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Să dezvoltăm necontenit 
mișcarea noastră sportivă

PRiMAVARA N-A SOSIT încă 
bine în acest an pe meleagu

rile noastre și totuși de pe acum 
se simte pulsînd pe terenurile și 
stadioanele din întreaga țară o vie 
activitate sportivă. A și fost dat 
semnalul de începere a popularei 
competiții sportive, campionatul 
categoriei A la fotbal. Rînd pe 
rînd pornesc întrecerile pentru cu
cerirea înaltului titlu de campion 
al țării echipele de baschet, volei, 
handbal, rugbi. Inaugurarea sezo
nului sportiv de vară va fi punc
tul de plecare pentru o activitate 
și mai susținută, în toate ramu
rile sportive. Cu un avînt sporit 
va continua bătălia pentru înde
plinirea cu succes a importantelor 
sarcini, care stau în fața mișcării 
noastre sportive în anul 1955. Este 
limpede că, îndeplinirea acestor 
sarcini constituie condiția hotă- 
rîtoare pentru ridicarea pe o treap
tă mai maltă a activității de cul
tură fizică și sport din patria 
noastră.

,._Caltura fizică și sportul, în
drumate oe partid, constituie o 
contribuție însemnată la formarea 
turui om nou, luptător hotărit și 
actor pentru construirea socialis
mului". Această indicație a H oță
rî rii Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. din 26 iunie 1949 definește 
clar rolul culturii fizice și spor
tului în regimul democrat-popular. 
Importantul document de partid 
constituie pentru mișcarea noastră 
sportivă o călăuză sigură. Noi tre
buie să apreciem atit realizările, 

c»t și perspectivele activității noas
tre sportive prin prizma acestui 
document. Cuvintele Hotărîrii suit 
traduse în mod consecvent în via
ță prin sprijinul pe care partidul și 
guvernul îl dau culturii fizice și 
sportului. Mișcarea sportivă din țara 
noastră trebuie să aducă în anul 
1955 o și mai mare contribuție la 

formarea unui om nou, decît cea pe 
care a adus-o in anul 1954. întrea
ga noastră activitate în cursul a- 
nului 1955 trebuie în mod nemij
locit subordonată acestei înalte 
cerințe.

In condițiile regimului democrat- 
popular, mișcarea noastră sportivă 
a înregistrat un progres remarca
bil. Trăsătura esențială a drumului 
ascendent, pe care sportul din ța
ra noastră l-a străbătut în ultimii 
10 ani, o constituie pătrunderea sa 
puternică în masele largi. Mișca
rea sportivă are asigurată astăzi 
o bază de mase. Faptul că nu
mărul membrilor cuprinși în aso
ciațiile sportive este astăzi de un 
milion, în timp ce cu 10 ani în 
urmă statisticile consemnau numai 
15.000 de”8*sportivi  legitimați, ilus
trează elocvent caracterul de masă 
al mișcării noastre sportive și re
flectă grija statului democrat- 
popular pentru Întărirea sănătății 
celor ce muncesc. Dacă astăzi e- 
xistă în țara noastră un număr 
de sportivi de mai bine de 60 de 
ori mai mare decît acum 10 ani 
înseamnă oare că sarcina a fost 
îndeplinită ? Ne putem culca pe 
laurii acestor succese? Fără în
doială că nu putem considera pro
blema sportului de mase ca rezol
vată. Obiectivul principal al acti
vității noastre sportive îl consti
tuie lărgirea necontenită a bazei 
sale de mase. Există toate condi
țiile pentru ca în cursul anului 
1955 să realizăm succese care să 
contribuie la înfăptuirea acestui o- 
biectiv. Calendarul competițiilor in
terne este deosebit de bogat în a- 
cest an. Se desprinde din calen
dar o preocupare generală pentru 
angrenarea unui cit mai mare nu
măr de oameni ai muncii în prac
ticarea sportului, pentru descope
rirea și promovarea de r»oi cadre 
fn toate disciplinele sportive. A- 
sociațiile și colectivele trebuie să 
considere însă calendarul ca un 
plan minimal. Ele au datoria să 
găsească metodele și căile cele mai

potrivite, să stimuleze orice ini
țiativă menită să contribuie la dez
voltarea sportului de mase. O a- 
tenție deosebită trebuie acordată 
continuității în activitate a tuturor 
celor atrași în viața sportivă. Tre
buie lichidată atitudinea formalistă 
pe care o manifestă unele consilii 
ale colectivelor sportive față de 
problema atragerii de noi membri. 
Desfășurarea recentă a alegerilor 
noilor organe sportive sindicale a 
scos în evidență stilul de muncă 
necorespunzător al unor activiști 
care văd în aceasta o simplă pro
blemă de statistică și nu înțeleg 
că sarcina principală care revine 
colectivelor sportive este atragerea 
oamenilor muncii într-o activitate 
continuă șl organizată, prin secțiile 
pe ramură de sport sau prin secția 
de pregătire fizică generală.

Anul acesta trebuie să însemne 
un an de noi succese în domeniul 
complexului sportiv G.M.A. Colec
tivele sportive trebuie să lichideze 
cu hotărîre lipsurile care există 
încă în acest domeniu. Angrenarea 
oamenilor muncii în trecerea nor-' 
melor complexului G.M.A. nu este 
o chestiune de campanie, așa cum 
din păcate se mai înțelege în unele 
Iocwî, ci, dimpotrivă, o problemă 
de importanță vitală, o adevărată 
coloană vertebrală a sportului de 
mase. Experiența celor aproape 5 
ani care au trecut de la introdu
cerea complexului G.M.A. în țara 
noastră arată că concursurile pentru 
obținerea normelor G.M.A. pot să 
devină o veritabilă poartă de in
trare în sport a celor care nu au 
ctaioscut binefacerile sportului. Este 
necesar pentru aceasta ca lucrurile 
să nu se oprească la acorcfărea in
signelor. Purtătorii insignei G.M.A., 
care formează un contingent însem
nat de sportivi, trebuie mobilizați 
în continuare pentru a desfășura o 
activitate rodnică în sportul prefe
rat.

Lărgirea bazei de masă a spor
tului nostru și intensificarea ac
tivității în domeniul complexului 
G.M.A. sînt sarcini de mare răs
pundere. Îndeplinirea lor cere o 
temeinică întărire organizatorică a 
colectivelor și asociațiilor sportive. 
Această Întărire este cu neputință 
de realizat fără asigurarea unui 
larg și bine închegat activ volun
tar. Există azi la noi în țară mii și 
mii de oameni care în mod voluntar 
pun cu nădejde umărul la rezolva
rea multora din sarcinile care stau 
în fața mișcării sportive. Activitatea 
lor este cu atît mai rodnică cu cit 
organizațiile sportive înțeleg să-i 
îndrume, să-i stimuleze în mod just. 
Dezvoltarea neîncetată a mișcării 
sportive necesită și o lărgire cores
punzătoare a rîndurilor activiștilor' 
voluntari.

Printre obiectivele însemnate ale 
mișcării noastre sportive pentru 
anul în curs este și ridicarea ni

velului calitativ în toate sporturile 
care se practică în țara noastră. 
Una din realitățile cele mai pu
ternice ale vieții noastre sportive 
de astăzi este afirmarea generației 
de sportivi care luptă pentru glo
ria sportivă a patriei și care a 
dus lâ victorie culorile țării noas
tre în importante competiții inter
naționale. Oamenii muncii din ța
ra noastră cunosc și prețuiesc suc
cesele sportivilor noștri de frunte 
în întrecerile pe care aceștia le-au 
susținut cu reprezentanți de seamă 
ai sportului mondial în ramuri ca: 
tenisul de masă, tirul, voleiul, ca
notajul, rugbiul. Chiar și în pe
rioada scurtă de Ia începutul a- 
nului acesta și pînă în prezent, 
sportivii noștri s-au impus în în
treceri internaționale ca: Turul ci
clist al Egiptului, campionatele in
ternaționale de tenis de masă ale 
Scandinaviei, Franței, Belgiei, în 
concursul internațional de scrimă

(Continuare In pag. 2-a),

SALUTUL
Comitetului pentru Cultura Fizică și Sport de pe lingă Consiliul 

de Miniștri și al Consiliului Central al Sindicatelor din Republica 
Populară Romînă, adresat ziarului „Sportul popular” 

cu prilejul împlinirii a io ani de la apariție
Ziarul „Sportul popular", organ al Comitetului 

pentru Cultură Fizică și Sport de pe lingă Con
siliul de Miniștri și al Consiliului Central al Sin
dicatelor din Republica Populară Romînă, împli
nește 10 ani de activitate. In acest timp, ziarul 
a devenit iubit și prețuit de masele de sportivi, 
de masele muncitoare din țara noastră. De Ia a- 
pariția sa ziarul a militat pentru dezvoltarea cul
turii fizice și sportului, pentru educarea sportivilor 
în spiritul moralei proletare și a atașamentului față 
de regimul de democrație populară.

Invățînd necontenit din exemplul glorioasei pre
se sovietice și al presei noastre de partid și orien- 
tînidu-și întreaga activitate pe baza Hotărîrii Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. asupra stimulării 
și dezvoltării continue a- culturii fizice și «a spor
tului, din iunie': 1949,’.ziarul „Sportul 'popular" a' 
participat activ la crearea unei mișcări sportive de 
tip nou în țara noastră, contribuind la atragerea 
maselor de oameni ai muncii în activitatea de cul
tură fizică — parte integrantă a educației comu
niste. Ziarul a adus o contribuție însemnată la 
lupta pentru dezrădăcinarea mentalității burgheze 
din sport.

Călăuzindu-se în activitatea sa de învățătura 
marxist-leninistă asupra importanței culturii fizi
ce, traducînd în viață sarcinile trasate de P.M.R. 
pentru dezvoltarea sportului, ziarul „Sportul 
popular" trebuie să-și îmbunătățească necontenit 
conținutul său, să-și sporească combativitatea.

O atenție deosebită trebuie să se acorde în co
loanele ziarului activității colectivelor sportive din 
întreprinderi și instituții, din școli, din orașe și 
sate, sprijinirii acestora pentru atragerea oameni
lor nxmcii într-o activitate sportivă organizată, 

COMITETUL PENTRU CULTURA FIZICA 
ȘI SPORT DE PE LINGĂ 

CONSILIUL DE MINIȘTRI
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Gu ocazia împlinirii a 
sosit numeroase telegrame de

Telegrama ziarului 
„Soviețki Sport" 

din Moscova
„Dragi tovarăși! Redacția zia

rului Soviețki Sport felicită căl
duros colectivul redacțional al 
ziarului sportivilor din Repu
blica Populară Romînă cu ocazia 
aniversării a 10 ani de la apa
riția primului număr al „Spor-

dezvoltării activității de cercetări științifice în 
domeniul culturii fizice și sportului, generalizării 
metodelor înaintate ale specialiștilor noștri care, 
și-au însușit bogata experiență a sportului sovie
tic și combaterii cu vigoare a rămășițelor men
talității burgheze care se mai manifestă încă pe 
alocuri în mișcarea sportivă.

Ziarul trebuie să însuflețească sportivii în lup" 
ta pentru ridicarea necontenită ă măiestriei lor, 
spre gloria sportivă a R.P.R., să popularizeze ne
încetat succesele mișcării de cultură fizică din 
U.R.S.S. și din țările democrat-populare, pentru 
a sădi în rînduî sportivilor încrederea nestrămu
tată în puternicul lagăr al păcii și socialismului, 
— să militeze cu consecvență pentru strîngerea 
necontenită a legăturilor dintre sportivii din țară 
noastră și sportivii din alte țări, în scopul întă
ririi păcii și prieteniei între popoare.

Ziarul trebuie să cultive în rîndurile sportivilor 
dragostea fierbinte față de patrie, să-i mobilizeze 
în lupta pentru dezvoltarea economică a țării noas
tre, pentru îndeplinirea planului de stat, pentru 
întărirea capacității de apărare a R.P.R. și ridi
carea necontenită a nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

Cu prilejul împlinirii a 10 ani de activitate a 
ziarului „Sportul popular". Comitetul pentru Cul
tură Fizică și Sport de pe lîngă Consiliul fle Mi
niștri și Consiliul Central al Sindicatelor din' 
R.P.R. adresează un călduros salut tovărășesc co
lectivului redacțional, tipografilor și personalului 
administrativ al ziarului, precum și coresponden
ților voluntari ai ziarului, feliciiîndu-i pentru 
realizările obținute și urindu-le noi succese în în-' 
deplinirea sarcinilor care le stau în față.

CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR 
DIN R.P.R.
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ziarului „Sportul popular", la redacția noastră aii 8 
din partea ziarelor sportive - • - ■ °
popular". Cu deosebită sa-

apariție a10 ani de 
felicitare,

tului 
tisfacție urmărim rapida dezvol
tare a culturii fizice și sportu
lui în Republica Populară Ro- 
mtnă. Bucurîndu-ne sincer de 
realizările voastre, urăm colec
tivului redacțional al ziarului 
„Sportul popular*  alte mari suc
cese în muncă pentru înflorirea 
sportului rominesc".

Redactor: N. Liubomirov.

de peste hotare.

, Telegrama ziarului 
„Sportul Nou" 

din Pekin
„Cu prilejul celei de a 10-a 

aniversări de la apariția ziaru- 
lni dvs., permiteți să vă trans
mitem calde felicitări, dorindu- 
▼ă noi succese pe drumul dezvol
tării culturii fizice și sportului 
în țara voastră."

Redacția „Sportul Nou" Pekin.

I

Au fost primite de asemenea telegrame de felici
tare din partea ziarelor și revistelor: Nep Sport- 
Budapesta, Naroden Sport-Sofia, Ceskoslovenski 
Sport-Praga, Sporti Populor-Tirana, Fiskultura i

Sport-Sofia, Sahmatnîi Misl-Șofia, ca și din partea 
comitetelor pentru cultură fizică și sport din R.P. 
Albania și R.P. Mongolă.
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în frontul
Ascultind îndemnul 

minerului Ilarie Nemeș
Minerul Ilarie Nemeș, din Lu- 

peni, este un vechi admirator al 
echipei de fotbal din această loca
litate. Aproape în fiecare zi, după 
ce iese din mină, el vine pe sta
dion pentru a asista la antrena
mente, pen .ru a sta de vorbă cu 
jucătorii. In zilele în care echipa 
din Lupen! are meci pe teren pro
priu, Ilarie Nemeș trăiește clipe 
de sărbătoare.

De curînd însă, Ilarie Nehieș, u- 
nul dintre harnicii mineri de pe Va
lea Jiului, y-a întîlnit cu prietenii 
lui, sportivii, nu cu prilejul unui an
trenament sau al unui joc din 
campionat. Aflînd că fotbaliștii e- 
chipei Minerul Lupeni vor semna 
Apelul păcii, Ilarie Nemeș a venit 
în mijlocul lor pentru a le vorbi 
despre Însemnătatea acestui act. 
El le-a spus:

„Și eu am semnat Apelul păcii, 
șWnd că asigur astfel copiilor mei 
un viitor fericit, că aduc o con
tribuție în plus la lupta pentru pa
ce. Voi munci și în Y.iitor cu

luptătorilor pentru pace
> Peste opt milioane de oameni j 
! din țara noastră au semnat ! 
! pină acum Apelul Consiliului ( 
5 Mondial al Păcii. Printre a- ' 

ceste semnături se află și ace
lea ale tineretului nostru spor
tiv care s-a alăturat cu hotă- 
rire luptei popoarelor 'împotri
va uneltirilor cercurilor impe
rialiste de a dezlănțui un răz
boi atomic.

ceeași sîrgumță în mină, voi da 
patriei mereu mai mult cărbune, 
voi fi alături de voi pe terenul de 
sport".

..După ce l-au ascultat pe vechiul 
lor prieten, fotbaliștii din echipa 
Minerul Lupeni și-eu așternut is
căliturile pe Apelul Consiliului 
Morwiiiai aii Păcii de la Vitena. Ei 
și-au luat totodată angajamentul 
să muncească din toate puterile, 
iar pe terenul de sport să dea do
vadă de disciplină și să-și ridice 
necontenit măiestria sportivă.

7, Ciortea
K caoespptiKtait

Noi semnături pe Apelul Păcii
Membrii colectivelor sportive din 

Caransebeș, regiunea Timișoara, 
și-au pus cu hotărîre semnăturile 
pe Apelul Consiliului Mondial al 
Păcii. De curînd, sportivii colecti-' 
vului Recolta au semnat și ei. Gri 
acest prilej au luat cuvîntul, prin
tre alții: Gh. Barbă, Ioan Tigris,' 
Liviu Savulov, Mircea Savulov, Ion. 
Damian, Ivan Roșu, Ion Popeț și 
Arsenie Crișan. Vorbind despre ho-' 
tărîrea sportivilor de a apăra pa
cea, Arsenie Crișan a spus:

„Semnăm Apelul pentru că vrem 
să apărăm pacea, să ne apărăm 
viața. Poporul nostru nu are cu ni
meni nimic de Împărțit. Vrem să 
muncim în liniște!

îmi iau angajamentul să muncesc 
și mai bine, să lupt din toate pute- 
rile mele pentru a-mi întări astfel 
semnătura depusă pe Apel, pentru 
a contribui la apărarea păcii, îm
potriva tuturor încercărilor cercu
rilor agresive de a dezlănțui un nou
măcel".

Ion Coțol 
gorespondgeJ



O problemă importantă pentru regiunea Pitești:
Intensificarea muncii
Nu odată au apărut în coloanele 

ilarului nostru articole și repor
taje în care erau subliniate fru- 
tnoasele succese abținute <fe acti
viștii sportivi din regiunea Pitești, 
lin nou popas prin aceste locuri, 
despre care nu se poate spune că 
au cunoscut o veche tradiție spor
tivă, ne-a confirmat încă odată 
puternica dezvoltare pe care a 
luat-o sportul și, în special, acti
vitatea sportivă de masă.

Problema importantă care se 
‘pune acum în fața activiștilor 
sportivi este însă intensificarea e- 
forturilor pentru întărirea sportului 
Ide performanță, pentru ca și ta 
regiunea Pitești să existe echipe 
de categorie A sau B, să existe 
maeștri ai sportului, să existe mai 
mulți sportivi clasificați la cate
goria I, etc. însemnata dezvoltare 
a sportului de masă, preocuparea 
încununată de frumoase succese 
pentru întărirea bazei material?, 
entuziasmul numeroșilor activiști 
•obștești și care muncesc cu multă 
tragere de inimă pentru ca regiu
nea Pitești să se numere printre 
legiunile fruntașe în Activitatea 
sportivă, toate acestea pot asigura 
o trecere treptată la sportul de 
performanță, la o activitate de și 
mai bună calitate. Mai trebuie 
iăcute însă și alte Incuri pentru 
a se asigura succesul acestei ac
țiuni. Să ne oprim asupra cîtorva 
probleme care se cer rezolvate 
pentru realizarea fnmoaseior nă
zuințe ale sportivilor din regiunea 
■Pitești
MAI MULTE BAZE SPORTIVE

Pentru sportul de performanță 
«-ar părea că cele două Inimoase 
stadioane din orașul Pitești, sta
dioanele din G. Lung, R. Vîlcea, 
Slatina; cele trei bazine de înot 
Pitești, G .Lung, R. Vîlcea, cele 3 
popicarii acoperite (Călimănești, 
Pitești, C. Lung) etc. sînt sufi
ciente. Mai ales pentru început. 
Nu trebuie uitat însă faptul' că 
«portul de performanță izvorăște tot 
din sportul de masă șî că numai flsi- 
gurtod un număr corespunzător da 
baze sportive vom da tinerilor 
din întreaga regiune posibilitate 
să se afirme, să se pregătească 
temeinic.

