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Să ne încordăm eforturile pentru cucerirea 
noilor norme de clasificare sportivă

1-5  SEN ȚA CLASIFICĂRII spor- 
< tive din țara noastră, după 
-*  exemplul clasificării unice u- 

n onale din U.R.S.S., constă în sta
bil rea sistemului de titluri sporti
ve și categorii de clasificare pen
tru sportivi, în funcție de nivelul 
rezultatelor obținute de ei.

Experiența sovietică ne-a arătat 
că sistemul de clasificare sportivă 
este de mare importanță pedago
gică, deoarece o justă și competen
tă folosire a acestuia oferă sporti
vului posibilitatea să avanseze trep
tat din categoriile inferioare în cele 
superioare și aceasta în strictă con
formitate cu rezultatul pe care l-a 
obținut în concurs. Acesta este un 
excelent mijloc de stimulare a spor
tivului pentru a se ocupa regulat 
și îndelung cu ramura în care s-a 
specializat, pentru a-și îmbunătăți 
neîncetat rezultatele și a-și căuta 
în mod creator noi metode și forme 
fe antrenament mai perfecționate 
care să contribuie la educarea ca
lităților sale morale și de voință.

Sistemul nostru de clasificare 
sportivă, introdus in anul 1950 și 
îmbunătățit mai apoi în 1953. are la 
bază o serie de premize și principii 
sănătoase, care și-au găsit aplica
rea mai ales in noua clasificare 
sportivă întocmită pe anii 1955— 
1957.

Împreună cu complexul G.M.A. 
și într-o strînsă îmbinare organică 
cu acesta, clasificarea sportivă con
stituie un tot unitar și reprezintă 
fundamentul de stat al sistemului de 
educație fizică bazat pe învățătura 
marxist-leninistă despre unitatea 
și indisolubilitatea procesului de 
educație intelectuală și fizică, pe 
rolul important al educației fizice 
ca parte integrantă a educației co
muniste, pe însemnătatea sportului 
ca verigă importantă a culturii noi 
din țara noastră.

In clasificarea sportivă elaborată 
în anul 1950 au fost integrate pre
mize și principii stabile, trăsături 
fundamentale care s-au păstrat în 
modificările aduse în 1953, și care 
ies și mai bine în relief în noua 
clasificare sportivă întocmită pe 
anii 1955—1957.

Axul principal al clasificării spor
tive îl constituie sistemul consec
vent al normelor și cerințelor de 
clasificare, progresive prin conținu
tul și nivelul lor. Aceste cerințe 
determină precis sarcinile concrete 
ale fiecărui sportiv pe o etapă a- 
numită a practicării sportului, sti- 
muiînd în felul acesta năzuința ne
clintită spre perfecționarea sportivă, 
spre crearea și extinderea pe o sca
ră tot mai largă a noilor metode 
de antrenament mai perfecționate, 
spre îmbunătățirea calității muncii 
de instruire sportivă și formarea de 
cadre noi.

Clasificarea sportivă este un mij
loc de apreciere obiectivă a calității 
muncii de instruire din fiecare co
lectiv sportiv, precum și de apre
ciere a măiestriei pedagogice a 
antrenorilor. După numărul sporti
vilor clasificați, după ritmul de tre
cere a acestora dintr-o categorie 
inferioară în alta superioară, se 
poate aprecia cu suficientă obiecti
vitate calitatea muncii fiecărei or
ganizații sportive, nu numai în 
privința dezvoltării sportului în ge
neral, ci și a unor ramuri de sport 
principale.

Dezvoltarea fizică multilaterală 
este o condiție fundamentală și se 
poate spune că de ea depinde, în cea 
mai mare măsură, obținerea perfor

manțelor de un nivel cit mai ridi
cat.

Față de ritmul tot mai rapid al 
dezvoltării valorii sportului pe plan 
european și mondial, a apărut lim
pede necesitatea ca normele din 
1953 să fie serios modificate, acor- 
dîndu-li-se o valoare mult mai ri
dicată. Normele din 1953 au expri
mat un anumit stadiu de dezvoltare 
a mișcării noastre sportive, care a 
fost însă cu mult depășit. La sfîrși- 
tul anului trecut s-a văzut limpede 
că aceste norme nu mai cores
pund, ele fiind întrecute atît ie pro
gresul nostru sportiv general, cît și 
de valoarea performanțelor europene 
și mondiale. Astfel, a reieșit ca o 
necesitate imediată modificarea a- 
cestor norme.

Trăsătura caracteristică a noii 
clasificări, valabilă pentru anii 
1955—1957, este mărirea considera
bilă a normelor și cerințelor de 
clasificare la toate ramurile de 
sport, care determină — în fond — 
o etapă nouă în lupta pentru un ni
vel tot mai înalt al performanțelor 
sportivilor noștri. Noile norme, a 
căror valoare a crescut foarte mult 
pentru maeștri și categoria I, re
prezintă un obiectiv mult mai înalt, 
care pune pe sportivi în situația 
de a lupta cu toate puterile pentru 
obținerea lor.

Aci trebuie combătută neîncrede
rea unora dintre sportivi și antre
nori, care socotesc că noile nor
me, mai ales cele pentru maeștri, 
nu pot fi atinse cu una cu două. 
Lucrul acesta este adevărat- pentru 
a putea fi obținute, noile norme cer o 
muncă temeinică și conștiincioasă. 
In această privință este edifica
tor faptul că noi nu am a- 
vut nici nu maestru al spor
tului la ciclism, în cursele de fond, 
chiar atunci cînd norma era de 40 
km. pe oră, și astăzi, cînd norma 
este de 45 km., trei cicliști (Con
stantin Dumitrescu, Constantin Șan- 
dru și Gabriel Moiceanu) au și în
deplinit-o. Dar pentru aceasta 
ei s-au pregătit ca niciodată, s-au 
comportat foarte bine și au fost a- 
nimați de o combativitate și o dîr- 
zenie rare.

Reiese deci, clar, că față de ce
rințele mereu crescînde, cărora spor
tivii noștri trebuie să le facă față, 
este absolut necesar să se ajungă 
la noi metode de pregătire, mai 
perfecționate, din partea antrenori
lor și sportivilor înșiși. Noile nor
me cer sportivilor să fie mult mai 
exigenți cu ei înșiși, cu pregătirea 
lor, cu comportarea lor pe stadion, 
cu felul lor de viață. Ele cer sportivi
lor noștri să nu se mai mulțumeas
că cu unele rezultate, ci să caute 
să aspire în mod continuu la per
formanțe mereu mai bune.

Sportivii noștri se bucură de o 
înaltă prețuire și cinstire din par
tea oamenilor muncii. Aceștia îi 
îndrăgesc pe sportivi. îi susțin în 
fiecare ocazie, dar nu este mai pu
țin adevărat că ei așteaptă ca spor
tivii să apere cu cinste culorile pa
triei iubite. Opinia noastră publică 
cere unui maestru al sportului să 
fie un model de tehnică sportivă 
înaintată și de cultură sportivă în 
sensul cel mai larg al acestui cu- 
vînt, ca el să muncească în mod 
creator pentru creșterea rezultate
lor sale sportive și să-și împartă 
experiența și cunoștințele cu marea 
masă a tineretului nostru.

Maeștrii sportului, cărora le re-

( Continuare in pag. 3-a),

Nu de mult, strungarul Nico- 
lae Barbu de la unitatea 7-10 
motoare a cooperativei „Elec- 
trobobinajul" din • Capitală, a 
semnat Apelul de la Viena. Prin 
succesele pe care el le obține 
zilnic in producție, Nicolae Bar
bu tși întărește semnătura, își 
duce la îndeplinire angajamen
tul de a lupta zi de zi pentru 
apărarea păcii.

^DEMOCRAȚIE 
POPULARĂ

j CICLIȘTII CEHOSLOVACI SE 
PREGĂTESC

Pentru a putea reprezenta cu 
cinste culorile patriei lor în ac
tualul sezon internațional, ci
cliștii cehoslovaci au început 
pregătirile încă din cursul lunii 
ianuarie. Sprinterii cehoslovaci 
au participat ia concursurile in
ternaționale de la Berlin unde 
au avut prilejul să-și verifice 
stadiul de pregătire și să-și re-

Jan Vesely, căpitanul echipei 
de ciclism a R. Cehoslovace, 
unul dintre cei meu buni rutieri 

amatori din lume.
medieze unele lipsuri tehnice 
semnalate de antrenori.

Victoria de anul trecut din 
„Cursa Păcii" se datorește co
laborării perfecte dintre echi
pieri. Au fost etape cînd spi
ritul colectiv a fost acela care 
a’ hotărît victoria. In ceea ce 
privește pregătirea individuală, 
s-a putut vedea că aproape toți 
cicliștii au avut același grad de 
pregătire.

In actuala ediție a „Cursei 
Păcii", cicliștilor cehoslovaci 
le revine dificila sarcină de a-și 
apăra întîietatea în această 
competiție atît de dificilă. Con- 
știemți de aceasta, cei 18 ci
cliști selecționați au început 
pregătirile din vreme. ■ Timpul, 
care s-a menținut frumos, le-a 
permis să-și efectueze cu inten
sitate antrenamentele și în tim
pul acestei ierni, astfel că sta
diul de' pregătire este destul de 
avansat. „Veteranul" echipei este 
binecunoscutul alergător rutier 
Jan Vesely, care, datorită cunoș
tințelor acumulate în marile com
petiții internaționale și expe
rienței de concurs, este un bun 
sfătuitor și exemplu pentru cei
lalți componenți tineri ai echi
pei. In momentele dificile ale 
întrecerilor la care participau 
cicliștii cehoslovaci, Jan Vesely 
a găsit totdeauna resurse pen- 
tr. a încuraja si însufleți echi
pa al cărei căpitan va fi și în 
acest an la marea competiție a- 
matoare „Cursa Păcii", aștepta
tă cu nerăbdare de toți iubitorii 
de ciclism.

