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Pentru îmbunătățirea activității științifice 
in domeniul sportului

ESTE, DESIGUR, clar pentru 
oricine că în condițiunile de 

astăzi sportul nu se mai poate 
dezvolta la întîmplare, deoarece 
nu întîmplarea este aceea care a- 
sigură progresul și succesele, ci 
munca ordonată, continuă, desfă
șurată cu asiduitate pe mai multi 
ani, zi de zi, clipă de clipă. Ho- 
tărîrea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., din iunie 1919. trasează 
sarcini precise și arată căile care 
trebuie urmate pentru dobîndirea 
succeselor în activitatea de cul
tură fizică și sport din țara 
noastră.

Obținerea succeselor în miș
carea sportivă este condiționa
tă de fundamentarea teoretică 
a desfășurării procesului de in- 
struire-antrenament. In acest sens, 
o activitate științifică bogată 
trebuie să fie farul puternic care 
să lumineze calea practicii, căci 
succesele obținute pînâ acum nu 
pot fi duse înainte, perfecțio
nate și generalizate fără o muncă 
intensă în domeniul cercetărilor 
științifice. Inspirîndu-se d . vasta 
activitate a savanților sovietici, 
oamenii noștri de știință, care 
dezbat bazele științifice ale teo
riei educației fizice și sportului, 
trebuie să-și desfășoare întreaga 
lor activitate într-o legătură in
destructibilă cu practica și în func
ție de cerințele esențiale ale aces
tei practici, adică trebuie să sta
bilească cele mai bune mijloace 
și metode pentru dezvoltarea mul
tilaterală a aptitudinilor fizice și 
intelectuale ale cetățenilor patriei 
noastre, de întărirea sănătății lor, 
de creșterea productivității muncii, 
de întărirea capacității de apărare 
a patriei.

La noi, activitatea științifică, 
munca de cercetări științifice în 
domeniul sportului, este destul de 
nouă. Oamenii noștri de știință 
au efectuat unele cercetări, cum ar 
fi cele ale dr. Alex. Parteniu și ing. 
Demetrescu. care au făcut o serie 
de aparate pentru studierea refle
xului cerebro-periferic de impe— 
danță; dr. Miron Georgescu, care 
a construit un aparat pentru stu
dierea calităților fizice de bază; dr. 
Ion Dorgo, din Tg. Mureș, care a 
făct studii cu privire la alimenta
ția sportivilor, în special a celor 
juniori; prof. Nicolae Petrescu, an- 
t-enor de stat la fotbal, care a fă
cut o serie de studii și cercetări în 
domeniul fotbatob.i etc.

In general, însă, ei au fost prea 
puțin sprijiniți pentru ca activi
tatea lor să poată duce la rezul
tatele dorite. Orientarea pe care 
au avut-o unii dintre cercetă
tori. a fost de multe ori greșită 
pentru că lucrările lor nu au fost 
izvorîte din necesități practice, ci 
s-au limitat la unele cercetări cu 
caracter medico-biologic. In acest 
sens trebuie subliniat că — așa 
cum ne arată experiența sovietică — 
munca de cercetări științifice tre
buie să ajute practica, contribuind 
la îmbunătățirea procesului de pre- 
găti-e a sportivilor noștri și la 
ridicarea performanțelor lor. In 
același timp, munca științifică .tre
buie să ajute la învingerea rămî-
nerii în urmă în ramuri de sport
atît de importante ca înotul,
schiul, patinajul, etc., să accele
reze creșterea măiestriei sportive
a tineretului nostru și, în special, 
să rezolve sarcina caracterului de 
masă al sportului nostru.

Din păcate însă, cercul de cer
cetători este încă prea restrîns, 
mărginindu-se la unii profesori și 
medici sportivi, cu preocupări în a- 
cest domeniu. înainte de toate, este 
necesar, ca acest cerc să fie lărgit 
în primul rînd cu antrenori și 
maeștri ai sportului care trebuie 
să aibă cit mai multe preocupări 
în această direcție. Urmărirea a

tentă a unui grup sau a mai 
multor grupe de sportivi, pe baza 
unor date obiective. studierea a- 
tentă a fiecărui sportiv in parte, 
pot și trebuie să devină obiectul 
cercetărilor științifice ale antre
norilor noștri. De aceea, antrenorii 
noștri trebuie să pornească cu cu
raj la înregistrarea datelor obiec
tive a’e cercetărilor, pentru ca a- 
poi ele să fie generalizate și ex
tinse tot mai mult în masă. Din 
nefericire, sînt destui de dese ca
zurile cînd unii dintre antrenori 
și mae tri a siort'ilui !■ » ează 
rupți de știință ceea ce înseamnă 
că ei lucrează „orbește". In ace
lași timp, activitatea unora dintre 
oamenii noștri de rfiuță este 
ruptă de pracfcă și, din acest mo
tiv, nici rezultatele nu sînt, de 
multe ori, cele așteptate.

O lipsă serioasă în această di
recție au și co’egiile centrale de 
antrenori care nu studiază dife
ritele metode folosite de unii din
tre antrenori, în ramura de sport 
respectivă, metode care au dat re- 
zu'tate bune în multe cazuri. Sînt 
cazuri cînd în aceeași ramură de 
sport sînt aplicate diferite metode 
de pregătire. Dar, nefiind urmă
rite cil atenție, ce’e mai hune din
tre ele nu sînt cunoscute, gene
ralizate și aplicate pe scară largă.

Una din cauze’» rare au dus la 
această stare de lucruri este aceea 
că cei mai mulți dintre antrenorii 
noștri, mai ales cei de la atle
tism, natație, schi, ciclism, scrimă, 
etc., nu se specializează într-o a- 
numită probă, sau într-un anumit 
grup de probe, pe care să le stu
dieze cît mai profund din absolut 
toate punctele de vedere. La a- 
ceste sporturi, antrenorii noștri 
sînt „decatloniști" în sensul că ei 
se ocupă de pregătirea unui grup 
de sportivi din probe total diferite 
și că tocmai din acest motiv, pre
gătirea teoretică și practică a an
trenorilor este o acumulare de cu
noștințe generale, care nu pot a- 
jiita pregătirii elevilor lor decît 
numai pînă la un anumit nivel. 
De aceea, este absolut necesar ca 
antrenorii noștri să se speciali
zeze la un grup de probe căutînd 
să-și însușească la perfecție toate 
cunoștințele legate de acestea.

Activitatea lor trebuie să se 
desfășoare în lumina învățăturilor 
științei pavloviste, care arată uni
tatea întregului organism și ■•olul 
conducător al scoarței cerebrale.

Munca științifică trebuie dusă 
pe baza criticii și autocriticii, care 
să scoată la iveală lipsurile unora 
dintre antrenori, teoriile lor gre
șite, denaturările făcute în privin
ța conținutului antrenamentului 
sportiv etc. In această direcție, un 
rol important îl joacă presa de 
specialitate, care trebuie să evi
dențieze metodele bune și să cri
tice cu tărie pe cele necorespun
zătoare, empirismul și superficiali
tatea. In ziarul nostru se simte 
nevoia unor discuții în această pri
vință.

Este evident deci, că nu se pot 
înregistra succese însemnate în a- 
ceastă direcție fără un sprijin mai 
susținut din partea Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport, a 
Institutului de Cultură Fizică și 
mai ales din partea ministerului 
Sănătății, ca și din partea celor 
mai multe din Institutele noastre 
de cercetări științifice din diferite 
domenii de activitate.

In altă ordine de idei, trebuie 
arătat că deși unele din princi
piile antrenamentului sportiv s-au 
dovedit a fi pe deplin reale și ab
solut folositoare, fiind confirmate 
de practică, totuși mulți dintre 
antrenorii noștri nu le aplică, con-

țContinuare în pag. 2-a)

Hotăririle adoptate de Biroul 
Consiliului Mondial al Păcii

VIENA 15 (Agerpres). — TASS 
transmite: _

După cum s-a mai anunțat, la 
14 martie Consiliul Mondial al Pă
cii a organizat o conferință de pre
să în legătură cu hotărîrile adop
tate în cadrul ședinței Biroului 
Consiliu’ui Mondial al Păcii, care 
s-a ținut intre 11 și 13 martie.

Isabelle Blume, secretar al Con
siliului Mondial al Păcii, a comu
nicat că Biroul a examinat proble
mele legate de desfășurarea unei

★
Pentru o adunare mondială 
a reprezentanților forțelor 

iubitoare de pace
Primejdia directă a unui război atomic planea

ză astăzi asupra fiecărei țări, asupra fiecărei case, 
asupra fiecărui om. In loc de a pune energia ato
mică în slujba omenirii, se acumulează stocuri de 
arme atomice: în loc de a se proceda la dezar
mare, se creează noi blocuri militare; în loc de 
a duc» tratative și a ajunge la o înțelegere, se 
proferă amenințări și se ațîță ura.

Dar amenințările și politica de forță duc Ia 
război, iar mi Ia pace. Reînarmarea Germaniei, 
situația creată în regiunea Taivanului, atentatele 
la independența popoarelor adîncesc peste tot di
sensiunile și fac să crească neliniștea.

Dacă ar fi să se urmeze această cale, nimeni nu 
ar putea să se considere în siguranță.

Această sitraMe a devenit insuportab:!ă pentru 
toți oamenii. Ei resping cu indignare ideia exter
minării în masă prin arma atomică.

Cu toată energia de care sînt capabile popoarele, 
ele trebuie să ceară distrugerea armei nucleare, 
ele trebuie să ceară dezarmarea generală și secu
ritatea pentru toți, respectarea suveranității și 
drepturilor fiecărei națiuni.

Urmărind aceste scopuri, Consiliul Mondial al 
Păcij invită pe reprezentanții forțelor iubitoare de 
pace din toate țările să se înfrunească la 22 mai 
Ia Helsinki într-o adunare mondială, pentru a dis
cuta liber problemele urgente ale luptei pentru 
pace.

Membrii Biroului Consiliului Mondial al Păcii au 
austrieci și străini.

NOII CAMPION! DE ȘAH AI SPARTACHIADEI DE IARNĂ A SATELOR
întrecerea celor mai buni șahiști 

at satelor a luat sfîrșit. Cei peste 
150.000 de concurenți, cîți au luat 
parte la primele concursuri de șah 
din cadrul Spartachiadei de iarnă 
a satelor pe 1955 își au acum 
campioni''.