Și, în regiunea Pitești, mai tre
buie făcute multe lucruri kt această 
direcție. In întreaga 
există nici un. singur poligon de 
tir și nici o sală de sport 
demă. Acest lucru influențează ne
gativ dezvoltarea unor ramuri de 
sport. Totuși trebuie subliniat fap
tul că cei care conduc activitatea 
sînt preocupați de aceste probleme, 
sportive din regiune fapt oare se 
reflectă în modul cel mai convin
gător dn tnăsFJrSe luate pen
tru amenajarea «ie stadioane com
plexe fa Găețti ți Curtea de 
Argeș, a unei săli de gimnastică 
5n orașul Pitești ți a unor tere
nuri modeme de volei, baschet și 
tenis de cSnrp, tot ta orașul Pitești 
) Problema se pune în același fel 

iți to satele regiunii. In «Mirau «ni 
iu fost amenajate peste 300 de te
renuri simple de fotbal și peste 
400 de terenuri sfmpie de voiei. 
baschet etc. Comitetele

regiune nu

mo-

executive
ale startrSor popttore raionale 
țVedea, Cos teșii, Horezu. Băbem 
•nu au sprijinit însă suficient a- 
Iceastă acțnine, spre deosebire de 
comitetele executive ale sfaturilor
populare din raioanele Găești, 
Curtea de Argeș, R. Vîlcea și C. 
Lung.

O BAZA ORGANIZATORICA 
CORESPUNZĂTOARE

Despre unele colective sportive 
«fin regiunea Pitești se pot spune 
multe și fcusnaase 1-jcmri In astfel 
de colective sportive (Vo:nța-PL 
tești, G. Lung, R. Vîlcea-Flamura 
Toșie R. Vîlcea, Locomotiva Pitești, 
lie, teoretic băieți R- VScea, Ec. 
băieți Pitești etc.) munca sportivă 
este îmbrățișată sub toate aspectele 
<ei și, rezultatele au arătat că acolo

Xu m spun că n-au băieții [râm întări, dar prefer să n-aud nimic...

de întărire a sportului de performanță

Sportivii regiunii Pitești iau parte cu entuziasm la acțiunile în 
cinstea marUcr sărbători ale dasei muncitoare. In fotografie, un as
pect de la sosirea ștafetei in cinstea zilei de 23 August, in orașul 

Pite fti.
unde activiștii sportivi îșî înțeleg 
pe deplin roiul și sarcinile lor 
treaba merge bine. întărirea spor
tului de performanță în regiunea 
Pitești este condiționată însă și de 
întărirea organizatorică a unor co
lective sportive, din păcate destul 
de numeroase, în care se muncește 
la întimplare și, firește, cu rezultate 
nemulrumitoare. Și, dacă in colec
tive sporiive ca: Locomotiva R. 
Vîlcea, Voința Drăgășani, Fiamura 
roșie Pitești, Avîntul Pitești, Avin- 
tui Brezoiu, Progresul Găești, nu 
există o preocupare suficientă pen
tru sportul de mase, pot oare exis
ta aici sportivi clasificați, echipa 
fruntașe, etc? In aceste colective se 
pot afirma numeroși tineri, dar pen
tru aceasta trebuie întărită activi
tatea de mase, trebuie organizată 
temeinic activitatea competiționaiă 
și, în general munca de instruire 
sportivă.

ÎNDRUMAREA si folosirea 
CURAJOASA A ACTIVULUI OB

ȘTESC

Puține regiuni din țară se pot 
mîndri cu comisii regionale pe ra
mură de sport atît da bine organi
zate cum sînt cele mai multe din
tre comisiile regionale din regiu
nea Pitești. Analiza activității des
fășurate și metodele de muncă fo
losite de comisiile regionale de at
letism, box, ciclism, fotbal, gim- 
mastică, volei, șah și popice, ar 
puteta fi folositoare și altor comi
sii regionale. Și ceea" ce este mai 
important, e faptul că, în această 
regiune buna organizare a muncii 
comisiilor regionale se reflectă și 
jos, la raioane, unde, de aseme
nea, comisiile pe ramură de sport 
duc o activitate susținută. (R. VP. 
cea, C. Lung, Siatina). Ln afară 
de acest puternic activ obștesc 
trebuie evidențiate, și comisiile ra
ionale GMA (Slatina, R. Vîlcea,
G. Lung. Găești) care sînt un 
sprijin efectiv în munca comitete
lor CFS. In regiunea Pitești acti
vează, de asemenea, peste 600 de 
Instructori obștești, dxitre care cei 
mai mulți au obținut rezultate deo
sebite (L Ciobanu, V. Jianu, G. 
Moldoveana, M. Herghelegiu, G. 
Danes, M. Rebegel, H. Romanescu, 
S. Chiriiovici). Profesorii de edu
cație fizică P. Darie (R. Vîlcea)
E. Manoilescu (G. Lung) și Elena 
Dan (Pitești) sînt numai cîteva 
exemple de activiști care răspund 
cu entuziasm oricăror sarcini în
credințate. In ceea ce privește comi
siile regionale, comitetul regional 
CFS trebuie să le îndrumeze mun
ca mai insistent pe 'făgașul spor
tului de performanță, cu atît mai 
mult cu cit aceste comisii au pre
gătirea și experiența necesară. Fru
moasele rezultate obținute de co
mis: le regionale nu mai trebuie 
să fie umbrite de situația care exi
stă, de exemplu, în ceea ce privește 
clasificările de categoria L Numă

rul sportivilor clasificați Ia cate
goria I in intr- aga regiune este 
de 27 (4 la atletism șî 23 la șah). 
„Oare la volei, fotbal, rtriism, 
box, schi, etc. rac un tfaăr nu 
poate obține această cl3STicare?

UN EFECTIV SPRIJIN PE PLAN 
REGIONAL ȘI CENTRAL

Pe plan regional sprijinul nece
sar îmbracă diferite aspecte. Este 
necesar un ajutor continuu din 

partea sfatului popular regions!, 
nu numai la centru, dar mai aks 
la raioane, unde sportul se bucură 
peste tot de înțelegerea necesară. 
Colaborarea cu comitetul regional 
UTM, mult întărită cu prilejul- 
Spartachiadei satelor, trebuie de 
asemenea consolidată și extinsă și 
jos, în raioane, în întreprinderi și 
la sate. Mult mai intens trebuie 
să fie sprijinul conducerilor de în
treprinderi care, în unele cazuri, 
nu se interesează cîtuși de puțin 
de activitatea sportivă. (întreprin
derile textile „11 ,Iunie" Pitești, 
„Oltul" Slatina, „Vananți" Pitești, 
fabrica de tutun Găești).

Mai numeroase par a fi dorin
țele sportivilor din regiunea Pi
tești de a primi sprijin pe plan 
central. De ce anume au nevoie 
sportivii din această regiune pen
tru întărirea sportului de perfor
manță? In primul rind de cadre 
tehnice: antrenori. Se resimte din 
plin, în regiunea Pitești și mai fl
ies în orașul Pitești, lipsa unor 
antrenori de gimnastică, atletism, 
volei, baschet, box. In regiunea 
Pitești va începe o serioasă acți
une pe linia popularizării și des- 
voltăriî unor sporturi mai puțin 
practicate: haltere, lupte, auto-mo- 
to, rirtație, călărie etc. și activi
știi din regiunea Pitești așteapla 
aici sprijinul comisiilor centrale 
respective. De aătfel, sportivii aces
tei regiuni așteaptă m-uilte lucruri 
de la comisiile centrale. .Activiștii 
și sportivii din regiunea Pitești var 
să rezolve problema cabanei din 
masivul Coma care nu mai este 
folosită de murtă vreme, vor să 
practice tirul «iar pentru asta, 
în afară de poligoane, au nevoie 
de cadre calificate și de material 
de îndrumare. In regiunea Pitești 
sînt mari posibilități naturale pen
tru desvoltarea schiului de perfor
manță (C. Lung, Loviștea, R. Vîl
cea ) etc.

Dacă activiștii și sportivii din 
regiunea Pitești au simțit din plin 
sprijinul unor comisii centrale, 
cum sînt cele de atiHetem și fotbal, 
nu același lucru îl pot spune des
pre alte comisii centrale: handbal, 
box, baschet, auto-moto, care i-au 
cam... uitat, deși, spun activiștii 
„sîntem aproape de București". 
Se observă și o simțitoare slăbire, 
a activității în cele două sporturi 
naționale: oină și trinta. Comisia 
centrală de oină și comisia centra
lă de lupte pot interveni pentru 
remedierea acestei situații.

★
Demnă de subliniat este preocu

parea comitetului regional CFS 
pentru întărirea sportului de per
formanță. -Au fost luate măsuri 
pentru organizarea de consfătuiri 
la centrele de raioane, au fost lu
ate măsuri pentru îndrumarea co
misiilor pe ramură de sport, au 
fost inițiate cursuri de perfecțio
nare pentru arbitri și consfătuiri 
cu cadrele tehnice, etc.

Dacă, primind sprijinul necesar, 
activiștii sportivi din regiunea Pi
tești vor munci cu entuziasm pen
tru îndeplinirea acestor sarcini, 
nu peste miul'tă vreme se va putea 
vorbi și despre sportivii fruntași, 
despre maeștrii sportului, despre 
echipele de categorie A sau B din 
regiunea Pitești

[ AU PORNIT
Sportul și-a cîștigat numeroși 

prieteni printre salariații O.C.L. 
Nr. 3 Produse Industriale din 
București. începutul a fost cu o 
echipă de fotbal. Desigur, așa cum 
se întîmplă întotdeauna în astfel 
de împrejurări, in jurul acestei e- 
chipe s-au strîns zeci și zeci de 
suporteri, care de care mai înflă
cărat. Nu era tocmai bine că toate 
inimile ,,băteau“ numai pentru fot
bal. Principalul era însă că se 
înfiripase și aci o activitate spor
tivă. N-a trecut multă vreme și 
au început să „prindă" și alte 
sporturi. S-a înființat o echipă fe
minină de volei, s-au înjghebat 
două echipe de șah și tenis de 
masă, numeroși tineri au luat star
tul în întrecerile tradiționale de 
cros, au fost organizate antrena
mente și concursuri pentru trece
rea normelor G.M.A.. Cercul spor
tiv O.C.L. Nr. 3 Produse Industria
le a ajuns să se numere printre 
cele mai bine organizate cercuri 
sportive din cadrul colectivului 
Flamura roșie Comerț.

De curind, a avut Ioc alegerea 
noului comitet al acestui cerc 
sportiv. Trebuie arătat că unîi 
membri ai cercului, subliniind suc
cesele înregistrate, au criticat ve
chiul comitet, pentru faptul că se 
preocupa în prea mare măsură de 
echipa de fotbal, în dauna altor 
sporturi. De asemenea, s-a ridicat 
problema unei baze sportive simple 
pentru antrenamentele curente, în 
special ale începătorilor.

Trăgînd concluziile care se im
puneau d:n această ședință, noul 
comitet de cerc (președinte tov. 
M. Gherișan) a trecut «le îndată la 
acțiune In planul de muncă alcă-

Să dezvoltăm necontenit mișcarea noastră sportivă
(Urmare din pag. I-a) 

de la Leipz’g, turneul de box din 
Suedia.

Trebuie arătat însă că realiză
rile obținute pe linia ridicării 
măiestriei sportivilor noștri și a 
nivelului disciplinelor noastre spor
tive la cerințele celor mai înalte 
competiții internaționale, sînt încă 
departe de posibilitățile existente 
și de condițiile care au fost crea
te în acest scop. Să luăm, de pil
dă, atletismul. Exista un mănunchi 
de atleți și atlete ale căror per
formanțe se mențin în mod con
stant la un nivel ridicat. Conttnuind 
cu și mai multă sîrguință și 
seriozitate pregătirea, ei pot face 
față celor mai pretențioase întreceri 
internaționale. Aceștia sînt însă 
numai cîțiva. Promovarea atletis
mului nostru pe o treaptă și mai 
înaltă în ierarchia atletismului eu
ropean cere din partea tuturor 
atleților noștri și antrenorilor lor 
eforturi deosebite. Anul 1955 tre
buie să însemne anul de început 
al bătăliei pentru ridicarea tutu
ror recordurilor la o valoare in
ternațională. Și mai acut se pune 
problema aceasta Ia natație, la 
haltere. Trebuie intensificată preo
cuparea pentru ridicarea nivelului 
la care se practică jocurile spor
tive ca: fotbalul, baschetul, hand
balul, rugbiul, etc. întregul proces 
de instruire și antrenament în co
lectivele noasfre sportive trebuie să 
se desfășoare sub semnul luptei 
pentru ridicarea ramurilor sportive 
slab dezvoîtate, cu rezultate și re
corduri sub valoarea internațională, 
la nivelul celor mai dezvoltate ra
muri sportive. Un program concret 
de acțiune în această privință îl 
constituie noul regulament de cla
sificare sportivă. O mare răspun
dere pentru ridicarea calitativă 
a sportului nostru revine antreno
rilor. Dezvoltarea activității noas
tre sportive a arătat că numai *-  
cei antrenori care cercetează cu 
dragoste și pasiune toate proble
mele ivite în disciplina respectivă, 
care studiază experiența bogată a 
antrenorilor sovietici care își ridi
că necontenit măiestria pedagogică 
și îmbină știința cu practica vieții 
sportive pot fi în pas cu vremea, 
numai ei pot corespunde cerințe
lor actuale ale mișcării noastre 
sportive. Colegiile de antrenori tre
buie să devină factori de îndruma
re eficientă și oportună a activită
ții antrenorilor.

îmbunătățirea performanțelor 
sportivilor noștri este indisolubil le
gată de ridicarea nivelului știin
țific al sportului din țara noastră. 
In această privință aștentăm din 
partea Consiliului Metodico-Șfiin- 
țific în anul în curs o activitate 
mai susținută și mai strîns lega
tă de problemele cele mai arză
toare ale tehnicii sportive.

Ridicarea măiestriei sportivilor 
noștri este o sarcină patriotică. A- 
cest lucru îl vom înțelege mai bi
ne, ținînd seama de calendarul in
ternațional extrem de bogat al

LA MUNCĂ...
tuit .pentru viitoarele tr-^i lunii au 
fost prevăzute multe ‘active im
portante. De pildă,Z.ovarășii din 
comitetul de cerc au și luat mă
suri pentru găsirea locului pe care 
să amenajeze un teren de volei 
Comitetul de cerc va căuta să 
stabilească legături strînse de co
laborare cu organizația U.T.M. Se 
vor face 70 de noi înscrieri de 
membri în circul sportiv. Va fi 
alcătuit un activ obștesc pentru 
sprijinirea activității sportive din 
eadrul unităților O.C.L. Nr. 3 Pro- 
jtluse Industriale. In cinstea zilei 
de 1 Mal va fi organizată o 
excursie de masă pe Valea Praho
vei. Peste 50 «te noi aspiranți vor 
fi atrași în concursurile pentru tre
cerea normelor G.M.A. In scurtă 
vreme va lua ființă încă o echipă 
feminină de volei. Acestea sînt 
numai cîteva dintre sarcinile care 
stau în fala noului comitet al cer
cului sportiv O.C.L, Nr. 3 Produ
se Industriale. •

Condiții pentru înfăptuirea sar
cinilor prepuse există. Comitetul 
de întreprindere (președinte tov.
H. Stroe), ca ș: direcțiunea O.C.L. 
Nr. 3 Produse Industriale (director 
tov. L. Finlelstfîn), sprijini hi 
m-id activ munca sportivă. De a- 
semenea, printre responsabilii d. 
unități, printre vînzători ș: printre 
funcționarii de la centrală și de la 
numeroasele unități există dragos
te pentru sport și dorința de ac
tivitate în această direcție. Rămîne 
numai ca noul comitet de cerc să-și 
dovedească priceperea și să arate 
că merită pe deplin încrederea spor- 
tfvflor de la O.C.L. Nr. 3 Produse 
Industriale...

sportului in anul 1955 și in anii 
care vor urma. La cele mai felurite 
ramuri de sport, reprezentanții ță
rii noastre se vor întîlni cu adver
sari de valoare în fața cărora ei 
vor avea prilejul să-și arate buna 
pregătire, dorința fierbinte de a 
aduce noi victorii patriei. O sarcină 
de cinste a sportivilor noștri frun
tași în acest an o constituie pregă
tirea temeinică pentru o prezentare 
cît mai bună la întrecerile ce se vor 
desfășura Ia Varșovia, în cadrul 
Festivalului Mondial al Tineretului 
și Studenților.

Anul 1955 pune în fața mișcării 
noastre sportive o serie de pro
bleme de mare răspundere. Este 
vorba de campionatele europene de 
volei, tir șl canotaj academic fe’.e. 
pe care le vor organiza forurile 
sportive din țara noastră, ca o 
recunoaștere a competenței și gri
jii pe care au dovedit-o pfnă în 
prezent în organizarea diferitelor 
întreceri internaționale de mare 
amploare ce le-au fost încredința
te. Trebuie depuse eforturi, mi 
numai pentru ca sportivii noștri 
să se prezinte la înălțime în a- 
ceste competiții, ci și pentru a le 
asigura condițiuni perfecte de des
fășurare.

Prezența sportivilor romîni la 
startul a numeroase întreceri inter
naționale care vor avea loc în fe
lurite orașe ale lumii în anul 1955 
este o expresie nemijlocită a do
rinței sincere a cercurilor sportive 
din țara noastră de a strînge le- 
găturBe prietenești cu sportivii din 
toate țările, de a contribui pe a- 
ceastă cale Ia întărirea -prieteniei 
Intre popoare, la destinderea în
cordării internaționale, la apărarea 
păcii.

In întrecerile cu sportivii 4in al
te țări, precum și în comportarea 
lor de zi cu zi, sportivii noștri 
trebuie să se dovedească oameni 
noi, educați în spiritul dragostei 
profunde față de patrie, în spiri
tul internaționalismului proletar. 
Problemei educării conwnite a 
sportivilor trebuie să i se acorde în 
acest an o atenție mai mare decât 
pfnă acum. Conducerile cotect ve- 
lor sportive și antrenorii au dat ria 
să conlucreze strîns în acest dwne- 
niu cu organizațiile U T.V căro
ra le revine sarcina de a C 
palul ajutor al partidului în edu
carea marxHt-leniristă a maselor 
de tineret.

