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În cinstea Săptămînii Mondiale a Tineretului

Toată atenția concursurilor sportive 
ale t*neret«hri

Apărarea păcii o datorie 
a fiecărui om cinstit

Aproape 
pe țară 

sportive în care să nu se constate 
că în ramura de sport respectivă 
există o largă masă de practicanți 
și un număr corespunzător de spor
tivi fruntași, dar că lipsesc în 
sehimb elementele de categorie me
die. Elemente de categorie medie 
sînt considerați tinerii capabili de 
un real progres care printr-o aten
tă muncă de instruire în cadrul co
lectivelor și maj ales printr-o in
tensă activitate competițională pot 
ajunge la stadiul de măiestrie pen
tru a înlocui sau pentru a mări 
rîndurile actualilor sportivi frun
tași.

Această problemă a făcut obiec
tul multor discuții printre tehnice- 
nii noștri din diversele ramuri de 
sport. Indiferent de opiniile fiecă
ruia, cu toții au ajuns la concluzia 
că singurul și cel mai eficace mij
loc pentru a rezolva această pro
blemă atît de dificilă este organi
zarea cit mai multor competiții des
chise maselor de tineret din rîndu
rile căruia să se ridice viitorii 
sportivi fruntași. Aplicarea practică 
a acestei concluzii s-a făcut mai 
ales prin calendarul competițional 
din acest an. toate disc’plinele 
sportive prevăzind o sumedenie de 
concursuri pentru copii, juniori și 
tineret.

Importanța concursurilor sportive 
organizate pentru tineret este un 
lucru de necontestat. La sporturile 
în care în ultimii ani această pro
blemă a fost tratată cu atenție și 
seriozitate, roadele n-au întîrziat sa 
apară. Atteîismul își datorează sal
tul valoric din ultima vreme toc
mai faptului că la această ramură 
de sport au fost organizate neîn
cetat concursuri de juniori Pe sca
ră locală și republicană. In cam
pionatele școlare sau în campio
natele școlilor sportive de tineret 
s-au evidențiat anul trecut nume
roși a.leți care acum se numără 
printre fruntașii probelor respective 
(Gh. Popescu la suliță, Emilia Du
mitru la disc, Ion Balotescu și Gh. 
Veliciu la semifond, M'rcea Stein 
la triplusalt etc.). Tot astfel s-au 
petrecut lucrurile și la lupte cla
sice, ajungîndu-se aici la alcă
tui: ea unei reprezentative compusă 
din tineri, la tenis de 
unde și cu echipa de bărbați 
ne putem număra astăzi printre 
fruntașele din lume, la natațle, un
de prin prezența unor tineri ridicați 
în ultima vreme putem să declan
șăm bătălia performanțelor înalte, 
la scrimă, unde lotul reprezentativ 
a fost mult întinerit și lărgit, la 
tir, volei, etc. La fotbal, unde masa 
practicabililor este deosebit de lar
gi, necesitatea creșterii neîncetate 
a calității jocului a determinat or
ganizarea campionatului republican 
de tineret, ca treaptă intermediară 
în creșterea jucătorilor de la junio
rat la echipele de primă categorie.

Nu numai la sporturile pe care 
le-am enumerat pînă acum au fost 
organizate concursuri pentru tine
ret La toate disciplinele sportive 
au fost prezente in calendar ase
menea competiții dar — spre deo
sebire de exemplele de mai sus — 
în alte sporturi roadele n-au fost 
atît de vizibile. Aceasta pentru că 
numărul concursurilor a fost fie 
prea mc față de necesitățile ma
sei, fie slab organizate, 
plică de ce după ani 
muncă intensă pentru 
rea schiului și pentru 
performanțelor, în această ramură 
de sport ne găsim incă la un sta
diu inapoiat. Superficialitatea cu 
care privesc unele coiect ve sporti
ve desfășurarea concursurilor de.

n-a fost conferință 
a unei discipline

masă,

Așa se ex- 
de zile de 
populari za- 

creșterea

juniori la schi și numărul încă re
dus de competiții organizate în a- 
cest sport s-au făcut simțite chiar 
și în acest an, participanții prezen- 
tîndu-se în număr mic, iar mulți 
dintre ei slab pregătiți. De aseme
nea, la rugbi unde valoarea noastră 
este recunoscută pe plan interna
țional, lipsa de preocupare pentru 
organizarea concursurilor de tine
ret a făcut ca pînă în acest an, 
de cele mai multe ori, împrospă
tarea echipelor fruntașe să nu se 
facă prin cadre tinere proprii, ci 
prin jucători aduși în perioada de 
transferări. Bineînțeles că această 
soluție nu duce la o întărire a ac
tivității de performanță, ci la ri
dicarea pentru moment a unor e- 
chipe, în dauna altora.

Amil acesta există în calendarul 
C.C.F.S. și al asociațiilor sportive 
un număr mare de competiții 
caracter 
tineret. I 
mărul i 
local.

Este I 
rea nesatisfăcătoare a concursuri
lor sportive duce la slăbirea mun
cii de instruire. Dacă tineretul este 
mobilizat prin concursuri, ei își 
verifică stadiul de pregătire și are 
ocazia să-și dezvolte capacitatea de 
luptă. Un concurs prost organizat 
nu numai că nu duce la îndeplini
rea acestui scop propagandistic și 
tehnic, ci îndepărtează tineretul de 
la practicarea disciplinei respective. 
De asemenea, numărul camp onate- 
lor și concursurilor pe scară repu
blicană, ori cit ar fj de mare, tot 
nu va reuși să cuprindă întreaga 
masă a celor ce vor și au capaci
tatea să-și ilustreze valoarea în ca
drul unor asemenea concursuri. De 
aici obligația pentru toate comite
tele CFS, asociațiile sportive și co
lectivele sportive de a organiza cît 
mai multe concursuri pe scară lo
cală care să-i pună la întrecere pe 
toti tinerii din cadrul unui colectiv, 
oraș, raion sau regiune.

In pregătirea tinerelor cadre 
sportive un rol însemnat îl are lăr
girea continuă a activității spor
tive de masă a tineretului studios, 
în acest scop, planul calendaristic 
al concursurilor sportive republi
cane pe anul 1955 prevede un nu
măr mare de concursuri pentru e- 
levii din școlile medii și profe
sionale și pentru tinerii din Institu
tele de învățămînt superior. Pen
tru intensificarea activității spor
tive a tineretului studios, secțiunile 
de tnvățămitrt din regiuni trebuie 
să organizeze competiții interșcoli, 
concursuri amicale, asigurînd astfel 
și verificarea muncii de instruire 
sportivă depusă în cadrul școlilor, 
precum și un schimb de experiență 
intre profesorii de educație fizică. 
Perioadele de vacanță trebuie folo
site la maximum în acest sens. Ți- 
nind seama de marea însemnătate 
educativă a 
școlari, trebuie 
sebită atenție 
manifestațiilor 
du-li-se un nivel 
sportiv cît mai înafL

Nu trebuie precupețit nici un e- 
fort pentru a organiza cît mai 
multe concursuri de tineret. Chiar 
în acest an vom putea culege pri
mele roade ale muncii depuse cu 
tineretul. In țară și peste grani
țele patriei noastre, tinerii și ju
niorii vor fi chemați să se întrea
că în multe discipline sportive. Ei 
vor putea să-și facă datoria nu
mai dacă activ'știi sportivi vor în
țelege să muncească așa cum tre
buie cu acești viitori sportivi frun
tași.

cu 
republican pentru juniori și 

In schimb trebuie lărgit nu- 
acestor întreceri pe plan

bine de știut că organiza-

concursurilor pentru 
să se acorde o deo- 
bunei desfășurări a 
sportive, asigurin- 

organizatoric și

Ne aflăm în săptămîna de 
sărbătoare a celor care trec a- 
cum prin anii frumoși ai pri
măverii vieții, în Săptămîna 
Mondială a Tineretului. 
T'nenetul democrat și 
de pace 
sărbătorește această săptămînă 
în condițiile luptei pline de a- 
vînt a popoarelor, pentru men
ținerea păcii, pentru înlăturarea 
primejdiei unui război atomic. 
Tineretul dorește pacea ca să 
învețe, să muncească, să se în
treacă prietenește pe stadioane. 
Tineretul vrea să se bucure de 
viață. Așa se și expEcă faptul 
că 87 de milioane de tineri din 
97 de țâri s-au unit sub stea
gul Federației Mondiale a Tine
retului Democrat, steag de luptă 
pentru un 
pace.

In țara 
bucură de 
bilități de 
tudin'le, de a-și afirma capa
citatea lui creatoare. In aceste 
zile ale Săptămînii Mondiale a 
Tineretului, tinerii patriei noa
stre își afirmă cu însuflețire ho- 
tărîrea de a dărui forța, ela
nul, cunoștințele lor cauzei con
struirii socialismului. In d’feri- 
tele acțiuni care au loc în ace
ste zile sărbătorești, în produc
ție, în învățătură, în manife
stările culturale și sportive, tî- 
năra generație a patriei noa
stre își manifestă voința sa ne
clintită de a lupta pentru întă
rirea patriei, pentru apărarea 
păcii în lumea întreagă.

Sportul, care se numără prin
tre preocupările de seamă ale 
tineretului nostru, este prezent 
în acțiunile din cadrul Săptă
mînii Mondiale a Tineretului cu 
numeroase întreceri. In Bucu
rești, consiliul regional al aso- 
ătațici Știința organizează o se
rie de competiții care au ca scop 
angrenarea studenților, a cor
pului didactic și a personalului 
administrativ în activitatea 
sportivă. Vor avea Ioc con
cursuri de tir, volei, oină, hand-

iubitor
din lumea întreagă

viitor fericit, pentru

Aproape în fiecare zi sala de 
sport a Institutului............. .
maceufic din Tg. Mureș este plină 
de tineri și tinere. Zeci și zeci de 
sportivi din oraș se pregătesc aci 
în vederea diferitelor competiții.

In după-amraza pe care aveam 
s-o petrecem acolo sala ne-a in- 
tîmpinat cu vuietul ei obișnuit. 
Pe terenul de baschet se antrenau 
echipele de băieți și fete ale co
lectivului Progresul. Rînd pe rind, 
tinerele și tinerii se pregăteau să 
tragă la coș... La un semn al an
trenorului, mingile sînt așezate în 
«mijlocul terenului. Jucătorii și ju
cătoarele părăsesc spațiul de joc. 
Este pauza obișnuită din timpul 
programului de pregătire. Și, to
tuși, piaiuza .aceasta nu e o pauză 
obișnuita. In timpul ei, baschet- 
bailiștii și baschetbalistele de la 
Progresul Tg. Mureș au semnat 
ApeAul Consiliului Mondial al 
Păcii. Unul după altul, Zoltan 
Schwartz, Vasile Radar, maestra 
■sportului Margareta Cristea-Rogo- 
bete, Iuliana Simon, Elisabeta 
Cosma, Marla Kovacs, ParaadMva 
Varga, antrenorii Ștefan Zoldy, 
Atilla Balazs ș.a. și-au pus semnă
turile pe Apelul Pății. In numele 
echipei sale, a luat cuvîntul Va- 
site Radar. Printre altele, cunoscu
tul baschetbalist a spus:

„Sînt anul dintre proaspeții ab
solvenți ai Institutului de Cultură 
Fizică. Am fost numit profesor de 
educație fizică la Tg. Mureș și 
la fel ca în timpul studenției am 
posibilitatea și acum să fac sport 
în cele mai bune condițiuni.

La toate acestea 
mă gindesc și a- 
ctun cind semnez 
Apelul Păcii. Con
sider că este de 
datoria mea de om 
cinstit, de sportiv, 
să mă alătur celor 
ce luptă împotriva 
uneltitorilor la un 
nou război, să mă 
alătur 
iubesc 
unesc forțele pen
tru a

Nerva Popa, (sub- 
redacția Tg. Mureș)

Maestra sportului Margareta Cristea-Rogobete semnînd Apelul 
Păcii. Se mai văd, de la stingă la dreapta: Carmen Kamenițki, Zoltan 
Schwartz, Iuliana Simon, Vqsile Radar, Elisabeta Kosma, Paras- 
chiva Varga și Atilla Balazs (antre nori, (Foto P. Meister 1

celor care 
pacea și\și

o apăra".

Medico-Far-
noastră, tineretul se 
cele mai largi posi- 

a-și dezvolta apti-

bal ș. a. Tot în cinstea Săptă
mâni Mondiale a Tineretului se 
va desfășura elapa interfac.ul- 
tăți a campionatelor un versi- 
tare de gimnastică și întrecerea 
din faza pe colective a crosului 
„Să întîmp năm 1 Mal“.

La Cluj au avut loc dumini
că primele competiții sporlive 
închinate Săptămînii Mondiale 
a Tineretului. In sala de sport 
a universității „Bdlyai" s-a 
disputat un concurs de gm- 
nastîcă între echipele diferite
lor facultăți din localitate. Cefe 
mai bune rezultate le-au o'-ț- 
nut echipa studentelor de Ia fa
cultatea de științe naturale și 
echipa studenților de la facul
tatea de fizico-matematici

In mijlocul participant lo,- la 
acest concurs a venit și rectorul 
universității, tov. prof. Raluca 
Ripan, care i-a răsplătit cu di
ferite premii pe cei meriluoși.

Tot la Cluj, s-a desfășurat 
duminică un concurs de înot or
ganizat de consi(iul regional al 
asociației „Rezervele de muncă", 
în colaborare cu secț'a învăță
mînt a Sfatului pipular. Con
cursul a cunoscut un mare suc
ces : 560 de tineri au luat star
tul în diferitele probe progra
mate.

La
Progresul 
colectivul 
fizică au 
Săptămînii
tului un concurs de gimnastică 
pentru studenții neciasificați din 
facultățile medicină generală, 
pediatrie și igienă. Cei 38 de 
concurenți (22 de studenți și 
16 studente) au dovedit, în ge
neral, o bună pregătire, fiind 
viu aplaudați de numeroșii spec
tatori. Pe locurile de frunte ale 
clasamentelor s-au siiuat: Ada 
Malak (fete) și V. Bîgu (bă'e- 
ți). Acestora, ca și celor care 
au dobîndit bune rezultate în în
vățătură și în activitatea spor
tivă : Viorica Streche, Mircea 
Popa, N. Mihăilă ș. a. li s-au 
înmînat premii constînd din lu
crări de medicină.

Iași, colectivul sportiv 
I.M.F. împreună cu 
catedrei de educație 
organizat în cinstea 
Mondiale a Tinere-

i

'■

r

La 5 aprilie va începe 
meciul Smîslov—GheHer

pentru titlul de campion 
de șah al U.R.S.S.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
După cum se știe, în finala ce. 

lui dte ai XXII-lea campionat unio
nal de șah, locurile 1 și 2 att fost 
împărțite de marii maeștri Vasili 
Smîslov și Efim Gheller, care au 
totalizat cîte 12 puncte fiecare. 
Pentru desemnarea campionului u- 
nional, cei doi șahiști vor disputa 

^un meci de șase partide care va 
începe în ziua de 5 aprilie. Parti
dele vor avea loc în zilele de 5, 6, 
8, 10, 13 și 15 aprilie, urmînd ca 
în zilele de 7, 9, 11, 14 și 16 apri. 
lie să se dispute continuarea între
ruptelor. La 12 aprilie cei doi șa
hiști vor avea o zi de odihnă.

Apropiatul meci este așteptat cu 
un deosebit interes de cercurile șa- 
histe. Smîslov și GheHer se numără 
printre cei mai buni șahiști sovie
tici. Ambii au făcut parte din echi
pa reprezentativă a Uniunii Sovie
tice care a cucerit titlul de campioa
nă mondială în anii 1952 și 1954.

Sărbătoarea schiorilor
dia R.S.S. Karelo-Fină
PETROZAVODSK (Agerpres). —4 

TASS transmite:
La Petrozavodsk s-a desfășurat 

tradiționala sărbătoare națională 
a schiorilor din R.S.S. Karelo- 
Fină. La diferitele concursuri au 
participat peste 6.000 de sportivi, 
de 10 ori mai mult decit anul tre
cut. Programul a cuprins probe del 
ștafetă și alergări pe diferite <MJ 
stanțe.

Finalele campionatelor individuale 
de haltere se desfășoară la Cluj

La sfirșitul acestei săptămîni se 
vor întrece la Cluj cei mai buni 
halterofili din țară. La cele șapte 
categorii se vor desfășura întrece; 
rile pentru titlurile de campioni 
republicani pe anul 1955.

Finalele campionatelor individua
le de haltere din acest an vor re
uni pe cei mai buni sportivi ai 
acestei discipline, campioni și re
cordmani ai țării, maeștri ai spor
tului și campionii fazei regionale. 
Astfel, amatorii de sport din Cluj 
vor avea prilejul să-i urmărească 
la „lucru" pe Silviu Cazan, Mie 
Ienciu, Gh. lenciu, Ilie Danceak 
Eremia Delcă, Afilia Vasarhely, Ti- 
beriu Roman, Nelu Segal, Gh. Pur- 
cămaa și ailți halterofilii cunoscuți, 
cu o bună pregătire tehnică. Ală
turi de aceștia vor concura 6 serie 
de elemente tinere din aproape toa
te regiunile țării : Octavian Gheor
ghiu, Valentin Mincior, Frantz 
Goschler, Gh. Gospodinov (Bucu
rești), I. Vlădăreanu, C. Stamate 
(Orașul Stalin), Pavel Bulgaru 
(lași), Șerbain și Al. Engelmayer 
(Oradea), Voicu Safta și Fr. Ne- 
davni (Timișoara), Gh. lakab, Ar- 
cadie Sinai (Oluj), Al. Cristea 
(Ploești) și mulți alții.

Niciodată pînă acum, în prece
dentă? ediții aile campionatelor, 
numi; iii concurențelor nu a fost

atît de mare ca în acest an. A- 
proape 100 de halterofili din 12 re
giuni ale țării se vor întrece in 
acest an la finalele de la Cluj, 
ceea ce dovedește că în multe re
giuni ale țării s-au făcut pași im
portanți pentru popularizarea ace-> 
stui sport. Halterofilii din regiunile 
Ploești, Bacău și Regiunea Autono
mă Maghiară participă pentru pri
ma oară la finalele campionatului.

Deși este um luicinu ellemeintiar, 
amintim totuși obligativitatea pen
tru concurenți de a avea asupra

Biroul Comisiei centrate de 
haltere anunță pe toți finaliștii 
campionatelor individuale de 
haltere că vor trebui să fie 
prezenți la Cluj, pînă cel mai 
târziii vineri 25 miairMe, ona 12.

lor carnetele de ilegUnanare cu vi-' 
zele la zi.

De asemenea, comitetul orășe
nesc C.F.S. Câuj va trebui _ să se 
preocupe din timp de o cît mai 
Dună organizare a întrecerilor.

Va trebui să se facă o temeincă 
popularizare în rîndul tineretului 
din uzinele, fabricile, școlile și i™4 
stituțiile dm orașul Clufe



Activitatea sportivă in regiunea Bîrlad
Munca de conducere, coordona

re și control a activității sportive 
dintr-o întreagă regiune pun® în 
fața activului comitetului regional 
C.F.S. probleme multiple și com
plexe. In special în cadrul unei re
giuni cu specific agricol, așa cum 
es>te regiunea Bîrlad, aceste pro
bleme devin și mai anevoioase. 
Este vorba despre cuprinderea ac
tivității sportive pe o mare supra
față geografică, ^cu centre destul 
de depărtate unul de celălalt, cu o 
tradiție sportivă de dată foarte 
recentă. In aceste condiții, nici nu 
poate fi vorba de cuprinderea 
muncii doar de către cei doi acti
viști salariați ai comitetului regio- 
onal C.F.S și nici chiar de întreg 
activul acestui comitet. Pentru 
aceasta este nevoie de folosirea 
tuturor forțelor, precum și de 
mult spirit organizatoric, pentru a 
se putea utiliza dragostea de 
sport a maselor, în folosul dezvol
tării generale a mișcării sportive 
din regiune.

Cu toate aceste condiții grele de 
muncă, succesele realizate în mun
ca sportivă, cu deosebire în satele 
regiimiii Bîrlad arată că activi
știi sportivi de acei au cunoștințe
le și capacitatea organizatorică 
necesară muncii pe care o duc.

REZULTATE DEOSEBITE
In regiunea Bîrlad există in pre

zent 235 de colective sportive din
tre care 190 la sate. Majoritatea 
colectivelor sportive sătești au te
renuri de sport, în fiecare an 
competițiile sporitve sătești adună 
la startul întrecerilor mii și mii 
de participanți. La Spartachiada 
de vară a satelor din anul trecut, 
de pildă, peste 12.000 de țărani 
muncitori au luat parte la între
ceri, iar in cadrul Spartachiadei 
de iarnă a satelor din acest an, 
numai la șaî. au concurat peste 
8000 de țărani muncitori.

