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ACTIVUL OBȘTESC, SPRIJIN PREȚIOS ÎN ACTIVITATEA 
COMITETELOR C. F. S.

în problemele muncii de

sprijinirii activității des- 
în cadrul. diferitelor dis-

>N ÎNDEPLINIREA importante- 
* lor sarcini ce le revin în în

drumarea, sprijinirea și controlarea 
activității care se desfășoară pe 
plan regional, raional sau orășe
nesc, comitetele CFS primesc un 
sprijin prețios din partea activiști
lor obștești. Putem spune că, de 
multe ori, această contribuție este 
hotărîtoare pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor ce revin comi
tetelor CFS. Firește, nu este în
tâmplător faptul că tocmai în a- 
cele regiuni în care s-a acordat 
importanța cuvenită activului ob
ștesc, pregătirii și folosirii cura
joase a acestuia, rezultatele obți
nute au fost din cele mai frumoase 
(Suceava, Regiunea Autonomă 
Maghiară, regiunea Stalin, Pitești, 
Cluj, Baia Mare).

Sarcini deosebite revin comitete
lor CFS 
instruire sportivă, pe linia îndru
mării și 
fă șurate 
ci pline sportive. In rezolvarea aces
tor prooleme. comitetele CFS pri
mesc un sprijin permanent din 
partea activiștilor obștești. Tot mai 
multe sînt comisiile pe ramură de 
sport de activitatea cărora este 
strins legată dezvoltarea unor spor
turi, angrenarea în practicarea 
sportului a mii și mii de tineri, 
afirmarea a numeroase elemente. 
Activiști sportivi ca tov. Ladislau 
Kiss, din comisia regională de atle
tism din Oradea, Ion Crișan, pre
ședintei;. comisiei regionale de schi 
Hunedoara sau I. Horvath, președin
tele comisiei raionale de turism din 
Hațeg etc., muncesc cu dragoste 
și abnegație pentru dezvoltarea 
sporturilor de care răspund în re
giunile și raioanele respective. Bi
ne îndrumate dj comitetele CFS, 
unele comisii regionale pe ramură 
de sport, cum sînt cele din Arad 
(tenis de masă), Tg. Mureș (te
nis, călărie), Galați (box), Craio
va (box, automoto), Ploești (călă
rie, fotbal, scrimă), București (na- 
tație, tir, tenis) au sprijinit efectiv 
munca de instruire sportivă pe 
plan regional, activînd cu dragoste 
pentru organizarea secțiilor pe ra
mură de sport, pentru buna orga
nizare a diferitelor competiții, te
meinica pregătire a sportivilor frun
tași etc.

Acolo unde comitetele CFS nu 
acordă sprijinul necesar activului 
obștesc, acesta, la rîndul său, nu 
ajută comitetul CFS respectiv in 
îndeplinirea sarcinilor sale. Așa se 
mtîmplă, de pildă, la Oradea 
(atletism), Botoșani (patinaj, schi), 
București și Piatra Neamț (auto
moto), Timișoara și Tg. Mureș 
(gimnastică) etc. De inactivitatea 
ți de numeroasele lipsuri ale aces
tor comisii sînt vinovați, în egală 
măsură, și activiștii comitetelor 
CFS care n-au știut să ia măsurile 
necesare, să îndrume și să stimu
leze munca acestor comisii.

Deși foarte important, sprijinul 
comisiilor pe ramură de sport nu 
este însă singurul pe care comite
tele CFS îl pot primi din partea 
activului obștesc. Activiști cu multă 
tragere de inimă muncesc și 
cadrul comisiilor i 
de control G.M.A..
aceste comisii 
tor consistent 
in îndeplinirea 
cini, aceea de 
și controla activitatea desfășurată 
de colectivele sportive pe linia 
complexului GMA (Botoșani, Si- 
ghet. Sibiu, Brăila, Tecuci, Reșița, 
Lugoj).

Tot cu ajutorul celor mai bine 
pregătiți dintre activiștii obștești, 
unele comitate CFS au reușit să 
asigure sportivilor condiții de pre
gătire științifică prin înființarea de 
cabinete metodico-științifîce (Timi
șoara, Ploești). Asemenea cadre
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obștești se găsesc însă, fără în
doială, și în numeroase alte orașe 
ale țării. Rămîne doar ca activiștii 
comitetelor CFS să-și Îndrepte pre
ocupările și în această direcție, iar 
acolo unde există toate condițiile 
să inițieze înființarea de asemenea 
cabinete.

In ceea ce privește îndrumarea, 
sprijinirea și controlarea activității 
colectivelor sportive, contribuția ac
tivului obștesc este tot atit de ne
cesară. Comitetele CFS care au 
folosit metoda colectivelor obștești 
pe probleme (instruire, propagandă, 
evidență, etc.) au reușit să-și înde
plinească mai ușor și mai bine 
unele sarcini. In această direcție 
trebuie amintite exemplele pozitive 
pe care le-au dat comitetele CFS 
din regiunea Galați (pentru proble
mele de evidență), regiunea Cluj 
(pentru problemele de instruire), 
orașul și regiunea Constanța, ora
șul Sibiu, regiunea Arad, regiunea 
Bacău (pentru problemele organi
zatorice) etc. Cit despre îndruma
rea, sprijinirea și controlarea 
muncii sportive de la sate și în
deosebi din comunele în care 
n-au fost incă înființate colective 
sportive ale asociației Recolta, ele 
nu pot fi realizate fără angrena
rea în aceeastă muncă a unui larg 
activ obștesc. Ajutorul principal 

trebuie să-l primească
CFS și în special cele raionale, din 
partea instructorilor obștești. Dife
rite 
cii 
tul 
ale 
Pitești, 
sportivi au contribuit în mare mă
sură la realizarea unor frumoase 
succese, în alte regiuni (Galați, O 
radea. Arad) această problemă nu 
s-a bucurat de atenția cuvenită și 
deci instructorii obștești nu și-au 
adus importanta lor contribuție.

In munca de îmbunătățire ne
contenită a activității sportive de 
la sate, de un real folos pentru 
comitetele CFS pot fi comisiile 
formate cu prilejul diferitelor ac
țiuni, cum ar fi, de pildă, Spar
tachiada satelor. Comitetele CFS 
trebuie să-i îndrume și să-i stimu
leze și in viitor pe membrii comi
siilor de organizare a Sparlachia- 
dei, dintre care o mare parte au 
dovedit nu numai multă dragoste 
pentru activitatea obștească pe tă- 
rîm sportiv dar și multă pricepere 
și bogate cunoștințe tehnice. Pro
blema se pune, firește, și pentru ce
lelalte asemenea comisii (concursuri 
populare, Spartachiada sindicală, 
cros etc.) ai căror membri nu tre
buie uitați imediat ce competiția 
respectivă a luat sfîrșit.

Acestea sînt cîteva exemple grăi
toare în ce privește sprijinul pe 
care comitetele CFS îl pot primi 
din partea activiștilor obștești. A- 
semenea exemple sînt mult mai 
numeroase și ele pot fi întîlnite 
și în diferite alte domenii de acti
vitate (munca educativă, organi
zarea activității sportive în școli, 
în activitatea de propagandă și a- 
gitație sportivă, etc.).

Acum. în preajma sezonului de 
vară, cînd va fi reluată întreaga 

activitate în aer liber, cină zeci 
de mii de tineri vor păși cu entu- 
ziasm pe porțile larg deschise ale 
stadioanelor, sau se vor prezenta 
la startul concursurilor pentru tre
cerea normelor GMA, se vor a. 
vînta în întrecerile de atletism, 
fotbal, rugbi, călărie, ciclism, sau 
iau startul în întrecerile crosului d; 
masă „Să întîmpinâm 1 Mai", co
mitetele CFS regionale, raionale și 
orășenești vor trebui să se spri
jine și mai mult pe forța activiști
lor obștești cu ajutorul cărora vor 
reuși să-și îndeplinească în cele 
mai bune condițiuni sarcinile ce 
le revin.

In cinstea Săptămînii Mon
diale a Tineretului, un grup de 
alpiniști din Hațeg, conduși de
1. Horvath și prof. I. Midea, au 
efectuat o tură de iarnă in ma
sivul Retezat. Fotografia redă 
un moment de regrupare a echi
pei, cu puțin înainte de a 
ajunge pe culmea Retezatului.

(Foto I. Horvath)

Oamenii muncii din patria noa
stră au primit cu nespusă bucurie 
vestea că muncitorii, tehnicienii, 
inginerii și' funcționiairii de Ia uzi
nele de tractoare „Ernst Thâlmann" 
din Orașul Stalin și-au îndeplinit 
angajamentele care le reveneau din 
planul cincinal cu 9 luni înainte 
de termen. Șirul lung de tractoare 
care ieșeau pe poarta uzinelor în 
acea zi frumoasă de primăvară, du
ceau pînă departe prin uruitul pu
ternic al motoarelor, vestea dato
riei îndeplinite a colectivului uzine
lor „Ernst Thâlmann". Plugurile 
trase de tractoarele K-D-, rod al 
muncii entuziaste și pline de abne
gație a muncitorilor de aci, au și 
început să tragă brazde în pă- 
mîntul roditor al ogoarelor patriei 
noastre.

Printre numeroșii muncitori de la 
uzinele „Ernst Thălmann" care au 
contribuit Ia obținerea acestui ră
sunător succes se numără și mulți

Pentru succesul campaniei
Tinerii țărani muncitori din co

muna Valea Teancului, raionul Bu
zău, au obținut frumoase rezultate 
în întrecerile sportive la care au 
luat parte în ultimul timp. Astfel, 
ei au cucerit locul întîi la campio
natul individual de cros, au obți
nut cele mai bune performanțe ta 
Spartachiada de iarnă a satelor, 
realizînd și alte performanțe valo
roase.

Im ultimele zile, ei au mai înscris 
alături de acestea și alte succese,

în Săptămâna Mondială a Tineretului
Pentru tineretul patriei noastre, 

fiecare zi a Săptămâni Mondiale 
a tineretului este un nou prilej de 
a-și afirma prirr succese in muncă 
și învățătură, prin acțiuni obștești 
și în întreceri sportive, dorința sa 
de a contribui la înflorirea și în
tărirea patriei, dorința sa de pace.

In fabrici și uzine au avut loc 
schimburi de onoare în care munci
torii tineri au realizat importante 
depășiri de norme. In cursul zilei 
de joi, numeroși tineri și-au pe
trecut orele libere contribuind la 
diferite acțiuni obștești — amena
jări de parcuri, curățirea curților 
fabricilor, șa.

Tineretul nu l-a uitat însă nici 
pe bunul său prieten sportul, care 
îi dă noi puteri de muncă, îi oțe
tește trupul și voința. Din toaite 
colțurile țării ne vin 'scrisori care 
ne vestesc că tinerii cinstesc și pe 
terenul de sport Săptămîna Mon
dială a Tineretului.

b La Reșița, comitetul C.F.S., în 
colaborare cu comitetul raional 
U.T.M., a alcătuit un cuprinzător 
plan de acțiune, care prevede or
ganizarea de diferite concursuri 
sportive, în cadrul cărora nume
roși tineri și tinere își vor tre
ce normele G.M.A. In cursul ace- 

sportivi, fruntași nu numai pe tere
nurile de sport, oi și în producție. 
Gu cîteva rile în urmă, ăilipiais'.ul
I. Vlădăreanu, fruntaș al întrecerii 
socialiste, montase piesele ultimu
lui tractor al cincinalului. Secția 
oțelărie se mîndlrește cu electricia
nul Gh. Szokori. care a muncit cu 
rîvnă pentru Înlăturarea defectelor 
de la cuptoare. El face cinste uzi
nei și prin performanțele obținute 
pe terenurile de sport. Gh. Szokori 
este un atlet de frunte, component 
al lotului R.P.R. La concursul de 
la Oradea, care a avut loc recent, 
Gh. Szokori s-a clasait pe locul 13 
dinrtr-un număr maire de concurenți. 
Și cine nu-1 cunoaște în .uzină pe 
motociclistul Gh'. Gaill, fostul cam
pion al R.P.R., sau pe schiorul Ni- 
colae Mânu? Aliaturi de ceilalți to
varăși, și ei au muncit cu rîvnă, 
atît jn producție cit și pe terenurile 
de sport, pentru victoria colectivu
lui uzinei „E. Thâlmann".

de însămînțări
dar în domeniul muncii lor. In 
campania de însămînțări de primă
vară ei au reușit să obțină rezul
tate din cele mai frumoase. Astfel, 
fotbalistul Emil Filip a Și însămîn- 
țat 0,50 ha. orz, 0,25 ha. ovăz, 
gimnastul Grigore Simionoiu a în- 
sămînțat 1 ha. orz, 0,25 ha. car- 
tofi, iar șahistul Ion Simionoiu a 
însămințat 0,25 h. orz.

Alex. Andronescu
corespondent

stei săptămîni au ioc concursuri 
de șah, tenis de masă, baschet și 
gimnastică. In cinstea Săptă- 
mînii Mondiale a Tineretului, co
lectivul Constructorul-Reșița Ș:_a 
sporit cu 28 de tineri numărul pur
tătorilor insignei G.M.A. 364 de 
elevi dintre care 162 eleve din Re
șița își vor trece pînă mîine, du- 
munică, ultimile norme G.M.A.
■ La Constanța, cu ocazia deschi
derii festive a Săptămînii Mondiale 
a Tineretului, s-au disputat pe 
noul stadion meciuri de handbal si 
întreceri de atletism, iar in înche
iere a avut loc o demonstrație de 
aeromodelism.

■ La Iași, comisia regională de 
tenis de masă, a organizat un con
curs care s-a desfășurat în sala 
Pailatului Cultural și s-a bucurat 
de o numeroasă participare: 
echipe masculine (48 de 
și 7 jucătoare.

In competiția feminină 
Margareta Ionescu, care 
ferit nici o înfringere. Pe locurile 
următoare s-au casat R. Dima și 
L. Cojoca.ru. Concursul echipelor 
de băieți a luat sfîrșit cu victoria 
Științei Iași

16
jucători)

a învins 
nu a su-

(M. Schiffter, R.

In inima munților
La cabana „Bîlea Cascadă" au 

sosit într-una din zilele săptămî-Jî 
trecute alpiniștii de la colectivul 
sportiv Progresul din Sibiu. El 
efectuaseră, în Piatra Craiului, tura 
standard în vederea traversării 
munților Făgărași. Acum făceau im 
popas la „Bîlea-Cascadă" ri la 
invitația cabanierului tovarășul 
loan Bilinschi, sportivii de la 
Progresul Sibiu au participat 
la un miting de protest împo'ri i 
celor care încearcă să reînvie mt-' 
litarismul vest-german.

Fieoaire dintre ei cunoaște urmă-» 
rile grave ale războiului. Tinere
țea are însă nevoie de liniște și rit 
vrea nicidecum să audă din norii 
bubuitul tunurilor. Alpiniștii șt iu 
foarte bine aceasta și de aceea sînt*  
hotărîți să împiedice cti toate pu
terile lor dezlănțuirea unui noi» 
război între popoare. Sportivii au- 
semnat Apelul de la Viena, acolo, 
la cabană, chiar în acea zi. Rîndf 
pe râd și-aiu așternut seminătur*  
pe Apel tovarășii Liviu Chioreanuț 
Maria Pîriu, loan Bilinschi, Cor
nelia Schiopu, precum și cabanier 
rul loan Vîrjoghe de la cabana 
„Bîlea Lac", care este, în ace'ași 
timp, și unul dintre cei mai iscu
siți alpiniști ai co’ectivului Pro
gresul din Sibiu. Ei au sem aț 
pentru izbînda vieții pașnice, peru*  
tru fericire.

î

M. VLADOIANU, 
VASILE CIOLACH 

de la subredacția din SibilX

In cadrul deschiderii 
participainții la ar
au semnat Apelul de

Schvcrtz și E. Leibovici), care a 
învins in finală echipa Locomotiva > 
cu 5—0. Pe locul III s-a clasat 
echipa Dinamo-Iași.

■ In cinstea Săptămînii Mon
diale a Tineretului s-a desfășurat 
pe pirtiile muntelui Straja un con
curs de schi dotat cu „Cupa Păcii". 
La aceste întreceri, care au durat 
trei zile, au participat peste 80 
de concurenți din colectivele Mi-*  
nerul, Dinamo, Progresul, Flamura 
roșie și Metalul, toate din regiunea 
Hunedoara, 
festive, toți 
cest concurs 
la Viena.

Iată și rezultatele tehnice irnreg»» 
straie în întreceri: probele de sla*  
lom uriaș, slalom special și co 
borire au fost cîștigate de V. Cio- 
flică (Minerul); fond 15 km. bă
ieți: L. Krâghel (Minerul); ștafeta 
4x10 km. băieți- 1 Minerul; 2, 
Dinamo. Slalom uriaș fete: Ana 
Costea (Recolta); coborîre fete: V. 
Grunwald (Minerul).

„Cupa Păcii" a fost cîștigată de 
reprezentanții colectivului Mine-î 
rul, care, ad'judecîndu-și majorita’ 
tea probelor, au acumulat cel mat 
mare număr de puncte,

Cojoca.ru


f Tn Regiunea Autonomă Maghia
ră se desfășoară cu intensitate în
trecerile din cadrul crosului de 
masă „Să întîmpinăm 1 Mai“. O 
acțiune lăudabilă este aceea a co
lectivului sportiv Voința „23 Au
gust" din Miercurea Ciuc, care a 
chemat la întrecere toate celelalte 
colective sportive ale asociației 
Voința din regiune. Obiectivele 
principale ale acestei întreceri sînt 
legate de buna organizare și mo
bilizare a crosului de masă „Să 
întimpinăm 1 Mai".

Pînă în prezent, majoritatea co
lectivelor sportive Voința din Re
giunea Autonomă Maghiară au răs
puns la această chemare la între
cere și ca urmare a acestui fapt, 
ele se pregătesc cu seriozitate în

Activitatea G. M. A. în țară
Primăvara a sosit pe meleagu

rile noastre. Mii și mii de tineri 
sportivi se pregătesc acum pen
tru a trece la activitatea sportivă 
în aer liber. Cu toate acestea, in 
unele locuri din țară zăpada mai 
dăinuie incă, Desigur, acesta este 
un motiv pentru a se organiza ul
timele întreceri G.M.A. la schi.

După cum ne anunță corespon
dentul nostru V. Ciolacu, la Sibiu 
au fost organizate centre de schi 
în care, de curînd, au fost trecute 
foarte multe norme G.M.A.. Prin
tre cercurile sportive care au mo
bilizat numeroși concurenți se află 
școlile profesionale nr. 2 și nr 1 
Metal, școala medie de 10 ani nr. 
1, școala profesională C.F.R., 
școala medie de 10 ani fete 
și altele. De asemenea, după cum 
ne scrie corespondentul nostru N. 
Rovența, la școala medie tehnică 
de centrale electrice din Craiova 
există o însuflețită activitate 
G.M.A. Sub conducerea profesoru
lui de educație fizică Alexandru 
Bolocan, 50 de aspiranți F.G.M.A., 
30 de aspiranți G M.A. gr. I. și 
5 aspiranți G.M.A. gr. II. și-au 
trecut recent normele la schi. Tot 
la această școală, numeroși tineri 
aspiranți au obținut norma de gim
nastică cu calificativul „excelent".

O actiiivitate intensă pe linia 
complexului G.M.A. se desfășoară 
și la școala profesională nr. 1 din 
Craiova. După cum ne relatează 
corespondentul nostru I. Turlac, 
180 de tineri de la această școa
lă și-au trecut norma G.M.A, la 
schi, 115 la gimnastică și 150 e- 
xamenul teoretic. La această școa
lă, 11 elevi au reușit să obțină 
clasificarea de categoria a Ill-a la 
gimnastică. Profitînd de ninsoarea 
care a căzut timp de trei zile la 
Aiud, ne scrie corespondentul nos
tru A. Crețu, numeroși tineri din 

Sportivii uzinelor „23 August*  au ales noul consiliu 
al colectivului lor sportiv

De curînd, muncitorii, tehnicie
nii și funcționarii uzinelor „23 
August" din Capitală și-au ales 
noul consiliu ai colectivului spor
tiv, în cadrul unei importante șe
dințe, la care au participat sportivi 
fruntași ai acestui colectiv, pre
cum și numeroși tineri și tinere, 
membri ai colectivului sportiv.