In acest prag de primăvară, ța
ra noastră oferă tabloul unui vast 
șantier ta care milioane de con
structori muncesc cu bucurie și a- 
vînt pentru a-și clădi o viață fe
ricită. Sub conducerea partidului ei 
merg mereu înainte, spre zorile 
nrfndutrii socialiste. Mișcarea, noas- 
tră sportivă trebuie să fină și ea 
pasul în acest marș avîntat al în
tregului popor spre socialism. Să 
nu precupețim nici un efort pentru 
a ridica în anul 1955 mișcarea 
sportivă din țara noastră la nive
lul marilor realizări ale poporului 
nostru!



Am stăruit adesea asupra rostu
lui de importanță deoeebită a spor
tului în viața individuală și colec
tivă, condițiunile bune ale fizicului 
creînd un climat care înlătură 
multe din bolile trupești și sufle
tești ale omului.

Bolile care pot fi eliminate și 
prin contribuția sportului sînt atit 
de variate — de la lene și trta- 
dăvie pînă la defetism șl scepticism 
sau pînă la atitudini șovăielnice Și 
respingătoare — încît în seria mă
surilor educative sportul merită să 
ocupe un loc de frunte.

Sportul contribuie la întărirea 
și dezvoltarea curajului, vesel tai, 
încrederii și dragostei de viață, * 
caracterului, a puterii de muncă, 
la creșterea și îmbunătățirea ran
damentului și calității muncii. Con
ducătorii poporului sovietic sînt 
pătrunși de acest adevăr.

Procesul revoluționar a cuprins 
puternic și acest domeniu, dînd o 
nebănuită dezvoltare sportului, care 
astfel a devenit tot mai mult un 
bun comun al poporului.

La clubul ,iDinamo“ din Mosco
va, după răfuiala mea personală 
pe teren cu iscusitul și tînărul ma
estru Morozov — serioasă răfuia
lă — conducătorii acestui mare 
club ne-au plimbat pe terenurile, 
arenele și prin sălile lui imense.

Stadionul Dinamo cuprinde. In
tre altele, un teren de fotbal ca 
tribune pentru 80.000 spectatori (la 
nevoie intrînd încă vreo 20.000) și 
este construit după ultimele cerăv 
țe ale unei tehnici foarte dezvol

An de an, cei mai buni dintre sportivii so
vietici, se initlnesc pe stadionul Dinamo din 
Moscova pentru a sărbători prinir-o minunată pa
radă ,,Ziua unională a sportivului". Iată aici o

imagine din timpul desfășurării programului de 
gimnastică in ansamblu prezentat de tinerii spor
tivi din R.S.S. Armeană.

Artiștii plastici găsesc frumosul in sport
Sportul a jucat și joa

că un rol social dintre 
cele mai importante, iar 
pentru artiști în general 
el a fost o permanentă 
și nesecată sursă de in
spirație. Artiștii plastici 
l-au înțeles cei dinții în
semnătatea și au căutat 
să oglindească în opere 
de artă, săpate în mar
moră, pictate pe vase sau 
compuse în mozaic as
pectele sale cele mai di
verse. Sculptorii Greciei 
antice; Mțiron, Polyclet și 
Lysip au dat opere nemu
ritoare în marmoră și 
bronz, statui de atleți 
care au servit ca proto
tipuri de perfecție umană 
generaț Hor, care s-au pe
rindat pînă în zilele noas
tre.

Este suficient să ne a- 
mintim de dinamismul 
staiuiei aruncătorului de 
disc (Discobolul), de per
fecția echilibrului atletului 
aruncător de suliță (Dori
torul) sau de tînărul care 
după cmpetițic iși curăță 
corpul de sudoarea ames
tecată cu nisipul arenei 
(Apoxiomencs). In zilele 
noastre nu există artist 
adevărat care in dome
niul plastic să nu fie a- 
tras de formele armo
nioase ale corpului ome
nesc și care să nu încer
ce in studiile sale să-i re
dea frumusețea, fie izo

SPORT
tate. Stadionul, încheiat ca lucrare, 
este ta folosință, totuși însoțitorii 
ne arată cum va fi desăvîrșit, a- 
copermdu-se cu sticlă o mare par
te a terenului de fotbal, precum și 
tribunele rezervate spectatorilor.

Numeroasele difuzoare, reflectoa
rele puternice care fac posibil ca 
și seara meciurile de fotbal să se 
poată juca, ca la lumina zilei, pre
cum și instalațiile pentru difuza
rea meciurilor prin aparatele de 
radioteleviziune, pentru cei care 
nu-șj părăsesc locuințele, te trans
pun în înțelesul adevărat 51 cu- 
vîntului Intr-o lume nebănuită, în
zestrată cu spirit inventiv și cu o 
tehnică, care ieri părea încă un 
vie, așa cum și aparatele de zbu
rat și submarinele lui Jules Verne 
păreau altă dată născocirile irea
lizabile ale unei fantezii aprinse.

Ara pătruns prin toate sălile de 
gimnastică, 1a fuse, la trapez, la 
paralele, la lupte clasice Și am 
constatat că sînt toate utilate cu 
aparate de ultimă perfecțiune, rod 
al unei științe într-adevăr înain
tate a sportului.

Luptători, boxeri și gimnaștii 
tineri, emoționau cu producțiile 
lor pe vîrstnicul sportiv care pri
vea cu oarecare jind la ei, fiindcă 
ta tamea ta oare el și-a trăit tine
rețea astfel de lucruri nu existaiu 
încă.

Cluburile sportive pe care le-am 
ctsuoscut io trecut erau zăvorite în 
folosul unei societăți foarte res- 
trînse, exclusiviste. Bunăoară „Bur- 
scbenscbafi"-urile studenților cu ca

lat, fie în ansambluri 
sportive armonioase.

Un număr însemnat 
dtnire artiștii noștri plas
tici, inspirați de frumuse
țea sportului nostru au 
compus o seamă de sta
tui meritorii, care au și 
început să populeze par- 

■ curile și stadioanele 
noastre. In ceea ce mă 
privește, printre preocupă
rile mele recente de 
sculptură am pus in stu
diu o seamă de aspecte 
sportive, în vederea vii
toarelor realizări. De a- 
semenea, am lucrai de cu- 
rînd la întruchiparea în 
sculptură a unei tinere 
sportive nautice, statuie 
aflată actualmente la Ex
poziția Anuală de Stat. 
Manifestările sportive de 
pe stadioane, din sală 
Floreasca și în special 
unduirea armonioasă ca 
un dans clasic a jocului 
de baschet, sînt pentru 
mine o permanentă incin
tare. Ca artist, mi-a ră
mas neuitată viziunea 
mărețului ansamblu de 
gimnastică și dans reali
zat cu prilejul Festivalu
lui Mondial al Tineretu
lui pe stadionul „23 Au
gust".

In multele mele călăto
rii în căutarea frumosului 
am avut prilejul să văd 
lucruri de calitate, însă 
nimic care să se apropie 
ca sentiment estetic, ca

număr și performanță de 
grandoarea spectaculară 
a gimnaștilor noștri. Per
sonal, în calitate de ce
tățean și artist, nu pot 
să nu mă bucur din toată 
inima și să nu fiu mindru 
de amploarea pe care a

re stăteam alături pe băncile uni
versităților din Berlin, Leipzig, 
etc. nu îngăduiau accesul acelor ca
re nu aparțineau unor pături și ca
tegorii suspuse. Intrarea era opri
tă maselor de tineri, care, nefiind 
nici instruiți, nici atrași printr-o 
muncă de lămurire, și-au petrecut 
tinerețea fără să aibă vreo altă le
gătură cu sportul decit spectaco
lele de gimnastică ale unor „ve
dete ale sportului" sau care au În
locuit sportul cu jocul de cărți de 
prin cafenele, cu hazardul la curse
le de cai. In lipsă de sport, aceste 
jocurwpasionau pe mulți oameni și 
mai ales tineretul, deveniseră un 
flagel social. Mă gîndesc astfel la 
un lung șir de tineri ratați, roși de 
aceste patimi. îmi amintesc, cum 
pe vremuri, făcînd unuia din prie
tenii mei, stăpînit de această pa
siune, aspre reproșuri pentru ușu
rința cu care se ruinează la fie
care alergare de cai, risipindu-și 
ultimul ban, acesta mi-a răspuns 
la un moment dat dînd din umeri:

— Ce să fac frate, dacă eu stat 
o natură atît de sportivă!?

Mă gîndesc la milioanele de a- 
eemenea „sportivi" de pe hipodro
murile de la Epsom și Longchamp 
din Anglia și Franța precum și la 
multe tragedii și lipsuri familiale 
rezultate de pe urma sărăcirii pro
vocate de aceste „sporturi occiden
tale"...

Dr. PETRU GROZA

(Din volumul „Am văzui cu o- 
chii Țara Păcii")

căpătat-o sportul în Re
publica noastră Populară 
și de succesele din ce in 
ce mai puternice pe care 
le înregistrează.

MAC CONSTANTINESCU 
sculptor

„Gaaiotaaneia" de Mac Constanlinescu

Valoarea sportului pentru sănătatea omului
O bună sănătate, din acelea 

care favorizează o viață cît mai 
lungă, presupune o armonie în
tre funcțiunile fizice și cele psi
hice, în realitate ambele fiind 
aspecte ale aceluiași tot Un 
proverb latinesc spune: „minte 
sănătoasă în corp sănătos", 
ceea ce corespunde adevărului. 
Dar uneori s-a exagerat în mod 
grosolan înțelesul acestei zică- 
tori. S-a crezut, s-a afirmat 
chiar, că pentru a gîndi pro
fund și sănătos trebuie să ai 
mușchi de atlet Desigur, bo
xerii profesioniști nu sînt cei 
mai distinși oameni de știință 
și nici cei mai de seamă poeți, 
pictori, artiști dramatici ș.a.m.d.

Cu aceste restricțiuni, cu o 
întrebuințare rațională, sportul 
rămtne rai excelent mijloc de e- 
ducație.

Excursiile, ascensiunii^ pe 
munți, preumblările pe ape, ne 
fac să cunoaștem, din ce în ce

Sportul,
o mare incintare
Datorez foarte mult sportului.
De cite ori am fost adîncit înir o 

lucrare de mai mari proporții, mal 
dificilă, o manifestație sportivă a 
fost pentru mine un prilej de distra
gere in cel mai bun sens al cuvîn- 
tului.

E o mare incintare pentru ochi 
întrecerea dîrză, sportivă, în care 
se cer atîtea însușiri, nu numai fi
zice, ci și sufletești, care m-au is
pitit să încerc să le înfățișez așa 
cum voi putea în cuprinsul unui 
roman.

Am și adunat material, dar ră- 
mîne întrebarea clnd îl voi re
dacta.

S-ar putea să fie un ocol mai 
curînd odihnitor față de strădan’ile 
impuse de alte subiecte.

Acad. CAVUL PETRESCU

Sportul poate dărui muzicii 
tinerețe, forță, elan

Ca și celelalte arte, muzica este 
un mijloc de cunoaștere și o 
oglindă a realității. Iar sportul, 
lutod în secolul nostru un avtnt 
fără precedent, a inspirat pe mulți 
dintre compozitorii din lumea în
treagă. In afară de un Debussy, 
sau un Honegger, este interesant 
de semnalat că și un compozitor 
rom în, Fidtp Lazăr, a scris încă 
în anul 1930 o piesă pentru or
chestră simfonică, intitulată „Ring- 
round în 4 minute", în care se su
gerează desfășurarea unei reprize 
de box. •

In ultimii zece ani. sub impre
sia avîntulu: pe care sportul 1-ă 
luat in țara noastră, compozitorii 
romîni au creat lucrări cu subiecte 
sportive, în diverse genuri: cînte- 
ce, muzică pentru film, pentru ba
let, simfonică (Paul Constant i- 
nescu, Mansi Barberis, Ion Vasi- 
lescu, N. Kircuiescu și afții).

Personal, am scris un balet spor
tiv — montat ia Teatru! C.C.S. — 
și „Șapte imagini sportive pentru 
film". Trebuie să mărturisesc că la 
mine a fost poate și o încercare de 
a realiza pe plan artistic ceea ce, 
din păcate, nu reușesc să fac decit 
foarte puțin în viața de toate zi
lele...

Alți compozitori însă, redau pur 
și simplu entuziasmul lor pentru 
manifestările sportive, față de în
săși frumusețea unor mișcări ar
monioase, față de freamătul unor 
jocuri de echipe, însfîrșit, față de 
desfășurarea forțelor de viață ce 
pulsează în practicarea diferitelor 
sporturi. Deci, nu este vorba de o 
„imitație" muzicală a vreunui sport 
sau de o Mustrare fidelă a sa, ci 
de transpunerea pe plan emoționai! 
a actului sportiv, Nn sulița arun

mai mult, natura cu frumuse
țile sale nemărginite, ne conduc 
să reflectăm asupra fenomene
lor ei, să respirăm aerul curat, 
care ne dă sănătate și viață.

Sportul trebuie să facă parte 
din orice bună educație; viața 
în aer închis, șl întotdeauna cu 
capul în carte, împiedică o bu
nă respirație, o bună circulație, 
o bună digestie.

Pe de altă parte și excesul de 
sport, de alergare, poate dete
riora sănătatea omului.

Republica Populară Romtnă 
urmînd exemplul Uniunii Sovie
tice, pune la dispoziția tuturor 
nenumărate posibilități de sport, 
în toate anotimpurile și pentru 
toate vîrstele.

întrebuințarea lor rațională 
permite păstrarea sănătății și 
prelungirea vieții.

Acad. prof. Dr. C. I. PARHON

0 realitate care nu poate fi 
neglijată de scriitori

Sportivul adevărat este un om die 
calitate. El nu este umlarterail și 
nid un profesionist egoist și în
gust El este, în felul lui, pentru 
sportul lui, un adevărat artist. El 
nu se mai reprezintă azi în sport 
numai pe sitne, ci rodul învățăturii 
pe caire i-ă dat-o regimul de as
tăzi, el reprezintă Clasa muncitoa
re al cărui fiu este, reprezintă cin
stea și destoinicia patriei sale.

Scriitorii nu pot neglija, fără a 
falsifica realitatea, aceste aspecte 
ale vieții noi, în care masele, psi
hologia și sufletul lor sînt atît de 
entuziast angajate.

Ce poate fi mai ademenitor, mai 
bogat pentru un scriitor d'ecît via
ța sportivilor, în care tinerețea se 
amestecă și se în'rece cu curajul, 
cu entuziasmul fără margini, cu 
spiritul de echipă, de prietenie! 
Și ce cititori pasionați pot avea 
asemenea cărți literare!

DEMOSTENE BOTEZ 
laureat al premiului de stat

cată prin aer, săritura de pe tram
bulină sau lupta pentru minge a 
douăzeci și doi de jucători pot H 
exprimate în muzică — ci sentimen
tul intens simțit, impresia adine ă, 
frumusețea plastică pe care fie spor
tivii, fie spectatorii le simt în mo
mentul tatrecersi pe stadion.

Sînt convins că, mai curînd sau 
mai tîrziu, se ^vr scrie ia noi lu
crări simfonice importante inspirate 
din realitatea vie și cuceritoare, 
care este activitatea sportivă a tw 
neretulid, din ce în ce mai răs- 
pînditâ în mase largi.

Pe de altă parte, cred că ar fi 
de dorit ca sportivii să devină și 
ei auditori fideli ai manifestărilor 
muzicale simfonice. Muzica înobiJ 
lează sufletele, dezvăluie surse ne3 
bănuite de frumuseți, întărește și 
pregătește pentru acțiune. Ca di
rijor, aș fi fericit să știu că în 
sălile de concert se găsesc spor
tivi care a doua zi au de realizat 
performanțe, au de înfruntat ad
versari puternici. Parcă mi-aș da 
și mai multă osteneală pentru a-i 
înviora și ai pregăti sufletește 
pentru frumoasa lor activitate.

Este de dorit ca sportul și mu
zica să-și împrumute reciproc cît 
mai mult din speefieul lor. O mu< 
zică modernă, actuală, scrisă și in
terpretată pentru oamenii de azi. 
trebuie să aibă ceva din tinerețea, 
forța și elanul sportului. Iar spor
tul nu are decit de cîștâgat dlin 
contactul cu frumoasa artă a su
netelor.

EDGAR COSMA 
compozitor



Astăzi prioiful start

'■

în „T raversarea
Făgăr așilor”
localitatea Porcești — 

la extremitatea de vest
Din 

situată 
a munților Făgăraș — se va 
da astăzi plecarea primei echi
pe în marea întrecere a alp.i- 
niștilor noștri din actualul se
zon, „Traversarea de iarnă a 
crestei Făgărașilor". Echipele 
vor intra în traseu la inter
val de 24 ore în ordinea ur
mătoare : 19 martie — Voința, 
20 martie — Dinamo, 21 mar
tie — Flamura roșie, 22 mar
tie —; Știința, 23 martie — 
Metalul, 24 martie — Locomo
tiva, 25 martie — Progresul, 
26 martie — Constructorul. Vor 
mai lua startul alte cîteva e- 
chipe alcătuite din alpiniști pe 
care antrenorii respectivi îi 
consideră bine pregătiți pentru 
traversare.

Echipele, înzestrate cu echi
pamentul și materialele nece
sare, vor avea pe traseu două 
puncte de alimentare, la caba
nele Bîlea Lac și Podragul. 
Aici se află și cele două pos
turi fixe de control, urmînd ca 
alte posturi mobile să funcțio
neze în timpul traversării, chiar 
pe creastă.

Echipa C.C.A. care urma să 
ia parte la această întrecere 
se află acum undeva în Fă
găraș contanuînd traversarea 
pe timp rie iarnă a Car- 
paților meridionali. După cum 
se știe, alpiniștii militari au 
plecat la 20 februarie de la 
Herculane, au traversat masi
vii Retezat, Paring și Lotru 
de unde au cobortt la Brezoi. 
In ziua de 10 martie — ne 
scrie corespondentul I. Ionescu 
— echipa C.C.A. se afla la 
Porcești de unde, a doua ri, la 
ora 7 dimineața, a piecai to 
traversarea Făgărașilor.

Gertrude Lexen (Progresul) campioană de junioare la proba de sla
lom special

8n antrenor și un maestru aî sportului comentează ! £a începerea campionatului republican de rugbi
eomportarea juniorilor si junioarelor la finala 

campionatului republican de schi
In ultima zii a întrecerilor finaile 

ale. campionatului republican de ju
niori la schi am cerat antrenorului 
Ștefan Stăiculescu și maestrului 
sportului Mihai Bîră să arate, pe 
calea scrisului, părerea pe care o 
au despre comportarea tinerilor par
ticipant la această întrecere.

Iată ce scrie printre altele antre
norul Ștefan Stăiculescu: „Cam
pionatul republican de schi rezer
vat juniorilor ne-a arătat că nume
roase sînt elementele tinere care 
s-au ridicat în ultimul an, elemen
te talentate și care, bine pregătite, 
pot reuși în curînd performanțe de 
înaltă valoare. In primul rînd nu
mărul participanțiior la probele de 
fond a crescut simțitor. Dacă în a- 
nul 1952 au luat parte la campio
nate doar 9 concurenți și 3 concu
rente, în anul 1953 numărul junio
rilor participant la probele de fond 
a crescut la 20 iar al junioarelor la 
8. La finalele din anul 1954 au fost 
prezenți 30 de concurenți și 10 con
curente, pentru ca în acest an să 
se ajungă la peste 50 de juniori și 
28 junioare.

