echipa de fot
bal și ale conduceri- cclecthuilai 
Progresul, era de așteptat ca ar
ma criticii să funcționeze <fa> 
pEn. Mai ales că, pe la colțuri, 
se vorbea, slavă domnului, ctestiri 
țf... destule. In zaua socotită pen
tru alegeri, ne relatează cores
pondentul nostru G. Dtsritnescu, 
ta sală nu se găseau însă decft 
Mreo 40 de satariați. Cine lipseau? 
Tocmai sportivii și activiștii spor
tivi! Tovarășii Szabo, Pojar, Po
pa, Bura, Erdely, Lerchner și 
Pullok, ca și jucătorii de popice 
și fotbal, aitleții și alți sportivi. 
an strălucit peren... absență.

Comentariile slnt de prisos. 
' FAC CE VREAU!

Tov. Constantin 
Cupu este antrenor 
de box la Lupeni. 
Munca sa, ne comu
nică subredacția 
noastră, a dat pînă 
acum rezultate des
tul de frumoase. Din 
această cauză, de 
afltfetl, lantreoaruil

8upu a și fost ales membru în comi
sia centrală de box. Cinstea care i 
s-a Jăcut a fost însă greșit înțe
leasă de tov. Cupu. In loc să în
semne un stimulant, alegerea sa 
în comisia centrală a însemnat 
un prilej de a „acapara" activi
tatea pugilistică din Valea Jiului. 
Conform „dispozițiilor sale", co

lectivele cu secții de box n-au vo
ie să iMbă,.. tost rudari sportivi 

obștești. Singurul îndreptățit să-i

sportul popular
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RASPUND CHEMĂRII
LA ÎNTRECERE

Găurii Chioreanu 
corespondent

i
antreneze pe boxerii din Valea 
Jiului este... tov. Cupu. Nu crede 
oare tov. Cupu că este prea mult 
chiar și pentru atributele sale de 
membru în comisia centrală de 
box?

O SITUAȚIE „REMEDIATA"
Acum vreo doi 

it an*> tinerii țărani
Și mun-

* citori agricoli de la
ț’ite*""  GAS. Roșeți (ra- 

ionul Călărași) a- 
A veau t°ate motivele

să se mîndrească 
cu colectivul lor 
sportiv. încetul cu 

înceiul, după cum ne informează 
corespondentul nostru Toma Joga, 
activitatea din cadrul co’ectivuiui 
sportiv Recolta G.A.S. Roseți a 
început să lincezească. Consiliu! 
colectivului își îndreptase întrea
ga atenție către echipa de fotbal. 
Pentru ea erau toate fondurile co
lectivului, pentru ea exista spri
jin, atunci cînd era nevoie, pen- 
tm ea 
metode
Iar! ații 
gați (!-) . . .
mec urile pe care Ie susținea echipa 
de fotbal. Cui nu consimțea „de 
bună voie", i se reținea suma res
pectivă la chenzină!

Seara, după terminarea meciu
rilor, se întindeau banchete, care 
durau pînă noaptea Vrziu. Inutil 
să vă mai spunem că jucătorii 
(puținii dintre ei caire erau anga- 
jații GA.S.), conducătorii și cei 
mai în"âcărați suporteri nu mai 
veneau a doua zi la lucru, obo
siți nu atît de joc, cît de... petre
cerea din ajun.

S-au ridicat atunci multe gla
suri împotrivă: de ce să avem nu
mai echipă de fotbal ? De ce să se 
cteltoiască banii pentru sport pe 
banchete ? De ce să facă sport toc
mai cea caire nu sînt salariiații 
noștri? Era timpul să se ia mă
suri. Dar cile nu au fost luate. 
Prin magazia de echipament 
sportiv continuă să sufle vintul. 
Secțiile colectivului tot nu acti

vează. N.ici gînd de activitate 
G.M.A. Consiliul colectivului este 
inexistent.

Și, totuși, tinerii de la G.A.S. 
Roseți vor să facă sport.
Ce părere are consiliul regional 
Recolta?

se întrebuințau chiar și 
nepermise. De pildă, sa- 
G.AS. Roseți erau obli- 
să cumpere bilete pentru

De curirrd, consiliul reg onal Bir- 
lad al asociației sportive Recolta a 
lansat o chemare la întrecere către 
toate consiliile regionale ale aso
ciației pentru îmbunătățirea mun
cii din cadrul colectivelor sportive 
sătești.

Această chemare la întrecere a 
găsit un larg răsunet. Astfel, con
siliul regional Arad al asociației a 
răspuns de îndată chemării, anga- 
jîndu-se să îndeplinească la rîn- 
dul său, în plus, o serie de obiec
tive printre care: organizarea ce
lor IC-O de colective sportive să
tești din regiunea Arad, care încă 
nu au aderat la 
depășirea cu 15 
mentelor anuale 
membri înscriși, 
președinți lor și a cadrelor tehnice" 
în fiecare trimestru, organizarea a 
20 de brigăzi sportive de producție 
pentru fiecare campanie agricolă 
din acest an etc.

Consiliul regional Hunedoara a 
răspuns la chemare, angajîndu-se 
să obțină rezultate cît mai bune și 
să se situeze printre regiunile frun
tașe. De asemenea, consiliul .re
gional Cluj a răspuns chemării, 
protpunînd ca la punctul 2, procen
tul de depășirea numărului de 
membri să fie nu de 10 Ia sută, ci 
de 30 la sută

asociația Recolta, 
la sută a angaja
ta numărul de 

organizarea „zilei

drumețind prin Valea 
pașii te vor purta 

aceste meleaguri.
Găiești îți va

vreme îndelungată. Vei 
ridi-

...Dacă, 
Nirajului, 
și prin 
pasul la

, in minte „
îrstî’ni aici zeci de căsuțe.
cate pe locurile unde altădată se 
înșiruiau colibele sărăcăcioase 
prin ferestrele cărora pătrundea, 
nemilos, gerul aspru. In șeoata 
curată, luminoasă, micuții «!evi 
învață cu sîrguință să deprindă 

| rostul slovelor. Aioi era odinioară 
ț „casa ispășirilor". Aici veneau 
j oamenii să primească pe trupurile 

vlăguite de trudă sutele de lovi
turi de Mei pe care moșierul! 
Szentali le împărțea cu multă 

1 „dărnicie"...
Pășește însă astăzi pragul ori

cărei locuințe din Găieștii Niraju- 
lui și te vor întîmpina oamenii cu 
fețe zimbitoare, pline de sănătate. 
Văz’nd că nu ești de prin partea 
locului, oamenii iți vor spune cu 
mîradrie :

— -La noi, în fiecare casă a fost 
„tras" gazul!

— La noi, 
fost instalat

Cu aceeași 
oamenii și 
sportivă din __

' nici nu uită să amintească nici dte 
„echipa" dte fotball pe care o înj
ghebaseră, cu chiu cu vai, în ur
mă cu aproape 15 ani. Se aduna
seră cîțiva băieți mai inimoși și 
cu o minge peticită pe toate fe
țele, în picioarele goale, pe un te
ren cosit mai de curînd, porniseră 
să joace fotbal. Mulltă iireme n-au 
putut-o duce așa. Intr-o bună zi 
s-a mai mîn:a>t pe ei și moșierul. 
Și, de-atunci...

Tinerii dirr comună nu cunosc 
aceste lucruri decît din frînturi de 
povestiri istorisite de cei vîrstncci 
în serile petrecute laolaltă în sala 

, căminului culturali. Ei îți vorbesc 
însă despre sportut de astăzi', din

po- 
stărui

aîn fiecare casă
un difuzor 1...
mîndrie îți vorbesc 
despre 

comună.
activitatea
Cei vîrst-

Numeroasele scrisori trimise de 
corespondenții noștri cuprind pa
gini întregi cu vești despre ale
gerile care se desfășoară în cer
curile sportive. Din cuprinsul lor 
aflăm cu bucurie că, de pWă, în 
urma alegerilor pe cercuri la co
lectivul sportiv Locomotiva Pitești 
activitatea s-a îmbunătățit mult 
și aproape 800 de membri sint cu 
cotizația la zi. Asemenea scri
sori vorbesc despre entuziasmul 
cu care inginerul Petre Vincze de 
la Trustul Regional Construcții 
Baia Mare, fruntașii întrecerii so
cialiste Vasile Tarcam, Smaran- 
da Parfenie și C. Birică de la 
Stația CFR lași, studenții Lu
cian Popescu și Artemiza Si
mon dte la Institutul Forestier din 
O-rașuil Stalin și numeroși alți ca- 
meni cu dragoste de sport au și 
pornit la muncă pentru a răsplăti 
prin fapte încrederea ce ie-a fost 
acordată.

De la Pilosști, Constanța, Orașul 
Stalin, Bîrlad, Galați, Hunedoara, 
etc., corespondenții noștri ne scriu 
de asemenea despre caracterul 
sărbătoresc pe care 1-aiu avut pre
tutindeni alegerile organelor spor
tive sindicale. In cele mai multe 
locuri, alegerile comitetelor de 
cerc au însemnat o adevărată co
titură în munca sportivă. Alegerile 
au dus la o simțitoare îmbunătă
țire a activității sportive în colec
tivele : Locomotiva Constanța, 
Flacăra Ptoești, Metalul Timișoa
ra, Metalul 
șie Oradea.

Alegerile 
în cercurile 
din plin dorința tinerilor ca și a 
ce'.or vîrstndci, de a practica spor
tul, de a abține cît mai frumoase 
rezultate în activitatea sportivă. 
Ca și la fabrica „Encsel Mauri- 
ciu“ din Tg. Mureș, la Facultatea 
de Științe Juridice din București, 
la întreprinderea de construcții 
din Sibiu sau în mu'.te alte între
prinderi, în care au fost organi
zate alegerile cercurilor sportive, 
muncitorii au luat cuvîntul, criti
ci nd aspru lipsuTile conducerilor 
sportive, făcind propuneri din cele 
mai bune pentru îmbunătățirea 
muncii.

Răsfoind1 ailte corespondențe, 
aflăm cu aceeași satisfacție că în 
unelte colective sportive, alegerile 
pc cercuri au dius și to o întărire a 
sprijinului pe care comitetele de 
întreprindere trebuie să-1 dea

Craiova, Flamura ro-

organizate, pînă acum, 
sportive au dovedit

Gălești. Și sînt 
povestit 1

Despre cîteva

muncii sportive. O astfel de scri
soare ne redă strînsa colaborare 
care există între comitetul de în
treprindere și colectivul sportiv de 
la „Balanța" Sibiu. Nu este însă 
singurul exemplu. Asemenea vești 
am primit și dlin Valea Jiului, 
din Baia Maire, Cluj, Bacău, laș^^ 
etc.

O altă scrie dte corespondenți^ 
primite în ultimele zile ne vestesc 
că la Flamura roșie Produse In
dustriale din Cluj, la Progresul 
Caracal, la Metaf.ul Brăila și în 
multe alte colective, numărul 
membrilor de colectiv a sporit 
considerabil, cu prilejul alegerilor 
pe cercuri, că in numeroase alte 
colective sportive sint organizate 
întreceri sportive la care participă 
sute de muncitori (Reșița, Timi
șoara, Arad, Pitești etc.).

Stat însă și corespondențe care 
cuprind sezisări a<l căror cuprins 
nu poate să ne bucure. Dimpotri-. 
vă 1 Iată, de pildă, ce aflăm des
pre unii 
sînt tovar 
mite tu! si 
din Tg. Mureș sa. 
gescu, prețafcta s 
podării din Caraca 
respectivi nu au spri 
puțin importanta act 
rilor organelor sportive sfw

Alți tovarăși, cum este de ex 
piu tov. Botoroagă, președ n 
colectivului sportiv Minerul 
Petroșanii, carată să se eschiveze 
la munca de pregătire a alegeri
lor.

Din fericire, numărul aces'or 
corespondențe este destul de î: :: 
și cele cîteva exemple negative na 
sînt. decit manifestări izolate eto 
lipsei de preocupare pentru alege
rile organelor sportive sindicale.

De astăzi, începe o nouă eta
pă a alegerilor organelor sportive 
sindicale: alegerea cansilntor co
lectivelor sportive. In cete mai 
multe colective sportive pregătirile 
pentru alegeri au și lost termi
nate și sportivii așteaptă cu ne
răbdare ziua cînd vor da votul loi 
celor mai buni dintre ei. Și, peste 
puțin timp vom putea scrie desi
gur, despre cuprinsul a’tor cores
pondențe care 
cum au decurs 
lor colectivelor, 
scoase la iveală 
ani pornit la muncă noile 
sportive pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității lor.

pildă, ce aflăm des-

Mirajului
aitîtea și -atitea

Despre cîteva din aces-te lucruri 
ne vorbește și tov. Egyed Iosif, 
președintele comitetului C.F.S. al 
Regiunii Autonome Maghiare, în- 

. tr-o scrisoare trimisă ziarului 
nostru. Am aflat astfel că în pri
măvara anului trecut Găieștii Ni- 
rajului a primit drapelul dte comu
nă fruntașă pe regiune în mun
cite agricole. Ne-a bucurat acest 
lucru, după cum ne-a bucurat și 
știrea că această comună ocupă 
un' loc fruntaș și în activitatea 
sportivă a regiunii.

Cînd tinerii din Găiești 
luat inițiativa amenajării 
teren de sport, primii care 
sprijinit au fost comuniștii 
comună. Nicicînd mi voir uita ti
nerii, ziu.a aceea cînd il-au văzut 
pe tov. Ștefan Bustya venind pri
mul, cu lopata în mîini, la terenul 
unde urmau să se înceapă lucră
rile de amenajare. Și, un „amă
nunt": Ștefan Bustya a trecut de 
75 de ani! Au pornit atunci 
„băieții" cu mal 'multă 
țire la muncă și nu peste multă 
vreme a răsărit în comună un 
frumos stadion dte top colhoznic 
cu teren de fotbal, teren de volei, 
pistă de atletism și alte amena
jări sportive.

Și dacă tinerii au prestat cu 
dragoste mai bine dte 5000 dte ore 
voluntare pentru amenajarea tere
nului, cu aceeași înțelegere au 
privit această problemă și activiș
tii Sfatului ponular care au sprijinit 
efectiv această acțiune. De atunci, 
întrecerile sportive au fost ade
vărate zile de sărbătoare. Dato
rită muncii rodnice pe care au 
desfășurat-o membrii consiliului 
colectivului sportiv, tov. 
Ludovic, Csîky Alexandru, 
Ferenczi, Eugen Szegedli, 
Fekete și Ioan Szekely, sportul a 
început «ă devină prietenul urniri

au 
unui 
i-au 
d'in

însufle-

Csikv
Ios’jf
Iosif

vor înfățișa felul 
alegerile consilii- 
felul cum au fos1 
lipsurile, felul cum 

organe

ar co-

număr tot mai mare de țărani 
muncitori din comună.

Cei aproape 150 de membri ai 
colectivului sportiv Recolta acti
vează intens în secțiile de atle
tism, schi, fotbal!, tenis de masă, 
etc. In campionatele regionale 
sau raionale, în întrecerile 
tachtadei statelor, aproape 
deauna sportivii din Găiești 
printre primii. In comună 
zeci și zeci dr- purtători ai 
nei G.M.A. Numai anul 
peste 70 de tineri au cucerit fru
moasa insignă. Colectivul sportiv 
din Găiești are o bogată magazte 
de materiaile și echipament spor
tiv, parte confecționate prin re
surse locale, parte cumpărate 
fondurile- strînse prin orgznlz. 
de festivaluri cxriturai - spor 
etc. Din rlndurile membrilor a 
tui colectiv s-au ridicat elem 
valoroase care au obținut 
tale deosebit de frumoase 
vitatea lor: Toth Olga. 
Csiky, Marton Sigismund, 
Ada:', berth, Csiky Sacr.uilă, 
Arpad și multi alții.

Cu sprijinul Sfatului popi 
munal, colectivul sportiv din Gă
iești și-a planificat să 
amenajări sportive, să 
țeze noi secții pe ramură 
să creeze cît mai bune conturu
ri i dte practicare a sportului celor 
care vor să se întreacă pe gazo
nul verde ar. terenului de fotbal, 
pe pista dte atletism sau în con
cursurile de volei.

In acest an, va fi organizată și 
secția de handbal, alții 20 de ti
neri vor purta insigna G M.A. 
L, în comună vor activa încă 
arbitri de fotbal, dd arbitri de 
lei...

In Găieștii Niraîului. tinerii 
se mulțumesc cu rezirttateie obți
nute. Ei muncesc cu dragoste, 
pentru ca în comuna lor sportul 
să cunoască o tot mai mare dez
voltare.

Spar- 
infot-' 

sînt 
sint 

insig- 
trecut.



Boxerii noștri fruntași se pregătesc cu asiduitate...
De vreo cîteva zile, cei mai buni 

pugiliști ai noștri se antrenează 
in comun, sub conducerea antreno
rilor Ion Popa, Aurel Weintraub, 
Gheorghe Popescu, Petre Mihail, 
Constantin Nour și Marcu Spa- 
kow. Intîlnirile internaționale care 
„bat la ușă“ au trezit în fiecare 
din acești sportivi dorința de a 
se pregăti temeinic pentru a trece 
din nou cu „foarte bine“ apro
piatele examene în fața puterni
cilor adversari din alte țări.

Ședințele de antrenament 
primele 
sacrate pregătirii fizice. Seara, ca
ravana 
mișcare 
Știința

din
ore ale dimineții, sînt con-

pugiliștilor se pune în 
cu direcția sala de box

I.C.F.  Nu trece mult și 
loviturile aplicate sacilor de nisip, 
dansul neobosit al mingilor ,,pară“, 
comenzjlc scurte ale antrenorilor 
iți dau de veste că sportivii noștri 
s-au așternut la treabă...