Voleiuil, fotbalul, handbalul, gim
nastica. oină, călărîa, atletismul și 
trînta sini sporturi mult îndrăgi
te de tineretul din satele regi
unii Bîrlad. Aproape că nu există 
colectiv sportiv sătesc care să nu 
aibă una sau chiar mai multe e- 
ch'pe înscrise în campion-ațele ra
ionale de fotbal sau volei și nu 
sînt puține colectivele sportive ca
re au echipe reprezentative chiar 
în campionatele regionale. C’ne 
din regiune nu-i cunoaște pe vred
nicii fotbaliști din echipa Gospo
dăriei Agricole de Stat din Ghi- 
digeni — raionul Birlad, — care 
au o comportare din ce în ce mai 
frumoasă în campionatul ’egional 
de fot bail ? Cine mu știe că anul 
trec-Jt colectivul sportiv al G.A.S. 
Vonești — raionul Bîrlad — a 
realizat 200 de purtători de in
signă G.M.A. și că membrii colec
tivului sportiv de la S.M.T. -Cri- 
vești muncesc cu drag și elan pen
tru ca în fiecare an colectivul lor 
să fie fruntaș pe regiune in mo- 
bil’zareia tineretului la competi
țiile sportive?

Activitatea sportivă Ia sate s-a 
dezvoltat mult în ultimul timp în 
regiunea Bîrlad, pentru că cei ce 
răspund de această treabă au în
țeles să se achite conștiincios de 
ea. La comitetul regional CF.S. 
există o preocupate permanentă 
fată de angrenarea în sport a ma
selor de țărani muncitori. Comite
tul regional C.F.S, avnd spriji
nul efectiv al organelor de partid 
și U.T.M. a organizat anul tre
cut două competiții sportive să
tești pe plan regionali. Prima, de
numită „Cupa satelor", s-a adre
sat numai tinerilor care s-au în
trecut la 10 discipline, iar a doua 
— „Spartachiada feminină" — a 
angrenat in întreceri numai femei 
din mediul sătesc. Ambele compe
tiții, _ organizata la o luna «țțjă 
desfășurarea Spartachiadei de ’ va

Vie activitate sportivă
De o bună bucată de vreme, la 

școala profesională nr. 1 din Gnaio- 
va se desfășoară o intensă activi
tate sportivă. Pe terenul sportiv al 
școlii sau în sala de sjport zeci 
de elevi au început să practice di
ferite discipline sportive.

Sub îndrumarea profesorului de 
educație fizică V. Pîrlogea și
avînd sprijinul direcțiunii școlii
(director tov. Miiroca Teodloresau), 
elevii înregistrează succese mereu 
mai frumoase 
sportivă. Astfel, echipa de gim
nastică a școlii a luat parte la 
tin concurs și, cu toate că avea de 
înfruntat alte echipe cu o mai în
delungată activitate ocimpefeționailă, 
a ocupat locul al treilea.

De asemenea, în cadrul școlii se 
organizează diferite competiții care 
stîrnesc un deosebit interes în 
landurile cfevilor. Spre exemplu, 
de curind a lost organizat’ un 

în attivitatea

ră a satelor, s-au bucurat de un 
succes deosebit, înitTumimd peste 
16.000 de participanți.

Pentru anul acesta, comitetul 
regional C.F.S. Bîrlad, în colabo
rare cu sfatul popular regionali, or
ganizează o nouă competiție spor
tivă sătească, numită „Cupa Pă
cii". Sportivii din satele regiunii 
Birlad se vor întrece de diata a- 
ceasta la atletism, gimnastică, tir, 
cursa cu obstacole, călărie, volei, 
oină, handbal, fotbal și trîntă. Co
lectivul sportiv oaire va înregistra 
cea mai largă mobil i zare va fi pre
miat cu materiale și echipamente 
sportive.

SPRIJIN ȘI COLABORARE
Cum s-a ajuns însă la aceste re

zultate deosebite in munca sportivă 
din regiunea Binlad? Desigur, nu 
prea ușor. A fost nevoie de multă 
muncă. Și această muncă a fost 
încununată de succes, pentru că 
mi au dus-o numai activiștii spor
tivi, ci a fost considerată oa o 
sarcină și de către activiștii co
mitetelor regionale și raionale de 
partid și U.T.M., de sJatul popu
lar regional și cele raionale. Tov. 
N Trocan, președintele slatuiui 
popular regional a mers tn satele 
regiunii de nenumărate ori. De 
fiecare dată ei s-a interesat și de 
problemele muncii sportive, ajui- 
tind și înd numind. Fieoare. depia- 
sare în regiune a activiștilor 
U.T M. cete precedlstă ide o șe
dință comună de instructaj la eo- 
nr'tetui regional C.F.S. In acest 
fel, colectivele sportive sătești pri
mesc în permanență sprijin de la 
regiune și au asigurată legătura 
permanentă cu centrul regiunii.

GREUTĂȚI CARE TREBUIE 
ÎNLĂTURATE

Activitatea sportivă în satele re
giunii Birlad s-ar dezvolta, fără 
îndoială, și mai mult dacă n-ar 
mtimpmia o serie de greutăți. Este 
vorba, irr primul rîn-d, de insufi
ciența bazei materiale, caire !:a 
ora actuală constituie cea maii im
portantă greutate. Terenurile de 
sport existente nu maii pot cu
prinde întrega activitate din sa
tele acestei regiune De aceea, a- 
nul acesta trebuie amenajate cit 
mai multe terenuri de sport, care 
să poată asigura o normală des
fășurare a activității competițio- 
nale sătești.

Problema echipamentului și a 
materialelor- sportive cr,nstrittre de 
asemenea o greutate dintre cele 
mat mart, iar lipsa unei săli de 
sport face ca unele discipline spor
tive, printre care voleiuil, baschetul 
și atletismul, să nu poată fi prac
ticate din octombrie și pînă în a- 
priiie.

In toată regiunea n-u există de- 
cît 4 antrenori, care, bineînțeles, 
nu pot cuprinde întreaga muncă. 
De. aceea, problema cadrelor teh
nice trebuie să constituie in anul 
1955 una dintre sarcinile cele mai 
importante ale comitetului regio
nal CF.S. Acfi unea pentru cre
șterea numărului de arbitri tre
buie să fie extinsă în anul acesta 
și mai mult. Școlile și cursurile 
de arbitri trebuie să cuprindă cît 
mai mulți tineri și tinere.

Este necesar ca anul acesta să 
se dea o importanță mai mare a- 
menajării de noi piste de atletism, 
știut fiind că cele patru piste e- 
xisteute acum în reghme sînt cu 
totul insuficiente. In anul 1955 '« 
trebui intensificată munca de în
drumare și control a profesorilor 
de educație fizică și a instructo
rilor absolvenți ai cursurilor cen
trale, ca factoci importanți în mun
ca sportivă de la sate.

Muncind cu și mai multă însu
flețire, activiștii sportivi din regi
unea Bîrlad vor putea înregistra 
noi succese în munca lor.

la o scoală din Craiova
campionat de șah eu prilejul că
ruia s-au remarcat etevii Gh. Be
chet, Marin Crasan și Tudor Va- 
sile.

O vie activitate se desfășoară și 
în domeniul complexului G. M. Ă. 
Numeroși elevi din cadrul acestei 
școli se pregătesc cu seriozitate 
pentru trecerea normelor G.M.A. 
sau F.G.M.A.

Rodnica activitate sportivă de 
la școala profesională nr. I din 
Craiova nu s-ar fi putut desfășura 
dacă elevii nu ar fi avut la dispo
ziție baza materială necesară. In 
acest sens, directorul școlii s-a 
preocupat din timp de procurarea 
materialului necesar activității 
sportive în aer liber Așa îneît, e- 
levii acestei școli își vor continua 
frumoasa lor activitate sportivă

Ion Rizoiu. Nicolae Rove n ța 
corespondenți

Din experiența sectoarelor C.F.S. ale C.S.R.

ALEGERILE ORGANELOR SPORTIVE SINDICALE IN BUCUREȘTI
Pregătirea și organizareă alege

rilor organelor sportive sindicale 
în orașul și regiunea București sînt 
în plină desfășurare. In timpul 
care a trecut de la primirea in
strucțiunilor cu privire la organiza
rea alegerilor și pînă în momentul 
de față, noi am înregistrat frumoa
se succese pe linia întăririi organi
zatorice a colectivelor sportive și 
a alegerii celor mai potrivite ele
mente în fruntea cercurilor sporti
ve. In acest scop noi am folosit o 
serie de metode care, fără îndoială, 
vor putea fi folosite și în alte re
giuni.

In primul rind, este vorba des
pre pregătirea activiștilor care ur
mau să răspundă de buna desfășu
rare a pregătirii și organizării a- 
legerilor. Consiliul Sindical Regio
nal București s-a preocupat intens 
de acest obiectiv. Ca urmare, con
siliile sportive regionale și orășă- 
nești ale asociațiilor în colaborare 
cu comitetele sindicale respective, 
au trecut la întocmirea unui plan 
concret cu sarcini defalcate pe oa
meni și cu date precise pentru fie
care acțiune în parte.

In cadrul colectivelor sportive a 
început o vastă acțiune de poțm- 
larizare a alegerilor și de pregătire 
a dărilor de seamă. In cele mai 
multe colective au fost folosite toa
te mijloacele de propagandă și agi
tație începînd cu munca de la om 
la om și sfîrșind cu emisiuni prin 
stațiile de radioamplificare și șe
dințe de prelucrare. De un real fo
los în popularizarea alegerilor a 
fost organizarea de competiții de 
șah, volei, tenis de masă, atletism, 
popice, concursuri de orientare tu
ristică etc., care au atras un mare 
număr de sportivi în întrecere în 
cinstea acestui important eveni
ment din viața mișcării sportive 
sindicale. Agitația în jurul alegeri
lor organelor sportive sindicale a 
avut un dublu rezultat: pe de-o 
parte, masele largi de oameni ai 
muncii au luat cunoștință de cu
prinsul instrucțiunilor cu privire la 
alegeri și de principalele probleme 
ale mișcării sportive în cadrul în
treprinderilor respective, iar pe de 
altă parte, mii și mii de oameni ai 
muncii s-au înscris în colectivele 
sportive. Colective sportive ca

întreceri în cadrul 
crosului de mase

„Să întimpinăm 1 Mai“
In întreaga țară se desfășoară cu 

însuflețire întrecerile crosului de 
mase „Să întîmpinăm 1 Mai". 
Tineri și tinere din cadrul colec
tivelor sportive iși dispută întîie- 
tatra în popularul cros de mase 
de primăvară, competiție intrată 
în tradiția mișcării noastre spor
tive.

După cum ne informează cores
pondentul nostru Nicolae Rovența, 
la școala pedagogică din orașul 
Craiova s-au desfășurat intense 
pregătiri în vederea primei etape a 
crosului. Zilele trecute, peste 400 
de elevi și eleve au luat startul in 
aceste întreceri. In tmod deosebit 
ari ieșit în evidență, prin rezul
tatele obținute, elevii Florea Șar
pe, Alexandru Cubuniceanu, Iile 
Dumitru, Nicolae Tetea, Nicolae 
Ghină și alții.

Odată cu primele zile însorite de 
primăvară. Ia Timișoara au început 
și întrecerile crosului de masă „Să 
în-tîmptnăm 1 Mai". Unul din co
lectivele cele mai harnice, în a- 
ceastă privință, a fost colectivul 
școlii profesionale Nr. 3. Desfășu
rarea crosului, după cum ne comu
nică corespondentul nostru M. Po- 
povici, a fost precedată die o in
tensă muncă de agitație și propa
gandă. Dintre concurenții din 
rîndurile acestui colectiv sportiv 
s-au evidențiat în mod deosebit 
Friedrich Piskey, Iosif Dion și 
alții.

Cu multă dragoste șe pregătesc 
și elevii școlii piscicole din Ma- 
maia-Bâi, regiunea Constanța. In 
vederea obținerii unor rezultate 
cît mai valoroase, elevii și elevele, 
sub conducerea profesorului de 
educație fizică Eugen Nemțea nu, au 
făcut antrenamente de trei ori pe 
săptămînă. După ce a avut loc 
faza pe clase, s-a desfășurat faza 
pe colectiv la care au participat 195 
de concurenți. După cum ne comu
nică corespondenții noștri P. Oprea 
și G. Agoston, elevii au fost aju
tați de colegii lor Alexandru Ar- 
hlpa și Gh. Hristca, care au ca
tegoria doua de clasificare.

I Locomotiva Grivița Roșie și 
j M. C. F, Flamura roșie Co- 
. merț-Alimentar, Uzinele Textile „7 

Noiembrie" etc. au obținut succe
se deosebite pe această linie, suc
cese concretizate în creșterea nu
mărului de membri și întărirea or
ganizatorică.

O altă problemă foarte importan
tă, rezolvată cu succes in cele mai 
multe întreprinderi, a fost cea a ob
ținerii sprijinului organizațiilor de 
partid și U.T.M. în buna desfășura
re a pregătirii alegerilor și a angre
nării efective a comitetelor de în
treprindere în această muncă.

Pornindu-se de la aceste pre
mize, consiliile sportive regionale 
ale asociațiilor au pornit la orga
nizarea de alegeri-model într-o se
rie de cercuri sportive. De un fru
mos succes s-au bucurat alegerile- 
model organizate de asociația Știin
ța la cercul Facultatea de Științe 
juridice, de asociația Progresul la 
cercul sportiv I.C. AS.-Direcțiune 
etc. Nu aceleași rezultate le-a ob
ținut însă asociația Flamura roșit 
la cercul sportiv „Fabrica 13 ulei", 
unde, d'in cauza insuficientei ins
truiri a președintelui comitetu
lui de întreprindere și a tov. Ma
ria Porea, activista consiliului re
gional al asociației, nu s-au res
pectat instrucțiunile cu privire la 
numărul de membri aleși în comi
tetul de cerc.

După alegerile-model, s-a pornit 
la alegeri în restul cercurilor spor
tive, ele desfășurîndu-sepînă în pre
zent în 215 cercuri sportive. In 
cercuri ca Serv. Financiar Gara 
de Nord, Tipografia Filaret, Chimi
ca 10, S.R.P. Geofizica, București- 
zaharoase, T.A.P. 5, etc. alegerile 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
sărbătorească, demonstrînd dragos
tea de sport a tineretului din între
prinderile respective și hotărrea 
lui de a îmbunătăți activitatea spor
tivă.

Cu toate acestea, n-u pretutindeni 
a existat aceeași preocupare pentru 
buna desfășurare a alegerilor co
mitetelor de cerc sportiv. In între
prinderi și instituții ca Adesgo, 
Tehnica Nouă, Pionierul, Ministe
rul de Finanțe, I.C.S.O.R., Dir, reg. 
Gara tfe Nord, Uzinele Vaslle Roai- 
tă etc. comitetele de întreprindere

Activitatea medice-sportivă în orășel Sibiu
In cadrul celor trei cabinete de 

medicină a culturii fizice din ora
șul Sibiu s-.a desfășurat io cursul 
anului trecut o intensă activitate 
mediico-s port i v ă.

Atît la cabinetul existent la spi
talul de copii (responsabil Dr. Lu
cian Giorgia), cît și la cele de la 
spitalul unificat de adulți (resp. 
Dr. Nicolae Hozan) și de la baza 
sportivă (resp. Dr. R. Brandsch) 
s-a dus o intensă muncă de asi
stență medicală și de contrai a 
sănătății sportivilor. Cîteva cifre 
cu care și-au încheiat bilanțul a- 
niuaî respectivele cabinete Sint 
grăitoare. Astfel, în cursul anului 
1954 s-au efectuat în orașul Si
biu 9206 examene medicale de 
control, numărul examenelor efec
tuate de fiecare dintre cele trei 
cabinete fiind aproximativ egal. 
Dintre cei examinați au fost res
pinși 356. S-au efectuat 287 tra
tamente în cazuri de traumatisme, 
în 284 dintre cazuri obținîndu-se 
rezultate rapide, cu vindecare to
tală. De asemenea, cele 775 cazuri 
diispensa-rizate au fost supuse la 

8942 șed'nțe de tratament.
Activitatea profilactico-cwativă 

a serviciului de medicină a cultu
rii fizice dtn Sibiu nu s-a dus în
să numai în cadrul celor 3 cabi
nete M.C.F. ci ea se vădește și în 
cele 3894 deplasări pe teren ale 
personalului respectiv. In această 
cifră se cuprind asistența medicailă 
la competițiile organizate în oraș, 
vizitele efectuate in timpul antre

Noi purtători ai insignei G.M.A. gradul II
In urmă cu cîtva timp, 19 ti

neri, membri ai colectivului spor
tiv Progresul Caransebeș, și-au în
ceput pregătirile pentru trecerea 
normelor necesare obținerii insig
nei G.M.A. gradul II. Ajutați de 
instructorul calecti vilii ui sportiv, A- 
chim Muntcanu, ei s-ani pregătit 
temeinic și au nuut să-și treacă 

și instituție nu s-au preocupat de 
această importantă acțiune, lăsînd 
totul în seama organelor sportive. 
Urmarea a fost, nu numai slaba 
participare a oamenilor muncii la 
adunările generale de alegeri, dar 
și o neglijare a tuturor acțiunilor} 
legate de acest eveniment, (înscri
erea de noi membri, etc.) am în ari 
repetate ale alegerilor în unele 
cercuri și, pe alocuri, chiar încăl
cări ale instrucțiunilor privitoare la 
alegeri. Multe dintre aceste lipsuri 
provin și din lipsa de preocupare a 
unor consilii sportive regionale și 
comitete sindicale regionale. Astfel, 

■ rezultatele slabe obținute la Uzine-' 
le Vasile Roaită, Republica, Elec- 
trocablul și Electroaparataj se dato- 
resc și lipsei de îndrumare din par. 
tea consiliului sportiv regional Me
talul, după cum întîrzierea, cu care 
s-a pornit la alegerea unor comp-’ 
tete de cerc, se datorește întîrzierii 
cu care au început această acțiu
ne unele comitete sindicale regio
nale ca de pildă Constructorul, 
Comerț-Cooperație și Forestier.

Pentru îmbunătățirea muncii în 
desfășurarea mai departe a alegeri
lor organelor sportive sindicale este 
necesară o preocupare susținută 
din partea tuturor factorilor tntere- 
sați, precum și generalizarea a 
două metode folosite cu succes de 
unele colective sportive. Este vorba 
în primul rînd despre formarea u- 
nor brigăzi de agitație, pe 
secții, ateliere sau servicii. 
Aceste brigăzi au rolul de a 
populariza alegerile, de a prelucra 
instrucțiunile și de a atrage mase-t 
le largi ale salariaților în rezolva
rea problemelor activității sportive. 
De asemenea, trebuie formate bri
găzi din reprezentanți ai direcțiu
nii, ai colectivului sportiv, și ai or
ganizațiilor de mase, precum și din 
fruntași în producție și fruntași 
sportivi, care să ducă acțiune» de 
înscriere de noi membri în colec
tiv.

In general, noi vom folosi învă
țămintele trase în prima perioadă 
a campaniei, pentru îmbunătățirea 
în viitor a alegerilor organelor 
sportive sindicale.

GH. CLI B A 
responsabilul sectorului C.F.S. 

al C.S.R. București

namentelor precum și vasta acți
une de educație sanitară a sporti
vilor, dusă prin conferințe, con
sfătuiri și convorbiri cu sportivii. 
In afară de aceasta, s-au efectuat 
1687 inspecții igfenico-sanitare la 
bazele sportive ale orașului.

După cum am arătat, toate ace
ste cifre sînt edificatoare, ele ară- 
tîrrd în mod grăitor, pe de o par
te, grija care se acordă sănătății 
tineretului sportiv din patria noa
stră și pe de altă parte, felul în 
ca re personalul med lead și sanitar 
din rețeaua de medicină a culituri» 
fizice din Sibiu aplică practic în
drumările primite pe această linie.

Nu putem încheia însă acest 
scurt bilanț fără a vorbi și des
pre un alt aspect al actvității re
țelei de medicină a culturii fizice 
din Sibiu. Este vorba de munca 
serviciului de cultură fizeă medi
cală, care funcționează în cadrui 
secției de fizioterapie a spitalului 
unificat de adulți și care este con
dus die instruatoarea Erica Trif. 
Tragerea de inimă cu care mun
cește această instructoare a dus La 
realizarea unor frumoase s _«cese 
în primele două luni ale a-jlJ 
1955: 169 de cazuri tratate in 1771 
ședințe aplicate în cazuri de de- 
formațiuni, anchiloze, sechele după 
traumatisme, operații, boli etc. 
Astăzi, ședințele de gimnastică 
corectivă și curativă se bucură de 
o binemeritată popularitate

V Ciolan 
corespondent

toate normele insignei G.M.A. gra
dul IL

Recent, acești tineri au primit 
insignele într-tm cadru festiv. 
Printre noii purtători se găsesc și 
fotbalistul Sever Mandris, fruntaș 
in muncă, și vrednicul muncitor 
zugrav Doru Stan.

Vichentie Hamal
corespcni.nt



Părtaș la cele patru mari sărbători ale tineretului lumii
Din Varșovia celui de al V-lea 

FeBttval, un iprietan îmi sanie muMe 
pagini. Și, nu e vorba, ca în scri
sorile lui obișnuite, — ținînd sea
ma că și el este săritor de înăl
țime — numai despre tehnica pro
bei noastre sau liste de perfor
manțe, ci, mai ales, e prinsă acolo 
imaginea Varșoviei care se pre
gătește să întîmpine tineretul lu
mii pentru marea lui sărbătoare.