Am putut constata, în același 
timp, că și nivelul de pregătire <a 
acestora a crescut simțitor la ulti
mele competiții. Dacă în ani; tre- 
cuți un concurent sau o concurentă 
reușea să cîștige cu ușurință primul 
loc, în acest an au luptat cu șan
se egale pentru victorie aproape 10 
concurenți. In orice caz, trebuie a- 
rătat că există o seamă de juniori 
ca Ion Leampă (Voința), Ion Ră
șină (Metalul), Adolf Zaider (FI. 
roșie), Gh. Bădescu (Progresul), 
Mircea Olteanu (Rezervele de Mun
că) și alții care au înțeles că nu
mai antrenîndu-se continuu și cu 
multă perseverență pot obține per
formanțe. Există însă o categorie 
de concurenți care nu înțeleg să 
facă antrenament cu toată conști
inciozitatea.

Lasă încă de dorit pregătirea teh
nică. Dacă Leampă, Olteanu, 

■

Ducaru, Gh. Cincu, Dumitru Mir
ean s-au pregătit și în această di
recție, foarte mulți dintre juniorii 
noștri au încă o tehnică rudimenta
ră. Lipsa aceasta este cu atît mai 
gravă cu cît există numeroși juni
ori, ca Ion Rășină, Nicolae Solo- 
văstru, Ion Muscoî, care posedă 
forță și rezistență, dar care au mul
te lipsuri din punct de vedere teh
nic.

Rezultate bune au fost obținute și 
în întrecerile feminine. Printre con
curentele care au luat startul la a- 
ceste finale există numeroase ele
mente talentate, care, pregătindu-se 
temeinic, sînt capabile de perfor
manțe superioare. Astfel, muncitoa
rea Rodica Grapă, de la fabrica de 
hîrtie din Bușteni, a reușit să ocu
pe primul loc în proba de 5 km., 
întreeînd-o pe Grefe Bonferd de la 
Voința, care avea avantajul că a 
putut să se antreneze timp mai în. 
delumgat la Poiana Stalin. Un re
zultat remarcabil*  a obținut și eleva 
de la S.M.T.C.F. din Galați, Florica 
Coșug, o siportivă multilaterală. Ca 
schiaară, ea are tasă o tehnică ru
dimentară, fapt care o împiedică să 
progreseze. S-a mai remarcat și E- 
lena Muscoi, elevă la școala de ce
ramică din Orașul Stalin, care s-a 
prezentat însă insuficient pregătită. 
Colectivele și asociațiile sportive 
vor trebui să acorde în viitor o a- 
teinție și mai mare tinerelor cadre.

Maestrul sportului Mihai Bîră 
neia reproșat că, în articolul în care 
vorbeam despre juniorii și junioa
rele care au luat parte la proba die 
slalom special, arătam că majorita
tea concurenților și concurentelor 
au dovedit o slabă pregătire. Mihai 
Bîră consideră însă că și la pro
bele alpine s-a înregistrat un. salt 
valoric. El spune că nu numai pri
mii zece clasați au avut o compor
tare remarcabilă ci și alți partici
pant la finale posedă o tehnică des
tuii de bună și maii ales că ef au 
mari perspective de progres.

Urmărindu-i pe concureoții pro
belor alpine și în proba de coborî- 
re ne-am putut da seama că maeș
trii sportului Mihai Bîră are drep
tate în bună parte. Au existat prin
tre juniorii oare au luat parte la 
întrecerile finale, numeroși tineri ta- 
lentați, care, dacă ar fi fost înzes
trați cu materiale de calitate mai 
bună și bineînțeles dacă ar fi pu
tut să se pregătească un timp mai 
îndelungat s-ar fi apropiat prin per
formanțele lor de rezultatele celui 
mai bun dintre ei, Nicolae Iovici.

In schimb, foarte slab s-au pre
zentat concurentele la probele al
pine. Chiar cîștigătoarele celor trei 
probe s-au comportat slab. Singura 
dintre ele care are mari perspective 
de progres este Maria Cristolo- 
vearvu, sora campionului țării noas
tre Gh. Cristoloveami. înzestmată cu 
un curaj deosebit, ea .poate abține 
rezultate și mai bune dacă își va 
perfecționa pregătirea tehnică.

Poate că vremea capricioasă din 
ultimul timp a strecurat în sufle
tele iubitorilor 
că sezonul de 
începe la data 
ziarele au fost 
acești amatori 
rea anunțului 
de fapt nici unul dintre ei și în 
care să se arate că primul joc al 
campionatului a f®st amînat.

Dar, timpul a trecut, parcă pe 
nesimțite, peste toate aceste în
doieli, peste îndelungile așteptări și 
iată că astăzi ne aflăm în fine, în 
preziua evenimentului atît de aș
teptat de amatorii sportului cu 
balonul oval: campionatul de rugbi 
al categoriei A se reia mîine în 
toată țara!

Ișr vor da întîlnire în tribune, 
sau chiar pe marginea terenurilor, 
conform unei tradiții specifice rug- 
biului, spectatorii nelipsiți ai în- 
tîlnirilor de campionat, foști jucă
tori, părinți ai rugbiștilor, de acum, 
viitori practicanți ai acestui frumos 
sport, noii adepți ai acestui joc, 
cuceriți în anul care s-a încheiat.

Și, așa cum de multi ani nu s-a 
mai întîmplat, iată că inaugurarea 
sezonului oficial se face prin cîteva 
meciuri extrem de interesante în. 
fruntea cărora se situîază cel din
tre G.C.A., campioana din 1954 și 
Locomotiva Grivița Roșie, nelipsită 
în anii din urmă de la disputa pen
tru primele locuri. Desigur, că, nu 
este greu să ne amintim că meciul 
dintre adversarii de mîine a în
cheiat atuul rugbisfic 1954, .așa că, 
cu puțină imaginație, spectatorii 
vor putea să considere că sportul 
lor favorit nu și-a întrerupt de 
fel activitatea... Militarii au neapă
rată nevoie de o victorie pentru a 
se instala de la început pe primul 
plan al luptei pentru titlu, în vreme 
ce feroviarii voir să treacă însfir- 
șit peste campioni, de care, este 
drept, s-au cam împiedicat cu re
gularitate în ani; din urmă.

Echilibrat ni se pare și jocul de 
la Orașul Stalin, în care Construc
torul primește vizita proaspetei pro
movate în categoria A, Știința Timi
șoara. Gazdele prezintă o formație 
mult întărită, față de trecutul sezon, 
iar studenții au de asemenea o gar
nitură mult îmbunătățită, dar încă 
insuficient sudată.

La Petroșani sezonul de rugbi se 
deschide tot cu un meci al cărui 
cîștigător nu poate fi întrevăzut: 
Mineruil-Dinamo IX.

Un alt eveniment marchează a- 
cest început de sezon și anume: re
luarea activității pe terenurile, de 
la Stadionul Tineretului, leagănul 
rugbiului nostru. In afara primului 
teren, pe care s-a jucat în anii tre. 
cuți echipele .au .acum la dfspoziiție 
alte trei terenuri gazonate, special 
amenajate pentru jocurile de rugbi.

Și, pentru a încheia seria noutăți
lor legate de această reluare a ac
tivității la rugbi, vom reaminti des
pre prevederile regulamentare care 
se vor aplica chiar de mîine. Pen-

rugbittlui îndoiala 
primăvară ar putea 
anunțată. Poate că 
răsfoite zilnic de 
de sport în căuta- 
pe care nu-.i dorea

ba
de 
di- 
joc 
vi-

tru a veni în ajutorul jucătorilor 
le vom recomanda: la margine să 
păstreze o distanță nu numai între 
ei și adversari, dar și între coechi
pieri; să nu se sprijine unul de 
altul și nici să nu-și jeneze adver
sarii, fiindcă arbitrii vor acorda o 
„lovitură de picior pedeapsă" în 
astfel de cazuri. Repunerea în joc 
de la margine sfîrșește doar atunci 
cînd balonul se. află la pămînt și 
cînd o grămadă deschisă s-a format 
în acel loc, sau cînd purtătorul 
Ionului s-a degajat din linia 
margine. Acei jucători care, din 
ferite motive, se află afară din 
trebuie să se retragă în plină
teză spre terenul propriu fără a 
stînjeni jocul adversarilor, pînă
înapoia primului coechipier care
se află în poziție corectă de joc. 
Dacă un jucător execută o lovitură 
de pedeapsă și are intenția de a o 
transforma, el trebuie să anunțe pe 
arbitru de aceasta și să nu-și mo
difice apoi intenția trimițînd balo
nul în margine. Dacă jocul este 
oprit, incorectitudinile nu sînt to
tuși permise și rugbiștii trebuie să 
știe că arbitrul poate acorda o lo
vitură de pedeapsă care se va exe
cuta după ce s-a efectuat lovifura 
de transformare, In cazul în care 
este vorba de oprirea medului 
pentru o încercare și dacă infrac
țiunea ș-a petrecut în terenul de 
țintă. Nici încălcările sistematice 
ale regulamentului nu rămîn nepe
depsite, așa că după ce ele se re
petă de trei ori, arbitrul elimină pe 
jucătorul care a comis infracțiunea 
respectivă, iar dacă sînt mai mulți 
cei care încalcă sistematic regula
mentul, arbitrul elimină pe primul 
jucător care comite după cele trei 
avertismente infracțiunea.

Arbitrii vor trebui să aplice cu 
strictețe aceste reguli de joc și ei 
au datoria să semnalizeze ori de 
cîfe ori jucătorii nu respectă cele 
arătate mai sus. Ei trebuie să fie 
atenți, dacă loviturile de picior pe
deapsă se execută conform regula
mentului, adică spre linia de țintă 
a adversarilor în orice direcție dar 
la minimum 5 m. (adversarul fiind 
retras în mod obligatoriu la 10 m 
de .la punctul de semn). Arbitrii nu 
vor trebui să neglijeze avantajul, 
pe care-1 acordă actualul regulament 
echipei în atac, dînd acesteia drep
tul de a introduce balonul în gră
madă, atunci cînd s-a dat grămada 
în urma unui ținut în terenul de 
țintă, sau cînd s-a trecut cu balo
nul propria linie de țintă (prinfr-un 
șut, printr-o aruncare, prin trage
rea lui în grămadă, prin pasă etc.). 
Cînd lovitura de pedeapsă a fost a- 
cordată^ pentru abateri în terenul 
de țintă ea se va executa de pe li
nia de 22 intr-un punct ales de e- 
chipia care n-a greșit, iar cînd ea 
s-a acordat pentru abateri survenite 
în urma marcării unei încercări, lo
vitura se vă executa din centrul li
niei, care indică jumătatea terenu
lui.

e.

DIFERITELE STILURI
r ta tir, în tehnica pozițiilor de 
tragere nu putem vorbi de o a- 
numită poziție de tragere „culcat" 
„in genunchi" sau „în picioare", 
ci va trebui să vorbim de anu
mite stiluri ale acestor poziții de 
tragere. Aceste stiluri, de care 
depinde în ceia man mare măsură 
obținerea înaltelor performanțe, 
trebuie să corespundă cît mai 
exact particularităților fizice ale 
trăgătorilor.

Voi căuta, In urmi studiului ce 
l-am făcut pe marginea campiona
telor internaționale de tir ale 
R.P.R. de anul trecut, sâ fac une-‘ 
le aprecieri critice și să trag con
cluziile pe care le consider cele 
mai caracteristice și mai necesare 
în munca de instruire a trăgă
torilor noștri.

Mă voi rezuma numai la stu
diul pozițiilor de tragere, poziții 
ce au fost folosite de trăgătorii 
participanți la campionatele in
ternaționale. La fiecare poziție de 
tragere am înregistrat toate stilu
rile ce au fost folosite, mențio- 
nînd nominal numai pe trăgătorii 
cu primele 12 performanțe. De a- 
ceastă dată, voi prezenta numai 
diferitele stiluri folosite în pozi
ția de tragere culcat. Iată care 
sînt acestea la diferiți trăgători 
fruntași:

schița 1

— stil folosit de 14 trăgători!

> Willy Knudsen (Norvegia)'

LA POZIȚIILE DE TRAGERE
locul 4 = 399 puncte (25 muște)

— Vasilii Borisov (U.R.S.S.) Io 
cui 9 = 398 puncte (27 muște)

— Grigori Luzin (U.R.S.S.) 
locul 10 = 398 puncte (25 muș
te)

schița 2

— stil folosit de 10 trăgători:

— Henri Herșoovid (RJ>.R.) 
locul 1 = 400 puncte (28 muște)

— B. Frietsch (Finlanda) locul 
3 =■ 399 puncte (27 muște)

— Petre Cișmigiu (R.P.R.) lo
cul 8 => 398 puncte (28 muște)

— Petre Cișmigiu (R.P.R.) lo
cul 3 = 592 puncte (27 muște) la 
proba combinată.

schița 3

— stil folosit de 8 trăgători:

— U. S. Larssen (Danemarca^ 
locul 11 = 592 puncte la arma 
combinată.

schița 4

— stil folosit de 6 trăgători:

— Odd Sannes (Norvegia) lo
cul 5 = 399 puncte (22 muște)

schița 5
s—' stil folosii de 4 trăgători:

— Anatolie Bogdanov (U.R.S.S.) 
locul 7 = 398 puncte (28 muș
te)

— Anatolie Bogdanov (U.R.S.S.) 
locul 2 = 596 puncte la armă 
combinată

LA TIR (I)
schița 6

stil folosit de 2 trăgătorii

schița 7

— stil folosit de 1 trăgător:

— Oile Hvid Jansen (Dane
marca) locul 2 = 399 puncte (28 
muște)

schița 8
— stil folosit de 1 trăgător:
— Anders Kvisberg (Suedia) 

locul 6 = 399 puncte (22 muște)
Și din aceste scheme și din 

practică cunoaștem care sînt sti
lurile cele mai folosite de trăgă
tori. Dar acest lucru nu ne spiu- 
ne că acestea sînt stilurile care 
duc la rezultatele cele mai bune, 
ci ne spune că din masa trăgă- 
terilor un procent mai mare de 
trăgători are particularități fizice 
asemănătoare (talie, grosime, etc.)’ 
și deci că acest stil convine tipu
lui celui mai comun (de exemplu 
stilul din schița 1 folosit de cei 
mai mulți trăgători).

Privind de exemplu la poziția 
culcat din schița 2 recunoaștem 
stilul folosit de trăgătorul Henri 
Herșcovici (R.P.R.) cu ajutorul 
căruia a obținut performanța ab
solută de 400 puncte, dar consta
tăm că el se deosebește de stilul 
practicat de Anatolie Bogdanov 
(U.R.S.S.) — schița 5 — prin 
care acest trăgător fruntaș a rea
lizat la noi în țară 398 puncte. 
Este cunoscut că tehnica lui Ana
tolie Bogdanov este considerată 
ca una dintre cele mai perfecte 
din lume, dovadă că a reușit să

devină campionul lumii la aceas
tă poziție de tragere și să fie nu
mit de toți specialiștii ca „cel 
mai bun țintaș al tuturor vremu
rilor". Cu toate acestea, la cam
pionatele internaționale ale R.P.R., 
Henri Herșcovici, printr-un stil 
diferit de cel al lui Anatolie Bog
danov, a obținut o performanță 
mai bună decît acesta la armă 
liberă, calibru redus. Cu alte cu
vinte, în acest caz — ca în mul
te altele — avem de-a face cu două 
stiluri diferite care duc totuși la 
performanțe valoroase numai pen
tru că ele au fost însușite în mod 
just și corespund cu exactitate 
particularităților fizice ale trăgă
torilor respectivi.

Tot din schițele cu stilurile po
zițiilor de tragere putem să re
cunoaștem că sînt unele stiluri 
care deși au fost folosite de tră
gători fruntași într-un campionat 
internațional, totuși nu corespund 
tehnicii de bază ele fiind însușite

greșit de la începutul activității 
trăgătorilor respectivi.

De exemplu, stilurile din schițe
le 6, 7 și 8 cu încălecarea pxSoe- 
relar nu aduoe o ușurare în efor
tul trăgătorilor, ci din contră îi 
îngreunează, scăzîndu-le dîn posi
bilitățile lor. Cea mai bună dova- 
dă este aceea că trăgătorii care 
au folosit aceste stiluri au obți 
nut rezultate mai slabe decît cei
lalți.

Așadar, din cele arătate pină 
acum reiese ca o concluzie gene
rală că în tehnica pozițiilor de 
tragere nu putem să indicăm o 
schemă rigidă. Practica ne pre> 
zintă o serie de stiluri care, fie
care în parte, pot duce la perfor
manțe valoroase, însă numai a- 
tunci cînd trăgătorul și antrenorul 
său vor ști să aleagă stilul cel 
mai corespunzător particularități
lor trăgătorului respectiv.,

GRIGORE IOASID 
antrenor



Un aspect din jocul Progresul București — Locomotiva Timișoara, 
disputat duminica trecută in Capitală

Ne scriu corespon denții noștri despre
CAMPIONATELE ȘCOLARE 

DE GIMNASTICĂ

Jocurile etapei a IlI-a din campionatul categoriei A

In perioada actuală, gimnastica 
cunoaște o bogată activitate com- 
petițională, prilejuită îndeosebi de 
campionatele republicane școlare, 
care au trecut recent prin fazele 
raională și regională. Corespon
denții noștri ne-au și trimis, de 
altfel, numeroase relatări asupra 
acestei competiții

FOCȘANI — Sala Șc. medii 
„Unirea" a găzduit faza regională 
Bîrlad a campionatului școlar. Au 
participat echipe din Bîrlad, Te
cuci, Panciu și Focșani. Rezultate 
echipe fete: S. M. de 10 ani Foc
șani. Băieți: S.M.T. Agrosilvica Foc
șani Individual s-au remarcat: 
Adriana Filimon, Lîzeta Bahan, 
(ambele din Focșani), Georgeta 
Antonescu (Bîrlad) Ion Balaban 
și Gh. Anton (ambii din Focșani).

A. Constantinescu fi Hary Cohn 
corespondenți

BA6AU. — 100 elevi și eleve 
din Tg. Neamț, Tg. Ocna, P. 
Neamț, Buhuși, Moinești și Bacău 
și-au disputat întîietatea în cam
pionatul școlar faza regională. Re
zultate (programul III), echipe 
fete: S. M. 10 ani Bacău, Băieți: 
Șc. pedagogică Bacău. Program II, 
echipe fete: Șc. pedagogică Bacău. 
Băieți: SMT Mecanică agricolă 
Bacău.

(de la subredacția noastră)

GLUJ. — Faza regională. Au 
participat echipe din Turda, Dej, 
Zalău, Năsăud, Bistrița și Cluj. 
Rezultate (programul III), echipe 
fete: 1. Gluj. 2. Bistrița. 3. Turda. 
Echipe băieți: 1. Gluj, 2. Turda,
3. Năsăud. Individual tete: Ghi- 
zela Jakab (Gluj), băieți: Ștefan 
Szeki(Cluj). Juniori: Ion Lupu 
(Turda).