Darea de seamă asupra activi- 1 
tății consiliului colectivului spor
tiv — prezentată de tovarășul Ma
rin Rădulescu, președintele consi
liului colectivului — a arătat pe 
scurt unele realizări, scoțîiM în 
relief și lipsurile care au frînat 
serios dezvoltarea activității spor, 
tive în această mare uzină. Ast
fel, unii sportivi fruntași au ma
nifestat tendințe de vedetism (Pan- 
telimon și Asan), la conducerea 
unor cercuri sportive s-au strecu
rat elemente carieriste (N. Măică- 
nescu), unele organizații U.T.M. 
nu au sprijinit activitatea sportiivă 
(organizația U.T.M. de la secția 
turnătorie și aceea de la secția 
mecanică ușoară), etc. Mai puter
nic a ieșit în evidență faptul că 
întreaga activitate sportivă de la 
uzinele ,.23 August" a fost stin
gherită de lipsa unei baze spor
tive corespunzătoare. în care să 
se noafă organiza to'r cerile spor, 
tive de masă și unde secțiile pe 
ramură de sport să-și poată des
fășura antrenamentele.

La discuții au luat cuvîntul o 
serie de muncitori fi rTași, pre
cum și rurmoroși (meri membrii ai co
lectivului sportiv, care au criticat 
lipsurih consiliului colc-V'.nlui,

vederea organizării crosului. Unele 
colective Voința au și început să 
organizeze întreceri de cros.

Spre exemplu, la Tg. Mureș, co
lectivul sportiv al cooperativei 
„Metalul" a organizat o frumoasă 
întrecere de cros, la care au luat 
parte 200 de tineri și tinere. Con
cursul a început cu defilarea spor
tivilor.

Această întrecere de cros s-a 
bucurat de o bună organizare, iar 
concurai ții și concurentele au rea
lizat rezultate bune, deși timpul nu 
a fost deloc favorabil.

NERVA POPA
VIRGIL FODOR

(de la subredacția noastră) 

localitate și-au trecut normele de 
schi din cadrai complexului G.M.A. 
Astfel, in urma concursului care 
a avut loc, 50 de tineri și 12 
tinere din cadrul colectivelor spor
tive Voința, Metalul, Locomotiva 
și din colectivele sportive școlare 
și-au trecut normele G.M.A. gr. 1. 
De asemenea, numeroși aspiranți 
și-au trecut normefe de schi
F. G.M.A. și G.M.A. gr. II. Printre 
noii aspiranți G.M.A, se numără 
și fruntașii în producție loan Cris- 
tea, Gavril Biro, Tibor Racz, Lau- 
rențiu Nicușan și alții.

De curind, după cum aflăm de 
la eorc&porwtenjii noștri V. Palades- 
cu și G. Ștefănescu, colectivul 
sportiv al școlii profesionale nr. 
2 Metal din Galați a organizat un 
concurs pentru trecerea normelor 
de schi G.M.A. Datorită unei bu
ne mobilizări. 60 de tineri de la 
această școală și-au trecut norma 
de schi G.M.A. și F.G.MA.

După cum ne comunică subre- 
dacția noastră din Timișoara, în 
localitate activitatea G M.A a pă. 
șit pe un nou făgaș, prin reorgani
zarea comisiei orășenești de con
trol G.M.A. și prin întărirea co
misiilor de pregătire și examina
re G.M.A. din cadrul colective
lor sportive. Comisia de control
G. M.A. și-a întocmit un pian de 
muncă în care sînt cuprinse, prim 
tre altele, următoarele obiective; 
înființarea unui curs de instructori 
G.M.A., deschiderea centrelor de 
antrenament de la stadioanele Lo
comotiva, Știința și Progresul, 
pregătirea unor centre de natație, 
etc. Printre colectivele sportive din 
Timișoara care arată preocupare 
pentru activitatea G.M.A. se nu
mără Progresul. Școala pedagogi, 
că de fete. Flamura roșie U.T.T., 
școala profesională electrotehnică, 
lioeul clasic mixt și altele.

ccur.pletind astfel darea de seamă. 
O bună parte din cei ce au luat 
cuvîntul cu acest prilej au venit 
și cu o serie de propuneri privind 
îmbunătățirea activității sportive.

Mar mulți membri ai colectivu
lui sportiv au criticat cu tărie a- 
sociația Metalul pentru lipsă de 
interes manifestată față de colec
tivul sportiv al uzinelor „23 Au
gust". Aceasta cu atît mai mult 
cu cît la ședința de alegere a nou
lui consiliu al colectivului spor
tiv nu a venit nimeni dîn partea 
•asociației Meiaîuil. Aceeași lipsă a 
arătat-o și comitetul central sin
dicali ad rmmcirtoriăor d-in meta
lurgie, care rm s-a interesat de 
activitatea sportivă din uzinele „23 
August".

In cadrul ședinței s a propus a- 
menajarea de urgență a unei baze 
sportive, care poate contribui în 
mod serios la înviorări a activității 
sportive din această uzină. De a- 
semenea, s-a propus ca rezultatele 
obținute de sportivii uzinei să fie 
mai des și mai amplu comentate 
în ziarul de uzină.

După ce s-au încheiat discuțiile, 
cei prezenți și-au ales noul con
siliu al colectivului sportiv, din 
care fac parte o serie de activiști 
obștești ai mișcării sportive din 
uzină, precum și o serie de mun
citori fruntași în producție.

Noul consiliu al colectivului 
sportiv al uzinelor „23 August" 
din Capitală și-a luat angajamen
tul sâ lupte neobosit pentru o cît 
mai largă răspîndire a sportului 
!n rîndurile muncitorilor, itebni- 
cienilcr și funcționarilor din a- 
ceastă mare întreprindere

N. B.

In ajutorul activiștilor de cultură fizică
Pentru o rodnică activitate sportivă în timpul verii

Mișcarea de Cultură Fizică și 
sport din țara noastră' a obținut în 
sezonul de vară din anul 1954 succe
se importante în dezvoltarea sa pe ba
ză de mase și în creșterea nivelului 
performanțelor sportive. Munca orga
nizațiilor sportive în domeniul 
complexului G.M.A. s-a îmbunătă
țit simțitor. In cele mai multe re
giuni au funcționat în vara anu
lui trecut centre populare de na- 
tație, care au dus la o însemnată 
creștere a numărului de înotători, 
pregătind, în acelașî timp, nume
roși tineri pentru trecerea norme
lor respective din cadrul comple
xului G.M.A. In satele patriei noa
stre mii și mii de țăranii munci
tori practică astăzi diferite 
discipline sportive. A crescut nu
mărul colectivelor sportive sătești 
și au fost amenajate nenumărate 
baze sportive simple în comunele 
de pe cuprinsul patriei. Pregătin- 
dn-se după cele mai avansate me
tode sovietice de antrenament, spor
tivii noștri fr.mtași din diferite dis
cipline au ob'inut unele succese 
importante pe plan internațional.

Cu toate realizările obținute 
de mișcarea noastră sportivă 
în sezonul de vară de anul 
trecut, au mai existat și o serie 
de lipsuri, care în anul acesta 
nu trebuie să se mai repete. De 
pildă, competițiile in care au fost 
angrenați sportivii de categorii in
ferioare și începătorii au fost pu
ține Ja număr, din cauză că, atît 
organizațiile sportive, cît și co
mitetele C.F.S., au neglijat orga
nizarea de competiții pe scară lo
cală și s-au limitat, în cea mai 
mare parte, la concursurile prevă
zute în calendarul intern central. 
Chiar în competițiile a căror for
mă de organizare a avut un ca
racter de masă, preocuparea or
ganizațiilor sportive pentru asigu
rarea unui număr cît mai mare 
de concurenți a fost insuficientă 
și superficială. Consiliile colecti
velor sportive au avut lipsuri în
semnate și ii1 privința organizării 
(or.cursurilcr de casă, neavîhd ini
tiative și preocupări pentru angre- 
n rca m-mbrilor de colectiv într-o 
activitate competțțirnală continuă 
și nici pentru atragerea și 
descoperirea de noi elemente cu 
posibilități de dezvotare. Acti
vitatea G.M.A. nu a devenit 
încă baza pregătirii multilate
rale a tine-etnlai, m ilți an- 
toetiori și tehnicieni tratînd cu 
dezinteres această problemă, rupîntf 
astfel pregătirea de specialitate de 
pregătirea pentru trecerea normelor 
G.M.A. Unele colective sportive au 
neglijat amenajarea de terenuri 
simple, iar altele, care în anii tre- 
cuți își asiguraseră baze sportive, 
nu s-au străduit să le gospodă
rească în bune condițiuni și nici 
să le folosească în mod rațional, 
lucru care a făcut ca de multe 
ori aceste colective să nu aibă un
de să-și programeze antrenamente, 
te și concursurile. Chiar și în privin
ța sportului de performanță au e- 
xistat lipsuri care au frînat pro
gresul și au determinat o răni nere 
în urmă față de cerințele întâlniri
lor internaționale în unele ramuri 
sportiva ca : baschet natație, hal
tere, ciclism, fotbal, tenis de 
cîmp și unele probe de atletism 
(alergări de semifond și lond, să
ritura cu prăjina, aruncarea greu
tății. etc.).

Pentru ca în acest an să se poa
tă înregistra o îmbunătățire în 
activitatea sportivă de vară este 
necesar să analizăm cauzele care 
au dus la lipsurile constatate, iar 
pe baza acestei analize vom putea 
găsi mai ușor măsurile pentru m- 
tlreptarea situației. Astfel, unii an
trenori și tehnicieni nu au căutat 
să cunoască în amănunțime bazele 
științifice metodice ale pregătirii 
sportivilor, lucrind adesea după 
„inspirație", weînțelegînd că pro
cesul de instrulre-antrenament are 
o bază științifică și urmează anu
mite legi obiective fără cunoștin
ța cărora nu poate exista succes. 
La noi încă nu s-a făcut pe scară 
largă generalizarea experienței a- 
celor antrenori și maeștri ai spor
tului care au obținut rezultate 
înalte în munca lor, pe baza prin
cipiilor școlii sport’ve sovietice. 
Din această cauză nu putem vorbi 
de o înțelegere justă a problemei 
pregătirii continuie pe tot anul și 
chiar pe mai mulți ani, nici de 
problema pregătirii fizice generale 
ca o condiție a ridicării nivelului 
performanței în ramura de specia
lizare aleasă. De asemenea, pro
blema aplicării eforturilor de in
tensitate mărită în procesul de an

trenament îhtimpină incă multe re
zerve. Hocheiștii, patinatorii și 
chiar mulți dintre schiorii noștri 
își întrerup complet pregătirile 
în timpul verii. Aplicarea nejustă 
a planificării a dus, adeseori, Ja 
o șablonizare, care determină de
punerea în practică a principiului 
individualizării antrenamentului. In 
majoritatea raihurilor sportive prac
ticate în țara noastră tehnica in
dividuală este slabă, deoarece an
trenorii nu pun accentul cuvenit 
pe învățarea celor mai corecte 
procedee tehnice. Sportivii și an
trenorii nu au ajuns să privească 
just problema controlului medical 
și a colaborării cu medicul spor
tiv în privința alcătuirii planului 
de antrenament, niergînd pe linia 
unui practicism îngust și pericu
los. Unii antrenori nu văd încă 
importanța unității procesului in- 
structiv-educativ, acordînd priori
tate pregătirii în domeniul specia
lizării și neglijînd sau lăsind pe 
seama altora formarea calităților 
morale și de voință.

In privința muncii organizatori
ce au fost constatate în decursul 
anului 1954 o serie de lipsuri se
rioase. Unele consilii de colective 
sportive și unii intrenori, mergind 
pe linia celei . ai slabe rezisten
țe, în loc să cică o muncă sus
ținută de creștere a cadrelor pro
prii, au recurs la atragerea unor 
sportivi gata pregătiți de alte co
lective, lucru care a dus Ia o fluc
tuație de sportivi dintr-un colec
tiv într-altul. Această fluctuație 
reflectă o slabă activitate organi
zatorică și educativ-politică, a că
rei urmare este lipsa de atașa
ment a sportivilor față de colec
tiv și cultivarea unor practici ne
sănătoase, incompatibile cu sportul 
de tip nou.

★
Inaugurarea sezonului de vară 

va trebui să aibă loc într-un ca
dru festiv, cu defilări, întreceri 
sportive, serbări sportive, organi
zarea de ștafete combinate, etc. 
Pentru aceasta, comitetele peniru 
cultură fizică și sport vor cola
bora cu comitetele U.T.M. și or
ganele sindicale și vor folosi spri
jinul comisiilor de specialitate pe 
ramuri de sport Este bine ca a- 
ceste acțiuni pe scară mai largă 
să fie urmate apoi de acțiuni si
milare, pe scară restrînsă, in ca
drul colectivelor sportive.

Bazele sportive existente trebuie 
pregătite pentru a-i primi pe 
sportivi într-o atmosferă plăcută 
și atrăgătoare. In vederea asigu
rării unei desfășurări cît mai re
gulate a activității competițiociale 
de mase, colectivele sportive de 
la orașe și sate se vor îngriji de 
amenajarea unor baze simple, a- 
colo unde nu există terenuri spor
tive. Pentru aceasta, trebuie folo
site în cea mai mare măsură re
sursele locale și sprijinul voluntar 
al membrilor colectivului. Trebuie 
avut in vedere că, mergind pe li
nia continuei dezvoltări în acest 
an mișcarea de cultură fizică și 
sport va marca o creștere a nu
mărului de sportivi, echipe, com
petiții etc., iar în mod necesar vor 
spori și cerințele în privința nu
mărului bazelor sportive. Se im
pune ca în acest an să nu se mai 
înregistreze cazuri de stagnare a 
unor acțiuni valoroase, cum s-a 
îiitimplat anul trecut cu aceea în
treprinsă la Timișoara prin orga
nizarea unui campionat local de 
atletism între 36 echipe școlare, 
care a fost însă întrerupt după 
trei etape din lipsa bazelor de 
concurs. Colectivele sportive tre
buie să treacă în acest an la or
ganizarea de concursuri de casă 
sub formă de spartachiade. Fie
care colectiv să-și întocmească un 
calendar sportiv intern, care să 
dea posibilitatea angrenării în ac
tivitate a tuturor membrilor și 
care să desemneze campionii co
lectivului Ia diferite ramuri de 
sport. In acest fel, în cadrul co
lectivului va exista o activitale 
continuă a tuturor membrilor și 
nu numai a celor care fac parte 
din echipele participante la com
petițiile ofieiale. Tot în privința 
activității sportive de vară, colec
tivelor sportive Ie revine sarcina 
de a participa cu un număr cit I 
mai mare de membri la competi
țiile cu caracter de masă.

In vederea inițierii unor acțiuni 
care să lege mai mult pe membri 
de colectivul din care fac part? 
ca și pentru a ajuta oamenilor 
muncii să-și folosească in mod 
util timpul liber, se recomandă 
colectivelor sportive să organizeze 
excursii în cadrul cărora să s» . 
desfășoare mici serbări cîmpenești I 
cu întreceri sportive, jocuri dis- I 

tractive, programe culturale etc. 
Trebuie acordată o mare atenție 
dezvoltării pe bază de mase a 
înotului, prin organizarea centre
lor de înot, precum și prin orga
nizarea regulată de concursuri de 
natație pentru diferite categorii de 
sportivi (copii, juniori, etc.). Ge
neralized experiența unor comi
tete C.F.S. și a unor colective 
sportive în ceea ce privește orga
nizarea de competiții tradiționale, 
se recomandă comitetelor regionaJ 
le, raionale și orășenești C.F.S. ca 
și colectivelor sportive să inițieze 
organizarea unor acțiuni legate de 
anumite date importante. In sco
pul stringerii legăturilor dintre 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare și a ajutorării colecti
velor sportive sătești, comitetele 
pentru cultură fizică și sport ȘÎ 
consiliile regionale ale asociații
lor vor îndruma colectivele spor
tive și școlile sportive de tineret 
să facă deplasări la sate cu cei 
mai buni sportivi din colectiv. Cu 
ocazia acestor deplasări, organiza
te in cele mai bune condiții, vor 
fi făcute demonstrații sporite*  în
soțite de convorbiri cn ;aracter 
metodic și de îndrumare.

O deosebită atenție trebuie a- 
cordată de colectivele noastre spor
tive organizării concursurilor spe
ciale pentru trecerea normele» 
GM.A. In acest sens, se recoman
dă colectivelor sportive să organi
zeze în diferite perioade ale se
zonului de vară „zile G.M.A." tn 
care să se pună accentul pe tara 
sau mai multe probe din complex 
(natație, tir etc.). Colectivele vor 
trebui să găsească forme asemă
nătoare prin care sâ asigure în
deplinirea și depășhea angajamen
telor la purtători G.M. \. Cotecti- 
vele sportive vor trebui sâ ia mă
suri pentru a da activități» din 
cadrul complexului G.M.A. un ca
racter cît mai sărbătoresc, ><1 
special cu ocazia concursurilor 
G.M.A. și a distribuirii insignelor 
G.M.A.

Una din sarcinile importante 
care revine comitetelor C.F.S. este 
aceea de a ridica nivelul măies- 
striei sportivilor. Pentru sportivii 
care practică sporturile accesi
bile în țara noastră numai in 
sezonul de iarnă (schiul patinajul, 
hocheiul pe gheață și bobul) se re
comandă ca ir. timpul verii să nu-Și 
întrerupă activitatea, practîcînd în 
acest timp sporturi de vară fără 
a-și neglija pregătirea specială co
respunzătoare sporturilor respective.

Antrenorilor te revine sarcina de 
a lupta împotriva formalismului 
și a șablonizării muncii de in- 
struire-antrenament prin studie
rea particularităților individuale 
ale fiecărui sportiv, aplicind in 
procesul de antrenament principiul 
individualizării. Numai pe baza 
cunoașterii temeinice a fiecărui 
sportiv în parte și a calităților 
sale fizice, precum și a capacită
ților sale fizice, s- pot apUca în 
mod corect eforturi mărite în an
trenament, căci în actualul stadiu 
de dezvoltare a performanțelor 
sportive nu se mai pot obțină re
zultate corespunzătoare decit prin- 
tr-o muncă intensă în timpul an
trenamentelor. Aplicarea acestor 
principii de antrenament trebuie să 
aibă Ia bază un control medical 
sistematic și o strînsă colaborare 
între antrenor, medic și sportiv.

Comisiile pe ramură d*  sport 
de pe Itogă comitetele C.fS au 
dateria să ridice la un nivel mai 
înalt preocupările științifice, m 
studieze cele mai avansate mete 
de în pregătirea sportivilor și să 
generalizeze experiența celor «mi 
buni antrenori din țara mmM 
prin consfât iiri m todic*.  confe
rințe, lecții model, etc.

Pentru obținerea unui noti avort 
în munca organizațiilor sportive 
și pentru atragerea unui număr 
cit mai mare de oameni si mun
cii în practicarea regulată a coă- 
turii fteice și a sportului este 
necesară întărirea organizatorică a 
comisiilor pe ramură de sport, a 
colectivelor sportive și a secț i ilar 
pe ramură de sport din cadrul 
colectivelor sportive. Trebuie acor
dată atenție atragerii în muncă 
a unui larg activ obștesc, format 
din elementele cele mai pregăti
te din punct de vedere profesio- 
naL O grijă deosebită trebuie a- 
cordată educării sportivilor în spi
ritul moralei comuniste, al inter
naționalismului proletar, al dragos
tei față de patrie.

Toate organizațiile sportive au 
datoria să muncească temeinic 
pentru a asigura reușita activită
ții sportive de vară, pentru a 
contribui din plin la creșterea și 
dezvei’area mFcăriî noastre de 
cultură fizică și spert



Recenzie

D. F. Deș'n: „Prevenirea traumatmeler hi spart"
Ne-au vizitat constructori de stadioane 

din R. 0. Germană
Odată cu sosirea primăverii, te

renurile de sport vor cunoaște din 
nou o animație deosebită. Zeci de 
mii <le tineri se vor avînta in în
treceri pasionante pe pistele de a- 
tletism, pe terenurile de volei sau 
de baschet, în bazinele de înot sau 
pe gazonul verde înconjurat de tri
bune din care spectatorii ii vor în
curaja cu entuziasm.

In cele mai multe ramuri de 
sport au început sau vor începe 
în curînd întrecerile pentru cam
pionatele raionale, regionale sau 
cele din campionatele cu caracter 
republican.

In toate competițiile sportive ti
neretul va lupta cu ardoare pentru 
cucerirea locurilor de frunte și, de
și numai unii vor fi încununați cu 
laurii victoriei, în schimb, cu toții 
își vor încerca puterile, își vor dez
volta vigoarea și rezistența., cura
jul și hotărîrea.