In felul acesta, nu mi-a fost 
'greu să mă duc cu gjndul la zi
lele de august, la clipele în care, 
pe marele stadion care se cons
truiește acum în capitala "Poloniei 
populare, ne voim îiniiiîlnd cu prie
teni, tineri ca și noi, veniți din 
toate colțurile lumii. Pe unii îi cu
noaștem, i-am mai întîlnit la Pra- 
ga, Budapesta, Berlin și aci, la 
noi, la București, iar altora le vom 
strînge cu putere mina pentru pri
ma oară, bucurindu-ne că și ei pot 
fi alături de noi. Nu mi-a fost 
greu sa-mi imaginez momentul 
(asta fiindcă ani luat parte la atî- 
tea concursuri) în care voi porni 
spre ștacheta pe care o doresc 
așezată mai sus de 2 metri. Tre- 
cînd-o, aș obține un nou record al 
acestor întreceri».

Am stat așa o vreme, visînd la 
zilele acelea fericite. Iarcîndm-am
așezat pentru a scrie răspunsul 
prietenului meu, m-am regăsit aș- 
ternînd o poveste lungă, ale cărei 
întîmplări mă încîntă, o înșiruire 
de amintiri cum rar poate avea 
cineva. Aceasta pentru că am fost 
părtaș la cele patru Festivaluri ale 
tineretului, pentru că de patru ori 
pînă acum am fost concurent în 
întrecerile sportive organizate cu 
această ocazie. E firesc atunci, 
își dă oricine seama, că, scriindu-i 
prietenului din Varșovia, mi-am 
amintit de primul Festival, cel din 
1947, cînd pe stadionul Strahov 
din Praga s-au întîlnit pentru în- 
tîia oară la marea lor sărbătoare 
tineri veniți din toate colțurile 
lumii.

Orașul cu cupolele de aur oglin- 
dindu-se in Vltava părea și mai 
frumos. Parcă mă și văd rătăcind 
pe străzile înguste care urcă spre 
Hnac2my, alături de doi finlandezi 
blonzi ca și mine, de un italian 
vorbăreț și de un australian mereu 
în extaz în fața arhitecturii bătrî- 
nului oraș. Ascultam cu evlavie 
muzica lui Mbzart care suna mi
nunat în aceste locuri, legîndu-ne 
ca niciodată să nu îngăduim ca 
un nou război să secere vieți. In 
concurs am ocupat locul întîi, tre- 
cînd ștacheta 'a 1,88 m.

In 1949 ne-am reîntîlnit la Bu
dapesta. Eram mai multi, am le
gat alte prietenii. N-am să uit 
niciodată uralele care au izbucnit 
în clipa amd și-a făciuit tabrarea pe

Vineri încep finalele campionatului republican 
individual-seniori, la lupte clasice

Printre ovenimentele celle mai 
Importante în activitatea luptători
lor se numără și campionatul re
publican individual pentru seniori. 
Finalele acestui campionat la sfîr- 
șitul cărora vor fi desemnați spor
tivii care vor îmbrăca tricourile de 
campioni ai R.P.R. la cefe opt ca
tegorii, se vor desfășura timp de 
trei zile în sala Dinamo din Ca
pital! ă cu începere de vineri 25 
martie.
Anul acesta, interesul manifestat 

de participanți e mult mai mare 
decît în ceilalți ani. Aceasta apare 
evident chiar din numărul partici- 
panților anunțați. Astfel, anul tre
cut au participat aproape 120 de 
concurenți. La finallele de anul a- 
cesta 102 campioni regionali își 
vor disputa titlurile puse în joc 
âlături de cei aproximativ 60 de 
sportivi de categoria I-a și mae
ștri ai sportului. In rîndul finaliști- 
lor întîlnim tineri din regiuni care 
au „strălucit" prin absență în anii 
trecuți (Iași); alături de luptători 
consacrați întîlnim tineri care s-au 
remarcat în campionatul de ju
niori de anul trecut (Gh. Mareo- 
vici-Baia Mare, V. Miculla-Lugoj), 
precum și luptători care au trecut 
prin prima „Trierele" (I. Dender- 
le-Oradea și alții), cu toții animați 
de dorința vie de a cîștiga sau 
de a ocupa un loc cit mai bun la 
sfîrșitul concursurilor. Șanse mai 
inari de a deveni campioni ai țării 
le au luptătorii fruntași, cu o mare 
activitate competițională, cu expe
riența și rutina concursurilor de 

stadion delegația tineretului sovie
tic. Cu unul din tinerii aceștia am 
luptat apoi în concurs. Era lurii 
Iliasov, care, cu o încercare mai 
puțin diacit mime, Ita 1,94 m„ m-ia 
întrecnst. Diin o'lțpia «wa .am ră
mas coi mai bunii prietenii. Tot 
acolo, pe stadion, l-am cunoscut 
pe Thiam Papa Gallo. Cu toate că 
era în plină vară, temperatura era 
atît de scăzută, încît pentru el, 
care venise din apropierea ecua
torului, frigul nu era de suportat. 
Prevăzător, adusesem pe stadion o 
pătură. M-am grăbit să i-o ofer. 
De atunci, de fiiieoare idlaită, cînd na 
întîlnim, Thiam nu uită să-mi a- 
mintească -de această primă întîl- 
nbre .a noastră.

Urmele războiului erau încă vii 
în Berlinul anului 1951. Cartiere 
întregi raumaii în rutine se inTri- 
deau în fața ochilor noștri, ai ace
lora care cunoscuserăm grozăviile 
războiului. Pentru a treia oară ju
ram să luptăm diiin toaite puterile 
pentru pace. Seara, cînd mă îna
poiam în cantonament, pe malul 
unui lac liniștit în afara orașului, 
așterneam pe hîrtie povestea în- 
tîmplarilor de peste zi. Prietenul 
meu din Italia, prietenul de la 
primul meu Festival, nu era ală
turi de mine, deoarece tineretul! 
italian fusese împtedioait să i>a 
parte la această întîlnire. Am vrut 
totuși aa acest pniet.cn să fie afla
turi de noj și de aceea i-,am scnis 
despre evenimentele iirniportainite.

La Berlin, am fost din nou în
vins, trecînd aceeași înălțime ca 
învingătorul (1,97) m.), dar fiind 
întrecut pentru o înicenoare maii 
mult. Cîștigasem însă un nou 

O amintire plăcută: întilnirea cu atleții francezi, clipele frumoase 
petrecute alături de Thiam Papa Gallo (mijloc) și M'Bayl Malik.

amploare, ca D. Cuc, M. Belușica,
L. Bujor etc., dar fiecare dintre 
concurenți va avea un cuvînt de 
spus și nu va constitui o surpriză 
pentru nimeni dacă tocmai imul 
dintre „outsaideri" va fi cel ce va 
determina cîștigarea unui titlu.

O contribuție la bttna desfășurare 
a întrecerilor și chiar la justa con
figurație a clasamentelor o au — 
firește — arbitrii. Aceștia vor tre
bui să aplice regulamentul în spi
ritul celei mai perfecte obiectivi
tăți, activînd în folosul progresului 
acestui sport. Important este că, 
de această dată, regulamentul tre
buie apilicat cu strictețe în ceea ce 
privește combativitatea și, desigur, 
lupta pasivă. Nu va trebui îngă
duit ca vreunul din concurenți să 
refuze lupta, să fugă de pe sailtea, 
să simuleze combativitatea sau, a- 
tunci cînd a realizat un punct sau 
două, să ducă o luptă pasivă etc. 
De asemenea, orice abatere de la 
regulament în ceea ce privește 
lupta corectă va trebui sancționa
tă prompt Orice atitudine „senti
mentală" face un rău serviciu cau
zei acestui sport.

Față de numărul mare de con
curenți, s-a hotărît ca întrecerile 
să se desfășoare simultan pe două 
saltele. Acest lucru le va da de 
„furcă" spectatorilor — care vor 
fi puși în situația de a urmări în 
același timp două întîlniri, — în 
schimb, reduce simțitor timpul de 
concurs și oreează cortdițiunj mai 
bune pentru desfășurarea întreceri
lor. 

prieten : Jirka Lanski, al doilea 
clasat la campionatele europene 
din 1954. Revăzîndu-1 la Berna, cu 

onaiziia acestor înlineoeint, ne-aim și 
făgăduit să fim prezenți la con
cursurile de la Varșovia, pentru a 
lupta din nou, împreună, cu înăl
țimea ștachetei. Fără îndoială că 
tînărul Jirka se pregătește ca și 
mine pentru această mare între
cere.

In 1953, chiar Bucureștiul nos
tru a devenit orașul Festivalului. 
Tineri din toate colțurile pămîn- 
tului au învățat să rostească în 
romînește cuvintele „Pace și prie
tenie". Aci, între noi, ei au putut 
să-și dea seama că aceste cuvinte 
reprezintă chiar năzuințele noas
tre.

A fost o sărbătoare minunată, 
despre care cu toții povestim și 
astăzi cu drag. Și acum aud par
că, rostit cu accente diferite, „Pace 
și prietenie". Așa spuneau și Dave 
Stephens, care adusese din Aus
tralia luj un bumerang cu care se 
juca pe stadionul Dinamo și tine
rii coreeni în țara cărora, țară a 
dimineților liniștite, venise pacea 
alît de dorită, așa spunea și ar
tistul englez Keneth Richmond...

Sînt numai cîteva din amintirile 
pe care le păstrez de la cele pa
tru sărbători ale tineretului.

La Varșovia, orașul nou născut 
din ruine, vom povesti și despre 
acestea, dar mai ales ne vom bu
cura că sîntem iarăși împreună, 
vom vorbi despre năzuințele noas
tre și, știind că ele au același țel, 
pacea, ne vom simți mai strîns 
legați unul de altul.

ION SOTER 
maestru al sportuf.ui

Cupa Voința la schi 
cunoaște un frumos succes

Poiana Stalin, 21 (prin telefon). 
Probele de schi din cadrul compe
tiției organizate de asociația Voința 
și contînd pentru Cupa R.P.R. au 
continuat astăzi la Poiana Stalm 
și pe Postăvar. Timpul excelent, 
zăpada abundentă și starea foarte 
bună a pârtiilor au permis o desfă
șurare în cele mai favorabile con- 
dițiuni a probelor. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate:

Ștafetă 4x10 km. seniori: 1. Di
namo (D. Enache, M. Ducaru. I. 
Sumedirea, Gh. Olteanu) 2 h. 39:04; 
2. C.C.A. 2 h.48;40; 3. Flamura ro
șie 2 h.54:20. 3x5 km. senioare: 1. 
Flamura roșie (Herta Schuster, 
II. Ermine, E. Tampa) 1 h.29:14; 
2. Metalul 1 1.46:06; 3. Ști
ința 1 h.46:24 Slalom uriaș se
niori (lungime 2.000 m, 63 
porți) ; 1. I. Cojocaru (Voin
ța) 2:51,3; 2.—3. I. Secui (Dinamo) 
și M. Enache (C.C.A.) 2:53,03; 4. 
Hans Bergel (Voința) 2:51,8; 5. 
N. Lupan (Dinamo) 2:55,00; 6. 
Radu Sctrneoi (C.C.A.) 2:55,01; 7»
I. Letcă (Dinamo) 2:58,02; I. Cașa 
(C.C.A.) 2:56,4. Slalom uriaș
senioare : (1.300 m., 40 porți) :
1. Elisabeta Suciu (Ștrnța) 
1:48,05; 2. M. Mîzgăreanu (Voința) 
1:50,04; 3. El. Maglaviceaniu
(Voința) 1:53,07; 4. Weber Suze 
(Voința) 1:56,02; 5. Viorica Tam
pa (Progr.) 1:59.04. Slalom uriaș 
juniori: (același traseu ca ad ju
nioarelor): 1. P. Clinei (Progr.) 
1:34,02; 2. N. Iovici (FI. roșie) 
1:36,08; 3. Albert Cristian (Știința) 
1:40,04; 4. Klaus Fronius (Voința) 
1:41,01.

Mențiune merită organizarea, 
care s-a riducat la un înalt 
nivel (starea piftiilor foarte bună, 
arbitri numeroși, asistență medi
cală asigurată, telefoane pe pîrtii, 
stație de radio amplificare, bilete 
pentru teleferic, pavoazarea'

ȘI ALTCEVA DECÎT PERFORMANTE ATLETICE

Mulfi dintre dumneavoastră, cel 
care citiți aceste rinduri, cunoa
șteți, desigur, o serie de amănun
te din „cariera" sportivă a cută- 
rui sau cutărui atlet fruntaș din 
(ara noastră.

Mulfi dintre dumneavoastră cu
noașteți aceste lucruri fie prin in
termediul nostru, al gazetarilor, fie 
chiar direct de Za sportivi, ducin- 
du-vă pe stadion la antrenamentele 
lor. Poate tocmai de aceea, dum
neavoastră nu sinieți spectatori 
„oarecari" ai întrecerilor de atle
tism ; pentru că ii cunoașteți, din 
punct de vedere sportiv, pe fiecare 
dintre ei și știți care este nivelul 
ior de pregătire; seriozitatea cu 
care se antrenează pentru fiecare 
centimetru sau zecime de secundă; 
puterea de muncă a fiecăruia: dra
gostea și devotamentul peniru cu
lorile colectivului și ale patriei... 
Cunoașteți aproape tot ce vă inte
resează.

Dar mai este încă un aspect tot 
atit de important ca acestea, pe care 
trebuie, de asemenea, să-l cunoaș
teți: oamenii aceștia pe care-i sti
mați și ii iubiți pentru felul in 
care știu să se lupte pe stadioane, 

oamenii aceștia alături de care, su
fletește, participați și dumneavoa
stră că din tribune, in întrecerea in 
care ei participă jos pe stadion, 
nu sînt numai oamenii stadionului, 
frămintați exclusiv de preocupări 
sportive, oameni care luptă și tră
iesc numai pentru a realiza o per
formanță sportivă; ei nu sini in 
nici un caz cameni rupți de via
ță, străini de transformările și în
florirea Republicii noastre. Ba dim
potrivă, mai presus de orice, ei 
sini cetățeni conștienți ai patriei 
noastre; oameni care lucrează in 
uzine, pe ogoare, in instituții; oa
meni care învață ore in șir pe 
băncile și în bibliotecile școlilor 

și ale institutelor de invățămînt 
superior: oameni care activează cu 
entuziasm în cadrul diverselor or
ganizații de masă; oameni care-și 
pun în joc toată priceperea și 
forțele lor creatoare pentru întă
rirea patriei iubite, pentru obține
rea de noi și noi succese in toate 
domeniile de activitate.

Iată pentru ce nu voi scrie as
tăzi nici despre antrenamentele at- 
lefilor noștri, nici despre întrece
rile lor, nici despre performanțe și 
recorduri. Pentru astăzi mi-am pro
pus să scriu despre activitatea lor 
de dincolo de stadion, o activitate 
mai puțin cunoscută de dumnea
voastră, o activitate despre care 
ziarele scriu, totuși, prea puțin 
și despre care megafoancle stadi
oanelor nu vorbesc aproape nici
odată.

Andrei Demeter, recordmanul ță
rii la aruncarea suliței, a absolvit 
cu „diplomă de merit" cursurile în 
limba maghiară, ale facultății de 
medicină din Tg. Mureș. După ce 
și-a trecut țoale examenele numai 
cu calificativul „foarte bine", An
drei Demeter a fast repartizat ca 
medic la unul din spitalele din 
București, unde lucrează la secția 
de chirurgie. Dar atletismul nostru 
mai are încă o serie de atleți me
dici, care se dovedesc tot atît de 
capabili și in sălile de consultații 
sau de operații, ca și pe stadion. 
Este vorba de medicii Ion Wiesen- 
mayer, Laurian Taus, Sergiu Ma
cac ei și alții.

Câmp o na te le de gimnastică ale aso&ației 
„Rezervele de muncă”

In ultimii! timp au avut loc în 
diferite orașe din țară concursurile 
pe regiune din cadrul campionate
lor de gimnastică ale asociației 
sportive „Rezervele de muncă". La 
Cluj s-au întrecut echipe din Ora
dea, Dej, Bistrița, Satu Mare, Baia 
Mare și Cluj, înregistrîndu se ur- 
mătoairclle rezultaiie: Echiiipe-feite: 
Oluj; echipe-băiteți : Sațiu Marne. In 
concursul de la Craiova s-au ca
lificat pentru finala campionatelor: 
Șc. profesională de metalurgie Cra
iova (băieți) și Șc. prof, electro
tehnică nr. 4-Craiova. La Bacău, 
s-au situat în fruntea clasamente
lor echipele: Șc. metalurgică nr. 
I (fete) și Șc. metalurgică nr. 2 
(băieți). Din cele șase echipe care 

■au concurat la Ploești, cele mai 
bune rezultate le-au obținut: Șc. 
prof. nr. 6 P'oești (fete) și Șc. 
prof. nr. 4 Ploești (băieți). Din 
Tg. Mureș ni se anunță că învin
gătorii concursului regional sînt: 
echipele reprezentative ale școlilor 
profesionale din acest oraș, (ba
teți g fete).

Lip Manoliu, apreciată pe stadi
on, ca prima aruncătoare de disc 
a țării, este tot atit de apreciată 
și ca studentă, în ultimul an, la 
institutul de Energetică din Bucu
rești. De altfel, la acest capitol al 
„studenților" se pot spune lucruri 
frumoase despre activitatea multor 
atleți, fruntași în învățătură. Ast
fel, aruncătorul de ciocan Victor 
Albu este premiant al Institutului 
de Cultură Fizică din București, 
Sanda Grosu și iulius Iordan, 
sint merituoși studenți la Arhitec
tură, Gabriel Georgescu la facul
tatea de Geologie din Cluj etc.

La Uzinele „Ernst Thăclmann" 
din Orașul -Stalin lucrează munci
torul metalurgist Gheorghe Szo- 
kori, specialist in alergările de 
fond. Szbkori se numără printre cei 
mai vrednici muncitori ai uzinei, 
fiind de mai multe ori fruntaș 
in întreceri. La o întreprindere de 
construcții din Capitală muncește 
cu sîrg inginerul constructor Jose 
Seiden, cunoscut iubitorilor a'let's- 
mului din cursele de 400 m. plat.

Și nu este lipsit de interes fap
tul că, săritorul cu prăjina Ale
xandru Brassatj este inginer agro
nom la o gospodărie agricolă de 
stat și că și prin sfaturile sale, 
ca de altfel prin întreaga sa acti
vitate, îi ajută pe țăranii munci
tori la obținerea de recolte mai bo
gate. Anul trecut au absolvit 
cursurile Institutului de Agrono
mie din Cluj alli doi al lefi cunos- 
cufi: alergătorii, de sprint Virgil 
Grobei și Ion Boitoș.

Mulți, chiar footle mulți dintre 
atleții noștri sînt profesori de edu
cație fizică: Victor Firea, Alexan
dru Stocnescu, Petre Zîmbrgștoanu, 
Zeno Dragomir, Mircea Dumitres
cu, etc., alții se pregătesc să de
vină și ei profesori: Ion Wittman, 
Lothar Marks, Alexandru Mer'.că, 
Leontina Holhoș, Paraschiva Lucaci, 
Gheorghe Popescu, Alexandru Bi- 
zim, etc.

La ministerul Poștelor și Teleco
municațiilor lucrează o serie -n- 
treagă de sprtivi, printre care și 
numeroși atliți: Dumitru Constan
tin este contabil, Vaslle Teodosiu 
și Ion Bahoie mon!atorl de cen
trale, iar Ioana Luță, Aurel Teo- 
dorescu. Dumitru Chiose, Ion Mun- 
teanu și alții activează in diferite 
sectoare de muncă.

Am ales aci numai cîteva exem
ple, care vă pot arăta și acest as
pect al vieții alleților noștri !ru - 
tași. Ar mai fi de vorbit poate și 
despre viața de familie a c lor 
mai mulți dintre ei, care și-au în
temeiat cămine durabile, au copii, 
de educația cărora se ocupă în
deaproape. Astfel, muncit.rul me
talurgist Dinu Crist ea de , la Uzi
nele Republica din Bucureșt1'. are 
drr ron:i- <■„ hăia' o Cf'J'’ D itre 
cceștfa, Pătatul, Marin Dinu, a st 
început să ia parte la diverse con- 
Ci r -.uri, deocamaata la clemuond, 
r o ■•'ană iti trecerea sa la mir-— 
le. bineînțeles, de... fond. Așartl 
Dinu Criștea a șl început sil- i, ■ 
gătească urmașul la suprema 
curselor noastre de fond. Mai tțre. 
va fi, în această privință, cu pro 
fesorul de educație fizică Zeci 
Dragomir. recordmanul țării la să
ritura cu prăjina: care este tatcH 
unei fetițe...

Sau poate, se va introduce și 
săritura cu prăjina printre probele 
femininei...

ROMEO VIL AR A

Aceste echipe, ca șî celeii'te 
care au terminat pe primul loc in 
concursurile din alte regiuni, vor 
lua parte. în zilele de 28 și 29 
martie, la întrecerea finală care se 
va desfășura în sala Floreasca din 
Capitală.