(De la subredacția noastră)

GRAIOVA. — Faza regională. 
Au luat parte echipe din Tg. Jiu, 
Tr. Severin și Craiova. Rezultate 
echipe fete: S. M. 10 ani Craiova. 

Conferința comisiei centrale de tir

Băieți: S. M. 10 ani nr. 2 Craio
va. In general, echipele de băieți 
s-au comportat slab, iar unii elevi 
de la S. M. nr. 2 Craiova au a- 
vut și o atitudine nesportivă.

Ion Turlac 
corespondent

PITEȘTL — Faza regională. Au 
participat echipe din R. Vîlcea, 
C.-Lung, Curtea de Argeș și Pi
tești. Rezultate, echipe • fete: S.M. 
nr. 3. R. Vîlcea. Băieți: S.M. nr.
1. R. Vîlcea. Individual (cat. a 
III-a), fete: Constanța Dalben R. 
Vîlcea, băieți: Gomei Popescu R. 
Vîlcea, cat. a Il-a fete: Ioana Geor
gescu (Cîmpulung). Junioare: 
Margareta Prisiceanu, (Curtea de 
Argeș), juniori: Petre Marin, (Pi
tești).

Șt. Iavorski 
corespondent

GALAȚI. — Faza regională s-a 
disputat la un nivel tehnic nesa
tisfăcător. Lipsă de interes din 
partea secției învățămînt a Sfa
tului popuiar regional și a comi
siei regionale de gimnastică. Re
zultate, echipe fete: Centrul șco
lar Galați Băieți: S. M. nr. 1. Au 
participat 32 elevi și eleve.

G. Șlefănescu 
și V. Pălădescu 

corespondenți

CONSTANȚA. — Faza regio
nală. Rezultate, echipe fete: SMT 
Comerț Constanța. Băieți: Centrul 
școlar nr. 1. Individual s-au im
pus Ținea Telehoi, Paula Timofei 
și Siegfried Kruger.

C. Goldenberg 
corespondent

DEVA. — Faza regională. Peste 
80 participanți. Rezultate, echipe 
fete: Șc. pedagogică mixtă Deva, 
Băieți: S.M. nr. 2 Alba Iulia. Indivi
dual s-au impus: Maria Văcaru 
(Petroșani), Doina Suciu (Deva), 
Eugen Peterfi (Petroșani).

Gh. Cioranu 
corespondent

In trei, din ceie șase jocuri pro
gramate în etapa a III-a a cam
pionatului categoriei A, noile pro
movate au o misiune foarte grea : 
joacă In deplasare, în compania 
unor adversari care știu să folo
sească avantajul terenulai prop: iu 
și care in etapa precedenta au ma
nifestat o formă destul de bună 
pentru a putea spera la noi suc
cese.

Progresul București — de data 
acearta cu Cacoveanu 'n lima de 
atac (el a participat Li întrena- 
mentul de joi) — se deplasează la 
Lupeni, pentru meciul cu M'nenil 
Petroșani; Avîntul Reghin joacă 
la Ploești cu Flacăra, din r’ndu; 
rile căreia va lipsi Botescu ’(sus
pendat îr> ultima ședință a xxnisi- 
ei centrale pe încă două etape pe 
lingă cele două primite automat, 
în urma eliminării); iar Locomo-' 
tiva Constanța întîlnește la Timi
șoara pe Locomotiva, care va pre
zenta în acest meci echipa sa 
Obișnuită. Joi, timișoren’î au iu-

întrecerea echipelor de categoria 
B, a cărei inaugurare va avea loc 
mîine .în întreaga țară, se anunță 
deosebit de interesantă și de echili
brată. Ținînd seama de valoarea 
dovedită de aceste echipe în cam
pionatul trecut, precum și de compor
tarea lor în meciurile amicale din 
acest an, credem că înfîlniriie de 
la București, Orașul Stalin, Reși
ța, Cluj, Cîmpina și Buhuși sînt 
cele mai importante. La București, 
atît meciul Locomotiva București- 
Flacăra Moreni cît și Știința 
Bucureșiti—Metalul St. R. Orașul 
Stalin și Metalul București — Ști
ința Craiova, se anunță echilibra
te. rezultatul 1or neputînd fi ușor 
de pronosticat. La Orașul Stalin, 
Metalul uzinele de ttactoare, care 
s-a comportat foarte bine în me
ciurile amicale, aire un joc greu In 
fața formației bucureșfene, Dinamo
6. Câștigătoarea Cupei R.P.R. Ș 
diția 1954, Metalul Reșița, joacă 
pe teren propriu cu una dintre ce
le mali bune formații din seria a 
Il-a, Flacăra Mediaș Tntîlnirea lor 
este un adevărat derbi al acestei 
serii. Și tot ca un meci important 
pentru clasamentul seriei respec
tive se anunță si joctri din seria 
a III-a. dintre Flacăra Cîmpina și
Locomotiva Iași, ca de ?'tfel s'

Programul jocurilor de mi'ne
CATEGORIA A— ETAPA A III-A

BUCUREȘTI: Dinamo—Știința 
Cluj (stadionul Dinamo), arb. A. 
Bbloni (Orașul Stalin) ajutat de 
G. Pop și O. Călugherovici (Orașul 
Stalin); tîneret-Gh. Gherghe (Bucu
rești).

BUCUREȘTI : C.G.A—Dinamo 
Orașul Stalin (stadionul Republi
cii), arb. T. Asztaloș (București) 
ajutat de I. Chirițeșcu și Șt. Gon- 
stantinescu (București) ; tineret-L 
Tiron (Cîmpina).

ARAD : Flamura roșie-Știința Ti
mișoara, arb. Fr. Mateescu (Bucu
rești) ajutat de I. Petrescu și I. 
Bîrzan (Graiova); tineret-L.Hittner 
(Oradea).

TIMIȘOARA: Locomotiva—Loco
motiva Constanța, arb. Gh. Drago- 
mirescu (Ploești) ajutat de I. Lim- 

cat cu Dinamo Timișoa.a și au 
câștigat cu 3-1, în 3 reprize a 30 
minute.

La București, Dinamo și C C A. 
primesc vizita a două echipe dor
nice de reabilitare și în compania 
cărora „nu s-au prea simțit bine" in 
întâlnirile precedente. Știința Cluj, 
mai ales, s-a dovedit întotdeauna 
un adversar redutabil cure a știut 
chiar să și cîștige la București 
împotriva tai Dinamo (anul trecut 
cu 4-3). De aceea, Dinamo —care 
va alinia formația sa cunoscută 
— s-a pregătit cu multă atenție, 
de altfel ca și clujenii, care — cu 
echipa completă — privesc cu 
multă seriozitate aeeas.ă partidă. 
Și C.C.A. va întîmpina o dirză re
zistență din partea ectipei din 
Orașul Stain. care în ultima par
tidă (cu Dinamo București) a 
marcat o accentuată revenire de 
formă. Caracteristic acestor două 
meciuri este faptul că tezuli'afele 
ftaale vor fi decise de comporta
rea liniilor de atac. Apărările sînt 

Mîine începe întrecerea echipelor din categoria B
meciul de la Buhuși dintre Fla
mura roșie și Dinamo Bacău.

Pînă în ultimul moment echipe
le de categoria B ac muncit cu 
toată conștiinciozitatea pentru o 
pregătire cit mai bună.

Astfel, Dinamo Bacău a jucat la 
Pitești cu Dinamo Pitești ciștigînd 
cu 3-1 (2-0) prin golurile mar
cate de David (2) și Stancu. La 
Cîmpina, Flacăra a întrecut pe 
Flacăra „1 Mai" Ploești cu 3-1 
(1-0). Au înscris Dumitru, Man
ta și Mihalea pentru gazde și 
Truică pentru ploeșfeni.

Metalul Cîmpia Turzil a jucat 
cu Progresul Cluj de care a dis
pus cu scorul de 5-0 (3-0). Au 
marcat: Szigeti (2), Copil I (2), 
Copil II. Progresul Oradea a În
vins cu 1-0 pe Metalul Oradea, 
Metalul St. R. Orașul Stalin pe 
Flamura roșie Sf. Gheorghe cu 
3-1 (2-0).

LOTURI DE JUCĂTORI

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI : 
(.antrenori F. Ronai și B. Marian): 
Dungu. Coman, Keresteș, Cristes- 
cu. Vărzan, Macri. Ferenczi, Lan- 
ga, Garbelotti, Călin, Roman, Ola- 
ru. Zeană. Mihai, Avasilichioae.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI (antre

bianu (Orăștie) și C. Savu (Craio
va); tineret-D. Rusa (Arad).

LUPENI: Minerul Petroșani— 
Progresul București, arb. I. Dră- 
ghici (București) ajutat de C. Pe
trescu (Craiova) și N. Grețu (Buc.); 
tineret-M. Ponoran (Timișoara).

PLOEȘTI: Flacăra—Avîntul Re
ghin, arb. Z. Drăghici (Constanța) 
ajutat de L Georgescu și L Pre- 
descu (București): tîneret-Em. Kro
ner (București).

CATEGORIA B—ETAPA I-A :
SER LA I: Locomotiva București— 

Flacăra Moreni, Știința București— 
Metalul St R. Orașul Stalin, Fla
mura roșie Sf. Gheorghe-Progresul 
9.P.Q.S. București (se joacă la 
Satu Mare), Locomotiva Craiova— 
Progresul Sibiu, Metalul uz. tr. 
Orașul Stalin—Dinamo 6 București, 

bune și acest lucru a fost verifi-’ 
cat în jocurile anterioare.

Ultimul meci al etapei are loc La 
Arad, între Flamura roșie și Știin
ța Timișoara. Deși joacă pe teren 
propriu, arădenii vor trebui să 
lupte din greu pentru a obține 
un rezultat favorabil Timișorenii 
au în prezent o bună pregătire.

■ Ivănescu este îndispanibil 
pentru mai muilt timp, fiind acci
dentat îrr jocul de la Tg. Atuireș. 
In locul lui va juca Bone. De ase
menea, în linia de atac a echipei 
C.C.A. este foarte probabilă intra
rea lui Demien în locul ta' V. Mol
dovan.

■ Joi, Progresul București ă juv 
cat cu echipa de tineret și a cîș- 
tigat cu 1-0, prin galul înscris de 
Fusulan.

n Știința Timișoara a tatStait 
joi pe Progresul Ttaișoaira. Re
zultat: 7-2 (1-1). Au marcat: Gîr-> 
leanu (4), Boroș, Lazăr și Dinu- 
lescu.

nor V. Gain); Popa .Ciuniu, NecP 
gu, Petrescu, ConstantinescO, O-> 
grin, Dufescu, Starrurle, Igescu, 
Macsay, Hoicoș, Hossu, Tăucdanu, 
Semenescu, Dumitreasa, Cruțiu, 
Coicea, Lepădatu, Sarda, Oancea, 
Vlad, Bulboacă. Podăreanu.

PROGRESUL ORADEA '(antren 
nor L. Zilahij: Gebner, Fejes, Văr
zan I, Coman, Barcu, Jakab, Pop 
Carol, Bartha. Krempanskl, Toth, 
Koszegi, Szakacs Vaczi, Kiss.

METALUL CIMPIA TURZII 
(antrenor Fr. Spielmann): Mtn- 

druț, Carapeț. Mure șan, Mari, Fe- 
lecan, Ban, Ruzici. Takacs, Copit 
II, Szigeti, Copil I Corneanu, An- 
ghel, Bustan, Roman. Nicoară. 
Szabo, Groza, Gheorghiu.

FL. ROȘIE BURDUJENI (an
trenor Gh. Hedes): Crăciun, Chita, 
Ocrea. Cotrut. Dobrescu, Fitipescu, 
Spineanu, Constantinescu. Dră
guț, Hussa. Tarleschl. Zinculescu, 
Cuconeș, Matei, Moldoveanu V., 
Bogzai, Moldoveanu R., Adrian 
Gh

FL. ROȘIE BUHUȘI (antrenor 
I UnguroiuV Gheorghiu. Leonte, 
Coiocaru. Mar^anu, MorăresCu, 
Filiz I. Maier. Mculescu. Albertin, 
Neagu. Tildea, Blitz II, Filip. Bu- 
rulei Neacșu. Diaconescu, Velicu, 
” Nlcnlao. Viilescu. Ghenade.

Metalul București—Știința Graiova,
SERIA a Il-a: Metalul Reșița— 

Flacăra Mediaș, Locomotiva Arad-' 
Flamura roșie Cluj, Progresul Ora
dea—Progresul Satu Mare, Metalul 
Baia Mare—Metalul Oradea, Meta
lul 108—Metalul Arad, Locomotiva 
Cluj—Minerul Lupeni. Meciul Me- 
talul C. Turzii—Metalul Hunedoara 
a fost amînat printr-o recentă ho- 
tărîre; el se va disputa la altă 
dată, pînă la 15 aprilie.

SERIA a III-a: Flamura roșie 
Bacău—Dinamo Bîrlad, Flacăra 1 
Mai Ploești—Flamura roșie Bur- 
dujeni. Flacăra Cîmpina—Locomo
tiva Iași, Locomotiva Galați—Avîn
tul Fălticeni, (se dispută la Brăila), 
Știința Iași—Progresul Focșani, 
Flamura roșie Buhuși—Dinamo Ba
cău.

Astăzi și mîine va avea loc în 
Capitală, în sala Progresul din 
bulevardul G-ral Magheru nr. 22, 
conferința pe țară a comisiei 
centrale de tir. Sînt invitați să 
participe membrii comisiei cen
trale, activiștii obștești ai sub
comisiilor, președinții comisiilor 
regionale de tir, delegații aso
ciațiilor sportive și maeștrii 
sportului din această disciplină. 
Vor fi discutate toate proble
mele legate de activitatea ti
rului pe anul trecut și obiecti
vele din acest an.

Ordinea de zi a conferinței 
cuprinde: darea de seamă a- 
supra activității tirului pe anul 
1954 (raportor C. Ionescu), re
feratul asupra activității tirului 
în regiunea Stalin (raportor M. 
Cristea), ’■eteratul privind cam
pionatele europene din 1955 (ra
portor maestrul sportului Petre 
Cișmigîu), prezentarea planului 
de muncă pe 1955, alegerea noii 
comisii centrale și alegerea bi
roului comisiei centrale.

Lucrările conferinței au o im
portanță deosebită, nu numai 
pentru faptul că în cadrul lor

va fi analizată activitatea de
pusă pînă în prezent, ci și pen
tru că vor fi discutate proble
mele legate de campionatul eu
ropean de tir, pe care-1 organi
zăm noi în acest an. Este de 
așteptat ca discuțiile pe mar
ginea referatului, privitor la 
această importantă sarcină să 
contribuie în mare măsură la 
lămurirea tuturor problemelor. 
De asemenea, faptul că una din 
comisiile regionale de tir va 
da un raport asupra activității 
sale pe un an de zile, repre
zintă un prețios prilej pentru 
a discuta problemele ridicate de 
activitatea tirului în centrele 
din provincie. Concluziile con
ferinței trebuie să ducă Ia în
viorarea activității tirului în a- 
ceste centre.

Participarea maeștrilor spor
tului și contribuția lor efectivă 
la lucrările conferinței sînt aș
teptate cu mult interes, ele în- 
semnînd o lărgire a bazei de 
discuție și o dezvoltare a carac
terului tehnic al acestor lucrări.

Conferința va începe astăzi 
la orele 17,30 și continuă mîi- j 
ne, începînd de la ora 9. ț

INFORMAȚII ©tonosport
PLATA PREMIILOR

LA CONCURSUL NR. 10

Plata premiilor la concursul Nr. 
10 (etapa din 13 martie 1955) a 
început eri la următoarele agenții:

Agenția Nr. 1 din Calea Vic
toriei 9 (buletinele ' depuse la a- 
gențiile 1, 7,-28).

Agenția Nr. 2 din Str. Aristide 
Briand 4 (buletinele depuse La a- 
gențiile 2, 29—46).

Agenția Nr. 3 din Calea Victo
riei 33 (buletinele depuse la agen
țiile 3, 47,-64).

Agenția Nr. 4 din Calea Victo^ 
riei 114 (buletinele depuse lă a- 
gențiile 4, 65—82).

Agenția Nr. 5 din Calea Moși
lor 90 (buletinele depuse la a- 
gențiile 5, 84—95).

Agenția Nr. 6 din B-dul 1848 
Nr. 39 (buletinele depuse la agen
țiile 6, 96—143 și buletinele depuse 
In alte localități).

Plata continuă azi între orele 
8—14 și 16—20, tar mîine între 
orele 8—12,

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT NR 12 
ETAPA DIN 27 MARTIE 1955

I Cehoslovacia A — Austria A.
II Știința Cluj — C.C.A.

III Dinamo București — Flamura roșie Arad
IV Flacăra Ploești — Locomotiva Tg. Mureș
V Avtatul Reghin —‘ Minerul Petroșani

VI Locomotiva Timișoara — Știința Timișoara
VII Dinamo Orașul Stailm — Locomotiva Constanța

VIII Flacăra Mediaș — Progresul Oradea
IX Progresul Sibiu — Locomotiva București
X Metalul Arad — Metalul Cîmpia Turzil

XI Progresul Focșani — Flamura roșie Buhuși
XII Dinamo Bîriad — Știința Iași

MECIURI DE REZERVA

A Honved Budapesta — Kinizsâ Budapesta
B Știința Craiova — Metalul Uz. Tract. Orașul Stalin
C Metalul Oradea — Metalul Reșița
D Avîntul Fălticeni — Flacăra Gîtnpina,

>



CAMPIONATE REPUBLICANE CUPA VOINȚA 
LA NATATIE

VOLEI
Ne-am făcui un obicei din a în

cepe cronicile jocurilor de volei cu 
relatări asupra numărului specta
torilor, cu remarcarea interesului 
publicului asupra celor mai impor
tante întreceri. Respectînd „tradi
ția- vom arăta de la început că 
partidele desfășurate joi după a- 
miază în sala Floreasca au avut 
cadrul marilor jocuri... Bucureș- 
tenii au venit din vreme la sală 
ocupînd locurile pînă la ultimul, 
încă de la jumătatea meciului în
tâi.

LOCOMOTIVA—PROGRESUL
3-1

...In care s-au întîlnit Locomo
tiva și Progresul. Așteptam cu toții, 
dar așteptau mai ales feroviarii 
ca echipa Progresul l.T.B. să se 
apere cu dîrzenie, țin.nd seama 
de fapt că ea suferise duminică o 
neașteptată înfrîngere în fața lui 
Dinamo IX, căruia i-a lăsat două 
puncte „mari cît roata carului" 
cum obișnuiesc să spună sportivii 
despre paradele pierdute în faț 
unor adversari mai puțini dificili 
Pe teren însă, • Progresul LT.B. 
s-a resemnat destul de ușor și a 
cedat a doua partidă consecutiv, 
după un joc de slabă calitate teh
nică, despre care se poate spune, 
pe drept cuvimt, că a fost câștigat 
de echipa care a servit mai bine și 
mai puternic. Exceptând setul al 
doilea, în care Progresul a avut o * 
„tresărire’", acțiuni de valoare nu 
au existat. Locomotiva, cu un blo
caj sigur și cu mult curaj în ofen
sivă, a atacat destul de des din 
primul pas, asigurîndu-și o victo
rie necontestată, care ne-a apărut 

mai clară de la primele mingi al 
setului al treilea, cind progresul 
n-a mai fost în stare să preia ser
viciile feroviarilor (aceasta rămî- 
nînd de altfel deficiența nr. 1 a 
voleibaliștilor noștri, la ora actua
lă). învingătorii au avut cei mai 
buni oameni în Răducanu, Ponova, 
Grivăț, Nicolau, în timp ce de la 
Progresul a ieșit în evidență doar 
Media nu.