Mitingul de închidere 
a Săptămînii Mondiale a Tineretului

Săptămina Mondială a «Tineretu
lui'a luat sfîrșit Tineretul paitriei 
noastre a sărbătorit această săptă
mână a primăverii și tinereții, sub 
semnul solidarității internaționale a 
tineretului lumii în lupta pentru 
zădărnicirea pregătirilor războinice 
ale agresorilor imperialiști și pen
tru apărarea păcii, pentru făurirea 
unui viitor fericit tinerii generații.

Tineretul Capitalei a sărbătorit 
închiderea Săptămînii Mondiale a 
Tineretului printr-un grandios mi
ting care a avut loc luni după a- 
mază în Piața Republicii. Din toa
te colțurile Capitalei au venit în 
Piața Republicii zeci de mii de ti
neri, muncitori, elevi, studenți. 
ostași și pionieri. ,

In Piața Republicii și pe.străzile 
apropiate, deasupra zecilor de mii 
de tineri entuziaști, flutură steagu
rile albe ale F.M.T.D. și U.I.S.. 
6teaguri tricolore și roșii.

Tineretul participant la miting a 
întîmpinat cu aplauze prelungi ur
carea la tribună a tovarășilor: dr. 
Petru Groza, Gh. Apostol, Chivu 
Stoica, general de armată Emil 
Bodnăraș, N. Ceaușescu, Constanța 
Crăciun, L. Râutu, general locote
nent L. Sălaj an. In tribună au mai 
luat loc Ștefan Bălan, președintele 
comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei, Stela Enescu. 
președinta Corn Jetul ui Femeilor 
Democrate din R.P.R., academici
eni, oameni de știință și cultură.

In tribună se află de asemenea 
Bruno Bernini, președintele F. M
T. D., C Fulger, prim secretar al
C.C.  al U.T.M., secretarii Comitetului 
Central al U.T.M. șl alți membri ai 
C.C. al U.T.M.. tineri fruntași în 
industrie și agricultură, dirr viața 
științifică și culturală, studenții ro-

Festivitatea înminării insignei de „Maestru ai sportului" 
unui grup de sportivi fruntași

Ieri seară a avut loc la sediul 
Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport festivitatea înm'nării In
signei de „Maestru al sportului" 
unui mare număr de sportivi frun
tași care au realizat în ultimii ani 
performanțe corespunzătoare pri
mirii acestei înalte distincții spor
tive.

Cu acest prilej a luat cuvîntul to
varășul Manole Bodnăraș, președin
tele Comitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri. Tov. Manole Bodnăraș 
a arătat sarcinile mari ce stau as
tăzi în fața mișcării noastre sportive 
și contribuția pe care trebuie s-o 
aducă sportivii fruntași la îndepli
nirea acestor sarcini. Președintele 
C.C.F.S. a înmînat noilor maeștri ai 
sportului insigna, felicitîndu-i căl
duros și urîndu-le noi succese pen

mini și studenți străini care învață 
în țara noastră, militari, pionieri.

Mitingul a fost deschis de tov. 
Petre Gheorghe, secretar al C.C. 
al U.T.M.

Au luat apoi cuvîntul tinerii Ma^ 
rius Păcuiraru, muncitor fruntaș 
la Complexul C.F.R. „Grivița Ro-> 
șie“, Eugenia Florescu, studentă la 
Universitatea „C I. Parhon", Tu
dor Bucur, colectivist din satul Li- 
vedea, regiunea București.

Acad. St. Milcu, membru al Co-' 
mitetului Permanent pentru Apăra-; 
rea Păcii din R.P.R., a vorbit tine-’ 
retului despre lupta pentru pace a 
oamenilor cinstiți din întreaga lu
me, condamnînd cu hotărlre pe acei 
cercetători științifici care au sub
jugat cuceririle științei intereselor 
agresive ale cercurilor imperialiste.

Participanții la miting au salutat 
cu căldură pe președintele Federa
ției Mondiale a Tineretului Demo
crat, Bruno Bernini

A vorbit apoi tov. Cornel Fulger, 
prim secretar al G.C. al U.T.M.

Zecile de mii de tineri aflați fn 
Piața Republicii au hotărît cu în
suflețire trimiterea unei scrisori 
de salut adresată C.C. al P.M.R. 
și guvernului R.P.R.

Textul scrisorii a fost citit de tov. 
Virgil Trofin, secretar al C.C. al
U.T.M.

Mitingul a luat sfîrșit într-o 
atmosferă de entuziasrp tineresc. Cu 
toții, tinerii intonează Imnul 
F.M.T.D. Apoi, în piața luminată 
feeric tinerii dansează, cîntă plini 
de voioșie. Mari ansambluri din 
Capitală și artiști din cei mai cu
noscut au prezentat pe estradele din 
piață spectacole pentru tineret (A-- 
gerpres).

tru ridicarea gloriei sportive a pa-< 
triei.

Printre cei care au primit insigna 
de „Maestru al sportului" se nu
mără atleții Niculae Bunea, Ion So
rin, Ferdinand Moscovici, Gheorghe 
Stanei, alpiniștii Emil Cristea și 
Aurel Irimia, baschetbaliștii An
drei Folbert, Liviu Nagy, cicliștii 
Iulian Gociman și Maria Bisac, ca
notoarele Felicia Urziceanu și Ma
ria Maimon, fotbaliștii Traian Ivă- 
nescu, Andrei Mercea și N. Dumi
trescu, gimnastele Anica Țicu, Ale
xandrina Penciu, voleibalistele Ro- 
dica Sădeanu, Adriana Honet, Na
talia Todorovski, scrimerii Tudor 
Kie și Zoltan Uray, înotătorul Ale
xandru Popescu, jucătorii de tenis 
de masă Mircea Popescu și Matei 
Gantner și alții.



muilți oameni dispuși să s’ea de 
vorbă și în alte probleme sportive, 
decît cele legate de prima echipă 

Totuși, nu este așa și 
de

turnul cel mai înalt al stra- 
■vect iu-tii castel ai Huniazilor, cita
dela fontei și a oțelului ți se înfă
țișează în toată măreția ei.

Imensa țesătură de grinzi meta
lice, conducte și țevi, duduitul con
tinuu, care parcă clatină pămîrrtul, 
șuieratul locomotivelor, uruitul ne
întrerupt at macaralelor de la oțelă- 
ria Siemens-Martin te țintuiesc lo
cului pentru moment, iar privirile 
caută fără voie un punct de sprijin. 
Ele se opresc însă pe masa impună
toare a uriașelor furnale, ce-și pro
filează „cupolele" cutezător avintate 
spre înălțimi. Și cfteva clipe mai 
tirziu, buchetul de scintei care 
învăluie în jerba lui gura furna
lului 6, te vestește că vei asista la 
spectacolul des repetat, dar mereu 
impresionant, al elaborării unei 
noi șarje.

Torentul incandescent de fontă to
pită luminează cu străluciri roșie- 
tice chipurile celor oare strunesc se
mețul agregat. II recunoști, printre 
ei, pe mg. Alexandru Mircea sub 
ale cărui îndrumări se desfășoară 
întreaga activitate.

Recunoști aci oameni pe care 
i-ai mai întîlnit și în alte împre
jurări. Pe Nicolae Ivanovici l-ai 
mai intilnit coborlnd cu iuțeala ful
gerului pe pîrtia de schi de pe mun
tele Par'ngului. Pe Alexandru 
Bucur l-ai văzut, nu odată, avîn- 
tîndu-se pe pistă, în spectaculoasele 
întreceri de atletism. Tovarășii săi 
ce muncă obișnuiesc să-i zică: 

^Locomotiva", cu toate că el apără 
-culorile asociației „.Metalul. Strălu
cirile purpurii luminează chipul ti- 
nărului electrician Ivancîu Tirziu 
care abia cu 2—3 zUe în urmă ,.ri. 
•dicase în picioare" pe cei peste 1500 
de spectatori nemți să asiste ia 
lupta boxerilor hunedoreni cu cei 
din Craiova.

Printre cei mai 
harnici muncitori ai 
combinatului intîl- 
nești. in fiecare 
secfie, numeroși ti
neri sportivi. Mun
citorilor huriedo- 
reni, sportul le-a 
devenit un prieten 
drag și un nedes
părțit tovarăș de 
muncă.

Și așa, urmărind munca clocoti
toare a vrednicilor metalurgiști, 
reușești să cunoști mai bine pe cei 
care reprezintă colectivul sportiv 
Metalul C.M.H. în dîrzele întreceri 
sportive, să-i cunoști pe atleții: I.e- 
tiția Ștef, Daniel Grafenstein, loan 
Rusu, pe luptătorii Vasile Moldo
van, Petru Rasa, Adalbert Fiilop, pe 
fotbaliștii Gheorghe Culenco, Remus 
Gostian, loan Gheg și mulți ailți 
sportivi de rit>nte, care au merite 
deosebite în producție.

Abia după ce îi cunoști mai bine 
și începi să discuți cu ei, pe filele 
carnetului de însemnări încep să a- 
pară aspecte din viața de zi cu 
z: a sportivilor, a colectivului spor
tiv. * *

Maistrul Nicolae Cojocărescu
de la atelierele electrice: Co
lectivul nostru sportiv să folo
sească cu mai mult curaj acti
vul obștesc. Doi oameni nu pot 
conduce întreaga activitate 
sportivă.

Comitetul nositru de întreprin
dere să dea mai multă atenție 
muncii sportive și angajamente
lor ce le ia față dte sportivi.

Rabotorul Adalbert Pioker: 
Comitetul de întreprindere să nu 
înțeleagă prin sport numai fot
bal și să analizeze activitatea 
colectivului în dom^nirl atrage
rii maselor în sporit. Colectivul 
să acorde secției de lupte și box 
aceeași atenție pe care o acor
dă întreținerii echipamentului 
din secția d'e fotbal.

Turnătorul Nicolae Boldoș: 
Să se acorde materiale necesa e 
secției de ciclism pentru că s:nt 
foarte mulți amatori de a prac
tica acest sport. De asemenea, 
solicităm înființarea unui birou 
de turism și excursii in Hune
doara, pentru a nu fi nevoiți a 
ne deplasa la Petroșani în 
cest scop.