Ieri, >la Casa de Cultură a Sin
dicatelor. s-au disputat cele dtn 
urmă întâlniri ale turneuiui final. 
Patru finali iști și patru finail’stc 
au dat ultimele asalturi Murilor 
mult dorite.

Primele au terminat întrecerea 
fetele. A învins cu destulă autori
tate tînăra învățătoare Ana Tru- 
ia. Ea le-a întrecut pe cefletalrte 
trei finaliste Maria Trătsiaru, 
Ana Teodorescu și Irina Husar. 
Șahista campioană practică acea
stă disciplină sportivă încă de pe 
băncile școlii.

„Acum este rîndul meu — 
spune învățătoarea Ana Truia — 
să-i învă( Pe copil să joace șah. 
La școala elementară din comuna 
Gîrliște, de lingă Reșița, acolo un
de sînt învățătoare, am cîțiva bă
ieți și fete care au prins drag de 
jocul de șah. Mai ales în clasa p” 
care o conduc ca dirigintă, șahul 
e la loc de cinstei..."

Ana Trufa ne mărturisește că s-a 
pregătit cu mult sîrg neutru acea
stă fiwriă pe care a cîștigait-o. De 
mare folos i-au tos» cele cîteva 
zile pe care le-? petrecut înainte 
de concurs la Tim:-o»ra, unde, prin 
grifa asoriației Recolta, a avut 
p»-:’ ’litania să s» ?n*renree  cu 
fosta campioană a (S"ii, Elena 
Grabovtoțki. De la dins-a, tînăra 

campanii mondiale împotriva pre- , 
gătirii unui război atomic și de ți
nerea la Helsinki, între 22 și 29 j 
mai 1955, a unei adunări mondiale ( 
a reprezentanților forțelor iubitoare 
de pace.

Arthur Lundkvist, vicepreședinte 
al Consiliului Mondial al Păcii, a 
subliniat în declarația s-a că hotă- 
ririle Consiliului uniunii nord-a- 
tlantice cu privire la folosirea ar
mei atomice, planurile de remilita- 
rizare a Germaniei occidentale, 

★

sătoancă a învățat multe date fo
lositoare, privitoare la teoria și 
tehnica jocului de șah.

„Cea mai grea partidă în finala 
Spartachiadei am avut-o cu Olga 
Griscenco și ea învățătoare din 
regiunea București. Cu ea am fă
cut singura remiză, după o parti
dă grea. Doresc ca de aci încolo 
să muncesc pentru a progresa cît 
mai rapid și să-mi pot lua. o ca
tegorie de clasificare în jocul de 
șah", — ne-a spus la urmă campi
oana Spartachiadei.

Deosebit de dtrze au fost între
cerile băieților. Despre aceesto 
vorbește însuși rezultatul final. 
Doi concvirenți, Dumitru Oneesou 
și Boris Surescit, au totalizat fie
care cîte 2*/ț>  mmete, cl’rindu-se 
primii, la e?ali*a ‘» Invățătorwtoi 

Dumitru Oncoșm> d:n comuna Al- 
bota — regiunea Pitești, i-a re
verul fttlnl de camm’on, fiind mai 
fină". Oncescu a luntat cu multă 
însuflețire, în snerial îrr ultima 
nariâdă. cea cu Virg'i Țigan pe 
car» a cîștiga-t-o la capătul unei 
lupte interesante, în care a arătat 
nu numai dîrzenie ci ș: cunoștințe 
tehnice.

Mulți dintre participanții la fi
nala Spartachiadei au posiWitatea 
să atingă în scurt timp un nivel 
de joc ridfcat. In a'ară de fin>a- 
liști, s-au distins campionul regi
unii Cluj. M. K®rekes, cel al Re
giunii Autonome Maghiare, Antal 
Pavel și ploeșteanul Vaicrtu Brin- 
cuși.

participarea Angliei la producția <te 
■arme atomice și acțiunile agres/ve 
ale Statelor Unite ale Americii în 
Extremul Orient au făcut să creas
că considerabil primejdia unui răz
boi atomic. Iată ce este sarcina 
Consiliului Mondial al Păcii de a 
mobiliza popoarele din întreaga lu
me la lupta împotriva primejdiei 
sporite a unui război atomic.

S-a dat apoi citire următoarelor 
documente adoptate la ședința Bi-' 
roului Consiliului Mondial al Păcii:

★
Declarația Biroului

Consiliului Mondial al Păcii
In toate țările, Apelul Consiliului Mondial al 

Păcii, care cheamă la lupta pentru a obține dis
trugerea armelor atomice și încetarea producției 
lor, trezește conștiința tuturor acelora pe tare 
îi îngrijorează perspectiva unui război de exter
minare. Acest Apel corespunde speranțelor acelora 
care cred că popoarele pot preiniimpina extermina
rea în masă a oamenilor prin ai ma atomică.

Salutăm toate organizațiile, pe toți activiștii pe 
tărîm social, pe toți oamenii care într-o firmă sau 
alta iau atitudine împotriva războiului atomic.

Primejdia unui război atomic a devenit și mai 
vădită. Oameni de stat amenință cu folosirea ar
mei termo-nucleare. Guvernele unor țări «tare nu 
posedă încă această armă au adoptat hotărîrea de 
a începe producția ei sau au început să examineze 
a-'eastă problemă. Se fac încercări de a justifica 
folosirea acestei arme monstruoase sau de a o pre
zenta ca o chezășie a păcii, cu toate că în reali
tate ea nu face decît să sporească primejdia unei 
agresiuni, neputînd să aducă oamenilor decît dis
trugere și moarte.

Campania pentru strîngerea de semnături oferă 
posibilitatea de a exprima condamnarea generală 
a armei atomice cu suficientă forță, pentru a de
termina toate guvernele care dețin această armă 
să ajungă Ia un acord cu privire la distrugerea 
ei efectuată sub un strict control. Un asemenea 
acord ar constitui un pas important pe calea spre 
dezarmarea generală.

Popoarele pot să-și manifeste atitudinea tor de 
condamnare cu atîta hotărîre, îneît nici un guvern 
să nu îndrăznească să nu țină seamă de ea.
răspuns apoi la numeroase întrebări puse de ziariști

Ieri după-amiază, reuniți pentru 
ultima oară, participanții la finală 
și-aiu primit premiile în cadrul fe
stivității de închidere. Au vorbit 
cu acest prilej tov. I. Vaida, vice
președinte al Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport idle ipe tîn- 
gă Consiliul de Miniștri, tov. I. 
Chircă — președintele consiliului 
central al asociației sportive Re. 
col ta, iar din partea comcwtwțiior 
a luat cuvînhrl tov. Ortensia Tîrlă 
din corn Frumosul — regiunea Su
ceava și tov. Ilie Staicu din com. 
Peretu — regiunea București.

„Mulțumim partidului nostru 
drag — a spus țăranul muncitor 
Ilie Staicu — pentru că, alături de 
atîtea realizări mărețe, a făcut ca 
acest frumos sport să fie cunoscut 
astăzi și în cel mai îndepărtat că- 
tun al patriei noastre. Participan
ts din toafe colțurile țării s-au în- 
tiln.it aci la București, unde au le- 
gat prietenii de neuitat. întorși a- 
casă, vom învăța să joace șah și 
pe alți tineri din satele noastre'.

D:n partea asociației sportwe 
Recotta a vorbit maestrul sportului 
Mihai Rădiulescu, care în timpul 
finalei a fost mereu prezent în 
mijlocul participanților, drndu-Ie 
tuturor îndrumări, împărțindu-to 
cărți de șah și îndeimninidu-i să 
continue pe drumul început în a- 
eeastă frumoasă disciplină spore

tiln.it


Tazs finală a campionatului republican de ciclocros
Duminică se va desfășura fa Cluj 

cea mai importantă întrecere de 
Xjclocros a anului, finala campio
natului R.P.R. pe 1955. La această 
competiție participă primii 15 cla
sați in campionatal regiunii Bucu
rești : N. Vasilescu (Dinamo), Ion 
Baciu (C.C.A.), C. Popescu (Progr. 
CPCS), Ian Marairu (Prog. GPCS), 
M. Voinescu (Dinamo), A. Faniciu 
(Metalul), A. Șelaru (Dinamo), G. 
Dumitrescu (Știința), D. Dofftcu 
(Met.), B. Rozcnbeirg (Conistr.), 
V. Militaru (Met.), C. Marinescu 
(Constr.), V. Buzbulaș (Dinamo), 
Lazăr Dominic (Constr.), Dra- 
gomir (Recoltă) și ailții.

La proba feminină participă ci
clistele bucureștene: Maria Iliescu 
(Met.), Maria Bisac (Prog. 
CPCS), Cornelia Visarton (Prog. 
CPCS), Otilia Aciiim (Met.),' Elena 
Dorobanțu (Șc. Tineret), Hermina 
Iuhasz (Dinamo), precum și cam
pioanele de regiune.

Sezonul de ciclocros continuă în 
Capitală duminică dimineață, cu 
desfășurarea întrecerii „Oioloarosul 
primăverii", organizată de comite
tul C.F.S. al raionului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Competiția este deschisă 
tuturor posesorilor de biciclete de 
curse, semicurse, oraș și fete. Iată 
cîteva puncte principale ale traseu
lui : plecarea de la I.C.A.S. (str. 
Berzei), traversarea grădinii Cișmi- 
giiu, str. Știrbei Vodă, poduil peste 
Dîmbovița, podul C.F.R. Grozăvești, 
la stînga pe ca'ea ferată, str. Ră
zoare, șoseaua Panduri, prin cartie
rul Cotroceni, podul Elefterie, ca
lea Plevnei, str. Sf. Constantin, so
sire. înscrierile se primesc pînă vi
neri 18 martie, la sediul comitetu
lui C.F.S. al raionului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, din str. Progresului.

Participanții la proba de dumini
că se vor prezenta astăzi la ora 16, 
la I.C.A.S. (Str. Berzei), unde vor 
porni să recunoască parcursul.

Precizări in regulamentul jocului de handbal
La reluarea activității handbalis

tice, Comisia centrală de handbal 
reamintește arbitrilor și jucătorilor 
o serie de articol^*ale  regulamentu
lui de joc, conforme regtdamentu- 
lui internațional, care trebuie res
pectat întocmai:

1. (art. 3) — In fiecare joc o- 
ficial se pot schimba (înlocui) o 
singură dată, portarul și un jucă
tor de cîmp, de către 
chipă, însă numai cu învoirea ar
bitrului. Pe foaia de arbitraj se vor 
trece, la începutul jocului, 3 jucă
tori de rezervă (un portar și doi ju
cători de cîmp) dintre care se vor 
putea efectua, numai schimbările 
menționate mai sus.