Despre frumusețea și foloasele 
vieții sportive nu vom vorbi în 
rîndurile de față, pentru că ele sînt 
prea bine cunoscute.

Voim să atragem însă atenția 
asupra unui aspect al problemei, 
pe care cei ce practică sportul tre
buie să-l aibă neapărat în vedere. 
Aceasta pentru că în focul între
cerii sportive sau, uneori, chiar la 
antrenamente, se mai întîmplă — 
ee-i drept destul de rar — ca unii 
sportivi să se accidenteze.

Accidentele — în marea lor ma
joritate cazuri ușoare — pot avea 
uneori repercusiuni nefavorabile 
asupra sănătății, provocind pier, 
derea capacității de muncă pe 
un timp mai scurt sau mai lung, 
ceea ce este incompatibil cu prin
cipiul de căpetenie al culturii fizi
ce și sportului — întărirea sănă
tății omului și înzestrarea lui cu 
calități care să-1 ajute în dobândi
rea unui randament sporit în mun
că.

Oare accidentele sînt inevitabile, 
mai ales în anumite ramuri de 
sport ca boxul, luptele, fotbalul, 
gimnastica etc., așa cum cred încă 
mulți antrenori și conducători 
sportivi și cum acceptă o mane 
parte dintre spectatori?

Analiza temeinică, științifică, a 
cazurilor de loviri înt’mplate pe 
terenurile de sport, in săli, pe pa
tinoare sau în bazine de înot o- 
feră un răspuns categoric acestei 
întrebări: ACCIDENTELE SPOR
TIVE POT Șl TREBUIE SA FIE 
EVITATE !

Juriorii, o problemă din cele mai serioase 
a tirului nostru

in septembrie, cei mai buni tră
gător; juniori de pe continent se 
vor întîlni la București în cadrul 
prunelor campionate europene de 
juniori. La fel ca și la întrecerile 
feminine, ei se vor întrece în pro
ba de armă liberă calibru redus 
3X40 (la cele trei poziții și sepa
rat la fiecare poziție de tragere). 
Fiecare țară va trebui să prezinte, 
la prdbele respective, o echipă de 
patru juniori, selecționată dintr-tin 
număr de maximum opt trăgători 
înscriși. Mai precis, pentru ca o 
echipă reprezentativă să obțină 
performanțe de valoare și un loc 
cît mai bun în clasament trebuie 
să dispună de cel puțin patru ju
niori care să știe să tragă bine 
cu arma liberă de calibru redus. 
Pentru multe dintre țările care vor 
participa — și mai. ades pentru noi 
— problema aceasta este destul de 
greu de rezolvat, deoarece plină de 
curînd juniorii concurau ou arma 
sport. Fiindcă, trebuie să recunoaș
tem, este destul d'e dlificiil oa uin tî- 
năr de 20 de ani să tragă în „de
car" cu arma de 9 kg.

Pînă în anul 1953, problema ju
niorilor a fost neglijată în țara 
noastră, Abia în acel an a apărut 
o preocupare pentru pregătirea ju
niorilor. Din păcate, chiar și în a- 
nul trecut d ar „Tînărul dinamo- 
vist", Rezervele de muncă și Șco
lile sportive de tineret s-au ocupat 
«ie problema juniorilor. Cele 
mai frumoase rezultate le-a ob
ținut secția de tir de la „Tî- 
nănil dinamovist". pregătită de 
maestru! sportului Valeria Pan- 
țuru.. Dar și aici accentul a fost 
pus pe probele de armă sport. Con
secința lipsei de preocupare pentru 
juniori este faptul că la șapte luni 
înaintea campionatului european noi 
dispunem de numai doi juniori de 
valoare — J. Zvoneschi și V. An

Asupra cauzelor accidentelor și I 
a felului în care trebuie să se pro- I 
cedeze pentru evitarea lor pe tere- I 
nurile de sport și-a concentrat 
preocupările autorul sovietic D. F. 
Deșin, în cartea sa „Prevenirea 
traumatismelor în sport", .apărută 
de curînd în traducere romînească.

Deoarece sensul cuvîntului „tra
umatism", încetățenit mai de mult 
in limba noastră științifică, nu este 
destul de bine cunoscut în rindu- 
rile tuturor cititorilor, considerăm 
că nu este de prisos să reprodu
cem aici definiția ipe către D. F. 
Deșin o dă acestui cuvînt.

Iat-o: „prin cuvântul traumatism 
se înțelege lezarea organismului 
provocată de acțiunea bruscă și 
spontană pe care o exercită asupra 
lui condițiile externe modificate, de 
exemplu condițiile mecanice, ter
mice etc."

Atît pe baza experienții proprii, 
cît și pe aceea a altor medici spe
cialiști în cultură fizică și sport, 
folosind date verificate culese din 
literatura de specialitate, autorul 
face o analiză (amănunțită a cau
zelor care pot provoca traumatis
me în sport și expune pe larg .prin
cipiile și mijloacele pentru pre
venirea lor. După ce analizează 
noțiunea generală de traumatism și 
face unele aprecieri asupra carac
teristicilor lui în sport, D. F. De
șin insistă- asupra4 cauzelor princi
pale ale traumatismelor din antre
namente și concursuri și indică o 
serie de măsuri generale care tre
buie luate în scopul înlăturării a- 
cestor cauze.

Fără îndoială că majoritatea 
sportivilor noștri cunosc, în linii 
mari, cauzele care pot produce mai 
frecvent accidente, dlar expune rea 
clară și amănunțită a autorului îi 
va face să-și dea seama că mai 
există o serie de împrejurări, spe
cifice fiecărei ramuri de sport, de 
care foarte puțini dintre ei țin 
seama.

In acest sens, partea a doua a 
cărții — care conține o serie de 
reguli pentru prevenirea trauma
tismelor în diferite ramuri de 
sport — se dovedește a fi de o 
deosebită utilitate. Autorul dă aici 
indicații foarte prețioase pentru e- 
vitarea traumatismelor în gimnas
tică. atletism, schi, înot, sărituri, 
box. lupte, haltere, ciclism, pati
naj, jocuri sportive, canotaj, scri
mă. călărie, tir. motoc ici tem șj al
pinism.

Nu mai puțin interesantă și uti- 

tonescu — care au posibilități de 
a obține performanțe bune la ar
mă liberă. Și, totuși, noi trebuie 
să participăm la aceste probe I

Desigur, față de timpul destul 
de scurt, o singură so'uție este va
labilă. Anume, aceea a selecționă
rii unor elemente talentate care să 
fie supuse unei pregătiri metodice.

In această privință, un exemplu 
trebuie să fie viu în fața trăgă
torilor noștri fruntași. După Olim
piada de la Londra, din 1948, p? 
poligonul din Budapesta, renumi
tul campion olimpic Karoly Takacs 
putea fi văzut la antrenamente 
■însoțit de un junior.

— Ce vrei să faci cu „inînzul" 
ăsta? îl întrebau ceilalți trăgători.

— Să-1 pregătesc cu grija, căci 
are mult talent și vă asigur că la 
viitoarea Olimpiadă va fi în dreap
ta mea pe podiumul învingătorilor, 
spunea Takacs.

Și așa a fost. La Olimpiada de 
la Helsinki, „mînzul" Kun Szitard 
— căci despre el este vorba — a 
urcat pe podiumul învingătorilor, 
în dreapta lui Takacs, ooupind lo
cul doi, după barajul cu reprezen
tantul nostru Gh. Lichiardopol. 
Și în țara noastră sînt destui ju
niori talentați. Anii care s-au scurs 
au arătat cu prisosință că dispu
nem de un mare număr de talente 
în această disciplină sportivă. Ele 
trebuie căutate și selecționate cu 
grijă. Un concurs pe întreaga 
.țară — ca acela care se dispută 
iniine — pare cel mai indicat. Odată 
selecționate elementele cu posibili
tăți. ele trebuie date în seama an
trenorilor și trăgătorilor fruntași; 
In șapte luni de zile pot fi pregă
tiți încă șase juniori. Rămîneacum 
de văzut care va fi trăgătorul 
fruntaș sau maestrul sportului 
care în septembrie va putea spune 
cu mîndrie : „Acesta este -junio
rul descoperit și antrenat de mine". 

lă este și partea a treia a cărții, 
în care se dau sfaturi practice în 
ceea ce privește acordarea primu
lui ajutor în caz de traumatisme, 
iar o serie de anexe ale cărții pun 
la dispoziția cititorului extrase din 
regulamentul cu privire la contro
lul medical el celor ce practică 
cultura fizică și sportul și din re
gulamentul sanitar privind Întreți
nerea locurilor de practicare a 
sportului, normele de temper dură 
a aerului la care este posibilă 
practicarea sporturilor de iarnă, 
precum și fișa de înregistrare a 
traumatismului sportiv.

Cartea este însoțită de nume
roase ilustrațiuni, desene, schițe, 
reprezentînd diferite prvcedee pen
tru oprirea hemoragiilor, pentru a- 
plicarea pansamentelor și alelelor, 
precum și pentru transportarea ra
țională a celor accidentați. De a- 
semenea, lucrarea cuprinde o serie 
de sfaturi practice pentru evitarea 
sau vindecarea, în cazul in care 
s-au produs, a eroziunilor, echimo
zelor, infecțiilor și a altor tulbu
rări ale sănătății provenite din 
practicarea irațională a sporturi
lor, precum și indicațiuni pentru 
sistematizarea antrenamentelor spe
cifice fiecărei ramuri de sport, în
treținerea și folosirea justă a ma
terialelor și echipamentelor sporti
ve, indicațiuni pedagogice etc., des
prinse toate din experiența celor 
mai străluciți cercetători, oameni 
de știință și sportivi fruntași so
vietici, care ș:-au consacrat activi
tatea fundamentării științifice a 
culturii fizice și sportului.

In lumina celor de mai sus, sîn- 
tem îndreptățiți să cre’dem că lu
crarea lui D. p. Deșin reprezintă 
o importantă contribuție la îmbu
nătățirea tot mai mult a condi
țiilor de practicare a sportului și 
la adîncirea conținutului științific 
in practica activității de cultură 
fizică și sport.

Dacă conducătorii organizațiilor 
sportive, profesorii, antrenorii și 
instructorii, precum și sportivii în
șiși vor studia cu atenție această 
carte și își vor însuși principiile, 
metodele Și mijloacele pentru pre
venirea traumatismelor in sport, ei 
se vor obișnui să acorde toată a- 
tenția măsurilor ce trebuie luate 
pentru evitarea și combaterea cau
zelor oricărui accident posibil pe 
terenurile de sport, desigur că a- 
cestea se vor împuțina, iar succe
sele pe care mișcarea de cultură 
fizică le obține în lupta pentru 
creșterea unor cetățeni sănătoși, 
vioi și puternici nu vor fi umbrite 
de accidente care duc la pierderea 
temporară a sănătății și a capaci
tății de muncă. Cu puțină străda
nie — și tocmai aceasta recoman
dă autorul sovietic, dînd totodată 
și soluția practică — accidentele 
pot fi evitate orieînd. cu ușurință.

Dr GH. SĂVESCU
I. V. POPA

„Cupa Săptăminii Mondiale 
a Tineretului" la natatie

In c nstea Săptăminii Mon
diale a Tineretului, comisia oră
șenească de natatie București 
organizează duminică diminea
ță. începînd de la ora 9.30. la 
bazinul acoperit de la Floreas- 
ca. un concurs de natatie.

Rezervat tuturor juniorilor și 
junioarelor din Capitală, con
cursul constituie un bun prilej 
de verificare a posibilităților lor 
în staidi'uil actual de pregătire. 
Programul cuprinde probe de 
100 și 200 m. în toate pro
bele tehnice pentru juniori și 
probe de 50 m. pentru copii. 
Iată și probele r cest ui concurs: 
200 m. liber juniori, 100 tn. flu
ture junioare, 200 m. liber ju
nioare, 200 m. bras juniori, 100 
m. spate juniori, 
junioare, 100 m 
miori, 100 m.
nioare, 50 m. fluture băieți, 50 
m. fluture fete, 4x100 m. liber

i

200 m. bras 
f Intuire ju- 
spafe ju-

juniori. 4x100 m. junioare. De 
la startul acestor probe nu vor 
lipsi Margf.reta Wittgenstein, 
Mihael'a Popescu, Ștefan Kro
ner (Șt ința), Elisabeta Bratu, 
Mr.ria Bratu. Alexandru Bădiță 
(Progresu1), Cristian Vlăduță, 
Andrei Bank (Dinamo) și 
alți juniori care s-au evi
dențiat în ultimul timp și care 
prom't a deveni înotători de 
certă v: loarei

De oumirnd, țara noastră a fost 
vizitată cte un grup de tehnicieni 
și activiști siponlim «te frunte din 
Republica Democrată Germamă. 
Delegația era compusă din Alfred 
Neumann, vice-președinte ail Co
mitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport d n RD. Germană, art itecțiii 
Franz Krettek și Ka-rl Souradny, 
Alfred Mank, consilier tehnic al 
C.C.F.S. din R.D. Germană.

La capătul vizitei făcute în țară 
am cerut oaspeților să ne împăr
tășească uneile impresii.

— Vizita noastră — ne spune 
Franz Krettek, — are scopul unei 
cit mai exacte documentări asupra 
construcțiilor sportive din țara 
Dvs. Am dori să cunoaștem de a- 
proape aceste baze sportive, deoa
rece in (ara noastră vrem să fa
cem ceva asemănător. Trebuie să 
■spun de la început că am rămas 
adine impresionați de toate cele 
văzute. Carnetele noastre sint pli
ne de însemnări și schițe, pe care 
le vom folosi la noi in țară pen
tru ridicarea unor stadioane tot 
atît de frumoase.

li întrebăm pe oaspeți care baze 
sportive au fost vizitate cu acest 
prilej.

— Ne-am oprit mai ales asupra 
parcului sportiv „23 August", al 
cărui măreț stadion a făcut pentru 
noi obiectul unui studiu amănun
țit. Vă vom explica de ce. Este 
tocmai ceea ce ne trebuie nouă in 
R.D. Germană, unde vrem să con
struim in scurt timp stadioane 
mari, după tehnica cea mai nouă. 
La Leipzig, in cadrul complexului 
sportiv de pe Ungă noul Institut 
de cultură fizică, ce se înalță in 
mijlocul orașului în plină recon
strucție, este prevăzut un stadion 
de 100.000 locuri. Stadionul „23 
August" va fi un minunat model 
pentru noi.

— Terenul pe care se va construi 
acest sta tifon este asemănător ce
lui de la parcul , 23 August"?

— Nu, aici va interveni o ino
vație specială a noastră, lntrucît 
nu există o groapă care să poată 
fi amenajată în formă circulară, 
vom clădi noi un val de pămint, 
pe care urmează să fie așezate 
gradenele tribunelor. Și, ca lucra
rea să fie realizată cît mai eco
nomic, folosim pentru acest val 
dărîmăturile din oraș, rămase du
pă bombardamentele ' din timpul 
războiului. Din ruine vom face un 
stadion măreț!

Explicațiile arhîtecților germani 
stat deosebit de edificatoare. A- 
ctun ințdlegan și mai bine valoa
rea mărețului edificiu pe care bri
gadierii noștri l-au înălțat în -ve
derea Festivalului Mondial al Ti
neretului. Stadionul ,.23 August", 
terminat in numai 6 luni, rămîne

Două comunicări științifice privind educația fizică 
la prima sesiune a cadrelor didactice 

din Institutul Politehnic Cluj '
Activitatea de cercetări științifi

ce capătă un caracter din ce în ce 
mai .pronunțat

Recent a avut loc la Cluj prima 
sesiune științifică a cadrelor didac
tice din Institutul Politehnic. In 
cadrul acestei sesiuni s-au făcut și 
două comunicări în legătură eu edu
cația fizică. ȘtxEnța a fost prezidată 
de șeful catedrei de educație fizică, 
maestrul emerit al sportului prof 
Ion Moina. Din partea Comitetu
lui pentru Cultură Fizică și Sport 
de pe lingă Consiliul de Miniștri au 
participat tovarășii Alșo Balaș, di
rectorul laboratorului de cercetări 
științifice din CCFS, și dr. Traian 
Dumitrescu -lector la catedra de fi
ziologie a Institutului de cultură 
fizică.

Prima comunicare a fost aceea a 
tovarășilor asistenți Lorant Szell și 
Ileana Bîrlea, cu titlul: „Cercetări 
asupra aparatelor circulator și respi
rator înainte de efort, în timpul e- 
fort'ilui și după efort".

Comunicarea a scos in evidență 
faptul că pentru aprecierea capa
cității de adaptare la efort, urmă
rirea indicilor funcționali ai apa
ratelor circulator și respirator are 
o (Deosebită importanță. Variat tie 
acestor Indic; ne arată într-o mare 
măsură capacitatea întregului or
ganism de a se adapta la efortul 
fizic. Aceste considerente au condus 
la folosirea metodelor de apreciere 
a capacității de adaptare la efort a 
studenților, necesare pentru respec

o realizare unică în istoria cori-1- 
str-ucțiilor sportive.

Arhitecții germani ne-aiu pove-*  
st.it apoi în amănunt impresiile' 
tor, ouilese in vizitele pe oare le-au 
făcut Ia com.plexu.1 Dinamo („O bă’ 
juteriel." — a exclamat arh. Sau-*  
radny), ia sala și bazinul acoperit 
Filoreasca, la poligonul Tunuri, ca 
și la stadionul Republicii. Piretu-*  
tindeni ei au cules îmvățăm'nte 
importante.

Ii rugăm apoi pe oaspeți să ne 
vorbească ceva despre construcții
le sportive din R.D. Germană.

— Am construit mult, dar mai 
avem încă foarte mutt de construi 
it, — ne spune Alfred Neumann. 
— De stadioanele din Berlinul de 
Est, ridicate în 1951 pentru cel de 
al IlI-lea Festival, ați auzit desi
gur. Acum, centrul de greutate al 
acțiunii noastre s-a mutat către 
Leipzig, acolo unde clădim marele 
Institut de cultură fizică. Acesta 
este conceput pentru a găzdui 
1200 de studenți, dar bazele sale 
sportive, dispuse în semicerc în ju
rul clădirii centrale, vor sta la 
dispoziția tuturor sportivilor din 
oraș. Din rlrtdul acestor baze va 
face parte și s'adionul de 100.000 
locuri.

Din explicațiile specialiștilor ger
mani aflăm că la combinatul spor
tiv din Leipzig vor fi folosite in
stalații dintre co'e mai moderne, 
după m< elull construcțiilor spor-*  
tive d'in Jniunea Sovietică și ță« 
rile de democrație populară. Inte
resantă ni s-a părut instalația de 
la bazinul de înot. Peretete bazi
nului este tfe sticlă, antrenorul pu
țind urmări, printr-un culoar pa
ralel, nrșcările înotătorului. Pe 
fundul bazinului se găsește o in
stalație luminoasă, care inducă 
înotătorului, prin stingerea unor 
becuri, viteza de înaintare.

Aflăm .că arhitecții germani în
treprind cu această ocazie un ade
vărat „turneu" în țările de demo-1 
orație populară. După Budapesta 
și București, viitoarea lor o; rire 
va fi la Varșovia

— Țin să transmit încă odată 
mulțumirile noastre sincere Comi
tetului pentru Cultură Fizică și 
Sport din R.P. Romînă — a spus 
în încheiere Alfred Neumann. In 
frumoasa Dvs. (ară am fost găz- 
duiți excelent și sîntem convinși că 
schimbul de experiență făcut cu 
acest prilej ne va folosi cu prisos 
sință.

Le-a.ni umat din suflet prieteniilor 
din Republica Democrată Germană 
succese mari în construirea unor 
baze sportive cît mau frumoase 
și care să slujească dlin plin cau
zei păcii.

tarea principiilor fiziologice, prel 
cum și la individualizarea progra» 
mului de educație fizică.

A doua comunicare — „Modifică**  
rile tensiunii arteriale în decursul 
practicării educației fizice* ’ — a 
parține tov. lector dr. Olimpia Bien*  
dea, în colaborare cu un colectiv da 
la Clinica Medicală I și Policlinica 
studențească din Cluj.

Tov. lector dr. O. Blendea a co2 
municat o serie de observațittni fă
cute în legătură cu modificările 
tensiunii arteriale în timpul prac
ticării educației fizice de către 
studenți. Cu acest prilej s-a consta
tat, pe de o parte, o normalizare a 
tensiunii arteriale la cei suferinzi 
de boala hipertensivă, cărora li s-a 
aplicat un program adecvat, iar, 
pe ide altă pairte, apariția reaicțiunu 
lor tensionale patologice (hipertenJ 
siune, hipotensiune) la cei care 
practicau în mod neștiințific anu
mite sporturi (baschet și fotbal).