Maistrul Moise Lobonț 
secția mecanică: Eu cred 
ar fi bine ca antrenorii de
bal să stea mai mult într-un

Am redai cîteva diitntne pare-, 
rile culese de la sportivii cu care 
am stat de vorbă. Ele merită toa
tă atenția și trebuie analizate în 
deosebi, cu prilejul apropiatelor a-

Retrăești parcă aevea întrecerea 
dîrză dintre cele 15 echipe dte fot
bal ale cercurilor sportive care 
și-au disputat luni de zile întîieta- 
tea. La începutul campionatului nu
mărul purtătorilor insignei G.M.A. 
era infim. Fiecare meci trebuia însă 
să găsească pe fotbaliști cu noi nor
me trecute. Așa că atunci cînd fluie
rul arbitrului a consfințit încheie
rea ultimului meci, angajamentele 
colectivului la purtătorii de insignă 
era depășit cu 70 la sută.

Ar fi greșit să crezi, așa cum fac 
uni:. că întreaga activitate se re
zumă la jocurile primei echipe de 
fotbal. Se poate spune că fotbalul 
are o mare răspindire. Peste 400 
muncitori il practică astăzi cu regu
laritate. In anul acesta fiecare cert 
sportiv va avea in campionat nu 
numai o echipă de avansați, d șî 
una de începători. Că majoritatea 
celor care fac speri în acest colec
tiv practică fotbalul, este foarte a- 
devărat La fel de adevărat este și 
faptul că muncitorii găsesc în fotbal 
spectacolul sportiv preferat .Asta nu

înseamnă însă că fotbalul este sin
gurul sport practicat și prețuit in 
Hunedoara. „Canavaua șahistă", o 
formă originală de a suplini insu
ficiența numărului jocurilor de șah 
(față de numărul mereu în creștere 
al jucătorilor) prin folosirea lor prin 
rotație, în cercurile sportive a avut 
ca rezultat atragerea a nu mai pu
țin de 2000 parti-cipanți în întreceri
le de șah.

Numărul mereu sporit de moto
ciclete cumpărate dte muncitorii Hu- 

crearea 
în 
de

nedoareii a făcut posibilă 
unei puternice secții de moto, 
care se pregătesc aproaipe 60 
sportivi.

Secțiile de box, de lupte, gimna
stică și volei atrag zeci și zeci da 
tineri în practicarea acestor spor
turi. Există și o secție de ciclism 
cu mulți adepți, dar cu ...puține bi
ciclete. Vezi bine că nu oricine se 
decide să-și cumpere o bicicletă de 
curse. Cu toate acestea, atunci cind 
trnărul rabotor Grigore Suciu s-a 
hotărît să-și cumpere un astfel de 
vehicul n-a pregetat să dea cîteva 
sute de lei în plus pentru o bicicle
tă de curse. Acum însă, nu e sin
gurul care o folosește. Pe bicicleta 
lui Grigore Suciu se antrenează 
și tovarășii săi; lăcătușul Petre 
Valida și forjarul Mihai Sîirbu. De 
altfel, dorința aceasta de a pune 
umărul la rezolvarea greutăților co
lectivului este foarte răspîndită 
printre sportivii combinatului. Nu 
ne referim numai la miile de ore 
de muncă voluntară depuse pentru 
•reamc-najarea bazei sportive sau Ia 
însuflețirea, cu care tinerii răspund 
la orice mobilizare. Este vorba, mai 
ales, de faptul că cei mal mulți d'n- 
tre fotbaliștii dtn cadrul cercurilor 
sportive joacă în echipamente pro
prii, că exemplul lor a fost urmat și 
de mulți alți sportivi.

Acest lucru ca și toate celelalte 
lucruri bune realizate de colectivul 
sportiv al combinatului se d'atoresc 
faptului că, îrr inima muncitorilor 
de aici există dorința fierbinte de 
a face sport. Este dte ajuns să treci 
prin cercurile sportive de la OSM, 
laminoare, C.F.U., exploatări elec
trice, să stai de vorbă cu oameni ca 
maistrul Nicolae Cojocărescu, Moi
se Lobonț, Adalbert Pioker, Nico
lae Laurențiu, Virgil Boboc și alții, 
pentru ca să-ți dai perfect de bine 
seama că muncitorii combinatului 
nu sînt doar „sportivi din tribună" 
și că înțeleg cu adevărat cit de 
bun prieten le este sportul.

Desigur că mai sînt multe de fă
cut Și s-ar putea face multe dacă...

★
In consiliul colectivului au fost 

aleși 14 tovarăși. Știți cîți dintre 
ei activează? Doi: președintele, La- 
dislau Zeleneac și secretarul Arnold 
Forro. Vă închipuiți care ar fi re
zultatele dacă și ceilalți 12 ar pu
ne umărul la treabă. Comitetul de 
întreprindere și direcțiunea nu sînt 
străine de problemele sportului. 
Dimpotrivă, atunci cînd e vorba 

de prima echipă de fotbal, fieoaire 
este gata să dea sfaturi sau s-o 
sprijine. Dar, nici j)înă astăzi nu 
s-a găsit timpul necesar pentru a- 
naiiza muncii colectivului sportiv.

Nu se poate spune că activiștii 
consiliului central al asociației Me' 
talul au ocolit Hunedoara. Dar, 
vai 1 De cele mai multe ori, viz tele 
lor au avut ca obiect preocupări 
mărunte și au aju'at in foarte mică 
măsură pe cei din conducerea colec
tivului sportiv.

Am amintit de toți acești factori, 
pentru că tocmai lipsa dte adîncime 
a preocupărilor pentru ajutorarea 
colectivului sportiv au dus la o si
tuație inadmisibilă: o singură bază 
sportivă pentru sute și sute de mun
citori dornici să practice sportul. 
Faptul că terenurile amenajate prin 
muncă voluntară nu pot fi folosite 
in permanență, pentru că sfatul 
populair orășenesc organizează pe 
ele cite uh tîrg de vite sau le fo
losește pentru alte amenajări, re
flectă tocmai acest lucru. Nu esje 
admisibil ca intr-un oraș de impor
tanța Hunedoarei să nu existe uri 
bazin de înot, un poligon de 
tir sau măcar terenuri simple 
de volei, baschet sau foiball. 
w Foarte multă lume crede și așa 
am crezut și noi înainte de a sosi 
in Hunedoara, că nu vom găsi 

AU CUVSNTUL :
4
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de fotbal, 
mărturie stau tocmai rîndurile 
mai sus inspirate din convorbiri cu 
foarte mulți activiști, sportivi și 
...spectatori. Este drept că, înainte 
de toate, oamenii au vorbit — nu 
puțin — despre echipa lor de fot
bal. La fel de adevărat este că încă 
și astăzi discuțiile sîrat aprinse, con
troversele destul de accentuate și nu 
întotdeauna la un înalt nivel de 
principialitate. Dar la fed de ade
vărat este și faptul că tot mal mulți 
sînt acei care au o orientare justă 
și care iau o poziție activă în lă
murirea celor nelămuriți.

„A fost o greșeală gravă căreia 
i-am tras consecința. Acum nu tre
buie să ne întoarcem privirile în 
trecut, ci să privim cu încredere 
înainte spre viitoarele jocuri ale 
echipei noastre care, sin tem con vinși 
că ne va reprezenta cu cinste". A- 
ceasta este astăzi părerea multora. 
Mîine ea va fi a tuturora, dacă 
cei care au înțeles acest a de’ ăr se 
vor hotărî să-și susțină cu mai 
multă fermitate punctul de vedere 
și dacă... „unsprezeceîe hunedo- 
rean" va ști să răsplătească de la 
primele jocuri încrederea to’ arăși- 
lor lor de munră 

colectiv. Eu lucrez în această 
Uzină de mulți ani și știu ce 
înseamnă stagiul în muncă pen
tru crearea atașamentului față 
de colectiv.

Antrenorul Tiberiu Pui: Schi ui 
este un sport iubit de muncitorii 
din Hunedoara, dar nu avem 
un sprijin concret din partea 

colectivului și nici din partea 
comitetului de întreprindere. De 
asemenea, dacă am avea sufi
ciente laze sportive noi am pu
tea angrena în sport un număr 
de trei ori mai mare de munci
tori și muncitoare.
Nicolae Laurențiu trasator, frun
taș în întrecerea socialistă: 
Noi avem în fotbal o bază de 
mase puternică. Colectivul spor
tiv trebuie să-și îndrepte atenția 
spre cadrele tinere și spre for
marea unei echipe tinere, care 
să ne aducă performanțe de va
loare. Aceasta, în ceea ce pri
vește fotbalul. Nu trebuie scă
pat din vedere însă faptul că 
sute de oameni joacă șah, prac
tică atletismul, că zeci de oa
meni vor să joace handbal, bas
chet, să practice halterele, etc. 
Colectivul trebuie să se intere
seze în egală măsură de cre
area acestor sect's.

» 
*
»1i

legeri ale consiliului colectivului 
sportiv.

DAN GÎRLEȘTEANU 
V. ARNÂUTU 
TEODOR RO1BU

• în cadrul -unei ședințe, care a 
avut loc recent la Comitetul pen
tru Cultură Fizică și Sport de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri, asocia
ția Știința a prezentat un raport 

«asupra organizării și desfășurării 
muncii de agitație și propagandă, 
ta cadrul colectivelor sportive ale 
«asociației. Ținând seanța că, la a- 
•ceastă ședință au fost prezenți re
prezentanți ai tuturor asociațiilor, ca 
și de faptul că ne aflăm în prima 
perioadă a unui bogat sezon die ac. 
riivitale sportivă, vom deduce ușor 
rolul important pe care l a avut 
ședința.