2. (art. 4) — Dacă un joc ne- 
<fe cis trebuie să fie continuat pînă 
cînd o echipă cîștigă, la epuizarea 
timpului regulamentar de joc, prin 
căpitanii de echipă se va face o 
nouă allegere a terenului, după caire 
jocurile vor fi prelungite astfel: 
pentru echipele masculine cîte două 
reprize a 10 minute, iar pentru e- 
ciiipele feminine cîte două reprize 
a 5 minute. Intre reprizele din pre
lungiri terenul se schimbă fără 
pauză.

3. (ari. 6) — Este interzis de a
se împiedica drumul adversarilor 
cu brațele, mîinile 
Faptul acesta va fi 
tr-o aruncare liberă 
vertîsment. In caz 
va acorda aruncare __ ____
minare pe 5 minute. Dacă infracțiu
nea sa repetă, se acordă o arun
care liberă și eliminare pentru tot 
restul jocului. In cazul cînd gre
șeala a fost comisă într-o situație 
elară de a arunca la poartă se va 
acorda atunci aruncare de la 13 
m., in loc de aruncare liberă, adăn- 
gîndu-se sancțiunile disciplinare a- 
mintite mai sus.

4. (art. 8) — Portarul poate a- 
păra poarta în orice fel. El nu poa
te să folosească picioarele decît 
dacă mingea se îndreaptă direct 
spre poartă sau linia de fund (a- 
runcare de la colțul mic). Portarul 
este considerat că a părăsit spațiul 
porții atunci cînd o parte oarecare 
a corpului său a ieșit dincolo de

. spațiul porții sau a atins pămîn- 
tul în afara spațiului de poartă.

5. (art. 14) — O aruncare de la 
13 m se acordă în următoarele si
tuații:

a) pentru joc brutal sau groso
lan fața de adversar în prooria 
jumătate de teren; ‘

b) comportare neregulamentară 
la o ocazie dairă de aruncare la 
poarta;
4- c) țiului 
de a

d) 
gii

fiecare e-

sau picioarele, 
penalizat prin
și printr-un a- 
de recidivă se 
liberă și o eli-

călcarea intenționată------ X a sp3“
de poartă propriu cu intenția
apăra poarta; 
aruncarea intenționată 
la propriul portar;

a min-

Duminică se
Tn i’" ' _____

noastre de rugbi au susținut o^se- 
rie de întîlniri amicale, astfel în- 
eît prima etapă a campionatului le 
■găsește bine pregătite. In ultima 
duminică, de pildă, C.C.A. s-a 
antrenat in compania proaspetei 
promovate în calegoria A. Dinamo 
IX, iar cîștigătoarea Cupei, Dina
mo București, a jucat cu Locomo
tiva Grivița Roșie. Pe terenul aso
ciației, jucătorii de la Constructo
rul București au primit vizita co
legilor lor de la Orașul Stalin. Și 
în țară rugbiștii s-au pregătit pen-

ultimele șâptămîni eehipeie
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e) înlocuirea 
portarului.

6. (art. 16)

neregulamentară a

v__ _r Jucătorii echipei
în apărare trebuie să respecte dis
tanța de 6 m. de jucătorul care exe
cută o aruncare liberă, de colț sau 
colț mic, la miimgiile de .arbitru, pre
țuim și la aruncarea de la poartă. 
Jucătorii echipei care beneficiază 
de o aruncare liberă, de 13 m. sau 
minge de .arbitru mu au voie să de
pășească semicercul punctat de la 
17 m. pînă ce mingea nu a pără
sit mina aruncătorului. De aseme
nea, ei nu au voie să depășească 
semicercul punctat de la 17 m. la 
aruncările de colț sau colț mic și 
la aruncările de la tușă.

7. Arbitrul trebuie să fluiere mia lin
tea începerii jocului de la centru, 
tnamtea unei aruncări libere sau de 
13 m. și in.aiiinit-ea aruncărilor de la 

colț sau colț mic.
8. (art. 17) — Dacă un joc este 

întrerupt din cauza comportării ne
sportive el se reia printr-o aruncare 
liberă. Timpul pierdut din cauza 
acestei întreruperi trebuie să fie 
recîștigat în aceeași repriză. In caz 
de întîrzicre generală a jocului, 
contrară spiritului de joc, arbitrul 
va da avertisment căpitanului e- 
chipei care greșește și va relua jo
cul printr-o aruncare liberă. In ca
zul cînd intenția de a întirzia jo
cul se repetă, arbitrul va dicta eli
minarea principalilor vinovați pen
tru tot restul jocului. Dacă un ju
cător nu joacă mingea și o lasă 
pe pămînt, arbitrul dictează o a- 
runcare liberă și eliminarea jucăto
rului respectiv pentru tot restul 
■jocului.

Comportarea nesportivă față de 
arbitru se pedepsește în toate ca
zurile printr-un avertisment și prin
tr-o aruncare liberă, iar în caz de 
recidivă prin eliminare.

9. (ari. Î7) — Arbitrul de poar
tă semnalizează în felul următor:

a) punct înscris —fanionul ținut 
vertical în aer, cu brațul întins;

b) aruncare de la co>lț — fa
nionul îndreptat cu brațul întins 
spre colțul unde se execută arun
carea;

c) dacă un jucător din echipa care 
atacă obține un avantaj călcînd 
spațiul de poartă sau dacă el a 
pătruns în spațiul porții cu mingea 
—fanionul îndreptat cu brațul în
tins spre locul unde spațiul porții 
a fost călcat;

d) repunerea în joc de la poar- 
tă — fanionul îndreptat cu brațul 
întins spre pămînt.

Comisia Centrală die handbal ho
tărăște introducerea obligatorie a 
tiarelor pătrate, nici un. joc oficial! 
neputmi avea loc d&cît pe un te
ren cu bare pătrate de dimensiunile 
prevăzute în regulament.

I

Răspunzînd bncni tației federaț ei 
egiptene de specialitate, ropirezesi- 
tativa de lupte clasice a țării noa
stre a întreprins de eurînd un tur
neu în țara Nilului. In calendarul 
internațional al luptătorilor noștri 
acest turneu a ocupat un loc de 
firumte, nu numai prin faptul că 
el constituie o revanșă Ia întîlni- 
rea susținută în vara anului trecut 
în compania puternicei echipe a 
Egiptului (cîștigată de echipa 
■noastră cu scorul de 6-2), ci și un 
foarte bun prilej de verificare a 
posibilităților reprezentanților no
ștri înainte de campionatele mon
diale, ținând seama ma<i ales de 
condițiile speciale îh cate urrria să 
se desfășoare turneul.

Interesul stîrnit de această în- 
tilnitre a fost deosebit de mare, 
tocmai datorită gcestor condițiuni 
cu totul noi în care reprezentanții 
noștri aveau să înfrunte un adver
sar cu .o veche tradiție în acest 
sport și care este foarte bine co
tat pe plan internaționali, avînd 
calități remarcabile și fiind nerăb
dător — după cum reiese chiar 
din relatările presei egiptene — 
să-și ia revanșa înfrîngerii suferi
te la București. De altfel, luptă
torii noștri fuseseră informați de 
către cicliștii romîni care partici
paseră la Turul Ciclist al Egiptu
lui că sînt așteptați și că gazdele 
fac pregătiri intense în vederea în
trecerilor.

Socotesc că este bine să redau 
unele aspecte din această călăto
rie, mai ailes că presa nu a avut 
posibilitatea să publice la trnp a- 
mănuntele desfășurării ei. Călăto
ria noastră, deși s-a desfășurat în 
bune condițiunc, a 
stul de obositoare 
vizibile asupra 
noștri, urme care 
țite mai ales la

Vreau să subliniez faptul că a- 
vionul ne-a transportat nu numai 
durftr-un conținent intr-altul, ci și 
dinte-un anotimp... în alt anotimp I 
La plecarea noastră din Bucu
rești, iarna tîrzie își arăta colții. 
La Cairo am sosit însă in plină 
primăvară... Aci am fost întîmni- 
nați de reprezentanți ai federației 
egiptene de lupte, care s-au stră
duit să ne facă șederea cit mai 
plăcută. Despre aceasta am avut 
numeroase mărturii. Un amănunt 
interesant: am fost găzduiți la 
Hotel Arabia, care, de fapt, este 
un... vapor ancorat pe Nil. Putem 
spune .astfel că bătrînul Nil a fost, 
cu adevărat, o bună gazdă.

Și acum să vorbim despre me
ciurile dintre luptătorii noștri și 
cei egipteni. Prima înittlniire a avut 
loc în seara zilei de 3 martie, a

fost totuși de
și . a lăsat urme 
reprezentanților 

s-.au făcut s'm- 
prima întîlnire.

Știința conduce 
în „Cupa de iarnă 
a juniorilor la polo
Duminică s-au disputat la bazi

nul acoperit de la Floreasca me
ciurile etapei a V-a a „Cupei de 
iarnă". Iată și rezultatele me
ciurilor disputate în această etapă :

ȘTIINȚA-DINAMO
AU MARCAT: Chiriac (4), Chirvă- 
suță (3) și Kroner.

C.C.A.-VO1NȚA 6-1- (3-1). AU 
MARCAT: St. Ionescu (3), Boch 
(2) și Grințescu pentru învingători, 
Nagy pentru învinși.

AVINTUL - CONSTRUCTORUL 
5-2 (4-1).

PROGRESUL GOSPODARII 
REZERVELE DE MUNCA 
(6-0).

PROGRESUL GOSPODĂRII 
CONSTRUCTORUL II 11-0 (4-0).

JI

8-0 (6-0).

I

II—

reia campionatul republicai de rugbi
tru startul oficial al sezoniuluii, 
care se va da la sfîrșitul acestei 
săptămîni. Dar, nu numai jucăto
rii țin să se prezinte cît mai bine 
la acest nou început de sezon, ci 
și conducătorii meciurilor, arbitrii 
de rugbi. Astfel, duminica trecu
tă, mai mulți arbitri au condus 
jocurile amicale de pe stadionul 
Dinamo, iar ceilalți au fost pre- 
zenți pentru a putea discuta apoi 
felul în care trebuie aplicat regu
lamentul după modificările ce i-au 
fost aduse în această iarnă.