...Pentru azi, programul e al
tul. Un autobuz așteaptă cu mo
torul duduind, sosirea călătorilor. 
Iată-i : Mircea Dobrescu, Toma Ilie, 
Victor Schiopu, N. Mîndreanu, To
ma Constantin, Eustațiu Mărgărit, 
Ilie Gheorghe, Gheorghe Fiat, 
Luca Romano, N. Bîrsan, Dăni- 
lă Done, Titi Dumitrescu, Francisc 
Ambruș, I. Schwartz, Serbu Neac- 

^■șu, D. Adam, V. Atitrache, Petre 
Popescu, Ilie Dragnea, Vasile Ti
jă, Petre Zaharia, Ghețu Velicu, 
Dumitru Ciobotaru, însoțiți de an- 
trenori, ocupă locurile în autobuz 

0 și acesta pornește Ia drum. Ne 
îndreptăm spre Atelierele CFR 
Grivița Roșie, unde urmează să 
aibă loc întîlniri de verificare. Dis
cuțiile prind să se înfiripe. Fiecare 
din acești boxeri e preocupat de 
ceva. Mircea Dobrescu stă tăcut, 
cu privirea pierdută pe fereastră. 
Abia mai tîrziu ne mărturisește:

— Astă seară boxez cu Victor 
Schiopu. Mă tot gîndesc cum să 
„lucrez*  mai bine, ce tactică e 
mai nimerită. Schiopu știe mult 
box și mă cunoaște bine de tot
Sînten coăegi de antrenament.

Dumitru Ciobotaru. care, cu sta
tura sa masivă a ocupat o bancă 
întreagă, încearcă să strîngă une
le informații de la antrenori:

— „Nu știți cine vor fi înscriși 
la categoria mea ?“.

Campionatele europene din anul 
acesta il preocupă foarte mult pe 
Ciobotaru, care grijuliu iși stân
ge de pe acum „documentația" ne
cesară.

— Vine și Soțikas ?, se intere
sează antrenorul 1. Popa.

— Probabil, răspunde cineva. In 
orice caz va fi foarte interesantă 
această revanșă Soțikas—Ciobota
ru, dacă ei se vor întîlni.

Antrenorul Petre Mihail care ve
ghează cu atenție asupra pregă
tirii lui Ciobotaru, intervine:

—- Pentru ca „Mitică" să fie în 
cea mai bună formă, mai are ne
voie de antrenament... îndeosebi, 
multă, multă pregătire fizică. Are 

cîteva kilograme în plus... Dar — 
antrenorul își privește zîmbind o- 
mul dat în grijă — le dăm noi 
jos, curînd...

Alături, Șerbu Neacșu, a scos 
dintr-un buzunar, o fotografie. O 
privește cu mîndrie și-o arată a- 
poi antrenorului său, Marcu Spa- 
kow. Un băiețaș de vre un an și 
ceva, zîmbește din fotografie.

— II vezi, maestre? Peste 15— 
16 ani... o să fie o „muscă" teri
bilă...

— Peste 15—16 ani o să asis
tăm la meciul Șerbu Neacșu—Lin
ca.

— ? 1
— Și Linca are un... băiețaș... 

Așa că rivafîtatea sportivă Șerbu 
Neacșu—Linca va fi... continuată 
de urmașii lor 1...

Gluma face ocol prin autobuzul 
care tocmai intră pe porțile ate
lierelor CFR.

Sala de festivități este foarte popu
lată. După încetarea lucrului ceferiș
tii au venit să-i vadă„la lucru" pe cei 
mai buni pugiliști ai țării. Aceștia își 
croiesc acum drum spre „vestiarul" 
improvizat pe scenă. Antrenorul 
Ion Popa dă citire programului și 
recomandă tuturor să pună căștile 
de protecție.

Intîmpinată cu aplauze, prima 
„pereche" a escaladat corzile rin
gului. Constantin Cionoiu, anunță 
la microfon:

— Intîlnire de antrenament în
tre Toma Ilie și Ilie Gheorghe.

Deși acești pugiliști sînt sepa
rați de cîteva kilograme, — Toma 
Ilie e „muscă" in vreme ce Ilie 
Gheorghe e... pană, — meciul e 
foarte echilibrat. Toma Ilie nu-i 
rămîne deloc dator adversarului 
său, iar antrenorii din colț sînt 
siliți să intervină văzînd că cei 
doi pugiliști cam iau meciul în 
serios!. Urmează altă pereche: 

„Directul de dreapta" al lui Vasile Tiță și-a atins ținta p- ■ 
pusă (Bărbia lui Titi Dumitrescu)

Mircea Dobrescu—Victor Schiopu. 
Dobrescu și-a făcut socotelile bine 
în autobuz, dar Victor Schiopu și 
le-a făcut și el pe-ale sale... Și 
aceste puncte de vedere nu prea 
coincid... Dobrescu se remarcă prin- 
tr-o combativitate debordantă. 
Schiopu e atent însă și respinge 
de multe ori atacurile prin „con
tre" reușite și upercuturi cu „a- 
dresă". Toma CanstiarKin și Eus.ta- 
tiu Mărgărit șl-au pus în gind să 
ia lupta în serios. Mărgărit îl „de
ranjează" pe Toma prin directele 
la cap, dar în repriza următoare 
e silit să bată în retragere. Toma 
a intrat în lupta corp la corp și 
arbitrul e nevoit să ceară— între
ruperea ostilităților 1 In drum spre 
vestiar, cei doi boxeri sînt.. mus- 
trați de doctorul Traian Dumi
trescu :

— Ce-ați făcut ? Ați luptat 
în toată regula 1 Mai avem nevoie 
de energia voastră pentru alte o- 
cazii I

— M-am „încălzit", asta-i tot 
se scuză Toma Constantin.

— Și eu la fel, se justifică Eus
tațiu Mărgărit...

Urmează alte „perechi"*,  fără 
să se țină semă de limitele cate
goriilor. Astfel, „semi-ușorul" Gh. 
Fiat boxează cu „cocoșul" N. 
Alîndreanu, Luca Romano cu I. 
Schwartz, Vasile Tiță cu Titi Du
mitrescu , Petre Popescu cu Fr. 
Ambruș, I. Dragnea cu D. Adam, 
iar Serbu Neacșu cu V. Mitrache. 
Lui D. Ciobatoru i-au fost „rezer
vați" doi adversari : Petre Zaharia 
și Ghețu Velicu. Lupta e intere
santă. Cu fiecare din ei, Ciobo
taru face cîte două reprize, lovind 
cu toate menajamentele posibile... 
La plecare îi aruncăm o întrebare:

— Ciobotarule, de ce ai lovit cu 
atîta... rezervă ?

— Ciobotaru zîmbește :
— Mai am... nevoie de ei și pen

tru alte antrenamente...
M. GEORGE

Antreneml echipei campioane
Cind o echipă riștigă pentru 

prima oară o competiție și, mai 
ales, un campionat republican, 
»e discută mult in jurul acestui 
eveniment și unii explică succe
sul nu numai prin calitățile for
mației respective d și prin dife
ritele împrejurări favorabile cam
pionilor și.„ defavorabile celor, 
pe care ei îi considerau mai în
dreptățiți să cucerească acest 
titlu.

Echipa feminină de baschet 
Știința Cluj nu a făcut excep
ție în această privință și, in 
1953, cucerind primul loc în cla
samentul celor mai bune formații 
din țară a dat loc la multe co
mentarii. Iată, însă, că și in 
anul următor studentele din Cluj 
repetă frumoasa lor performanță. 
De data aceasta aprecierile fa
vorabile au fost unanime: Știin
ța Cluj s-a dovedit mai bună de- 
cit toți adversarii întilniți și a 
confirmai strălucit performanța 
din 1953.

Desigur, meritul revine compo
nentelor echipei, acestui mănun
chi de tinere sportive care au 
știut să lupte cu dragoste și dir- 
zenie pentru victoria culorilor di
sociației studențești. Dar, cine 
Se ocupă de pregătirea campioa
nelor? Oare antrenorul lor nu 
are și el o parte de meri!? Bine
înțeles că da!

Alexandru Șerban este cel care 
a muncit împreună cu baschet
balistele clujene, cel care a con
tribuit la obținerea succeselor 
lor din ultimii ani. Deși este 
unul dintre cei mai tineri antre
nori calificați, el a îndrăgit de 
mu'lă vreme sportul și l-a prac
ticat cu pasiune. Astfel, din anul 
1943 joacă baschet și, la Timi
șoara, unde studia, alcătuiește 
împreună cu Bachner și Eilhardt, 
crimele formații de baschet din 
oraș. Temperamentul și pasiunea 
sa pentru baschet îl fac un ju
cător puțin disciplinat, refractar 
deciziilor arbitrului. Totuși, în 
1947, odată cu venirea la Chtr, 
unde devine salariatul uzinelor 
„lanos Herbak" și totodată an
trenor al echipei feminine a 
fabricii, Alexandru Șerban își ca
nalizează energia, temperamentul 
și pasiunea sa pentru baschet pe 
un făgaș pozitiv. Ceea ce nu reu
șise jucătorul Alexandru Șerban, 
reușește acum tînărul antrenor 
cu același nume. De a'tfel, expli
cația acestei transformări stă și 
în faptul că la locul său de mun
că tehnicianul Alexandru Șerban 
se numără printre fruntași, fiind 
de nenumărate ori evidențiat 
pentru succesele sale profesio
nale.

Paralel cu activitatea desfă
șurată la „lar.oș Herbak', Al. 
Șerban se ocupă și de echipa fe
minină de baschet „Știința Cluj'. 
In această calitate, el și-a propus, 
poate ca mul ți alți colegi de-ai 
săi, ca echipa sa să cucerească 
titlul de campioană republicană. 
Desigur că, realizarea acestui 
proiect nu este de loc ușoară mai 
ales cind pentru același scop, 
concurează echipe puternice din 
București și din alte orașe ale 

țării. Totuși, Știința Cluj a reu
șit frumoasa performanță de a 
cîștiga de două ori titlul de cea 
mai bună echipă feminină de 
baschet. Principala preocupate a 
acestui antrenor a fost de a-și 
forma un colectiv bine sudat, dis
ciplinat și, în ceea ce privește 
aspectul tehnic, capabil să dea o 
ripostă potrivită fiecărui adver
sar întîlnit. Pentru realizarea a- 
cestor obiective, antrenorul Șer
ban a studiat în mod organizat 
sistemele de joc pe compartimen
te ale tuturor echipelor parti
cipante în campionatul republi: 
can și a căutat soluții pentru a- 
nihilarea principalelor arme de 
atac ale acestora și pentru șiră, 
pungerea apărării lor.

La antrenamente, echipa Ști
ința Cluj se pregătește în func
ție de adversarul, pe care ur
mează să-l întîlnească. O parte 
din lotul echipei practică jocul 
caracteristic viitorilor parteneri, 
iar formația titulară aplică solu
țiile date de antrenor. De multe 
ori, acesta se transformă in ad
versar direct al jucătoarelor sale 
pregătindu-le în mod individual 
oentru anumite situații cunoscute 
de el. Știința Cluj nu subapre- 
ciază adversarele și aceasta pen
tru că antrenorul și-a obișnuit 
echipa să le considere la ma
xima lor valoare chiar dacă în 
stilul lor de joc mai există u- 
nele deficiențe. Bineînțeles că, 
punctele slabe sezisate în jocu
rile echipelor în campionat, 
sînt ținta atacurilor studentelor 
clujene. Fiecare intîlnire pri- 
lejuește echipei campioane ana- 
hze serioase asupra desfășură
rii meciurilor, iar concluziile 
trase de antrenor folosesc îm
bunătățirii in viitor a calității 
jocului.

De asemenea, un accent deose
bit a fost pus pe pregătirea fizică 
multilaterală a baschetbaliste
lor. Astfel, ele dețin insigna 
G.M.A. gradul II, iar in planul 
de muncă al antrenorului este 
prevăzut ca jucătoarele să repete 
aceste norme. De multe ori mem
brele echipei primesc vizita to
varășului Alexandru Șerban la 
locurile lor de muncă și învăță
tură. Grija de cadre va asigura 
formației campioane o continui
tate pe linia succeselor de pînă 
acum. In prezent, opt fete tinere 
printre care: Eva Papp, Aretta 
Racoviță și Frida Halmagy se 
numără printre „speranțele" e- 
chipei și ele au și debutat in 
prima formație.

Aceasta este pe scurt activi
tatea de antrenor a lui Alexan
dru Șerban. Roadele ei se văd 
nu numai din rezultatele de pînă 
acum, ci și din conștiința pe 
care o au baschetbalistele pregă
tite de el că randamentul fie
căreia în parte și al echipei poate 
crește în cursul anului 1955, an 
in care ele vor lupta cu hotărire 
pentru cea de a treia victorie în 
campionatul formațiilor noastre 
feminine de baschet.

R. FISCH
E. BOCOȘ

Articolul de regulament care 
pune ordine în jocul la margine 
conține una din modificările cele 
mai esențiale.

Noua regulă obligă jucătorii, 
care iau parte la margine, să fie 
așezați unul în spatele celuilalt, 
să lase o distanță apreciabilă în
tre ei și lateral față de adversari. 
A trece în acest caz chiar cu un 
singur picior peste linia de repu
nere în joc a balonului, înainte de 
aruncarea acestuia, pune pe cel 
vinovat în poziție de „afară din 
joc", lucru ce trebuie sancționat 
de îndată cu o „lovitură de picior 

F pedeapsă". A împinge, a jena, a 
încerca să te sprijini pe umărul 
adversarului sau a coechipierului 
(cum făceau în trecut jucătorii 
Paloșanu de la Dinamo sau Mehe- 

B dinți de la C.CA.) sînt astăzi lu- 
w crur: interzise ce aduc imediata 

sancționare prin „lovitura de pi
cior pedeapsă" și, în caz de repe
tare, avertismentul și apoi elimi
narea.

Astfel, linia de repunere în joc 
Ia margine, ce trece printre cele 
două linii de jucători ce participă 
la această iaza, trebuie înțeleasă 
ca prelungită pînă la linia de mar
gine opusă, în așa fel că orice ju
cător ce se află cu un singur pi
cior peste această linie, indiferent 
dacă participă sau nu la repunerea

Pe marginea modificărilor regulamentului de rugbi
în joc, să fie sancționat imediat 
pentru „afară din joc". De aseme
nea, linia de repunere în joc la 
margine împarte întregul cîmp de 
joc în două părți ca și grămada, 
iar orice jucător aflat peste acea
stă linie, trebuie sancționat.

Nu mai este admis ca atunci 
cînd are loc o grămadă, fie ordo
nată, fie liberă, sau o repunere în 
joc la margine, jucătorii să rămînă 
în cîmpul advers, fie din cauza 
lipsei de condiție fizică, fie din 
oricare altă cauză. Regula celor 
10 metri nu se aplică în aceste 
cazuri. -

Atenția arbitrilor trebuie în
dreptată în special asupra poziției 
jucătorilor aflați în afară de joc, 
cazuri ce se ivesc în timpul unei 
întîlniri de rugbi atît în jocul de 
margine, la grămadă cît și în spe
cial la grămada deschisă.

Este suficient ca un jucător care 
a culcat balonul și care l-a elibe
rat de îndată, conform regulamen
tului, să se găsească față în față 
cu un adversar, balonul fund la 
pămînt între cei doi, ca să se fi 
creat o grămadă deschisă și toți 
jucătorii ce se găsesc în cîmpul 
advers, adică peste linia balonu
lui, să intre în poziție de „afară 

din joc". Această infracțiune va 
trebui sancționată, indiferent dacă 
se găsesc în această poziție inten
ționat sau nu, se retrag sau nu 
imediat, și chiar dacă nu împie
dică prin această poziție pe ad- 
versar. Jocul la margine va cîști- 
ga astfel foarte mult atenția ju
cătorilor concentrindu-se numai 
pentru a construi faze de atac, 
fără grija că vor fi obstrucționați 
continuu de adversarii aflați „afa
ră din joc".

Prăbușirile de jucători vor tre
bui și ele să dispară căci la ba
lon vor putea sări numai jucătorii, 
în dreptul cărora cade balonul, iar 
ceilalți se vor apropia de el pen
tru a-1 ajuta abia după ce el a cu
les balonul. In caz contrar, ei vor 
forma un zid care se sancționează 
de asemenea cu lovitură de picior 
pedeapsă.

O altă modificare regulamentară 
menită să întărească disciplina și 
jocul corect pe teren, este aceea 
privind sancționarea jucătorilor 
care persistă în a repeta una sau 
maii multe greșeli. Arbitrul este 
dator ca după repetarea de 3 ori 
a unei greșeli să-i dea avertisment 
jucătorului vinovat făcîndu-i cu

noscut că la următoarea greșeală 
va fi eliminat Arbitrul mai are 
obligația de a hotărî dacă o serie 
de greșeli similare comise de di
feriți jucători ai aceleiași echipe 
trebuie considerate ca o repeta
re a greșelii și în caz afirmativ, 
el va da un avertisment general 
echipei (prin căpitanul de echipă) 
și dacă greșeala se va repeta el 
va elimina pe primul vinovat.

Un nou articol este acela care 
prevede sancționarea cu o lovitură 
de pedeapsă a infracțiunilor, în 
timpul cît balonul nu se găsește 
în joc, adică după ce arbitrul a 
fluierat o oprire a jocului.