Finala campionatului de gimnas
tică al asociației „Rezervele de 
muncă" va reuni 20 de eclup1 (10 
de băieți și 10 de fete), cărora li 
se vor adăuga, afară d n concurs, 
două echipe de băieți (din Bucu
rești și Orașul St’Iin). Această 
competiție, care contribuie la dez
voltarea activității de gimnastică 
în rîndurile tineretului din școlile 
profesionale, se află la cea de a 
Ill-a ediție. Este de așteptat, dee:, 
ca acest campionat să marcheze 
o nouă creștere a măiestriei spor
tive în rîndul tinerillor gimnaști 
de la „Rezervele de muncă".

pniet.cn


Concursul tfunghiular internațional de tenis de masă
Competiția internațională de te

nis de masă care va începe peste 
două zile în Capitală în 6ala spor
turilor de la Floreasca, trezește un 
interes deosebit în rinidurile iu
bitorilor acestui sport Este și nor
mal să fie așa, pentru că, pe de o 
parte, participă jucători și jucă
toare cu nume bine cotate în ie
rarhia mondială a tenisului de ma
să, iar pe de altă parte formulă de 
desfășurare a concursului este a- 
tractivă și interesantă.

Intr-adevăr, reprezentanții R.P. 
Romîne vor avea de înfruntat ju
cători și jucătoare care ocupă 
locuri de frunte pe tabloul ce’.or 
mai burri din lume, ca foștii cam
pioni mondiali maghiarii Ferenc 
Sido și Jozsef Koczian, jugoslavul 
Josip Vogrinc, care l-a învins de 
trei ori consecutiv în 1954 pe ac
tualul campion mondial japonezul 
Ogimura, E'-a Koczian — semifi- 
nalistă a campionatelor mondiale 
de anul trecut, llona Kerekeș — 
ciștigătoare a probei de simplu fe
mei din cadrul Jocurilor Mondiale 
Universitare de la Budapesta din 
1954, Margit Covic — campioana 
Iugoslaviei etc. Desigur că într-o 
asemenea companie reprezentanții 
noștri vor trebui să depună toate 
eforturile pentru o comportare cit 
mai bună.

Printre cei care ne vor repre
zenta în aceste întreceri se remar
că în primul rind maestra emerită 
a sportului și campioana mondială 
Angelica Rozeanu, care deține de 
rinei ani consecutiv titlul de cea 
mai bună jucătoare a lumii și care 
a cucerit pină acum 12 titluri 
mondiale, maestrul sportului Toma 
Reiter campion al R.PR. clasat în
tre primii opt jucători din lume la 
campionatele mondiale din 1954 de 
la Londra și campion internațional 
al Bitoiei pe anul 1955, maestra 
sportului Ella Zeller învingătoarea 
cunoscutelor Linda Wertl și Chris
tiane Watel, maestra.sportului Sari 
Szasz care a îrrvins-o de cîteva 
ori pe Diarra Rowe și care a adus 
o contribuție hotărîtoare la cuce
rirea celor trei titluri mondiale la 
proba pe echipe.

De asemenea, vor mai, concura 
maeștrii sportului Matei Gardner 
finalist al campionatelor internați
onale din acest an aâe Franței, Ti- 
beriu Harasztosi, fina'.ist al cam
pionatelor internaționale din 1954 
ale Belgiei ți irringător al remi
nd .ului jucător francez Roothoft, 
Mircea Popescu — clasat între 
primii 16 jucători din lume la 
campionatele mondiale din 1953 
de la București, posesor al unui 
stil complet, eficace și deosebit de 
spectaculos, Paul Pesch victorios 
asupra unor jucători renumiți, cum 
sînt Koczian, Haguenauer și care, 
așa cum remarca de curînd presa
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prin jucarea ultimelor partide în
trerupte, s-au încheiat întrecerile 
pentru campionatul de șah pe echi
pe al Capitalei' pe anul 1955. Cu un 
rezultat identic, 5’/»—2'/j, a între
cut Dinamo pe Știința și Progre

sul D.C.S. pe Progresul I.T.B. Cla
samentul este următorul:

1 Dinamo 67‘A puncte (din 88 
posibile): 2. Constructorul 64 n.: 
3. Știința 63 p.; 4. Progresul D.C.S. 
57 p.; 5. Progresul I.T.B. 49’A p.; 6. 
Progresul LM.F. 42 p.; 7. Locomo
tiva 40 p.; 8. C.C.A. 35 p.; 9. Fla
mura roșie 31*/2 p.; 10. Progresul 
F.B. 30 p.; 11. Constructorul I.P C.H. 
28 p.; 12. Metalul Energia 18‘A p.

Ordinea primelor locuri în clasa
ment oglindește fidel raportul de 
to-țe ară'iat de echipele toumlașe. 
Dinamoviștii au cîștigat în
tr-o manieră concludentă, fiind puși 
în dificultate serioasă numai de e- 
chipa clasată pe locul secund, Con
structorul, cu care au făcut meci 
nul. Cu o formație bazată pe jucători 
tineri, foarte bine pregătită teoreti- 
cește și condusă cu grijă de antre
norul B. Menas, echipa Dinamo a 
jucat toate meciurile cu o seriozitate 
și o dorință de victorie demne de a 
fi subliniate. Deși în rîndurile ei se 
găsesc individualități proeminente, 
ctim sînt maeștrii sportului Ion Bă
lanei si Emanuel Retoher resursele 
formației dinamcviste au stat, în pri 
mul r>nd, în acel spirit colectiv re
marcabil, care s-a făcut simțit în 
special la analizarea partidelor în
trerupte. Iată efectivul fo'osit de e- 
ehipa campioană : I. Bălanei, Em 
Reicher, Em. Crețulescu, L. Țucă, 
V. Georgescu, Z. Nagy, B. Menas, 
C. Păltinescu, C. Genzer, Rodica 
Reicher, Cornelia Roman, Isabela 
iMărdărescu.

Trăsături asemănătoare caracteri
zează și jocul echipierilor Construc

de peste hotare, lovește mingea cu 
o forță atît de mare, de parcă și-ar 
fi transformat paileta într-un... 
tun.

La aceste întreceri internaționale 
din București vor mai lua parte 
și o 6erie de tineri jucători și ju
cătoare din țara noastră care s-au 
afirmat in ultimul timp. Ața, bu
năoară, vom avea ocazia să ur
mărim jocul unor elemente tinere 
talentate oa Andlronache, Ziaharia 
Bujor, Marla Golopența, Imn 
Magyari etc. Participarea acestor 
jucători la întrecerile individuale 
va fi binevenită mai ales pentru 
antrenori, care vor avea astfel pri
lejui! să-i vadă la lucru pe elevii 
lor într-o competiție importantă ca 
aceea care începe joi, trăgind a- 
poi concluziile de rigoare. Desigur 
că tinerii noștri reprezentanți se 
vor strădui să fie la înălțimea în
crederii ce le-a fost acordată.

Pentru spectatorii bucurețteni, 
prezenta jucătorilor maghiari în
seamnă revederea cu vechi cunoș
tințe. Intr-adtevăr, întîlnirile dirrtre 
reprezentanții noștri și cei ma
ghiari au devenit tradiționale. An 
de an, în special înaintea campio
natelor mondiale, jucătorii ma
ghiari și romîmi susțin împreună 
întîlniri prietenești. Aceste con
cursuri constituie în același timp 
un nimerit prilej de verificare a 
pregătirilor fruntașilor tenisului de 
masă din cele două țări, în vede
rea competiției care conferă tit
lurile de campioni ai lumii.

Și anul trecut, la Budapesta, ju
cătorii noștri s-au întrecut cu cei 
din Republica Populară Ungară. 
Astfel, la începutul lunii martie 
a anului 1954, s-a desfășurat în 
capitala R.P.U. o dublă intilnire 
interechipe (bărbați și femei). A- 
poi, în aceeași săptămînă, jucă
torii și jucătoarele noastre au hiat 
parte la campionatele individuale 
ale R. P. Ungare. In partidele din
tre reprezentativele celor două

Fostul campion mondial Ferenc Sido (R.P.U.) participă la con
cursul International de tenis de masă din Capitală.

runde ale întrecerii echipelor de șah din Capitală
torului, care au luptat și ei de la 
început pentru primul loc. Echipa 
s-a bazat pe randamentul excepțio
nal al fostului campion V. Ciocîl- 
tea, (cel mai bun rezultat indivi
dual la prima masă), ca și pe cel 
remarcabil al proaspătului maestru 
ai sportului P. Voiculescu, dar re
zultatele sale înalte s-au datorat în 
special ardoarei cu care au luptat 
și ceilalți membri ai echipei. Prin- 
tr-un efort susținut, în ultimele run
de Constructorul a reușit s-o în
treacă în clasament pe Știința, 
care părea să-și fj asigurat locul 
doi.

Cea de a treia clasată, Știința 
Politehnica, a avut un efectiv nu
meros, din care au fost întrebuin
țați constant numai juniorul M. 
Pavlov și jucătoarele Elisabeta Io- 
nescu și Maria Tarapanov. De fapt, 
aci a și fost, în multe întîlniri, 
„punctul tare"* al echipei, scorurile 
ridicate datorindu-se în special 
randamentului realizat de jucătorii 
din jumătatea de jos a ordinei me
selor.

Echipa Progresul D.C.S., învinsă 
în mod categoric în întîlnirile cu 
primele trei clasate, a constituit în 
multe privințe o surpriză a campio
natului. Față de certa valoare a 
efectivului ei, în care se numără cei 
doi deținători ai titlurilor republi
cane, maestrul internațional O. Tro- 
ianescu și campioana țării, Lidia 
Giuroiu, erau de așteptat perfor
manțe mai ridicate. Nu numai in 
întâlnirile grele, ci și în celelalte, 
D.C.S. a arătat o carecare dificul
tate în a-și demonstra superiorita
tea. Este ide dorit ca in viitoa
rele întîlniri, membrii acestei echi
pe să depună eforturi mai susținute 
pentru victorie, știut fiind că nu e- 
xistă meciuri „grele" și meciuri „u- 
șoare", ci că toate sînt la fel de 
importante într-un concurs.

A cincea clasată. Progresul I.T.B., 
s-a făcut remarcată prin jocul bun 

țări, victoriile au fost împărțite. 
Victoria în întîlnirea feminină i-a 
revenit echipei noastre, iar în cea 
masculină formației maghiare.- La 
probele individuale, maestra «me
rită a sportului și campioana mon
dială Angelica Rozeanu a cucerit 
două titluri: la simplu femei și la 
dublu femei. In proba de dublu 
femei Angelica Rozeanu a făcut 
pereche cu Gizi Fa-rkaș. O com
portare frumoasă a avut atunci și 
cuplul Ella Zeller-Matei Ga.atner, 
care s-a calificat în finala probei 
de dublu mixt. După această com
petiție, reprezentanții R.P.R. și 
cei ai R.P.U. s-au mai intănit la 
campionatele mondiale de la Londra, 
la întrecerile din cadrul Jocurilor 
Mondiale Universitare de la Buda
pesta și în campionatele interna
ționale ale R.P.F. Jugoslavia.

Cu jucătorii și jucătoarele dn 
R.P.F. Jugoslavia, reprezentanții 
noștri au avut ocazia să se întâl
nească atît în diferitele campio
nate mondiale și concursuri inter
naționale, cit și în campionatele 
internaționale ale R.P.F. Jugosla
via, care au avut loc în luna no
iembrie 1954 la Belgrad. De a- 
semenea, in campionatele interna
ționale ale Scandinavici, desfășu
rate în luna decembrie a anului 
trecut la Stockholm, tinărul nos
tru jucător Tiberiu Haraisztosi. fă- 
cînd pereche cu jugoslawd Vo
grinc, a reușit performanțe de 
valoare, invingînd printre alte du
bluri și pe acela format din cam
pionul mondial Ogimura și cu
noscutul jucător cehoslovac Tere- 
ba.

Iată, deci, că întrecerile inter
naționale care încep joi se anunță 
deosebit de Interesante.

In cadrul acestei competiții 
spectatorii bucureșteni vor urmări, 
în primele zile, întîlnirile intere
chipe, în care, după cum s-a mai 
anunțat, echipele masculine vor fi 
formate din cîte 4 jucători, iar cele 
feminine din cîte trei jucătoare.

ai celor două echipiere ale sale — 
Marga Teodorescu și Elena Diaco- 
nescu — dar și prin unele rezul
tate inconstante. Alături de surpri
za meciului egal cu Dinamo, stau 
înfrîngeri la scoruri exagerate.

Progresul LM.F. a început con
cursul foarte puternic, anunțîndu-se 
ca o adevărată revelație a campio
natului, dar a slăbit treptat către 
sfîrșit.

Jucătorii echipei Locomotiva, care 
sînt — la primele 5 mese — toți 
candidați de maeștri cu veche ex
periență de concurs, au prilejul a- 
cum să-și analizeze în mod temei
nic activitatea în această competi
ție, unde au furnizat adesea rezul
tate sub posibilitățile lor.

Cu o formație tînără, C.C.A. a 
realizat cîteva rezultate meritorii, 
în special prin aportul jucătorilor 
de la primele mese.

Echipele clasate pe locurile din 
partea de jos a tabelei, deși n-au 
strălucit, au luptat în general cu 
însuflețire, contribuind în mod re- 
marcabil la reușita competiției.

Șahiștii angajați în această între
cere au luptat cu însuflețire și pe«i- 
ttu realizarea unor performanțe in. 
dividuale cit mai bune. La prima 
masă, cele mai ridicate scoruri au 
fost obținute de V. Ciocîlt-a (Cons
tructorul) 7-2 (78 la sută) și I. 
Bălanei i-Dimamo) 7*A—2'A (75 la 
sută). Ceilalți lideri în ordinea me
selor sînt: Botez (Știința) 81, Cre- 
țulescu (Dinamo) 90, Gh’țescu 
(Ști'ința) 91, Georgescu (Dinamo) 
90. Cele mai bune rezultate femi
nine le au Rodica Reicher (Dinamo) 
— 95 la sută și Marga Teodorescu 
(Progresul I.T.B.) — 90 la sută, iar 

dintre iuntori s-â dfsttos M. Pav
lov (Știința) -— 86 la sută. Și în 
clasamentele individuale tinerH au 
cucerit floouri de frunte in această 
Întrecere a echipelor buciirestene.

V. RADU

CONSFĂTUIREA 
CU CITITORII

Sîmbătâ după-amiază, în sala 
sindicatului salariaților din lrj- 

vățămînt a avut loc consfătuirea 
ziarului nostru cu cititorii săi, pri
lejuită de împlinirea a zece ani 
de la apariția „Sportului popular". 
Au participat tov. C. Butaru, se
cretar al C.C.S., I. Vaida, vicepre
ședinte al C.C.F.S., numeroși mae
ștri ai sportului, sportivi fruntași, 
corespondenți ai ziarului,' cititori 
și întregul colectiv redacțional.

Consfătuirea a fost deschisă de 
tov. A. I. Dancu. redactorul șef 
a! „Sportului popular", care a fă
cut o expunere asupra activității 
ziarului în cei zece ani de exis
tență. Apoi, au luat cuvîntul citi
torii care și-au spus părerea în le
gătură cu conținutul ziarului. Ast
fel, maestrul sportului Gh. Cobztic 
(C.C.A.) a arătat felii* în care sînt 
ajutați sportivii fruntași în ridica
rea măiestriei lor ca și antrenorii 
în pregătirea profesională, prin pu
blicarea unor materiale de specia
litate. Luînd cuvîntul în numele 
sportivilor asociației D'nerno, maes
trul spartului D. Ionescu, a 
adus un căilduros salut zia
rului „Sportul popular" scoțind 
în evidență acțiunea acestiua de 
popularizare a celor mai bune me
tode de pregătire a sportivilor, a 
experienței sovietice ca și preocu
parea față de sportul de mase. A- 
poi, maestra sportului Aurelia Dră- 
gtiici a înmînat redactorului șef 
un fanion comemorativ din partea 
asociației Dinamo. Tov. Lt. maj. 
Florea Adrian, cititor al ziartrfui 
nostru, a ridicat problema operati
vității informării publicului asupra 
unor evenimente importante și a 
arătat cîteva aspecte negative ale 
difuzării gazetei în țară. Un cititor 
caire a sezisat aspecte interesante ale 
muncii specifice „Sportului .popu
lar", a fost tov. Auerbach. El a 
făcut aprecieri pozitive cu privire 
la caracterul organizatoric al zia
rului și a considerat insuficientă 
partea informativă. Tov. Auerbach 
consideră că sportivii fruntași ar 
trebui să scrie mai mult în co
loanele ,,Sportului popular" și că 
fotografiile publicate trebuie să fie 
de mai bună calitate. Tov. Nicu- 
lescu, care a urmat la cuvînt, s-a 
ocupat mai mult de ajutorul pe

Cel mai important joc al campionatului feminin de volei: 
Știința I.C.F.—Progresul C.P.C.S.

Mâine, cele patru echipe femi
nine bucureștene — Știința I.C.F., 
Progresul C.P.C.S., Locomotiva și 
Dinamo susțin ultimele jocuri din 
cadrul turului campionatului.

Incepînd de ia ora 17, sala Giu- 
lești va găzdui întîlnirea dintre 
Locomotiva și Dinamo. Echipele 
sînt acum la egalitate de puncte 
și victoria i-ar asigura fiecăreia 
dintre ele locul trei în clasamen
tul turului. Locomotiva are de 
•partea ei avantajul rutinei, fiind
că cele mai «mite dintre jucă
toare au experiența jocurilor gre
le. Dinamo, alcătuită din jucă
toare mai tinere, pune accentv* 
pe elan.

In continuare, se va desfășura 
una dlin întrecerile de tradiție ale 
voleiului nostru feminin: Știința 
I.C.F.-Progresul C.P.C.S. De trei 
ani aceste două echipe și-au dis
putat cu regularitate titlul de 
campioană și întotdeauna întrece
rea s-a tranșat numai în meciurile 
directe. Pînă acum, Progresul a 
cîștigat de dumă ori lupta pentru 
titlu, diar anul trecut victoria a 
fost de jartea studentelor. Și, jo
cul ide mîinie le găsește pe cele 
două echipe în întrecere directă 
pentru primul toc. Știința I.C.F. 
neînvinsă pînă acum, ocupă locul 
întîi, iar Progresul se află pe lo
cul doi, cu un punct mai puțin. 
Victoria Științei ar d'istanța-o pe 
aceasta în clasament, în timp ce 
două puncte ciștigate de Progre
sul ar adluce-o pc fosta campioană 
la egalitate cu Știința.

In jccur.le de mîine cele patru 
echipe vor folosi următoarele lo
turi:

ȘTIINȚA: Adriana Honet (că- 
pitana echipei), Sonia Colceriu, 
Cornelia Timoșanu, Elena Răz- 
vanță, Veronica Zama, Maria Po- 
povlci, Maria Călugărița, Maria 
Gabroveanu. PROGRESUL : Taria. 
na Avacum (că«pit;na echipei), 
Tinela Pleșoianu, Natalia Todo- 
rovski-Cemat, Victoria Giin- 
berg, Viorica Arxteteauu, Felicia

ZIARULUI NOSTRU 
DIN CAPITALĂ
care ziarul trebuie să-1 dea miș
cării sportive de la sate. Vorbind 
în numele sportivilor din raionul 
N. Bălcescu din Capitală, tov. Al. 
Vasilescu, propun? stabilirea unei 
mai strînse legături între ziar și 
comitetele raionale C.F.S. El con
sideră insuficientă atenția acordată 
gimnasticii și popicelor. Antrenorul 
de fotbal F. Fabian, care a» repre
zentat pe sportivii de la I.C.A.R. 
București, a arătat că muncitorii 
întreprinderii discută cu interes pe 
marginea articolelor de fond și a 
celor legate de problemele păcii. 
Un reprezentant al sportivilor com
binatului poligrafic Casa Scînteii 
a oferit ziarului un tablou repre- 
zentînd măreața construcție a Ca
sei S-înteii. Au mai vorbit tov. 
Andonian și Gh. Alexandrescu de 
la uzinele „23 August".

Tov. C. Butaru a adus din par
tea prezidiului C.C.S. și a secre
tariatului C.C.S. un salut ziarului 
„Sportul popular" cu prilejul îm
plinirii a zece ani de Ia apariție. 
Tcv. Butaru a tras rnele concluzii 
asupra acest’, consfătuiri, arătînd 
că ziarului îi revine sarcina de a 
întări critica, de a ajuta în mai 
mare măsură pe sportivii satelor 
noastre și de a-și întări legătura 
cu masele de sportivi din între
prinderi. De apemenea, ‘tov. C. 

Butaru a recomandat colectivului 
redacțional să țină seama de pro
punerile juste ale cititorilor săi. 
Apoi, tov. I. Vaida, vicepreședinte 
at C.C.F.S. a înmînat unor tovarăși 
din redacție „Medalia Muncii" con
ferită de Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. prin Decretul 
nr. 79 din 19 martie 1955, ca răs
plată a activității lor în cadrul 
„Sportului popular".

Totodată el a subl’niat necesita
tea de a însufleți pî sportivi în 
lupta pentru ridicarea măiestriei 
sportive, de a combate cu vigoare 
rămășițele mentalității burgheze ca
re se mai manifestă, pe alocuri, în 
mișcarea noastră sportivă.

fn încheiere s-a desfășurat un 
program artistic Ia care și-au dat 
concursul: V. Tomazian, trio Gri- 
goriu și cuplul Horia Șerbănescu, 
Radu Zalharescu.