Odată cu începerea oampioniaitu- 
luii pe 1955, pasionați; ■ acestui 
sport vor avea plăcerea de a se 

revedea pe terenurile de la stadio-

nul Tineretului, reamonajaite și re
date acum spre folosință rugbiș- 
iiilor.

Iată, de altfel, și programul pri
mei etape : București : stad. Pro
gresul F.B. ora 11,30 : C.G.A.— 
Locomotiva Gr. Roșie, arb. G. Fa- 
nella : stad. Tineretului ora 15,30 
ter. II: Constructorul Buc.-Pro- 
gresul Sănătatea, arb. Al. Carna- 
bel, ora 15,30 pe terenul IV: Di
namo Buc.-Progresul F. B., arb. 
N. Ionescu. Orașul Stalim: Construc
torul-Știința Timișoara, arb. To
ma Moldoveanu. Petroșani: Minâ
nd Dinamo IX Buc. Arbitrează D. 
Ionescu.

doua zi după sosire. întrecerea s-a 
desfășurat în aer liber, pe un te
ren de baschet special ameoaj.at și 
frumos împodobit cu zed de co
voare. Interesul spectatorii or pen
tru acest meci a fost mare, deși în 
jurul lui nu s-a făcut prea mare 
publicitate. Echipei noastre (alcă
tuită di'n D. Ptrvulescu, Fr. Hor
vath, M. Schultz, D. Cuc, M. 
Be'ușica, L. Bujor, V. Onoiu și A. 
Șuii) i-a fost opusă o echipă foar
te puternică, ai cărei componenți 
s-au remarcat în special prin 
combativitate și dtrzenfe. întâlnirea, 
după cum se știe, am pierdut-o cu 
6-2, cele două victorii ale noastre 
fiind obținute de D Cuc și A. Șuii. 
Din păcate, după această întîlnire, 
Cuc n-a mai putut concura din ca
uza întinderii unui ligament, fiind 
înlocuit cu Gh. Șuteu. S-a văzut 
că naționala Egiptului s-a pregă
tit amănunft pentru acest meci. 
Luptătorii noștri au întilivt din 
nou în sportivii egipteni aceiași 
adversari dotați cu o forță deose
bită. cu viteză în acțiuni și care 
au aplicat de data aceasta o tac
tică ce ne-a surprins. In primul 
rind este vorba de folosirea cu 
multă precizie a turului de braț 
prin șc-ld, căruia i-au căzut „vic
time" cîțiva dintre luptătorii no
ștri. La aceasta s-a adăugat faptul 
că reprezentanții noștri s-au lă
sat angrenați în lupta egiptenilor 
care au urmărit în primul rînd e- 
puizarea adversarului. Deși com
bativi, sportivii egipteni nu au în
treprins acțiuni ttecît spre sfîrșitul 
meciurilor, după ce luptătorii noștri 
își epuizaseră resursele. In restul 
timpului au încercat numai con- 
traacțiuni. De aci rezultă o altă 
lipsă a reprezentanților noștri, și 
anume aceea că ei nu și-au dozat 
efortul în așa fel incit să-și păs
treze pînă la sfîrșit avantajul de 
puncte acumulat în primele minute. 
In această privință este inadmisibil 
oa sportivi cu experiența concursu
rilor mairi (țsntnd seama chiar de 
unele condiții obiective, ca oboseala 
drumului, lupta în aer liber etc.) 
să piardă o întîlniire în care supe
rioritatea lor să fie evidentă.

La trei zile după prima întîl
nire, am susținut o nouă întrecere, 
de data aceasta la Alexandria. 
Ne-a fost opusă o ecf ipă întărită, 
din care n-au lipsit unele cuno
ștințe ale sportivilor bucureșteni, 
ca Muafi Mahmud. EI Sarquoi și 
Kalil Abd El Nabi. De data acea
sta întrecerea s-a desfășurat într-o 
sală, cu care sportivii noștri s-au 
acomodat ușor. Bineînțeles că în
vățămintele primei îmtîlniri n-au 
întîrziait să-și arate roadele, după 
cum un rol oarecare a jucat și a- 
climatizarea. Luptătorii noștri au 
aplicat, de data aceasta, o tactică 
potrivită, reușind o comportare ca-

re le-a atras aplauze la scenă 
deschisă. S-au remarcat A. Șuii, 
M. Belușica, M. Schultz și V. Po- 
povici, ultimul întrecîndu-1 pa r” 
Rașid, campion al Egiptului și 
treilea clasat la Olimpiada de 
Helsinki.

Deși prinși în preocupările 
naintea întrecerii de la Alexan
dria, frămîn'tați de dorința de a 
Obține un rezultat cît mai bun, 
nu am rămas nepăsători la pri
veliștea ce se oferea ochitor noștri, 
o faleză minunată scăldată de a- 
pele liniștita ale Mediitenainei. Re
zultatul obținut la Alexandria 
(4-4) vestea perspective mai bune 
pentru a treia și ultima întîlnire 
pe pămîntul Egiptului.

Mehala Kubra este 
situat între Alexandria 
— important mai ales 
stența unei mari fabrici 
în jurul căreia gravitează întrea
ga viață a orășelului. Aci, luptă
torii noștri au susțmut întîlnirea 
(a treia din cadrul turneului) la 
cîte- ia ore de la sosire. Echipa 
Buctsreștiidui a înfruntat o selec
ționată a Egiptultr, în componen
ța căreia au intrat patru dintre 
luptătorii care toseserâ în vara a- 
nului trecut la București. Reuniu
nea s-a desfășurat :n nocturnă. în 
aer liber, pe un timp des‘uf ffe 
rece. Aceasta însă n-a mai con
stituit o 
noastră 
condițiile 
torta i-a 
șter.e, < 
tatea de-a lungul întregii' reuni
uni.

Acest succes a redat luptătorilor 
noștri Încrederea în posibilitățile 
for. Spre Cairo, drumul, străbătut 
noaptea îrr autobuz, a părut mai 
scurt, mai ales după cele cinci vic
torii obținute în litera reuniune 
în fața luptătorilor egipteni l-am 
felicitat pe cei care le obțmtaeră 
și în special pe M Brfustoa. A. 
Șuii si M. Schultz. De altfel, cei 
trei au avut o comportare egală 
în toate întî'.nirile susținute.

Și iată-ne acum la sfîrșitul unui 
turneu plin de învățăminte. Am 
suportat greu infrîngerea suferită 
în prima întîlnire. dar ara des
prins o serie de deficiențe impor
tante. Dacă pînă acum nu le-au 
prea dat importanță nici luptătorii 
nici antrenor; apoi de art îna
inte lipsurile acestea trebuie li

chidate cu hotărire, pentru că ne 
astea! tă încercări mult mai difi
cile. Spre întărirea tortei, mărirea 
rezistenței, o mal mare variație în 
acțiuni și spre o viteză în acțiuni 
mai mare trebuie îndreotate — în 
mod special — eforturile luptăto
rilor și ale antrenorilor tor.

GH. IACOBINI
Inspector șef în C.C.F S.

E1 
al 
la

di-

un orășel 
și Cairo, 
prin exi- 

de textile,

mai
piedică pentru echipa 

care se acomodase ca 
locate. Ca urmare, vre
re versit formației bucure- 

care șf-a impus supertori-

Luni 21

Luni 21 martie va 
la C.C.F.S., în sir. 
'6, o nouă confarinfă 
științifică din ciclul

în colaborarede C.C.F.S.

Pentru

martie — a patra conferință

metcdico-știintifică
avea loc 

K Conta 
metodico- 
organizat 

cu

l.C.F. Prof- I. Șiclovan va vorbi 
despre „Antrenorul — educator 
al tineretului în spiritul mora
lei comuniste". Confeftnfa va 
începe la ora 19.

îmbunătățirea activității știiițiiice 
in domeniu! spoitului

din pag. l-a)(urmare

tinuînd să meargă pe același 
drum pe care au obținut unele 
succese, dar fără a aduce ceva 
nou. In felul acesta se dovedește 
că de cele mai multe ori, ei bat 
pasul pe loc. Este vorba de antre
namentele continue, cu intensitate 
mare, de antrenamentele de pers
pectivă alcătuite pe cicluri, de 
pregătirea fizică generală, de in
dividualizarea antrenamentelor, de 
gimnastica de înviorare etc. Toate 
acestea trebuie făcute — respec- 
tînd îndrumările medicilor spor
tivi — cu toată seriozitatea și cu 
toată convingerea că numai ele 
pot duce la succese.

Pe de altă parte sînt unii antre
nori care consideră, în mod cu to
tul greșit, că sînt stinjeniți în mun
că de unii cercetători care vor să

supună pe sportivi Ia diverse exa
minări. Față de această atitudine, 
este bine să subliniem că a sosit 
de mult timpii! ca antrenorii noș
tri să înțeleagă sensul acestor cer
cetări și importanta lor pentru în
tărirea bazei științiri-e a nriree^ul-i 
de instruire-antrenam?nt A .1-»-o.rii 
trebuie să fie nrim’i care si ceari 
efectuarea acestor cercetări șt;inți- 
fice, atit de folositoare pentru în
treaga lor activitate.

Oamenii noștri de 
dul cărora trebuie 
men teze
sportului, trebuie 
atenție această 
treacă de îndată 
fiind convinși că

știinlă. in rin- 
să se înregi- 

și maeștrii 
studieze ca

U 
ei. 
lo.-

antrenorii 
să 

problemă și 
la rezolvarea 

prin mjnca
neobosită pot înregistra succese 
tot mai frumoase în activitatea 
sportivă din țara noastră.

Cu prilejul împlinirii a zece ani de la apariție, ziarul „Spor
tul popular” organizează o consfătuire cu cititorii săi din Capi
tală, sîmbătă 19 martie, ora 17, în sala Clubului Sindicatului 
muncitorilor din învățămînt (bd 6 Martie, nr. 32).

Consfătuirea va fi urmată de un program artistic.



Mei wahă aUsție joci^ui de dubiu la tenis de masă
■ de simplu dm 
canipîonataîtii in- 

ail

Dacă întilnirile 
cadrul finalelor .___ ,_______
dividual de tends de ma6ă 
R.P.R. au satisfăcut pînă și pe cei 
mai exigeați cunoscători ai aces
tui sport, nu același tacrti se poate 
spune și despre întrecerile probe
lor de dublu. La aceste probe, cu 
cîteva excepții, comportarea jucă
torilor și a jucătoarelor ca și ni
velul tehnic nu au fost satisfăcă
toare.