Trebuie menționat că, dacă un 
jucător comite o greșeală prevă
zută în articolul privind obstruc
ția și jocul incorect, arbitrul va 
anunța căpitanul echipei vinovate 
că, după executarea loviturii de 
încercare a țintei va urma o lovi
tură de picior pedeapsă din mijlo
cul liniei de 50 m. Din această lo
vitură se va putea obține de ase
menea o transformare. Dacă gre
șeala se comite în terenul de țintă, 
în timpul cît balonul este afară din 
joc, cea de a doua lovitură de pe
deapsă va fi acordată de pe linia 
de 22 de metri și anume într-un 

punct ales de echipa vinovată. l
La executarea unei lovituri de 

picior pedeapsă, jucătorul care exe*  
cută va fi obligat să anunțe arbi
trul de felul loviturii ce va urma 
(dacă va încerca să transforme d< 
exemplu).

In trecut, balonul era introdus 
în grămadă de echipa în apărare, 
în cazul cind grămada se acorda 
la 5 m. pentru un „ținut" în ținti 
sau d'acă balonul atinsese arbitru^ 
sau dacă arbitrul nu putea aprecia 
cine a făcut primul atins, etc. As-f 
tăzi, regulamentul prevede că în 
toate aceste cazuri balonul va fl 
introdus în grămadă de echipa cat» 
re atacă.

Iată dar, că din cele cîteva irf 
terpretări ale noilor articole da 
regulament, reiese că jocul va 
trebui să devină mai curgător, mai 
rapid și mai corect, lucru ce va fi 
posibil numai în cazul end jucă
torii, arbitrii și antrenorii vor cu
noaște la perfecție articolele regiF 
lamentului de joc și te vor aplica 
fără excepție.

THEODOR KRANTZ 
președintele colegiului de arbitri 

de rugbi



in care 
oferit un 
. Astfel, 

Popescu-Matei

V Se poate spune că întrecerile in- 
“flividuale finale ale campionatului 
republican d'e tenis de masă, care 
'au luat sfîrșit duminică seara în 
‘sala Fioreasca, au fost cele mai 
reușite dintre toate finalele de 
campionat, care au avut loc pînă 
acum. Intr-adevăr, aceste finale 
au prilejuit meciuri de 
tehnic ridicat, superior 
precedente.

Multe au fost partidele 
schimburile de mingi au 
spectacol de înaltă clasă. 
Trutiln-irile Mircea “ 
Gantner, Mircea Popescu-Pa ui Pes- 
ch, Mircea Popescu-Angelica Ro
zeanu, Matei Gantner-Toma Reiter, 
Toma Reiter-Paul Pesch, Angelica 
Rozeanu-Paul Pesch, Matei Gam- 
ner-Paul Pesch au constituit prin 
măiestria jucătorilor respectivi, a- 
■devărate demonstrații, răsplătite 
cu îndelungate aplauze.

Un alt fapt deosebit de îmbucu
rător este și concepția modernă, o- 
fensivă. dovedită de cei mai multi 
dintre jucătorii și jucătoarele noas
tre de frunte. Așa, bunăoară, mo
dul cum au acționat Mircea Po
pescu, Angelica Rozeanu, Tom a 
Reiter, Matei Gantner, Paul Pesch . 
Maria Golopența, Ella Zeller, Anita 
Babichian, Geta Strugaru, trebuie 
să const:tu e un exemplu demn 
de urmat pentru ceilalți jucători 
ți jucător re. Spre deosebire de 
©ei menționați mai sus. Tiberiu 
Harasztosi iru a fost suficient de 
ofensiv, nu a avut ca fir condu
cător în acțiunile safe, pregătirea 
minge; pentru atac.

In general, întrecerile finale ale 
acestei competiții au supus pe 
concurenți, și mai ales pe cei din 
cele două turnee, la eforturi foarte 
mari. Mulți dintre participant au 
trebuit să facă apel Ia ultimele 
1or resurse de energie fizică și 
nervoasă, atît d'in cauz-a numărului 
mare de meciuri pe care le-au sus
ținut, cit și din cauza echilibrului 
de forțe care a existat. De pildă, 
Bîmbătă, Angelica Rozeanu a ju
cat 8 partide însumînd în total 28 
de seturi, ceea ce a reprezentat 5 
ore de joc efectiv. Mai ales partida 
împotriva lui Pesch, care s-a des
fășurat în 5 seturi, a fost extenuan
tă ipentru ambii jucătorii. In fața 
unui examen atît d'e greu a fost și 
norma! ca unii dintre concurenți 
să se resimtă serios. Totuși, o pre
gătire fizică insuficientă ni s-a pă-

un nivel 
edițiilor

DIN ÎNTRECERILE DE VOLEI
Echipa feminină de volei Voința 

Sibiu și-a făcut un debut promiță
tor în campionatul categoriei A. 
In primele patru etape ea a înre
gistrat tot atitea victori', dintre 
care trei deosebit de prețioase. Ne 
referim la rezultatele favorabile 
obținute în fața echipelor bucureș- 
tene Locomotiva și Dinamo și în 
fața echipei timișorene Progresul. 
Ar părea greu de explicat, cum 
este posibil ca o echipă atît de tî- 
nără, dintr-un centru în care vo- 
ie.ui a luat avînt deabia în ultima 
perioadă de timp, să obțină rezul
tate atît de frumoase. Văzîrwt-o 
însă pe teren, îți dai seama că e 
vorba de o echipă cu o bună pre
gătire, cu o justă concepție de joc, 
și, mai ales, o echipă ale cărei com
ponente dan dovadă de o mare 
dragoste de colectiv.

Echipa Voința Sibiu impresionea
ză, mai întîi, prin fizicul jucătoa
relor, care sînt înalte și bine for
mate. Ele au mobilitate, sar ușor 
fi înalt, iar unele dovedesc o forță 
remarcabilă in executarea loviturii 
de atac.

Ca pregătire tehn'că, voleibalis
tele de la Sibiu se prezintă mulțu
mitor. Cele două trăgătoare prin- 
eipa-le ((Felicia Bogorin și Euge
nia BoțițS) folosesc mai mult lovi
tura de atac în torfă. a'temî'vf-n

Azi și miine interesante jocuri
programate 

cadrul
’ Astăzi și mime sînt 
trei jocuri feminine din 
campiorratului. Astăzi la ora 16 in 
sala Recolta. Progresul Timișoara 
ya întîlni Locomotiva București. 
‘Miine în sala Giulești, începînd de 
Ia ora 17 vor avea loc două parti
de dteos-eiBit die importante, progra
mate în cadrul etapelor interme
diare. Jn prima, Progresul C.P.CZ. 

întîlni pe Dinamo București iar 

rut că au avut Mircea Popescu și 
Toma Reiter.

Trecînd la comportarea jucători
lor este cazul să subliniem faptid 
că noul nostru campion Toma Rei
ter a avut o valoare foarte bună, 
constantă și că titlul care i-a reve
nit este pe deplin meritat, Toma 
Reiter fiind în momentul de față 
cel maj bun jucător al nostru. 
Toma Reiter și-a dozat bine efor
turile, a chibzuit fiecare acțiune, 
a gîndit fiecare minge. El a atacat 
oportun, iar prin tactica aplica
tă nu a iăsat nici un moment pe 
adversar să-și desfășoare în vo^e 
jocul. Menționăm de asemenea că 
Reiter folosește cel mai bine din
tre jucătorii noștri — care utilizea
ză palete acoperite cu burete — a- 
vantajele acestui gen de joc

După părerea noastră revelațiile 
întregii competiții au fost compor
tările excelente ale Angelicăi Ro
zeanu, Mircea Popescu și Maria 
Golopența.

Maestra emerită a sportului și 
campioană mondială Angelica Ro- 
zetnu a fost într-o vervă de joc 
în care n-am mai văzut-o de multă 
vreme. Făcînd uz de întreaga 
gamă a loviturilor, conducted min
gea cu o adevărată virtuozitate, ea 
a realizat un joc de cea mai înaltă 
cksă. Angelica Rozeanu a apărat 
mingi aproape imposibile, a ata
cat și a contraatacat cu o precizie 
și o vigoare demne de cei mai ibuni 
jucători din lume. Dîrzenia arătată 
în partida cu Harasztosi, apărarea 
aproape ermetică din meciul cu 
Pesch și loviturile de atac variate, 
plasate și puternice din întî’nirea 
cu Mircea Popescu au arătat pe 
deplin calitățiie cu care este înzes
trată această mare jucătoare.

O impresie deosebită a lăsat pu
blicului evoluția tînărului maestru 
al sportului Mircea Popescu. El a 
realizat o performanță foarte bună 
clasîndu-se pe locul II pe tabloul 
celor mai buni jucători ai țării. 
Mircea Popescu s-a prezentat la a- 
cest concurs mult schimbat în bine, 
în sensul că el a atacat decis — 
din partea dreaptă și uneori și din 
partea stingă, cîștigînd puncte 
prețioase, și dovedind multă iniția
tivă și fantezie în joc. In plus, 
el a „scos“ mingi care erau a 
proape pierdute. Păcat că, pregă
tea iuj fizică, care a lăsat de do
rit, nu i-a permis să joace cu ace
eași vigoare in toate partidele.

O comportare frumoasă a avut 

cu loviturile liitxte. Ele știu să 
execute loviturile, chiar din poziții 
mai dficile sau asupra mingilor 
venite cu mai puțină precizie. Tră
gătoarele secunde ,(Antoaneta Ma- 
ricuța și Elena Roman) fac un joc 
înșelător pentru adversar. Deobicei, 
ele execută lovitura liftat, cu 
schimbarea surprinzătoare a direc
ției mingii. Ridicătoarele (Erna 
David și Stela Boariu) au o bună 
digitație, multă mobilitate și o re
marcabilă clar viziune. Ele sînt 
baza apărării din linia a doua. Lo
tul este completat cu Anca Aldea. 
Virginia Doroga, Maria Ștefan, A- 
gafia Ostaș și Maria Ostaș.

In privința pregătirii tactice re
marcăm concepția modernă pe care 
antrenorul echipei — Ioachim la- 
tovan — caută să o imprime ju
cătoarelor. Se observă tendința spre 
aplicarea jocului în mișcare, cu 
pase variate și cu alternare, în e- 
xecutarea loviturii de atac.

Tot ca pozitiv trebuie să remar
căm spiritul de combativitate al 
tuturor jucătoarelor care luptă din 
toate puterile pentru orice minge. 
Deosebit tfe important, este și fap
tul că echipa nu. se descurajează, 
indiferent de situația scorului, și 
luptă cu eforturi sporite, atunoi 
cînd adversarele au avantaj.

EcMpa feminină Votoța Sibiu
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9. FI. roșie Iași
19. Progresul Timișoara

a doua Locomotiva București 
va întrece cu Știința I.C.F.

Iată acum clasamentele la zi ale 
celor două campicAate ale categoriei 
A :

MASCULIN

FEMININ 1. Locomotiva Buc. 6 6
6 5

0 18: 3 12
1 15: 7 112. Dinamo București

1. Știința I.C.F. 6 6 0 18: 2 12 3. Progresul I.T.B. 6 5 1 16: 8 ii
2. Progresul C.P.C.S. 6 5 1 16: 5 *1 «• C.C.A. 6 4 2 15: 8 10
3. Dinamo București 6 4 2 15:12 10 5- Met. Orașul Stalin 5 3 2 12:10 8
4. Voința Sibiu 5 4 1 12: 9 9 6. Progresul Cluj 5 1 4 9:13 •
5. Locomotiva Bii£. 5 3 2 11: 8 8 7. Știința Arad 5 1 4 7:12 6
6. Constructorul Buc. 5 2 3 9:10 7 8. Dinamo IX 5 1 4 6:13 6
7. Progres* ” Cluj 5 1 4 7:13 6 9. FI. roșie Tg. Mureș 5 1 4 4:14 6
8. Voința Orașul Stalin 5 1 4 6:14 10. știința Timișoara 5 8 5 1:15 5

învingătorii de la Oradea l De la stingă la dreapta: Dinu Cristea, Victor Pop, Constantin Grecescu, 
Maria Miclea, Nina Pasciuc și Alexandra Sicoe. Foto EMERIC POPPER

tfe 
de

partea stingă. 
Matei Gantner 
au reușit par
au arătat toa-

juntoara Maria Golopența, cane 
a furnizat un joc spectaculos, va
riat, cu lovituri ofensive din am
bele părți și cu o apărare satisfă
cătoare. Golopența a lăsat să se 
întrevadă că este un element 
nădejde al tenisului nostru 
masă feminin. Desigur însă că, 
ea va trebui să lucreze cu și mai 
multă perseverență pentru a-și ci
zela loviturile, pentru a se pregăti 
multilateral.

Maestra sportului Ella Zeller a 
jucat foarte bine, cîștigînd și un 
set în partida cu Angelica Rozeanu.

Ea a tras uneori cu succes de 
pe partea dreaptă, însă tnelbuie să 
chibzuiască mai mult asupra opor
tunității ,,intrării" în a+ac. De a- 
semenea, este necesar ca Ella Zel
ler să exerseze temeinic executa
rea loviturilor d'in

Maeștrii sportului 
și Paul Pesch, deși 
tide foarte ibune, nu 
te posibilitățile lor.

Au avut și momente die scădere, 
cînd au încetinit ritmul de joc și 
au atacat crispat. ,

Slab față dc comportările sale 
anterioare, a jucat maestrul spor
tului Tiberiu Harasztosi, care duipă 
prima înfrîngere s-a „dezumflat" 
și nu a mai dat randamentul obiș
nuit. Harasztosi ar fi trebuit să ur
meze exemplul colegului și priete
nului său Matei Gantner, care, a- 
nul trecut, tot la finalele campio
natului R.P.R., deși pierddse pri
mul meci, a reușit să găsească re
sursele necesare și să cucerească 
chiar titlul de campion al țării.

Comportări meritorii au avut 
jucătoarele Anita Babichian 
Geta Strugaru.

Și
Și

C SEVEREANU

este o formație cu frumoase pers
pective. Continuind antrenamentele 
cu aceeași seriozitate și eliminând 
actualele deficiențe, srbiencele vor 
reuși să devină o formație mai va
loroasă, capabilă să obț'nă rezul
tate și mai bune. Venind vorba 
despre lipsuri, trebuie să specifi
căm cîteva dintre ele, asupra că
rora este necesar să se îndrepte 
atenția antrenorului și jucătoare
lor. Este vorba, în primul rînd, de 
continuarea îmbunătățirii pregătirii 
fizice. Jucătoarele trebuie să fie 
convinse că numai o pregătire fizi
că bună ajută în mare măsură, 
atît la însușirea elementelor d» teh
nică, cît și la aplicarea acțiunilor 
tactice avansate. De asemenea, va 
trebui să se insiste în mod deose
bit asupra perfecționării pregătirii 
tehnice individuale.

In special, învățarea efectuării 
celor mai variate elemente ale lo
viturii de atac, precum și îmbună
tățirea jocului defensiv trebuie să 
fie o preocupare permanentă. De 
asemenea, echipa Voința Sibiu are 
mari lipsuri tehnice In apărare. In 
această direcție, va trebui să 
muncească pentru 
blocajelor și pentru căpătarea unei 
mai mari siguranțe în intervențiile 
din linia a doua

D. STANCULESCU

feminine

se
perfecționarea

Aspecte de Ia întrecerile de cros de la Oradea
Cei care cunosc valoarea alergă

torilor noștri fruntași de cros au 
rămas desigur surprinși aflînd re
zultatele cu care s-au încheiat cam
pionatele disputate duminică la O- 
radea. Lucru firesc, deoarece ta 
toate cele patru categorii de dis
putare a întrecerii, primele locuri 
au rămas ocupate de atfeți sau at
lete cărora nu rriulți le acordau 
prima șansă.

Desigur că felul In care Nina Pas- 
ciuc (Știiimița Clluj) a câștigat 
cursa senioarelor, nu poate fi con
siderat decît ca un fapt foarte îm
bucurător. Aeeasta, cu atît mai 
mult, cu cît atleta din Cluj (an
trenor Ion Arnautu) s-a prezentat 
foarte bine pregătită. In tot tim
pul piaircurisuliui, destul de grâu de
altfel, Nina Pasciuc și-a suprave
gheat cu atenție adversarele, a ata
cat atunci când ritmul devenise 
prea lent și cu o excepțională pre
gătire fizică s-a detașat clar, cîști- 
gînd cu ușurință întrecerea.

Țintind seama că Nitaa Pasciuc 
este totuși o specialistă a probe
lor die fond, cu atît mai surprinză
tor apare rezultatul Alexandrei Si
coe (Știința Cluj), specialistă în 
probele die... sprint 1 Intre o cursă de 
100 m. sau 200 m. și o cursă de 
2500 m. pe un traseu variat și des
tul de greu, trebuie să recunoaștem 
că este o miaire diferență. Șa totuși, 
sprintera Alexandra Sicoe a ocu
pat locul al doilea. Rezultatul este 
înțr-adevăr surprinzător, însă nu 
întîmiplătar. Nu-1 socotim ca atore, 
pentru că Alexandre Sicoe s-a pre
gătit serios pentru acest cros, pla- 
nificîndu-și bine antrenamentele și 
antrenîndu-se cu conștiinciozitate. 
Mai important însă considerăm fap
tul că prin acest rezultat Alexan
dra Sicoe a probat reale calități 
pentru cursele mai tangi. Șl de aci 
se naște în mod! firesc o ailtă pro
blem ă : aioeea a viitorului acestei 
atlete. Este prematur acum să dis
cutăm mai pe larg problema pro
belor în care va concura pe viator 
Alexandre Sicoe. Am vrea totuși 
să precizăm un lucru și anume,

Considerații pe marginea concursului
de moto-cros

La startul celor șapte pro
be de campionat au fost prezenți 
peste 70 de alergători, în mare 
majoritate campioni și recordmani 
ai țării.