DINAMO — C.C.A. 3—2
Pare paradoxal, dar cronica în

tâlnirii Dinamo—C.C.A trebuie în
cepută cu ...sfîrșitu'l. Și asta pen
tru că numai ultimul set și în mai 
mică măsură, setul IV, au oierii 
faze de calitate pe care le putem 
pretinde de ia jucătorii -șmbelor 
echipe, rămînînd întipărite în min
tea spectatorilor și prin evoluția 
interesantă a scorului. După ce, în 
primele trei seturi ambele echipe 
au jucat rigid, emoționate, cu tea
mă narea, în al patrulea și al cin
cilea set ele au asigurat lupta în 
plin și abia atunci am văzut 
valoroase acțiuni de volei. Este 
foarte adevărat însă că, această 
perioadă de înviorare a meciului a

BASCHET
După două etape, în clasamen

tul campionatului feminin de bas
chet. conducerea a fost luată de 
cele patru echipe care se anun
țau principale candidate în între
cerea pentru loourile fruntașe: Lo
comotiva București, Știința ICF. 
Progresul Oradea și Știința Cluj. 
Ele ocupă în această ordine locu
rile 1—4, la egalitate de puncte, 
despărțite doar de coșaveraj. Este 
fără discuție o indicație că lupta 
dintre aceste echipe. în care poa
te interveni „pe parcurs" ș- Con
structorul București, va fi deosebit 
de echilibrată de-a lungul celor 
13 etape ale campiona’ului.

Etapa de mîine a camoionatului 
programează jocuri interesante din
tre care se remarcă partidele: 
Știința Cluj—Constructorul Bucu
rești și Progresul Oradea—Știința 
ICF București. Celelalte jocuri 
sînt: Știința Invătămînt București 
—Progresul Tg. Mureș (mîine, ora 
10,30 sala Floreasca). Locomotiva 
București—Progresul Arad (mî-’ne 
ora 9, sala Floreasca) și FI. roșie 
Tg. Mureș—FI roșie Oradea.

Din programul etapei a cincea a 
întrecerii echipelor masculine 'es 
în evidență meciurile: Progresul 
FB București—Dinamo Tg. Mureș 
(sala Floreasca. mîine ora 19). 
Locomotiva PTT Bucureștii—Con
structorul Sibiu (sala Floreasca, 
m ine ora 20,30) și Progresul Tg. 
Mureș—Știința ICF. In special ul- 
tirr.a partidă prezintă importanță 

corespuns cu revenirea puternică 
a dinamoviștilor, care-și datoresc 
de altfel victoria sfîrșitului bun 
pe care l-au avut. Ge ar îi de spus 
despre acest final care a salvat 
„onoarea" cuplajului din sala Flo
reasca? Echipa C.C.A. a condus cu 
4-0, la începutul setului IV, apoi 
cu 8-5. De aici însă Dinamo a iă- 
Clli 10 puncte consecutive, cîștigînd 
setul la 8. C.C.A. a avut iniția
tiva și la începutul setului V, schim- 
bînd de altfel terenul cu im avan
taj de 2 puncte (8-6), avantaj pe 
care l-a mărit ia 4 puncte (10-6). 
Dar Dinamo face trei puncte con
secutive și ajunge la 9-10; apoi 
C.C.A. își mărește avantajul la 
11-9. In acest moment Dinamo (cu 
Derszi la servici) realizează două 
puncte unul după altul și egalează 
(11-11). Dar Dinamo ajunge să 
conducă cu 14-12! După șap e 
schimbări de serviciu (în care Di
namo a avut de patru ori meci- 
bol) C.C-A. reduce diferența: 13-14. 
Va fi prelun jit setul? C.C.A. ata
că însă insuficient de decis, așa 
că dinamoviștii „scot" totul de pe 
fundul terenului. Ei iau din nou 
serviciul și reușesc punctul_ victo
riei prin Novac după al cincilea 
meci-boi.

Așa cum spuneam, Dinamo dato
rează succesul de joi finișului 
mai bun, pe care l-a avut. Dinamo 
a atacat variat și curajos în mo
mentele sfîrșitului de joc, găsin- 
du-și și cadența în apărare, în a- 
ceste «ituații decisive. Mai bun 
ca de obicei, blocajul. Insuficiente 
încă prehiărjle serviciilor și forța 
loviturilor de atac. C.C.A. a pier
dut mai ales din pricina capitolului 
„defensivă", în care jucătorii s-au 
arătat cu mult sub valoarea dove
dită în atac. In plus, este vorba 
de pregătirea fizică, aspect sub care 
Dinamo i-a fost superioară, avînd 
astfel posibilitatea să atace în fi
nalul întîlnirii. Evidențieri: Mihăi- 
lescu, Miculescu, Teodorescu (Di
namo), P'rloagă, Mitroi, Roman. 
(C C A ). REZULTATE TEHNICE: 
LOCOMOTIVA—PROGRESUL 3-1 
(15-5; 9-15; 15-5; 15-6); DINAMO— 
CC.A. 3-2 (10-15; 15-4; 10-15;
15-8; 15-13).

ION DAMIAN
ETAPA DE MI INE

FEMININ: Progresul C.P.C.S.-F1. 
roșie Iași; Progresul Timișoara-Di- 
namo București; Locomotiva Bu- 
curești-Voința Orașul Stalin; Pro
gresul Cluj-Constructorul București; 
Știința I.C.F. -Voința Sibiu.

MASCULIN: Locomotiva Bucu- 
resti-Dinamo LX; Dinamo București- 
Ștîința Arad; Metalul Orașul Stalin- 
Progresul București; Progresul Cluj- 
Fl. roșie Tg. Mureș; Știința Tirrii- 
șcara-C.C.A. (Programul jocurilor 
din Capitală este trecut la rubrica 
„Unde mergem mîine").

pentru lupta ce se dă acum între 
cele două echipe pentru locul 1 în 
clasament. Celelalte jocuri ale e- 
tapei: CCA—Știința lași (sala 
Floreasca, mîine ora 16), Știința 
Timișoara—Dinamo București Și 
Progresul Orașul Stalin—Dinamo 
Oradea.

Iată acum clasamentele înaintea 
etapelor a treia (feminin) și a cin
cea (masculin) :

FEMININ

1 Locomotiva Buc. 2 î 0 154: 69 4
2. Știința I.C.F. 2 2 0 119: 73 4

3. Progresul Oradea 2 2 0 123: 78 4

4. Știința Cluj 2 2 0 88 ; 68 4

5. Constructorul Buc. 2 1 1 116: 94 3

6. Știința înv. Buc 2 1 1 90:108 3

7. Progresul Tg. Mureș 2 0 2 76: 96 2

8. FI. roșie Tg. Mureș 2 0 2 78:121 2

9. Progresul Arad 2 0 2 75:119 2

10. K1 roșie Oradea 2 0 2 51:144 2

MASCULIN

1. Progresul Tg. Mureș 4 4 0 2S5:227 8

2. Știința I.C.F. 4 3 1 236:205 7

3. Prog. Orașul Stalin 4 3 1 197:190 7
4. Dinamo București 4 2 2 2*7:181 6

5. C.C.A. 4 2 2 298:266 6

6. Progresul F.B. Buc. 4 2 2 262:244 6

7. Dinamo Oradea 4 2 2 220:211 6

8. Știința Timișoara 4 2 2 208:200 6
9. Dinamo Tg*  Mureș 4 2 2 225:220 6

10. Constructorul Sibiu 4 2 2 224:267 6
11. Locomotiva P.T.T. 4 C 4 177:2-11 4

12. Știința Iași 4 0 4 203:280 4

Din nou vom vedea pe teren cei med buni jucători de handbal, 
odată cu începerea campionatului republican de handbal categoria A.

In fotografie o fază din jocul Dinamo Orașul Stalin — Știința 
ICF disputat anul trecut.

HANDBAL
Mîine, vor începe la București 

și în alte cinci centre din țară, 
jocurile din cadrul celei mai im
portante competiții handbalistice 
cu caracter intern, campionatul 
republican masculin, categoria A. 
La această întrecere participă cele 
mai bune 12 echipe masculine, ca
re au făcut intense pregătiri în ve
derea acestui important eveniment

La București, spre exemplu, e- 
chipele fruntașe (C.C.A., campioa
na de anul trecut, Dinamo și 
Știința I.C.F.) și-au intensificat în 
ultima perioadă de timp antrena
mentele. Antrenorii acestor echi
pe : Ion Kunst, Dumitru Lupescu 
ș: — respectiv — Iulian Căliman, 
au insistat în perioada pregăti
toare a primelor jocuri oficiale, în 
special, asupra însușirii unor sche
me tactice noi, în funcție de fap
tul că anul acesta s-a introdus 
obligativitatea folosirii sistemului 
de apărare „om la otn“.

Formațiile timișorene, Metalul și 
Știința, au susținut meciuri ide ve
rificare, în compania unor echipe 
din campionatul regional. Meta- 
lurgiștii au jucat cu echipa Me
talul Electromotor, de care au 
dispus cu scorul de 14—0 (8—0), 
prin punctele înscrise de Zavads- 
ch.i (3), Ortmau (3) Ehrenreich

CICLISM
CLUJ (prin telefon). In orașul 

nostru, vor avea loc mîine două 
importante întreceri cicliste: fina
la campionatului de ciclocros al 
R.P.R. și concursul de verificare 
a cicliștilor romuri și germani oa
re se pregătesc, aci, pentru a 8-a 
ediție a „Cursei Păcii".

In vederea finalei campionatului, 
au început să sosească în locali
tate, încă de luni 14 martie, ci
cliștii caEficați pentru acest con
curs. Primii care au sosit au fost 
cei de la C.C.A., Iulian Gociman, 
deținătorul titlului, și Ion Baciu, 
cîștigătorud cursei „Cupa Sportul 
popular". Marți, au „descins" 
și dinamoviștii Mihai Voinescu, 
Aurei Șelarii și Vasile Buzbulaș, 
iar in cursul zilelor următoare vor 
sosi și ceitelți bucureșterri calificați 
pentru finală, precum și campionii 
și campioanele diferitelor regiuni 
din țară.

In ultimele zile, a fost o ade

SCRIMĂ
In urma hotăririi biroului comi

siei centrale de scrimă, campio
natul republican pe echipe cate
goria A a fost amhiat pînă după 
desfășurarea campionatelor mon
diale de juniori. Campionatul pe 
echipe categoria B continuă și în 
acest interval, echipele participan
te neputînd folosi elementele sus
ceptibile se’ecționării în echipa 
reprezentativă de juniori.

Astfel, mîine are loc etapa a 
Vl-a a acestui camnionat, dispu- 
tîndu-se meciurile: Progresul Că
rei — Progresul IM.F. Tg. Mureș, 
Flacăra Pice" ti — Școala profe
sională nr. 2 Arad și Constructo
rul Tg. Mureș — Progresul Ora
dea.

★
Azi și mîine va avea toc în Ca

pitală t»n interesant concurs indi
vidual de scrimă cu parF'ciparea 
celor mai buni juniori șj junioare 
din țara noastră și a trăgătorilor 
maeștri și de categoria l-a din 
București Concursul se va desfă
șura în sala Progresul F.B., azi 
după-amiază începînrf de la ora 
17 cu proba de floretă fete, dumi
nică dimineața ia ora 9 fiind pro

gramate asalturile de floretă bă

(2) , Gunesch (2), Kiihn, Walzejr, 
Bana și Banferclt. Studenții au cîști- 
gat mai greu In fața echipei Re
colta Giarmata, cu scorul de 21-10 
(10-5), prin golurile marcate de 
Jude (5), Silveslrovici (3), Gliga
(3) , lacobovschi (2), V.ișoiu (2), 
VI aid (2), Mozer (3) și Werner.

De asemenea, echipa Placare Plo- 
eștî, precum și echipele din lași, 
Cisnădie și Sibiu și-au încheiat 
pregătirile așteptînd cu încredere 
primele meciuri.

Iată, de altfel, programul pri
mei etapp, care se va desfășura 
mîine: BUCUREȘTI : C.C.A.-
Știința I.C.F.; TIMIȘOARA : Me
talul—Flamura roșie Jimbolia; 
PLOEȘTI: Flacăra—Metalul Reși
ța ; IAȘI: Știința—Voința Sibiu ; 
ORAȘUL STALIN: Dinamo—Ști
ința Timișoara; CISNĂDIE: Fla
mura roșie—Dinamo București. A- 
nalizînd șansele echipelor pentru 
primele meciuri, vom observa că 
prima caracteristică a acestei re
tape este aceea a echilibrului din
tre formații. Cu excepția jocurilor 
de la București șt de la Orașul 
Stalin, unde echipele C.C.A. și Di
namo Orașul Stalin păstrează pri
ma șansă, în rest, meciurile sînt 
deschise oricărui rezultat.

vărată animație pe traseul competi
ției care măsoară 14 km și este 
presărat cu numeroase obstacole. 
Acest parcurs va fi acoperit odată 
de fete, iar de băieți de două ori.

Plecarea se va da la ora 12.

★

înainte de desfășurarea campio
natului, va avea loc și primul con
cura de verificare a lotului de ci
clism al R. D. Germane și al 
R.P.R. Concursul se va disputa pe 
o distanță de 100 km., Cluj—Hue
din—Cluj. La această întrecere 
participă zece alergători germani 
și zece alergători romini. A doua 
probă de verificare va avea loc la 
26 martie, pe o distanță de 140 
km, iar a treia la 3 aprilie, tot pe 
140 km.

R. FISCH și 
E. BOCOȘ

ieți, iar după-amiază ia ora 17 
trăgătorii îrrtrecîndu-se la proba 
de sabie.

Vor participa un număr însem
nat de juniori remarcați în între
cerile campionatului pe echipe și 
în cadrul competiției „Cupa Ora
șelor". Printre juniorii care vor 
participa se găsesc Ștefan Tapa- 
la.gă, Iosif Ziiliaihi, Alifia Csiipler, 
Isopescu, Botka, Mezei, Olănescu, 
Stelian, Maria Taitiș, Olga Or
ban (cîștigătoarea recentului con
curs internațional de la Leiozig), 
Eugenia Țărăngoiu și alti trăgă
tori ide valleare. Alături de acești 
juniori vor participa maestrul spor
tului Tudor I>We și trăgători frun
tași (Chelarn, Mustață, Istrate, 
Coman, Marinescu, Man, Georges
cu, Baja, etc.) din echinele bucu- 
reștene de categoria A. C.C. V. 
Progresul F.B. șj Știința I.C.F.

Prezența acestor trăgători și 
trăgătoare dc valoare prezintă 
concursul de astăzi și mîine ca o 
întrecere de cea mai bună cali
tate și totodată un nimerit prilej 
pentru verificarea juniorilor noș
tri în vederea apropiatelor campio
nate mondiale de juniori de la 
Budapesta.

Cu ocazia aniversării a patru 
ani de la înființare, asociația Vo
ința prin consiliul regional Bucu
rești, organizează astăzi și mîina 
un concurs de natație la bazinul 
acoperit de la Floreasca.

Competiția este rez rvată tuturor 
colectivelor cu secții natația 

cin Capita'ă și din țară și va fi 
dotată cu „Cupa Voința’’.

In afară de probele rezervate 
seniorilor, senioarelor, juniorilor și 
junioarelor, mai sînt prevăzute In 
program și probe pentru copii.

Regulamentul competiției pre
vede că fiecare asociație poate fi 
reprezentată la această întrecere 
de trei concurenți pentru fiecare 
probă individuală și de două șta
fete. Concurenții pot partiepa la 
cel mult două probe pe zi.

Concursul începe astăzi la ora 
19 și va continua mîine dtmmeați 
la ora 10

SFORT LA ZI
• CICLISM. Mi ne se desfășoa

ră „Ciclocrosul primăverii" orga
nizat de comitetul C.F.S. al raio
nului „Gh. Gheorghiu-Dej". .Aduna
rea pariicipanțtlor la ora 9,—9,30 
la 1CAS (str/ Berzei). Plecarea la 
ora 10., — din fața sfatului
popular al raionului „Gh. Gheor
ghiu-Dej". Sosirea în același loc.

• HANDBAL. — Mîine, se vor 
desfășura în sala Recolta ultimele 
jocuri, din cadrul cupei „Voința", 
la handbal în sală. Cu aceste par
tide se va încheia această întrecere 
sportivă, organizată in cinstea ani
versării a patru ani de la înfiin
țarea asociației Voința. Iată pro
gramul jocurilor din sala Recolta: 
ora 17: Metalul Elect'oaparataj- 
Progresul O. M.; ora 18: Voință 
Metalochimic-Flanrjra roșie Cons
tantin David; ora 19: Voința Piele 
Incălțăminte-Știința Politehnica.

— Jocul de handbal dintre echi
pele C.C.A. și Știința I.C.F., can- 
tînd pentru campionatul categoriei 
A, se va disputa pe terenul Pro
gresul F.B. din str. Dr. Staicovid, 
mîine dimineață începând dte la ora 
10.15.
• ATLETISM. — Comitetul oră

șenesc C.F.S. București, tn cola
borare cu raionul C.F.S. 1 Mat, 
organizează duminică un concurs 
de marș. Concursul se dispută In 
împrejurimile săil-id Floreasca.

— Astăzi și mliriie via avea loc 
în Sala Sporturilor Floreasca 14 
un concurs de atletism organiziait 
de comisia orășenească București 
în cadrul concursului prin cores
pondență inițiat de comisia cen
tra.! ă.

— Astăzi dună-.amiază va avea 
loc în saila de festivități a uzineilor 
„Boleslaw Bieruit" din Capitalii un 
festival cultumail-sportiv, organizat 
de Casa Centrală a Armatei în co
laborare ou colectivul sportiv ai *-  
castei uzine.

Unde mergem miine ?
HANDBAL. — Teren Progresul

F. B., ora 10.15: C.C.A. — Știința
I.C.F.  (cat. A).

RUGBI. — Stadion Progresul F.
B. , ora 11.30: C.C.A. — Locomo
tiva Buc. (cat. A). Stadionul Tine
relului, începînd die la ara 15.30, 
jocuri în cadrul primei etape * 
campionatului cat A.

FOTBAL. — Stadionul Dino mo, 
ora 16.00: Dinamo București — 
Știința Cluj: ora 14.15: joc tosre e- 
chipele de tineret.

Stadionul Republicii, ora 16.00:
C. C.A. — Dinamo Orașul Statist 
ora 14.15: joc intre echipele de 
tineret.