Din modul cum s-au desfășurat 
meciurile de dublu a rezultat cu 
prisosință că nu a existat o sufi
cientă preocupare a antrenorilor, a 
instructorilor și a jucătorilor pentru 
o pregătire temeinică în acest gen 
de joc. Pină acum — cu excepția 
unor membri ai Iotului republican — 
rare au fost cazurile cînd puteam 
constata apariția vreunui cuplu 
care să se prezinte bine antrenat, 
sudat, în care partenerii respectivi 
să se completeze reciproc, să fie 
preocupați de utilizarea unei tac
tici comune. In general, ar trebui 
ca la ședințele de pregătire să se 
facă o analiză temeinică a jocului 
de dublu, să se arate că tendioța 
spre o:ensivă este cea care trebuie 
6ă predomine și în .a-cest gen de joc. 
De asemenea, este bine să s-e știe că 
jocul alternativ, cu mingi trimise 
cu mare iuțeală, cînd pe un colț, 
cînd pe celălalt colț al mesei, cil 
mingi „scurte" sau „lungi" are un 
rol important în realizarea succe
selor prin ofensivă în probele de 
dublu.

Din păcate, numai cîteva pe
rechi care au luat parte la finalele 
din acest an, au avut comportări 
frumoase, care au scos în evidență 
preocuparea și atenția acordată de 
concurenjii respectivi pregătirii cit 
mai bune pentru jocul de dublu. 
De pildă, ia proba de dublu femei, 
Angelica Rozeanu și Ella Zeilter 
au cucerit detașat titlul de cam
pioane ale țării, desfășurînd un joe 
armonios, cu un accent mai mare 
pe loviturile de atac și ca un pro
cent mai ridicai în reușita acestor 
lovituri. In rest, se cuvin men
țiuni perechilor Șair; Szasz-Geta 
Strugaru și Anita Bab-chian-Mar- 
t» Tompa.

Și titlul de campioni ai probei 
de dublu mixt a revenit unui du- 
biu din care a făcut parte Angeli
ca Rozeanu. De data aceasta, par
tenerul ei a fost Mircea Popesciț, 
care a reușit să fie foarte util, cu
cerind puncte imnortante prin a-

Biletele pentru jocurile de duminică
Biletele pentra jocul de 

C.C.A. — Dinamo Orașul
fotbal 
Stalin 

din 20 martie a.c., de pe stadionul 
Republicii, se pun în vînzaire înce- 
pînâ de astăzi 17 martie a.c. orele 
9 dimineața — 13 și 15—20 la: 
Agenția C.C.A. Bdul 6 Martie, A- 
genția Dinamo Șos. Ștefan cel 
Mare, Agenția Pronosport str. Wî- 
ting. Pronosport Cal. Victoriei nr. 
9, Casele de la stadionul Republi
cii (Bd. Hașdeu).

Este valabilă seria 43.
Biletele 

bal Dinamo
pentru meciul de fot- 

București — Știința

PREMIILE CONCURSULUI Nr. 19 
urma trieri: și omologării buletinelor depuse la concursul PRONOSPORT Nr. 10 etapa din 13.HI. 

stabilit următoarele rezultate: Buletine depuse 336.978.
’ 1 I în valoare de 84.204 lei ă fost obținut de 25 buletine cu 11 

lei.
II în valoare de 101.093 lei a fost obținut de 328 buletine cu 
lei.
III în valoare de 154.640 lei a fost obținut de 2.253 buletine

PRONOSTICURILE CĂPITANILOR DE ECHIPA 
LA CONCURSUL PRONOSPORT Nr. II — ETAPA DIN 20 MARTIE 1955

Dăm mai jos pronosticurile date de căpitanii echipelor de fotb al din categoria A pentru con
cursul PRONOSPORT rir. 11—etapa din 20 martie 1955. Pronosticurile au fost transmisie telefonic de către
agențiile regionale PRONOSPORT. Ele sînt publicate în următoarea ordine :

A: Mercea (FI. roșie Arad); B: Apolzan (C.CLA.)£ C: Ene (Dinam o Buc.);
Dr. Luca (Știința Cluj); F: Marcu .... .............. . — —

In
1955 s-au 

Premiul 
ruia cîte 3.3c9

Fremiiil 
căruia cîte 306

Premiul 
fiecăruia cîte 66 lei. 

E.
Ghierling (Loc.

D: Covaci (Loc. Tim.); 
Petroșani); H:Tlm.); G: Paraschiva (Minerul

Tg. Mureș); I: Pereț (Flacăra PIoești); J: Fruth (Dinamo Orașul Stalin); K: Ozon (Progresul Buc.) î L: Ispas
(Loc. Cons'.anța). M: Veszi (Avîntul Reghin):

A B c D E F G H I j K L M
I. Dinamo Buc.-Știința Cluj 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 X 1

II. FI. Roșie Arad-Știința Timișoara 1 X X X 1 2 1 X 1 1 X X X
III. Minerul Petroșani-Progresul București 1 1 X X 1 X 1 1 X X 2 1 1
IV. Flacăra PIoești-Avîntul Reghin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 X 1 X
V. C.C.A.-Dinamo Orașul Stalin 1 1 1 1 1 1 X 1 1 2 1 1 1

VI. Locomoi-iva Timișoara-Locomotiva Constanța 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1
VII. Metalul Cîmpia Turzii-Metajul Hunedoara X 1 1 X 1 1 1 X 1 1 1 1 1

VIII. Met. Uz. Tract. Orașul Stalin-Dinamo 6 Bucureși- 1 1 1 1 X 1 1 1 X 1 X 1 1
IX. Metalul Reșița-Flacăra Mediaș 1 X 1 1 1 X 1 1 1 1 1 X X
X. Locomotiva Arad-Fl. Roșie I. H. Cluj 1 1 X X 1 1 2 1 2 X 1 2 1

XI. FI. Rcșie Bacău-Dinamo Bîrlad 1 1 1 1 X 1 1 X 1 X X 1 2
XII. Locomotiva Craiova-Progresul Sibiu X 2 2 1 X 2 X 2 2 1 2 2 X

A. Flacăra 1 M •: Ploeș‘.i-Fl. roșie Burdujeni 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 X 2 1
B. Locomotiva Galați-Avîntul Fălticeni 1 1 2 1 1 1 1 X X 1 1 1 X
C. Vagas Izzo — Dozsa Budapesta (R.P.U.) X 1 2 2 2 X 2 2 1 X X 1 X
D. Kinizsi Budapesta-Diosgyori Vasăs (R.P.U.) 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1

INTiUWRI INTRE FOTBALIȘTI FRUNTAȘI ȘI PARTICIP ANȚII 
■Azi cHtpă-amiază, la ora 18, au loc în ~ - * - --

PRONOSPORT 
fruntași și

LA
_   18, au loc în Capitală intllniri Intre fotbaliștii fruntași și particlpanții

la concursurile de proncs'icuri spor five. La agenția centrală PRONOSPORT din calea Victoriei 9 vor par
ticipa maeștrii sportului Vasile Zavoda (C.C.A.) și Nicușor -(Dinamo Buc.) și fotbaliștii fruntași Cosma 
(Progresul Suc.) și Vărzan (Locomotiva Grivița Roșie). la agenția PRONOSPORT din bd. Schitu Măgurea- 
Țiu 3 maestrul sportului Ion Voinescu (C.C.A.) și fotbaliștii fruntași Onisie (C.C.A.) și Boian (Dinamo Buc.), 
iar la agenția rtloNC-.-POST din Calea Victoriei 39 fotbaliștii fruntași Curcan (Dinamo Buc.) -și Olaru (Lo- 
comotiva Grivița Roș*-e).

In cadrul aces’or întîlmri fot l»al*știi vor relata participanțilorla PRONOSPORT modul cum s-au 
Dregătît pentru meciurile de duminică, formațiile cu care vor juca, etc.

tacuri decisive. Finaibștii acestei 
probe au fosă Ella Zeller și Matei 
Gantner. Cu toate că au jucat 
uneori frumos, cu lovituri' variate 
în atac și cu o apărare satisfăcă
toare, ei nu s-au prezentat însă la 
valoarea posibilităților lor. De 
multe ori, și mai ales în meciul 
final, Ella Zeller și Matei Gant
ner au atacat nedecis, cu prea mul
tă grabă, inoportun. Maria Golo- 
pența și Paul Pesch au pierdut la 
Mariana Barasch și Nicu Naumes. 
cu care au acționat hotărî!. Totuși 
Golopență și Pesch ar fi putut cîș- 
tiga dacă s-a.r fi concentrat mai 
mult în ’impui jocului și dacă 
și-ar fi coordonat bine acțiunile.

Mai disputată a fost proba de 
dublu bărbați în cane a ieșit învin
gător cuplul Toms*  Reiter-Matei 
Gamtaer. Cîștigătorii s-au dovedit 
mai calmi, au jucat ofensiv fără 
însă a se haza-nda în lovituri pri
pite. Fina'liiști'i Hairasztosi-Naumescu 
au avut o comportare constantă, dar 
au lost prea pasivi. Mai ales Nau- 
mesen a tras foarte puțin, necon- 
tinuînd atacurile începute de Ha- 
rasztosi. De exemplu, în partida 
cîști.gată la perechea Angelica Ro- 
zeanu-Mircea Popescu Harasztosi 
a atacat ' curajos, iar Naumescu a 
jucat atent și a apărat foarte bine. 
Naiimescu nu a aiacat însă decît 
de trei ori în întreaga partidă. 
Ac&t fe-1 de joc a constituit lin 
handicap serios în randamentul pe 
care l-ar fi dat în mod normal cu 
o concepție ofensivă, cei doi jucă
tori. E ’ .....................................
zean-u 
căutat 
ți a t i va, 
considerabil 
cnrător s-au 
Bujor, dacă 
c.au pentru prima oară împreună. 
Credem că bine îndrumați, Pesch 
și Bujor, doi jucători ofensivi, pot 
forma un cuplu valoros.

In concluzie, socotim că jucă
torii și jucătoarele noastre au ap
titudini deosebite și pentru jocul 
de dublu, dar ei trebuie să fie 
pregătiți cu mai multă atenție în 
această direcție, ținmdu-se seama 
de specificul acestui joc. De ase
menea, este necesar mai mult dis- 
cernămîat în alcătuirea cuplurilor, 
avînd în vedere faptul că un du
blu valoros poate fi format numai 
din doi jucători cu lovituri cît mai 
complete si cu tendințe ofensive.