Gtirsa a fost deosebit de grea. 
Și alergătorii s-au resimțit de 
acest lucru, cu atît mai mult, cu 
cit pe de o parte se găseau abia 
la începutul perioadei competițio- 
nale, iar pe de altă parte, în ma
nea lor majoritate, ei nu au acor
dat atenția cuvenită pregătirii tor 
fizice, în timpul perioadelor de 
tranziție și pregătitoare. Toate a- 
cestea au făcut ca din cei 71 de 
concurenți, cît au pornit să se 
întreacă pentru titlurile de cam
pioni regionali, în clasamentele 
color șapte probe de campionat să 
figureze doar 23 de alergători, deci 
abia 30 la sută din totalul p.nrti- 
cipanților. Din rest, 30 motoci— 
cliști au abandonat (din cauza îm
potmolirilor iar cîțiva, puțini la 
număr, în urma unor defecțiuni 
mecanice), iar 18 nu s-au putut 
clasa deoarece, trecînd linia de 
sosire după o oră de la sosirea 
învingă tonilor (pentru fiecare din 
cele șaote probe în parte), au fost 
descalificați conform regulamen
tului.

In urma acestei situații, în cla
samentul pe echipe la clasa 125 
și 350 cmc. figurează doar cîte 
două formații, iar la 250 cmc. o 
singură formație. La celelalte da- 
se: 500 și 750 cmc., la clasa 125 
cmc. fete și la categoria ataș, în 
clasamentul pe echipe nu figurea
ză nici o formație. Or, în cazul 
cînd comisia centrală ar respecta 
întocmai regulamentul, la finala

acela că în această problemă co
misia centrală de atletism, prin co
legiul de antrenori, trebuie să aibă

poa- 
V»- 
este

legiul de antrenori, trebuie să 
un cuvînt de spus.

Tot un rezultat surprinzător, 
te mas puțin decît cele două 
pre care am vorbit mai sus, 
și acela al dinamovistului Victor 
Pop (antrenor AL Mazilu), care 
a ocupai prrintă toc în întrecerea 
seniorilor.

Tot în capitolni surprezetor tabu- 
curătoare trebuie să menționăm și 
rezultatul bun obținut de finiră 
funcționară a Direcției Regionale 
Agricole din Baia Atare, Irina Ze- 
greanu (antrenor F. Moscovici), 
care a ocupat de o manieră cate
gorică primul loc la categoria ju
nioarelor.

In ceea ce privește surprizele ne
plăcute, ne vom ocupa de una mai 
importantă. Deși anul acesta cam
pionatele de cros au fost separate, 
în sensul că sportivii clasificați au 
o competiție a tor (aceasta de care 
ne ocupăm), iar începătorilor ie-a 
fost rezervat crosul de masă 
„Să întâmpinăm 1 Mai", totuși, 
nu am putut remarca ia nici o ca
tegorie, și în special la seniori, o 
oarecare omogenizare a valorilor. 
Este suficient să spunem aci că la 
categoria seniori, după 5 km., pri- 
mull concurent a trecut la 17:14,0, 
iar ultimul la 22:35,0 diferență 
care, s-a mărit pînă la sfîrșit Â- 
proape era greu de crezut că asiști 
la o întrecere rezervată sportivilor 
clasificați, văzînd șirul alergătorilor 
eșalonat pe aproape 1500 ‘m.l Cau
ză nu poate fi decît una singură. 
Pe de o parte seriozitatea 
s-au pregătit unii, iar pe 
parte lipsa de preocupare 
pregătirea lor, manifestată 
lailți. Și în această privință 
țiile sportive, care în general, s-au 
preocupat serios de problema par
ticipării lor la campionat, vor tre
bui să tragă conduziile de rigoare, 
în ceea ce privește pregătirea unora 
din concurenții care au participat 
la concursul de la Oradea.

A. CALIN

cu care 
de altă 
față de 
de cei- 
asocia.

de dosnică
campionatului de moto-cros care 
se va desfășura la Orașul Stalin 
nu vor putea să participe decît a- 
lergătorii claselor 125 cmc., 250 
cmc., și 350 cmc. (dase de mașini 
la care s-au clasat mai mult de 
trei concurenți), restul claseior de 
mașini trebuind să fie excluse din 
campionat cum de asemenea vor 
trebui excluse din campionat și 
întrecerile pe echipe. Comisia cen
trală are datoria să ia neaolrit 
în discuție această imori •vă 
problemă, să facă derogările ne
cesare de la regulament, astfe 
cît campionatul de moto-cros si 
se poată desfășura pentp£> toile 
clasele și categorii- de . v i-ocr- 
clete precum și pentru ech^e.

Aruncînd o privire asupra cla
samentelor fazei regionale a caaa- 
pionatuhii de moto-cros. obserrato 
că în afara motocidiMitor de ia 
Casa Centrală a Armatei și Di
namo nu figurează nici un repre
zentant al celorlalte asociată- A- 
ceste clasamente reflectă de altfel 
situația exactă de pe teren, in
tr-adevăr, singurii care s-an pu
tut face retni—ati au f»t moto- 
cidiștii de la Dinarr.o și C.G.A.

O surpriză p'ăctrtă ne-a oferit-o 
și asociația Dinamo, care a pre
zentat la startul întrecerii un lot 
de motocicliste. Debutul alergă
toarelor de la Dinamo a fost în
cununat de succes. Binecunoscuta 
ciclistă, maestra sportului Venera 
Vasilescu, care a participat oen- 
teu prima oară anul acesta într-o 
cursă motociclistă a dat dovadă 
că și în această disciolină spor
tivă are mari posibilități de dez
voltare și frumoase nersnective.

G. ȘTEFĂNESCU



La Arad, jocul Flamura roșie — Flacăra Ploești a prilejuit 
• întrecere foarte interesantă ca desfășurare și evoluție a scorului.

La una dintre faze, cum se vede în fotografie, mingea 
a fost respinsă cu capul de mijlocașul Pereț; Pahonțu a sărit și 
el, pentru orice eventualitate înaintea lui Capaș, venii în atac, 
Serfozo, Cosmoc și în fund Botescu, urmăresc cu atenție această 
fază- (foto R. V1LARA)

FOTBALUL SE JOACĂ PE GOLURI...
r

B

r

Duminică — primele
A doua competiție de mare popular:rate a fotba

lului nostru, campionatul categoriei B, va începe 
duminica vjritoare. Prima etapă programează în cele 
trei serii următoarele jocuri:

SERIA I

FII. roșie Sf. Gbeorghe — Progresul C.P.C.S. 
București (se dispută la Satu Mare).

Locomotiva Craiova — Progresul Sibiu.
Metalul 23 August București— Știința Craiova 

(stadionul Dinamo ora 10.30).
Locomotiva București — Flacăra Moreni (stadio

nul Giulești ora 11).
Știința „N. Bălcescu" București — Metalul St 

Roșu Orașul Stalin (stadionul Gialești ora 915).
Metalul Uz. tract. Orașul Stalin _ Dinamo 6 

București.
Loc. T. Severin (stă)

jocuri in categoria B
seria II

Metalul Reșița — Flacăra Mediaș
Locomotiva Arad — Flamura roșie I. H. Citii 
Progresul Oradea — Progresul Satu Mare 
•i'Zi*. 1?! Cimp'a Turzii — Metalu' Hunedoara. 
Metalti Bata Mare — Metahi! Oradea 
Metatal 108 — Metalul „Gh Dimitrov" Arad. 
Loc. Cluj — Minerul Lupeni

SERIA III
Flamura roșie Bacău — Dinamo Bîrlad.

, Ț*căra  1 Mai Ploești — Flamura roșie Burdu- 
jeni.

Flacara C:mp:na — Locomotiva Iași 
Locomotiva Galați — Avîntul Fălticeni. 
Știința Iași — Progresul Focșani. 
Flamura roșie Buhuși — Dinamo Bacău. 
Dinamo Galați (stă)
Jocurile care se dispută dupâ-amiază, vor începe 

la ora 16. H

Titlul de mai sus este o reco- 
mandație valabilă atît pentru Loco
motiva Tg. A iureș, cit și pentru 
G.G.A., echipe care s-au întrecut 
duminică la Tg. Mureș. Cînd ne
am hotărît să dăm acest titlu, nu 
ne-am gîndit numai la faptul că 
spectatorii acestui joc nu au vă
zut decît un singur goi, ci, în 
special la faptul că acest meci a 
avut prea puține faze de gol și că 
rarele faze clare au fost ratate 
„copilărește" de atacanți.

Echipa C.G.A. a fost de puțin 
ma: bună decît echipa gazdă prin 
omogenitatea compartknentelar și 
prsKr-o pregătire fizică și tehnică. 
Dar nu este mai puțin adevărat că 
ea a jucat, in generai, mai slab de
cât în meciul cu Știința Timișoara. 
In apărare. C.C.A. și-a făcut jocul 
obișnuit. Victor Dumitrescu și în 
partea a doua a jocului, Apolzan, 
au fost stîlpi de netrecut. înainta
rea, în schimb, a jucat steril și 
a trăit numai prin acțiunile lui 
Petre Moldoveanu și uneori prin 
șuturile de la distanță ale lui Tă- 
taru. Cei'aiți, Zavoda I, V. Moldo
van și Alexandrescu. au tras puțin 
și imprecis la poartă.

Inimoșii suporteri ai mureșeni
lor au rămas dezamăgiți, pe bună 
dreptate, de slabul randament al 
înaintării echipei Locomotiva. Tre
buie să subliniem că, în prima 
repriză, gazdele au avut cîteva 
ocazii clare, pe care înaintașii le-au 
ratat în mod inexplicabil. Katona
l-a  depășit — la un moment dat— 
pe Apolzan și cînd era față în față 
ou Toma, a tras de aproape peste 
poartă. Apoi, Soos La întrecut pe 
Victor Dumitrescu, dar a tras de 
la 5 m. în brațele lui Toma... Tot 
în prima repriză, cînd Toma ieșise 
din poartă, Gierling a tras și el 
de-aproape dar... alături. Este de 
neconcenut pentru jucători de ca

Intre experiență și elan
Este greu să spunem dacă re

zultatul de egalitate (0-0) de la 
Gonstanța nedreptățește vreuna 
dintre echipe, deși dacă ar fi să 
ținem seama de valoarea tehnică 
mai ridicată a jocului prestat, ca 
și de orientarea tactică mai justa, 
Minerul ar fi avut mai mult drep
tul la victorie.

înaintarea echipei din Petroșani 
are la acest început de sezon o 
pregătire fizică satisfăcătoare și 
chiar jucătorii mai „vîratniici" 
sînt în măsuiră să facă față unuti 
joc mai rapid, disputat în același 
r.ita timp de 90 minute. Ar fi fost 
deci de .așteptat ca această liniie 
ofensivă să dea um raimdiamenit su
perior, faipt care nu s-a întîmpliat, 
pentru că Turcuș, Sima și — mai 
puțin — Gaibor .au,.mari lipsuri teh- 
nw Minerul a avut numeroase o- 
caăi de gol și le-a ratat. Antreno
rul Șepci trebuie să insiste la .ain- 
trenamente pentru perfecționarea 
execuțiilor tehnice și maii ales a 
trasului la poartă a acestor jucă
tori.

O notă bună, liniei de fund a 
Minerului și îa special, pentru in
tervențiile lor precise și calme, 
tinerilor Romoșan șl Vasiu, care 
confirmă speranțele puse în ei la 
promovarea lor în prima echipă. 

tegoria A ca Soos, Katona sau 
Gierling să nu tragă precis la 
poartă, atunci cînd golul este ca 
și gata marcat. Alți înaintași mu
reșeni, ca Bociardi și Pakai, n-au 
tras nici măcar un șut la poartă I 
Gu o asemenea linie de atac. Lo
comotiva nu poate ieși din impa
sul, în care se găsește. Propriu- 
zis, în prezent echipa trăiește prin 
aportul a 2—3 jucători: frații Va- 
karcs și Fulop. care muncesc cu 
folos în apărare. Dar, după cum 
se știe, în fotbal cea mai bună 
apărare este atacul, iar succesul 
se obține numai prin goluri.

Trebuie să menționăm însă și 
două lucruri pozitive observate la 
acest meci. Intîlnirea s-a desfă
șurat pe terenul colectivului Avîn- 
tul, deoarece terenul de joc pe 
care echipa Locomotiva obișnuia 
să joace, este în reparație. Pentru 
ca terenul să fie gata pentru a- 
cest joc, colectivul Avîrrtul a luat 
măsuri și în cîteva zile l-a înzes
trat cu trei rînduri de bănci, și cu 
gard de jisr-împrejurul cîmpobuâ 
de joc. In felul acesta, un 
colectiv sportiv care are o e- 
chipă de fotbal în campionatul re
gional a ajutat o echipă de cate
goria A, să-și poată disputa me
ciul pe un teren, din localitate. Ga
zonul acestui teren — după măr
turisirea jucătorilor bueureșteni —' 
este la ora actuală cel mai bun 
din țară.

Arbitrul jocului, Gh. Keppich, a 
condus cu multă competență acest 
meci. El a aplicat just legea a- 
vantajului și nu a întrerupt jocul 
decît foarte rar, la faulturi evi
dente, care însă au fost puține la 
număr. La sfîrșitul meciului ei a 
fost felicitat de antrenorii celor 
două echipe.

I. OCHSENFELD

Alături de Grîstiic și Panait — a- 
devărați stîlpi ai apărării — Ro
moșan și Vasiu se dovedesc și ei 
elemente de bază ale acestui com
partiment.

Locomotiva Constanța, bine pre
gătită din punct de vedere fizic, 
poate fi dată ca exemplu și pentru 
calitățile morale și de voința pe 
care le-a arătat. Noua promovată 
în campionatul categoriei A nu 
s-a intimidat în fața rutinatei e- 
chipe din Petroșani și a luptat cu 
ardoare — energic, dar corect — 
pentru un rezultat cit tniaii bun. 
Din păcate, valoarea tehnică a ju
cătorilor constănțeni nu se ridică 
încă la exigențele celei mai im
portante competiții a fotbalului 
nostim. De .asemenea nici orienta
rea tactică nu este cea mai justă. 
Schimbul de jucători în atac este 
defectuos executat, iar atacanții 
fac marea greșală de a se îngră
mădi cu toții, acolo unde este sau 
unde bănuiesc că va ajunge min
gea. Jucătorii constănțeni, dintre 
care Nebela, T atomic și Isipais s-.au 
relevat în mod deosebit, vor trebui 
să muncească temeinic pentru a-și 
îmbunătăți pregătirea tehnică și 
tactică necesară unei comportări 
la înălțimea cerințelor rampiona- 
uilui categoriei A.

S. MASSLER

A
Echipele din categoria B și-au 

continuat pregătirile în vederea pri
mei etape, verfficîndu-șl jocul de 
ansamblu. Duminică, ele au susți
nut meciuri amicale. Iată rezulta
tele lor :

FLACĂRA 1 MAI PLOESTP- 
FLACARA MORENI 7-1 (5-0j. 
Un rezultat surprinzător, dar meri
tat. Ploeștenii — superiori în toate 
compartimentele — și-au asigurat 
victoria .prin punctele marcate de 
Stanoilovici (3), Truica, Iordan, Mo- 
tronea și Popa. Pentru învinși a în
scris Vătan din 11 m. (7. Oprescu 
și N. Pahonțu corespondenți).

PROGRESUL SATU MARE— 
PROGRESUL C.P.eS. BUCU
REȘTI 0-1 (0-0). — Joc viu dis
putat, spectaculos și echilibrat. Un 
rezultat de egalitate ar fi fost mai 
just Unicul gol l-a înscris Bu- 
kossy (min. 89) la o învălmășeală. 
(N. Bara, corespondent).

METALUL 108—PROGRESUL 
SIBIU 3-1 (1-1). Punctele au fost 
marcate de Ionescu, Tîmăveanu și 
Călinescu, respectiv Toderici. La 
juniori a cîștigat tot Metalul 108, 
cu 3-2 (3-6) — (!. Schiesman, 
corespondent).

METALUL BAIA MARE—ME
TALUL CIMPIA TURZII 2-2 (0-2).

Deși echipa oaspe a marcat 
două goluri în prima repriză prin 
Gopil II și Copil I, totuși băimă- 
renii au fost tot timpul în atac. Ei 
nu au reușit însă să marcheze de
cît după pauză, prin Sebessi și 
Horza. (De la subredacția noas
tră).

AVINTUL FĂLTICENI—FL. RO
ȘIE BURDUJENI 3-1 (1—1)
Jocul a fost frumos, ambele e- 
chipe dovedind o pregătire satis
făcătoare. Au marcat: Galoenes-

INFORMAȚII onosporî
amănunte despre concur

sul PRONOSPORT NR. 11.
— Etapa din 20 martie 1955 —

I. DINAMO BUCUREȘTI-ȘTIIN-
ȚA CLUJ (1951 : 3—3 și 2—1 ; 
1952 : 2—0 și 2—1 ; 1953 : 2—0 
și 2—4; 1954: 2—1 și 3—4). 
Ultimele rezultate: Dinamo Bucu
rești cu Locomotiva Constanța: 
4—1 ; cu Dinamo Orașul Stalin :
2—1 ; Știința Cluj cu Locomotiva 
Tg. Mureș 3—1 ; cu Știința Timi
șoara : 1—2.

II. FLAMURA ROȘIE ARAD— 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA (1950: 4-0 
și 1—2; 1951 : 2—2 și 3—0; 1953: 
0—0 și 2—0; 1954: 1 — 1 și 0—4). 
Ultimele rezultate: Flamura roșie 
Arad cu Locomotiva Tim. : 2—2 ; 
cu Flacăra Ploești: 1—1 ; Știința 
Timișoara cu C.C.A. 1—2 ; cu Știin
ța Cluj : 2—1.