Din păcate, raportul prezentat de 
.-asociația Știința a fost foarte să 
trac în ceea ce privește munca de 
-agitație și propagandă. Este foarte 
adevărat, totuși, că în acest raport 
aau fost arătate o serie de realizări 
riale asociației în domeniul muncii 
Ide propagandă și agitați^. Astfel, 
«multe colective sportive, preocupate 
<Wfe această problemă, au editat afi- 
«șe, iar în unele centre universitare, 

'.^ziarele universităților sau institu
itelor s-au ocupat în coloanele lor 
ude problemele de cultură fizică ș’ 
isport. La rJnd-ul lui, consiliul cen
tral al asociației a tiipărit afișe și 
(dorind să popularizeze activitatea 
«sportivă a organizat numeroase în- 
ttreceri sportive (campionatele aso
ciației. Știința) în centre unde spor
itul era mai puițiin cunoscut.
? Și... cam atît! Iată de ce am con- 
•siderat că raportul prezentat a fost 
foarte sărac. Aceasta, cu atît mai 
•mult, cu cît majoritatea acțiunilor 
tatreprinse de colectivele sportive

MUNCA DE PROPAGANDA Șl AGITAȚIE IN MIȘCAREA SPORTIVA 
TREBUIE SĂ CAPETE UN CARACTER MAI ORGANIZAT!

aîe asociației Știința în domeniul 
agitației și propagandei au avut 
un caracter izolat și spontan, fără 
să fie consecința directă a unei 
permanent^ Și serioase preocupări, 
începînd de la consiliul cerrtYad al 
asociației și mergînd pînă la cel 
mai mic colectiv sportiv.

Faptul acesta noi îl considerăm 
deosebit de grav. Este timpul ca 
toți activiștii sportivi să înțeleagă 
că munca de propagandă și agita
ție, constituie unul din cele mai 
importante mijloace de întărire și 
lărgire a activității sportive. Se 
pare că lucrul acesta nu l-au în
țeles și continuă să nu-1 înțeleagă 
încă bună parte din activiștii noș
tri sportivi.

In cadrul colectivelor sportive 
există acum o periculoasă tendință 
de auto-mulțumire, în sensul că în 
ultima vreme s-a constatat o oare
care înviorare în ceea ce privește 
înscrierea de noi membri. Există 
chiar unii activiști sportivi, care 
susțin că acest lucru se datorește 
unei susținute munci de propagan
dă și agitație. Se poate să fie așa. 
Dar ceea ce este»mai important 
este ca toți acești noi membri de 
colectiv sportiv să facă într-adevăr 
sport. Or, aici este miezul proble
mei și aci intervine rolul hotărîtor 
al propagandei și agitației.

Masele de oameni ai muncii tre
buie atrase nu numai în colecti
vul sportiv, ci și pe terenul de 
sport. Acolo, pe terenul de Volei 

sau fotbal, pe pista de atletism 
sau în bazinul de înot, la masa de 
șah sau la poligonul de tir, doar 
acolo se pot constata realizări va
labile în domeniul muncii de agi
tație Și propagandă și nu in regis
trele de evidență ale colectivului 
sportiv.

Acesta este aspectul cel mai im
portant al problemei muncii de. 
agitație și propagandă. Bine înțe
les că, problema îmbracă și alte 
aspecte. Am putea aminti aci, tot 
ca um capitol important al muncii 
de agitație și propagandă, și faptul 
că în rîndurile sportivilor fruntași 
și ale antrenorilor trebuie dusă o 
susținută muncă de educație, în 
scopul de a se contribui la întă
rirea și dezvoltarea calităților mo
rale și de voință ale celor mai 
buni sportivi și antrenori diin țara 
noastră, care au sarcina să repre
zinte cu cinste culorile patriei noas
tre în întîlnirile internaționale.

Dacă pînă acum asociațiile 
sportive au neglijat sau au subesti
mat problema muncii dte propagan
dă și agitație, pe viitor ele au dato
ria să se preocupe serios de această 
problemă. Și așa cum a arătat în 
încheiere tovarășul Ion Vaida, vi
cepreședinte al Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri, în fața 
asociațiilor sportive din țara noas
tră stau astăzi sarcini importante 
în domeniul muncii de propagan
dă și agitație.

In primul rînd trebuie cultivată 
dragostea față de culorile asocia
ției și față de colectivul sportiv, 
pe care tînărul sau tînăra îl repre
zintă în întreceri. Legînd sporti
vul de locul de producție, legîndu-1 
de instituția, întreprinderea sau de 
fabrica pe care o reprezintă pe te

renul de sport, facem era în ochii lui 
să crească și mui mult rolul im
portant pe care îl are el în com
petiție.

Asociațiile sportive au de ase
menea datoria să stimuleze și să 
sprijine din plin orice inițiativă, 
în ceea ce privește organizarea de 
competiții cu caracter local, în 
care să fie angrenați membrii co
lectivului sportiv. Așa pot deveni 
ei sportivi adevărați. Asociațiile 
sportive nu mai pot privi cu ușu
rință faptul că un colectiv sportiv*  
organizează o competiție locală, 
un concurs de casă sau o între
cere între cercurile sportive. Aso
ciațiile sportive au datoria să aju
te și să sprijine colectivele sport'- 
ve în organizarea și desfășurarea 
acestor întreceri.

De asemenea, colectivele sporti
ve care numără în rîndurile lor 
sportivi fruntași au datoria să or
ganizeze numeroase demonstrații 
sportive, cu prilejul cărora pot fi 
popularizate o serie de sporturi 
care încă nu au cuprins masele de 
tineri din țara noastră. In acest 
fel poate fi legat sportul de perfor
manță de sportul de masă, aducînd 

în mijlocul sportivilor începători pe 
cei măi buni- sportivi sau făcînd 
din sportivii fruntași sfătuitorii și 
prietenii sportivilor de categoria a 
Ilf-a și a Il-a, cărora să le îndru
me pașii pe dirumul ridicării măies
triei sportive.

Așa se împletește munca de pro
pagandă și agitație cu activitatea 
sportivă propriu-zisă. Nu numai 
prin afișe, prin pavoazarea locu
rilor de concurs, prin înscrierea 
de noi membri, prin difuzarea căr
ții sportive sau prin așezarea la 
locurile de producție a loz inc lor 
se face munca de propaganda ț: 
agitație. Această problemă trebuie 
să capete acum un caracter m i 
organizat, ea trebuie adaptată la 
aspectele cele mai importante și 
cele mai actuale ale mișcării de 
cultură fizică și sport din țara 
noastră. Și în această privință sar
cinile nu mai pot fi cuprinse 5e 
un singur activist Asociaț- e spor
tive își pot forma un colectiv de 
propagandă, în cadrul comilMm 
central, după cum și colectivele 
sportive pot forma, la. -iodul lor, 
colective de propagandă

Creînd acest o-gan obștesc, care 
să se ocupe în permanență de pro
blema propagandei și agitației, 
asociațiile și colectivele sportive 
vor contribui efectiv la întărirea și 
dezvoltarea mișcării noastre spor
tive. Avind baza organizatorică 
creată, munca de agitație și pro
pagandă va putea fi urmărită mai 
ușor, activitatea se va duce în mod 
continuu și nu în salturi, iar roa
dele, bineînțeles, vor fi mai fru
moase.

A. CĂLIN
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DORINȚA ILENII...
»
I
I Era ÎDir-o zi de aprilie a 

anului trecut. O zi însorită din 
acelea in care simți o nespusă 
6ete de viață... Pe pista stadio
nului Locomotiva din Craiova, 
alerga un grup de fete. Una 
dintre ele, cu cozi negre flutu- 
rînd în vînt, o luase mult îna- ; 
inte.

— Hai Ileana! Mai repede, ! 
mai repede... răsunam emoțio- ! 
nate glasurile colegelor de pe ! 
marginea pistei. Un nou efort, 1 
ultimul, și firul alb de la so
sire fu rupt. Ileana Iloiu, har- , 
mica elevă a școlii medii teh- i 
nice sanitare din Craiova, cuce- ( 
rise titlul de campioană regio
nală categoria I-a junioare, la : 
crosul „Să întimpinăm 1 Mai". , 
Era o victorie pe care și-o do- 
rise mult...

De atunci a trecut aproape un 
an. In viata tinerei alergătoare 
nu s-au petrecut prea multe 
schimbări. Continuing șirul 
succeselor la învățătură, ea 
muncește astăzi cu rîvnă în ca
drul orelor de practică ale 
ultimului an, căutind să-și de- 
săvîrșească pregătirea profesio
nală. Pentru acei numeroși 
„foarte bine" tînăra Iloiu pri
mește și în acest an bursă re
publicană. Dar oricit de ocu
pată ar fi cu învățătura, Ilea
na nu precupețește nici un efort 
și nu neglijează vreun moment 
pregătirea sa sportivă, în ra
mura pe care a îndrăgit-o atît 
de mult. Și de vrei să faci un 
mic bilanț al realizărilor ei pe 
tărhn sportiv, nu se poate să 
nu recunoști că rezultatele au 
fost cit se poate de frumoase. 
Măi intri, succesul obținut în 
cadrul campionatelor școlare de

In ultimii ani

100 recorduri masculine 
dar... mimai la unele

de tir 
probe

Curînd, trăgătorii noștri frun
tași vor începe activitatea compe- 
tițională. înainte de reluarea 
concursurilor este bine să analizăm 
performantele lor, progresele și 
lipsurile înregistrate, cu atît mai 
mult, cu cât in acest an în fața lor 
stau sarcini deosebit de importan
te. La campionatele europene, care 
vor fi găzduite de țara noastră, 
trăgătorii fruntași trebuie să re
prezinte cu cinste mișcarea noastră 
sportivă ide tip nou și să confir
me frumoasele succese obținute pe 
tărîm internațional.

Privind performanțele realizate 
de trăgătorii noștri, se poate afir
ma că ei au înregistrat în ultimii 
ani o creștere calitativă importan
tă, mai ailes la probele de armă 
(liberă și sport) și pistol (liber și 
la siluete). Mărturie, în acest 
sens, stau cele 175 recorduri dobo- 
rîte în ultimii cinci ani (41 în 1950. 
26 în 1951, 36 în 1952, 32 în 1953 
și 40 în 1954). Din cele 175 recor
duri, 100 au fost doborîte de bă
ieți și 75 de către femei.