Mușat, Maria Predescu, Ștefania 
Crișan. LOCOMOTIVA: Rodlica Să
deam (căpitana echipei), Rodica 
Șiclovan, Constanța Marcu, Ma
ria Coman, Georgeta Snap, Ana 
Zabara, Mariana Popovici, Rod'i- 
ca Fățoiu. DINAMO: Adina Tăr- 
chilă (căpitana echipei), Anca 
Păsculescu, Eugenia Metopadov, 
Maria Teodorescu-Mihăilescu, Cor
nelia Georgescu, Veronica Po
pescu, Larisa Ionescu, Catrinel 
Tira.

Joi, tot în sala Giulești, va avea 
loc ultima etapă a jocurilor din
tre echipele masculine bucureștene. 
La ora 17 se va desfășura meciul 
Progresul I.T.B.-Dinamo și, în con
tinuare, întîlnirea Locomotvva- 
C.C.A. Aceste întreceri se anunță 
deosebit de interesante prin valoa
rea formațiilor care se întîlnesc 
și importante prin actuala poziție 
în clasament a celor patru echipe.

înaintea partidelor de mi ine * 
joi, clasamentele se prezintă ast
fel:’

FEMINIX

1. Știința ICF 8 8 9 24: 5 18
2. Progresul CPCS 3 7 1 22i S 15
3. Locomotiva Buc. • S3 1801 13
4. Dinamo Buc. a 5 3 18:15 13
5. Voința Sibiu • 42 1402 ia
6. Constr. Buc. C 3 3 12:12 9
7. Progr. Cluj 6 1 S 4M 7
8. Voința Or. St. CIS •07 •

9-10 FI. roșie Iași c • • 308 ■
9-10. Progr. Tim. a • a 308 a

MASCULIN

1. Locomotiva Buc. a a a 24: 5 16
2. Dinamo Buc. 8 7 1 21:10 15
3. Progresul Buc. 8 6 2 20:12 14
4. C.C.A. 8 5 3 20:11 13
5. Met. Or. Stalin 6 3 3 13:13 9
6. Progresul Cluj 6 2 4 12:14 8
7. Știința Arad 6 15 8:15 7
8. Dinamo IX 6 15 7:16 7
9. FI. roșie Tg. Mu

reș 6 15 507 7
10. Știința Tim. 6 0 6 108 •



începe activitatea 
canotorilor...

Zilele frumoase din săptămina 
trecută au dkat un puternic impuls 
activității canotorilor. Nu-i vorbă, 
chiar și în timpul iemuin ei n-au 
stat cu mîinile în sîn... Dimpotri
vă ! Antrenamentele ide sală, cro
surile, schiul, (urmărind pregătirea 
fizică generală) precum și lucrul 
la bacul de iarnă au făcut ca ma
joritatea vîslașilor să intre în pri
măvară cu o pregătire destul de 
Înaintată.

— Timișorenii au și organizat, 
săptămina trecută, utr prim con
curs, pa Bega, pe o distanță de 500 
m. Iată cîteva din rezultate: Schif 
4+1 f.: 1. Constructorul (M. Sima, 
A. Steigerwald, I. Neiis, N. Fabri + 
Lia Popovici). Schif 4+1 băieți: 1. 
C.C.A. (Sîrbu. Kurecska, S'hahotca, 
Kapter+Giurcăneanu). 2. Știința 
Timișoara (W. Jancsus, E. Rec- 
sany, B. Mayer, J. Gotz + Lovren- 
schi). S-au disputat și două probe 
de caiac La caiac simplu cat. I, 
J. Mitache (C.C.A.) a ciștigat în 
fața lui Ciurea, iar la cat. II, Gh. 
Sepugeanu (C.C.A.) l-a întrecut pe 
Miiăilescu.

— Malurile Herăstrăului au cu
noscut duminică o dimineață deose
bit dte animată: canotorii bucureș- 
teni au ieșit — pentru prima oară 
în acest an — pe., teren I Zeci d>e 
schifiști și caiaciștii de la Con
structorul, Dinamo, Voința și Met'a-' 
Iul. sub candueerea antrenorilor Na- 
vasart, Gheorghiu, Paul Barcani, 
Sandu Ștefănescu au făcut un 
prim antrena me it pe apă și... 
pe uscat Cîteva schi furi ale aso
ciației Constructorii', cîteva -caia- 
ce-simplu au brăzdat apa, iar pe 
mal zeci de vîslași au făcut un an
trenament de cros. Printre spor
tivii care au participat la această 
ieșire inaugurală au putut fi vă-' 
zuți vîslași cunoscuți ca Em. Pu- 
ran, Strepcovici, Robea, Emilia Ri- 
gard. Stela Stanczu, etc.

— Sub conducerea antrenorului 
Sergu Zelinscli, se pregătesc cu 
sîrguință sportivii secției de spor
turi nautice de la Știința ICF. In 
ultimele săptămîm. canotorii și ca
notoarele de la ICF au făcut antre
namente zilnice, altemînd activita
tea la bacul de sub tribunele Sta
dionului Republicii, cu arrirernia- 
mente de alergare pe teren variat, 
ședințe de gimnastică urmărind 
dezvoltarea forței, jocuri de bas
chet, ședințe teoretice. In cadrul 
activității la bac s-a lucrat în mod 
special pentru însușirea tehnicii noi 
de vislit La antrenamentele acestei 
secții participă o serie de canotoare 
cunoscute (Felicia Urziceanu, Lia 
Togânel, Sonia Bulugioiu, Mariana 
Vatau-Somoghi, Viorica Gava, 
Laura M+ref, Olga Vui'cămescu, 
Marta Iuzfc, Ana Pildner, Lucia 
Dumitrescu, Ghizela Rostaș) ală
turi de cîteva elemente cu largi po- 
sibTi'ăți. O atenție deosebită se a- 
eordă schiului de 8+1 fete

Mîine, etrpa a IV-a în categoria A
Mîine se dispută cea de a patra 

etapă a campionatului categoriei 
A. La numai două zile după efortu
rile pe care le-au făcut dum'nică, 
echipele sînt chemate să lupte xdin 
nou, din toate puterile pentru alte 
puncte, pentru locuri mai bune în 
clasament. Etapa de mîine cuprinde 
partide echilibrate, în care se va 
da — desigur — o luptă îndîrjită 
pentru rezultat Cel mai important 
joc al acestei etapd este cel de la 
București (Stadionul Republicii, o- 
ra 16), în care se întîlnesc echipe
le C.C.A. și Progresul. La prima 
impresie, s-ar părea că militarii 
sînt favoriți ; comportarea, în gene
ral, peste așteptări, a proaspetei 
promovate bucureștene în partidele 
de pînă acum, buna ei pregătire, 
ne fac însă să întrevedem o luptă 
care se va duce de la egal la egal.

Liderul actual al clasamentului, 
Dinamo București, joacă la Arad 
cu Știirjfa Timișoara. Atacul dina- 
movist s-a comportat slab în par
tida cu Știința Cluj, de aceea sar
cina dinamoviștilor este foarte grea, 
mai ales dacă ținem seama că stu
denții timișoreni sînt foarte buni în 
apărare. Locomotiva Tg. Mureș, 
care „s-a odihnit" duminică, joacă 
pe teren propriu cu Locomotiva Ti
mișoara, în fața căreia va încerca 
să obțină primul... sau primele 
puncte din acest campionat.

Un joc la fel de interesant va fi 
cel de la Lupeni, în care Minerul 
primește vizita Flăcării Ploești, e- 
chipă care a arătat duminică o deo-

sebită vervă de joc, mai ales în 
| compartimentul înaintării. Constan

ța se pregătește pentru un eveniment 
deosebit: pe stadionul de pe ma
lul mării, joacă miine echipa cam
pioană a țării, Flamura roșie Arad. 
Cu o formație tînără, arădenii s-au 
comportat remarcabil duminica a- 
ceasta. Avantajul terenului va da 
desigur, un elan în plus localnici
lor, așa îneît și aici es'e în pers
pectivă un meci dirz și interesant 

La Orașul Stalin, Dinamo și A- 
vîntul Reghin se întîlnesc într-un 
joc important pentru configurația 
clasamentului în a doua sa jumă
tate.

Iată programul complet al jocuri
lor de mîine (care încep, toate la 
ora 16.00):

Lupeni: Minerul — Flacăra Plo. 
ești, arb. Gh. Dumitrescu București 
(tineret: Șt. Barbu-Arad).

Tg. Mureș : Locomotiva — Loco
motiva Timișoara, arb. Gh. Ionescu 
Orașul Stalin (tineret: M. Anto- 
nescu-Ploești).

București: Progresul — C.C.A., 
arb. P. Kroner București (tineret: 
P. Badea-Orașul Stalin).

Constanța : Locomotiva — FI. ro
șie Arad, arb. Șt. Tașula București 
(tineret: Gh. Ionescu-Galați).

Orașul Stalin: Dinamo — Avîn- 
tul Reghin,larb. Gh. Floruț Reșița 
(tineret: Vasile Dumitrescu-Bucu- 
rești).

Arad : Știința Timișoara — Dina
mo București, arb. G. Mitran Bucu
rești (tineret: D. Costa.Oradea).

ajunge mai repede la minge? Suciu (stingă) și Toma 
(dreapta) s-au angajat intr-o spectaculoasă întrecere. Din spate, 
Szoko urmărește atent (din jocul Dinamo București — Știinta Cluj 

0—0).

Cornerele executate de T urcuș, recunoscut ca specialist al acestor 
lovituri, au produs de fiecare dată momente de derută la poarta Pro
gresului București. De data aceasta Paraschiv a intervenit cu 
copal și a lămurit o situație difi cilă.

(Foto R. Vilara}

INFORMAȚII @tanosport

AMĂNUNTE DESPRE CONCUR
SUL PRONOSPORT Nr. 12.

(ETAPA DIN 27 MARTIE 1955)
I. R. Cehoslovacă A — Austria A 

(1954: 0—5).
II. Știința Cluj — C.C.A. (1951: 

1—2 și 3—1; 1952: 1—1 și 0—2; 
1953 : 0—2 și 0—1 ; 1954 : 1—0 și 
1—0). Ultimele rezultate: Știința 
Cluj — Dinamo Buc.: 0—0; C.C.A.
— Dinamo Orașul Stalin 1—1 
(0—0).

III. Dinamo Buc. — Fl. roșie A- 
rad (1950: 0—2 și 1—3; 1951: 2—2 
și 1-3; 1952: 2—2 și 1—1; 1953: 
1—2 și 1—1; 1954: 0—1 și 5—0). 
Ultimele rezultate: Dinamo Buc.— 
Știința Cluj: 0—0, Fl. roșie Arad
— Știința Tim.: 1—O (0—0).

IV. Flacăra Ploești — Locomo
tiva Tg. Mures (1952: 1—5 și
4—0; 1954 : 3—0 si 3—1). Ultimele 
rezultate: Fl. Ploești — Avîntul 
Reghin 4—0 (1—0); Loc. Tg. Mu
reș — C.C.A. 0—1 " ■■

V. Avîntul Reghin 
Petroșani. Ultimele rezultate: 
viatul Reghin — FL Ploeștii 0—4 
(0—1); Minerul Petroșani — Pro
gresul Buc.: 0—0.

VI. Locomotiva Tini. — Știința
Tim. (1950: 0—1 și 0—1; 1951 : 
0—0 și 1—0; 1953: 1—1 și 1—2; 
1954: 1—1 și 0—0). Ultimele re
zultate: Loc. Timișoara — Loc. 
Constanța 3—0 (2—0); Știința
iTim. — Fl. roșie Arad: 0—1 (0-0). 
‘ VII. Dinamo Orașul Stalin — 
Loc. Constanța. Ultimele rezultate: 
Dinamo Orașul Stalin — C.C.A. 
1—1 (0—0); Loc. Constanța — 
Loc. Timișoara 0—3 (0—2).

(0-1)
— Minerul

A-

VIII. Flacăra Mediaș — Pro
gresul Oradea. Ultimele rezultate : 
Flacăra Mediaș — Metahil Reșița 
0—2 (0—0); Progresul Oradea— 
Progresul Satu Mare 7—0 (3—0).

IX. Progresul Sibiu — Locomo
tiva București (1952: 1—1 șî 0—3). 
Uiltimefle reziuMate: Piragresufl Si
biu — Locomotiva Gnaiavia : 0—1 
(0—0); Locom. Bac. — Flacăra 
Moreni: 3—0 (3—0).

X. Metalul Arad — Metalul C. 
Turzii. UKimele rezultate: Metalul 
Arad — Metalul 108: 0—5 (0—2).

XI. Progresul Focșani — Fl roșie 
Buhuși (1954: 3—0; 1—2), Ulti
mele rezultate: Progresul Focșani
— Știința Iași 1—0 (0—0); Fl. 
roșie Buhuși — Dinamo Bacău 
0-2 (0—0).

XII. Dinamo Birlad — Știința
lași. (1954: 1—1 și 2—0). Ultimele 
rezultate: Dinamo Bîrlad — Fla
mura roșie Bacău 0—1 (0—1);
Știința Iași — Progresul Focșani 
0—1 (0—0).

A. Honved Budapesta — Kinizsi
Budapesta (1952: 9—1 și 2—0;
1953: 0—0 și 5-1; 1954 : 2—0 și 
3—-1). Ultimele rezultate: llonved
— Pecsii Dozsa 0—2 (0—1) ; Ki
nizsi — Diosgyări Vasas 2—0 
(1-0).

B. Știința Craiova — Metalul Uz. 
tract. Orașul Stalin. Ultimele re
zultate: Știința Craiova — Met. . 
23 August Buc.: 4—0 (3—0); Met. 
Uz. tract. Orașul Stalin — Dina
mo 6 Buc. 2—0 (1—0).

C. Metalul Oradea — Metalul 
Reșița. (1953: 5—0 și 1—2; 19.54: 
0—2 și 0—0). Ultimele rezul’ate • 
Metalul Oradea —■ Metalul Baia

Mare: 1—1 (0—0); Met. Reșița— 
FDacăna Mediaș 2—0 (0—0).

D. Avîntul Fălticeni — Flacăra 
Cimpina. Ultimele rezultate: Avîn
tul Fălticeni — Locomotiva Ga
lați 0—1 (0—0); Flacăra Cimpina 
— Locomotiva- Iași

★
♦ Pentru a evita 

larva unor meciuri 
s-au desfășurat sîmbătă sau dumi
nică dimineață, I.S. PRONOSPORT 
a luat măsura să nu se mai pro
grameze «n același concurs două 
tatîta'ri care se dusipuită în aceeași 
localitate (exemplu: meciurile de 
duminică de la Ploești : Flacăra 
Ploești — Avîntul Reghin și Fla
căra „1 Mai“ Ploești — Flamura 
roșie Bundlujeni).

♦ A apărut „Programul Prono
sport “ nr. 50 cu următorul sumar:

— Buletinul săptăminni — de 
Florin Șerban și Alecu Popovici.

— Panoul PRONOSPORT — de 
Icn Șușelescu.

— O nouă ediție, mai pasionan
tă, a campionatului categ. B la 
fotbal — de Petre "

-— II cunoașteți? 
antrenorului Ștefan

— Fotbal peste
— Rezultatele oficiale ale 

cwsQShri nr. 10 etc.
rir

Pînă la închiderea ediției, la 
trierea celor aproxdmaitiv 400.000 
buletine depuse la concursul Nr. 
11 (etapa din 20 marile) au fost 
găsite 30 bui’.etine cu 12 rezultate 
exacte.

Triiarea continuă.

1—0 (1—0).

in viitor anu- 
pe motivul că

Gațu.
— prezentarea 
Do bay.
hetare.

can

NOTE
GAZDE ȘI „GAZDE"- 

Nu e mult de cinci subliniam în 
ziarul nostru modul desăvnrșit în 
care conducerea colectivului Avîn
tul Reghin știe să-și primească 
oaspeții. Membrii lotului Progre
sul București au avut numai cu
vinte de laudă pentru ospitalitatea 
echipej din Reghin. Iată însă că 
tocmai Avîntul Reghin a avut oca
zia să constate cu amărăciune că 
alte cclective nu știu să-și înde
plinească această datorie elemen
tară.

Condu erea colectivului din Re
ghin a avut grijă să anunțe tele
grafic din timp (de marți) asocia
ția Flacăra (care are sediul chiar 
la Ploești) că va sosi vineri seară 
la Ploești. La coborîrea din tren 
însă, cei 30 de membri ai lotului 
Avîntul au const at at că nu stat 
așteptați de nimeni. Atunci și-au 
luat valizele și au pornit să co
linde orașul în căutarea unui hotel. 
De la hotelul Nr. 1 au fost trimiși 
la hotelul Nr. 4, unde, într-adevăr, 
erau anunțați printr o adresă din 
partea colectivului' Flacăra Ploești. 
Dar, ti se reținuseră 8 paturi iar 
ei erau... 30?!... In afară de acea
sta, paturile erau destul de mici 
pentru a " '
cel mult doi jucători. In această 

căutat la telefon pe cei de la Fla
căra, dar in zadar. Nu au găsit pe 
nimeni. Neavînd altă soluție, ei 
au dat telefon la nntJ din hotelu
rile din București și, pentru că au 
găsit camere suficiente, au luat 
trenul și au plecat de la Ploești la 
București. Aici jucătorii Avîntului 
au stat pînă duminică rfimineală, 
cînd au plecat'din nou la Ploești 
pentru a juca.

Peripeții și clieltuieli mari, des 
tul de neplăcute pentru o echipă 
oaspe, provocate de lipsa totală 
de atenție și grijă din partea co- 
lecjtivuluj ploeșteaix care poartă 
întreaga răspundere 1 Vinovată 
este și asociația Flacăra, care s-a 
mulțumit să dea sarcină colectivu
lui și nu a controlat dacă au fost 
luate, cu adevărat, toate măsurile 
necesare găzduirii unei echipe 
oaspe care și-a jnunțat dm tenp 
sosirea. Asemenea situații condam
nabile trebuie evitate pe viitor. 
Colectivele sportive care organi
zează întreceri sportive au datoria

„Sta rturi”
in categoria B

nu încăpea decît unul —

conducătorii lotului l-au

să respecte obligațiile elementare 
care decurg dintr-un angajament 
pe care și l-au luat odată cu par
ticiparea la această competiție.

PREA MULTE RATĂRI 
DE LA 11 M.

Duminică, atît în categoria A 
cit și în categoria B, au fost acor
date niu mai puțin de 7 lovituri de 
la llm, pentru greșeli comise de 
apărători. Din aceste 7 lovituri de 
pedeapsă, patru au fost însă ratate 
(Mercea-Fl. roșie Arad, P. Moldo- 
veanu-C.C.A., Stoiian-Flacăna Cîm- 
pina și Crețea-Dinamo Bacău), 
iar trei ' '
Locomotiva Cluj, Fllimon-iMinerul Lupenî și ~ .......
Procentul mare de ratări arată’: 
sau că jucătorii nu stăpînesc încă 
această execuție — care trebuie să 
dea gol sută la sută — sau că 
nu-și pot stăpîni emoția provocată 
de răspunderea care le revine. În
seamnă că atenția antrenorilor tre- . 
buie îndreptată în mod special 

spre desă, rșirea acestei execuții 
atît de importante și chiar decisive 
într-un joc de fotbal.

TEAMA DE A SANCȚIONA 
IN CAREU '

Legată de problema de mai sus 
este situația creată în jocuri de 
unele arbitraje. In general, arbi
trajele au fost bune în primele eta
pe ale campionatului (A sau B). 
Totuși, la unii arbitri mai persistă 
tendința foarte periculoasă (izvo- 
rîtâ din teama de a acorda 11 rii) 
de a favoriza apărările privindu-le 
cu indulgență greșelile și neregula- 
ritățiie săvîrșite în dauna înainta
șilor. Un caz elocvent l-a oferit 
arbitrul S. Lupu-Focșani, care, în 
jocul Locomotiva București—Fla
căra Moreni, a trecut pur și sim
plu cu vederea trej infracțiuni gra
ve comise de apărători în careu 
(două de Flacăra și tina de Loco
motiva). In mod ’Armai, cu un ar
bitraj curajos și autoritar, aceste 
abateri clare de la regulament ale 
apărătorilor, trebuiau sancționate 
fără șovăraiă cu lovituri de la 11 
m. E bine ca arbitrii să renunțe 
la acest avantaj permanent acordat 
apărătorilor. In felul acesta vor 
contribui în mod serios la discipli
narea jocului apărărilor și la crea
rea unor condiții mai bune pentru 
dezvoltarea

transformate (Radu-

Ionescu-Metalul 108).

ta rt Șt

acțiunilor înaintașilor.
(P- R )

slabe

Cu mult interes au fost urmărite 
în toată țara întilnirile din cadrul 
iprimei etape a campionatului ca
tegoriei B. Peste tot, atrt numărul 
mane de spectatori cit și atmosfera 
însuflețită manifestată de aceștia 
au confirmat, odată in plus, larga 
popularitate de care se bucură a- 
ce;.stă competiție.

Ca o constatare generală s-a 
desprins faptul că in marea lor 
majoritate echipele s-au străduit 
să se prezinte cit mai tine pregă
tite din punct de vedere fizic, teh
nic și tactic, lucru pe care l-au 
reușit în mare parte. Rezultatele 
înregistrate reflectă, în general, un 
echilibru valoric între echipe, ex- 
ceptînd unele întîlniri din s ria I-a 
și a Il-a. 1 t? cazul meciurilor de 
la București, unde Locomotiva a 
întrecut cu 3—0 Flacăra Moreni, 
iar Știința Craiova pe Metalul 
București cu 4—0. De asemenea, în 
seria a Il-a Progresul Oradea a 
depășit categoric cu 7—0 Progre
sul Sa tu Ma ne și Metalul 108 cu 
5—0 pe Metalul Arad.