III. MINERUL PETROȘANI— 
PROGRESUL BUCUREȘTI: Ul
timele rezultat*̂  Minerul Petro
șani Dinamo Orașul Stalin 2—0; 
cu Locomotiva Constanța : 0—0 ; 
Progresul București cu Avîntul Re
ghin 1—0 și cu Locomotiva Timi
șoara 1—1.

IV. FLACARA PLOEȘTI—A- 
VINTUL REGHIN. Ultimele rezul
tate : Flacăra Ploești cu Flamura

★
cu, Stanciu și Kelemen (Avîntul) 
și Zigulescu (FI. roșie). 500 spec
tatori. (1. Negru, corespondent).

LOCOMOTIVA GALAȚI—DIN \- 
MO GALAȚI 1-1 (1-1). — Echipele 
au prilejuit un ioc viu disputat, ca
racterizat printr-un continuu duel 
între înaintarea feroviarilor, care a 
atacat mai mult, și apărarea bună 
a dinamoviștilor. Aceștia au răs
puns deseori prin contraatacuri pe
riculoase. Au marcat: Niculescu 
(Dinamo) și Mihăilescu (Locomo
tiva (G. Ștefănescu și V. Pa'.a- 
descu, corespon denți).

STIINTA LAȘI — PROGRESUL 
MEDICINA IAȘI 4-3 (3-3). — In 
ciuda stării proaste a terenului, jo
cul dintre cele două echipe a fost 
interesant. Mai deciși, jucătorii de 
la Știința— care s-au prezentat sub 
așteptări — și-au asigurat victoria 
prin punctele înscrise de Szigeti 
(3) și Border. Progresul a mar
cat golurile prin Crăciun (2) și 
Constantin. (Mircea Dan și Olimp 
Cantemir, corespondenți).

STIINTA „N. BĂLCESCU" 
BUCUREȘTI—METALUL 23 AU
GUST BUCUREȘTI 1-0 (1-0). 
Jocul a fost mult influențat de sta
rea terenului Flamura roșie (Belve
dere), noroiul nepermițînd celor 
două echipe să-și desfășoare jo
cul. Jucătorii însă, și-au verificat 
cu acest prilej buna lor pregătire 
fizică. Unicul gol a fost marcat 
de Morarii. S-au evidențiat: Hol- 
hoș și Macșai (Știința), Arsene și 
Mazilu (Metalul).

ic
Iată cîteva loturi ale echipelor de 

categorie B :
LOCOMOTIVA T. SEVERIN 

(antrenor: Ion Robu) : Mităchescu 
și Cîmpeanu (portari), Zbîrcea, 

roșie Arad : 1—1 ; Avîntul Reghin 
cu Progresul București 0—1.

V. CASA CENTRALA A ARMA
TEI—DINAMO ORAȘUL STALIN. 
(1951: 3—0 și 1—1; 1952: 2—2 
și 1—0 ; 1953 : 4—3 și 0—0 ; 1954: 
2—1 și 2—1). Ultimele rezultate: 
C.C.A. cu Știința Timișoara 2—1 ; 
cu Locomotiva Tg. Mureș : 1—0 ; 
Dinamo Orașul Stalin cu Minerul 
Petroșani 0—2; cu Dinamo Bucu
rești : 1—2.

VI. LOCOMOTIVA TIMIȘOARA 
—LOCOMOTIVA CONSTANȚA. 
Ultimele rezultate: Locomotiva 
Timișoara cu Flamura roșie Arad:
2— 2; cu Progresul București: 1 — 1; 
Locomotiva Constanța cu Dinamo 
București : 1—4 ; cu Minerul Pe
troșani : 0—0.

VII. METALUL CIMPIA TURZII 
—METALUL HUNEDOARA. (1954:
3— 0 și 0—3).

VIII. METALUL UZ. TRACT. 
ORAȘUL STALIN—DINAMO 6 
BUCUREȘTI. Ultimele rezultate: 
Dinamo 6 Buc. cu Progresul CPCS: 
2—1 ; cu Locomotiva București:
2— 4.

IX. METALUL REȘIȚA—FLA
CARA MEDIAȘ. (1953: 1—3 și
3— 2; 1954: 1—1 și 0—1). Ulti
mele rezultate: Metalul Reșița cu 
Metalul Bocșa Montană 3—1 ; cu

★
Cătănescu, Moțica (fundași), Vidan 
Hutl (mijlocași), Glămeanu, Vfad, 
Biolan, Zaharia, Pistrițu, Ludwig, 
Croitoru, Giurea (înaintași).

ȘTIINȚA CRAIOVA (antrenor: N. 
Oțeleanu): Stoica, Vulpe (portari), 
Lupu, Grațian, Dreșcă, Razga, Pîr- 
vulețu, Ciulavu (fundași), Anuteseu, 
Briac, Lupu Valerin, Meșînă (mij
locași), Buldur, Ioniță, Popescu, 
Lambru, Căpitanu, Firu, Babarada, 
Pădureanu, Pantelimon (înaintași).

MINERUL LUPF.NI (antrenor: 
Al. Mike): Mihalache, Kiss fnor- 
tari), iacob, Doicsar, Putz (fun
dași), Groza, Brătilă, Mihai, lareti, 
Nagy, Tindera (mijlocași), S abo, 
Filimon, Tais, Nemes, Motocea. 
Morar I, Morar II, Cotroază, Cor- 
doși, Cosnaș (înaintași).

PROGRESUL SATU MARE (an
trenor: Isac Glassmann): Pintea, 
Oroszi. Veron (portari), Dezsi, Mu- 
reșan, latiaciovic», Șuta, Mathyi 
(fundași), Olah, Iacob. Grăban, 
Mandi II, Molnar (mijlocași), Tu
dor, Ferenczi, Candrea, Âmbruș, 
Niculescu.

METALUL 108 (antrenor: R. 
Kotormani): Jireș, Rusu (portari). 
Despa, Mihai, Niculescu (fundași), 
Tîrnăvean V., Czâka, Popescu, 
Boldea, Tîrnăvean Gh. (mijlocași), 
Ionescu, Petre Ilie, Călinescu, Stâ- 
nilă, Dunăreanu, Bundik, Man, Mâr- 
gineanu (înaintași). ,

FLAMURA ROȘIE SF. GHEOR-> 
GHE (antrenor: T. Remeny): Kiss, 
Boros, Te!< (portari), Kiss Ern6m, 
Boga, Spineanu, Gali (fundași), 
Sinka, Kisgyorgy, Carol Laszlo, 
Oprea, Lazăr (mijlocași), Tuszon, 
Karacsony, Lupescu. Nanu, Ștefan, 
Daragics, Szekely, Gornea (înain
tași).

Știința Craiova: 0—1. Flacăra
Mediaș cu Flacăra Ploești: 1—2;

X. LOCOMOTIVA ARAD— FLA
MURA ROȘIE IANOȘ HERBAK 
CLUJ. (1954: 1—3 și 2—2). Ul
timele rezultate: FL roșie Cluj cu 
Progresul Oradea : 1—5.

XI. FLAMURA ROȘIE BACAU 
—DINAMO BIRLAD. (1954 : 2>-0 
și 1—1). Ultimele rezultate: Dina-< 
mo Birlad-Locomotiva Iași: 1—1.

XII. LOCOMOTIVA CRAIOVA— 
PROGRESUL SIBIU. (1954: 0—1 
și 1—1). Ultimele rezultate: Lo
comotiva Craiova—Locoinotiv; Tr. 
Severin: 3—1; Progresul Site» cu 
Progresul CPCS : 2—4.

A. FLACARA 1 MAI PLOEȘTI 
- FLAMURA ROȘIE BURDU- 
JENI. (1954: 1—0 șl 2—1)

B. LOCOMOTIVA GALAȚI—A- 
V1NTUL FĂLTICENI. Ultimele re-< 
zultate: Locomotiva Galati cu Re
colta Galați : 4—1

G. VASAS IZZO—DOZSA BU-« 
DAPESTA. (1954: 1—1 și 1—3). 
Ultimele rezultate : Vassas Izzo cu 
Vorbs Lobogo B^. : 2—3; Dozsa 
Budapesta—Diosgyori Vasas : 0—0.

D. KINIZSI BUDAPESTA-DIOS- 
GYORI VASAS. (1954: 2—0 ți 
2—0). Ultimele rezultate: Kinrzsi 
Budapesta—Pecsi Dozsa : 5—0 ;
Diosgyori Vasas—Dozsa Budapes
ta : 0—0.
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Ieri dimineața, în sala dte șah a 

Casei de Cultură a Sindicatelor cu 
greu puteai să-ti faci loc de la o 
masă la alta— Rindurile obișnuiți- 
lor f oectaitori fuseseră îngroșate die 
foștii cancureoți, cei eliminați în 
primul tur al finalei. Toți comentau 
cu aprindere — deși, bineînțeles, 
în șoaptă — șansele celor care ră
măseseră angajați în lupta pentru 
titlu.

— Cine va fi campionul Sparta- 
chiadei?

întrebarea aceasta era repetată 
adesea între spectatorii strinși. în 
jurul meselor de șah, la care se 
întrec cei mai buni șahiștii ai sate
lor. Iar răspunsul zadarnic îl cauți 
acum, cînu pe tabela concursului 
mai sini multe căsuțe goale, aco
lo unde astăzi și mîine vor trebui 
scrise rezultatele ultimelor în'-îl- 
niiri.

Totuși, dacă ai ochiul exersat at 
spectatorului credincios al con
cursurilor de șah, poți să-ți dai sea
ma că în unele partide jocul mer
ge mai repede, mai puțin încordat, 
în altele însă desfășurarea este mai 
lentă, victoria se arată mai tîrziu, 
ceea ce trădlează toc.nai pe șah is - 
tul înaintat. Iată, de pildă, după 
ce piesele fuseseră de mult strînse 
la alte mese, la cea la care jucau 
constănțeanu'i Mihai Cîmpeanu și 
campionul regiunii Pitești, Dumitru 
Onpescu, jocul continua încă aprins 
și decizia se lăsa așteptată. La fel, 
in întîlnirile dintre fete, cea mai 
disputată a f<k>t partida Olga Gris- 
cenko (reg. București) — Ana Tru- 
ia (reg. Timișoara). Aci, după a- 
proaipe patru ore de joc. Ana Truia 
nu reușește să-și facă avantaj de- 
cît de un singur pion, iar în fina
lul de dame și cai, acesta se arată 
insuficient pentru cîștig. Remiză! 
Se califică șahista cu ani mai pu
țini, Ana Truia.

— Cine va fi campionul Sparta- 
ch iadei?

L-am întrebat de data acea
sta pe cel mai tînăr participant la 
finailă. Are numai 13 ani, acest bă
iat din părțile Vasluiului, despre 
care iorbesc cu admirație toți cei 
din Jur. II cheamă Dan Ursache 
și-și poartă cu mîndirie cravata de 
pionier. Este elev în clasa Vl-a a 
școlii elementare și după cum spu

PE MARGINEA UNUI RECORD
De curînd, cu ocazia uuui con

curs de înot disputat în Capitală, 
echipa de ștafetă junioare 4x100 
m. liber a Științei a stabilit un 
nou record republican, primul al a- 
cestui an. Timpul realizat (3:43,7) 
de Veronica Dacian, Margareta 
Wittgenstein, Ingrid Rothe și Mi- 
hae'a Popescu, care au compus șta
feta, reprezintă o frumoasă perfor
manță sportivă, constituind un în
ceput promițător pentru natația 
noastră feminină.

Reușind să corecteze cu aproape 
30 secunde vechiul record de juni
oare categoria II-a, cu 7 sec. pe 
cel de junioare categoria l-a și a- 
propimdu-se simțitor de recordul 
senioarelor, tinerele înotătoare au 
arătat că s-au pregătit cu multă 
seriozitate sub atenta supraveghere 
a antrenorului lor.

Tnotînd suta de metri liber în 
1:25,0 (media), cele patru înotătoa
re au reușit să coboare cu 30 se
cunde sub vechiul record. In pre

Activitatea turistică
■ Orașul Dorohoi se poate I 

mîndlri. cu cîteva colective sporti
ve ca Locomotiva și Progresul ca- I 
re au la activ frumoase realizări. 
In sala de sport Progresul, bine 
înzestrată, poți întilni muslți ti

neri care se antrenază la volei, 
box, gimnastică. ©ic. Colectivul 
Locomotiva și-a amenajat un te
ren de volei, adtul de atletism, o 
pistă de popice și un poligon. 
După cum se vede există o preo
cupare serioasă pentm diferite ra
muri de sport. De aceea te miră 
mult faptul că eei ce se află la 
conducerea colectivelor din Doro- ■ 
boi au neglijat turismul. Turism 
la Dorotoi? Da! Se pot organiza 
concursuri de orientare în împre
jurimile orașului,. se pot face de
plasări la cabanele Deia și Pâ
rău, pot fi vizitate atîtea • locuri 
istorice din regiunea Suceava.

Cercul de turism recent înfiin
țat pe lîngă C.S.R. Suceava, spri
jinit de sectorul cultural-sportiv 
respectiv va trebui să acorde o 
grijă deosebită dezvoltării turisti
ce in orașul și raionul Dorohoi.

(Coresp. Eug. Vasile)

n C.SR. Craiova a organizat 
de curind un concurs de orientare
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ne, cele maii bune note le are ]a 
matematică și algebră. Cît este de 
mic, trebuie să-și ridice în sus pri
virile ca să-ți răspundă.

— Apoi, nu știu I Eu am pierdut 
la Oncescu, dar și el are de ju
cat greu acum, cu Cîmpeanu...

Dan Ursache, șeo.arul dim satul 
Corni, a ieșit primul in regiunea 
iași, uimind pe toți adversarii săli, 
învinși pe Find. Ne povestește cu 
sfială cum a cîștigat întrecerile In 
toate fazele, și s-a calificat pentru 
finală.

— Clnd am jucat la Iași — po
vestește micuțul șahist, — înainte 
de concurs am făcut două partide 
cu alt participant, Ion Waldman 
din Hirlău. Am cîștigat, dar el îmi 
spune: „Nu-i nimic, puștiule, vezi 
că... toamna se numără bobociit" 
Se gîndea poate pentru a doua zi, 
clnd jucam partida noastră oficială. 
Dar și atunci am cîștigat. Uite că 
s-a întîmplat că s-au numărat mai 
devreme bobocii de data asta...

Da<n Ursache, de cînd a fost în
vins pentru prima oară în Sparta- 
chiaidă, la finală, a,re. un singur 
gînd. Să învețe să joace și mai 
bine. S-a dus la librărie unde și;-a 
cumpărat cîteva cărți de șah, din 
care vrea să învețe tot ce e mai 
nou în teoria deschidierilor! Fiind
că la anul, Dănuț vrea să mai fa
că încă o „numărătoare" la șah. 
Poate atunci va fi intr-adevăr pri
mul...

— Peste tot unde am jucat, — 
spune alt finalist, Cositei Otavă dim 
comuna Obilești, regiunea Galați — 
am simțit cum crește interesul oa
menilor de la țară pentru jocul a- 
cesta frumos. Mulji dintre cei cu ca
re rn-am întrecut au învățat să 
joace șah numai ca să ia parte la 
Spartachiadă. Cu toții îndrăgesc 
acum șahul. . „

Intre timp, partidele se termina. 
Aflăm că pentru turneul final s-<aiu 
calificat Boris Sorescu, Virgil Ți
gan, Costel Otavă și Dum. On
cescu. La fete, pentru locul întîi 
luptă Ana Teodorescu, Irina Hu- 
szar, Maria Trăistaru și Ana Tru
ia. Mîine după-amiază vom cunoa
ște pe câștigătorii marii întreceri 
șahîste a satelor.

V. RADU,

gătirea lor mai persistă însă unele 
deficiențe tehnice, tactice și fizice. 
Astfel, Veronica Dodan nu reușește 
să întrebuințeze tehnica cea mai 
bună (cu capul ridicat), decît pe 
prima lungime a bazinului. Marga
reta Wittgenstein trebuie să mă
rească frecvența mișcării brațelor, 
iar Mihaela Popescu, din cauza unei 
inactivități de aproape un an, nu 
are suf:cientă rezistență în regim 
de viteză.

Performanța lor actuală este de
osebit de valoroasă ș: fără îndoială 
ea mai poate fi îmbunătățită prin 
remedierea acestor deficiențe.

Acest record trebuie să constituie 
un pas pe drumul dezvoltării con
tinue a uatației noastre feminine. 
Pentru realizarea acestei dezvoltări 
atragerea unui cM mai mare nu
măr de elemente tinere în secțiile 
de natație este o condiție princi
pală.

G. NICOLAESCU

rezervat echipelor feminine. Au 
participat șase echipe; două de la 
întreprinderea Poligrafică și cite 
una de la Electro-putere, Partiza
nul, Independența și I.C.C.F. Pe 
primele locuri s-au clasat echipe
le: 1. Electro-putere (conducătoa
re Maria Manolache); 2. Între
prinderea Poligrafică I (conducă
toare Marcela Dinuț); 3. Intre- 
prindterea Poligrafică II (condu
cătoare Gabriela Voicu) . Con
cursul a avut loc pe dealul 
Leamna-Bucovăț. (Coresp. C. Mo- 
țoc).

a 520 oameni ai muncii din Ga
lați au luat parte la excursia or
ganizată de B.T.E. Gailați în cola
borare cu C.S.R. Galați, avînd ca 
obiectiv vizitarea Muzeului de ar
tă din București, Cu acest prilej 
și-au pus în practică cunoștințele 
căpătate, trei elevi ai cursului de 
instructori turiști, înființat anul a- 
casta de C.S.R. Galați. (Coresp, G. 
Ștcfănesctt-V. Paladescu).

s Sub conducerea profesorului 
de .geografie Carol Czedly funcți
onează la Arad un cuts d'e condu
cători d© excursii pentru elevii 
școlilor medii cu limba de pre
dare . maghiară, din localitate. 
Cursul este frecventat, de 71 elevi 
dintre care 25 fete. (Coresp. loan 
Toth).