Iată acum, exprimat în cifre 
progresul înregistrat in probele 
masculine la armă liberă calibru re
dus și pistol Armă liberă : culcat- 
399 — I. Sîrbu (1949), 400 — 
I. Sîrbu (1952), H. Herșcovici 1954, 
genunchi: 382 — I. Sîrbu (1949), 
394—H. Herșcovicf (1954); picioa
re: 374 — S. Cantili (1949). 380
— H. Herșcovici (1954), 3x40 — 
1139 — I. Sîrbu (1949), 1164 - 
H. Herșcovici (1954); combinată : 
589 — Ștefan Popescu (1952), 595
— P. Cișmigiu (1954); pistol li
ber; 520 — I. Sîrbu (1949), 534
— T. Manicatide (1954); pistol vi
teză: 60/574 — Gh. Lichiardopol 
(1949), 586 — Gh. Lichiardonol 
(1952).

După cum se poate vedea din ci
frele de mai sus, în probele de 
armă liberă întîietatea aparține 
deocamdată tînărului și talentatu
lui trăgător dinamovist H. Herș
covici. In anul trecut maestrul eme 
rit al sportului Iosif Sîrbu nu a 
fost complet restabilit, așa că el 

Xi'U a putut să-și apere recordurile. 
Conștiinciozitatea cu care s-au pre
gătit în acest an atît Iosif Sîrbu, 
cît și ceilalți trăgători fruntași ne 
îndreptățește să credem că în ac
tualul sezon sportiv între trăgă
torii de frunte se va încinge o dâr- 
ză luptă sportivă, din care pot 

anul trecut de !<a Timișoara, la 
care s-a atașat printre pri
mele, apoi promovarea ei în lo
tul republican de juniori iar, în 
ultimul timp, rodnica activitate 
Ce o depune în cadrul școlii

sportive de tineret, condusă de 
antrenorul Ionescu Crum. Aici, 
tînăra Iloiu este întotdeauna un 
exemplu de disciplină și con
știinciozitate.

Ileana Iloiu iubește deopo
trivă învățătura și sportul, reu
șind să le îmbine de minune. 
De acest lucru s-au convins 
pînă acum, toți cei care o știu 
și în primul rîrvd părinții ei 
care o sprijină și încurajează 
mult în activitatea sportivă. 
Dorința tinerei alergătoare est? 
să devină un ibun medic spor
tiv și campioană a tării. Și 
nu putem decît să-i urăm din 
toată inima, îndeplinirea fru
moasei sale dorinți.

rezulta noi recorduri de valoare. 
Nu trebuie să uităm că la probele 
de armă liberă in urma trăgăto
rilor rutinați — Sîrbu, Herșcovici, 
Cișmigiu. D. Vâdrașcu, S. Cantdi, 
St. Pcpescu ș.a. — vin o serie de 
elemente noi, care s-au afirmat pu
ternic în anul trecut — N. Coio- 
caru, Gh. Novac, C. Antonescu, 
ș. a.

In probele de pistol, alături de 
maestrul emerit al sportolui Gh 
Lichiardopol s-au mai evidențiat în 
ultimii ani T. Manicatide, Zoltan 
Deăk, Marin Dochiliță și tînărul 
maestru al sportului Ștefan Petres
cu (Ia pistol viteză). La talere, lup
ta pentru locul tatii se dă cu re
gularitate între tinerii trăgători 
Marcel Vasiliu și Adrian Ioani- 
țescu.

Trebuie arătat însă cu toată tă
ria că, la vitoarele întilniri inter
naționale trăgătorii noștri vor tre
bui să participe la o serie de probe, 
la care ne prezentăm deocamdată 
foarte slab, iar la altele nu au 
concurat nici măcar o singură dată. 
Astfel, băieții noștri se prezintă 
slab la talere; pistol calibru mare 
cu percuție centrală, armă militară 
și armă liberă calibru mare. Amin
tim că la proba de armă liberă 
calibru mare ei au concurat anul 
trecut pentru prima dată. Mai grea 
se prezintă insă situația la pro
bele de cerbi alergători și skeet (ta
lere din turn), probe la care ei nu 
au concurat încă. Și nu trebuie 
uitat nici o clipă că toate probele 
amintite mai sus sînt incluse în 
programul campionatelor europene 
masculine.

Pînă la aceste întreceri timpul 
este destul de scurt pentru for
marea unor trăgători (știut fiind 
că ei se formează după ani și ani) 
însă suficient ca elementele noas
tre talentate să obțină performan
țe bune. Pentru aceasta este nevoie 
însă ca trăgătorilor să li se asigu
re materiale de cea mai bună cali
tate și timpul necesar de a se pre
găti. Ar fi complet greșit ca lucru
rile să se petreacă la fel ca la 
alte competiții, cînd trăgătorii au 
fost angrenați în munci de organi
zare competițională ș. a. In perioada 
de pregătire ei trebuie să fie preo 
cupați exclusiv de antrenamente și 
să aibă ca țel obținerea unor per
formanțe cît mai înalte.

A 8*a  ediție a „Cursei Semteiî”
„Cursa Scînteii" cîștigă, din an în 
an. mai multă popularitate. De Ia 
ediție la ediție, interesul pe care îl 
stîrnește în rîndurile oamenilor 
muncii, al sportivilor și, Tn spe
ciali, în rîndurile cicliștilor din în
treaga țară este și mai mare. Cu 
fiecare nouă ediție, valoarea partici- 
panților crește, iar alergarea de
vine din ce în ce mai <Srz dispu
tată.

Cei mai buni cicliști din Capitală 
și dm dJerite centre risn țară, se 
întîlnesc în fiecare primăvară, la 
startul acestei tradiționale probe. 
De asemenea, cu fiecare ediție nouă, 
organizatorii — acumuătad o preți
oasă experiență — se străduiesc și 
reușesc 6ă asigure competiției tot 
mai bune condițtani de desfășurare.

In vederea acestei întreceri — 
care a devenit de mult — și deplin 
justificat — cea mai populară com
petiție internă, „cursa nr. 1 a ca
lendarului nostru ciclist" — loturile 
de alergători ale diferitelor asocia
ții și colective sportive au început 
.pregătirile dan vreme.

Astfel, dat fiind că iarna a fost 
deosebit de tavoraWă, pregătirile 
cicliștilor ta aer liber au început 
încă din primele zile aile lumii ia
nuarie și ele au continuat apoi cu 
scurte întreruperi.

Ținând seama de valoarea, mereu 
crescîndă a participanților, de nu

De la un an la altul...
28 martie 1954: la bazinul aco

perit de la Floreasca se desfășura 
abia al treilea concurs al anului. 
In proba de 200 m. liber Marga
reta Wittgenstein, în vîrstă de 14 
ani, dobora recordul cu un timp 
valoros (3.04.2). La o săptămînă 
după aceea, în ziua de 4 aprilie 
G. Blajek, C. Marinescu, C. Chir- 
văsuță, St. Kroner, colegi de colec
tiv cu Margareta Wittgenstein, rea
lizau și ei un record republican 
(4.48.4) după schimburile ștafetei 
4x100 m. liber...

27 martie 1955: în același bazin 
o parte dintre cej mai buni ju
niori ai Capitalei s-au prezentat 
la startul celui de al treilea con
curs din acest an. După disputa
rea probei de 200 m. liber junioa
re, crainicul concursului anunță un 
nou record republican. Realizatoa
rea lui: tot Margareta Wittgenstein, 
care între timp crescuse în tehnică, 
tactică și — cu un an — ta... 
vîrstă ! Acum ea a coborît sub 
trei minute. Timpul 2:59,9 se află 
în imediata apropiere a „graniței" 
celor trei minute, dar progresul ei 
continuu va face să. se îndepărte
ze în scurt timp și mai mult de 
această graniță. Colegii ei de co
lectiv și de antrenament n-au mai 
așteptat nici o singură zi. In proba 
următoare, 4x100 m. liber, juniori, 
recordul a căzut încă odată. Dife
rența de 21 de secunde de la re
cordul din 28 martie 1954, pînă 
la cel obținut acum două zile, re
flectă strădania lor pentru a rea
liza performanțe din ce în ce mai 
valoroase

De la un an la altul, de la con
curs la concurs, „speranțele" nata- 
țieî noastre obțin performanțe din 
ce îtf ce mai bune. Cum vor arăta 
ele oare ta martie 1956?—

G. N.

Să ne încordăm eforturile pentru cucerirea 
noilor norme de clasificare sportivă

(urmare din pag. I-a)

vine sarcina de mare cinste de a • 
apăra culorile patriei în întîlnirile : 
internaționale, trebuie să facă față i 
cu succes acestei îndatoriri de că- I 
petenie și tocmai de aceea valoarea . 
lor trebuie să fie tot mai ridicată. ■ 

Pînă acum organizațiile noastre 
sportive au tratat cu oarecare su
perficialitate problema clasificării 
sportive și nu au văzut în sistemul 
de clasificare una din metodele de 
stimulare cele mai importante, care 
determină pe sportiv să urce din 
treaptă în treaptă pînă la culmile 
măiestriei sportive.

Modificările normelor și cerințele 
de clasificare sportivă mir te mar
chează o nouă etapă în 
tuturor organizațiilor de ^■"1 &- 

mărul lor, de asemenea în continuă 
creștere, de la an la an, cum și 
de faptul că pînă acum cicliștiii au 
„în picioare" un kilometraj mult 
mai mare, decât cel pe care îl aveau 
ta al ți ani la această «dadă, este ide 
așteptat ca a VlII-a ediție a aces
tei probe să atingă un nivel deose
bit.

Iată, însă, că organizatorii au a- 
ckis un element nou și important 
în desfășurarea competiției. Și a- 
nume, pentru prima bară „Cursa 
Scînteii" va avea trei etape. Pre
lungirea traseului are o temeinică 
justificare din punct de vedere teh
nic. Este știut că prima probă de 
lung kilometraj a anului, „Cursa 
Scînteii", constituie ultima și cea 
mai severă verificare a cicliștii or 
noștri fruntași în vederea riteserună- 
rii reprezentativei noastre pantei 
„Cursa Păcii". Dat fiindcă,de 1aan 
la .am, cea mai importantă competi. 
ție a ciclismului amator mondial de
vine și mai grea și mai dîrz dispu
tată, apare foarte indicată mărirea 
traseului tradiționalei noastre com
petiții, „Cursa Scînteii". Această 
inovație, contribuie efectiv și la 
desăvîrșirea pregătirii cicliștilor frun
tași, id&n rtodurife cărora se va 
allege echipa R.P.R. pentru cursa 
Praga-Berlin-Varșovia.