Unele ecl'pe s au prezentat, sub 
așteptări. Astfel, Flacăra Moreni

și Metalul 
apărut cu 
Sub așteptări s-au comportat 
echipele Metalul București, Progre
sul S. Mare și Metalul Oradea.

Regretabil este faptul că, înciu
da îndrumărilor date, începutul 
competiției a marcat și primele 
abateri de la disciplină. Arbitrii au 
fost nevoiți să acționeze hotărît, e- 
liminind pe jucătorii Tais (Mine
rul Lupeni), Proca și Herman 
(Metalul St. Roșu). La acest ca

pitol, vocn amintii despre gestul por
tarului Cairaibuna (Locamat&via Iașii); 
care, la sfîrșvtiuil jocului, a încer
cat să lovească pe unul diin jucăto
rii Flăcării Cîmpina.

Aceste prime cazuri de indisci
plină trebuie să constituie un sem
ne! de a'armă pentru întărirea 
muncii educative cu jucătorii în 
cadrul colectivelor. Hotărîrea cu 
care arbitniî au înțeles să. reprime 
asemenea manifestări este cea mai 
indicată.

St. R. Orașul Stalin au 
formații improvizate. - - ----- ---------*-ț



Diferite satai (a paa$e de tragere la tir <M)
’ Ga și la po. fia de trageu „cui- j 
cat“, și în ceMalte două poziții 
de tragere — „în genunchi" și 
„în picioare" pentru trăgăVjiniă 
care stăpînesc telurica tirului sti
lul rămine o chestiune de adap
tare. Această adaptare trebuie msă 
făcută cu multă .atenție și în baza 
ornai atuiâi'u îndelungat.

Iată care sînt trăgătorii panti- 
cipanți la concursurile internațio
nale de tir ale R.P.R. din anul 
trecut, care au, folosit stilurile po
ziției „în genune! i“ prezentate în 
schițele alăturate:

Schița 1 — stil folosit de 23\de 
trăgători:

Mihail ltchis (U.R.S.S.) — lo
cul 3 = 395 puncte (19 muște)

.1. Sundberg (Suedia) — locul 
5=391 puncte (17 muște)’

Grigori Kupko (U.R.S.S.) —
locui 6=391 puncte (16 muște)

Schița 2 — stil folosit de 14 
trăgători:

Anatolii Bogdanov. (U.R.S.S.) — 
locul 1 = 395 puncte (23 muște)

Boris Pereberin (U.R.S.S.) —
locul 4=391 puncte (18 muște)

Toive Mantari (Finlanda) —
locul 9= 389 puncte (13 muște)

Schița 3 — stil folosit de 1 iră- 
gător :

Anders Kvisberg (Suedia) — 
locul 2=395 puncte (21 muște)

Schița 4 — stil folosit de un 
trăgător:

Carlo Vairefo (Italia) — locul 
40”371 puncte (9 muște)

După cum vedem, la poziția de 
tragere „în genunchi" stilurile fo
losite die trăgători sînt în număr 

Schema cu stilurile poziției de tragere „in picioare"

Z/yZ

>
(H1223

> j >

O
*

Or a

j
C2^

mai mic. In general, numai 2 
stiluri sînt folosite de majori
tatea trăgătorilor, și anume cele 

idin schițele 1 și 2. In figura 1, 
ca și în figura 2, planul vertical 
al armei cade pe talpa piciorului 
sting, came o sprijină. Ceea ce di
feră la aceste două sfeluri e pozi
ția genunchiului drept, came în 
schița 2 stă mai în față, miicșorînd 
oarecum baza de sprijin a corpu
lui. Rezultatele abținute de tragă-, 
toni care aiu folosit aceste staluri 
n-au confirmat superioritatea unuia 
dintre ele. Atît A. Bogdanov cit și
M. ltchis au realizai tot 395 
puncte.

Poziția din schița 3 este a tră
gătorului suedez A. Kvisberg, care 
a obținut și el tot 395 puncte, cla- 
sîndu-se pe locul 2, între Bogda
nov șj Itct.is. Poziția lui este si
milară cu cea a lui Bogdanov, 
însă — după particularitățile tră
gătorului — este folosită pe stin
gă. Acest exemplu dovedește că 
„stîngacii" în practica tirului nn 
sînt cu nimic dezavantajați față 
de trăgătorii „normali".

In figura 4 observăm insă cum 
trăgătorul se. abate în mod fla
grant de la tehnica de bază, men- 
linîrrd arma într-un plan ce nu 
se sprijină pe talpa piciorului. 
Acest fapt afectează în mod serios 
precizia Uagere, dovadă că 
trăgătorul respectiv a ocupat nu
mai locul 40 din 40 de trăgători 
cu un rezultat foarte slab (371)

Iată care sînt stilurile cele mai 
obișnuite la poziția de tragere 1(în 
picioare".

Schija 1 — stil folosit de 15 
trăgători:

Mihail ltchis (U.R.S.S.) — lo
cul 1= 383 puncte (7 muște)

Gâgorn Luzin (U.R.S.S.) — lo
cul 2=382 puncte (10 muște)

Vas’lwi Borisov (U.R.S.S.) — 
locul 3=381 punote (10 muște)

Anaiiolii Bogdanov (U.R.S.S.) — 
locul 5 = 379 puncte (7 muște) 
Petr Avslov (U.R.S.S.) — locul 
6“ 378 puncte (7 muște)

Schija 2 — stil folosit de 9 
trăgători:

Raahauge Jorgensen (Danemar
ca) — locul 8= 377 puncte (12 
muște)

Egon Larssen (Danemarca) — 
locul 10—375 punote (7 muște)' ’

Schița 3 — stil folosit de 9 tră
gători:

J. Suntfberg (Suedia) — locuil 
4 = 380 puncte (11 muște)

Oîle Hvid Jansen (Danemarca) 
— locul 7=377 puncte (13 muște)

Boris Pereberin (U.R.S.S.) —
locul 9= 376 puncte (7 muște)

Schița 4 nici un trăgător 
n.a intrat în primele 10 locuri.

Deși la această poziiție .aiveim 
de-a face cu mai multe stiluri, to
tuși, ca și la poziția culcat, ma
joritatea trăgătorilor folosește nu
mai o parte dintre ele (1,2,3). Cei 
cjre au folosit alte stiluri (4, 
5, 6, 7, 8) au scos la campiona
tele noastre internaționale rezul
tate mediocre și, în general, obțin 
arareori performanțe mai hune.

Stilurile cele mai frecvente și 
care au dat totdeauna rezultate 
satisfăcătoare sînt cele din schi
tele 1, 2 și 3.

In schița 1 recunoaștem iaiKidiiat 
stilul trăgătorilor sovietici. El se 
caracterizează prin poziția apro
piată a picioarelor și prin menți
nerea greutății corpului repartiza
tă pe ambele picioare. In schița 
3, deși picioarele se mențin oare
cum apropiate, stilul se deose
bește esențial de stilul prezentat 
in schița 1, prin aceea că greuta
tea corpului rămine pe un singur 
picior, fn acest caz, trăgătorii ob
țin o poziție „șoldie", adică împing 
către în. față șoldul sting, căutînd 
să-l transforme în sprijin pentru 
brațul stîng cu care se ține arma.

La această poziție „în picioare" 
un rol hotăritor îl are condiția fi
zică a trăgătorilor. Trăgătorii so
vietici șe bucură de o excepțională 
condiție fizică, astfel că ei pot fo
losi cu succes stilul lor. In scl imb, 
majoritatea trăgătorilor, fiind lip
siți de condiția fizică corespunză
toare, apelează la stiiM poziție 
„șoldie", care le asigură un spri
jin bun penbru armă.

Concluzia generală a studiului 
diferitelor stiluri de tragere este 
aceea că obținerea performanțelor 
înalte depinde de modul conștiin
cios în care se efectuează antrena- 
menbr.il, de perseverența trăgătoru
lui, precum și de arta de a adapta 
tehnica la particularitățile indivi
duale ale trăgătorilor.

GRIGORE IOANID 
antrenor

• FOTBAL. — După jocurile 
etapei a treia, olasamcvitul campio
natului de tineret este următorul:

1. Progresul Buc. 3 3 0 0 14: 2 6
2. C.C.A. 3 3 0 0 5: 1 6
3. Dinamo Buc. 3 2 1 0 8: 3 5
4. Loc. Consțanța 3 2 0 1 7: 7 4
5. Flacăra PI. 2 1 1 0 6: 2 3
6. FI. roșie Arad 3 1 1 1 3: 3 3
7. Știința Cluj 3 0 3 0 6: 6 3
8. știința Tim. 3 1 1 1 3: 4 3
9. Dinamo Or. St. 3 1 0 2 1: 2 2

10. Loc. Tg. Mureș 2 0 1 1 4: 5 1
11. Lacom. Timiș. 3 0 0 3 3: 8 0
12. Avîntul Reghin 2 0 0 2 3: 9 0
13. Minerul Petr. 3 0 0 3 1:12 0

Jocul Locomotiva Constanța — 
Minerul Petroșani (1—lj a fost 
omologat cu rezultatul de 3—0 în 
favoarea echipei din Constanța 
pentru că Minerul a folosit un ju
cător legitimat la alt colectiv.

★
— Metalul Cîmpiia Tur aia a jucat 

duminică cu Voința Tg. Mureș și 
a cîștigat cu 11—3 (2-3). Au inar- 
sat: Copil II (4), Pali (3), Bu
ruian (2), Szekedi și Copil I, res
pectiv Soos (2) și Bacs.

TIR. — Duminică 27 martie, în- 
cepînd de la ora 9,30, va avea loc 
pe poligonul Dinamo din Capitală 
primul concurs de selecție a lotului 
de juniori, în vederea campionate
lor europene. La acest concurs se 
va disputa proba de armă sport 
3X20 focuri.

Concursuri de juniori vor fi or
ganizate duminică și în toate cen
trele regionale din țară.

Concursul din Capitali® este or
ganizat die comisia orășenească 
de tir.

BOX.—Orașul Stalin (prin tele
fon de la subredacția noastră). —

Lotul republican de tineret a sus
ținut oîntîlnire cu selecționata Ora
șului Stalin. S-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Categ. muscă : 
Gh. Simion (Orașul Stalin) b. p. 
Puiu Nicolae. Categ. cocoș: C. 
Gheorghiu b. p. Iulian Mihai (O- 
rașul Stalin). E. Mpldoveanu (O- 
rașul Stalin), b.p. Gh. Popa. Categ. 
pană : Șt. Văcarii face meci nul eu 
M. Albu (Orașul Stalin). Categ. u- 
șoară : Șt. Bogoi (Orașul Stalin) 
ta. p. L Grigore. Categ. semimijlo- 
cie : C. Iordache face meci nul cu 
Iosif Demeter (Orașul Stalin). 
Categ. mijlocie mică : D. Gheorghiu 
b. p. Gh. Danciu (Ora.itl Stalin). 
V. Bogoi (Orașul Stalin) b. p. D. 
Negrea. Gr. Chirițescu

SCRIMA. — In cadrul etapei de 
duminică a campionatului republi
can de scrimă pe echipe categoria 
B, s-au înregistrat următoarele re
zultate : Constructorul Tg. Mureș— 
Progresul Oradea 3—13 la floretă 
fete, 4—12 la floretă băieți și 9—7 
la sabie ; Flacăra Ploești — Școala 
profesională nr. 2 Arad 11—5 la 
floretă băieți, 15—1 la floretă fete 
și 12—4 la sabie.

Astăzi la orele 16,30- va avea 
loc îrr str. Vasile Alecsandri 
nr. 6 conferința comisiei oră
șenești de atletism. Va fi pre
zentată darea de seanță pe anul 
1954.___________ I

Un traseu de o duritate
Multă vreme sportivii și cetățe

nii orașului Cluj vor păstra o amin
tire deosebită despre desfășurarea 
finalei campionatului republican die 
ciclo-cros. S-a făcut o frumoasă 
popularizare acestui gen de între
cere, în special în rîndul amatorilor 
de sport din provincie, adueîndu- 
se în același timp o contribuție 
efectivă la popularizarea probelor 
cicliste în general.

Insă, dacă dospire organizare 
se pot spune numai cuvinte bune, 
din punct de vedere tehnic, ceil 
care au ales traseul au făcut unele 
greșeli. Astfel, traseul a fost de o 
duritate excepțională, implicînd 
unele porțiuni în care s-a făcut — 
fără exagerare — alpinism (rîpele 
în coastă de la Cetățuia) și a pă-

„Cupa Sportul 
popular” la tir
Comisia regională de tir din Iași 

a organizat duminică un concurs 
cu ocazia aniversării a 10 ani de 
la apariția ziarului „Sportul popu
lar", precum și cu ocazia confe
rinței pe (ară a comisiei centrale 
de tir.

Astfel, pe poligonul Progresul din 
Iași s-au întrecut 12 participant 
la proba de armă liberă 3x20 focuri. 
Maestrul sportului Nicolae Cojo- 
caru (Locomotiva Iași) a cucerit 
cupa „Sportul popular" cu o per
formanță de 559 puncte.

R. Untu și E. Ursu 
corespondenți

Șerban (Loc. Gr. Roșie) încearcă să pătrundă pe lingă grămadă, 
dar Veluda (CCA), atent, îl va opri. Fază din jocul de rugbi CCA- 
Loc. Gr. Roșie (3—3)

(Foto Gh. Epurata)

Faza interregională la box
• HUNEDOARA (prin telefon). 

In fața a 1.500 spectatori s-a dis
putat faza interregională între echi
pele regiunilor Hunedoara și Cra
iova. Rezultate tehnice : Muscă : 
V. Viziiru (Craiova) b. abandon I. 
Nicola (Hunedoara). Cocoș: I. Cro
itorii (C) b. p. E Mindru (H). Pa
nă : Gh. Ivanciu (H) b. p. Z. Mo- 
tea (O). Șemiușoară: I, Brăteanu 
(C) b. ab. r. III Gh. Gbdeanu (H). 
Ușoară : N. Pîrvulescu (H) t>. p. 
Roșu Mihai (C). Semimijlocie: N. 
Zaharia (H) b- ab- UI D. Manola- 
che (C). Mijlocie mică: I. Serban 
(C) b. p. Cr. Gavrilă (H). Mijlocie:
I. Crișan (H) — fără adversar. Se
migrea» A. Damian (H) b. p. 
Iszak Zoltan (C). Grea: Alex. Julie 
(H) fără adversar.

(O. Rațiu, corespondent).

• ORADEA. — Pugiliștii orădeni 
s-au dovedit net superiori celor din

; regiunea Baia Mare. Rezultate teh
nice : Cat. muscă : E. Sopoloș (O) 
b. K. O. I, I. Biro (B.M.). Cat. se- 
minsoară : Moise Marcel (O) b. K. 
O. I Fr. Henteș (B.M) Cat. ușoară:
N. Cristea (O) b. K. O. tehnic rep.
II, Ar. Popovici (B.M). Cat. mijlo
cie mică : N. Dănilă (O) b. p. L

; Bălan (B.M). Au mai ciștigat, prin 
neprezentarea adversarilor, I. Vă
duva, (cocoș), N. Huvei (pană), N, 
F.ne (seni:mijlocie), Gh. Cordovan 

• (mijlocie), Toth Andrei (semigrea), 
Radu Sereș (grea) — toți din Ora
dea. Au asistat peste 800 speclatori. 
Au arbitrat bine, I. Andreopol, P. 
Toniță, P. Malinschi (București). 
(J. Dumilrescu, coresiporadent).

» PITEȘTI (prin telefon). In în- 
tîlnirea interregional Pitești— Plo
ești, au ieșit învingători, următorii 
pngitiști: Cat- muscă : Ion Pășoiu 
(Ploești). Cat cocoș: C. Calinciuc 
(Pitești). Gat. pană: loan Cojoc 
(Pitești). Cat. șemiușoară: Pavai 
Enaclie (Ploești). Cat. ușoară: Fr.

cătuît și prin aceea că a avut un 
procentaj prea mare de porțiuni de 
acoperit pe jos (aproximativ 50La 
sută din totalul traseului). Astfel, 
s-a depășit cu mult și în mod 
inadmisibil regulamentarul 30 la 
sută maxim îngăduit pentru par
curs pe jos din totalul kilometra
jului cursei. S-a creat deci, un a- 
vantaj evident pentru cei buni la 
alergări pe jos. Dar aci și membrii 
comisiei centrale de ciclism, pre
cum și cei ai inspecției respective, 
care au fost prezenți din vreme Ia 
Cluj, își au partea lor <fe vină și 
anume aceea că nu au intervenit 
pentru a se aduce traseului corec
tările necesare.

In ceea ce privește comportarea 
participanților trebuie evidențiat 
mai ales I. Moraru, actualul cam
pion1, care s-a arătat excelent pre
gătit, a dat dovadă do muilt curaj 
și de o dîrzenfe deosebită, domi- 
nînd alergarea de la un capăt la 
altul, fără să-i ffe pusă în pericol 
nici un moment calea spre o vic
torie pe deplin meritată. I. Baciu, 
singurul adversar direct, dar pen
tru puțin timip al lui Moraru, a tre
buit să cedeze și el în fața supe
riorității nete a acestuia.

D. Dragomir, un experimentat 
crosist, dacă ar fi știut să-și do
zeze eforturile ar fi avut un cu- 
vint mai greu de sipus, mai ales 
că pe ultima parte a revenit sur
prinzător de puternic.

Din rest, tînărul Șelairu, rutina
tul N. Chicomban, D. Rosenberg, 
ciclo-crosist în real progres, C. 
Marinescu, Gh. Dumitrescu, Gh. 

Cikoș (Pitești). Cat senumijlocie: 
Vlad Grigore (Pitești). Cat mijlo
cie: Ion Burloiu (Ploești). A ar
bitrat slab, V. Kevorkian-Gaiați. 
Antrenorul I. Mihăilescu a avut o 
atitudine nesportivă, protesting la 
deaizS. (Gr. Varabiescu, corespon
dent).

• BACĂU (prin telefon). Intîlni- 
rea interregională Bacău — Sucea
va s-a soldat cu următoarele rezul
tate: Muscă: N. Pelin (B) b. prin 
descalificare O. Popa (S). Cocoș: 
D. Zvobodă (S) b. K.O. II, V. Dră-- 
ghici (B). Pană: L Militam (S) 
b. abandon II, I. Ghidirin (B). Se- 
miușoară : L. Latis (B) b. p. I. Frvi- 
man (S).Ușoară: L Cocoș (B) h. 
ab. III, Eug. Pintilie (S). Semimij- 
locie : I. Pavel (S) b. K. O. teh. I, 
N. Forman (B). Mijlocie mică : L. 
Halmagy (B) b. K. O. II, V. Sta- 
doleanu (S). Mijlocie: C. Crecea 
(S) — Ghidinac (B) — non combat. 
Semigrea: Ad. Chiriac (S) — fără 
adversar. Grea: I. Cucuruzeanu (B) 
fără adversar. (Mircea Scripa, co
respondent).

• GALAȚI (prin telefon). Rezul
tate tehnice. Cat. muscă : Iacomte 
Lupii (Galați) b. K. O. tehnic I, 
AI. Săraru (Cța). Cat. cocoș : Ște
fan Voican (G) b. descalificare An
ton Aurel (Cța), Cat pană : P. Bar
bu (G.) b. p. C. Ghinea (Cța). Cat. 
șemiușoară : M. Gasacopot (G.)
fără adversar. Cat. ușoară: D-tru 
Vasile (Cța) b. p. I. Rodicenco (G). 
Cat. semimijlocie: I. Corfiadis 
(Cța) b. p. D. Nicolau (G.). Cat 
mijlocie mică : A. Prunescu (G) b,
K. O. I N. Ploscaru (Cța). Cat 
mijlocie: I. Cristian (Cța) b. p. C. 
Răducanu (G.). Cat semigrea: L 
Cocoș (G.) b. K. O. tehnic N. Bre- 
zoian’u (Cța). Cat grea : D. Stupa- 
ru (G.) b. K. O. tehnic I A. Bu- 
dei (Cța). Au asistat peste 1000 
spectatori. (G. Ștefănescu și V. 
Paladesait, corespon Jlcmții).

neobișnuită
Popescu (un nume nou printre 
fruntașii ciclo-crosului) șl Buz- 
gulaș, au adus o contribuție efec
tivă la dinamismul luptei sportive. 

Au produs surprize destul de ne
plăcute abandonurile — puțin jus
tificate — ale unor ciclo-crosiști 
fruntași ca I. Gociman, cam? or,al 
dte anul trecut (sufocat de o ple
care prea tare) și cel al campio
nului regiuni București, N. Vasfe 
lescu, care a renunțat prea ușor la 
întrecere, văzînd că pierduse șansa 
primelor locuri.

O mențiune specială merită ti
nerii cu reale posibiEtăți de det- 
voltaire, campionii regionali I. An- 
gelescu (Ploești), Gh. Nicotiei (Ti
mișoara), E. Vîlciu (Iași). L Os
wald (Reg. Autonomă .Maghiară) 
și Enrico Engelman (Arad), cave 
au reușit să termine întrecereaa- 
lături de cei mai hani alergători 
ai țării noastre.