Proba de ciclocros, „Cupa Spor
tul popular**  a însemnat un bun 
prilej de popularizare a acestui 
gen de întreceri. Competiția s-a 
desfășurat în condițiuni bune, da
torită numeroșilor arbitri de pe 
teren cît și perfectei reglementări 
a circulației pe tot traseul.

ciclocros al R.P.R., la care au 
luat parte 17 sportivi, rețj»en- 
tînd colectivele Consun...:r^ Bi- 
caz, Progresul-Bacău, și VoS|Bb 
Piatra Neamț. Victoria a revenit 
alergătorului Constantia Prwni 
(Constr. Bicaz), urmat de Emil 
Țonchievîcî (Voința P. Neamț) «I 
Valentin Doina (Progr. Bacău).

• SCRIMA. — In etapa de 
minică a campionatului repubficaa 
pe echipe categoria B, la Arad, 
Progresul IMF Tg. Ntareș a în
trecut cu 11—5 ectipa Școiii Prof, 
nr. 2 Arad la floretă băieți și cu
16—0 la sabie. La floretă fete a 
cîștigat tet Progresul cu 16—0 
prin neprezentarea echipei din A-* 
rad. La Sibiu, Flamura roșie din 
localitate a cîștigat întîlnirea de 
floretă fete cu Constructorul Tg. 
Mureș cu 14—2 și pe cea de sabie 
cu 9—7, însă a pierdut meciul de 
floretă băieți cu 16—0 prin nepre- 
zentare. La Oradea, Progresul Că
rei nu s-a prezentat la meciul cu 
Progresul Oradea.

Din punct de vedere tehnic, în
trecerea pentru categoria curse s-a 
ridicat la un nivel înalt. Astfel, 
pe porțiunile de alergat pe jos, 
kilometrul a fost parcurs, în me
die, în 3 min, 30 sec. Deci, cei 
6 km. alergați pe jos, au fost a- 
ceperiți în 21 min., iar restul de 
15 km. (proba a avut în total 21 
km.), în 23 min. 36 sec., întreaga 
alergare necesitînd 44 min. 36 sec. 
Aceasta înseamnă că pe bicicletă 
s-a alergat cu peste 42 km pe 
oră. lată cîteva cifre pe deplin 
grăit.are asupra nivelului actual 
de pregătire a cicliștilor noștri din 
Capitală.

Din primii zece clasați, la pro
ba de curse, A. Fanciu (Metalul), 
I. Moraru (Prog. CPCS) și cîș- 
tigătorul probei, Baciu (C.G.A.) au 
fost cei mai combativi, N Stepanian 
(CCA) a avut o comportare dem
nă de subliniat, în timp ce” I. Goci- 
man (CCA) a ocupat, cu mari e- 
forturi, locul 8, depășindu-1 pe 
G. Dumitrescu (Știința), care dacă 
era mai atent, nu ar fi pierdut

Echipa Dinamo învingătoare 
în campionatul de sah al Capitalei

Maestrul internațional 1. BALANEL 
( Dinamo)

Vineri și duminică s-au jucat 
ultimele două runde ale campio
natului de șah pe echipe al Ca
pitalei. Deși multe partide sînt în. 
trerupte și își așteaptă rezolvarea 
abia în după-amiaza zilei de azi, 
rezultatele de pînă acum ale prin
cipalelor întîlniri indică preciziu- 
nile necesare pentru clasament.

Astfel, prin victoria obținută în 
fața Științei, în meciul de vineri, 
Dinamo și-a asigurat primul loc 
în clasamentul turneului. Studenții 
au prezentat o formație cu modi
ficări, care însă nu s-au dovedit 
inspirate, ele ușurînd sarcina di- 
namoviștilor. Aceștia au jucat cu 
dîrzenia și seriozitatea lor obișnui
tă, obțmînd o frumoasă performan. 
ță. Dinamo a cîștigat patru par
tide, prin Bălănel care l-a învins 
pe Drimer, Menas pe Sutiman, V. 
Georgescu pe Șuteu și Rodica Rei- 
cher pe Elisabeta Ionescu. Partida 
Maria Tarapanov (Ș)—Cornelia 
Rogjan (D) s-a terminat remiză. 
In cele trei întrerupte, Ghițescu 
(Ș)—Reicher (D), Crețulescu (D) 
—Samarian (Ș) și Păltinescu (D) 
—Pavlov (Ș), studenții au ușor 
avantaj, dar aceasta nu mai poate 
influența soarta luptei.

De rezultatul întreruptelor depin
de dacă Știința va păstra și locul 
doi, ea fiind amenințată să fie 
întrecută în clasament și de Con
structorul, care a obținut victorii 
categorice în ultimele două întîl
niri. In schimb, se cunosc dețină
torii locului patru î>n clasament. 
Ei sînt șahiștii de la Progresul 
DCS, care au întrerupt cu avan
taj, în întîlnirea cu concurenții lor 
direcți, jucătorii de la Progresul 
ITB. Acestora le va reveni locul 
cinci în clasament.

Dăm mai jos rezultatele tehnice 
ale ultimelor meciuri :

Runda 10-a Dinamo—Știința 
4* */ 2—'/2 (3), Constructorul—C.C.A. 
5>/2—'/2 (2), Progresul DCS—
Progresul ITB 3—2 (3), FI. roșie 
—Metalul 5—3, Locomotiva—Con
structorul IPCH 4'/2—1‘/2 (2),
Progresul IMF—Progresul FB 
5'/2-2‘/3.
Runda 11-a Progresul DCS—FI. 
roșie 7'/2—'A, Constructorul—Me
talul 7—1, Dinamo—C.C.A. 6‘A— 
l*/ 2, Știința—Constructorul IPCH 
6—1 (1), Locomotiva—Progresul
FB 4—2 (1), Progresul ITB—
Progresul IMF 4>/2—l'A (2).

Reluarea partidelor întrerupte 
are loc astăzi, începînd de la orele 
18, în sala Locomotiva.

primul pluton. Tinărul A. Șelaru 
(Dinamo) a atacat prea de de
parte, F. Wittman (CCA), deși 
valoros pe traseu, nu și-a reme
diat complet deficiența la sprintul 
final, jar B. Resenberg (Constr.) 
este din ce în ce mai bun la 
ciclocros.

Din rest, C. Marinescu (Loco
motiva), D. Doncu (Met.), C. Po
pescu (Progr. CPCS), Șt. Iones- 
cu (Loc), Lazăr Dominic (Constr.), 
și V. Militarii (Metalul) s-au com
portat meritoriu, în vreme ce Mar
tie Ștefănescu (Metalul), un vechi 
specialist al ciclocrosului, s-a cla
sat abia pe locul 20.

Maria Iliescu (Met.) a arătat 
că este cea mai bună alergătoare 
în momentul de față și că, du
minică la Cluj, are șanse certe să 
devină campioană a R.P.R. la ci
clocros, vădind o bună pregătire 
și o deosebită dîrzenie. Hermina 
Iuhasz (Dinamo), s-a resimțit vi
zibil în urma unui accident su
ferit- recent, Cornelia Visarion 
(Prog. CPCS), Otilia Achim (Met.) 
mai au serios de lucrat la ciclo
cros, în timp ce locul 4, ocupat 
de fruntașa pedalei, Maria Bisac 
(Progr. CPCS), nu poate fi sa
tisfăcător. La semicurse. tinerii 
G. Păunescu (Locomotiva), Șt. Con- 
stantinescu (Știința), Tudor N.i- 
colae (Met.), Aurel Mocanu (Re

Campionatele școlare de gimnastică
Faza raională a campionatelor 

republicane școlare de gimnastică 
a reunit, în București, un mare 
număr de echipe (peste 40) înre- 
gistrîndu-se numai cîteva absențe... 
nemotivate (școlile pedagogice, și 
școlile medii nr. 7 și 17 băieți). 
Avînd sprijinul comisiei orășenești 
de gimnastică și al cercurilor pe
dagogice raionale, campionatele s-au 
desfășurat, în general, în bune 
condiții, soldîndu-se cu următoarele 
rezultate :

RAIONUL I.V. STALIN.— 4 e- 
chipe-fete, 2 echipe-băieți. Au în
vins: S.M.T. Geologie (băieți) și 
S.M.T. Sanitară (fete) la progra
mul II, S.M.T. Financiară (băieți), 
S.M. nr. 8 (fete) la programul III.

RAIONUL T. VLADIMIRESCU.— 
6 echipe-fete, 3 echipe-băieți. Au 
învins: echipa a 3-a a S.M. nr. 16 
(fete) și S.M.T. Mecanică nr. 2 
(băieți) la programul I, echipa 1-a- 
a S.M. nr. 16 (fete) la programul 
II, S.M.T. Comerț (fete) și S.M.T. 
Comerț (băieți) la programul III. 
(Coresp. Victor Popescu).

RAIONUL 1 MAI. —' 7 echipe. 
Au învins: S. M. nr. 10 (fete) și 
S.M. nr. 12 (băieți) Ia programul

Campionatele de gimnastică
Sîmbătă și duminică s-a desfășu

rat campionatul de gimnastică al 
universității I. C. Parhon-Bucu- 
rești, la care au luat parte 18 e- 
chipe total izînd un număr de 86 
studenți și studente. Concursul, 
rezervat începătorilor, a fost orga
nizat de catedra de educație fizică 
a universității.

S-au înregistrat următoarele re
zultate:

ECHIPE, fete: 1. Facultatea de 
istorie 129 p.; 2. Facult. geografie 
127 p., 3. Facult. Fizico-matema- 
tici 124,87 p. Băieți: 1. Facult. zia-

SPORT WfrMl
• FOTBAL.. — Meciurile de 

duminică dlin Capitală sie vor dis
puta astfel: C.C.A. — Dinamo 
Orașul Stalin, stadionul Republi
cii, ora 16 (echipele de tineiret ta 
ora 14,15). — Dinamo București- 
Știința Cluj, stadionul Dinamo ora 
16 (echipele de tineret la ora 
14,15.

e Nefiiind programată duiminilcă, 
echipa Avîntul Reghin a susținut 
un joc amical la Sighet cu echipa 
locallă Avtotail. Rezultatul 3—3, 

ilia pauză 2—1 pentru echipa din 
Reghm. Au marcat: Mateon (2) — 
unul din 11 m, — și Eleș pentru 
Reghin, Feher (2) și Mandli pen
tru Avîntul Sighet. Echipele au 
avut perioade egale de dominare.

• ȘAH. — Duminică se va desfă
șura la Oiașul Stalin finala di- 
namoviadei la șah.

La întreceri vor participa pri
mii clasați în întrecerile pe colec
tă ve.

• CICLISM. — In împrejurimi
le orașului Bacău s-a desfășurat 
faza regională a campionatului de 

colta) și G- Burdulea (Progir.) s-au 
arătat alergători cu frumoase 
perspective. La biciclete de oraș, 
Ion Ștefan (Recolta), G. Bucuren- 
ciu (Știința), G. Ciolmeg și D 
Stănescu (Voința) ca și M. Zet- 
tovioi (Șc. Tineret), I. Bujoreanu 
(Progr. F. B.) și Dumitru Ale
xandru (Met), au arătat calități 
promițătoare.

Este de notat, de asemenea, că 
in cadrul concursului de duminică, 
o serie de arbitri tineri, din cei 
care urmează actualmente școala 
de arbitri, inițiată de comisia o- 
rășenească de ciclism, s-au achitat 
onorabil cu prilejul primei lor lec
ții practice, pe teren. Tot un fapt 
pozitiv este și numărul mereu 
crescînd al participanților Ia pro
bele de ciclocros. Trebuie pus un 
accent și mai puternic pe parti
ciparea la proba pentru biciclete 
de oraș.

Este de așteptat, deci, ca du
minică 26 martie la probele or
ganizate de comitetul C.F.S. al 
raionului .,Gh. Gheorghtu-Dej", în 
cadrul „Ciclocrosului de primăva
ră", să se constate o creștere a 
numărului de particip anți la proba 
populară rezervată posesorilor de 
biciclete de oraș.

EMIL IENCEC

II, S.M. nr. 10 (fete) și S.M. nr.
12 (băieți) la programul IIL (Co
resp. M. Irimie).

RAIONUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ. Au învins: Șc. Medie nr. 24 
(fete) și Șc. Medie nr. 1 (băieți) 
la programul III. (Coresp. P. 
Benoni).

RAIONUL N. BALCESCU. — 
Au terminat învingătoare echipele: 
Șc Medie nr. 19 (tete) și Șc. Me
die nr. 6 (băieți) la programul I, 
Șc Medie nr. 21 (fete) și Șc Me
die nr. 5 (băieți) la progra
mul III.

RAIONUL 23 AUGUST. — Au 
participat 4 echipe. Au învins Șc. 
Medie nr. 13 (băieți) și Șc Me
die nr. 15 fete, la programul IIL

RAIONUL V. I. LEMN. — Au 
terminat învingătoare echipele: Șc 
Medie nr. 22 (fete) programul I, 
și Șc Medie nr. 22 (fete) la pro
gramul III.

RAIONUL GRIVIȚA ROȘIE. — 
Au învins: Șc. Medie nr. 6 (fete) 
și Șc. Medie nr. 4 (băieți) la pro
gramul I, Șc Medie nr. 5 (fete) 
și Șc. Medie nr. 4 (băieți) la pro
gramul II, Șc medie nr. 5 (fete) 
la programul III-

ale universității București
ris.ică 130,50 p.; 2. Facult. isto
rie 127 p.; 3- Facult. filologie 125,35 
p. INDIVIDUAL, fete: 1. Eugenia 
Georgescu (Istorie), 2. Ana Iliescu 
(Geografie), 3. Rodica Bucurescu 
(Fizițo-matematici). Băieți: 1. Au
rel Jămueală, Mihai Dumitrescu 3. 
Oct. Grumeza (toți de la facult. 
de ziaristică).

Celor clasați pe primele locuri, 
rectorul universității, tov. prof. Să- 
lăgeanu, le-a în minat premii con- 
stînd din echipament sportiv și cărți 
(Coresp. S. Tudor — 1- Teodorescu- 
Arghezi).



►

După cele patru victorii 
în concursul de scrimă de ia Leipzig
La 6 

Leipzig 
nai de 
de acest gen organizat aci. Com
petiția a avut loc, în cadrul în
trecerilor sportive organizate cu 
ocazia Tîrgului de mostre. In 
seara zilei de 6 martie au lup
tat pe cele două planșe paralele 
din saia „Einheit" cei mai 
Luni scrimeri de spadă și floretă 
fete din R.D. Germană, R.P. 
Bulgaria, R. Cehoslovacă, pre
cum și reprezentanții țării noas
tre.

Valoarea trăgătorilor de spadă 
germani, superioară celor de 
floretă și de sabie, precum și 
valoarea celor doi reprezentanți 
ai R. Cehoslovace, semifinaliști 
la campionatele mondiale de a- 
nul trecut, au dat concursului o 
notă de interes deosebit. De 
altfel, discuțiile purtate cu cei
lalți trăgători ai țărilor partici
pante și, în general, pronosticu
rile făcute înaintea turneului, 
indicau pe trăgătorii cehoslovaci 
drept favoriți, atît la spadă, cît 
și ia floretă fete. Această at
mosferă a suferit esențiale mo
dificări, pe măsură ce asalturile 
se apropiau de sfîrșit ea schim- 
bîndu-se complet în favoarea 
noastră, după cîșligarea celor 
două concursuri. Părerea tutu
ror, inclusiv a trăgătorilor ce
hoslovaci, a fost că trăgătorii 
din R.P.R. au cîștigat pe merit 
și probele individuale și cele pe 
echipe.

In ciuda oboselii noastre (am 
sosit la Leipzig cu puțin înain
te de începerea concursului) și 
a situației neegale pricinuite de 
lipsa unui reprezentant al 
nostru în juriul de arbitraj, to
tuși prin voință fermă de a cîș
tiga și de a reprezenta cu cinste 
culorile țării, echipele noastre au 
reușit să-și pună în valoare ca
pacitatea și gradul lor de pre
gătire. Patru oameni, luptîndu-se 
pe două planșe în același timp, 
ajutîndu-se între ei în fiecare 
clipă, bucurindu-se la victorii, 
suferind și încurajîndu-se în mo
mentele grele, au reușit să facă 
să răsune în două rînduri acor
durile imnului țării noastre. Nu
mai cine a fost prezent poate 
să înțeleagă lacrimile de bucurie 
izvorîte din ochii celei mai ti
nere concurente Olga Orban și 
fericirea care se citea pe fețele 
noastre la sfîrșitul acestei ane
voioase întreceri.

Dacă sînt multe de spus des
pre comportarea pozitivă a fie
căruia dintre noi sînt totuși și 
multe învățăminte de tras din a- 
cest concurs internațional.

Olga Orban, cîștigătoarea pro
bei de floretă fete, a reușit a- 
ceastă performanță, datorită unei

martie, a avut loc 
un turneu internațio- 

scrimă, primul concurs

la puteri de luptă neobișnuită pen
tru o scrimeră de vîrsta ei. Pu
tea să realizeze mult mai ușor 
această performanță, față de cali
tățile sale naturale, dacă ar fi 
posedat o tehnică mai perfecțio
nată. Victoria ei de la Leipzig 
trebuie să o mobilizeze pentru 
a-și însuși, în mod cît mai exact 
toate elementele de tehnică și 
pentru a-și îmbunătăți poziția. 
Maria Taitiș, care la un moment 
dat lăsa impresia că va cîștiga 
această întrecere, nu a mai a- 
vut resurse morale suficiente să 
continue în același ritm, după 
ce pierduse un asalt în urma 
unei erori de arbitraj. Ei îi lip
sesc tocmai părțile pozitive pre
zente la Olga Orban și de a- 
ceea tehnica sa avansată nu 
poate fi pusă totdeauna în va
loare.