Cele două comunicări au fost urJ 
mate de discuții. Ltiînd ctivîntul, 
printre alții, tov. dr. Traian Dumi
trescu a apreciat ca pozitive acesJ 
te comunicări și a subliniat că în 
special comunicarea tov. lector dr. 
Blendea reprezintă o importantă 
contribuție la fundamentarea știin
țifică a educației fizice și sportu
lui în țara noastră



^LOCOMOTIVA BUCUREȘTI A TERMINAT NEÎNVINSA 
TURUL CAMPIONATULUI MASCULIN DE VOLEI

Clasamentul primior jucători și jucătoare de tenis

Interesul publicului bucureștean 
-pentru volei s-a manifestat din 
nou joi după-amiază, cînd sala 
Giuleșți a fost luată pur și sim
plu cu asalt <le pasionații acestui 
sport, atrași de un program „de 
zile mari": Progresul—Dinamo și 
C.C.A.—Locomotiva. Evoluau, deci, 
cele mai bune echipe masculine ale 
țării și se hotăra, totodată., situa
ția primelor patru locuri în clasa
ment la sfîrșitul turului. Rezulta
tele au consolidat poziția de frun
tașă a Locomotivei, care termină 
neînvinsă priir.a parte a întrecerii 
(18 puncte), fiind urmată de Di
namo șj Progresul, la egalitate de 
puncte (16) și C.C.A. cu 14 puncte,.

PROGRESUL ITB-DINAMO 
3-2 (2-15, 15-8, 15-5, 13-15, 15-13). 
Dinamo a cîștigat cu multă ușu
rință primul set și se părea că 
n-o să aibă prea mult ,,>d)e furcă" 
cu Progresul. Dar recunoscuta in
constanță a dinamoviștilor și-a 
spus cuvîntul și de data aceasta. 
In seturille următoare, ei au fost 
realmente surprinși de faptul că cei 
de la Progresul, s-au regăsit și au 
atacat deosebit de variat și efica
ce, dar, mai ales, s-au apărat cu o 
tenacitate pe care nu o puteai pre
vedea după începutul foarte slab. 
De altfel la capitalul defensivă 
trebuie subliniată excalenta func
ționare a blocajului, care ,>i-a scos 
din mînă“ pe dinamoviști. Ca ur
mare a puternice; reveniri, Progre
sul a cîștigat două seturi și ne-a 
apărut de data aceasta ca proba
bilă învingătoare în patru seturi. 
Dar Dinamo n-a abandonat lupta 
și și-a adjudecat setul patru. Am 
ajuns astfel la al V-lea set, care 
a avut o desfășurare interesantă. 
Echipele au „mers" foarte strins 
și au schimhat terenul la 8—6 
pentru Progresul. Aci, Dinamo a 
avut atacuri concepute mai bine 
și a realizat 7 puncte consecutive: 
13-8. La acest scor este greu de 
admis că mai poți pierde setul. 
Iată. însă, că nervozitatea excesivă 
a dinamoviști'or și efortul susținut 
al celor de la Progresul, care nu 
s au descurajat în aceste clipe de
cisive, au făcut posibilă răstur
narea scorului și astfel cele șapte 
puncte realizate de jucătorii în tri
couri albastre le-au adus victoria. 
Cuvinte bune trebuie adresate lui 
Ruseseu, Nicolau, Medianii, Che- 
zan (Progresul) și Mihăilescu. 
Derzsei — «ieși a fost folosit pu
țin — (Dinamo).

C.C.A.—Locomotiva 0-3 (la It ; 
11 ; 14). împotriva așteptărilor în
trecerea dintre echipa campioană a 

țării și principala pretendentă dlea- 
nul acesta la titlu nu s-a ridicat 
Ia un înalt nivel de joc. Desigur 
că la terminarea meciului în nu
mai trei seturi a contribuit, în pri
mul rîud. Locomotiva, care, prin 
forma constantă arătată în actualul 
campionat și prin jocul sigur, și-a 
impus de la început superioritatea. 
Dar, în bună măsură, acest rezultat 
categoric defavorabil echipei C.C.A. 
se explică și prin absența din for
mația militarilor a doi jucători de 
bază, Șușelescu și W.lwert, al că
ror aport de realizator și, respec

Activitatea la sporturi nautice
La sediul reprezentanței econo

mice a R.P. Ungare din București 
s a tinut marți după-amiază o in
teresantă și utilă ședință de schimb 
dt experiență între un bun cunos
cător aii sporturilor nautice — ra
mura vele — din R.P. Ungară, tov. 
Ștefan Komiaty și sportivi rotnîni, 
cunoscători ai acestei discipline. La 
șed nță au luat parte tov. Radu 
Hristodorescu, președinte al Comi
siei centrale de sporturi nautice, 
Samuel Barany, director al in
struirii sportive din CCFS, antre
norul de stat ia sporturi nautice, 
C. Florescu, reprezentanți ai aso
ciațiilor sportive, antrenori, spor
tivi fruntași, ziariști. Consfătuirea 
a fost deschisă de tov. Radu Hris- 
iodorescu, care a arătat scopul 
-consfătuirii, prezentînd-o ca pe o 
nouă manifestare a legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre spor
tivii celor două țări. Tov. Ștefan 
Komiaty a făcut apoi o documen
tată expunere asupra dezvoltării 
«portului velelor în RP Ungară, 
Jinsistînd în special asupra caracte
risticilor ambarcațiunilor fabricate 
’în țara vecină' ș’i prietenă, unde 
‘construcția de anubaroațiunii de tu- 
•rism și de sport a luat o mare 
•cxt'ndere în ultimii ani. După a- 
-ceasta a urmat prezentarea unui 
șfMm documentar privind activitatea 
mautică velistică de pe lacul Ba-

Mihăilescu (Dinarno) a tras, dar blocajul efectuat de Nicolau și 
Stelian (Progresul) va anihila și acest atac.

tiv, organizator, nu a putut fi su
plinit In meciul de joi, echipa 
C.C.A. a periclitat victoria catego
rică a Locomotivei, doar în setul 
al treilea, cînd, conducînd cu 12-9, 
tiu a insistat suficient pentru cîș- 
tigarea setului pe care l-a cedat 
de altfel în prelungiri. In rest mi
litarii au arătat din nou deficiențe 
serioase, mai ales în defensivă 
(blocaj cu totul insuficient apăra
rea pe fundtrf terenului slabă). Lo
comotiva a încheiat turul campio
natului cu o performanță de valoa
re, care întregește șinil comportă
rilor bune ale acestei echipe de-a 
lungul etapelor. In prezent, fero
viarii practică un joc complet și 
au căpătat mai ales acea siguranță 
care le permite să treacă peste 
momentale grele. In partida cu 
C.C.A. o contribuție deosebită au 
adus Ponova — care trebuie evi
dențiat și pentru îmbunătățirea 
reală a eficacității atacului — F.r- 
dely, ca organizator de joc și Lă- 
zărescu, mult mai constant în o- 
fensivă și în efectuarea serviciilor.

înainte de a încheia, arătăm că 
pasiunea unor iubitori de volei și 
încurajările adresate echipei favo-

Mîine deschiderea sezonului ciclist pe șosea
Mîine se desfășoară primele în

treceri pe șosea din actualul sezon. 
Aceste întreceri, organizate de co
mitetul C.F.S. a.l raionului 1 Mai 
din Capitală și de colectivul spor
tiv Progresul I.T.B., au loc pe .șo
seaua Urziceni.

Deschiderea sezonului ciclist pe 
șosea este așteptată cu nerăbdare 
de cicliștii din Capitală. Aceasta 
rezultă chiar din numărul deosebit 
de mare de alergători inscriși din 
categoriile I și II (curse), dornici 
să ia parte la prima probă de 
verificare și antrenament în ve
derea tradițiaruailes întreceri „Cursa 
Scfateii".

laton. După film, oaspetele.a răs
puns la o serie de întrebări puse 
de sportivii romîrji, privitoare atît 
la detaliile tehnice și de construc
ție ale ambarcațiunilor sportive ma
ghiare, cit și ia activitatea com- 
petițională și organizatorică în do
meniul ramurii sportive a velelor. 
Dintre ambarcațiunile prezentate 

în film au plăcut în mod deosebit 
cuterul cu velatura în suprafață 
de 50 m. p. construit din nautal, 
(un metal spacial), micul „Finn 
Dinghi“ din mahon, ambarcațiunea 
>,Dragon" de 1750 kg și cuterul 
de tip jawl cu 2 arborj de 75 m.p.

— Am scris, acum cîteva zile, 
despre pregătiriile canotorilor în 
vederea activității d:n noul sezon. 
Trebuie să arătăm însă că nu nu
mai ei, ci și veliștii sînt în „toiul" 
acelorași pregătiri. Duminică di
mineața, die exemplu, veliștii tutu
ror colectivelor bucureștene s-au 
deplasat la Herăstrău, unde au lu
crat 1a punerea la punct a am
barcațiunilor înaintea apropiatelor 
ieșiri pe apă. Faptul că ICAS-u! 
nu accelerează lucrările de amena
jare a malurilor lacului, în așa fel 
îinicît apa să fie lăsată definitiv în 
lac, iimptadică îmi bună parte pregă
tirile sportivilor care frecventează 
■bazele ide la Herăstrău.

Anul acesta, activitatea die vele 
va începe cu un mare concurs cu 
caracter republican, care se va des
fășura pe Slut Ghiol, la Constanța. 

rite nu trebuie să creeze o atmo
sferă de vacarm, cu totul nepriel
nică realizării unor jocuri de înaliă 
valoare, adică tocmai acele jocuri 
pe care doresc să le vadă miile de 
bucureșteni care iau drumul sălilor 
noastre de sport.

Cu întîln’ri'ie desfășurate marți 
și miercuri, opt din cele zece echi
pe bucureștene de categoria A au 
terminat prima parte a campiona
tului. Majoritatea componenților 
acestor echipe vor apare însă în 
fața spectatorilor în lunile urmă
toare, cu prilejul întîlnirilor in- 
ternațonale și cu ocazia marilor 
întreceri pe care le găzduiește Ca
pitate : campionatele europene.

★
Programul etapei de mîine a 

campionatelor : MASCULIN : Pro
gresul Cluj—Metalul Orașul Stalin, 
Știința Tim.—Dinamo IX, FI. roșie 
Tg. Mureș—Știința Arad. FEMI
NIN : Progresul Cluj—Progresul 
Timișoara, Voința Sibiu—FI. roșie 
Iași,' Constructorul București—Vo
ința Orașul Stalin (sala Ciulești, 
duminică, ora 12).

EFTIMIE IONESCU 
NEAGOE MARDAN

Organizatorii au prevăzut însă, 
întreceri și pentru categoriile semi- 
curse, neclasificați și categoria a 
treia (curse), biciclete de oraș și 
fete. In plus, se va desfășura și o 
probă pentru ceilalți posesori de 
biciclete care nu au mai alergat 
pînă acum în nici un concurs. După 
cum se vede acest program prile- 
juește o bogată activitate ciclistă 
în Capitală.

Adunarea concurenților este fixa
tă pentru crede 9 și 9,30 Ia km. 
8, pe șoseaua Urziceni. Plecările 
se vor da cu începere de la ora 10.

Este vorba de competiția pentru 
snaip organizată de colectivul 
sportiv Flamura roșie Constanța 
între 1 și 9 mai, m cinstea Zilei 
Victoriei. La această competiție, 
căreia comisia centrală i-a acordat 
toată atenția, subU'iniindu-i în mod 
deosebit utilitatea pentru pregăti
rea vetișttlor, o serie de asociații, 
prin colective bucureștene cu sec
ții de iele (Metalul, Știința, Con
structorul) și-au confirmat partici
parea. In interesul dezvoltării ra
murii velelor, este de dorit ca toatei 
asociațiile să sprijine participarea 
sportivilor respectivi ta acest mare 
concurs, tailesnind'u-le pregătirile.

— După cum aflăm din știri pri
mite dte la subredlacția noastră, la 
Timișoara, pe Bega, activitatea de 
pregătire a canotorilor 6e desfă
șoară cu intensitate. Aliaturi de 
sportivii col-șctivelor Progresul, Me
talul, Știința, se antrenează o se
rie de canotori die la CCA și Di
namo. O bună impresie în ceea ce 
privește perspectivele lor de dez
voltare au făcut cei opt component 
ai unui echipaj de schif al asocia
ției Dinamo, compus numai din 
incepătoiri. Dintre aceștia, cităm 
pe St. Boroș, Gh. Corfu, Ion Cio
can, C. Barac, Ion Petrov, Emil 
Șerban, etc. Antrenorul Fr. Cser- 
hati se ocupă în mod tem-aînic de 
acești canotori cu mari posibilități.

La propunerea subcomisiei de 
competiții și clasificări, biroul co
misiei centrale de tenis ă întocmit 
clasamentul jucătorilor și jucătoa
relor pe anul 1954. Acest clasament 
a fost alcătuit pe baza ansamblu
lui de performanțe realizate de ju
cătorii și jucătoarele noastre de 
tenis în cursul anu'ui 1954. Iată 
clasamentul:

Bărbați

1. Gheorghe Viziru (C.C.A.)
2. Cristea Caralulis (Progresul

I.T.B.).
3. Gheorghe Cobzuc (C.C.A).
4. Marin Viziru (C.C.A.)
5. Cornel Zacopceanu (Progresul 

F.B.).
6. Tudorel Bădin (Constructorul 

S. M. Buc.)
7. Ștefan Anghelescu (Progresul 

I.T.B.)
8. Ion Racoși (Dinamo Buc.)
9. Arnulf Schmidt (Progresul 

I.T.B.)
10. Erneric Grunwald (Flamura 

roșie U.T.A. Arad)
11. Adalbert Pusztay (Progresul 

Finanțe-Sfaturi Cluj)
12. Lad'islau Juhasz (Metalul 

Electrica Timișoara)
13. Constantin Chivaru (C.C.A.)
14. Gheorghe Slapciu (Știința 

Buc.)
15. Constantin Năstase (C.C.A.)
16. Eugen Cristea (Progresul 

F.B.)
17. Viorel Turdeanu (Ști'ința 

Buc.)
18. Tiberiu Grad (Știința Buc.)
19. Constantin Vasilescu (Dina

mo Buc.)
20. Mihai Sorin (Metalul Elec

trica Timișoara)
21. Vasile Serester (Progresul Fi

nanțe-Sfaturi Cluj)
22. Ion Dancea (Știința Buc.)
23. Roman Turușanco (Metalul 

Steagul roșu Orașul Stalin)
24. Ion Racovița (Metalul Stea

gul roșu Orașul Stalin)

D’n întrecerile șahiștilor...
CAMPIONATUL DE ȘAH 
PE ECHIPE AL R.P.R.

Au început să ne sosească re
zultatele definitive ale întrecerilor 
desfășurate în țară în cadirwl cam
pionatului republican de șah pe e- 
clipe. După cum a fost anunțat, 
acest campionat a început cu o fa
ză pe regiune, care urmează să fie 
încheiată pînă la sfîrșitul acestei 
luni. Regiunile desemnează cite o 
echipă participantă la faza a Il-a 
a campionatului (interregională), 
la oare vor lua parte și primele 
trei echipe clasate în finala cam
pionatului Capitalei, precum și cite 
o echipă din Timișoara, Arad’ și 
Cluj.

Zilele trecute a luat sfîrșit cam
pionatul pe echipe al orașului O- 
radtea. S-au înscris la această 
competiție 36 de echipe. Ele au 
jucat împărțite în 6 grupe, în care 
au fost desemnate echipele finali
ste. Victoria turneului final și tit
lul die campioană a Oneitei i-.au 
revenit echipei Progresul, care a 
cîștigat în toate întîlnirille, totaili- 
zînd 30 die puncte (din 40 posibi
le). Pe locurile următoare s-aiu 
clasat, în ord'ine: Metalul 24 V2, 
Voința 2O'/2, FI. roșie 20, Știința 
14 și Locomotiva

La Sibiu a avut loc finala între
cerilor dlin cadrul regiunii Stalin. 
Au luat parte echipele Metalul 
Sibiu, Știința Orașul Stalin și re
prezentativa onașiutui Făgăraș. 
Șahiștii făgărășeni au reușit o 
performanță excelentă, clasîndu-se 
pe primul loc, după ce au învins 
cu 5-3 Știința și cu 6-2 Metatal. 
Pe locul doi în turneul final s-a 
clasat Știința Orașul Stalin, care 
a întrecut cu 6-2 Metalul Sibiu.

In regiunea Timișoara s-au în
registrat următoarele rezuilta te, 
comtînd' ca semifinale: Știința Ti
mișoara — Progresul Caransebeș 
7-1, Constructorul Tim. — Tehno- 
meital Tim. 4țțj—3‘/2, Progresul 
Lugoj — FI. roșie Lugoj 6-2, Vo
ința Titm. — Voința Lugoj 8-0. E- 
chipele învingătoare s-au calificat 
pentru tuimeull final.

La lași s-au întrecut 12 echi
pe în două grupe. S-au calificat 
pentru o întîlnire finală: Știința 
cu 33 puncte (d'in 40 posibile) și 
Voința cu 26 puncte.

In campionatul Clujului conduce 
echipa Progresul, urmată de Voin
ța și Știința, acestea din urmă 
avînd fiecare șanse de a se cali
fica pe locul do:.

CamptaraatU'l natancilte Pitești a 
fost cîștigat de Flacăra cu 56 rie 
puncte (din 72 posibile in 9 me

25. Alexandru Bardan (Dinamo 
Buc.)

Neclasafi, din lipsă de rezultate: 
Marcel Baia (Progresul Finanțe- 
Sfaturi Cluj), Egon Bencdek (Fla
mura roșie Oradea), Dumitru Ci- 
rimbei (Locomotiva P.T.T. Buc.), 
Ion Ghidrai (Progresul Finanțe- 
Sfaturi Clu ), Edmund Komoroczi 
(Locomotiva Cluj), Ștefan Lowln- 
ger (Flamura roșie U.T.A. Arad), 
Dionisie Piroș (Flamura roșie 
U.T.A. Aradj, Gheorghe Roșianu 
(C.C.A.), Sorin Sapa (Flamura ro
șie ,,Ianoș Herbak” Cluj), Arcadie 
Telegdi (Progresul Finanțe-Sfaturi 
Cluj), Alexandru Teodorescu (Pro
gresul I.T.B.), Eiemer Wilier (Fia- 
mura roșie U.T.A. Arad)

Femei:

1. Eva Stăncescu (Progresul 
I.T.B.)

2. Irina Panova (C.C.A.)
3. Matilda Glatt (Flamura roșie 

U.T.A. Arad)
4. Ecaterina Roșianu (C.C.A.)
5. Mariana Dinopol (Locomoti

va P.T.T.Buc)
6. Eleonora Roșianu (C.C.A.)
7. Rodica Tavitian (Metalul 

Steagul roș-j O~așul StaEn)
8. Carolina Siegler (Progresul 

Tg. Mureș)
9. Marana Niculescu (Dinamo 

Buc.)
10. Cristina Doboș iu (C.C.A.).
11. Iulia Benedek (Progresul Fi

nanțe Sfaturi Cluj)
12. Rcidioa Andreescu (Progresul 

I.T.B.)

Neclasate, din lipsă de rezultate: 
Julieta Namian (Știința București), 
Judith Avram (Progresul Finanțe 
Sfaturi Cluj), Nina Brener (Pro
gresul Sibiu), Sanda Butărăscu 
(Progresul F.B.), Judith Grunwald 
(Flamura roșie U.T.A. Arad).

ciuri), ea urmînd să joace în fi
nala pe regiune cu echipe din Rm. 
Vîlcea și Slatina.

C. Mustafa, S. Șerban, 
E. Ursu, I. Marian 

corespondenți

FINALA DINAMOVIADEI DE
ȘAH

Ca în fiecare an, Dinamoviada 
d'e șah, competiție devenită tradi
țională, a reunit în fața meselor 
dte șah sute de participanți din 
rîndurile membrilor asociației pen
tru cultură fizică și sport „Di
namo".

Cu acest prilej, au fost atrași 
în practicarea șahului numeroși 
tineri.

Ziilele acestea, la Orașul Stalin 
se desfășoară ultimele întîlniri. 
Au loc întrecerile finale, la care 
iau parte campionii regiunilor. 
Jocurile sfat programate în sala 
d'e șah a Casei Armatei și — dlu- 
pă cum ne relatează coresponden
ții noștri C. Porumboiu și T. Bre
ner — ele sînt urmărite cu mult 
interes. Finailiiștii dau dovadă de 
cunoștințe aviansate, chiar cînd 
sînt încă foarte tineri, cum este 
craioveiainul Dan Boiangiu, în virstă 
de 15 ani, membru al cercului Tî- 
nărul Dinamovist.