In campionatul feminin, câștigă
toarea probei. Marte Iliescu, (Me
talul) aproape că nu a avut ad
versare în Maria Bisac și Erda 
Schuster (campioana regiunii 
Stalin) decît pe primii kilometru 
Ea a obținut victoria fără nici un 
fel de emoție. Și aci, trdbuie spus 
că traseul pentru fete a atins limda 
durității.

In concluzie, cicliștii noșt-i au 
participat la un campionat toarte 
dificil, căruia în viitor (dacă se va 
mai desfășura la Cluj) forurile 
competente vor trebui să-i aducă 
serioase modificări de traseu.

EMIL 1ENCEG

menbr.il


CONFERINȚA COMISIEI CENTRALE DE TIR
Sîmbătă și duminică au avut loc 

lucrările conferinței pe tară a co
misiei centrale de tir. Participarea 
numeroasă, discuțiile purtate la un 
înalt nivel, precum și referatele pre
zentate de comisia centrală și de 
comisia regională Stalin, au contri
buit efectiv la succesul acestei con
sfătuiri.

Atît raportul de activitate al co
misiei centrale cit și referatele pre
zentate asupra activității din regi
unea Stalin, asupra desfășurării cam
pionatelor mondiale din Venezuela 
și asupra organizării campionatelor 
europene din acest an au provocat 
numeroase discuții, care au dus 
la completarea analizei făcute și 
Ia îmbunătățirea propunerilor pen
tru viitoarea activitate. Referatele 
și discuțiile au subliniat realizările 
înfăptuite în creșterea activității ti
rului de masă și în ridicarea mă
iestriei sportive, dar au scos la 
iveală și o serie de lipsuiri ca>re au 
îngreunat dezvoltarea acestei dis
cipline sportive pe măsura cerin
țelor și posibilităților. Astfel, ra
portul de activitate a arătat slaba 
legătură a comisiei centrale cu une
le asociații sportive, fapt care a fă- 
rut ca asociațiile Locomotiva, Flacă
ra și Știința să nu respecte toate ho- 
tărîrile luate de biroul comisiei cen
trale, Au existat membri ai comi
sie; centrale (Aurel Perța, Miron 
Olteanu, Silviu Tibacu) care nu au 
contribuit la îndeplinirea sarcinilor. 
Dintre problemele legate de dez
voltarea tirului, cele privind cre
șterea elementelor feminine în tir, 
activitatea școlilor de tineret, ridi
carea juniorilor și organizarea com
petițiilor pe plan local în cadru! 
colectivelor sportive și al comisi
ilor regionale de tir au fost negii- . 
jate în această perioadă.

Cele mai multe dintre hotăririle 
conferinței comisiei centrale se

Concursul ds micromodele organizat de A.V.S.A.P.
Sala spor.urilor de la Dinamo a 

găzduit duminică un concurs de 
micromodule organizat de Asociația 
Voluntară pentru Sprijinirea Apă
rării Patriei (A.V.S.A.P.) la care 
au participat 43 de constructori din 
regiunile București, lași, Cluj, Cra
iova și Regiunea Autonomă Ma
ghiară.

In cadrul acestui concurs, tinerii 
constructori au realizat performan
țe superioare. La clasa aulogire 
microfilm, modelul Iui A. Georges
cu (București) s-a menținut în aer 
timp de 1*15". Cea mai bună per
formanță aparținea pînâ acum lui 
Keki Zottan (Cluj) cu 59“. Lin timp 
superior a realizat și clujeanul Keki

El1 l im ii ■

APUSUL CARIEREI LUI 
TIBERIO MITRI

In boxul profesionist itaiiam, Ti- 
berio Mitri a fost vreme indelurr- 
gată o „stea", mult aprecia ă de 
organizatori: rcuniurtHor «tn Eu
ropa apuseană.

Nu de mult, Mitri a suferit însă 
o grea îufr'îngeire prin K.O. în fața 
francezului Charles Huntez, cedîn- 
du-i titlul de campion al Europei 
la categoria mijlocie. Presa spor
tivă italiană a arătat modul deplo
rabili în care s-a prrzrnjat Mitri. 
acuz-îndu-l că nu s-a pregătit și n<u 
și-a apărat titlul cu convingere. Re
alitatea este însă că avind sănă
tatea șubrezită în urma unei lungi 
«r grele „cariere" pe ring, Mitri a 
fost învins categoric, nemaiputind 
face față efortului cerut de cele 15 
reprize a cite 3 minute, cîte se 
cer în boxul profesionist. Imediat 
după terminarea meciului cu Char
les Huimez, italianul Tiberio Mitri 
a declarat : A fi continuat să
mai boxez, însemna pur și simplu 
să mă sinucid".

In fato acestor fapte ergartira- 
torii italieni s-au debarasat de Mi
tri, deoarece el nu mai prezintă 
nici un interes pentru afacerile lor. 
Dar lată că mai mulți organizatori 
americani au „sărit in ajutorul" 
fostului campion european gata 
să-l readucă pe primul plan al 
boxului mondial. Adevărul este că 
managerii de peste ocean nu vot 
decît să mai stoarcă ceva din ta- 

ocupă de contribuția tuturor asocia
țiilor sportive și departamentelor 
Ia dezvoltarea bazei materiale în 
vederea unei mai laTgi activități de 
masă în practicarea tirului. Compe
tițiile pentru juniori și cele rezer
vate elementelor feminine vor fi 
organizate in toate regiunile din 
țară în decursul anului 1955, ele 
constituind un imbold pentru în
viorarea activității în aceste re
giunii. Penitru traducerea in fapt a 
tuturor obiectivelor și sarcinilor 
prezentate în planul de muncă al 
comisiei centrale pe anul 1955 con
ferința a stabilit necesitatea legă
turi permanente cu terenul, mem
bri biroului comisiei centrale tre
buind să se deplaseze în țară pen
tru sprijinirea organizării activității 
comisiilor regionale.

In cadrul conferinței a fost nu
mită comisia centrală compusă din 
următorii tovarăși : A. Ungur, A. 
Dobrescu, B. Krigler, Gh. Lichiar- 
dopol, C. lonescu, P. Cișmigiu, Gr. 
Ioatnid, D. Pmeta, C. Popovici, Gh. 
Vișoiu, S. Antonescu, N. Eftimescu, 
Gr. Dimancea. 1. Sîrbu, M. Juver- 
dteamiu, I. Mărdărescu, M. Luscailov, 
Șt. Doczi, I. Quintus, Gh. Păsat, 
I. Ciucă, V. Alexandrescu, S. Lich- 
tig, Șt. Popescu, M. Mihăilescu, P. 
Elekeș. V. Andronache, Comisia 
centrală va fi completată cu toți 
președinții comisiilor regionale de 
tîr și cu reprezentanți ai C.C.S. și 
U.T.M. Dă cadrul membrilor comi
siei centrale a fost ales următorul 
birou: președinte — Aurel Ungur, 
vice-președinți Aurel Dobrescu și 
Marcel Mihăilescu, secretar - 
Constantin lonescu și următorii 

■membri : C. Popo-'ici, Gr. loanid, 
M. Luscalov, Isabela Mărdărescu, 
Paraschiva Elekes, B Krigler. 
maestrul emerit al sportului Gh. 
Lichiardopol, maestrul sportului P. 
Cișmigiu și V. Andronache.

.’oltan la categoria autogire-foiță. 
Modelul prezentat de el s-a menți
nut în aer 49“ (vechiul record era 
de 41“).

Iată alte rezultate tehnice înre
gistrate : micromodele normale : 1. 
Georgescu (București) 5‘8“ ; aripă 
sburătoare : G. Gîngoiu (București) 
4*30“ ; helicopter: I. Georgescu 
(București) 4*17". Pe echipe victoria 
a revenit constructorilor regiunii 
București care au realizat 3.151 
puncte. Locul doi a fost osupat de 
echipa regiunii Iași — 2.935 pun
cte., iar locul trei de echipa regiunii 
Cluj — 1.969 puncte.

(Agerpres)

irosira awiEMmoiwiiA
lentul lui Mitri și să-l transforme 
pe italian in „puncingbal" pentru 
boxerii ame.ric.aoi și mijloc «te dis
tracție pentru spectatorii din SUA, 
dornici de „senzații tari".

Este semnificativă in acest sens 
declarația unui organizator ameri
cani, oare a spus: . Boxerul italian 
este un băiat bun. Noi îl vom anga
ja pentru cîteva meciuri în SUA. 
Stilul său de luptă și mai ales că
derile sale spectaculoase la podea, 
plac, publicului american care se va 
des'rda ne deplin"

Sfîrșitul carierei pugil slice a 
lui Tihero Mitri nu este greu de. 
prevăzut. Dacă nu va cămine defi
nitiv la podea pe unul din ringu- 
riie americane, Mitri își va ijgăsi, 
lotul ca număr de atracție îrrtrJunul 
din circurile italiene, așa cum iși 
c.îștigă ex:stența zilnicii la Paris, 
fostul boxer francez, Laurent "Dau- 
thui-lle, ca luptător de „catch", sau 
H va imita pe fostul campion 
mondial Primo Camera care desfa
tă pe spectatorii unui music-hal a- 
merioain, nwncted hă’ci de ca.mc Cru
dă... Acesta es*e, de obicei, „ulti
mul rotind“ în cariera unui boxer 
profesionist din Europa apuseană.

O. A.

Stnt foarte mult apreciate de turiștii din Uniunea Sovietică concursurile de orientare; Asemenea 
concursuri aduc la start zeci și zeci de echipe. După terminarea unui concurs desfășurat în regiu- 
nea munților Caucaz echipele clasate pe primele locuri se întrec la aprinderea focului. Pe prim plan 
stnt componența echipei „Ishra" (echipați la fel).

Au fost trase la sorti seriile 
campionatelor mondiale de tenis de masă

HAGA 21 (Agerpres). — La U- 
trecht, în Olanda, unde va începe 
la 16 aprilie cea de XXII-a ediție 
a campionatelor mondiale de tenis 
de masă, a avut loc duminică di
mineața, în prezența lui Ivor Mon
tagu (Anglia), președintele Federa
ției internaționale de tenis de masă, 
tragerea la sorți și alcătuirea se
riilor la probele pe echipe.

Competiția pe echipe băieți pen
tru cupa „Swaythling" cuprinde 4 
serii. Echipa R.P.R. se află în se
ria a IV-a împreună cu echipele 
Angliei, Germaniei, Spaniei, Elve
ției, Libanului, Saarului și Țării 
Galilor.

Celelalte serii s’nt alcătuite astfel: 
seria I-a: R. Cehoslovacă, Franța, 
Brazilia, Egipt, Olanda, Pakistan, 
Italia, statul Jersey ; seria a Il-a : 
R.P. Ungară, S.U.A., Suedia, Ir
landa, R.P. Bulgaria, Portugalia, 
Finlanda, Danemarca; seria a IlI-a: 
Japonia, Iugoslavia, Vietnamul de 
sud, Austria, Belgia, Australia, 
Scoția, Norvegia.

In competiția feminină jwntru cu
pa „Corbillon" echipele participante 
au fost repartizate în 3 serii. Re
prezentativa R.P.R. va juca în se
ria I-a cu echipele R.P. Ungare, 
Belgiei, Iugoslaviei, Scoției, R.P. 
Bulgariei, Danemarcei și Pakistanu
lui. Iată șî componența celorlalte 
două seriL : seria a Il-a : Japonia,
R. Cehoslovacă, Franța, Egipt, O- 
landa, Saar, Irlanda ; seria a IlI-a : 
Anglia, Austria, Țara Galilor,
S. U.A., Germania, Suedia, Elveția, 
Italia.

Federația internațională de tenis

O ECHIPĂ DE... CONVA
LESCENȚI

Presa occidentală se ocupă cu 
lux de amănunte de apropiatul eve
niment sportiv internaț onal, meciul 
de fotbal dintre Germania Occiden
tală și Italia care se va desfășura 
la 30 martie, la Frankfurt pe Main. 
In coloanele zarelor, se vorbește, 
despre pregătiri, despre diversele 
formule și propuneri pentru alcătu
irea formațiilor, despre prețurile 
extrem de ridicate ale biletelor ca
re se vind la ..negru" etc., etc.

In tabăra italienilor se pare că 
spiritele s-au liniștit, deoarece pro
punerea făcută de ’ostul internațio
nal Forri, de a alcătui o formație 
tînără, fără vedete, a fost accep
tată.

In schimb în Germania Occiden
tală agitația creată dk? presă și 
specialiști în jurai alcătuirii forma
ției ia proporții din ce în ce mai 
mari. Voci din presa v&st-germană 
sprijină promovatei elementele»’- ti
nere, in timp ce antrenorul Sepp 
Herberger est» de altă părere. El 
a „reușit" să in'roducă din nou în 
lot vedetele foloste in campionatul 
mondial, — frații Walter. Rahn, 
Morlock, Eckel, Mai și ceilalți — 
care, după cum se știe au fost 

v-rine indî'ncnilili. fiind su- 
f»r:nri d» icter. r>entru a-i readuce 
in lot pe acești „convalescenți".

Se apropie sezonul turistic j
de oară in Uniunea Sovietică !
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de masă a stabilit, de asemenea, 
clasamentul celor mai buni jucători 
și jucătoare din lume, după care 
se vor face tragerile ia sorți în pro. 
bele de simplu și dublu.

Au fost alcătuite următoarele cla
samente : simplu femei: 1. Ange
lica Rozeanu (R.P.R.) ; 2. l'ujic 
Eguchi (Japonia) ; 3. Linda Wertl 
(Austria); 4. Gizi Farkas (R.P. 
Ungară) ; 5. Yoshiko Tanaka (Ja
ponia) ; 6. Rosalinde Rowe (An
glia) ; 7. Kiiko Watanabe (Japo
nia) ; 8. Eva Koczian (R.P. Un
gară).

Simplu bărbați: 1. Ichiro Ogimu- 
ra (Japonia) ; 2. Ivan Andreadis 
(R. Cehoslovacă); 3. Tage Flies- 
berg (Su.-dia) ; 4. Richard Berg
man (Anglia) ; 5. Ferenc Sido
(R.P. Ungară) ; 6. Oshio Tomita
(Japonia) ; 7. Zorko Dolinar (Iugo
slavia) ; 8. Rene Roothoft (Franța).

Dublu bărbați: 1. Dolinar-Haran. 
gozo (Iugoslavia) ; 2. Andreadiș- 
Stipek (R. Cehoslovacă) ; 3. Ogi- 
mura-Tomita (Japonia) ; 4. Sido- 
Koczian (R.P. Ungară).

Dublu femei: 1. Diana și Rosa
linde Rowe (Anglia) ; 2. Rozeanu- 
Zeller (R.P.R.) ; 3. Farkas-Kerekes 
(R.P. Ungară) ; 4. Eguchi-Watana- 
be țJaponia).

Dublu mixt: Farkas (R.P. Un
gară)-Andreadis (R. Cehoslovacă) ;
2. Rozeanu (R.P.R.)-Sido (R.P. Un
gară ; 3. Wertl (Austria)-Dolinar 
(Iugoslavia) ; 4. Diana Rowe-Leach 
(Anglia).

Campionatele mondiale de tenis 
de masă vor începe la 16 aprilie 
cu jo tirile pe echipe.

Sepp Herberger a dovedit multă 
„diplomație". Intr-adevăr, este greu 
să te împaci cu jucătorii care cu 
luni în urmă au căzut victimă ic
terului provocat de unele „injecții" 
dubioase,^(desigur doping-uri), du
pă „rețeta Herberger"

Cum arată acești campioni mon
diali ieșiți din spital ne descrie un 
articol dintr-un număr recent al 
revistei vest-germane „Sport Maga- 
zt".

.Max Morlock arată foarte sub
țirel și mai are nevoie de cîteva 
săptămîni pentru a redeveni el în
suși". Pînă la meciul cu Italia stnt 
mai puțm de zece zile...

I. O.
NECAZURILE LUI FAUSTO 

COPPI...
Fausto Coppi continuă să iie per

sonajul cel mai d’scutat in viața 
sportivă a Italiei. Dar nu pentru 
laurii victoriilor cucerite în cursele 
de fond, din ce în ce mai rare în 
palmaresul recent al „campionissi- 
mului", îmbătrîniit ci pentru întîm- 
plări care nu țin propriu-zis de 
sport. După cum se știe, in cursul 
anului trecut, o furibundă campanie 
de presă l-a prezentat pe Copp' ca 
un ins imoral, decăzut, diucînd o via
ță de desfriu. In realitate, Coppi 
n are nltă culpă decît aceea de a 
fj divorțat de prima soție, peniru a

Bogată activitate internațională 
a sportivilor bulgari

SOFIA (Prin telefon). Acti
vitatea internațională a sportivilor 
bulgari este în plină desfășurare. 
Săptămîna trecută a avut ioc la 
Sofia întîlnirea internațională de 
box dintre reprezentativele asocia
țiilor Spartak (Praga) și Torpedo 
(Sofia). Victoria le a revenit boxe
rilor bulgari, cu scorul de 7-3. La 
categoria grea, boxerul bulgar An
dreev a reușit să-l învingă prin 
K.O. pe cunoscutul boxer ceho

slovac Rademacher.
In cursul lunii aprilie, fotbaliștii 

bulgari vor susține numeroase în- 
tîlniri internaționale. In centrul a- 
tenției generale este meciul dintre 
reprezentativele Bulgariei și Egio- 
tului, meci care se va desfășura la 
Sofia la data de 17 aprilie. Trei 
zile mai tîrziu, va avea loc, tot 
1. Sofia, un al doilea meci: Sofia- 
Cairo.

Echipa suedeză de fotbal A.I.K. 
Stockholm va susține două întîl- 
niri la Sofia. La 6 aprilie oaspeții 
vor întîlni echipa Udarnik Sofia, 
iar la 8 aprilie vor juca în com
pania formației Ț.D.N.A. Echipa 
Lokomotiv Sofia va pleca la înce
putul lunii aprilie în Cehoslovacia, 
urmînd să participe la un turneu 
de fotbal care se va desfășura la 
Ostrava >•>*' 8 și 16 aprilie.

La începutul lunii aprilie va sosi 
la Sofia echipa de tineret a fotba
liștilor din R.P. Chineză. Oaspeții 
vor susține 5 întîlniri: la 3 apri
lie cu Dinamo Sofia, la 7 aprilie 
cu Spartak Plovdiv, la 10 aprile 
cu Minior Dimitrovo, la 14 aprilie 
cu selecționata orașului StaJino, iar 
la 16 aprilie cu selecționata orașu
lui Pleven.

La sfîrșitul lunii aprilie fotba
liștii ectfipei Ț.D.N.A. vor pleca la 
Belgrad, întoreînd vizita echipei 
Cervena Zvezda, care a jucat la 
Sofia anul trecut.

TOMA HRISTOV

se recăsători cu Giulia Locate'li, fos
ta soție a unui cunoscut medic din 
Neapole. Dar ,,păcatul” cel mare 
al lui Fausto Coppi este altul. Anu
me, manele campion este cunoscut 
pentru ideile sale Fbere, fapt pentru 
care cercurile catolice conducătoare 
nu-1 agrează de lcc. Campionul a- 
cestora rămîne numai Gino Bartalî, 
sportivul „pios" prin excelență, des
pre care și Papa a avut odată cu
vinte de laudă... Se cunoaște, de 
asemenea, antipatia notorie pe care 
și-o poartă acești doi ași ai ciclis
mului profesionist.

Presa progresistă din Italia, ca 
și din celelalte țări amisene, a luat 
apărarea lai Fausto Coț»p>i, ârătînd 
că această imixtiune în viața par
ticulară a umili sportiv este nejustă 
și n-are de scop decît discreditarea 
sa în fața opimei publice. Intre 
Fmp, „afacerea Coppi" a luat o 
nouă întorsătură care arată limpe
de că in ea sîrrt direct interesați, 
guvernanții burghezi ai Italiei. Deși 
doctorul Locatelli își retrăsese de 
mult plângerea împotriva lui Fa
usto Coppi și a Giuliei Locatelli, 
penT.ru „adulter și părăsire de do
rn «ciliu**, procurorul tribumatoluii dm 
orașul Alessandria a hotărît 6ă 
susțină el însuși acțiunea I Conse
cință : i se retrage dfin nou lui 
Fausto Coppi pașaportul și el nu 
mai poate concura la competițiile 
din Franța și Elveț a.

V. R

penT.ru


Echipele ie tenis de
sosesc azi

BUDAPESTA (prin telefon).— 
In cursul zilei de marți, lotul de 
tenis de masă al R. P. Ungare, 
alcătuit din 4 jucători și 3 jucă
toare, va pleca din Budapesta cu 
avionul la București, unde vaipar- 
t'cipa la turneul internațional de 
tenis de masă. Luni dimineața, Bi
bani Tibor conducătorul secției de 
tenis de masă a Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport din 
R. P. Ungară a declarat urmă
toarele corespondentului nostru 
din Budapesta:

,,întîlnirea internațională de la 
București cu echipele R. P. Romi
ne va constitui o temeinică veri
ficare a jucătorilor celor două 
țări înaintea campionatelor mon
diale. Socotesc că întrecerea dintre 
echipele feminine va fi foarte dis
putată, cu toate că din echipa 
noastră lipsește cea mai bună ju-

masă ale R. P. Ungare
m Capitală

culoare. Gizi Farkas-Gervaine, care 
în momentul de față este bolnavă, 
fiind internată în spital. Echipa 
feminină va fi alcătuită din Eva 
Koczian, Simonne și Kerekesne. In 
ceeace privește echipa masculină, 
pot să spun că atît Koczian cit 
și Szepesi sînt într-o formă foarte 
bună. Sido este in ascendență de 
formă, iar Somogyi este uri ele
ment cu reale calități. Cunosc va
loarea echipei romine și de aceea 
cred că întîlnirea dintre reprezen
tativele masculine va prilejui o 
luptă dictă".