Și în concursul de la Leipzig, 
Zoltan Uray a dovedit cu priso
sință că este un „tehnician" 
foarte bun. La spadă însă mai 
are mult de învățat, de altfel ca 
și noi ceilalți. In plus, el trebuie 
să renunțe la mișcările de braț, 
mult prea largi, atît în apărare, 
cît și în atac, precum și la su
perficialitatea cu care trage a- 
tunci cînd are avantaj (a pier
dut în fața cehoslovacului Bidlo 
cu 4-5 după ce conducea cu 3-0).

In ceea ce mă privește, sînt 
deosebit de fericit că am reușit 
să cîștig întrecerea de spadă. 
Cu toate acestea, mi-am dat sea
ma că am avut o serie de 
deri în cursul asalturilor, 
care m-a dus la pierderea 
meci, fiind astfel nevoit să 
ticip într-un baraj pentru 
mul loc. De asemenea, trebuie 
să mai lucrez mult pentru acope
rirea completă a brațului în a- 
tac, pentru mai multă fermitate 
in închiderea liniilor și pentru 
renunțarea la atacurile la corp, 
de care am abuzat în acest 
concurs.

In special pentru Uray și pen
tru mine, învățătura cea mai 
prețioasă este aceea că, trebuie 
să ne ocupăm foarte atent de 
specializarea noastră pe arme. 
Personal, la Leipzig, m-am hotă- 
rît să mă ocup de acum înainte 
numai de floretă și de spadă, 
renunțînd la sabie; lucru ce cred 
că ar fi indicat și pentru Uray.

Mai cu seamă pentru aceste 
cîteva învățăminte deosebit de 
prețioase pentru activitatea noa
stră viitoare, cred că întâlnirea 
internațională de la Leipzig, care 
a completat lanțul performanțe
lor noastre de la Budapesta 
(J.M.U.V.) și Sofia cu încă o 
victorie, este bine venită, ea rer 
■prezentând un succes total.

TUDOR ILIE 
maestru al sportului

scă- 
fapt 

unui 
par- 
pri-

J

J

Echipele de tenis de masă

Articol scris

In Ungaria, tenisul ide masă este 
unul din sporturile cele maii popu
lare. De aceea, pregătirile lotului 
reprezentativ ,a<l țării în vederea 
campionatelor mondiale, sînit urmă, 
rite cu cel mai viu interes.

Ca și anuil trecut și în acest an 
echipele ide tenis dte masă ial!e R. P. 
Romîne și R. P. Ungare își vor 
măsura forțele, înaintea campiona
telor mondiale verificinidu-și cu a- 
cest prilej stadiul de pregătire. Anul 
trecut la Budapesta, echipa femi
nină romînă a întrecut reprezen
tativa maghiară, în tim,p ca la băr
bați, victoria a revenit echipei ma
ghiare. Dar maii importante și mai 
concludente decît rezultatele s-a do
vedit a fi schimbul! dte experiență 
făcut cu acest iprilej. Fără îndoială 
că și anul .acesta, întrecerile dintre 
jucătorii color două țări vor consti
tui un important și util prilej de 

experiențe.
maghiari s-a>u pregătit 

vederea apropiatelor 
mondtale 

doresc ca

schimb <cie
Jucătorii 

intens, în 
campionate 
trecht. Ei 
de la sfirșitul acestei luni dintre 
echipele romîne și maghiare, care 
se va desfășura la București, să 
fie în cea mai burră formă. Toma 
Reiter, Matei Gantner, Paul Pesch, 
Tiberiu Harasato&i, Angelica Ro- 
zeanu, Ella Zeller, Sari Szasz 're
prezintă pentru jucătorii noștri 
valori consacrate. Cunoaștem ex
celenta- lor pregătire fizică și teh
nică și am urmărit cu deosebită 
satisfacție frumoasele rezultate 
obținute de jucătorii romîni, în 
Suedia, Franța și Belgia, rezul
tate care, confirmă progresul înre
gistrat de romîni în ultima vre
me. Iată d!e ce întâlnirea dintre e- 
chipele țărilor noastre vecine și 
prietene se anunță un spectacol 
de înaltă factură tehnică și spor
tivă.

Kocziarr Jozisef este cel mai în 
formă dintre jucătorii maghiari. 
In ultimii doi ani, el 
valosirea sa obișnuită 
din această cauză a 
publicul bucureștean 

matele man diate din 
acesta însă, el s-ai pregătit temei
nic și rezultatele n-au întârziat să 
apară. Kocziarr a cîștigat două 
importante titluri. La turneul cu 
participarea jucătorilor ceho
slovaci și maghiari el a obținut 
din cele 13 jocuri tot atâtea vic
torii, iar, 
celor mai 
l-a învins 
pe Ferenc 
pe primul

Dintre cei tineri, Foldi este în 
mare progres. Nu de mult el i-a 
învins într-un concurs pe S ido și

de la U- 
în întâlnirea

a fost sub 
și cred că 
deziluzionat 
la campio- 
1953. Anul

recent, ta un turnau aii 
buni jucători maghiari 
intr-o finală dramatică 
Siido, dasîodu-se astfel 
loc.

ale R. P. Ungare se pregătesc in vederea intilnirii 
ile la București

special pentru „Sportul popular

dintre cei mai tineri și talentafi jucători de tenis 
Ungare. El face parte din lotul echipei maghiare.

Z. Foldi unul
de masă ai R. P. _..s_.„. evrugei img’uurc,
care se pregătește pentru întîlnirea de la București și la vederea 

campionatelor mondiale.
Gyetvai, dlasîndu-se pe locul al 
doilea, în urma lui Koczian.

Din păcaite însă jucătorul no- 
nu este 
accident 

imposibi- 
antrena- 
că pînă

stru nr. 1, Ferenc Sido 
în formă prea bună. Un 
l-a pus multă vreme în 
litale die a-și continua 
mentele. Totuși, credem 
la sfîrșitul lunii el își va îmbu
nătăți forma și va redeveni ace
lași jucător de bază aii echipei.

Despre echipa feminină se poate 
spune că, ea a fost mai „harni
că" decît echipa masculină. Prin 
aceasta vreau să spun că jucă
toarele noastre au fost mai con
știincioase în antrenamente, pen
tru că s-au convins die atâtea ari 
dte clas-a mondială a romîncelor. 
Și acum o noutate: cunoscuta ju
cătoare Gervaiine-Giz; Farrkais — 
care și-a disputat de atâtea ori 
întâietatea cu campioana mondia
lă Angelica Rozeanu — întrebu
ințează paleta cu burete.

Trebuie ‘ să amintesc că mulți 
dintre jucătorii fruntași maghiari 
folosesc paleta cu burete. Dar, pă-

rerea specialiștilor este că la 
Congresul Federației Internațio
nale de tenis de masă de la U- 
trecht (Olanda) se va interzice 
folosirea acestei palete. Pină 
atunci însă, jucătorii maghiari ca
ută să beneficieze de avantajele 
paletei cu burete, deoarece s-a do
vedit de multe ori, că mingile 
respinse die această patetă, sur
prind și înșeală pe adersar. Pa
leta cu burete a schimbat mult 
stilul de joc al echipelor noa
stre oaire au acum un stil mai 
ofensiv iar loviturile lor sînt cu 
mult mai eficace. In această pri
vință victoria cu 3-1 asupra re
numitei echipe austriace este con
cludentă. Iată de ce și întâlnirea 
feminină dintre echipele R.P.R. și 
R.P.U. se anunță deosebit de in
teresantă și va oferi desigur un 
spectacol de înaltă valoare.

MOLNAR KAROLY 
redactor și crainic repor
ter la Comitetul die raid o 

din R.P. Ungară

ÎNAINTEA marii competiții

Marea competiție ciclistă Varșo- 
via-Berlin-Praga, denumită 

„Cursa Păcii" a devenit tradițio
nală și angrenează în fiecare an 
tot mai muilți participant!. Dacă la 
prima sa ediție, numărul pairtici- 
panților a fost redus, la cea de a 
șaptea ediție diesfășurată anul tre
cut, numărul echipelor participante 
b fost nu mai puțin de 18, printre 
care și echipa Uniunii Sovietice 
care participa pentru prima oară 
la această competiție atît de im
portantă. Milioane de oameni ai 
muncii din R. Cehoslovacă, R. D.

Germană și R. P. Polonă au a- 
plaudat și au urmărit, de-a lungul 
șosetelor, întrecerea dirză a celor 
mai buni cicliști amatori din Eu
ropa, care duceau salutul oameni
lor muncii din țara lor, oameni
lor muncii și sportivilor din cele 
trei țări pe unde trece traseul 
competiției.

In clișeu se pot vedea cicliștii din 
echipa R. D. Germane Pauil D in
ter, Bernhard Treflich. Lothar Mei
ster și Gustav-Adolf Schur care 
datorită frumoasei comportări în 
această competiție au primit titlul 
de maeștri ai sporitului.

Scurte știri
• Intre 15 și 19 martie se 

va desfășura la Ostrava finala 
campionatului de hochei pe 
gheață al R. Cehoslovace. Par
ticipă echipele: Spartak Soko- 
lovo, Banik Chomutov, Ruda 
Hvezda și Tankîsfa.

• Cultura fizică și sportul se 
bucură de o mare popularitate 
în rindul minerilor din R. P. 
Chineză. Numărul echipelor de 
baschdt, volei și fotbal, a cres
cut, în comparație cu anul 1950 
de 8 ori. La concursurile spor
tive desfășurate în localitatea 
Beipjo sportivii mineri au ob
ținut numeroase victorii, cla- 
sîndu-se pe primele locuri. E- 
chipa feminină de baschet din 
localitatea Tsaotso a cucerit tit
lul de echipă campioană a pro
vinciei Tsinsi.

• Echipele de fotbal care se 
vor întrece în cadrul campio
natului primei categorii în R. 
P. Polonă au susținut numeroa
se întâlniri de verificare, pentru 
a se prezenta bine puse la punct, 
în prima etapă care va începe 
la 20 martie.

Pregătirile boxerilor polonezi

O disciplină sportivă mult în
drăgită de tineretul din R. P. 

Polonă este boxul. In anii regi
mului de democrație populară a- 
cest sport a luat o mare dezvol
tare.

Valoarea boxerilor polonezi este 
deosebit de ridicată, fapt relevat 
cu prilejul Jocurilor Olimpice, al 
campionatelor europene și al nu
meroaselor întreceri internaționale,

In prezent în R. P. Polonă au 
început pregătirile celor mai buni 
boxeri în vederea campionatelor 
europene care se vor .desfășura a- 
nul acesta în sectorul de vest al 
Berlinului. Lotul reprezentativ se 
află cantonat în localitatea Cet-

• niewo, unde, sub supravegherea 
antrenorilor Feliix Stăm și Sydio, 
se desăvirșește forma acelora care 
vor reprezenta R. P. Polonă ta ac
tuala ediție a importantei compe
tiții.

In afară de condiția fizică, bo
xerii polonezi își perfecționează 
tehnica și tactica luptei, eliminînd 
lipsurile semnalate de antrenori in 
timpul antrenamentului.

In clișeu : pe ringul instalat în 
sala vilei din Cetniewo antrenorul 
Sydlo urmărește lupta dintre No
wak și Kilowski, boxeri care ac
tivează în cadriil categoriei ușoare. 
Întrecerea este urmărită și de cei
lalți boxeri aflați în cantonament



Luptătorii noștri s-au întors din Egipt
Dumin.câ s-a înapoiat în Capi

tală o.ul de luptători romîni care 
între 3 și 9 martie a întreprins un 
turneu în Egipt In cadrul acestui 
turneu reprezentanții noștri au 
sus mut trei întîlniri. prima în 
compania echipei naționale a Egip
tului și celelalte două cu formați
ile orașelor Alexandria și Mehala 
Ku hra

Primul meci s-a desfășurat la 
num -i o zi de la sosirea lotului la 
Cairo, după o călătorie foarte o- 
bositoare, care a durat — tfin 
cauza proastelor condiții atmosfe- 
r ce peste termenul prevăzut.

Un handicap pentru echipa R.P.R. 
l-a constituit și faptul că reuniunea 
s-a desfășurat seara in aer liber, 
în cu totul alte condiții, decit a- 
celea în care s-au pregătit repre
zentanții noștri. Această primă în- 
tilr.îre intre luptătorii romini și e- 
gipteni, 3 revenit gazdelor care— 
cu o formație diferită de acea uti
lizată la București în anul trecut — 
au învins cu scorul de 6—2. Vic
toriile echipei noastre au fost ob
ținute de către D. Cuc și A. Șuii. 
De remarcat faptul că unii dintre

K»

Un

participă

reprezentanții noștri (Fr. Horvath, 
M. Schultz, M. Belușica, L. Bujor,) 
au condus cu diferențe apreciabile 
de puncte pînă aproape de sfîrșitul 
meciurilor lor, dar n-au mai avut 
resurse și au cedat adversarilor.

In al doilea meci (Alexandria- 
București) reprezentanții noștri 
au reușit partide spectaculoase 
termmtnd la egalitate cu formația 
orașului gazdă: 4-4. Cele patru 
victorii ale-echipei bucureștene au 
fost obținute de M. Schultz, V. Po- 
povici, M. B*-lușica  și A. Șuii. Me
ciul s-a desfășurat, de data aceasta 
in sală.

In sfîrșrt al treilea meci a reve
nit luptătorilor noștri care au in- 
tîlnit o formație întărită a orașului 
Mehala Kubra. Mai bine puși la 
punct cu condiția fizică, odihniți, 
reprezentanții noștri au învins cu 
scorul de 5-3. Pentru echipa Bucu- 
reștiului au realizat -icto-iile A. 
Ruzsi, M. Schultz, Gh. Suteu, M. 
Belușica și A- Șuii. De subliniat 
comportarea foarte bună a „greu
lui" nostru Șuii, care a obținut 
numai victorii.

grup de schiori romini 

la întrecerile de la Zakopane
Ieri dimineața a 

la, indrepțîndu-se 
ur grup de schiori 
lua parte la întrecerile organizate 
la ZaKonane. In acea<stă localitate 
se • c. rtes.ășixra intre 17—21 martie 
concursul memorial „Bronislaw 
Czech și Helena Marusztowna", 
competiție care va reuni la start 
pe cei mai buni sch'or; J-m R.P. 
Ungară, R. Cehoslovacă, Franța

părăsit Capita- 
s?re Varșovia, 
romînă care vor

Austria, Norvegia, R.D. Germană 
și R.P. Romîn-a. ,

Din echipa romînă fac parte 
Gheorghe Cristoloveanu, Mthai Bî- 
ra ion Bîrsan, Nicolae riandrea, 
Dumitru Sulică și Magdalena Ma- 
rotineanu. La Zakopane acest grup 
de schiori, concurenți la probele al- 
p.ne, se va intilni cu fnndiștii și 
săritorii romtoi care au luat parte 
la concursurile din R. Cehoslova
că.

R.P. LiNGAKa

In etapa a 111-a a campionatu
lui maghiar de fotbal, ecfipele fa
vorite au cucerit puncte prețioase 
în cla amentul acestea întreceri. 
Dar nu este mai puț n adevărat, 
că fruntașele Honved și Voroș 
Lobogo au obținut victorii difici
le Voroș Lobogo a Întrecut cu 3-2 
(1-11 pe Vasas Izzo, după o luptă 
deosebit de aprgă Vasas Izzo a 
condus chiar cu 2-1, dar textiliștii 
au egalat printr-cn penalty exe
cutat de Lantoș, iar mai apoi San
dor a înscris goluț victoriei. Hon
ved a întrecut după o luptă pasio
nant; pe Szomb-tiiely Locomotiv 
cu 4-3. La pauză militarii au fost 
conduși cu 3-2 și mima prin efor
turi mari, ei și-au putut adjudeca 
victoria Scorul a fost deschis de 
Bcnc«ics, apoi Pușcaș a egalat. 
Kocsis a ridicat scorul la 2-1. dar 
pînă 'a nauză Panp = înscris alte 
două go'urî pen ru echipa ferovia
ră. După oauză Machos și Czibor 
1 rns! autorii golurilor ech tei 
campioane. Kinizsi in schimb a cu
cerit o victorieconcJrd-urtăînvin înd 
cu 5-0 f2-O) pe D.izsa din Pecs. 
Dealtfel, echica Ministerului Indu
striei Alimentare. se dovedește a fi 
cea mai în formă, avînd mari șan
se de victorie in apropiatul meci 
cu Honved. In meciul de dum'ni- 
că. cele 5 goluri ale echipei Ki
nizsi au fost înscrise de Vr'ezsal 
(2V Ornbodi, Kerfesz și Ijenyvesi.

Csepeli Vasas a obtimut o pre
țioasă victorie In deplasare, in 
compania echipei Legiero din Szol- 
rrok Scor: 1-0 (1-0). A marcat 
Kesthely.