Pe crestele Carpaților meridionali
Din jurnalul de zi al echipei „Voința”

Parcurgerea crestei Carpaților 
meridionali ta timp de ia.rnă con
stituie fără îndoială un pas im
portant spre expedițiile alpine de 
mare amploare.

Alpiniștii asociației Voința s-au 
pregătit în vederea acestei traver
sări făcînd antrenamente speciale, 
mai tatii în oraș, pentru condiție 
fizică, apoi la munte. Echipa alpî- 
niștilor de la Voința a început tra
versarea Carpaților meridionali în 
ziua 19 februarie, plecînd de la 
Herculane și îndreptîndu-se peste 
munții Cerna, Godeanu, Retezatul 
Calcaros și Retezatul Mare pînă la 
Petroșani, punctul de încheiere a 
primei etape și totodată locul de 
alimentare pentru etapa a doua.

După trei zile de la plecare, lip
sa de vizibilitate și viscolul de 
lungă durată au pus la grea în
cercare pe tinerii alpiniști. Ei par
curg cu ajutorul busolei și al al- 
timetrului, munții Camei, și pe 
muntele Godeanu — în plin viscol 
— se întîlnesc. cu echipa alpiniști- 
lor de la C.C.A. care pornise din 
Herculane cu o zi în urma lor.

După încă două nopți petrecute 
în corturi, pe un vîrf în apropie
rea muntelui Godeanu, timp în 
care a continuat să viscolească pu
ternic, alpiniștii Voinței stat nevo- 
iți să coboare spre o stină unde din 
nou se întîlnesc cu cei de la C.C.A.

In ziua următoare, vizibilitatea 
este bună. Dis-de-dimineață, alpi- 
aiștii părăsesc sttaa cu toț’,_ doi 
alpiniști de la C.C.A., împreună^ cu 
alți doi de Ia Voința se plasează în 
fruntea plutonului care, încet, se 
rupe lăsînd în urmă, separat un 
echipier al C.C.A., 3poî mai departe 
doi de la Voința și în sfirșit, la 
urmă, stingher, încă unul de la 
Voința. Datorită acestui marș for
țat noaptea îi prinde pe alpinișlă 

zică clin țara noastră și trasează ca 
sarcină principală trecerea colecti
velor sportive, a sportivilor și an
trenorilor lor, Ia forme noi, mai 
perfecționate, de organizam a în
tregului proces de instruire sporti
vă. Rezolvarea cu succes a acestor 
probleme este posibilă pe calea or
ganizării în colectivele sportive, în 
școlile sportive de tineret și de elevi, 
a muncii de instruire și antrena
ment în tot cursul anului și a asi
gurării unui nivel tot mai ridicat al 
pregătirii fizice multilaterale, pre
gătire care oferă posibilitatea de a 
depune eforturi mari de antrenament 
cu ocazia specializării timpurii în 
practicarea sportului.

Valoarea ridicată a noilor norme 
trebuie să fie un puternic sti

Tot ca un element nou poate flî 
considerat și faptul că data desfă*.  
șurării întrecerii a fost „împinsă’" 
cu o săptămînă. Astfai, și pregăti*  
rea spectală .a cicliștilor s-a prelun
git cu o săptămînă. Totodată, către 
sfîrșituil lunii aprilie este mai puțin 
probabil că, în munți, va fi îmtîlniită 
vreme friguroasă, sau cu ninsoare 
și lapoviță, cum s-a tatîmplat 
uneori, cînd proba se desfășura în 
jurul lui 15 aprilie. „Cursa Scînteii" 
se termină de data aceasta cu 8 
zile înaintea „Cursei Păcii", atins. 
gîndu-se astfel punctul culminant 
al pregătirii în preajma întreceri?, 
restul zilelor constituind o scurtă și 
binevenită perioadă de „relaxare”, ta 
urma unui program de pregătire te
meinică.

In ceea ce privește traseul dtta 
acest an, prima și ultima etapă stat 
identice cu cele din ultimele ediții: 
București—Orașul Stalin și Orașul 
Stalin — București. De diata acea
sta intervine o nouă etapă (a doua)' 
pe distanța Orașul Stalin—Făgăraș 
—Orașul Stalin. Deși o etapă re
lativ scurtă (140 km.), ea nu este 
de loc ușoară. Șoseaua urcă și co*  
boairă necontenit pe colinde arde*  
lene, iar dealurile de la Codlea 
și, mai ales, cel de la Perșainâ, 
constituie două serioase examene, 
aceste urcușuri oferta d un bun pri
lej pentru declanșarea atacurilor 
hotărîtoare.

răsfirați pe creastă, fără posibil®*  
tate de regrupare. Cu multă greu*  
tate al treilea sportiv de la CCA 
este găsit de grupul din frunte și 
astfel, cinci oameni sînt nevoiți să 
înopteze intr-un cort de două per
soane. Deși am mîncarea foarte dră
muită, cei de la CCA oferă celor 
doi „oaspeți" den hrana lor. Noap
tea aceasta constituie pentru unull 
din alpiniștii Voinței o grea în
cercare. Rămas singur pe creastă, 
fără cort el este nevoit să se mul
țumească dbar cu sacul de dormit, 
pe un ger de minus 14 grade.

A doua zi, în ciudia lipsei de vizi
bilitate, cei cinci alpiniști ai Voinței 
se regrupează. Urmează punctul cel 
mai critic pentru ei. Din pricina 
greșitei raționalizări a alimentelor, 
acestea sînt pe terminate. Din a- 
cest motiv traseul a fost modificat, 
coborîndiu-se pe valea Lăpușnicului 
spre cabana Pietrele, punctul de 
realimentare, în loc să se urce de 
pe Drăgșani pe vârful Peleaga.

Trei zile durează coborjrea de la 
Drăgșani la Pietrele efectuată pe 
un viscol puternic, care îngreunea*  
ză înaintarea celor cinci alpiniști, 
aflați aproape la capătul puterilor. 
Alimentele se sfîrșiseră și timp de 
patru zile masa lor a constat diri 
cacao cu aipă.

Se merge totuși cu ultimele forțe, 
și însfirșit ectlpa ajunge la caba*  
na Pietrele.

După cîteva zile de odihnă, echi*  
pa părăsește cabana, indreptindu-se 
peste Peleaga și Buta spre Petro*  
șani, de unde pornește peste Paring, 
și Căpățăna spre Valea Oltului. Da 
aici, echipa Voinței a continuat ma*  
rea tură, traversarea Făgărașilor.

M. BOGDAN 
antrenorul secției de alpinism i.

„VOINȚA" ”

mulent. Antrenorii trebuie să ă-» 
corde o atenție specială educării la 
sportivi a încrederii în forțele pro
prii și a deplinei seriozități pen
tru o pregătire intensă. întreaga 
structură a statului nostru democrat- 
popular, succesele lui în știință și 
tehnică, în creșterea culturii, sînt 
o mărturie grăitoare a măreției 
scopurilor care-i însuflețesc pe oa
menii noștri în realizarea scopurilor 
lor. Aceste succese trebuie să-i in
spire și pe sportivii noștri în rea
lizarea noilor norme. Ele sînt un 
stimulent nou pentru obținerea de 
noj succese, pentru gloria patrieil



«CARNET
r TXmiiinică a avut loc pe stad&o- 
Bul Flacăra din Ploești deschide
rea sezonului sportiv de vară. Cu 
acest prilej s-au disputat cîteva 
probe de atletism la care au parti
cipat peste 120 de atleți și atlete. 
Rezultatul oel mai bum. a fost ob
ținut de tînărul Xenofonte Boboc 
la săritura în înălțime, cu 1,85 m. 
Performanța sa reprezintă un nou 
record republican pentru juniorii de 
categoria I-a. După concurs Boboc 
a luat cuvîntul adresindu-se la mi
crofon miilor de spectatori din tri
bunele stadionului:

„Ca muncitor lăcătuș la Uzi
nele 1 Mai șî ca sportiv fruntaș, 
conștient de sarcinile ce revin ti
neretului din patria noastră, la lo
curile de muncă și pe terenurile de 
sport, m-am pregătit cu toată se
riozitatea și am reușit să stabi
lesc acest record, pe care îl închin 
„Săptăminii Mondiale a Tineretu
lui Democrat 1“

La aceeași probă, alt tînâr Eu
gen Ionescu (Voința) a reușit de 
asemenea un rezultat bun: 1,75 m.; 
iar la aruncarea greutății femei. 
Alice Jimele a înregistrat 10,75 m.

(Florian AZhu-corespondent)

Perspective în campionatele republicane de volei
Campionatele categoriei A la 

volei continuă cu o programare 
redusă, datorită faptului că pa- 
dru echipe masculine și patru fe
minine, toate din București, și-au 
terminat jocurile turului, dispu- 
îîndu-și meciurile dintre ele în 
cadrul unor etape care se vor 
desfășura în cursul săptăminii.

Așa dar, ultimele trei etape 
programează cite trei jocuri atît 
în campionatul masculin cit și 
în cel jpminin. In cele două etape, 
care au mai rămas pînă la termi
narea întrecerilor, clasamentele 
sînt definitive în ceea ce privește 
Jocurile 1—3 (masculin) și 1—2 
(feminin). Echipele care ocupă 
aceste locuri, respectiv Locomo
tiva București, Dinamo București 
și Progresul I.T.B. (campionatul 
masculin), Progresul C.P.G.S. și 
Știința I.C.F. (campionatul femi
nin),'nu mai pot fi ajunse de echi
pele cu cele mai multe puncte 
din grupa formațiilor care mai au 
cite două jocuri de disputat. In 
schimb, echipa masculină C.C.A. 
poate fi ajunsă de Progresul Cluj 
în eventualitatea — puțin proba; 
bilă — că aceasta nu pierde nici

Concurs de selecție a! juniorilor la tir
In vederea formării lotului de 

juniori al R.P.R. pentru campiona
tele europene de tir, care vor avea 
loc amil acesta în țara noastră, 
duminică s a desfășurat pe poligo
nul Dinamo din Capitală un con
curs de selecție al juniorilor.