C. SEVEREANU

drept că nici Angelica Ro
și Mircea Popescu mi au 
să aibă cit
fapt

mai mult ini- 
care i-ar fi stingherit 
pe adversari. Imbu- 

prezentat Pesch și 
se ține seama că ju-

de fotbal
Cluj se pun înGtaj se pun în vtnzare incepînd de 
astăzi dimineața la casa de bilete 
a stadionului Dinamo șos. Ștefan 
cel Mate 43, la agenția Prqaosport 
din calea Victoriei 9 și la agenția 
Pronosport din șos. Ștefan cel 
Mare 22.

® Biletele pentru cuplajul de du
minică dimineața din Giulești (Lo. 
comotiva București — Flacăra Mo
ronii și Știința Buc. — Metalul St. 
r. Orașul Salin) se pun în vînizare, 
incepînd de astăzi, la casele de bi
lete de la stadionul Giuilești și la 
Pronosport in sir. Wiling 2.

informații Qfonosport

citate ma<i ales partwdetle

Timișoara, Dinamo Orașul

Ca valoare tehnică, jocurile e- 
tapei a dona au marcat un oare
care progres față de etapa inau
gurală. In această privință pot fi 
citate mai ales partidcte de la 
București, Arad și Lugoj Dintre 
formații s-au prezentat in progres 
față de ieșirea anterioară: Știința 
Timișoara, Dinamo Orașul Stalin, 
Locomotiva Constanța. Rămîne ca 
viitoarele etape să confirme com
portările de duminică.

★
Ocupîndu-ne de jocul din Capi

tală, trebuie să subliniem că Lo
comotiva Timișoara a confirmat 
noua șa orientare către un joc 
complet, cu mai pronunțat accent 
pe ofensivă, fapt remarcat încă 
din jocul cu Flamura roșie. Intr-a
devăr, feroviarii timișoreni au ata
cat, mai ales în prima repriză a 
jocului cu Progresul, cu multă 
hotărîre, desfășurînd pe alocuri 
acțiuni ofensive de mare echipă. 
Ne referim mai ales la atacurile 
pe aripi, la schimburile de pase în 
viteză de pe o parte pe alta a te
renului. Și aceste constatări sînt 
cu atit mai valoroase pentru timi
șoreni, cu cit jocul s-a desfășurat 
pe un teren care, pe ei — jucă
tori grei, masivi — îi dezavantaja 
evident. Dacă echipa n-a realizat 
mai mult, aceasta se datorește în 
mare măsură halfilor, ca și interi
lor, care n-au acoperit 
terenului. In acest fel, 
pierdute de atac și respinse de a- 
părarea adversă erau aduse

mijlocul 
mingile

de

echi- 
de

Dumtaiică ta Arad ambele 
pe au avut suficiente ocazii 
a marca. Lucrul acesta însă nu s-a 
întîmplat de loc în prima repriză, 
pentru că s-a tras Imprecis la poar
tă, înaintașii s-au arătat a fie foar
te „exigerrți" în a-și căuta poziții 
și mai bune de șut, precum și din 
cauza formei bune a celor două a- 
părări.

După pauză, atunci cînd echipa 
gazdă se afla în plin atac, Fla
căra înscrie un gol care produce o 
oarecare derută în rîndurile jucă
torilor arădani și dă aripi ploește- 
nilor. Dar numai pentru cîteva mi
nute, deoarece imediat «n fault gro
solan, repetat, al lui Botescu îi a- 
duce acestuia eliminarea dîn joc și 
Flacăra rămîne în 10 oameni An
trenorul ârădanilor, Fr. DvorzSak, 
sezisează situația și recomandă ju
cătorilor săi să pornească cu toții la

Pregătirile echipelor de cate
gorie B, ale căror întreceri încep 
duminică, au intrat în faza finală. 
Pretutindeni există un mare inte
res pentru primele jocuri. Echipele 
au făcut antrenamente intense, iar

rezultate exacte, revenind fieeă-

10 rezultate exacte, revenind fie- 

cu 9 rezultate exacte, revenind

bucureșteni cu ușurință, pină la 
careul timișorean. Progresul Bucu
rești s-a impus, în primul rînd, 
printr-o bună pregătire fizică. 
Bucureștenii s-au mișcat cu ușu
rință (terenul alunecos a consti
tuit un obstacol mai ușor pentru 
ei), au combinat spectaculos, dar 

■au greșit caut ndu-1 — in atac — 
prea mult pe Ozon ’și abuzînd de 
combinațiile cu efect spectacular. 
Peste așteptări s-a comportat apă
rarea.

★
Antrenorii echipei Dinamo Bucu

rești, Angelo Niculescu și V. Măr- 
dărescu, ne-au furnizat o serie de 
amănunte asupra jocului de la O- 
rașul Stalin. Deși terenul moale a 
constituit un obstacol pentru am
bele echipe, totuși jocul a fost viu. 
In prima repriză, Dinamo Orarul 
Stalin a fost superior, jucînd 
intr-un ritm susținut, atacînd și 
apărîndu-se cu cite 7 oameni. S-au 
remarcat mai ales Radu Tudor și 
Scorțan. Localnicii n-au mai re
zistat însă acestui ritm în re
priza a doua și, după ce au fost 
egalați, ectapa a căzut In schimb, 
Dinamo București care pînă a- 
tunci, jucase sporadic și fără finali
tate s-a înviorat și a pus stăpini- 
re pe joc, cîștigînd prin golul în
scris de Neagu, după o fază de o 
rară spectaculozitate: Băcuț I — 
Nicușor—Ene—Neagu—votee—gol 1 
De la bucureșteni s-au remarcat: 
Curcan, Tema, Neagu. S-au mar
cat două autogoluri: until de către 

Despre jocul de la Arad și despre... Botescu
atac. Nu trece decît un minut și 
mijlocașul Jenei egalează.

Nu vreau să spun că Flacăra ar 
fi meritat sau n-ar fi meritat să 
ciștige ; rez-ultatal de egalitate este 
mult mai just. Da,r pot afirma că 
dacă nu ar fi intervenit eliminarea 
lui Botescu intr-un moment psiho
logic al jocului rezultatul putea fi 
totuși favorabil echipei Flacăra. Bo
tescu nu este un jucător oarecare. 
Pentru meritele sale el a și făcut 
parte din lotul echipei tineretului din 
R.P.R., campioană mondială univer
sitară. El este um tehnician destul 
die bun, um jucător de la care pot să 
învețe cei mai tineri ca el, în special 
jucătorii echipei de tineret a Flăcării 
prezenți în tribună. Dar, Botescu 
se dovedește a fi un recidivist în 
faulturi grosolane, de tipul celor pe 
care le-a făcut și duminică la Arad 
și care i-a-u atras mai în! ti avertiza
rea și apoi ei im manea din joc, prima 

Printre echipele de categorie B
spectatorii au urmărit cu pasiune 
jocurile amicale, care au con
stituit adevărate „repetiții gene
rate" în vederea începerii campio
natului. Jucătorii își dau seama 
că au de susținut meciuri foarte 
grele, dat fiind echilibrul de forțe 
care există între echipe în fiecare 
serie. Toate acestea lasă să se în
trevadă o desfășurare mult mai 
pasionantă a campionatului de a- 
nul acesta, la un nivel tehnic ri
dicat

Alte două echipe au susținut 
duminică un joc de verificare, ul
timul, înainte de începerea campio
natului: Flamura roșie Bacău și 
Flamura roșie Buhuși. Intîlnirea 
disputată la Bacău, s-a terminat 
cu victoria echipei din Buhuși cu 
scorul de 1—0 (1—0), prin punc
tul încris de Biltz I dintr-o lovi
tură de la 11 m. învingătorii s-au 
prezentat mai bine pregătiți

disputa 
de du- 
va în-
Brăila,

prezentat mai bine pregătiți din 
punct de vedere tehnic și — după 
cam ne relatează corespondentul 
nostru Ilie Iancu — au dominat 
mai mult. Ambele echipe au jucat 
dur în repriza a doua.

Două echipe nu-și vor 
pe teren propriu meciurile 
minică: Locomotiva Galați 
tîlnj Avîntul Fălticeni la 
jar FI. roșie Sf. Gheorghe va juca 
cu Progresul CPCS București la 
Satu Mare. Jocul Flacăra „1 Mai" 
PIoești — FI. roșie Burdujeni va 
avea loc duminică dimineața, de
oarece în aceeași zi la PIoești, se 
dispută un joc de categoria A și 
altul de tineret.

înaintea primei etape, dăm alte 
cîteva loturi de jucători ale 
pelor participante:

LOCOMOTIVA CRAIOVA 
trenor Gh. Albti): Bă'băean. 
Kci, Brătită, Gltgorcscu, Păărașcu,

echi-

(au- 
Mir-

Stalin și Lugoj
Curcan — care, vrînd să intervină 
la o minge ușoară, a alunecat pe 
spate și a împins mingea în pla
să, — și altul de către Radu Tu
dor, pe care l-a lovit în piept o 
degajare puternică a lui Frut.

★ ,
Pentru foarte mulți, rezultatul 

de la Lugoj a constituit o surpri
ză cu atît mai mare cu cît Știin
ța Cluj a jucat cu cea mai bună 
formație, în eare au intrat Dra
goman, Suciu și Georgescu. An
trenorul Petrică Radulescu, care a 
asistat la joc, ne-a declarat că 
tocmai în această reintrare constă 
explicația înfrîngerii clujenilor. Ei 
au manifestat o auto-încredere ca
re le-a dăunat. Știința Cluj a vă
dit în acest meci lipsă de hotărî- 
re și de calm în fazele decisive.. 
Din cauza nervozității clujenii au 
practicat un joc dur la un moment 
dat. Pe lîngă acestea, jocul des
fășurat pe extreme, care le con
vine atît de bine clujenilor, a tost 
împiedicat de terenul îngust de la 
Lugoj. Știința Timișoara a jucat 
mai bine decît săptămîna prece
dentă, la București. Jucătorii ti
mișoreni au avut multă voință șt 
au luptat pentru rezultat. Cea mal 
bună dovadă în această privință 
o constituie faptul că 
punctul victorios după ce au ră
mas în 10 oameni. Un merit spe
cial al timișorenilor a fost acela 
că au știut să se regrupeze foarte 
repede în apărare.

au însor*  s

eliminare din cele două etaipe de 
campionat desfășurate sub semnul 
unei promițătoare atmosfere de 
sportivitate.