Un rezultat surpriză s-a înregi
strat la Budapesta, unde Vasas a 
primit o dîrză replică din partea e- 
chipei mnere din Salgotarjan. 
Meciul s-a terminat cu scorul de 
1-1. Pentru inetalurgnișt a înscris 
Szilagyi. iar pentru oaspep. Csaki. 
Echipa Dozsa a jucat în deplasare 
la Diosgyor cu Vasas, unde a ter
minat la egalitate 0-0. In sfîrșit, 
echipa minerilor din Dorog mi și-a 
desmin'it nici de data aceasta 
„specialitatea" de a obține meciuri 
nule în deplasare. Jucînd la Gvor 
cu Vasas, Dorogy Banvasz a ter
min®! la egalitate 1-1 (0-0). Au 
marcat: Palfj pentru gazde și — 
respectiv — Ilku II.

In urma acestor 
mentul se prezintă
1. Kinizsi
Z. Vords Lobogo
3. Honved
4. Gybri Vasas
5. Vasas Bp.
S. Dorogy Ban.
T. Diosgy -iri Vas. 
•. Salgotarjani Ban. 
»- Csepeli Vas.

Pecs’ D->7sa

rezultate 
asifel:

c^asa-

3 3
3 3
3 3

o 
o 
o

0
o
o

3 12 0
3 12 0
3 12 0 

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1 
0 
C

1
1
2
2

12:
6:

12:
I 7

7:
I 4

3:
4:
4:
5:

1
2
6

:4
5

:3
3
6
7
3

6 
G
6
4
4
4
3
3
2
2

U. Dozsa Bp. 3 0 2 1 1:3 2
12. Vasas Izzo 3 0 0 3 6:12 0
13. Sz^mbathely Lok. 3 0 0 3 3:10 0
14. Legierd 3 0 0 3 0: 4 0

R. CEHOSLOVACA
PRAGA (prin telefon). — Du

minică s-a desfășurat în R. Ceho
slovacă prima eiapă a campiona
tului de fotbal. In 
participă 12 echipe. Prima etapă 
s-a caracterizat prin scoruri 
și surprize. Ruda Hvczda Bratisla
va cu toate că a întîlnit „acasă" 
echipa Talran Preșov a trebuit să 
părăsească terenul învinsă cu sco
rul de 2-0. Jiskra Kolora-Liberec, 
noua promb’iată în prima catego
rie a țării a jucat pe teren propriu 
cu echipa S'ovan Bratislava. Oas
peții au obținut o victorie la scor: 
5-0 Bam'k Ostrava a pierdut cu 
scorul de 3-0 în fata echipei pra- 
gheze. Tank s'..’. Spartak Praha So- 
kolovo a jucat în deolasare. la 
Trnava, unde a întîlnit echipa 
Spartak, noua promovată. Campionii 
de anul trecut au dispus de colegii 
lor din Trnava cu scorii de 4-2. Dy
namo Praga a c>șt gat pe teren 0.1 ,„ |?ța e_

Praga 
Jiskra

actuala ediție

mari

propriu cu scorul de 2-1 în 
chiDei Barrk Kladno U.D.A 
a ternrnat la egalitate cu 
Zilina 0-0

R. P. BULGARIA
SOFIA (prin tetefon). — 

nică s-a desfășurat în R. P. Bul
garia cea de a doua etapă a cam
pionatului republican de fotbal ca
re, în generail s-a solia! cu rezul
tate scontate și scoruri mici. Echi
pa Ț.D.N.A Sofia cu toate că juca 
în deplasare, a reușit să dispună 
de Soartak Plovdiv cu scorul de 
2-0. Noua promovată, Cerveno Zna- 
me Pzt likeni, jucînd pe teren pro-

Disni-

Cam^ioiRul
Regulamentul concursurilor de 

șah prevede ca înaintea ultimei 
r::nțle toate partidele întrerupte sau 
amînate să fie încheiate astfel ca, 
atunci cînd participant se așează 
pentru ultima dată la masa de joc 
în concursul respectiv, să nu mai 
existe nici un fel de restanțe. A- 
cesta este motivul pentru caire du
minică s-a jucat pînă noaptea Tir- 
ziu în Sala Coloanelor a Casei 
de Cultură a Feroviarilor din Mos
cova, locul de disputare ai celui 
de al XXtl-lea campionat de șah 
ai U.R.S.S.

După ce Sm slov a cedat fără 
joc întrerupta cu

’k avea neapărat 
puncte pentru 

pe Gheller în
In prima

Korcinoi,
un

vinik 
două 
ge 1 
sa meniului.
cu

a

Ilivițki Bot- 
nevoie de 
a-1 ajttn- 

fruntea cfa- 
întreruptă, 

csmpionul lumii 
apreciabil avantaj de

Constantin Enache 
pe IgcuI 5 în concursul 

de ia Harachov
HARACHOV (prin telefon). — 

Pe pîriiile de fond din această lo
calitate s-au dispu'at sîmbătă 
probele de 15 km. bărbați și 10 
km. femei din cadrul concursului 
internațional de schi. Un re
zultat excelent a obținut repre
zentantul nostru Constantin Ena- 
che, care s-a clasat pe locul 5 în 
proba de 15 km. înlrecînd concu
rent de valoare deosebită printre 
care finlandezul Manonen, pe cu
noscutul campion cehoslovac Car- 
dal și alți schiori care au 
performanțe excelente în 
întreceri.

Din 28 de concurente cîte 
startul în proba de 10 km. 
zentanta noastră Elena Zangor a 
reușit să se claseze pe locul 12 la 
o diferență de 5 minute și 8 se
cunde de câștigătoarea Olga Krasi
lova. La sărituri, reprezentanții 
noștri N. Munteanu și I. BTlă au 
fost întrecuți de concurenți de o 
valoare deosebită cum este de pil
dă cîștigătorul probei, finlandezul 
Leitinen. Munteanu a reușit totuși 
să se claseze pe locul 9, iar Bîrlă 
pe locul 21.

Rezultate tehnice. 15 km fond 
bărbați: 1. Kortelainen (Fini.)
53:30; 2. Mateus (R. Ceh.) 56:13; 
3. Prokes (R. Ceh.) 56:38; 4. Me
lik (R. Ceh.) 56:40; 5. Constantin 
Enache (R.P.R.) 57:08; 10 km. fond 
Fete: 1- Krasilova (R. Ceh.) 42:00; 
2. Valrokel (Norvegia) 42:38; 
...12. Elena Zangor (R. P. R.) 
47:08. Sărituri speciale: Leitinen 
(Fini.) 333,0 p. (72,0—67,0—76,5);
2. Barhaughen (Norvegia) 320.0 p.ț
3. Renza (R. Ceh.) 317 p... 9. Mun
teanu (R.P.R.) 299 p.

UN CROS CU

reușit 
diierite

au luat 
repre-

Hipodromul din Ploești...
— Putem să dăm startul 

8.000 metri ? intrebară organi
zatorii finalei campionatului de 
cros al asociafiei Voința.

— Dafi-i drumul! încuviințară 
tovarășii de la Comitetul re
gional C.F.S.

Și concurenții au pornit...
N-au apucat insă să facă de

cit 3—400 metri și Pe urmele 
lor au apărut, ca din pămînt, 
cîteva... sănii trase de niște te
legari, care, cum spune poves
tea, parcă scoteau jăratec pe 
nări.

Vă închipuiți spaima bieților 
alergători! Au încercat ei să 
forțeze ritmul alergării, dar Pof
tim de te măsoară cu niște ar
măsari, care veneau val-vîrtej, 

■ - - - -- azvîr-
părțile ! 

nimic de

mușcînd din zăbală 
lind zăpada In toate 
Văzînd că nu mai e

la

I

SURPRIZE
făcut, crosiștii au renunțat la 
pistă, refugiindu-se pe margine 
și privind îngroziți alaiul de să
niuțe trase de cai focoși, și 
conduse de „jokei“ care șuerau 
din bice de se cutremura văz
duhul...

Ce se întimplase? Nimic alt
ceva — după cum ne relatează 
corespondentul nostru Albu Flo
rian — decit că tovarășii din 
comisia regională de călărie 
n-au mai găsit altă dată pen
tru organizarea întrecerilor de 
săniuțe, decit aceea rezervată 
din timp pentru finala de cros 
a asociației Voința.

Și barem, să fi fost punc
tuali! Să fi început concursul 
la 9 dimineața, cum era vorba. 
Dar, lăsîndu-se pe tîr.jeală și 
concursul incepînă abia la 11, 
ați văzut ce s-a întîmplat.

Soluție de ultim moment
cu 

cO-

priu a reușit să obțină un meci nul 
m compania echipei Torpedo Sofia: 
1-1. Spartak Stalino a dispus de 
D.N.A. (Casa Armatei Populare) 
Plovdiv cu scorul de 2-0. Spartak 
Pleven a fost învinsă pe teiren pro
priu de către Udamik Sofia cu 1-0. 
V.M.S. Stalino a înregistrat a do
ua victorie pe teren propriu dispu- 
nînd de Lokomotiv Sofia cu 2-0. 
Echipa minerilor din Dimitrovo, 
Minior, a învins cu 1-0 pe Dinamo 
Sofia, iar Lokomotiv Plovdiv a ter
minat la egalitate cu V.V.S. (For
țele Militare Aeriene) Sofia.

După două etape clasamentul s« 
nrezintă astfel-
V. M. S. Stalino 2 2 0 0 3:0 4
Minior Dimitrovo 2 2 0 0 2:0 4
Spartak Stalino 2 11 0 2:0 3
Udarnik Sofia 2 11 0 1:0 3
T-D.N.A. 2 10 1 2:1 2
Lokomotiv P-div. 2 0 2 0 1:1 2
V.V.S. Sofia 2 0 2 0 1:1 2
Lokomotiv Sofia 2 10 1 1:2 2
Spartak P-ven. 2 0 1 1 1:2 1
Dinamo Sofia 2 0 1 1 1:2 1
C. Zname Pavl. 2 0 1 1 1:2 1
Torpedo Sofia 2 0 11 l 1:2 1
Spartak P-div 2 0 1 1 0:2 1
D.N.A. P-div 2 0 1 1 0:2 1

R. D. GERMANA .
In campionatul R.D. Germane, 

Empor Rostock a obținut o nouă 
victorie pe teren propriu. A învins 
cu 1-0 echipa Dinamo Berlin. Ak- 
tiviist Brieske Senftenberg a obți
nut o netă victorie asupra echipei 
Einheit din Drezda. Scor: 4-1. Mo
tor Zwickau a învins Rotation Ba
belsberg cu 1-0. Vorwărts Berlin a 
fo6t învinsă pe teren propriii cu 
scorul categoric de 3-0, de către e- 
chipa Rotation Leipzig.

Urcînd treptele ringului, 
prilejul reuniunii de box din 
drul campionatului republican de 
box (juniori), se pare că ti- 
nărui Mircea Aniței din colec
tivul sportiv Progresul lași a ți
nut cu tot dinadinsul să... facă 
impresie. Și cum nu era prea si
gur că se va face remarcat prin 
„upercuturile" și „c'oșclele" sa
le, și-a zis să „facă praf" lumea 
măcar prin ...coafura sa!

Nu știm cîte ore a cheltuit cu 
antrenamentele, dar, în orice 
caz, de... freză s-a îngrijit, nu 
gl'umăl! In primul find n-a 
mai dat pe la „Higiena" cu lu
ni le, așa ră între timp i se 
strinsese in cap coșcogeamite 
claia, de nu i-a' mai fi putut 
veni de hac nici 5 frizeri la un 
loc! Nu mai descriem ce efor
turi a depus Aniței în dimi
neața galei... Dă cu briantină 
pe păr, piaptănă-l pe dreapta, 
mută-l pe stingă, frizează-l, fă-i 
moțul „artistic", la-l din nou la 
țesălat, asta e treabă, nu fleac! 
In cele din U'tnă, Aniței al nos
tru și-a fixat... preferințele, a- 
ranjîndu-și o „cărare" la mijloc, 
care i-ar fi făcut să troznească 
de invidie pe toți „donjuanii" 
de pe bulevard!

„Pregătirile" erau terminate! 
Meciul putea, deci, să înceapă! 
Să vedem cum s-a desfășurat a- 
ceastă întrecere, după relatările 
corespondentului nostru, dr. Tii’ 
Constantinpsr.11 ..

De la primele schimburi de 
lovituri in meciul cu Ion Aile- 
nei, spectatorii au putu! admira 
.tehnica" hoxeurulu' Mircea A- 
niței. Intr-adevăr, nu e puțin 
lucru, să boxez< cu o mină, iar 
cu cealaltă să pui mereu ordine 
în frizură, să-ți aranjezi la 
loc moțul deranjat de „d'rectele" 
adversarului și mai ales să-ți 
ridici iarăși și iarăși părul, care 
iți cade în ochi imniedieîndu-te 
să mai vezi ceva.

Așa stind lucrurile, boxerul 
Ailenei și-a putut asigura un a- 
vantaj consistent in prima repri
ză. El plasase numeroase lovitu
ri, în timp ce Aniței avea altă 
treabă: își aran<a pletele! Za
darnic, antrenorul Florescu îi 
striga disperat — „(ine garda,

și mai las-o naivei de freză T 
— Aniței n-avea urechi să audă.

Și iată că a sunat gongul! 
Prima repriză se terminase... In 
aceeași clipă, antrenorul Flores
cu a dat buzna In coiful unde 
se afla elevul său, Aniței. Avea 
un chip fioros, iar in mină agi
ta un foarfece 
Și, înainte ca

cit toate zilele, 
cineva să-și dea

seama 
„harșt!“ 
cată din __ 
poi altă bucată și încă o bucată. 
Noroc că a sunat gongul, fiind
că altfel, cum antrenorul era 
pornit, Aniței s-ar fi trezit tuns 
chilug!...

Ce e drept, intervenția ,,a la 
Figaro" a antrenorului Fior eseu 
a avut efect. Văzîndu-și însfîrșil 
adversarul, Aniței a putut să 
boxeze cum trebuie, clșt'gînd 
pînă la urmă meciul.

Desigur, primul care trebuie 
„muștruluit" e boxerul Aniței. 
Dar șl antrenorul Fior eseu are 
„porția" lui de vină: s-a șezi- 
sat de ținuta necorespunzătoare 
a elevului său, abia atunci cind 
acesta începuse să ooxeze. Și 
au avut multă dreptate specta
torii, cînd, mai în glumă, mai 
în serios I —, s-au gîndit că 
tovarășului Florescu î s-ar cuve
ni pe lingă titlul de antrenor 
de box și acela de ...bărbier ca
tegoria l-a.

Eventual i s-ar putea găsi și 
un loc de responsabil la 
„Higiena" !...

JACK BERARII!
GEORGE M1HALACHE
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despre ce e vorba — 
— a și zburat o hu- 
„moțul" lui Aniței. A-

După 19 runde
«te șah al nu este încă cunoscut

Red c;ia și Administrația, București, str. Const. Miile Nr. 17, telefon 5 30.36-

poziție. Aceasta i-a fost firește s"u- 
ficient pentru a înscrie un prețios 
punct. In schimb, în partida cu 
Lisițin, toate tentativele de cîștig 
au tost zadarnice . și rezultatul de 
remiză a devenit inevitabil. In par
tidele cu Lisițin și Keres, Kotov 
a obținut 1 punct și jumătate, cîș- 
tigînd prima și remizînd-o pe cea 
de a doua. Taimanov l-a învins 
pe Simaghin, Kan pe Furman și 
Borisenko pe Spasski. Partida Ă- 
verbach-Borisenko a fost remiză.

In felul acesta avem acum o 
configurație precisă a clasamentu
lui înaintea ultimei runde. Ghel
ler se află pe primul loc cu o ju
mătate de punct avans și cu mari 
șanse de a cuceri titlul de cam
pion a! țării, cu condiția să-l în
vingă pe Antoșin în ultima rundă. 
Botvinik și Smîs'ov au misiuni 
dificile în întîlni.ile lor cu Keres

și — respectiv — Taimanov. In
teresant de remarcat că toți cei 
trei candidați la primul loc joacă 
în ultima rundă cu negrele.

înaintea ultimei runde clasa
mentul este următorul : 1. Gheller 
12 p.; 2—3. Botvînik, Smislov
IIV2 p.ț 4. Spasski II p.: 5—7. 
Petrosian, Ilivițki, Taimanov IOV2 
p.; 8—9. Furman, Keres 10 p.; 
10—11. Kotov, Mikenas 9'/s p. ; 
12—14. Flohr, Borisenko, Antcșin 
9 p.; 15—16. Averbach, Lisițin 8 
p.: , 17. Kam 6 p. , 18—19. S ma-
ghin, Korcinoi 0V2 p.ț 20. Scerba- 
kov 3’/î p- (la punctaj egal ordi
nea concurenț lor este cea de pe 
tabela de turneu).

MOSCOVA. (Serviciul'nostru de 
radio). Aseară în campionatul de 
șah al U.R.S.S. s-a jucat a XlX-a 
și ultima rundă. Totuși la capătul 
a cinci ore de joc campionul nu este

< u.ioscul pmiru 
vă dintre Gh II r și 
întreruptă. Smiuov, 
liniștit 
ceasta 
remiză 
într-un 
Kan la
Petrosian, jucînd ere^rgic contra lui 
Scerbakov -• o prețioasă
victorie . -• •3 a-igurat calificarea 
13 '.u- . |a Stock-
Lolm. .V'.el. Petrosian termină ne- 
invi s acest camiionat.

Celelalte partide an fost între- 
rupte. Pentru a obține titlul de 
campion Gheller are nevoie de re
miză la Antoșin. In caz de înfrân
gere el va fi la egalitate cu Smis
lov și campionul U.R.S.S. se va de
cide într-un meci în.re ei.
Pariide'e între tipre se re-.au astăzi.

a oartida deetsi- 
Antoșîn a fost 

du-ta ui joc 
a remizat cu Taim-nc» A- 
a fost de altfel și sjvgura 
a rundei, Keres a cuțtigat 
stil strălucit la Botvinfk, 
Flohr și M-'kenas la Kotov.
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