La acest concurs s-a tras proba 
ide armă sport 3 poziții cîte 20 
focuri (culcat, genunchi și picioa
re), fâcîndu-se numai un singur 
clasament individual (masculin și 
feminin).

La aceste întreceri individuale au 
luat parte 26 de juniori de la Tî
nărul Dinamovisf. Rezervele de 
Muncă, Flacăra, Voința și Flamura 
roșie.

Tinerii trăgători au fost ajutați 
de maeștrii ispprtniui Dinu Vi- 

•idrașcu, Marin Dochiliță, Valentin

Al doilea concurs de antrenament
cu cicliștii germani

■ CLUJ (prin telefon). Duminică a 
•avut loc al doilea concurs de an
trenament cu cicliștii germani. De 
data aceasta, distanța a fost mai 
mare, 120 km., proba desfășurin- 
du-se pe șoseaua asfaltată Oluj- 
Oradea. Au participat 11 cicliști 
romîni și 11 germani.

Pînă la km. 30 se merge în plu
ton compact și, între timp, Vasi- 
Tescu sparge. După km. 30. cicliștii 
romîni inițiază o serie de atacuri, 
dar cicliștii germani răspund 
prompt. Pe dealul Căpuș, plutonul 
■este condus de V. Georgescu, C. 
IDumitresou, și genmiainii Renecke 
.•și Scbtir. Act, Schur sparge. Patru 
/echipieri îl așteaptă și, împreună, 
.reintră în pluton în scurtă vreme. 
.!La km. 50 sparge Moioeanu și, ceva 
Jnai încolo, Ion Canstontinescu. Ul
ii mul, primtir-un remiaircaibiil efort, 
reușește să pniindă apoi plutonul.

La Înapoiere asistăm la nume
roase atacuri. Plutonul este perma- 
■nent hărțuit, fie de cfciliști germanii, 
fie de cicliștii noștri. Toate aceste

ATLETIC
Subcomisia de marș din comisia 

centrală de atletism a organizat 
duminică dimineața in împrejuri
mile stadionului Tineretului dăn Ca
pitală o cursă de marș pe o dis
tanță de 13 km. Iată rezultatele 
Înregistrate;

1. Dumitru Paraschivescu (Fla
mura roșie Comerț) lh.02:27,0; 2. 
Vasale Teodosiu (Locomotiva 
P.T.T.) 1.02:57,0; 3. Ion Barbu (FL 
roșie Comerț) 1.03:17,0; 4. Vateriu 
Mitrea (Locomotiva P. T. T.) 
1.05:10,6; 5. Dumitru Ciobanu (Lo
comotiva P.T.T.) 1.05:32,0.
(Nicolae D. Xicolae - corespondent)

★
In cadrul - concursului organizai 

de consiliul regional Știința, pe 
stadionul Tineretului din Capitală, 
rezultatele înregistrate de at- 
teții d’n categ. IlI^a și începă
tori sini: 100 m.: C. Dogaru 12,0; 
Ion Văduva 12,2; suliță: Oct Corban 
45,48; Ion Popescu 44,12; greutate: 
Ion Vintilă 11,69; Ion Palii 11,12; 
800 m.: L. Boreescu 2:10,3; 10 km. 
marș: D. Mocanu 52:04,4; înălțime: 
M. lordăchescu 1.65 m.

unul dintre meciurile sau setu
rile pe care le mai are de jucat. 
O bună performanță pot realiza 
și voleibalistele de la Voința Si
biu sau Constructorul București 
care pot trece de Dinamo Bucu
rești, primele chiar și de Locomo
tiva București, tot în situația că 
obțin numai victorii pînă la sfîr- 
șitui turului. Spre o mai deplină 
edificare, iată și clasamentele celor 
două campionate, așa cum arată 
ele după etapa a șaptea :

MASCULIN
1. Locomotiva Buc. 9 9 0 27 : 5 18
2. Dinamo Buc. 9 7 2 23:13 16
3. Progresul ITB 9 7 2 23:14 16
4. C.C.A. 9 5 4 20:14 14
5. Progresul Cluj 7 3 4 15:14 10
6. Metalul Or. Stalin 7 3 4 13:16 10
7. Știința Arad 7 2 5 11:16 9
8. Dinamo IX 7 16 9:19 8
9. Fi. roșie T. Mureș 7 16 6:20 8
10. Știința Timișoara 7 16 4:20 8

FEMININ
1. Progresul C.P.C.S. 9 8 1 25: 6 17
2. Știința I.C.F. 9 8 1 25: 8 17
3. Locomotiva Buc. 9 6 3 21:11 15
4. Dinamo București 9 5 4 18:18 14
5. Voința Sibiu 7 5 2 17:14 12
6. Constr. București 7 4 3 15:14 11
7. Progresul Cluj 7 2 5 12'.16 8
8. Voința Or. Stalin 7 16 8:20 8
9. FI. roșie Iași 7 0 7 5:21 7
10. Progr. Timișoara 7 0 7 3:21 7

Enea și Mihaj Toader, care le-au 
dat prețioase îndrumări, împărtă- 
șindu-!e din bogata lor experiență. 
Primele 4 locuri în clasamentul 
individual au fost ocupa'e de: 1. 
Jacqueline Zvoneski (Tînărul Dina- 
movist) 522 puncte, 2. Mircea An
tal (Rezervele de Muncă) 494 
puncte, 3. Mircea Răzuș (Tînărul 
Dinamovist 493 puncte, 4. Vic
tor Antonescu (Tînărul Dinamo
vist) 486 puncte.

A doua etapă de selecț e pentru 
lotul de juniori al R.P.R. va a- 
avea ioc duminică 10 aprilie 1955, 
cu participarea primilor patru cla- 
rați din centrele unde a fost orga
nizată prima etapă a întrecerilor 
individuale de tir ale juniorilor.

Petre Gheorghiu 
corespondent

acțiuni nu-și ating scopul — frag
mentarea grupului — și iată că, 
plutonul compact se apropie dlu 
Cluj. Sprintul final prilejuiește o 
luptă sportivă deosebit de specta
culoasă, dfn cane se desprinde net 
duelul aprig dintre Schur și C. Du
mitrescu. Pe linia de sosire, Schur 
(R.D.G.) reușește să-1 depășească 
pe Dumitrescu cu o jumătate de 
roată.

Cei 120 km. ai concursului au 
fost parcurși in 3 ore 18 mim. 27 
sec. Media orară; 36,360 km. De 
remarcat că, spre deosebire de pri
mul concurs (20 martie), forțele au 
fost mai echilibrate, iar pregătirea 
temeinică începe să dea ro&cte evi
dente. Duminică 3 aprilie, se va 
desfășura al treilea concurs de ve
rificare, pe o distanță de 150 km. 
In cursul acestei săptămmi lotul 
R.P.R. \(a acoperi circa 500 km, 
inclusiv concursul „de casă“ al lo
tului care se va disputa vineri, pe 
o distanță de 50 km., cu plecări 
individuale din 5 în 5 minute.

EMIL BOGGS

Dupâ concursul internațional de lanis de masă
Ne aducem aminte că numai cu 

puțini ani în urmă întîlnirile noas
tre la tenis de masă cu echipa 
masculină a Republicii Populare 
Ungare se terminau cu înfringeri 
ia zero pentru noi. Era im eveni
ment atunci ciad reușeam să cîș- 
tigăm cite o partidă individuală! 
lată de ce, cu atît mai mare a 
fost satisfacția noastră, cîmd în 
intîlnirea dintre echipa masculină 
a țării noastre și cea a R.P.U., 
desfășurată joi în sala Floreasca, 
am putut vedea că jucătorii noș
tri au progresat într-atît Incit as
tăzi se pot măsura de la. egal la 
egal cu excelenții reprezentanți ai 
tenisului de masă maghiari. De
altfel, încă de anul trecut valoa
rea tenisului nostru de masă mas
culin se afirma din plin. Să nu ui
tăm că într-un meci amical desfă
șurat la Budapesta înaintea campi
onatelor mondiale și atpoi. peste o 
lună la Londra, noi am fost întfe- 
cuți la limită. La Londra, cel pu
țin, am fost învinși cu scorul de 
5-4...

Intîlnirea cu reprezentativa ma
ghiară desfășurată acum cîteva zi
le ca o ultimă verificare înaintea 
campionatelor mondiale de 1a U- 
treclrt, a> confirmat, țîntr-adevăr, 
nivelul ridicat, atins de formația 
noastră masculină. Noi am fost 
întrecuți cu 9-5, dar așa cum s-a 
desfășurat acest meci, dlacă jucă
torii romîni dădeau dovadă de mai 
mult calm și hotărîre, nu ar fi 
fost o surpriză dacă tabela de 
marcaj ar fi indicat un rezultat de 
egalitate sau chiar victorie pen
tru echipa R.P.R. Să dăm cîteva 
exemple. In meciul său cu Somogyi, 
Toma Reiter avea un set și în 
al doilea conducea cu 20-16... To
tuși, Reiter a pierdut! Și a pierdut 
într-un moment foarte puțin potri
vit pentru noi. Scorul pe echipe 
era 1-0 pentru R.P.U., iar dlupă 
partida lui Reiter, Matei Gantner 
și Mircea Popescu au cîștigat ur
mătoarele meciuri. Deci, noi am 
fi condus cu 3-1 și acest lucru ar 
fi dat pe de o pante rJn impuls

Angelica Rozeanu Ferenc Sido

RETROSPECTIVĂ ASUPRA ETAPE! A ll-A A CAMPIONATULUI DE RUGBI
Desigur că, cea de a doua etapă 

a campionatului categoriei A la 
rugbi a înregistrat un rezultat ne
așteptat : victoria echipei Construc
torul București asupra Locomoti
vei Grivița Roșie, egala de dumi
nica trecută a formației C.C.A., 
campioana de ar.ui trecut. Raportul 
actual de forțe dintre cele două e- 
chipe este sensibil egal, iar în întîl- 
nirea de acum două zile avantajul 
ia fost de partea Constructorului, nu 
numai în ceea ce privește rezultatul 
final, dar și omogenitatea.