Mă gîndesc cu cită bucurie l-au 
îmbrățișat fiecare dintre tovarășii 
săi de echipă, după golul marcat a- 
tît de frumos și cîtă amărăciune 
le-a provocat eliminarea sa din joc, 
care atrage după sine — in m.x‘ 
automat — suspendarea pe două 
etape. Or, lucrul acesta este mai 
greu de, recuperat mai ales că Bo
tescu are un rol însemnat în echipa 
Flacăra PIoești.

Gheorghe Botescu trebuie să re
flecteze serios asupra acestui fapt, 
iar antrenorului life Oană, tovarăși
lor săî de echipă și conducerii, co
lectivului Flacăra PIoești le revine 
sarcina să-l ajute pe acest jucător 
să se dezbare de apucăturile urîte 
pe care le manifestă ta unele me
ciuri. R. VÎLARA

Blaj, 
Cio- 

Petz,Izrailă,

MARE
Fuleiter,

Gergely 1,
Schlessinger,

(an- 
Mo-

Nedelcu. Cristian, Renciu, Mari
nescu, Lazăr, Romeo, Gentoiu, 
Florea. lacob, Dilă, Cricrtoiu.

METALUL Uz. Tract. ORAȘUL 
STALIN (antrenor Geller Speran- 
dei): Iliescu, Oană, Sioenescu, 
lliuțan, Cioboată, Hotnog. Tais, 
Crițan, Szekely, Gîrleanu 11, Ma
rius, Seredai, lacob. Popa. Dula- 
mă, Căinac, Vulcăneanu, Butnaru, 
Marcoci, Cargol.

LOCOMOTIVA ARAD (antre
nor Iosif Slivăț): Demșoreanu,
Deineny, Izghireanu, Mâdârașan, 

Popescu, Docmanov, Florescu, 
Stan, Tudoroiu, Tomescu, 
Cilan, Ciurdărescu, Țigăniuc, 
câne te, Tornianski, 
Negru.

METALUL BALA 
trenor I. Baratki). 
raru, Kovacs, Barbu, 
Kardos, Nohel, Schlessinger, Ok- 
barszki. Grăban, Ujvary, Siszer. 
Szilagyi, 
Tirică, Kalmar, Marja, 
Adameț.

FLACARA MEDIAȘ 
L. Csilag): Dumitrean, 
Luca, Șarlea. Molnar I, Molnar II, 
Diaconu, Langa, Cribdileanu, Fi
lip, Orosz, Moldoveanu. Binder, 
Pilică.

PROGRESUL FOCȘANI (antre
nor M. Alexandrescu); ~ 
Gaiță, 
stea, 
stein, 
ca.

Horvath, Sebessi, Szabo,
Cîrnațiu,

(antrenor 
Biikossi,

Aîexaiiuresvuj: Brînzan,
Bordei, Hoisan, Totea, Cri- 

Stsenescu, Pană, Rotten-
Caramalâu. Firigescu, Stoi- 

Niculescu. Vîiceanu, Arbore,
Simone, Mărgineam.

FLACARA CIMPINA (antrenor 
O. Aștileanu): Sâlcudeanu. Mar- 
cu, Sarvaș. Stoian, Mihăilescu, lo- 
nescii IU. Cismaru. Nițulescu, Bâ- 
iăceanu, 
Mihalea. 
cii'escn.
seu

lăncii. Manta, Rînceanu, 
Zaharia, lonescu II, Min- 

Dumitru. Burlacii. Vasile-
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CONCURSUL INTERNATIONAL DE TENIS DE MASA 
DE LA BUCUREȘTI

Smîslov și Gheller iși vor disputa titlul de campion de șah 
al U.R.S.S. în cadrul unui meci suplimentar

Intre 24 și 27 martie va avea 
loc în Capitală, în sala sportu- 
rilor de la Floreasca, un mare 
concurs internațional de tenis

Cairp:onatul republican de vo’eî
In continuarea disputării eta

pelor în care se întâlnesc echipele 
bucureștene, astăzi rJupă-armază 
au loc în sala Floreasca două 
jcctirî care pot fi numite, pe drept 
cu vini, disc sive pentru staftwUareia 
cl sa men tu ui turului campionatu
lui masculin; La ora 17 va încape 
jocul dintre Locomotiva — ac
tuala f-.m4zșă și stoguna ' echipă 
neînvinsă din camp onat — și Pro
gresul l.T.B , care ocupă locul trei 
in clasament.

Amîndouă echipele au nevoie d‘e 
victorii: feroviarii pentru a se dis
tanța de ,,urmăritorii" principali, 
iar Progresul pentru a se men
ține in lupta directă pentru pri
mul loc. In perspectivă, deci, un 
joc deosebit de disputat

’n continuare se vor întâlni Casa 
Centrală a Armatei și Dinamo 
E "Urcști. Și aceste formații se 
găsesc pe locu"i fruntașe în cla
sament: C.C.A. pe locul 4, iar Di
namo pe iocui 2, așa că au nevoie 
d/' asemenea de... cît m;.i multe 
puncte pentru a rămîne pe poziții 
favorabile asaltului pentru locul 
întâi. De altfel, jocur le dintre cele 
dcuă echine au fost totdeauna la 
înălțime, lucru care credem că nu 
va fi dezmințit nici în meciul de 
astăzi

*
In partida disputată marți după- 

amiază în sala Recolta, echipa fe
rn rină Locomotiva București a 
întrecut Progresul Timișoara cu 
3 0 (14,8,11).

le două partide desfășurate 
it-r diipă-snitază la Giulești în cad
rul etapei intermediare au avut as
pecte diferite. In prima, aceea din
tre Progresul C.P.C.S. și D'namo, 
am a-=;stat la un joc de o factură

In R. P. Polonă se fac ultimele pregătiri 
în vederea „Cursei Păcii”

■— Corespondență din Varșovia —
Pregătirile organizatorice în ve

derea marii competiții cicliste 
„Cursa Păcii" au intrat în faza 
finală. In timpul care a mai ră
mas pînă ki începerea întrecerii, 
comitetul de organizare a cursei, 
îndrumat de organul de presă al 
Comitetului Centrări al Partidului 
Muncitoresc l nit l'o: nez, ziarul 
„Trybiin.a Lukîiu", lucrează intens, 
în colaborare cu Comisia centrală 
de ciclism a R.P. Polone.

Au fost constituite comitete în 
orașele prin care vor trece cicliștii.

Numeroase școli și întreprinderi 
industriale și-au exprimat dorința 
de a lua sub patronajul lor echi
pele participante la această com
petiție. <

La fel ca și in anii frecați, și 
anul acesta va avea lec întrecerea 
organizată între orașele de etapă 
din cele trei țări: R.P. Polonă, 
R. D. Germană și R. Cehoslovacă, 
pentru cea mai bună organizare a 
cursei și pentru cea mai bună pri
mire făcută echipelor participante. 
Tovarășii de la comitetul de etapă 
din Lodz, marele centru al indus
triei textile poloneze, care a cuce
rit anul trecut această întrecere 
internațională, vor ca și în cea de 
a VIII-a ediție să ocupe primul 
loc și, în felul acesta, să cîștige 
pentru a doua oară steagul între
cerii. Com'tetele de etapă din cele
lalte orașe de pe traseul cursei se 
pregătesc și ele în mod deosebit, 
pentru a putea rivaliza cu cei din 
Lodz

Popularitatea acestei competiții 
crește de la an la an. Nu mai pu
țin de 8 milioane de spectatori în
șirați de-a-lungul șoselelor din R. 
P. Polonă i-au aplaudat și i-au 
încurajat pe sportivii care se între
ceau în această mare întrecere.

Publicul sportiv din R.P. Polo
nă iși aduce aminte de un caz în
tâmplat cu cîțiva ani în urmă în 
regiunea Sileziei. Concurentul din 
echipa polonezilor din Franța, A- 
lexander Sowa, văzînd o mare 
mulțime de oameni pe traseu, a 
crezut că punctul de sosire nu 
mai este departe și a inițiat o eva
dare. P.nă la finiș mai erau însă, 
cfteva zeci de kilometri. încurajat 

de masă, la care vor participa 
cei mai buni jucători și jucă
toare din R. P. Ungară, R.P.F. 
Jugoslavia și R.P. Romînă.

modestă. Progresul a arătat o bună 
dispoziție de joc și a învins la un 
scor categorie. Echipa învingătoare' 
a avut cele mai bune elemente în 
Todoro”schi, Avacum și Pleșoianu. 
De la Dinamo au corespuns Teodo- 
rescu, Metopadov și Georgescu. 
Scor final : 3—0 (la 4, 14, 6).

întâlnirea dintre echipa campioa
nă — Știința LC.F. și Lo omotiva 
M.C.F. a fost mult mai discutată, 
cu momente de joc la un nivel ri
dicat. Voleibalistele feroviare au 
condus în toate începuturile de se
turi, dar ele nu au putut menține 
ritmul de joc, avînd numeroase 
„căderi" care le-au tăcut să piardă 
puncte prețioase și chiar seturi. 
Astfel, in cel de al doilea set ele 
au condus cu 7—2, dar în urma u- 
nor defectuoase primiri ale serviciilor 
puternice trimise de studente, nu au 
putut menține avantajul. De aseme
nea, în cel de al patrulea și ultim 
set au condus cu 10—4, pentru a 
pierde la... 101 Doar în setul trei, 
pe care de altfel l-au și c șligat, 
feroviarele au practicat un volei de 
calitate, utilizînd toată gama ele
mentelor tehnice (în special blo- 
cajuri reușite și lovituri puternice 
de atac și au arătat astfel adevă
ratele posibilități ale echipei. Știin
ța I.C.F. a avut o ccmportare con
stantă de-a lungul întregului m>cf. 
dovedind o deosebită putere de lup
tă și omogenitate. Trebuie spus că 
factorii care au determinat victoria 
studentelor au fost pasele execu
tate cu multă precizie și forța lo
viturilor de atac. De la Știința 
I.C.F. s-au remarcat îndeosebi Ele- 

.na Răzvanță și Cornelia Timoșanu.
Locomotiva M.C.F. s-a bizuit în 
special pe Ana Zabara, Rodica Șic- 
lovan și Constanța Marcu. Scor fi
nal 3—1 (15—13, 15-11, 8—15,
15-10).