După primele 5 tunde, în frun
tea clasamentului se găsesc J. 
Schlessinger (Iași) și A. Belbe 
(Pitești) cu cîte 4’/2 puncte, ur
mați de St. Taina (Suceava) și 
Gh Nedelcu (Craiova) cu cîte 4 
puncte, Al. Gr/na (Baia Mare) are 
3'/2 puncte.

A. GUNSBERGER (ȘTIINȚA) 
CAMPION DE SAH AL REGIU' U

TIMIȘOARA

Șahiștii tknișorent, a căror rod
nică activitate este bine cunoscu
tă, și-au disputat și în acest an 
un camp-'cnat pe ir-treaga regrune.

La semifinale au luat parte 84 
de șahișt’, impărțiți in 6 grupe.

Finala a prilejuit o luțrâ dirză 
și a furnizat o surpriză, ea lexrr- 
nfadu-se cu victoria lut A. Guns- 
bergw (Știința Tir ,-oara), care a 
întrecut o serie de jucător, rutinați. 
învingătorul a acumulat 9’/2 
puncte, fiind urmat fa clasament 
de dr. R. Al exanc'rescu (Știința 
Timișoara) cu 8'/2 puncte, E. Sza
bo și C. Raina (Progresul Lugoj) 
cu cîte 8 pct. și dr. I. Lințîa (Pro
gresul Lugoj) cu 6puncte.

Sever Șerban 
corespondent



Cluj-Turda-Cluj
Dimineață de martie, însorită, 

dar încă destul de rece. Clujul, pri
vit dm rnălțimea Fdeaciudui, oferă o- 
chiului o panoramă de un deose
bit pitoresc. Casele masive, acope
rite cu țiglă roșie, ale vechiului 
oraș, se pierd în zare în ceața 
dimineții...

Așteptăm aci lotul de ciclism 
al R.P.R. Cu 24 de ore înainte 
avusese loc primul concurs de ve
rificare, în compania cicliștilor din 
R.D.G., aflați și ei la Cluj, după 
cum se știe, cu aceiași scop : pre
gătirea pentru „Cursa Păcii". Com
petiția amicală din ajun nu a în
semnat de fel că a doua zi va fi 
zi de odihnă, cum poate ați încli
na să credeți...

Și iată că, prin ceața dimineții, 
care se împrăștie treptat, apare 
un grup de siluete negre: sînt 
cicliștii romîni. Ei poartă costume 
de patinaj, călduroase. Nu se dis
tinge b:ne cine se află în fruntea 
grupului. Dar, după pendularea si
luetelor deasupra ghidoanelor, se 
poate deduce lesne că nu e vorba 
de o plimbare, ci de o alergare în 
cadență susținută. Urmarea : gru
pul începe să se întindă, se sub
țiază și treptat, treptat, se frag
mentează. Acum se deslușesc si 
chipurile cicliștilor. Conduce C. 
Istrate, care ține să nu-și dezmintă 
titlul de „cățărător". Dar iată că 
N, Vasilescu, un alt valoros urcă
tor, îl atacă. îndată țîșnește C. 
Șandru urmat de Moicea’nu, Sebe, 
Schuster și alții.

Ce se intimplase? Antrenorii lo
tului, Al. Someșan și M. Niculescu,’ 
strigaseră: sprint! Și s-a încins 
lupta pentru cucerirea înălțimii Fe
tescului. Dar nici tinerii D. Mun- 
teanu. Zanoni, Milea, Calcișcă și 
ceilalți nu s-au lăsat mai prejos.

Coborîrea în serpentine a celui
lalt versant ai Feleacului s-a făcut 
într-un ritm uluitor. Ca niște nă
luci, cicliștii au alunecat pe ser
pentine, oferind un spectacol emo
ționant. Pe porțiunile ușor încli- 

urmat regru- 
în pluton în

ționant. I 
nate, spre Turda, a 
părea și, apoi rulajul! 
cadență foarte vie.

— „In tema de azi 
pe dealuri și pedalaj

completează

avem atacuri
. .. , .... în pluton, cu

schimb regulat la conducere, ne 
spune antrenorul Mari'n Niculescu. 
Cicliștii germani au azi în program 
două ieșiri scurte, una dimineața, 
iar alta după-amază, pe șoseaua 
plată spre Bei. Noi avem mîine 
două ieșiri, cu atacuri repetate și 
acțiuni individuale", 
antrenorul.

Aproape nici nu am băgat de 
seamă cînd au fost parcurși cei 
peste 60 km ai 
iată-ne din ncu 
tai. De aci, ci< 
adevărat .plonjon'
mde-I aștepta baia ca^dă. masa, 
apoi cefe 2-3 ore de somn, iar 
rears vizionarea unui spectac?!.

fost parcurși cei 
antrenamentului și 
în virful Feleacu- 

lisfiî au făcut un 
spre Clu>

Sidința plenară a consiliului 
știntfico-metoflic al C.C.F.S.

Luni seeră, la ora 18, va avea 
ioc ședința plenară a consiliului 
șt -iifw-metodic al Comitetului 

Cultură Fizică și Spcrt de 
pe Itagă Consiliul de Miniștri. Or
dinea de zi a acestei ședințe, care 
re va ține la sediul C C.F S. (str. 
V. Conta 16, etaj 1), cuprinde d;s- 

proîectului pianului de 
de cercetări pe perioada 

ședințelor ple- 
și ale secțiilor

■r-Xarea 
muncă 
1955-56 și stabilirea 
~a>*e  ale consiliului 
*• ? pe anul 1955.

• La concursul nr. lt (etapa din 
3 sartîe 1955) numeroși ipavtici- 
:«-■ au reușit să obțină mai mul
te s-rănii, concurind cu mai multe 
bsietUK, după sistemul cotnbina- 
■ -r Un adevărat record a sta bi
rt ia ac st concurs dr. Ioan Tolan

Ctaj, sir. Coșbuc 10, care a 
avat m taletin cu 12 rezultate 
exacte, 12 cu 11 rezultate exacte 
ji 36 cu 10 rezultate exacte. Deci 
ia total 49 premii!
• La acest concurs cei mai buni 

r - -; partiopan(i au greșit prono- 
aKoorik la aKciu! Locomotiva Cra- 
ivra — IVogrtaul Sibiu (sccntînd 
• vactanț a asepeților sau un mec 
■■O ta mectat C.C.A. — Dina

mo Ora «ui S’-ii-n • scont hxi 1 sau
o m2 re surpexâ: 2).
• Urmântd opera;..le de triere 

și omologare s-a constatat că ma
ximum de puncte realizate de vreun 
concurent a fost de 13 puncte dâr 
14 posibile (2 meciuri fiind anu
late).

Miine-etapa a V-a în @stegoria A, 
etapa a Bl-a in categoria B

Camp’onatul echipelor de tinete?

Dinamo, 
consolidat 
Arad. In 
tinut ca-

Rezultatele ultimei etape a cam
pionatului categoriei A au imprimat 
desfășurării acestei populare com
petiții o notă deosebit de pasio
nantă, .adnrcînd numeroase schim
bări în clasament, unde echipele 
încep să formeze — după posi
bilitățile și comportările lor — 
grupe despărțite prin diferențe mi
nime de puncte.

Două echipe noi au intrat în plu
tonul fruntaș, avînd perspective 
de a-și menține candidatura chiar 
la primul loc: Progresul București 
și Flacăra Ploești, care — după 
concludentele succese obținute 
miercuri — au făcut salturi mari 
în clasament, ajungînd de pe locu
rile 4-5 și respectiv 7 pe locurile 
2 și 3. Ele se află la unul și, res
pectiv două puncte de 

actualul lider, care și-a 
poziția cu victoria de la 
schimb CCA, nu a mai 
dența și a ajuns de la locul 2 la 
locul 4. Urmează trei echip? cu 
cîte 4 puncte, toate trei învinse 
în etapa a IV-a: Minerul Petro
șani, Locomotiva Timișoara și FI. 
roșie Arad. Minerul a pierdut două 
lecuri în clasament, iar celelalte 
două cite un loc. Alte trei echipe: 
Șli'nța Cluj (care n-a jucat miercu
ri), Dinamo Crașul Stalin și Lo
comotiva Constanța sînt la egali
tate de puncte: 3. Dinamoviștii și 
ccnstănțenii și-au îmbunătățit si
tuația în clasament după victoriile 
la limită realiziate miercuri. Ști
ința Timișoara a coborît cu două 
locuri, fiind egalată la puncte (2) 
de Locomotiva Tg. Mureș, învin- 
gătoarea Locomotivei Timișoara.

PROGRAMUL
CATEGORIA A (etapa V-a): 

București: Dinamo — Flamura ro
șie Arad (Stadionul 23 August, 
ora 16, arb. M. Cruțescu-Bucu- 
reștii); Ploești: Flacăra—Locomoti
va Tg. Mureș (arb. D. Dimulescu- 
Buouirești). Reghin: Avîntul—Mi
nerul (arb. N. Mihăiilescu-Bucu- 
rești); Timișoara: Locomotiva—Ști
ința Timișoara (arb. A. Kincs-Lu- 
goj); Cluj: Știința — C.C.A. Bucu. 
reșîi (arb. " “ "
șui Stalin 
Constanța 
rești).

.ĂI. Toth-Oradea); Ora- 
Dnamo — Locomotiva 
(arb. St. Geac-Bvcu-

Sibiu: Progresul — Lo- 
București; Craiova: Ști- 

Metalul uz bract. Orașul 
Orașul Stalin: Metalul

— Locomotiva Graiova;
Flacăra — Metalul Bucu-

CATEGORIA B (etapa Il-a) — 
Sena l: 
comotiva 
ința — 
Stalin: 
St. R.
Moreni:

DE LA COMISIA CENTRALĂ DE FOTBAL
Comisia centrală de fotbal a 

sancționat pe următorii jucători 
care au comis abateri de la dis
ciplina sportivă: Prcca și Bîrsan 
(Metalul St. r. Orașul Stalin), Ma- 
nole (Știința București), Tais (Mi
nerul Lupeni), Botescu (Flacăra

INFORMAȚII ^onosport
PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT

Nr. 13
ETAPA DIN 3 APRILIE 1955

1 Anulat
Progresul București —«Știința Cluj 
Minerul Petroșani — Dinamo București 
Flamura roșie Arad — Dinamo Orașul Stalin 
Locomotiva Timișoara — Avîntul Reghin 
Locomotiva Tg. Mureș — Locomotiva Constanța 
Flamura roșie Cluj — Locomotiva Cluj 
Locomotiva Craiova — Dinamo 6 București 
Metalul Reșița — Metalul Baia Mare 
Flamura roșie Buhuși — Dinamo Bîrlad 
Știința Iași — Flacăra 1 Mai 

Dinamo 
Orașul

II
III
IV
V

VI
VII

VIII
IX

X
XI

XII Dinamo Galați —
A. Metalul Uz. Tract.
B. C.C.A. — Dinamo (rugbij

C. Kimizși Budapesta — Legiero
D. Dorogi Banyasz — Vasas

Meciul I (C.C.A—Flacăra Ploești) a fost anulat, în mod excep
țional, în următoarele condrițiuni: inițial a fost programat pentru ziua 
de duminică 3 aprilie. Ulterior, după întocmirea programului Pro
nosport, la cernerea a mii de spectatori de a li se oferi posibilitatea 
de a viziona ambele meciuri din Capitală, comisia centrală a hotărît 
ca medvil C.C.A. — Flacăra Ploeștisă se dispute srmbătă.

Deri, în concurs, va conta în locul acestui meci primul meci de 
rezervă.

Plutonul este încheiat de Avîntul 
Reghin, care, în trei meciuri, n-a 
cucerit nici un punct și n-a marcat 
nici un gol.

In lumina situației din clasament 
partidele de mîine se anunță foar
te disputate, fiind destui de echi
librate. Cu mult interes este aștep
tat jocul de 1a Cluj, 
CCA. La Ploești și 
șui Stalin se vor întîini

Ștknța— 
la Ora- 

____ __ ... ______ echipe vic
torioase în etapa a IV-a : Flacăra 
Ploești cu Locomotiva Tg. Mureș 
și Dinamo cu Locomotiva Constan
ța. La Reghin și Timișoara vor 
juca echipe învinse în aceeași eta
pă : Avîntul cu Minerul și Loco
motiva cu Știința. Campioana țării 
El. roșie Arad, evoluează în Capi
tală — pe stadionul „23 August" 
— în compania actualului fruntaș 
al clasamentului, Dinamo.

In deschidere, vor continua să 
se dispute jocurile echipelor de ti
neret, al căror campionat stirneș- 
te un interes tot mai mare.

—In categoria B, întrecerea 
sportivă devine și aici interesantă. 
Primele jocuri au dat o imagine 
destul de exactă a valorii și posi- 
bilit'ților echipelor în lupta lor 
pentru cucerirea unui loc mai bun 
în clasament. Din acest punct de 
vedere, deosebit de promițătoare se 
anunță jocurile de la Sibiu (Pro
gresul-Locomotiva București) și 
Craiova (Știința-Metalul uz. ^-act. 
Orașul Stalin) în seria I; oe la 
Mediaș (Flacăra-Progresul Oradea) 
și*  Oradea (Metălul-Metalul Reșița) 
în seria a Il-a; de la Bacău (Di- 
namo-Flacăra „1 Mai“ Ploești) și 
Fălticeni (Avintul-Flacăra Cîmpi- 
na) în seria a IlI-a.

JOCURILOR
rești; București: Dinamo 6 — FI. 
roșie Sf. Gheorghe (stadionul Di
namo, ora 10,30). Seria Il-a — O- 
radea: Metalul — Metalul Reșița; 
Arad: Metalul — Metalul C. T ur
zii; Hunedoara: Metalul — Meta
lul 108; Cluj: FI. roșie I. H. — 
Metalul Baiia Mare; Lupeni: Mi
nerul — Locomotiva Arad: Satu 
Mare: Progresul — Locomotiva
Cluj; Mediaș: Flacăra — Progre
sul Oradea. Scria IlI-a — Birlad: 
Dinamo — Știința Iași; Bacău: 
Dinamo — Flacăra 1 Mai Ploești; 
Burdujeni: FI. roșie — FI. roșie 
Bacău; Focșani: Progresul — FI. 
roșie Buluși; Fălticeni: Avîntul — 
Flacăra Cîmpina. Iași: Locomoti
va — Dinamo Galați.

Jocul Progresul C.P.C.S. Bucu
rești — Locomotiva T. Severin din 
seria I-a a fosl amîniat.

eta-
Di- 
Ca- 
cîte 
Za-

Ploești), suspendați pe cîte 4 
pe pentru lovirea adversarului; 
minescu (Știința Timișoara) și 
ricaș (C.C.A.) suspendați pe 
2 etape pentru aceeași vină;
vodia II și Bone (C.C.A.) ayertizați 
pentru joc dur.

Ploești
Bacău
Stalin — Flacăra Moreni

(R.P.U.)
Izzo (R.P.U.)

£?■><

E.

Competiția aceas'a cunoaște 
un succes crescind de la o eta
pă la alta. Prin faptul că la în
treceri participă un număr de 
peste 180 de tineri fotbaliști, 
care se pregătesc intens și în 
mod organizat, se asigură re
zerva de cadre necesară echipe
lor din categoria A.
, Datorită nivelului mai ridicat 
și dirzencei luptei sportive, jo
curile campionatului de tineret 
sint urmărite cu viu interes de 
tot mai mulți spectatori.

La meciul dintre echipele de 
tin.-ret Progresul București și 
CCA (2—2), spectatorii care au 
populat tribunele Stadionului 
Republici au asistat la un joc 
de o bună valoare tehnică. Iată 
o fază la poarta echipei CCA:

NR. 918 Șl 957...

Miercuri, pe stadionul Republicii, 
la ora 13.50. Sectoarele tribunei I 
sînt goale sau aproape goale. Vreo 
50—60 de spectatori, dornici să 
vaidă jucînid echipele d’e tineret 
Progresul și CCA. s-au grăbit să-și 
ocupe locuri cit mai bune. Pînă 
la începerea jocului mai erau 25 
de minute și iubitorii de fotbal au 
început să-și facă apariția în nu
măr din ce în ce mai mare. Locuri 
erau „berechet" la tribuna desco
perită. Totuși...

...Un spectator se apropie atent 
de unul d'in sectoarele goale, se uită 
după tăblița indicatoare cu litere, 
pătrunde în sector și-și caută lo
cul. II găsește (era locul nr. 918, 
indicat pe biletul de intrare) și se 
așează cit mai bine' în așteptarea 
jocului. L-am întrebat:

— De ce nu ți-ai ales un loc mai 
bun, .mai central, că doar locurile 
nu-s numerotate?

— Ba da, sînt numerotate. Uite, 
aici, pe bilet, scrie nr. 918-sectoruț 
E. Și apoi, chiar dacă nu ar fi 
numerotate, eu nu vreau să am 
neplăceri, să vină cineva să mă 
scoale de pe un loc care nu-i al 
meu. De aceea, îmi caut locul indi
cat pe billet, mă așez și nu mi-e 
teamă c-o să mă deranjeze cineva.

Aș fi vrut să-i spun că locurile 
principalelor stadioane vor fi nu
merotate la tribuna I de la 1 apri
lie și oele de la tribuna a II-a die la 
15 aprilie, dar, față de ultimul lui 
argument, am renunțat. Mai ales 
că și un alt spectator și-a căutat 
locul (nr. 957) și s-a așezat la fel, 
pe o bancă absolut goală din ace
lași sector gol. Și ei nu au fost sin
gurii... Iată ce înseamnă ordine și 
disciplină. Cînd toți spectatorii 
noștri vor da dovadă de același 
spirit cetățenesc, atunci nu se vor

Un concurs de verificare al scrimerilor juniori
Astăzi și inline va avea loc in 

sala Progresul F.B., d'in Capitală, 
un nou concurs de verificare a 
scrimerilor juniori. Vor participa 
toți juniorii susceptibili de selecțio

nare în echipele reprezentative 
pentru campionatele mondiale de 
la Budapesta. Alături de acești ju
niori sînt invitați să ia parte la 
concurs și toți trăgătorii maeștri 
și de categoria I din București. 
Prin prezența în concurs a aces
tora, verificarea stad'ulu’ de pre
gătire a juniorilor noștri 
efectua 
ob’igați 
cei mai

se va 
la un nivel ridicat, ei fi nd 
a se întrece cu cîțiva din 

buni trăgători ai țării. Este

E
<■

S« X-X

r?

îi

a

Voinescu va prinde «lingea cu 
toată intervenția lui Vasilescu 
(Progresul).

(Foto R. Vilara)

CLASAMENTUL 
CAMPIONATULUI

1. Progr. Buc. 4 3 1 0 16: 4 7
2. CCA 4310 7: 3 7
3. Loc. Const. 4 3 0 1 8: 7 6
4. Dinamo Buc. 4 2 11 9: 5 5
5. Știința Tim. 4211 5: 5 5
6. Flacăra PI. 3 1 2 0 8 4 4
7. Loc. Tg. M. 3111 9: 5 3
8. Știința Cluj 3 0 3 0 6: (7 3
9. FI. roșie Arad 4 112 3: 4 3

10. Avîntul Reghin 3 1 0 2 5 9 2
11. Dinamo O. St. 4 10 3 1:4 2
12. Minerul Petr. 4 0 1 3 3:14 1
13. Loc. Tim. 4 0 0 4 3:13 0

mai produce acele busculade și în
vălmășeli pe care le vedem uneori 
în tribunele arenelor noastre și 
meciurile vor putea fi urmărite în 
comid'iții bune.

CEVA DESPRE PORȚI

Cei care au asistat la pasionan
tul joc dintre Progresul și CCA au 
remarcat, poate, că celor două 
porți de pe teren li s-au adus îm
bunătățiri serioase. Intr-adevăr, 
suporțli plaselor au fost schimbate 
și plasele sînt fixate în așa fel 
îneît formează un fel de cutie în 
spatele porțiilor. Adîncirnea acesiteî 
„cutii" este suficientă pentru a nu 
stînjeni mișcările portarilor și pen
tru a preîntîmpina cazurile, e 
drept rare, în caire mingea a revenit 
pe teren imediat, fie ricoșînd din 
suporți! prea apropiați de bare, fie 
din plasa prea întinsă în partea 
de sus, sub bara transversală.