Cuplurile maghiare vor fi urmă
toarele: la bărbați Sido-Koczian, 
iar la femei Eva Koczian-Si- 
monne.

Trei din jucători; maghiari utili
zează palete cu burete: Szepesi, 
Somogyi și Kerekesne.

R. Cehoslovacă —
R.P.F. Iugoslavia 6-2 la hipte

PRAGA 20 (prin telefon).— Du
minică s a desfășurat la Kosice în
tîlnirea internațională de lupte cla
sice dintre reprezentativele Ceho
slovaciei și Iugoslaviei.' Victoria 
le-a revenit luptătorilor cehoslovaci 
cu scorul de 6—2. lată rezultatele 
tehnice înregistrate în ordinea ca
tegoriilor : 52 kg.: Odehnal (R.
Ceh.) pierde la puncte în fața lui 
Vukov (I) ; 57 kg.: Șvec (R. Ceh.) 
ciștigă prin tuș în miri. 5 în 
fața iui Berenj (I); 62 kg.: Kurz 
(R. Ceh.) cîștigă la puncte în fața 
lui Gulușin (I); 67 kg.. Atanasov 
(R. Ceh.) bate la puncte pe Hor
vath (1); 73 kg.: Sekal (R. Ceh.) 
învinge La puncte pe Arșici (I); 
79 kg.: Sucek (R. Ceh.) pierde la 
puncte în fața lui Simici (I); 87 
kg.. Harncik (R. Ceh.) cîștigă prin 
tuș în mm. 10 în fața lui Bugaircici 
(I); categoria grea: Ruzicika (R. 
Ceh.) ciștigă prin tuș în min. 3 în 
fața iui Bakșaj (I).

Miercuri se va desfășura la Pra- 
ga întîlnirea revanșă.

JINDRICH PEJCHAR

$

FOTBALUL PESTE HOTARE
A FOST ALCĂTUIT PROGRA
MUL TURNEULUI F.I.F.A. DE 

JUNIORI LA FOTBAL
Comitetul de organizare a Tur

neului FIFA de juniori a alcătuit 
programul complet al meciwTor 
care se vor desfășura între 6 și 
11 aprilie în mai multe orașe din 
Italia. Iată programul pe cele 5 
grupe:

GRUPA I-a — 6 aprilie: Austria- 
Belgia la Florența; R.P.R. — Fran
ța Ia Lucea; 8 aprilie: Franța — 
Austria La Florența ; Belgia — 
R.P.R. la Livomo; 10 aprilie:
Belgia — Franța 1a Pisa; R.P.R.
— Austria la Siena.

GRUPA a Il-a — 7 aprilie: R.D. 
Germană — Germania Occidentală 
la Bologna; Italia — Portugalia la 
Livorno; 9 aprilie: R.D. Germană— 
Italia la Florența ; Germania Occi
dentală — Portugalia la Pisa; 11 
aprilie Portugalia — R.D. Germa
nă la Siena și Germania Occiden
tală — Italia la Genova.

GRUPA a IlI-a — 7 aprilie: 
R P. Bulgaria — Spania la Flo
rența; Irlanda — R.P. Polonă la 
Pisa; 9 aprilie: R.P. Bulgaria — 
Irlanda la Siena; R.P. Polonă — 
Spania la Lucea; 11 aprilie: R.P. 
Bulgaria — R.P.Polonă la Prato; 
și Spania — Irlanda la Livorno.

, GRUPA a IV-a - 6 aprilie: R P. 
Ungară — Luxemburg la Prato: 
Turcia — Jugoslavia la Livorno; 8 
aprilie: Jugoslavia — Luxemburg 
la Pisa; Turcia — R.P. Ungară la 
S:enia ; 10 aprilie: R.P. Ungară — 
Jugoslavia la Siena și Luxemburg- 
Turcia la Lucea.

Echipa Luxemburg, care și-a re
tras, la un moment dat, cererea de 
participare, a fost totuși progra
mată, deoarece este posibil să par
ticipe. la competiție în caz că va 
rezolva favorabil greutățile mate
riale.

GRUPA a V-a — 7 aprilie: 
Saar — Elveția la Empoli, Anglia
— R. Cehoslovacă lai Lucea; 9 apri
lie : Elveția — R. Cehoslovacă la 
Livomo; Anglia — Saar la Prarto; 
11 aprilie R. Cehoslovacă — Saar 
la Empoli și Anglia — Elveția la 
Florența.

DE CE A PIERDUT HONVED- 
BUDAPESTA

Duminică, în campionatul ma
ghiar de fotbal, Honved Budapesta 
a pierdut primul meci. Rezultatul 
constituie, fără îndoială, o mare 
surpriză, cu atît mai mult cu cît 
din echipa Honved — așa cum 
ne-a relatat corespondentul nos
tru din Budapesta, Schubert Zol-

tan, — nu a lipsit decît Lorant. 
Honved a aliniat urțnătoarea for
mație: Farago — Rakoczi, Palics- 
ko, Bânyai — Bțzsik, Kotăsz — 
Machos, Kocsis, Tichi, Puskăs, 
C zi bor.

Pe scurt, după cum comenta co
respondentul nostru, în ultimele eta
pe Honved a dovedit că nu este în 
formă.

In apărare, lipsa lui Lorant s-a 
făcut mult simțită. Bozsik nu este 
în forma sa obișnuită, iar înain
tarea și in special Kocsis este mai 
puțin eficace decît de obicei.

Echipele care se remarcă în mod 
deosebit sint Kinizsi și Voros Lo- 
bogo. De altfel, acestea sînt sin
gurele care nu au pierdut pină a- 
cum nici un punct. Din aceste e- 
chipe se remarcă în mod deosebit 
Bbrzsei, Kovacs I, Hidegkutj (V6- 
ros Lobogo), Fenyvesi, K is pater, 
Ombodi, Dekani, Dalnoki și Ker- 
tesz (Kinizsi). In caz că își vor 
menține și pe mai departe actuala 
formă, ei vor putea in*ra în lotu
rile echipelor reprezentative pentru 
meciurile cu Austria. înaintea eta
pei de miercuri (23 martie) cla
samentul se prezintă astfel:

torie. cu scorul de 2-1. Proaspăta 
promovată în clasa „A“ Cerveno 
Zname Pavlikeni a pierdut cu sco
rul de 1—0 în fața dinamoriștilor 
dm Sofia. D.N.A. Plovdiv a dispus 
cu scorul de 3-0 de echipa Loko
motiv Plovdiv.
V.M.S. Stalino 3 3 0 0 5:1 6
Udarnik Sofia 3 2 1 0 2:0 5
V.V.S. Sofia 3 1 2 0 7:2 4
Ț. D.N.A. Sofia 3 2 0 1 3:1 4
Minior Dimitrovo 3 2 0 1 2:1 4
D.N.A. P-div 3 1 1 1 3:2 3
Spartak Stalino 3 1 a 1 3\’3 3
Spartak P-div 3 1 î 1 3:3 3
Dinamo Sofia 3 1 1 1 2:2 3
Lokomotiv Sofia 3 1 0 2 1:3 2
Lokomotiv P-div 3 0 2 1 1:4 2
Torpedo Sofia 3 0 1 2 2:4 1
C. Zname Pavl. 3 0 1 2 1:3 1
Spartak P-ven 3 0 1 2 2(?8 1

i

Au e lucru chiar atit de ușor 
pentru un mic colectiv sportiv, 
cum ar fi, de pildă, colectivul 
Progresul-Rădăuți, să pună pe 
picioare și pe., patine o echipă 
de hochei. Povestea nu-i chiar 
atit de simplă ca atunci cină 
ți-ai pus în gînd să joci șah sau 
să fugi 100 metri plat. O pe
reche de pantofi (cu sau fără 
cuie), la atletism, sau o măsuță 
oarecare la șah — și problema 
e rezolvată! Cu hocheiul însă, 
e mai greu. Iți trebuie patine, 
îți trebuie crose, îți trebuie co- 
tiere, pe urmă mănuși, panta
loni vătuiți și cîte și mai cite. 
Și astea nu se procură cu una 
— cu două: costă parale, nu 
glumă I

Totuși, cei de la Rădăuți nu 
s-au., speriat. Au făcut ce-au 
făcut, și nu s-au lăsat pină n-au 
încropit o echipă de hochei. Bă
ieții s-au antrenat, au învățat 
din ce în ce mai bine tainele 
jocului și, într-o bună zi. citi
torii „Sportului popular" au a- 
flat că echipa de hochei P c-gre- 
sul Rădăuți s-a clasat pe locul 
V tntr-una din seriile campiona

tului categoriei B de hochei des- J 
fășurat la Miercurea Ciuc. Cro-i 
nicarul ziarului nostru a ținut ' 
chiar să sublinieze, la întoar-b 
cere, că echipa din Rădăuți se ] 
comportase neașteptat de bine... t 

Oamenii au făcut ce-au făcut-, 
cu propriile lor mijloace. Dare 
asta era numai un început. • 
Treaba trebuia dusă mai departe.. 
Era, deci, timpul să intervină * 
și asociația Progresul.

De altfel, cei din Rădăuți au, 
și apelat la ajutorul ei. l-au. 
scris, și-au spus oamenii „pă
sul" și, bineînțeles, au așteptat- 
sprijin. Și, in primul rînd, spri
jin material /...

Și iată că. după o săptămînă- 
două, mult așteptatul plic cu an
tetul .Asociația pentru cultură 
fizică și sport Progresul" a so
sit la Rădăuți. Cu emoție, tova
rășii din conducerea colectivu
lui sportiv Progresul au desfă
cut plicul și au început să ci
tească adresa de răspuns. Ci
teau... citeau... și nu le icnea 
să-și creadă ochilor.

Poftim, citiți-o și Do.:

Kinizsi 4 4 0 0 14: 1 8
vords Lobogâ 4 4 0 0 8:2 8
Vasas Budapesta 4 2 2 0 13: 6 6
Honved 4 3 0 1 12: 8 6
Gyori Vasas 4 1 3 0 8: 5 5
Dorogi Banyasz 4 1 2 1 4: 5 4
Pecsi Dozsa 4 2 0 2 7: 8 4
Salgotarjani Ban. 4 1 2 1 5: 7 4
Diosgyori Vasas 4 1 1 2 3: 5 3
Dozsa Budapesta 4 0 3 1 3: 5 3
Csepeli Vasas 4 1 0 3 5:13 2
Vasas Izzo 4 0 1 3 8:14 1
Szombathely Lok 4 0 1 3 5:12 1
Legierd Szolnok 4 0 1 3 2: 6 1

V.M.S. STALINO CONDUCE în 
CAMPIONATUL R.P. BULGARLA

Sofia (prin telefon). In cea de 
a treia etapă a campionatului de 
fotbal al R.P. Bulgaria ă avut loc 
un interesant meci între două e- 
chipe din Sofia: Ț.D.NA. și Loko
motiv. Meciul a fost extrem cTe e- 
chilibrat și <s-ar fi terminat cu un 
scor alb dacă la o învălmășeală 
în careul feroviar Sistov (Lok.) nu 
ar fi marcat în propria poartă. Echi
pa V.V.S.-Sofia a realizat scorul 
etapei, dispunînd cu 6-1 de Spartak 
Pleven. După 3 etape V.M.S.-Sta- 
lino continuă să aibă un procentaj 
de sută la sută al punctelor reali
zate. Duminică, juclnd acasă", în 
compania echipei Torpedo din So
fia, marinarii au reușit o nouă vic-

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL 
ÎN R.P. POLONA _

Varșovia (prin telefon). Duminică 
a fost inaugurat în R.P. Polonă 
campionatul republican de fotbal. 
In liga I-a a țării au fost înregis
trate unele rezultate surpriză. Ast
fel, Stal Sosnowiec, noua promo
vată, a realizat scorul etapei, dis
punînd cu 4—0 de Gornik Rad- 
lin. Wlokniarz Krakow — promo
vată și ea în acest an — a dispus 
de Gwardia Varșovia cu 2—0. 
Wlokniarz Lodz a dispus cu 1—0 
de Gwardiia Krakow iar Sparta By- 
tom cu același scor de BudOwlani 
Gdansk. Gwardia Bydgoszcz a ter
minat la egalitate cu Unia Chor- 
zow: 0—0 C.W.K.S. Varșovia a fă
cut meci nul cu Kolejarz Poznan: 
0—0.
DOUA ECHIPE DIN PRAGA ÎN 

FRUNTEA CLASAMENTULUI 
R. CEHOSLOVACE

Praga (prin telefon). Cea de a 
doua etapă a campionatului ceho
slovac de fotbal, desfășurată dumi
nică, s-a soldat cu următoarele re
zultate: Spartak Praha Sokolovo— 
Ruda Hvezda Bratislava 4—2. Ba- 
nik Kladno — UDA-Praga 0—I. 
Slovan Bratislava — Tatran Preșov 
1—1. Jiskra Liberec — Dynamo 
Praga 0—3. Jiskra Zilina — Banik 
Ostrava 1—0. Tank ista Praga — 
Spartak Tmava 1—1.

După două etape, clasamentul se 
prezintă astfel:

Asociația pentru cultură fizică și sport „PROGRESUL"
Nr. 345 din 8 februarie 1955

Către comitetul sindical Finanțe-Sfaturi Populare
Raionul Rădăuți

La nr. 27.5.1955 vă facem cuno scut că asociația este de acord cu 
salarizarea îngrijitorului de la terenul de patinaj, care va fi salari
zat după normele de salarizare și va fi suportat din bugetul colecti
vului sportiv, dacă aceasta permite, fără ca activitatea sportivă să stt- 
fere.

Totodată, vă comunică că NU PUTEM SUBVENȚIONA CU NICI 
O SUMA ECHIPA DE HOCHEI, INTRUCIT ECHIPA DV. NU FI
GUREAZĂ CA ECHIPA DE CATEGORIA B.

Președinte,
(ss) indescifrabil

Sectorul Bunuri
(ss) indescifrabil)

...Cititorii s-au obișnuit ca ,.Loviturile de pedeapsă" să se încheie 
cu o mică „poantă". De data as ta, însă, ne dăm bătuți! Fiindcă 
— recunoașteți și dvs. — poantămai teribilă decît aceea că Asocia
ția Progresul habar n-are că o echipă Progresul a luat parte și 
s-a evidențiat intr-un campionat republican nici că poate exista !...

Interviu cu tov. Mahagic...

iurneul international
BUENOS AIRES 21 (Agerpres).
Marele maestru maghiar Laszlo 

Szabo continuă să conducă neînvins 
în turneul internațional de șah care 
se desfășoară în orașul Mar del 
Plata (Argentina). In runda a 7-a 
el a remizat cu marele maestru 
Pachman (R. Cehoslovacă), furni- 
zînd o partidă de mare valoare 
teoretică în apărarea Griinfeld. Tot 
remiză s-a terminat șl partida din
tre șahiștii iugoslavi Ivkov și Gli- 
gorici. Șahiștul Wexler (Argenti
na) a obținut cea de a 3-a victorie 
consecutivă cîștigînd la Flores (Chi
li).

.Rossetto (Argentina) a cîștigat 
la Idigoras (Argentina), Najdorf

de ia Mar del Plata
(Argentina) la Ban za (Uruguay)', 
iar partida Toran (Spania) — Do- 
dero (Argentina) s-a terminat remi
ză. Partida Panno (Argentina) — 
Letelier (Ghili) s-a întrerupt într-o 
poziție în care albul are un pion în 
plus. Pilnik (Argentina) a între
rupt în poziție egală cu Grieff (Co
lumbia).

După 7 runde clasamentul se pre
zintă astfel.

1. Szabo (R.P. Ungară) 6 puncte; 
2. Ivkov (Iugoslavia) 5’/2 puncte; 
3—4. Najdorf, Rosetto (Argentina) 
4'/2 puncte; 5. Panno (Argentina) 
4 puncte și o partidă întreruptă ; 
6—7. Pachman (R. Cehoslovacă), 
Gligoric (Iugoslavia) 4 puncte etc.

Dynamo Praga 2 2 0 0 5:1 4
Spartak Praga 2 2 0 0 8:4 4

U.D.A. 2 1 1 0 1:9 3
Jiskra Zilina 2 1 1 0 1:0 3
Slovan Brat. 2 1 1 9 6:1 3
Tankista 2 1 1 0 4:1 3
Tatran Preșov 2 1 1 0 3:1 3
Spartak Trnava 2 0 1 1 3:5 1
Banik Kladno 2 0 0 2 1:3 9
R. Hvezda Braț. 2 0 0 2 2:9 0
Banik Ostrava 2 0 • 2 9:4 9
Jiskra Liberec 2 0 0 2 0:9 0

— Bună ziua, tovarășe...
— Bună ziua.

— Dvs. siniefi profesoara de 
educație fizică Mariana Maha- 
gic?

— Eu sînt!
— După cite știm, sînteți ab

solventă a Școlii medii de cul
tură fizică din Galați, reparti
zată la școala elementară din 
comuna Însurăței, raionul Căl- 
mățui...

— Sînteți bine informați...
— Vrem să vă punem cîteva 

întrebări în legătură cu metode
le dvs. de predare a orelor de 
educație fizică. Corespondenții 
noștri S. Ștefănescu și V. Pala- 
descu ne-au vorbit îndelung de
spre dvs. De pildă, am vrea să 
știm dacă la aceste ore se face 
intr-adevăr sport?

— Se face, tovarășe, cum să 
nu se facă? Dar dvs. știți că nu 
trebuie să ne preocupăm nu
mai de întărirea mușchilor, ci 
trebuie să avem grijă și de 
spiritul omului.

— Firește...
— Deci, noi nu neglijăm nici 

acele sporturi care se adresea
ză minții omului...

— Ahal Am înțeles: vă refe
riți, probabil, la șah...

— Nu, e cam plicticos!... Am 
găsit altceva: dezlegăm... „cu
vinte încrucișate". Elevii și e- 
levele au făcut mari progrese. 
Dezleagă jocurile din „Informa
ția" in cîteva minute!

— Bine, dar după aceea ?

—. După aceea? Avem jocu
rile din programul „Pronosport", 
din „Flacăra", din „Stadion'—

— Bine, bine, dar folosiți ora 
numai pentru dezlegarea de 
jocuri de cuvinte încrucișate?

— Cum puteți spune așa 
ceva? La noi se muncește.. Tai 
în orele de educație fizici slut 
ocupată să învăț elevele diver
se dansuri: tango... volt— dan
suri naționale.

— Toate ca toate, dar sport 
etnd faceți ?

— Cbid să mai facem ? Mat 
avem timp ?!.„

JACK BERARII! 
GEORGE MIHALACHE

P
B In orașul Madras (India) s-a des

fășurat întîlnirea internațională 
prietenească de volei dintre echipa 
sovietică ,,Spartak“ Kiev și echipa 
selecționată a In-diei. Victoria le-a 
revenit voleibaliștilor sovietici cu 
scorul de 3-0 (15-5, 15-4, 15-5).

■ Reprezentativele masculină și 
feminină de volei ale Belgradului 
au susținut două întîlniri în R.P. 
Polonă. Primele meciuri din cadrul 
acestor întîlniri s-au desfășurat la 
Varșovia. La fete, echipa Varșoviei 
a dispus de cea a Belgradului cu 
scorul de 3-0. La băieți, echipa Bel-

E S C U R
gradului a terminat victorioasă cu 
scorul de 3-2. A doua întîlnire s-a 
disputat la Szczeczin. întîlnirea fe
minină s-a terminat cu victoria echi
pei Szczeczin cu scorul de 3-0. La 
băieți echipa Szczeezinului a dispus 
de echipa Belgradului cu 3-1.

■ Duminică s-a desfășurat la Bmo 
întîlnirea internațională de fotbal pe 
biciclete (bicikle-ball) între echipele 
R. Cehoslovace și Austriei. Echipele 
sînt alcătuite din doi jucători care 
au voie să lovească mingea numai cu 
piciorul. Meciurile se desfășoară în

T
sală. Victoria i-a revenit echipei ce
hoslovace cu scorul de 5-0 (2-0).

■ Meciul masculin de baschet c’/.i- 
tre reprezentativele Franței și R.P. 
Bulgaria, desfășurat la Paris, s-a 
terminat cu victoria gazdelor cil 
scorul de 61-54 (28-23). Joi, loturile 
masculine și feminine de baschet ale 
R.P. Bulgaria vor juca în orașul 
Lille.

B La 
întîlnit

Rusciuk 
boxerii

(R.P. Bulgaria) s-au
echipelor Sparfek

Praga și Lokomotiv Rusciuk. Intîîni-
rea a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate: 5-5.
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