Aspect de la întrecerea din cadrul „Cursei Păcii" desfășurată anul 
trecut Participanfii la întrecere trec prin localitatea Sezimovo Usti 
(P. Cehoslovacă). In primul plan se pot vedea cicliștii romîni: 
Șandru, in spatele lui, Dumitrescu, Vasilescu, Niculescu, Hora și 
Constantinescu.

frenetic de spectatorii de pe mar- I 
ginea șoselei. Sowa a parcurs de * * 
unul singur distanța pînă ia sosi
re și a cîștigat etapa.

a sărit 5,53 m. în lungime, iar In 
cursa de 200 m. a cîș’igat cu perfor
manța de 25,5.

• Campionatul de cros al ‘-țWrf 
a fost cîștigat de atletui Cordon 
Pir ie. El a străbătut parcurrui ce 
13.500 m. în timpul de $1:44.4. featre» 
cîndu-1 pe cei de al dorî^a daeat — 
Ranger — cu 24 secunde.

• Campionatul de cros al Franței 
desfășurat la Caen a fost cîștigat de 
marocanul Ben Said. Dc remarcat că 
Mimoun s-a clasat pe locul a! VTT- 
lea.
• Echipa de lupte clsslce a Suediei 

a obținut o surprinzătoare victorie 
la Istambul, cu 6-2, în fata echipei 
Turciei.

© Echipa de box a Jugoslavia! va 
participa la campionatele europene 
cu un număr de 10 concurent».

a Cunoscutul schior finlandez 
Pietikăinen, campionul mondial pe 
1954 la proba de sărituri speciale, a 
fost invitat în Uniunea Sovietică.

Anul acesta organizatorii scon
tează cel mai mare număr de 
echipe participante pe care l-a cu
noscut istoria acestei întreceri.

Cicliștii polonezi s-au pregătit 
în mod special. Pe baza perfor
manțelor realizate anul trecut, un 
număr de 31 de cicliști au fost 
cantonați în vederea alcătuirii 
echipei reprezentative a R. P. 
Polone. Printre cei selecționați 
se află cicliști cunoscuți, ca: 
Wilczewski, Krolak, Klabinski și 
alții. Ei au trecut la antrenamen
te pe șosea în regiunea muntoasă 
a Sileziei, unde au loc și concur
suri de verificare. Astfel, la 12 
martie ei au avut de parcurs 100 
km., la 13 martie 180 km., iar Ia 
15 martie 140 km.

Intervalul de timp care a rămas 
pînă la începerea competiției este 
folosit de echipele participante 
pentru a se pregăti cît mai bine.
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Marți dupl-amiază, odaă cu 
disputarea partidelor întrerupte, 
cel de al XXlI-lea campionat de 
șah al U.R.S.S. a tot sifîrșît, 
fără să poată da însă răspuns la 
întrebarea care-i frămîniă de mai 
bine de o lună pe iubitorii de sport 
din U.R.S.S.: cine este noul cam
pion de șah al țării? După cum se 
știe, Gheller, la egalitate de puncte 
cu Smîslov, întrerupsese cu Anto- 
șin într-o poziție în care, la prima 
vedere, marele maestru avea șanse 
de remiză. Această jumătate de 
punct s-a arătat însă a fi extrem 
de greu de obținut. Dezmințind pă- 
remiile cum că poziția ar fi remiză 
Antoșin a reușit să cîștige, astfel 
că titlul de campion al țării va fi 
disputat de Smîslov și Gheller în- 
tr-un meci suplimentar. Spasski a 
remizat cu Lisițîn și, realiizînd 
IU/2 puncte, adică exact atâtea 
cîte a obținut și campionul mon
dial, se consacră definitiv ca un 
mare jucător. O întreruptă deosebit 
de importantă aveia și Idivîțkd. Pen. 
tru a-și asigura calificarea la tur-

In acest sens amintim succesele 
obținute de cicliștii rcmîni, bul
gari și belgienii în odiiția din acest 
an a Turului Egiptului. Publicul 
polonez așteaptă cu nerăbdare să-i 
vadă în întrecere și pe cei doi ci
cliști din Germania ocrdeot.adii, 
Grupe și Reinicke, care au trecut 
în R.D. Germană și care vor face 
parte din echipa R.D.G.

Este adevărat că în ultimele 
ediții acliștei romi™ nn au ocu
pat locuri fruntașe în această 
Trăire competiție, însă în țara noas
tră este vie amintirea duelului 
dintre Marin Niculescu și italianul 
Locatelli, din „Turul ciclist al R. 
P. Polone" desfășurat în anul 
1949.

Odată cu creșterea numărului 
de echipe participante, crește și 
nivelul acestei întreceri. In actua
lele condiții de desfășurare a în
trecerii este foarte greu să faci un 
pronostic. Victoria va reveni echi
pei care va fi mai bine ipregătâtă 
și care va ști să facă față tuturor 
greutăților de pe parcurs.

BARTOSZ JANISZEWSKI 

neul interzonal de la Stockholm, 
el trebuia să cîștige neapărat ta 
Furman. Slăr mînd rezistența dis
perată a adversarului său, Ilivițki 
a obținut acel punct atât de pre
țios, reușind să obțină cel mai 
mare succes din activitatea sa de 
pînă acum.

Simaghin a început turneul cu o 
victorie și a ținut să-l încheie tot 
cu un cîștig. El l-a întrecut pe 
Borisenko și i-a cedat astfel pe
nultimul loc lui Korcinoi, care în 
acest turneu a fost foarte departe 
de cea mai bună formă a sa.

Acum, cu excepția lui Smîslov 
și Ghriler, campionatul este în
cheiat pentru ceilalți concurenți. 
Ceea ce se remarcă la prima ve
dere este procentajul redus realizat 
de primii doi clasați (63 la sută). 
Aceasta denotă forța excepțională a 
concursului care a reunit, într-ade- 
văr, utn mănunchi diiinitre ceti mai 
piutem'lcii șahiștii .ai lumii. Tot nu 
putem să nu scoatem în evidență 
faptul că diferența dintre primul și 
cel de al 14-lea clasat este de nu
mai 3 puncte.

Fără îndoială, „eroii" campio
natului au fost Gheller și Spasski. 
Primul, prin stilul combinativ în 
oare a tratat partidele, cri de al 
doilea prin surpriza deosebit de 
plăcută pe care a furnizat-o evolu
ția sa în marea majoritate din 
cele 19 partide jucate. Petrosian, 
în afară de calificarea pentru tur
neul interzonali de la Stockholm, 
are satisfacția de a fi rămas singu
rul concurent neînvins. EI a jucat

In preajma campionatelor mond ale 
d scrimă pentru juniori

După cum se știe, între 8-10 a- 
prilie se vor desfășura la Budapesta 
campionatele mondiale de scrimă 
pentru juniori și junioare, competi
ție la care iau parte sportivi sub 
21 de ani. La Budapesta se fac in
tense pregătiri în vederea acestei 
competiții de mare amploare, care 
depășește cu mult precedentele e- 
diții ale acestor campionate. Anul 
trecut, de pildă, la campionatele 
mondiale organizate la Cremona 
(Italia) au participat reprezenta
tive a 10 țări, în timp ce anul a- 
cesta numărul țărilor participante 
s-a ridicat la 18. Mai multe țări

PE SCURT
• La turneul de fotbal pentru 

juniori organizat de F.I.F.A. între 
6—11 aprilie în mai multe orașe din 
Italia, s-a hotărît că numai un jucă
tor de cîmp poate fi schimbat și 
numai în prima repriză, în cazul 
cînd unul dintre jucători este acci
dentat. Portarul poate fi schimbat 
în tot tâmpul meciului. Intîlnirile se 
vor desfășura în două reprize a cîte 
40 minute.

O După cum se comunică din U- 
trecht (Olanda) — locul de desfășu
rare a campionatelor mondiale de 
tenis de masă din acest an, — fe
derațiile de specialitate din Belgia 
și Germania Occidentală vor propune 
la actualul Congres al Federației In
ternaționale de tenis de masă inter
zicerea pantei cu burete.

O Sportivii din R.P. Chineză obțin 
noi performanțe de certă valoare. 
Halterofilul Li Ciun-Vei a obținut în 
cadrul categoriei ușoare o strălucită 
performanță la proba împins: 125
kgr., rezultat ce constituie un nou 
record al țării. Atleta Liu Ju Jing 

cu o tenacitare extraordinară, fără 
să riște nimic. Ilivițki, care după 
punctajul coeficienților ocupă tocul 
3, a pierdut o singură partidă, 
Maestrul din Sverdlovsk (in acest ' 
campionat Ilivițki obține a doua 
notă de mare maestru), după un 
început plin de precauțiunc, a for- 
țat nota, spre sfîrșit, cîștâgtnd 
citeva partide deoist-fp. El a reatâ- _j 
zat 3*/ 2 puncte în ultimele patru 
runde, învingîndu-i printre alții pe 
Sm’slov și Furman.

Ca în fiecare an, spectatorii, în 
afară de lupta care se dădea pen
tru primul loc, au urmărit cu inie- 
res întrecerea dintre marii maeștri ~ 
și maeștri. De data aceasta, scorul 
întâlnirilor dintre marii maeștri și 
maeștri este net favorabl primSor, 
care au realizat 60—39 în favoa
rea lor. Dintre maeștri, Spasski 
are cel mai bun scor contra mari
lor maeștri (5Vi p. dlin 9 posibile). 
Cîte 5 puncte au realizat Furman 
și Ilivițki. Botvinik a jucat cel mai 
bine contra maeștrilor, obținînd 
8 puncte din 11 posibile. II urmea
ză, în ordine, Gheller și Kotov cu 
7*/ 2 puncte, Petrosian și Taimanov 
cu 7 puncte. In schimb, împotriva 
marilor maeștri campionul mondial 
a realizat doar 3’/2 puncte, adică 
mai puțin de 50 la sută.

Finala campionatului de șah al 
U.R.S.S. a furnizat un mare număr 
de partide valoroase, inovații teo
retice, care, vor constitui un prețios 
material de studiu pentru teoreti
cieni.

au înaintat liste cu numărul partî-' 
cipanților: Austria 17, Anglia 15, 
Franța 12, Olanda 6, R.P. Polonă 
29, Monaco 4, Germania Occiden
tală 18, Italia 21, Elveția 4

Comisia de organizare a alcă
tuit programul complet al întrece
rilor. Astfel, la 8 Aprilie se va des
fășura proba de floretă femei, la 9 
aprilie proba de floretă bărbați, iar 
la 10 aprilie proba de sabie. între
cerile se vor desfășura zilnic, cele 
eliminatorii dimineața de la ora 
8,15, iar finalele seara cu începere 
de la ora 18,30. Conferii.ța teh
nică va avea loc la 7 aprilie.
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