Este o dovadă a grijii din par
tea administrației stadionului, res
pectiv IEBS, pe care ne grăbim 
s<-o subliniem, în legătură cu îm
bunătățirile aduse terenului de joc.

ARBITRII N-AU NEVOIE

In schimb, trebuie să reproșăm 
adimiimistnației aceluiași stadion o 
lipsă destul de serioasă: miercuri, 
după terminarea jocului Progresul- 
CCA, arbitrii întilnirii nu au avut 
la dispoziție apă caldă și nici ca
bina lor n-a fost încălzită în prea
labil. Este uin minim de condi
ții pe care-1 pretind arbitrii, de alt
fel foarte ușor de asigurat. De a- 
ceea, ne surprinde neglijența ma
nifestată miercuri, pe care o con
siderăm drept o simplă scăpare și 
oare sperăm că nu se va mai re-: 
peta.

p- g-

de așteptat ca trăgătorii fruntași 
să răspundă cu mai multă atenție 
la această invitație decît în con
cursul din săptămîna trecută, adu- 
cînd astfel contribuția lor la stabi
lirea celor mai bune formații care 
să ne reprezinte la Budapesta.

Astăzi, începînd de la ora 17, va 
avea loc concursul rezervat flore- 
tistelor. Mîine dimineața, cu înce
pere de la ora 9, se va desfășura 
proba de sabie, iar d'upă-amiază, 
de la ora 17, va avea loc ultima 
probă, cea de floretă băieți.



In campionatele categorici A la 
baschet, întrecerea a devenit mai 
disputată. După cinci etape, în 
campionatul masculin primul loc 
în clasament a fost preluat de e- 
chipa Progresul Orașul StaLn, da
torită victori*-:  la mare diferență 
ipe care a obținut-o în ultima etapă 
în fata dinamoviștilor din Oradea. 

■Cit privește tamponatei feminin, 
aci «primele etape ne-au confirmat 
f?.<ptul că în acest an, în afara echi
pei campioane Știința Cluj, vor 
participa la lupta pentru titlu Lo
comotiva București, Știința I.C.F., 
Progresul Oradea și Constructorul 
București.

SPORTUI? POPULAR ” 
P’S 6-a Nr. 2589

Iată acum programed etapelor a 
Vi a (masculin) și a IV-a (femi
nin) ; care Se dispută duminică :

MASCULIN: Știința I.C.F.-Loco
motiva P.T.T. București, Șt» nța 
lași-Progresul Tg. Mureș, Cons
tructorul Sibiu-Dinamo București. 
Dinamo Oradea-C.C.A., Dinamo Tg. 
Mureș-Progresut Orașul Stalin. 
Știința Timișoara — Progresul F.B. 
București.

FEMININ : Știința I.C.F.-FI. ro
șie Oradea, Constructorul Bucu- 
rești-Fl. roșie Tg. Mureș, Progre
sul Arad-Știința Cluj, Progresul 
Tg. Mureș-Locomotiva București, 
Progresul Orr.dea-Ștlmța înv. 
București.

jocurile din Capitală au loc luni 
în sala Floreasca, începînd de la 
ora 14. după următorul program : 
Știința I.CiF.-Fl. roșie Oradea (fe
minin), Știința Iași-Progresul Tg. 
Mureș (mase.) — urmat de me
ciul echipelor die rezervă, — Cons
tructorul București-Fl. roșie Tg. 
Mureș (fem.), Știința I.C.F.-Loc. 
P.T.T. București (mase.)

Clasamentele la zi se prezintă 
gstfel: 

HALTERE
Finalele celei mai importante 

competiții snteme a halterofililor 
din țara noastră — campionatul 
republican individual — se desfă
șoară azi și mîine în sala Casei 
Armatei din Cluj.

La fiecare categorie de greutate 
vor fi întreceri strînse, din care 
pot rezulta performanțe de valoare, 
eventual recorduri, performanțe cit
mai apropiate de actualele norme. 
De altfel, forma bună pe care o 
au cei mai mulți dintre fruntașii 
acestui sport ne face să sperăm 
acest lucru. Primele recorduri obți
nute în acest an cu ocazia reuniu
nii de verificare de la București 
sînt un imbold pentru concurenți, 
iar prezența unor halterofili ca Gli. 
Ienciu, T. Roman, N. Segal, j. 
lenciu, E. Delcă și alții reprezintă 
o garanție că rezultatele bune nu 
.vor lipsi.

MOTOCROS
Am arătat săptârmna trecută 

condițiile deosebit de grele in care 
au concurat motocicliștii bucureș- 
•teni la faza regională a campiona
tului republican de moto-cros. Tra
seul, desfundat din cauza ploilor 
și d:n cauza topirii zăpezii, a fă
cut ca aproape 70 la sută din tota
lul participanților să abandoneze 
întrecerea sau să treacă linii de 
sosire după ora reglementară și 
deci să nu se poată califica. A- 
ceasta in ciuda faptului că, dîn- 
du-și seama de starea proastă a 
drumului, organizatorii au scurtat 
trasetii chiar în dimineața cursei, 
seoțînd porțiunile pe care le-au 
socotit impracticabile.

Micșorîndu-se traseul, orgamiizato- 
rii au încălcat regulamentul, prin 
'aceea că motocicliștii, în loc să 
parcurgă 50 km, cit ar fi trebuit, 
au acoperit abia jumătate din a- 
ceastă distanță. Comisia centrălă 
de auto-moto, analizind situația, 
s-a văzut nevoită să anuleze faza 
regională a campionatului de 
moto-cros, disputată în București, 
hotărînd realergarea ei duminica 
aceasta.

Traseul pe care va avea loc în
trecerea de mîine dimineață este 
tn mare parte același pe care mo
tocicliștii bucnreșteni au mai con-

BASCHET
MASCULIN

1. Prog. Orașul Stalin 5 4 1 282:243 9
2. Știința I.C.F. 5 4 1 287:248 9
3. Progresul Tg. Mureș 5 4 1 308:278 9
4. C.C.A. 5 3 2 380:307 8
5. Dinamo București 5 3 2 289:225 8
6. Prog. F.B. București 5 3 2 324:295 8
7. Dinamo Tg. Mureș 5 2 3 280:282 7
8. Știința Timișoara 5 2 3 252:272 7
9. Dinamo Oradea 5 2 3 273:296 7

10. Constructorul Sibiu 5 2 3 282:330 7
11. Locomot. P.T.T. Buc. 5 1 4 240:299 6
12. Știința Iași 5 0 5 244:362 5

Rugbi
Spre deosebire de alți an. ac

tualul campionat republican de nig- 
bi a prilejuit, chiar de la prima eta
pă, întîlniri extrem de importante 
neutru configa ația clasamentului. 
După ce, m pr'.ns etapă, echipa 
campioană C.C.A a înfruntat asal 
tul Locomotivei Grivița Roșie, iată 
că mîine feroviarii primesc repli
ca unui alt p’etciident la titlu, și 
anume. Consiructonil București.

O analiză a valorii adversari
lor de mîine după-amiază și o 
compaira-țte a powbifităților dife
ritelor compartimente nu ar a- 
juta prea mult ’n încercarea de a 
anticipa cîștigătorul. Totuși, sintem 
de părere că există un sensibil echi 
libru de forțe și că rezultata va fi 
decis de puterea de luptă, de vo
ința jucătorilor și de numărul gre
șelilor comise în apropierea buturi

C. Enache (Loc.) a fost lansat de centrul său, dar I. Dobre (CCA) 
il oprește din acțiune. (Fază din jocul CCA — Locomotiva 3—3)

Mîine se va disputa a doua eta
pă a campionatului republican mas
culin de handbal categoria A. Fi
rește că, față de felul în oare s-au 
comportat echipele în prima etapă, 
este foarte greu să se facă o a- 
preciere asupra șanselor echipelor 
sau asupra rezultatelor ou care se 
vor încheia cele șase jocuri do 
mîine

Este clar un singur lucru, și a- 
nume acela că multe din echipele 

curad și acum două săp'ămmi. 
Singura deosebire e că la traseul 
inițial s-au mai adaugit cîteva 
porțiuni noi de teren accidentat, 
astfel îneît motocicliștii să se în
treacă pe minimum 50 km.

Organizarea acestei a doua între
ceri din cadrul fazei regionale a 
campionatului de moto-cros cade 
tot în sarcina comisiei orășenești 
de auto-moto. Asociațiile sportive 
vor ajuta organizatorilor să facă 
jalonările pe traseu precum și toa
te celelalte marcaje.

întrecerea de moto-cros care va 
avea loc mîine stînjenește intro 
carecare măsura finala campiona
tului de moto-cros care urmează 
să se desfășoare săptămîna viitoa
re (începind de vineri I aprilie), 
în organizarea asociației .Metalul. 
Din cauza realergării fazei regio
nale a campionatului de moto cros, 
organizatorii finalei de campionat 
nu au putut alege pură în pre
zent traseul și nici să intervină cu 
toate cele necesare pentru buna 
desfășurare a competiției. In plus, 
nici conetrenrii ntt-si vor putea 
desfășura pregătirile in bune con- 
dițitini (reglarea mașinilor) in ve
derea finalei de camp ouat aceasta 
din cauza timpului scurt care le 
rămâne la înd mină între o probă 
și alta. Este de dorit ca astfel de 
anulări de competiții să nu se mai 
repete.

FEMININ

1. Locomotiva Buc. 3
2. Știința I.C.F. 3
3. Progresul Oradea 3
4. Constructorul Buc. 3

5. Știința Cluj 3
6. Știința Înv. București 3

3 0 257: 97 6
3 0 171:123 6
2 1 173:130 5
2 1 170:134 5

2 1 128 :122 5
2 1 149:155 5

7. FI. roșie Tg. Mureș 3 12 117:156 4
8. Prog. Tg. Mureș 3 0 3 123:155 3
9. FI. roșie Oradea 303 86:183 3

10. Progresul Arad 3 0 3 103:222 3

lor (se știe că Constructorul bene
ficiază de aportul kji Serbrm Me
hedinți, un foarte bun executant al 
loviturilor de pedeapsă și că Lo
comotiva contează In această direc
ție pe Ghica). Arbitrajul a fost 
încredințat lui Dan Ionescu, ca-e 
va fluera începutul meciului la ora 
16 pe terenul de la Parcul Copi
lului.

Iată clasatnenitul după prima e-
tapă :

1. Constr. Buc. 1 10 0 18: 3 3
2. Dinamo Buc. 1 10 0 27: 6 3
3. Minerul Petroșani 1 10 0 6: 3 3
4.-7. C.C.A. 1 0 10 3: 3 2

Loc. Gr. Roșie 1 0 1 0 3: 3 2
Știința Tim. 1 0 10 0: 0 2
Constr. Or. Stalin 1 0 10 0: 0 2

8. Dinamo IX 1 0 0 1 3: 6 1
9. Pro gr. F.B. 1 0 0 1 6:37 1
10. Progr. Sănătatea 1 0 0 1 3:18 1

Foto GF. Epuran

A N D B A L
noastre lnuitașe nu sini încă aco
modate cu sistemul de apărare1 
„om la om“, fapt care influențează 
în mod serios atît comportarea e- 
cliipei pa teren, cît și rezultatul 
meciului

Lăsînd insă ia o parte această 
problemă, care mai comportă încă 
multe discuții, ne vom opri asupra 
celui mai important joc din ca
drul acestei etape, joc care poate 
fi considerat ca until din mec'tt- 
rile hotărîtoare ale campionatului 
Este vorba despre jocul Dinamo 
București—Dinamo Orașul Stalin, 
pairt'fdă de altfel foarte echillbraita.

Pentru cei care cunosc mai pu
țin valoarea echipelor noastre frun
tașe putem spune că aproape toate 
întîlnirile d'ntre aceste două echipa 
s au terminat cu rezultate strînse 
și s-au disputat la un înrilt nivel 
tehnic. Pentru ceilalți, pentru obiș- 
nuiții jocurilor de handbal, este 
interesant să amintim că, spre 
deosebire de anul trecut, cînd echi
pa din Orașul Stalin era o forma
ție omogenă, cu o apărare bună 
și cu o fîn:e de atac deosebit de

Unde mergem mîine?
ATLETISM. Stadionul Tineretu

lui, ora 10: concurs organizat de 
asociația Știința.

FOTBAL. «Stadionul 23 August, 
ora 16: Dinamo Buc. — Flamura 
roșie Arad, ora 14.15 joc între echi
pele de tineret.

Stadionul Dinamo, ora 10.30: Di
namo 6 — FI. roșie Sf. Gheorghe.

HANDBAL. Stadionul Progresul 
F.B., ora 10.15, Știința IC.F. — 
Flacăra Ploești, ora 11.30 Dinamo 
Buc. — Dinamo Orașul Stalin.

LUPTE
lori dimineață au inoeput în sala 

Dinamo dim Capitală findlele cam
pionatului republican de lupte cla
sice seniori pe anul 1955. S-au pre
zentat 123 concurenți, campioni din 
1.3 regiuni, luptători de categoria I 
și maeștri ai sportului.

In cadrul reuniunii de ieri s-au 
remarcat un i luptători t neri, ca 
1. Dmos?, care a furnizat suppftza 
zilei irrti eeîndu-i pe V. Popescu, 
campionul categoriei 62 kg. de anuj 
treeut. I. Cernea — campionul de 
juniori pe anul 1954, V. Tatu (Di
namo Craiova), V. hHcu'a, de ase
menea campion de jun ori pe anul 
1954. ca și „bălrinui" I. Denderie 
(Metalul Oradea). V. Constamti- 

nescu (Metalul Hunedoara), V. 
Rularea (Consteuctorul Ploești).

Dacă am făcut unele evidențieri, 
mai ales a elementelor tiwere, tre
buie să a-ătăm, în același timp, că 
unii dmtre fnmtașM acestui sport 
s-au prezentat slab. In acest sens 
cităm în primul rrud pe V. Po
pescu, oare s-a prezentat cu o 
condiție fizică mstrficiein*ă,  V. 
Popovici (C.C.A.), N. Popovîci 
(Dinamo București), Fr. Hahn 
(Dinamo Orașul Stalin) etc. Și 
pentru că sîntem la acest capitol, 
consemnăm comportarea tehnică sub 
orice critică a luptătorilor I. Gas- 
par (C.C.A.) și O. Bonko (Constr. 
Buc.), P. Korago (Fl. r. U.T.A) 
etc, care au fost descalificați de 
arbitri, pentru faptul că au dus o 
luptă pasivă.

De asemenea, consemnăm justa 
orientare a arbitrilor care au apli
cat cu strictețe regulamentul, mat 
ales în ce privește sancționarea 
luptei pasive, mergînd — așa cum 

a.m mai arătat — piuă la descalifi
carea celor în cauză. Amintind des
pre arbitraj, se poate spune că, în ge
neral, acesta a corespuns. O men
țiune specială trebuie acordată or- 
ganizăr i concursului, superioară 
celor din precedentele întreceri de 
lupte.

întrecerile diin cadrul finalelor 
campionatului republican individual 
de lupte clasice seniori continuă 
azi, de la ara 9, urnind ca dumi
nică, tot de la ora 9, să se desfă
șoare turneele finale din cadrul ce
lor opt categorii de greutate.

eficace, anul acesta echipa a pier
dut treii jucători de valoare (Zank 
in apărare, Balasz și Istrate la 
înaintare), ceea ce scade serios 
din potențialul de luptă și din 
valoarea acestei echipe fruntașe. 
Invers stau lucrurile la Dinamo 
București, eclrpă care sa întărit 
în vederea actualului campionat 
<-u Istrate și Roger Cernat la îna
intare și Stdenescu în apărare.

lată, așa dar, că jocul de mîine 
care va avea loc pe terenul Pro
gresul F.B. la ora 11,30 aduce pe 

teren două echipe a căror vsrtoare 
s-a „nivelat" mult anul acesta. 
Rezultatul? Totul depinde de felul 
în care apărarea echipei din Ora
șul Stalin va ști să facă față 
jocului rapid al bucureșten:lor.

In deschidere la acest ioc, la 
ora 10,15 se. va disputa o altă par
tidă, tot atît de interesantă : Ști
ința I.C.F.—Flacăra Ploești. In 
rest, programul etapei este urmă
torul : JIMBOLIA • FI. roșie—Ști
ința Timișoara; TIMIȘOARA : Me
talul- CC.A.; REȘIȚA: Metalul — 
Știința Iași; SIBIU: Voința— F> 
roșie Cisnădie.

RUGBI. Stadionul Progresul FB, 
ora 16: Progresul FB — Dinamo 
IX, Stadionul T.neretulni, ora 10: 
Dinamo Buc. — Constructorul Ora
șul Stalin, ora 11.30: Progresul 
Sân. — Minerul Petroșani.

Teren Parcul Copilului, ora 16: 
Locomotiva — Constructorul.

TENIS DE MASA. Sala Floreas
ca, ora 9.30 și 16: ultimele jocuri 
din cadrul turneului internațional.

VOLEI. Sala G ulești, ora 12.00: 
Constructorul Buc. — Voința Ora
șul Stalin (fete).

Cupa Voința 
la schi

La Poiana Stalin au luai sfîrșit 
mtrecerile peni , Cupa Voința. Ia
tă ultimele retaliate: cobarire ju
niori: 1. Cristian Albert (Știința) 
1:19,05: 2. P. Gunther (Vom’ia) 
1:26,02; 3. Klaus Fronius (Voința) 
1:27(09 ; 4. Li.ph.ardt (Ftamura ro
șe) 1:29,01; 5. B»nu Radu i Pro
gresul) 1:31,05; coborire senior 1. 
V. Ionescu (Progresul) 3:01,00; 2.
R. Scteneci (CC.A.) 3:09,02; 3. I.
Letcă (Dinamo) 3:14,05; 4. I. Be- 
rindei (Știința) 3:15,05; 5. I. Gașa 
(C.C.A.) 3:17.03; 6. A. Kovacs
(Me'aiul) 3:20,03;co6orîre fete: 1. 
E. Sucru (Știința) 1:35,07 ; 2. E. 
Maglavicearru (Voința) 1:40,03; 3.
S. Weber (Voința) 1:48,09; 4. M.
Mîzgăreanu (Voința) 1:49,09; sla
lom uriaș junioare: 1. G. Balmer 
(Știința)’ 1:33,02; 2. G. Lexen
(Progresul) 1.36,04; 3. 1. Kolowat 
(Flamura roșie) 2:07,OS; 4x5 km. 
mixt (doi juniori + două junioa
re'.: -1. Flamura roșie lh 49,29; 2. 
Voința 1:49,30; 3. MeWul 1:59.09.

Activitatea cxlistă in tară
In majoritatea centrelor cicliste 

din țară au început întrecerile pe 
șosea, obiectivul |or principal fiind, 
firește, pregăt rea in vederea tra
diționalei competiții „Cursa Seta
tei i”.

GONSTANȚA. — Pe distanța 
Constanța — Poarta Albă și ina 
poi (50 km.) s-a desfășurat o com
petiție pentru categoria curse, care 
a fost cîștigată de Ab Aiham 
(Locom. P.C.A.), urmat de Vasile 
Burlacu (Progresul) și Ovidiu fon 
(Locom. PiC.A.). 'y

Victoria în proba pentru catego
ria semicurse i-a revenit tui Ate- 
x..nd-u Deme (Voința)..urmat de 
Mtrai Tuga (Locom. P.C.A.) și Au
rel Nistor (Voința).

C. Goldenberg, corespondent

IAf»L — Prima probă de fond a 
anului, desfășurată cu prilejul ce
lei de a IV-a aniversări a asocia
ției Voința, s-a terminat cu victo
ria lui S. Stepanian (Fi roș'e>, 
care i-a întrecut pe C. Iana și C. 
Culicovschi (Voința).

N. Pșait 
corespondent

SPORT L4 ZI
I OTBAL. - Progresul CPCS 

București a jucat un meci amical 
miercuri la Baia Mare cu echipa 
locală Metalul și a cîștigat cu 

6 4 (2-2). Au marcat: Georgescu 
(3). Ghibea, Biikossy și Copil pen

tru Progresul, 1 lorzsa, Kovacs, Ti- 
.rică și Sebessy p-rttrn Metalul.