Stadionul Giuie-ti, ora 9-15: S’J- 
ința N. Bălcescu București — Me
talul Steagul roșu Oa-4 S'-aria 
(cat. B). ora 11.00: LouxiMiiira 
București — Flacăra Moresi rat 
B)

Stadionul Dinam? ora I 
Metalul Buc. — Ș*  nti Cra -va 
(cat. RJ.

VOLEI. — Sala Fioreasca, ara 
12.30: Di.-ar no Bocurești — Știința 
Arad.

Sala Ciulești, ora 1530 și în
• rvjare: Locomotiva — Dinamo 

IX (m ), Progresul C.P.C.S. — FTa 
mura rose Iași (f). Locomotive— 
Voința Oresul Stalin (f). Ști nța 
ICF - Voința Sibiu (f).

BASCHET: Sala Floreasca. ora 
9.00 și în cont-inuare: Locomotiva- 
Progresul Arad (f). Ștîinta Invă- 
țămînt — Progresul Tg. Mureș 
(f). Sala Floreasca, ora 16.00; și 
în continuare: CCA—Știința Iași, 
Progresul FB — Dinamo Tg. Mu
reș, Locomotiva PTT — Construc
torul Sibiu (toate, jocuri mascu
line).

>

*



Ultimele rezultate din campionatul 
republican de calificare la box

Ultimele relatări ale corespon
denților noștri ne vorbesc pe larg 
despre desfășurarea campionatu

lui de calificare.
• SUCEAVA. In sala Casei de 

cultură „Ciprian Porumbescu" au 
fost desemnați campionii regiunii 
Suceava. Ei sînt următorii : cat. 
muscă : Dumitru Popa (Fălticeni). 
Cat. cocoș: I. Zvobodă (Fălticeni). 
Cat pană: I. Militaru (Fălti
ceni). Cat semiușoară : I. Froi- 
man (Fălticeni). Cat. ușoară: Eu
gen Pirrtilie (Botoșani). Cat. se- 
mimijlocie: Pavel Ion (Dorohoi). 
Cat mijlocie mică : V. Stadoleanu 
(Suceava). Cat mijlocie : C. Cre- 
cea (Rădăuți). Cat. setni-grea: 
Adrian Chiriac (Suceava).

Negru Lazăr — corespondent
Faza interregională a campiona

tului republican de calificare a în
cepui duminică.

• TIMIȘOARA. In incinta cir
cului din localitate s-au întîlnit 
campionii regiunilor Cluj și Timi
șoara. Au asistat peste 2.000 de 
spectatori. S-au înregistrat urmă
toarele rezultate.

Cat. muscă : I. Cătărășan (Ti
mișoara) b. p. Augustin Mudura 
(Cluj).

Gat. cocoș: Stan Virgil (T) b. 
p. Ad. Palocsy (C).

Cat pană: M. Spătaru (T) b. p. 
L Ambruș (C).

Cat semiușoară : Anton Pupșa 
(T) b.p. Gh. Laszlo (C).

Cat. ușoară: Mircea Vișoiu (C) 
h.p. Iosif Dura (T).

Gat semi mijlocie: L. Halmagy

Comunicat
In legătură cu desfășurarea fi

nalelor campionatului republican 
individual seniori, biroul comisiei 
centrale de lupte a hotărit urmă- 
toarek:

1. Finalele vor avea loc in zi
lele tie 25, 26 și 27 martie în sala 
Dinamo dm București.

2. ConcurențE, antrenorii și art»î- 
teti vor fi prezenți în Capitală țoi 
24 martie ora 14.

3. Crrctărirea concurenți'or in 
prima zi de concurs (25,111) va

Înaintea finalei campionatului republican de moto-cros
Verificindu-sc rezultatele obținu

te de alergătorii bucureșteni In 
faza regională a campionatului de 
motocros, s-a constatat că la 

căasa 125 cmc. Pop Mihai (Dina
mo), care a fost dat drept ciștîgă- 
tor af probei, nu ar fi trecu-t printr-o 
poartă și astfel conform regula
mentului, a fost descalificat. In 
urma acestei situații titlul de cam
pion regional a fost atribuit lui 
S4. Iancovid (C.C.A.). După omo
logarea rezultatelor, ordinea da- 
samenrirltr; la clasa 125 cmc. este

Iancovici 
Mcftfcvan 
Munteanu 
(Dinamo).

1. St.
Romano 
Armând

urniătoarea: 
(C.C.A) 2.
(C.C.A.) 3.
(C.C.A.) 4. Popa Tudor
Totodată au fost definitivate și cla
samentele pe echipe. La clasa 125 
ane. victoria a revenit echipei 
C.C.A. (Iancovici, Romano Aloldo- 
van), la clasa 250 cmc. echipei 
C.C.A. (Dumltrache, Fl. Costache) 
iar la 350 cmc. echipei Dinamo (V. 
Szabo, Bereni).

La celelalte clase și categorii de 
mașină nu s-au putut întocmi cla
samente pe echipe, deoarece nici 
o formație de asociație nu a izbu
tit să se claseze cu doi alergători 
ta Întrecerile respective.

Au mai rămas puține zile pină 
la finala campionatului de moto- 
enos care va avea loc la Orașul 
Stalin, și pînă acum nu s-au adus 
lămuririle necesare, în ce privește 
desfășurarea acestei finale de cam
pionat. Este vorba de regulamen
tari campionatului ide motocros, care 
* provocat nedumeriri în rinduil

CUPA VOINȚA LA SCHI
O nouă competiție importantă 

de schi începe astăzi la Poiana 
Stalii, „Cupa Voănța". Ținjtad sea
ma că acest concurs contează în 
clasamentul general al CuDei 
R-P.R. la schi, la startul diferite
lor probe rezervate juniorilor și 
seniorilor vor fi prezenți toți schi
orii care alcătuiesc loturile dife
ritelor asociații. Concursul se des
fășoară între 19—22 martie atft 
pentru seniori cît și pentru juni
ori. Asociația Voința a depus din 
timp eforturi însemnate pentru or- 
giamizairea acestei competiții.

Proba de sărituri speciale din 
cadrai „Gupei Voință" s-a desfă

(Cluj) b. p. L. Kacotzi (T).
Cat. mijlocie mică: I. Leca (T) 

învinge prin abandon repriza II-a 
pe L. Orban (C).

Cat. mijlocie: D. Rujan (T) 
cîștigă prin descalificarea adver
sarului, St. Kuhn (C).

Cat. semi-grea: Fr. Covaci (G) 
învingător fără adversar.

Meciurile au fost arbitrate de 
IIie Constanținescu (Buc.)

• ARAD. Aproape 2.000 specta
tori au luat parte la întîlnirea in
terregională Arad-București. Iată 
rezultatele:

Cat. muscă: Gh. Detne (Arad) 
b.p. Marin Amet (București).

Cat. cocoș: Gr. Urucu (Arad) 
b. p. Petre Chițu (București).

Cat.' pană,: 'Mihai Gabor (Arad)

N. Cknpeanu (A-

b. p. Ghivu Florea (București).
Cat. semi ușoară: I. Bogdănes- 

cu (București) 
(Arad).

Cat. ușoară: 
rad) învinge prin K.O. rep. II pe 
Ion Bodolan (București).

Cat. semimijlocie: Iosif Kele- 
men (Arad) învinge prin K.O. 
tehnic rep. I-a pe Emil Lăzărescu 
(Buc).

Cat. mijlocie mică : Gh. C«loi- 
nescu (Arad), b. p. M. Cîmp-eanu 
(București).

Cat. mijlocie: Vaier Deac (A- 
rad) învinge prin K.O. tehnic re
priza a III-a pe C. Seica (Bucu
rești).

Cat. grea : Iosif Poiony (Bucu
rești) învingător fără adversar.

Buduru Spirea — corespondent 

b. p. A. Bellay

avea loc la ora 7 a.m., urmând ca 
la ora 10 a.m. să înceapă întrece
rile.

4. Delegații (cite unu! din regi
une) vor prezenta imputernifcjrea 
pe care urmează să fie trecut și ta
belul campionilor respectivi.

5. Vor putea participa la finale 
numai campionii de regiuni, maeș
trii sportului și luptătorii de cate
goria I, care vor putea dovedi a- 
ceasta cu documentele respective și 
care vor avea îndeplinite și cele- 
telte forme cerute de reguîarnenit.

organizatorilor fazelor de regxase 
ob’-igindu-i să orgarazese com
petițiile după felurite interpre
tări. Astfel în niciun centru unde 
au avut Ioc fazele de regiune ale 
campionatului de motocros, Între
cerile nu s-au disputat conform re
gulamentului, adică de-a lungul a 
două zile, separat pentru echipe și 
individual.

In urma acestei situații comisia 
centrală de auto-moto urmează să 
ia măsurile care se impun în vede
rea respectării regulamentului, ceâ 
puțin la finala de campionat Dealt
fel, în această privință subco
misia de competiții și ctesifi- 
cări din cadrul comisiei centrale 
va trebui să redacteze o anexă la 
regulamentul inițial, care să cu
prindă anumite precizări, in ceea 
ce privește felul în care vor trebui 
să se desfășoare finalele de cam
pionat. In primul rind este vorba 
de o distincție mai serioasă între 
campionatul pe <^hlpe și campio
natul individual, cum urmează să 
se alerge unul , și cum trebuie să 
se alî'ge celălalt. Apoi trebuie să 
se vină cu o precizare în ceea ce 
privește numărul componenților li
nei echipe, despre care regulamen
tul campionatului vorbește doar 
foarte vag.

Asupra tuturor acestor probleme 
va trebui însă să se hotărască 
grabnic, astfel ©a asociațiile spor
tive să poată lua din vreme cu
noștință de eventualele modificări 
ale regulamentului, precum și de 
anexa care-i va fi atașată 

șurat de curind la Poiana Stalfri, 
pe trambulina mijlocie. Ea juniori 
cel mai bun rezultat l-ia obținut 
Ti'beriu Peterfi (Voința) cu 292,3 
puncte. Pe locul doi s-a clasat Ni- 
colae Colcer (Locomotiva), iar pe 
locul trei Ceziair Biatoiia (Progresai!).

La seniori victoria a revenit lui 
Cornel Crăciun (C.C.A.) 216 1
puncte (47,0 m, 45.0 m.). Im 
continuare clasamentul arata ast
fel : Dumitru Brenci (Voința) 
203,7 (43,0, 45,5 m.), Vasile Priș- 
cu (C.C.A.) 194,5 (44,0, 41,5 m.j, 
Bujor Pipoș (C.C.A.) 193,3 (41,0, 
41,5 m-j. ~

SCURTE ȘTIRI
■ Zăpada căzută din abundență 

în localitatea sporturilor de iarnă 
Bakuriani din Gruzia, permite 
schiorilor să ia parte la numeroa
se întreceri. Recent, au avut loc 
întreceri ale săritorilor de pe tram
bulină, care s-au soldat cu o se
rie de rezultate valoroase. Concu- 
rtnd pe o trarr-elină prevăzută 
pentru sărituri de 70 metri Lnă- 
rul Pavel Gawa a reuș.t un re
zultat de 74 metri obținind una 
dintre cele mai bune performanțe 
ale țării.

■ La Kazani au avut loc între
cerile de hochei cu mingea pentru 
echipe din clasa „B“. Pe primul 
loc s-a clasat colectivul Sahtior 
din Kemerovo care promovează în 
acest fel în clasa A. in cadrul că
reia va concura anul viitor.

■ Studioul central de filme do
cumentare din Moscova a turnat 
jurnalul „Sportul sovietic", nr. 2. 
Pelicula arată în prima parte a- 
numite amănunte în legătură cu 
noul complex G.T.O. Campionul 
mondial absolut de gimnastică 
Valentin Muratov povestește dru
mul său sportiv început ca as
pirant al insignei G.T.O. și care 
l-a purtat pe culmile cele mai 
taalte ale măiestriei.

In continuare jurnalul prezintă 
pe tînăra Lili Nazmutdinova. cam
pioană unională de gim~.asti:ă ar
tistică, apoi arată noul bazin ax>- 
perit de înot de la Moscova. în- 
cheindu-se cu cîteva aspecte de Ia 
Întrecerile internaționale de schi 
care au avut loc în apropierea 
capitalei Uniunii Sovietice.

■ Cei mai buni trăgători ai 
Uniunii Sovietice au luat parte 
recent la un concurs desfășurat pe 
poligonul din Lvov. In proba com
binată (30 focuri la 50 m. și 30 
la 100 m.) denumită și „meci en
glez", victoria a revenit lui Boris 
Pereberin cu 596 pct. II urmează
G. Luzin cu 594 pel și O. Jgutov 
cu 593 pct. La 100 metri Jgutov a 
realizat un excelent rezultat de 
299 pct.

■ Un nou record de atletism al 
asociației Rezervele de muncă a 
realizat tînărui A. Leaskin sărind 
in lungime 7,12 m.

■ La întrecerile de iarnă ale at- 
leților din Leningrad, campionul 
european Ardalion Ignatiev a a- 
lergat 100 m. pe o pistă de ză
padă bătătorită în 10,9 sec.

REZULTATE EXCELENTE
Peste 300 dintre cei mai buni a-

tleți sovietici s-au adunat zilele a- 
cestea la Tașkent, unde, în cadrul 
întrecerilor unionale de primăvară 
au trecut în revista pregătirile fă
cute în cursul iernii, măsurîndu-și 
forțele în vederea apropiatului se
zon de vară. Deși condițiile atmos
ferice nu au fost dintre cele mai 
bune (ploaie și vînt) rezultatele 
obținute sînt excelente, demonstrînd 
că această iarnă nu a trecut în za
dar, ci a constituit prilejul unei 
munci intense de instruire și an
trenament.

Este extrem de semnificativ fap
tul că, la 8 martie, deci la o da
tă cînd odinioară atleții nici nu 
se gtodeau măcar să iasă pe pis
tă, tînărui M. Lavrov a realizat un 
nou record al U.R.S.S. în proba 
de 20 km. marș (lh.31:14,6). Vom 
reaminti că proba de 20 km. marș 
a fost consacrată la ultima ședia- 
ță a federației internaționale de 
atletism, ca întrecere clasică, fiind 
introdusă în locul probei de 10 
km. marș în toate competițiile o- 
f'câaile, deci și la Olimpiadă.

Absența lui Krivonosov, Nenașev 
și Redlin de la întrecerile arun-

Aspect dintr-o cursa de 110 m. g. desfășurată anul trecut pe sta
dionul Dinamo, _cu prilejul deschiderii sezonului sportiv de vară la 

Mos covg.

i
Se apropie sezonul de canotaj. Pe fluviul Moscova, gheața, care 
p'.nă mai ieri lega strîns malurile, s-a împărțit in sloiuri mari, plu
tind la vale. In curind fafa lină a apei va fi brăzdată de schituri, 
caiace și bărci.

In toată această perioadă vislașii sovietici n-au cunoscut răgaz. 
I Pregâtindu-se in vederea întrecerilor care le stau în față, ei s-au an- 
y trenat intens, au participat la crosuri, au făcut gimnastică, au schiat. 
| Dar nici pregătirea specială nu a fost neglijată. Ea a fost perfeefio- 
!■ notă la bacuri fixe, ca acelea instalate sub tribunele stadionului 
lj Dinamo din Moscova, la care vedem antrenindu-se echipajul clubu- 
U lui .Aripile Sovietelor", campivh al țării.

Campionatele d? box pe echipe ale Uniunii Sovietice
La Mozcova au luat sfîrșit în

trecerile din cadrul campionatelor 
Uniunii Sovietice de box pe echipe. 
La această competiție au luat par
te peste 600 de boxeri. Ei s-au În
trecut timp de șase zile în mai 
multe săli de sporturi din Mos
cova

Titlul de campioană a țării a 
fost cucerit de echipa asociației 
sportive „Rezervele de muncă” 
care în finală a învins echipa aso
ciației „Dinamo” cu 16-14.

Rezultatul meciului a fost decis 
numai de ultima întllnire dintre 
■boxerii de categorie grea Anatolii 
Perov (Rezervele de muncă) și
J. Ohanesoan (Dinamo). Perov 
care susținea cel de al 130-lea 
meci al său, a ciștigat la puncte/

Dm echipa „Rezervele de muncă” 
au făcut parte campionul european 
Vladimir Enghibarian (cat. ușoa
ră), Viktor Mednov (cat. semi

cătorik>r de ciocan nu a coborît
nici interesul și nici rezultatele 
obținute în aceasta probă. învin
gătorul nu a putut fi cunoscut pî
nă la ultima încercare. In 'cele 
din urmă a cîștigat F. Tkacev cu 
o performanță excelentă: 58,04 m. 
Rezultate meritorii ara mai obținut 
Plecenkov (57,84 m.), Nikulin
(57,25 m.) și Tumanov (56,38 m.). 
Din cei zece finaliști ai probei, 
nouă au avut performanțe peste 
52 metri.

O tehnică excelentă a demons
trat în proba de aruncarea greută
ții ttaătia Lidia Glazkova (14,12 
m.). După părerile specialiștilor ea 
are toate posibilitățile, ca încă în 
acest sezon, să se apropie de 15 
metri.

In cursa de 100 m., pe o pistă 
moale și cu vînt în față, Șevcen- 
ko, Mariin, Barteriev, Suhorukov 
și Tokarev au reușit 10,8 sec. Cam
pionul țării, V. Reabov, a obți
nut 10,9 sec. dasrndlu-se al șaselea.

Jtmiorul A. Kriușkov s-a arătat 
un talentat 6ărrtor în lungime, cîș- 
tigînd această probă cu o perfor
manță de 7,13 m. Rezultatele fi- 
nalișttor Hote nedo 7 metri) au 

mijlocie), campionul un.onai la ca
tegoria semi grea Furii Egorov și 
alți boxeri cunoscuți. Din echipa 
„Dinamo” au făcut parte campionii 
unionali Afexandr Zasuihim (cat. 
semi ușoară), Gleb Tolstikov (cat. 
semi mijlocie) și alții.

Dintre diferitele meciuri dispu
tate cu prilejul finalei, trebuie re
marcat în special cel dintre Enghi
barian și tînărui boxer dinamovist 
Evghenii Lapin, in care victoria a 
revenit lui Enghibarian cu o dife
rență minimă de puncte. O ripostă 
dlrză a primit campionul unional 
Alexandr Zasuh n din partea bo
xerului Viktor Karimov, în vîrstă 
de 19 ani. Victoria a revenit lui 
Zasuhin.

In același timp cu campionatele 
rezervate echipelor de seniori au 
avut Ioc și întrecerile celor mai 
bune echipe de juniori. Pe primul 
loc s-au clasat boxerii asociației 
„Aripile sovietelor”. ,

fost extrem de strînse: Cen —« 
7,09 m., Stolearov — 7,0b tn.,
Șolomițki — 7,07 m., Stefano-viei 
— 7,04 m. După cum remarcă
maestrul sportului G. Korobkov in 
ziajrtrl „Soviețki Sport", în condiții 
normale rezultatul Isivmgatoruhii 
ar fi fost peste 7,50 m.