— Biletele pentru jocul Dinamo 
București — FI. roșie Arad, oare 
se dispută mSme pe Stadionul „23 
August", s-au pus in vinzare la: 
agenția Dinamo în șos Ștefan c«l 
Mare nir. 43, Ia agențiile Prono
sport din Cal. Victoriei nr. 9, str 
Aristide Briand nr. 6. șos. Ștefan 
c^l Mare nr. 22 și șos. Ștefan cel 
Mare nr. 127, precum și la casele 
de bilete de la Stadionul „23 Au
gust".

n BOX. Sibiu (prin telefon). 
Reprezentativa de tineret a susți
nut o întilnire de verificare S au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Cat. muscă: L. Ambruș b.p. I. ■ 
Szabo. Puiu Nicolae face meci md 
cu Marin Cristea Cat cocoș: C. 
Gheorghiu b.p. Martin Farkaș, SL 
Dumitrache b.p. G Popa Cat. 
pană: după un meci aprig «fcpucat. 
St. Văcaru a reușit să dispută ta 
puncte de Otto Bostiog. Cat. se- 
miușoară: D. Prunoiu face meci 
nul cu M. Biedl. După o 'ml '.-tce 
foarte spectaculoasă, Iosif B-xa a 
terminat la egalitate cu Mita» 
Trancă. Cat. ușoară: Sto-ou Minai 
b.p. 1. Grigore. Cat. mijlocie: C. 
Iordache b.p. D. Gheorghiu. Cat. 
semigrea: O. Ciotoca invinge prut 
abandon in repriza a IU-a pe Toih 
Gheza. Cat grea: V. Mariuțan b.p 
St. Marcoviceanu.

■ ȘAH. — In sa'a Locoawtiva 
se desfășoară întrecerile din ca
drul sferturilor de firul- ale cam
pionatului repubFcan pe 1955- Par
ticipă 28 jucători, împărț ti in două 
grupe.



Aiîiviistes stlfitifiă la zi
CONCURSUL INTERORAȘE 

PRIN CORESPONDENȚA 
CLUJ. — întrecerile s-au desfă

șurat în pa-rcul sportiv Dr V. Ba- 
beș. Deoarece pista a fost prea 
moale, majoritatea probelor s-au 
desfășurat pe aleile parcului. Iată 
rezultatele: FEMEI: 30 m : 1. Ale
xandra Sicoe 4,5 sec.; 2. Olrtea 
Hawtac 4,7 sec.; 100 m.: 1. Ale
xandra Sicoe 13,1 sec.; 200 m: 1. 
Alexandra Sicoe 27,8 sec.; 1.000 
m : 1. Alexandra Sicoe 3:02,0; 2. 
N;na Pascuc 3:06,8; 3. Marilis
Cuj ui 3:17,0; 35 m. garduri: 1. 
Mairia Domocoș 6,2 sec.; 2. Oltea 
Haiduc 6,4 sec; 3. Opirina Straie 
6,5 sec.; înălțime: 1. Maria Fu- 
stoș 1,30 m.; greutate: 1. Martha 
Szabo 11,16 m. ; 2. Ilooa Micloș 
11.09 m.; BĂRBAȚI : 100 m.: 1. M. 
Pop 11,7; 300 m.: T. Sudrigean
33,8; 2. N. Pop 36,3 m.; 500 m.: 1.
T. Sudrigean 1:08,0; 2. A Ursu 
1:10,7; 3. Gh. Oman 1:10,8; 5.000 
m.: 1. Gr. Cojocaru 15:12,8; 2. I. 
Veliciu 15:42.0; 3. A. Ursu 16:05,6; 
greutate: 1 C. Ore tu 14,41; 2. L. 
Pur dea 12,86; disc: L, Purdea 30,52 
m.: suliță: P. Demeter 55,70 m.; 
Gh. Matei 47,35 m.; triplu salt: 
Tr. Chitul 13,76 m.; 2. I. Chiri- 
cuță 13,50 m.; înălțime: 1. I. Co- 
hut 1,60 m. ; 2. I. Schuster 1,68 m.

ARAD. — Concursul s-a desfă
șurat în sa!a colectivului sportiv 
Flamura roșie Alimentara. Au 
participat atleți din colectivele 
Sportive: Flamura roșie, Dinamo, 
Voința și Școala sportivă de elevi. 
Iată rezultatele tehnice: FEMEI: 
30 m.: 1. Doina Vințan 4,8 sec.; 
35 m. garduri: 1. Doina V’ințam 6,0 
sec.; 2. Eva Maier 6.2 see.; 3. 
Magdalena Kisso 6,6 sec.. înălți
me: 1. Eva Maier 1,40 m.; lungi
me: 1. Eva Maier 4,59 m.; greu
tate: 1. Zitta Venczel 8,78 m. 
BARBAȚI: 30 m. 1. Horațiu Ge
bauer 4,1 sec.. 2. Tiberiu Magoid
4.2 sec.; 3. Ghecirghe Mihăilescu
4.3 sec.; 4. C. Belciug 4;3 sec.; 35 
m. garduri: f. C. Belciug 5,7 sec; 
2 Iosif FeMeanu 5,9 sec.; lungime:
l. Tibwhi Magoid 5,84 m.; înălți
me: 1. Tiberiu Magoid 1,63 m.; 
triplu salt: 1. Greater Fitzer 12,14
m. . prăjină: 1. Ludovic Toth 2.80 
tn.; 2. Otto Ka»olv 2,80 m.; greu
tate: I. Otto Karoly 10,99 m. 
CONCURSUL ȘCOLII SPORTI

VE DE ELEVI
In sala Floreasca It din Ca.p'tailă 

s-a desfășurat un concurs de at- 
k-t'Sm al secției de învățămînt a 
Capitalei, în organizarea școlii 
sportive die elevi. La concurs au 
participat peste 30 de atlete. In 
general, tinerele concurente au a- 
rătat o bună pregătire fizică ge
nerată. S-au remarcat în această 
privință elevele liceelor de fate nr. 
8 și 16, care au ciștigat majorita
tea probelor. Iată rezultatele teh
nice: CATEGORIA 14—15 ANI:
40 m: Ec+.eri+ta Serghie 6,0 sec.; 
lungime: Rod'ica Moldovieanu 4,40 
m.; înălțime: Rodica Muică și An
ca Dinu 1,25 m.; greutate: Mar
gareta Wittgenstein 7,80 m.. CA
TEGORIA 16—17 ANI: 40 m. Ma
nia Zotu 5,9 sec.; 35 m. garduri: 
Maria Zotu 6,2 sec. lungime: Ma
ria Zotu 4,68 ra.; Ecater na 
Gheorghiu 4,65 m.;

Z. Ignisca 
corespondent 

CONCURS ATLETIC IN CAPI
TALA

Consiliul regional al asociației 
Știința organizează astăzi și mii- | 
ne, pe stadionul Tineretului, un 
concurs atletic în cinstea Săptămî- 
nm Mar.dtale a Tineretuiui Demo
crat. Concursul are următo
rul program: ASTĂZI: ora 16: 
100 m. (F) serii, greutate (B>, 
dfoc (F), înălțime (F); ora 16,20 
100 m. (B) serii, lungime (F); era 
16,35: 400 m. (F); 16,45: 800 m. 
(B), lungime’ (B); ora F6/55.- 100 
m. (F) finală, suliță (B); ora 
17.05: 100 m. (B) finală

S- ~ ora 17,15: 5.000
m; ora 17,55: 4x100 m. (B). MÎI- 
NE: ora 10: 10 km. marș, disc 
(B), greutate (F), prăjină; ora 
10,55: 80 m. garduri serei; ora 
11, 10: 110 m g. scrii, triplu salt ; 
ora 11,30: 400 m. (B), suliță (F) 
înălțime (B). ora 11,40: 800 in. 
(F); ora 11,45: 80 m. g; finală; 
ora 15,55: 110 m. g. Finală ; 
ora 12: 1500 m.; ara 12.15: 4x100 
m. (F).

Pe stadionul Dinamo, la ora 10, 
taicepe proba de aruncarea cioca
nului.

★
Subcomisia de marș din Comi

sia centrală de atletism organi
zează mîine dimineață, de la ora 
10, o cursă ide marș, rezervară ad- 
lețiilor sen ciri. Cursa va avea loc 
în împrejurimile stadionului Tine
retului și va măsura 12 km. Vor 
lua parte nrjineroți mărșăHutloci 
fnuruliași, prtnOre care maeștrii spor- 
tu'iui Liga, Prerertriveeru, Ba>rbu, 
Chiose, Gheiș ț etc.

V. Borisov a realizat la concursul de la Lvov cea mai bună perfor
manță la proba de armă liberă ca libru redus, poziția în picioare 

(387 pt.)

la ti in
să tie 
zeci de 
vîntului

Excelente rezultate
întrecerile de iarnă, desfășurate 

pe poligonul din Lvov, i-au pus la 
o încercare dificilă pe trăgătorii' 
sovietici. Gerul puternic, vîntu! în 
rafale, vizibilitatea slabă, tată aiî- 
tea greutăți cărora au trebuit să le 
facă față sportivii participanți la 
concurs. Vom sublinia de la înce
put că, învingînd țoale aceste greu
tăți trăgătorii sovietici, au demons
trat din nou clasa mondială pe 
care o dețin.

Afirmația de mai sus o întăresc 
rezultatele. întrecerea maeștrilor 
focului precis s-a soldat cu o se
rie de performanțe excelente, re
corduri uirvioreaife și momdiaile, a 
căror valoare este cu atît mai ri
dicată cu cit ele au fost realizate 
în condițiile deosebit de grele ale 
unuj concurs de iarnă

S-a întîmplat deseori ca 
pul întreceri-; concurenții 
nevoiți să stea nemișcați 
minute, așteptînd oprirea
pentru a trage la rînd cîteva sal
ve, apoi să astnpte din. nou fără 
săi țină seama de frigul pătrunză
tor și aspru.

Organizarea unui concurs de 
maximă intensitate în timpul iernii 
cu participarea întregului lot re
prezentativ al U.R.S.S., este un 
fapt cît se poate de semnificativ. 

-El deschide o serie de perspective 
noi. în pregătirea trăgătorilor 
care fără îndoială că 
le studiem și să Ie 
metodica de instruire 
noștri.

Dar, să trecem la
In prima zi, în cadrul probei com
binate (50 + 100 metri), Boris Pe- 
reberin a obținut 593 puncte, deci 
la un punct de recordul unional 
dețmiit de M. Itkis și stabilit anul 
trecut la concucsml jndemațkmail 
de la București. In întrecerea fe
minină, E. Donskaia a realizat 59-1 
puncte, egaltnd recordul țării De 
subliniat că Ia 50 metri Pereberin 
a reușit 300 p. din 300 posibile, 
iar I. Ruja nov și E. Donskaia 299 
puncte. La 100 m. Oleg Jgutov a 
avut, ctt 299 puncte, cel mai bun 
rezulta t.

O luptă aprigă s-a încins în 
proba de armă liberă calibru redus 
3x40 focuri. Cu mari șanse la 
primul loc a concurat Pereibeirin' 
(398 p. culca!; 392 p în genun
chi^. Victoria fimai'ă urma să o 
decidâ focurile în picioare. Primul 
a încheiat tragerea campionul 
mccdital Aiuaitaliii Bcgc’iainov, cu un 
rezultat bun (378 p.j. Dar Bori
sov, reușind un rezultat fenomenal, 
387 p. (ten 400 posibile, și-a asigurat 
primul loc cu 1173 puncte (395+ 
391 +387).

Pentru a oglindr valoarea per
formanței lui Borisov, vom arăta 
că ea depășește cu 5 puncte recor
dul mondial oficial al norvegia-

va trebui să 
aplicăm în 

a sportivilor

performanțe.

TASS
Baschetul, sport de masă
V1LNU & (Agerpres). 

transmite:
Z.ieie trecute a fAecat La Sta

lingrad, pentru a participa la tra
diționalul turneu al celor mai bun? 
echipe sovietice de baschet, echipa 
selecționată a R.SS. L’tuanicne. in 
ultimii 10 ani, bsschethaiiștii li
tuanieni au cucerit de 7 ori vic
toria in cadrul acestui turneu. Ei 
■m susținut numeroase intilniri in
ternaționale cu sportivi din Co 
rvea, R.P. Bulgaria, Franța și R. 
Gi-iioslovacă.

€ei mai buni bar,chetbaliști F- 
hmniem fac parte din ce! ion repre
zentativă a Uniunii Sovietice, de

ale trăgătorilor
nului Kongshaug, stabilit în 1952 
și recordul unionali (384 p.) al lui 
AL Itkis. Cea maj bună serie a lui 
Borisov a fost ultima în care el a 
realizat 98 puncte din 100 posi
bile.

Dar acesta n-a fost singurul re
cord mondial al concursului. La 
un nivel excepțional s-au situat 
și întrecerile de pistol viteză. Vic
toria în această probă i-a revenit 
campionului mondial N. Kalini- 
cenko cu 585 p. (290 + 295), per
formanță care întrece cu 1 punct 
recordul mondial oficial, deținut 
tot de N Kalinicenlio.

Iată și alte rezultate: armă li
beră calibru redus 3x20: E. 
Donskaia 578 p.; armă militară 
3x20 G. Kupko 549 p. (188+184 + 
177); pistol militar: V. Meerson 

576 p. (2801296),

Acurn două săpiămini, stadio
nul Dinamo din capitala Uni
unii Sovietice a fost gazda ul
timelor competiții pe gheață 
din acest sezon. In fața tribu
nelor pavoazate sărbătorește, 
au evoluat cei mai buni pafi- 
naiori artistici din 5 țări. La 

) Moscova au sosit oaspeți din 
( R. P. Ungară, R. Cehoslovacă, 
? R. P. Polonă și R. D. Ger- 
1 mană, pentru a se întrece Ln- 
l preună cu sportivii sovietici in 
î cadrul unui mare concurs de 
/ patinaj artistic.

i» Lituania sovietică «
multe ori campioana a Euro- 
Medalir de aur de campioni 

primit jucătorii Bu

mai 
pei. 
europeni au 
t.urtas, LagmiaiAcius. Pethiavieius, 
Stonkus, Lauritenas și alții. Patru 
basoiieti>al;ști lituanieni au făcut 
parte din echipa L1.R.S.S. ia Jocu
rile Olimpice de la Helsinki.

In R.SjSi Lituaniană baschetul 
este un sport deosebit de poptdar. 
La diferitele competiții între la- 
bricii uzine, instituții, școli, uni
versități, colhozuri și S.M.T.-urj au 
luat parte peste 30.000 de baschet- 
haiiști. In republică sînt 1400 te
renuri de baschet

CffWt/ArZa nvu&ci

întrecerile de iarnă
Este oare iarna un anotimp inw 

propriu practicării motociclisinuliri? 
Sportivii sovietici ne arată că nu. 
Astfel, nu de mult, pe stadionul 
Dinamo din Moscova, în pauza 
unor întreceri de patinaj artistic» 
pe pista acoperită de gheață lucie 
ca o oglindă au apărut motoci- 
cliști. Ei s-au întrecut în curse 
pe circuit, foarte interesante și 

carecum asemănătoare cu cele din 
cursul verii. Singura excepție o 
făcea echipamentul gros al sporti
vilor și crampoanele speciale de 
metal antiderapante, atașate la 
cauciucurile mașinilor.

întrecerile motocicliste pe glieață 
oferă un spectacol atractiv, 

cer din partea conducătoriilor 
măiestrie desăvrrșită, 

căci nu-i lucru ușor 
să iei viraje pe gheață 

La o viteză de peste 60 
k-m pe oră. Acesta a 
și fost motivul pentru 
care, pe gheața sta- 
diiomdui Dinamo nu 
au fost admiși în con
curs idecît maeștri ai 
sportului și sportivi ide 
caiegoiriia I. Cursele 
moMoidiste pe gheață 

desfășurate pe stadio
nul! Diireafno au fost un 
bun prillej de popular i. 
zare a sportului cu 
motor și totodată, un 
mijloc de antrenament 
al sportivilor în vede- 
rea sezoninlui de vară.

întreceri asemănă
toare au avut loc și 

ta Riga, pe gheața la
cului Kiș. Intere sânt 
de remarcat este fap
tul că in același timp s-au 
desfășurat aici și campionatele de 
buere (yole pe gheață) ale UR.SS.

Valsul prieteniei g

Evoluțiile la 
Unitarilor din

Moscova ale pa
turile de demo

crație populară au devenit o 
frumoasă tradiție încă in a- 
nul 1951, patinatorii maghiari 
și cehoslovaci și-au arătat mă
iestria pe gheața stadionului 
Dinamo, stirnind ropotele d 
aclame ale spectatorilor mos 
<.oviți.

Tradiționale sini și demon
strațiile 
treceri, 
gheață, 
gheață 
de sportivi se înlănțuiesc în 
acel „Vals al prieteniei", sim-

care încheie aceste în- 
adevărate festivaluri pe 
Intr-un uriaș dans pe 
patinoarului, perechile

MOSCOVA (Agerpres) — TASS 
transmite :

La 21
Moscova

martie s-a încheiat 1a 
sezonul de hochej pe 

gheață din anul acesta. Pe pati
noarul „Dinamo" s-a desfășurat fi 
nai.i popularei competiții ..Cupa
U.R.S.S.” în care s-au întîlnit cu
noscutele echipe „TSK MO“ și „D!- 
namo" Moscova. După un meci

ale motocicliștilor
Particlpanții la concursul de moto) 
ciclism au avut de parcurs un tra-» 
seu de 4 km. în circuit. Un spectaJ 
col excepțional l-au furnizat curse
le cu ataș, în care saicariștii (în*  
soțitorii) au trebuit să dea dovadă 
de o înaltă măiestrie la viraje.

La Leningrad s-a desfășurat trâ-> 
«liționalul motocros de iarnă cu 
participarea sportivilor din Moe» 
cova și Leningrad. Traseul deo
sebit de greu a dat un caracter și 
maii aprig acestei întreceri. Cu o 
echipă mai omogenă, reprezenta
tiva Leningradului a cucerit pentru 
a doua oara cupa transmisibilă a 
m otocrosul ui. *Trebuie
succesul tînărului 
a obținut primul 

remarcat
A. -Dejinov, care 

loc în întrece-

iarnă desfășurat înAspect dintr-un motocros de 
împrejurimile orașului Moscova.

rea individuală, învingîndu-1 la 
mare luptă pe maestrid emerit al 
sportului V. Kulakov.

bolizind dragostea care-i reu: 
nește pe tinerii sovietici și pe 
cei din țările rte democrație 
populară.

Și la sfirșiinl recentului, con
curs internațional de patinaj 
artistic, participanțji la între
ceri, cărora li s-au alăturat alți 
patinatori și patinatoare din 
Moscova, au dansat „Valsul 
prieteniei".

In acea duminică, tribunele 
stadionului Dinamo erau înțe
sate de lume. Spectatorii aș
teptau cu nerăbdare apariția 
„artiștilor gheții". Sărbătoarea 

a fost deschisă de cei mai mici 
patinatori Erau școlari din 
Moscova, elevi sîrguincioși ai 
școalei de patinaj artistic de 
pe lingă Palatul pionierilor. Au 
apărut apoi patinatori virstnici, 
maeștrii gheții. Ropote de a„ 
plauze au răsplătit demonstra
țiile campionilor din Uniunea 
Sovietică și din celelalte 
țări participante la concurs. De 
un succes bine meritat s-au bu
curat p rechile maghiare Lasz- 
lo și Mariane Nagy, de două 
ori campioni ai Europei și Eva 
Szelesi-Gabor Vida. Canpionul 
cehoslovac Karel Divin și com
patrioata sa Mile na Tumanova 
— învingătoarea din întrecerile 
feminine — au executat o lun„ 
g» suită de figuri grele, deo
sebit de frumoase. Patinatorul 
sovietic lgor Persianțev și pe
rechile
Kiselev și Maia Bel. nkaiarlgor 
Moskvin s-au bucurat de ase
menea

Apoi, 
rechile 
sat cu 
„Vals al prieteniei".

Echipa T.S.K.-MO a cucerit cupa 
de hochei cu puc a U.R.S.S.

de un succes deosebit 
in sunetele muzicii, pe- 
de. patinatori au dan- 
insuflețire tinerescul

Lidia Gerasimova-Iurii

3-1).

deosebit de disputat, victoria a re
venit ech pei TSK MO cu scorul 
de 5-2; (2-1 ; 0-0; ~ \

După terminarea meciului, în a- 
plauzele miilor de spectatori pre-< 
zenți în tribunele stadionului, e-’ 
ehipei Clubului sportiv central al 
Ministerului Apărării U.R.S.S*  
(TSK MO) i-a fost înmînat prea 
țiosul trofeu „Cupa U.R.SjS.“.



Concursul - internațional de tenis de masă'
' Rrimul corjeurs iiniterniațior»Jf. «te 
tenis de masă organizat tara 
noastră în acest am a început 
joi după-amiaiză ta Saila Spoi
rilor ide la Horească.

După festivitatea de deschidere 
a avut loc prima întîlnire pe echi
pe, intre reprezentativele feminine 
ale R.P. Romine și R.P.F. Jugo
slavia.

1 A FFMFI •
R.P.R.—R.P.F. JUGOSLAVIA 5-0

Jucătoarele noastre Angelica 
Rozeanu, Ella Zeller și Sari Szasz, 
care au allcătust echipa R.P.R., au 
avut o comportare frumoasă, Jp- 
vingîndu-și detașat adversarele cu 
scorul de 5-0, fără a pierde vreun 
set. Revelația acestui meci â fost 
maestra sportului Sari Szasz, oare, 
intîlniiHtu-se cu campioana Jugo

slavia). Margita Covic. a reușit 
un joc pe cît . de spectaculos pe 
atît de eficace. Sari Szasz a fost 
permanent în atac, dterutîndiu-și 
complet „dversarr.

Jucătoarele din R.P.F. Jugosla
via practică un joc ofensiv. . cu 
multe lovituri liftate, neavînd în
să suficientă constanță. Iată acum 
rezultatele tehnice înregistrate;

Etla Zeller — Dinka N'ikolic 2-0 
(12, 16.), Angelica Rozeanu—Urek 
2-0 (10, 12), Sari Szasz — Mar-

O victorie neașteptată, dar pe 
mondial Ferenc Sido îl felicită pe 

prezentant Mircea 

gita Covic 2—0 (6, 7), Angelica 
Rozeanu — Dinka Nkolic 2—0 
(13, 5), Ella Z«iler — Margita 

Covic 2—0 (16. 15).
LA BARBAȚI :

R.P.U. - R.P.R. 9-5
Intîlnirea dintre cele două repre

zentative mascul ine ne-a dovedit că 
—deși a pierdut cu 9—5 — echipa 
noastră este sensibil apropiată ca 
valoare de cea a maghiarilor. De 
altfel, este semnificativ faptul' că — 
exceptând Szepesy — toți ceilalți ju. 
cători maghiari au suferit înfrîn- 
geri. Astfel, J. Koczian, campionul 
de anul acesta al R.P.U., a fost în
vins de Gantner, Reiter și Pesch, 
Sido a fost întrecut de Mircea Po
pescu, care l-a învins apoi și pe 
Somogyi. Dintre oaspeți, cel mai 
bun a fost Szepesy, care i-a în' ins 
pe toți reprezentanții noștri. Sze
pesy, jucînd cu o paletă cu burete, 
folosește foarte mult jocul de con
traatac, executînd loviturile cu o 
deosebită ușurință.

Dintre jucătorii noștri, cel mai 
bine s-a comportat Mircea Pope
scu, învingătorul lui Sido și al lui 
Somogyi. .Mircea Popescu a luptat 
cu multă d.îrzen-ie, a întrebuințat 
toate loviturile de aitac și a apărat 
cu succes. Victoriile sale asupra 

Iui Sixîo și Somogyi stat cu atît 
mai semnificative cu cît acești doi 
n-au mai suferit nici o altă înfrîn- 
gere. De asemenea, foarte bine a 
jucat Matei Gantner, care în par
tida sa cu Koczian a făcut o ade
vărată demonstrație. Tama Reiter

in campionatul maghiar de fotbal 
Voros Lobogo a trecut în fruntea 

clasamentului
BUDAPESTA (prin telefon). — 

Ieri s-a desfășurat etapa a V-a a 
campionatului. Iată rezultatele înre
gistrate : Vasas lzzo — Legiero 
1—0 (0—0), Voros Lobogo — Gyori 
Vasas 5—0 (3—0) ; Dozsa Bp. — 
Vasas Bp. 2—3 (0—2) ; Csepeli 
Vasas — Pecsi Dozsa 0—1 (0—0), 
Dorogi Bănyăsz — Honved Bp. 
1—1 (0—0) ; Diosgyori Vasas — 
Szombathelyi Torekves (fost Loko
motiv) 1 — 1 (1—0). In urma aces
tor rezultate în fruntea clasamentu
lui a trecut Voros Lobogo cu IC 
paocte -mată de Kinizsi cu 9 pun- 

a jucat sub valoarea sa obișnuită, 
pierztaid printre altele și un meci 
(cu Somogiyi) gaița cîștigiait. In .a- 
ceastă partidă a avut un set și a 
condus cu mecibal la 16... La a- 
cest scor Toma Reiter a greșit 
tactic, rr-a insistat suficient, a pier
dut setul și apoi partida. Paul 
Pesch a jucat foarte slab în pri
mele două meciuri, pentru ca să-și 
revină apoi în partida cu Koczian, 
pe care die altfel a și cîștlgat-o.

Iată acum rezultatele tehnice:- 
Szepesy— Pesct 2—0 (8,8), So- 
mogy — Reiter 2—1, (15—21, 
23—2.1, 21-18), Koczian — Gant- 
ner 0—2 (15, 17), Sido—Popescu 
0—2 (14, 15), Somogyi — Pesch 
2—0 (14, 18). Kocztan-Reiter 0-2 
(16,18), Sido-Gantner 2—0 (15.
17) , Szepesy—Popescu 2—0 (7,
18) , Koczian — Pesch 0—2 (18, 
15), Sido — Reiter 2—0 (18, 9), 
Szepesy — Gantner 2—0 (17, 14), 
Somogyi — Popescu 1—2 (22—20. 
19—21, 13-211, Sido — Pesch 
2—0 (18, 17), Szepesy — Reiter 
2-1 (17-21, 21—17. 21-14).
O NOUA VICTORIE INTERNA
ȚIONALA: R. P. ROMINA — 

R. P. F. JUGOSLAVIA 9—1
Prima întîlnire de ieri tfupă- 

amiază a însemnat pentru repre
zentativa noastră masculină o ca- 

deplin meritată! Fostul campion 
învingătorul său, tînărul nostru re-
Popescu

tegarică victorie internațională. 
Intîlnindu-se cu echipa Iugosla
viei, jucătorii noștri au învins de 
o manieră care le-a atras puter
nice aplauze. De subliniat faptul 
că jugoslavul Vogirinc, învingăto
rul campionului mondial Ogimura, 
a pierdut ieri de două ori, fiind în
vins de Gantner și Reiter. In ge
neral, echipa noastră a dat dovadă 
de multă voință de a învinge și 
toți cei patru jucători s-au stră
duit din plm pentru a aduce punc
tele victoriei. Ei au știut să treacă 
peste momentele dificile ale meciu
rilor (de exemplu, Gantner în par
tida sa cu Vogrinic, în care a pier
dut primul set, sau Mircea Po
pescu, care a fost în aceeași si
tuație în partida cu Barlovic). 
D ntre jucătorii jugostavi au plă
cut in mod deosebit Vogrinc, care 
este cel mai bun dintre ei, precum 
și tinerii Bariovic și Markovic.

Iată acum rezultatele tehnice

Echipele de fotbal ale R 
se intîlnesc mîiiw

PRAGA (prin telefon). — Dumi
nică se va desfășura pe noul sta- 
dlion din Brno întilnirea internațio
nală de fotbal dintre reprezentati
vele „A“ ale Cehoslovaciei și Au
striei. In aceeași zi va avea loc 1a 
Viena întilnirea dintre reprezenta
tivele secunde ale celor două țări. 
Meciul dintre reprezentativele „A" 
ale celor două țări se dispută în 
cadrul competiției organizate pentru 
prima oară anul acesta, și anume: 
„Cupa Internațională Dr. Iosef 
Gero“. După cum am mai scris, ta 
această competiție participă echi
pele reprezentative ale R.P. Un
gare, R. Cehoslovace, Austriei, ita
liei. Iugoslaviei și Elveției. Jocu
rile se desfășoară tur și .retur, com
petiția urmînd să ia sfîrșit în anul 
1958.

In vederea meciului de mîine, 
ambele echipe s-au pregătit ta li
mita timpului scurt de la începe
rea sezonului actual. Spre deose
bire de anii trecuți, echipa R. Ce
hoslovace a fost alcătuită pe sche
letul eclipei Spartak Sokolovo 
Praga—campioană pe anul 1954 — 
completat cu jucători aflați în for
ma sportivă cea mai bună de la 
celelalte echipe participante în ca
tegoria A de fotbal. Echipa Au-

îniregistrate : Gantmar-Vogrinc 2—1 
(12-21, 21-19, 21-12), Reiter-Grujic 
2—0 (18, 15), Harasztoai-Markovic 
2—0 (19, 18), Mircea Popescu- 
Badov Ic 2—1 (18-21, 21-13, 21-13). 
Reiter-Vogrinc 2—0 (16, 16), Ha- 
rasztosi-Grujic 2-0 (11, 12), Mircea 
Pcipescu-Markovic 2—0 (23-21,
21-19), Gamtn'er-Barlovic 2—0 (17, 
10), Harasztosi-Vogrinc 1-2 (21-16, 
19-21, 17-21) Mircea Popescu-
Gru j ic 2—1 (21-15, 21-23, 21-15),

IN MECIUL FEMININ ECHIPA 
R.P.U. A ÎNTRECUT ECHIPA 

R.P.R. CU 5—1

In taitilnărea teminină terminată 
azi noapte lia ana 24 echipa R.P.U. 
a întrecut reprezentativa R.P.R. cu 
scorul die 5—1. Iată rezuMatele teh
nice înregistrate :

Eva Koczian — Sari Szasz 2—0 
(8,18), Agnes Simon — Angelica 
Rozeaou 2—1 (19-21, 21-8, 21-18), 
Ilona Kerekeș — Ella Zeller 2-1 
(21-16, 19-21, 21-13), Angelica Ro- 
zearru — Eva Koczian 2-1 (21-19, 
17-21, 21-10), Ilona Kerekeș — 
Sari Szasz 2-0 (17,10), .Agues Si
mon — Etta Zdter 2—1 (21-14,
21-23, 21-14).

PROGRAMUL DE ASTĂZI
ȘI MIINE

Concursul internațional triun
ghiular continuă astăzi dimiineaiță 
de la ora 9.30, cu disputarea pri
melor jocuri din cadrul probe
lor dublu bărbați, dublu mixt și 
dublu femei. După-amiază, cu în
cepere de la ora 16.30, se vor dis
puta primele meciuri în probele de 
simplu femei, dublu mixt, dublu 
bărbați și simplu bărbați. Dumi
nică dimineață vor avea loc semi
finalele probelor de dublu bărbați, 
dublu mixt, dublu femei și simplu 
femei, iar după-amiază, cu începere 
die la ora 17, semifinalele probei 
de simplu bărbați și apoi finalele
tutuiror celor cinci probe indivi- 
dnale.

La proba de simplu bărbați pri
mii 8 favoriți au fost dați, în 
ordinea tabloului, Ferenc Sido 
(R.P.U.), M. Gantner (R.P.R.), 
Kailman Szepesy (R.P.U.) Idsiip 
Vogrinc (R.P.F. Jugoslavia), Jo
sef Koczian (R.P.U.), Paul Pesch 
(R.P.R.), Jasef Somogyi (R.P.U.) și 
Toma Reiter (R.P.R.). Ceilalți re
prezentanți principali ai noștri se 
găsesc: în sfertul lui Vogrinc 
(Mircea Popescu) și în optimi la 
Koczian (Harasztosi).

La simplu femei au fost date tot 
8 favorite: Angelica Rozeanu 
(R.P.R.), Urek (R.P.F. Jugoslavia), 
Sari Szasz (R.P.R), Hona Kere- 
keș (R.P.U.), Agnes Simon 
(R.P.U-L Margita Covic (R.P.F. 
Jugoslavia). Ella ZeMer (R.P.R.) 
și Eva Koczian (R.P.U.).

Cehoslovace și Austriei 
la Brno și Viena
striei se bazează pe aportul vechi
lor internaționali.

Prima întîlnire dintre echipele 
Austriei și Cehoslovaciei s-a des
fășurat cu 30 de ani în urmă, la 
Praga, victoria revenindu-i echipei 
cehoslovace, cu scorul de 3—1. 
De atunci, echipele celor două țări 
s-au mai întîlnit de 26 de ori. 
Echipa cehoslovacă a repurtat 10 
victorii, a terminat la egalitate 8 
meciuri și a pierdut de 9 ori. Sco
rul întâlnirilor este de 54:54. lata 
formațiile echipelor în întilnirea de 
mîime:

R. Cehoslovacă A.: Houșka- 
Menolik, Hledik, Șaframiek Hejsky, 
Prochazka-Pazdera, Svoboda, Kri- 
zak, Crha, Peșek. Rezerve: Schroiff 
(portar), Koubek (mijlocaș ), Vien. 
cek și Stadia (înaintași).

Austria A.: Schmied-Hanappi,
Rockl, Nickerl-Ocwirk Keller- Kor- 
ner I. Riegler, Dienst, Probst, Kor- 
ner 11. Rezerve: Linderberger (por
tar), Wagner și Prousek (înain
tași).

In iniitoiiirea die la Viena, dintre 
reprezentativele secunde ale celor 
două țări, echipa R. Cehoslovace 
va fi alcătuită din jucători de la 
cluburile Ruda Hvezda și Slovan 
din Bratislava.

Trei jucătoare care au cucerit deseori frumoase succese in intilni~ 
rile internaționale de tenis de masă. Angelica Rozeanu, Ella Zel
ler și Sari Szasz reprezintă Republica Populară Romină in concursul 

internaționa' triunghiular.

Boxerii bucureșteni 
intîlnesc selecționata Parisului
Ieri dimineață a părăsit Capi

tala selecționata de box a Bucu- 
reștiului, care va susține o întîl
nire cu reprezentativa Parisului. 
Reuniunea este programată astă- 
seiairă, în saila Elysee Monitoartre 
din Paris.

In vederea acestei întîlniri, pu- 
giliștii noștri s-au pregătit cu aten
ție, sub îndrumarea unui colectiv 
de antrenori.

întâlnirea cu sportivii parizieni se 
anunță foarte dificilă. Pugiliștii 
din Paris sînt cunoscuți ca boxeri 
extrem de bine pregătiți tehnic, 
combativi și rezisten.ți. Reprezen
tanții noștri vor trebui să depună 
toate eforturile ipentru a avea o 
comportare cît mai bună.

Federația franceză a alcătuit o 
echipă redutabilă din care fac parte 
3 campioni naționali, Hernandez

Un Iot de hocheiști din R.P.R. a plecat la Berlin
Ieri dimineață a plecat la Ber 

lin un lot de jucători de hochei pe 
gheață din RPR care se vor antrena 
în comun cu sportivii din R. D. 
Germană. Din lotul hocheiștilor ro-

Bogată activitate la gimnastică 
săptămina viitoare in Capitală
ln cursul săptămînii viitoare, 

gimnastica va cunoaște o vie acti
vitate. Pe lîngă întrecerile din 
cadrul spartachiadei sindicale care 
sînt în plină desfășurare, vor avea 
loc diferite concursuri și din cadrul 
competiți'lor rezervate tineretului.

Chiar în primele zile ale săptă
mînii, lunii 28 și marți 29 martie, 
sala Dinamo din Capitală va găz
dui finalele campionatelor asocia
ției sportive „Rezervele de muncă" 
la care vor lua parte 10 echipe de 
băieți și 10 echipe de fete dintre 
cele mai bune din țară. Afairă din 
concurs vor participa două echipe 
de băieți, una din București și alta 
din Orașul Statal.

Miercuri 30 martie, între orele

PE SCURT
• Delhi (Agerpres). TASS trans

mite:
In continuarea turneului pe care îl 

întreprinde în India, echipa sovietică 
de volei „Spartak” Kiev a întîlnit 
în orașul Trivandrama echipa selec
ționată a Indiei. Voleibaliștii sovie
tici au obținut o nouă victorie cu 
scorul de 3-0 (15-3; 15-10; 15-7).
• Berlin (Agerpres). In orașul 

Dessau s-a desfășurat întilnirea in
ternațională de gimnastică dintre 
echipele selecționate masculine și fe
minine ale R. D Germane și R. P. 
Bulgaria.

Meciul dintre echipele de băieți a 
luat sfîrșit cu victoria gimnaștilor 
bulgari, în timp ce la fete au cîști- 
gat sportivele echipei R. D. Ger
mane.

S Praga (Agerpres), CETEKA trans
mite: La 23 martie a părăsit Praga, 
plecînd într-un turneu în Germania 
occidentală și Anglia, echipa de tenis 
de masă a R. Cehoslovace.

Din delegația sportivilor ceho
slovaci fac parte I. Andreadis, L. 
Stipek, V. Tereba, B. Vana și L. Vih- 
nanovskv

A Tașkent (Agerpres) TASS trans
mite: Prima jumătate a cursei ciclis
te de mare fond Tașkent — Samar
kand — Tașkent a luat sfîrșit. După 
patru etape, în fruntea clasamentului 
se află Evghenii Nemîtov (TSK MO) 
care a acoperit distanța de 690 km. 
în timpul de 18h 27’43”. Pe locul doi

Astă-seară la Paris

(ușoară), Pigou (mijlocie mica). 
Chapron (semigrea), doi finaliști 
Renoult (semi ușoară) șj Brunet 
(semimijlocie) și campionii orașu
lui Paris, Lemouzy (musră). Lanio- 
na (cocoș), Charvm (pană) și DetL 
pech (grea).

Iată acum componența echipei 
noastre:

Categoria muscă: Mircea Do- 
brescu.; Categoria cocoș: Toma 
Constantin; Categoria pană: Nico- 
lae IWndreanu; Categoria sexniușoa- 
ră: Gheorghe Fiat; Categoria 
ușoară: Constantin Dumitrescu: Ca
tegoria semimijlocie: Francișc Am
bra?; Categoria mijlocie mică: Petre 
Popescu; Categoria nrij'ocie: Vasile 
Tiță; Categoria semigrea: Ghețu 
Velicu; Categoria grea: Dumitru 
Ciobotaru.

Antrenorii echipei sînt Ion Popa 
și Ion Doculescu. Ca judecători-ar
bitri au fost desemnați Aurel Wein
traub și Teodor Popescu 

mln-i care au făcut deplasarea fac 
parte: A. Măzgăreanu, St. Szabo. 
A. Biro, E. Torok, S. Peter, A. 
Naghi, f. Lako, I. Lorentz și alții. 
(Agerpres).

8—13, sala Dinamo va găzdui o al
tă întrecere a tinerilor gsmnașfci. 
Este vorba despre fiazia pe Capitală 
a campionatului repubMcan al șco
lilor medii ('programul II). In acest 
concurs vor Ii desemnate echipele 
care vor reprezenta B'ucureștdiul în 
finalele campionatelor școlilor medii 
came vor avea loc în ziifete de 2 și 3 
aprilie, la Galați (echipele de fete) 
și la Orașul Stalin (echipele de bă
ieți).

Sîmbătă 2 aprilie și duminică 
3 aprilie va fj rîndul studenților din 
București să se întreacă pentru sta
bilirea echipelor care vor participa 
la finalele campionatelor universi
tare programate la Timișoara în 
zilele de 9 și 10 aprilie.
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se găsește V. Verșinin cu timpul de 
18h 32’48”, iar pe locul trei K- Klev- 
țov — 18h 48’20”.

In clasamentul pe echipe conduce 
prima formație a Clubului sportiv 
central al Armatei U R-S.S- cu 
48’.
• Roma (Agerpres). Cooutetw

Olimpic italian a decernat Betelia 
concursului ,.Alberto Bon scoaba ’ Mi
nisterului Poștelor și Teiecomwee»- 
țiilor al R. P. Ungare pentru cei mal 
frumos timbru sportiv in
cursul anului 1953.
• Paris 25 fAgerpresf. —
In orașul LiDe s-a desfășurat joi 

seara dubla întîlnire internațională 
de baschet dintre echipele selecțio
nate ale orașului Sofia și selecționa
tele Flandre».

Sportivii bulgari au jucat excelent 
în ambele meciuri, cîștigînd detaș ■. 
la masculin cu 82-52 iar la feminin 
cu 35-10
• Praga 25 (Agerpres). —
La 24 martie a părăsit Praga, ple

cînd Ia Paris, delegația atleților ceho
slovaci care va participa la tradițio
nala competiție, crosul „L’Humanită* *. 
Lotul atleților din R. Cehoslovacă 
cuprinde 7 atleți, în frunte cu maes
trul emerit al sportului Emil Zato- 
pek, recordman mondial. Odată cu 
atleții cehoslovaci au plecat spre Pa
ris și atleții sovietici care veniseră 
de Ia Moscova, precum și atleții din 
R.D. Germană.