Foarte bune au fost și rezulta
tele aruncătorilor de greutate. Pri
mele două iocuri au revenit tine
rilor V. Ovsepian și B. Baleaev cu 
performanțe peste 16 m. (16,21 și 
respectiv 16,15 m.). Pe locul trei 
s-a clasat Fedorov 15,76 m., ur
mat de Țîbulenko 15,43 m. Intr-un 
stil excelent, Dora Barahoviei a 
cîștigat cursa de 800 m. în 2:13,1. 
Valentina Litueva, campioana Eu
ropei la săritura în lungime în 
1950, reintră în formă. De data a- 
ceasta ea a învins ușor cele 12 
concurente din finală, sărind 
5,80 m.

In lipsa lui Leonid Scerbakov 
victoria la triplusalt a revenit lui 
A. Terkel care, într-un stil tehnic 
și pur, a reușit 15,09 m.

. Un mare succes a realizat cam
pioana U.R.S.S. la aruncarea su
liței tînăra Virve Roolaid. Rezul
tatul ei — 54,07 m. — prevestește 
un nou record mondial in actualul 
sezon. Pe locul doi s-a clasat E. 
Gorciakova cu 47,26 m. iar pe locul 
trei învingătoarea de la greutate 
L. Glazkova (44,41 m.).

In proba feminină de săritură 
în înălțime talentata Svetlana 
Harms din Ufa, a trecut ștacheta 
înălțată la 1,60 m., A. Petrov și 
V. Bulatov și-au împărțit primele 
locuri în proba de săritură cu pră
jina cu rezultatul de 4,20 m.

întrecerile de primăvară ale ai 
tleților vorbesc, prin prizma rezuL 
țațelor obținute, despre forma ex
celentă a sportivilor sovietici și ne 
fac să preve.'em noi recorduri și 
noi succese în apropiatul sezon de 
vară.



Sportivii bulgari semnează Apelul de la Viena. In clișeu: Criștina 
Gtilașeva, căpitanul reprezentativei de baschet a R. P- Bulgaria iși 

pune semnătura pe Apel.

Sportivii bulgari
de la

Apelul lansat de către Con
siliul Mondial al Păcii, prin ca
re oamenii cinstiți din lumea 
întreagă sînt chemați la lupta 
comună împotriva planurilor 
criminale ale imperialiștilor, gă
sește tot mai mulți adepți în 
întreaga lume.

Ca și în celelalte țări, și în 
■Republica Populară Bulgaria^ 
oamenii muncii își pun cu ho- 
tărîre semnătura pe Apel, de
ciși de a nu mai permite dez
lănțuirea unui nou măcel. A- 
lături de ceilalți oameni ai

Spor ii Italiei
In toată Italia, la Roma, Tor;no, 

Neapole, Milano, la Ferrara și în 
alte localități, a avut loc mitin
guri și adunări de masă consacra
te campaniei naționale pentru strîn- 
gerea de semnături pe Apelul de 
la Viena. Sute de mii de italieni 
iubitori de pace au și semnat A- 
pelul pentru interzicerea războiului 
atomic. Printre cei ce și-au pus 
semnătura pe Apel sînt numeroși 
sportivi, jucători de fotbal, cicliști, 
atleți, boxeri, ș a.

Recent s-a desfășurat Ic Abano 
Terme, campionatul de ciclocros al 
Italiei. După terminarea întrecerii, 
toți participanții, antrenorii și 
membrii federației, au semnat A- 
pelul de la Viena. Șirul lung al 
semnăturilor a fost deschis de e-

Marele maestru maghiar Laszlo Szabo, conduce 
în turneul de șah de la Mar del Plata

BUENOS AIRES (Agerpres).—
La 9 martie a început în orașul 

Mar del Plata (Argentina) un ma
re turneu internațional de șah Ia 
care participă mari maeștri și ma
eștri din R.P. Ungară, R. Ceho- I 
slovacă, Iugoslavia, Columbia, Spa- i 
nia, Chili, Uruguai și Argentina. '

Caifrpioiwitfiip- de schi și sărituri de pe tranăufaiâ ale U.R.S.S.
SVERDLOVSK (Agerpres). — 

TASS transmite:
In cadrul campionatului unional 

de schi s-a disputat proba femini
nă de 10 km. fond. C®1 mai bun 
timp a fost obținut de R. Eroșina 
(Moscova) care a acoperit distan
ța în 38* *44 “. Pe locul doi s-a cla
sat L. Kozîreva (Leningrad), iar 
pe locul trei V. Țareva (Lenin
grad).

șului Moscova. Printre ciștigăton 
se găsesc Vladimir Oliașev, Petr 
Morozov, Miihaiil Miziukaev și Sta
nislav Tihomolov. Ei au parcurs 
traseul în timpul de 2h 15’26”.

★
KIROV (Agerpres). — TASS 

tramsnrte: La 15 martie >au luat 
si’ÎTșit la Kirov campioniafede unio
nale de sărituri de te trambulină 
și combinată nordică.

In proba de sărituri, titlul de 
campion unional pe anul 1955 a 
fost cucerit de tînărul schior N. 
Samov (R.S.F.S.R.). El a realizat 
sărituri de 64 m. și 58,5 m.

La combinată nordică pe primul 
loc s-a clasat L. Fedorov (Lenin
grad) cu 447,2 puncte.

Pe echipe, primul loc a revenit 
schiorilor din R.S.F.S.R.

norvegieni au sosit în R. Cehoslo
vacă și hocheiștii maghiari. La 
Bratislava, echipa Slovan a dispus 
de reprezentativa Budapestei cu sco
rul de 5-3 iar Tatran Poprad cu 
scorul de 6-3.

Selecționata secundă a R. Ceho
slovace pleacă în curînd în Italia 
unde va întreprinde un turneu. La 
Berlin a sosit echipa suedeză A.D. 
Stockholm care a întîlnit echipe 
combinate din R.D. Germană. Pri
mele întîlnirj s-au terminat cu vic
toria oaspeților la scorul de 9-8 și 
6-2.

Concursul a continuat cu desfă
șurarea probei de patrule pe dis
tanța de 30 km. Aceasta este una 
din cele mai grele și interesante 
probe de schi, care necesită o înal
tă tehnică de alergare pe schiuri 
combinată cu precizia in tragerile 
cu armă de calibru redus. După o 
întrecere deosebit de disputată, 
primul loc a revenit echipei ora

Bogată activitate internațională la hochei pe gheață
Gu toate că în majoritatea țări

lor europene au sosit zilele de pri
măvară și sezonul de fotbal este 
in plină desfășurare, activita
tea la hochei pe gheață și în- 
tîlnirile internaționale continuă. Re
prezentativa de hochei a Norvegiei 
a întreprins un turneu în R. Ceho
slovacă. Iată rezultatele acestor în- 
tîlniri: Spartak Brno-Norvegia 2-1; 
R. Cehoslovacă (juniori)-Norvegia 
4-4; Spartak Sokolovo Praga-Nor- 
v- gia 5-1; Spartak Plzen- Norvegia 
12-2. Concomi’ent cu hocheiștii 

semnează Ape-.u*
Viena
muncii din țara vecină și prie
tenă și sportivii luptă pentru 
apărarea păcii. Sportivii bul
gari sînt conștienți de impor
tanța acestui Apel și îl sem
nează cu fermitate, fiind con
vinși că semnătura lor va con
stitui o piedică în calea pla
nurilor criminale ale imperia
liștilor.

De curînd, lotul masculin și 
feminin de baschet al R. P. Bul
garia a semnat Apelul.

semnează Apelul
chipa Toscanei, alcătuită din: Si- 
monetto Sorelli, Bruno Biliotti, Di
no Castelvecchi, Carlo Ammavuta 
și alții. Pe Apel mai figurează 
semnătura noului campion Bruno 
Franchini și cea a fostului cam
pion de ciclo-cros Floriano Gri
maldi.

In orașul Ferrara, Apelul de la 
Viena a fost semnat de numeroși 
sportivi, care au ținut să-și mani
feste în acest fel împotrivirea 
față de uneltirile războinice ale 
cercurilor imperialiste. Au semnat, 
printre alții: fostul portar al echi
pei Spăl, Carlo Zagagnoni, cam
pionul de haltere al Italiei, Ettore 
Amati (fost campion european), 
halterofilii Gilberto Cavallari, Er- 
mano Scodeggio etc.

Du. u runde. in clasament
conduce marele maestru Laszlo 
Szabo (R.P. Ungară) care nu a 
suferit nici o infringes avind t>Vz 
puncte. Locul dot este ocupait de 
Boristev Ivkov (Iugoslavia) cu 5 
puncte, iar locul trei de argenti
nianul Oscar Panno cu 4 puncte.

CONCURSUL TRIUNGHIULAR
Peste c:teva zile iubitorii teni

sului de masă din Capitală vor a- 
vea prilejul să asiste la o inte
resantă competiție internațională. 
Joi vor începe în sala sporturi
lor de la Floreasca primele între
ceri de tenis de masă din cadrul 
întîlnirii triunghiulare, la care vor 
lua parte cei mai buni jucători și 
cele mai bune jucătoare din R. P. 
Ungară, R. P. F. Jugoslavia și 
R. P. Romînă.

Spectatorii bucureșteni vor putea 
să urmărească evoluția unora din
tre cele mai bune „palete" din lu
me. Astfel din R. F. Ungară și-au 
anunțat participarea: fostul cam
pion mondial Ferenc Sido, actualul 
campion al R. P. Ungare Jozsef 
Kockzian fost finalist al campio
natelor mondiale de 1a Bombay 
din 1952, G;zi Farkaș, deținătoare 
a titlului suprem, împreună cu ce
hoslovacul Andreadis la proba de 
dublu n-ixt, Eva Koczian campioa
nă a R. P.Ungare, Ilona Kerekes 
cîștigătoare a întrecerilor din ca
drul Jocurilor mondiale universi
tare de 'ară de la Budapesta din 
anul trecut, F alman Szepesi, Efe
mer Gyetvai, Foldi, jucătcarea Fan- 
tusz. Din partea R. P. F. Jugos
lavia vor concura printre alții cu- 
aoscuț’i jucător! Vilim Harangozo, 
Jo6;p Vogrinc învingătorul campio
nului mondial Ogimura, Aleksan
dar Grujic, campioana Jugoslaviei 
Margita Covic, Dinka Nicolfc. Prin
tre reprezentanța țării noastre se 
remarcă maestra emerită a spor
tului și campioana mondială Ange
lica Rozeanu, maeștrii sportului

Consfătuirea 
ziarului Sportul popular 

cu cititorii sâi din capitală
Cu prilejul împlinirii a zece 

ani de la apariție, ziarul nos
tru organizează o consfătuire 
sîmbătă 19 martie orele 17, la 
clubul sindicatului Invăță- 
mînt (Bd. 6 Martie Nr. 32). 
Sînt invitați a lua parte citi
torii ziarului, sportivii frun
tași, antrenorii și activiștii 
sportivi din asociații și co
lective sportive.

Consfătuirea va fi urmată 
de un program artistic.

In preajma meciului 
R. Cehoslovacă — Austria
PRAGA, (Agerpres). — Ceteka 

transmite:
Echipa selecționată de fotbal a 

R. Cehoslovace care urmează să 
întîtoaască la 27 martie echipa Au
striei a susținut primul joc de an
trenament. Adversarii reprezenta
tivei cehoslovace au fost jucătorii 
echipei Spartak Mlada Boleslav. 
Meciul a luat sfirșit cu scorul de 
14-0 în favoarea reprezentativei R. 
Cehoslovace.

In acest meci echipa R. Ceho
slovace a fost alcătuită astfel: 
Schroif-Mancl k, Koubek, Safranek- 
Hejsky, Prochazka-Siuda, Vencek, 
Krtzak, Criia, Pesek. In repriza a 
doua, ultimii doi jucători au fost 
înlocuiți de Pazdera și Svoboda.

Pe scurt
• Inotătoarea poloneză Olejnikova 

a obținut recent un nou record al 
R.P. Polone la proba de 100 m. spa
te. Ea a parcurs distanța în 1:18,4.

9 Meciul de fotbal dintre echipele 
Italiei și Germaniei Occidentale care 
va avea loc la 30 martie la Frank
furt pe Main (Germania Occidentală) 
va fi arbitrat de arbitrul maghiar 
Zsolt. Cei doi arbitri de tușă vor fi 
de asemenea din R. P. Ungară.

9 Echipa de tenis de masă a An
gliei, care va participa*  la campiona
tele mondiale de la Utrecht (Olanda), 
va fi alcătuită din.. următorii jucă
tori: Bergmann, Leach, Kennedy, 
Merret, Rhodes, Winn, Ann Haydon, 
Rosalinde Rowe și Diana Rowe.

9 După cum anunță presa italiană, 
echipa de fotbal a statului Luxem
burg, care s-a înscris la turneul ju
niorilor organizat de FIFA, nu va 
putea participa la acest turneu, din 
cauza lipsei de fonduri. Astfel, în 
grupa D vor juca numai echipele 
R. P. Ungare, Turciei și Jugoslaviei.

9 Echipa de juniori a Italiei care 
va participa la turneul organizat de 
F.I.F.A. este antrenată de fostul in
ternațional Giuseppe Meazza. Lotul 
se pregătește în orașul Florența.

9 La 20 martie echipa de baschet 
a R. P. Bulgaria va susține la Paris 
un joc cu echipa reprezentativă a 
Franței.

INTERNATIONAL DE TENIS DE MASĂ DE LA BUCUREȘTI
Toma Reiter campion al R.P.R., 
Mircea Popescu, Șari Szăsz, Ella 
Zeller, Matei Gantaer, Paul Pesch, 
Tiberiu Harasztosi, tinerii Andro-

Cu prilejul campionatelor re
publicane de tenis de masă ale 
căror finale au avut loc săptă
mâna trecută, maestra emerită a 
sportului și campioana mon
dială Angelica Rozeanu a îm
plinit 20 de ani de activitate 
sportivă. ,

Cu ocazia acestei sărbătoriri 
tov. Manole Bodnăraș, președin
tele Comitetului pentru Cultura 
Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri a înmî- 
nat Angelicăi Rozeanu o cupă 
de cristal și distincția „Meri
te în sport".

Azi încep marile întreceri de schi de la Zakopane

O imagine din edijia trecută a concursului de la Zakopane. Barbara 
Grocholska (R.P. Polonă) in proba de coborîre.
Ceasuri 1a rînd am încercat să 

obținem legătura telefonică cu de
legația romînă de schiori, care se 
află la Zakopane în R. P. Polo
nă. De fiecare dată, una din func
ționarele centralei telefonice de la 
Varșovia ne răspundea: „Toate fi
rele spre Zakopane sfert ocupate, 
au loc convorbiri internaționale și 
în special de presă. D-vs. nu știți 
că sîmbătă însene acolo o mare 
competiție de schi?".

Fără îndoială că știam acest 
lucru și tocmai de aceea voiam să 
aflăm noi vești, în legătură cu 
unul dintre cele mai mari con
cursuri de schi ale acestui sezon, 
întristați că nu am putut obține 
legătura, am găsit totuși o sursă 
din care să aflăm ultimele amă
nunte în legătură cu ,,Memorialul 
Bronislaw Czech și Helena Marus- 
zarowna". Tocmai cînd renunțam 
la convorbirea telefonică, poșta 
ne-a adus ultimele ziare din Var
șovia și Stalînogrod. Am aflat 
astfel, că la această competiție 
iau parte peste 100 de schiori din 
10 țări.

Pe pîrtiile stațiunii de iarnă 
din Carpații Poloniei se vor în
trece schiori din R. Cehoslovacă 
(10), Franța (8), Norvegia (3), 
R. P. Ungară (10), R. P. Bulga
ria (8), R. P. Romînă (10), Sue
dia (5), precum și schiori din 
Austria, R. D. Germană, Finlanda, 
și bineînțeles un mare număr de 
schiori polonezi.

Nivelul concursului se anunță a 
fi deosebit de ridicat, ținînd sea
ma de valoarea participanților. Din 
echipa franceză fac parte James 
Couttet campion mondial și olim
pic din anul 1948 și tînărul Fran- 

nache, Zaharia Bujor, Maria Go- 
lopența, Irma Magyari.

In primele zile vor avea loc în- 
tîtairi inter-echiipe (masculine și fe
minine). Se via juca sistem turneu 
— fiecare echipă reprezentativă va 
înitîtoi pe rînd pe celelalte două e- 
chiipe. La proba pe echipe bărbați 
formațiile vor fi alcătuite din cite 
patrii jucători. O rnitttaire va cu
prinde cu totul 16 meciuri indivi
duale, învingătoare devenind echi
pa cane va cîștiga mai întâi 9 me
ciuri. Initîlnirea se va putea tormina, 
însă și te egalitate: 8—8.

In proba pe echipe fentei se va 
juca după sistemul Cupei Swayt- 
hlyng de la proba masculină a 
campionatelor mondiale. Adică for
mațiile se vor compune din cîte 
3 jucătoare, o întîlnire inter-echi- 
pe avînd în total 9 meciuri indivi
duate. Echipa care va cîștiga mai 
întîi 5 partide va fi învingătoare. 
In întrecerile inter echipe — mas
culine și feminine — o partidă in
dividuală se va desfășura după 
sistemul „cel mai bun din trei 
seturi".

După terminarea întîlnirilor in
ter echipe, sîmbătă și duminică se 
vor disputa jocurile individuale la 
cele cinci probe; simplu femei, sim- 
pplu bărbați, dublu bărbați, dubltf 
femei și dublu mixt. La aceste pro
be se va juca sistem eleminatoriu 
după formula „cel mai bun din cinci 
seturi".

țois Bonlieu, care, cu toate că are 
numai 18 ani, a reușit performanțe 
răsunătoare, precum și cunoscu
tele schioare Josefe Neviere, The- 
rese Leduc, Francille Breau și Ma- 
rissette Agnel.

Din nodurile echipei austriace 
se evidențiază în mod deosebit 
eoncurenții: Zimmermann, Walter 
Schuster, Stroltz campioana mon
dială de la Are, Trude Klecker, 
Lotte Blattl și Hedi Moslacher.

Foarte puternică este echipa ceho
slovacă. Din ea fac parte Jaroslav 
Cardal, Krajniak, Vlastimil Melich, 
Frantișek Felix, concurentele Mala 
și Vasicova. .

Din țara celor 1000 de lacuri aa 
venit să concureze la Z k spâne, 
Paavo Lonkila, Aimo Kataja, pre
cum și fondiștii fruntași Sirtka 
Polkunen, Siiri Rantanen și concu
renta Laila Salonen.

Schiorii norvegieni vor & pre- 
zenți te acest important conciu» 
prin campionul olimpic te aom St
riata nordică Simon Steatvi. prs 
cei mal bun săritor norvegian 
Georg Thrane și talentatul junior 
Sven Anderssen.

Programul concursurilor es.te ur
mătorul :

19 martie: fond 10 km. fete și 
15 km. bărbați; 20 martie: sări
turi speciale; 21 martie : Ștafeta 
3x5 km. fete și 4x10 km bărbați; 
coborîre; 22 martie: zi lejeră; 
23 martie: slalom bărbați și fe
mei ; 24 martie: fond 30 km. 
slalom uriaș bărbați și femei pre-’ 
cum și solemnitatea de închidere 
a concursurilor.
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