învingătorii au fost deciși să cîș- 
tige meciul cu Locomotiva Grivița 
Roșie și, exceptînd nervozitatea ge
nerală a echipei, care a și împiedi
cat desfășurarea unui joc de va
loare, ei au știut cum să dezorga
nizeze jocul adversarilor, au insis
tat în unele momente favorabile, 
fiind de mai multe ori pe punctul 
de a înscrie. Doar apărarea, uneori 
disperată, a feroviarilor a împiedicat 
majorarea scorului. Cei mai buni au 
fost: Bărăscu, Nasta, Manolache 
și Mehedinți.

Locomotiva a prezentat din nou 
o echipă incompletă, dar acesta nu 
explică înfrîngerea. După ce în jo
cul cu C.C.A. am avut prilejul să 
vedem doi jucători din înaintare 
(Pîrcălăbascu și Moraru) în linia 
de trei sferturi, duminică l-am re
găsit pe Pîrcăiăbescu la deschide
rea liniei de atac. Ne miră acest 
mod de a alcătui echipa, cu atît mai 
mult cu cit Locomotiva a promo
vat totdeauna cu curaj și de cele 
mai multe ori și cu s-acces, elemen
te tinerel Ne așteptam ca în .pos
tul deținut de Pîrcălăbescii să aoară 
tînărul Nasta, specialist în jocul 

mai mare jucătorilor noștri, iar pe 
de altă parte, echipa maghiară ar 
fi aivut de remontat un handicap 
important, care ar fi cîntărit greu 
la stabilirea rezultatului final...

Totuși, noi am fost întrecuți cu 
9 5! Urmărind cu atenție fiecare 
intîlnire, ne-am putut da seama 
că ori de cîte ori srau întîlnit cu 
adversari care utilizau buretele, re
prezentanții noștri au jucat cu un 
complex de inferioritate nejustifi
cat. In modlul acesta s-au înregis
trat unele înfrîngeri care au deter
minat o scădere a moralului echi
pei. A fost cazul înifringerilor Iui 
Pesch la Szepesy și Somogyi și al 
lui Mircea Popescu la Szepesy.

In privința meciului masculin 
mai trebuie să facem o observație. 
Jucătorii noștri mai au și acum o 
concepție de joc prea pasivă. Tre
buie să se înțeleagă odată că jocul 
de țăcăneală, fără nici un fel de 
orizont, nu poate aduce succese. 
Or, unii dintre jucătorii noștri care 
ne-au reprezentat în această parti
dă (este in special cazul lui Toma 
Reiter) și-au diminuat valoarea 
prin aceea că nu au utilizat din 
plin loviturile de atac pe care, to
tuși, le stăpînesc.

Și faptul acesta a reieșit cu 
claritate în intîlnirea pe care au 
susțimut-o apoi cu echipa R.P.F. 
Jugoslavia. Jucînd cu foarte multă 
hotărîre, atacînd decisiv, reprezen
tanții noștri au iești învingători 
cu scorni de 9-1. Excepție a făcut 
aci T. Harasztosi, oare în meciul 
său cu Vogrlnc s-a retras îrțtr-o 
apărare nejustificată, codind iniția
tiva adversarului său.

LSsîrd de o parte aceste obser
vații și privind în ansamblu com
portarea jucătorilor noștri, putem 
afirma cu toată tăria că ei sînt în
tr-un accentuat progres, au o va
loare, tehnică ridicată și ne pot 
reprezenta cu cinste în orice Inttl- 
nire internațională.

Neplăcută a fost comportarea e- 
chipei noastre feminine în partida 
cu reprezentativa Republicii Popu
lare Ungare. După ce a învins 

deschiderii și promovat din forma
ția de juniori a . feroviarilor în lo
tul primei echipe. Prezența lui Pîr- 
călăbesctt în pachetul de înaintași 
ar fi determinat organizarea jocu
lui acestui compartiment, care re
prezintă și punctul forte .al echipei 
Locomotiva. Așa cum s-au petre
cut faptele, înaintarea Locomotivei 
a luptat dezorganizat cu un adver
sar puternic. Astfel, Vasile Mladin, 
de pildă, a depus eforturi vizibile 
și a vădit o mare dorință de a face 
ceva pentru crearea de situații favo
rabile echipei sale. Exemplul său a 
fost izolat de al celorlalți jucători, 
dintre care Șerban și Ciobanu au 
muncit de asemenea serios, dar ne
coordonați. Pentru Locomotiva, ca 
și pentru C.C.A., începutul acestui 
campionat, care le-a pus dintr-o 
dată probiema dificile de rezolvat 
trebuie să însemne o experiență în 
vederea pregătirii viitoare. Se știe 
că militari; nu au avut decît două 
ieșiri pe teren regulamentar înain
tea primei etape de. campionat ce- 
eace este cu totul insuficient pentru 
o echipă de rugbi oarecare, și mai 
ales pentru una care are de apă
rat uri titlu cucerit cu însemnate e- 
forturi în decursul anului care s-a 
încheiat.

Dar, etapa a doua ne-a rezervat 
și cîteva observații pozitive, cum a 
fost aceea privind comportarea e- 
chipelor Progresul Sănătatea, a 
Științei Timișoara și a deținătorului 
cupei R.P.R., rugbiștii asociației 
Dinamo. In plus, trebuie să amin
tim despre două arbitraje pe care 
le considerăm foarte bune: acela, 
al lui Dan Ionescu, conducătorul 
meciului Constructorul — Locomo

comod, cu 5-0, echipa R.P.F. Ju 
gaslaviai, formația noastră s-a pre
zentat inexplicabil de slab, fiind 
învinsă de jucătoarele maghiare cu 
scorul de 5-1! Spunem inexplica
bil, deoarece reprezentantele noas
tre Angelica Rozeanu și Sari Szasz 
au dat dovadă de o fluctuație de 
formă cu care nu eram obișnuiți. 
Angelica Rozeanu pierde la Simon 
cu 2-1 în partida pe echipe, pen
tru ca apoi, în finala probei indi
viduale, desfășurata peste două 
zile so întreacă cu 3-0 (11,9 și 
18) după un meci în care reprezen
tanta R.P.U. — deși a jucat cel 
puțin la fel de bine ca în partida 
anterioară — n-a m>ai fost în stare 
să facă nimic în fața jocului exce
lent al campioanei noastre. Apoi : 
Sari Szasz pierde în mod lamenta
bil în fața llonei Kerekes, pentru 
ca în proba individuală întîilnindu- 
se din nou, s-o întreacă după un 
meci care a smuls fără încetare a- 
plauzele spectatorilor. Ținînd seama 
de comoortarea de pînă acum a ju
cătoarelor noastre, credem că va
loarea scăzută arătată de ele în 
meciul cu echipa R.P.U. a fost de
terminată numai de -unele momen
te de emotivitate exagerată. Cu 
toate acestea. Angelica Rozeanu z 
reușit să se stăpinească "> mec ul 
cu Eva Koczian și s-o întreacă de 
o manieră categorică. Despre Eila 
Zeller se poate spune că, deși a 
căpătat multă siguranță in joc, 
ea șovăie încă mult pînă să folo
sească loviturile de atac și, din 
cauzai aceasta, nu poate realiza 
saltul valoric, așteptat cam de 
mult.

Gjndindj-ne la întîlnirile pe care 
le vom susține în cadr.il apropia
telor campionate mondiale de la 
Utrecht credem că rezultr/iri parti
dei susținute cu echipa R.P.U. nu 
este semnificativ. Fiindcă, nu tre
buie să uităm că la campionatele 
mondiale formula de disputare a 
meciurilor probei de echipe femei 
este cu totul alta. Fiecare repre
zentativă .este alcătuită d’in două 
componente, deoarece se joacă sis
tem Cupa Davis. (4 simplu și un 
dublu). Jocurile din campionatele 
mondiale tfc pînă acum au prilejuit 
dublului nostru feminin numeroase 
succese, iar un al doilea accident 
al Angelica! Rozeanu este foarte 
greu de presupus. Ca să nu mai 
vorb’m că, oricînd Ella Zeller sau 
Sari Szasz pot concura cu suc
ces împotriva celor mai bune jucă
toare din lume, lată de ce aștep
tăm cu toată încredere» compor
tarea jucătoarelor noastre la cam
pionatele mondiale din Olanda.

MAX BĂNUS
C. SEVEREANU

tiva și al lui C. care a
asigurat buna desfășurare a jocului 
Progresul Sănătatea — Minerul Pe
troșani. Ambii arbitri, dar mai con
secvent de-a lungul întâlnirii, Dan 
Ionescu, au aplicat în mod just re
gulamentul. Ei au demonstrat că 
modificările aduse regulamentului 
jocului de rugbi permit echipelo- 
să-și realizeze numeroase scopuri 
tactice și să desfășoare jocuri de 
calitate, în ceea ce privește spec
tacolul (Dinamo și Pre ;- -■ . Sana- 
iatea).

O observație specială se cuvine 
echipei Progresul F.B. care a cules 
o dificilă victorie în compania for
mației Dinamo IX. Ditpa cum am 
arătat în cronica de ieri. Progresul 
a fost condusă cu 5—0 'i ,
cîștigînd doar cu cîteva minute îna
intea fluierului final. Aci frttarif 
spus că, pe de o parte, j;”. -~y. ș: . 
■nu au știut cum să-și men-ină *-  
vantajul, iar pe de a’.tă parte, ci cei 
de la Progresul ș-,-c'icat un joc
sub posibilitățile lor fină in mo
mentul în care adversarii au luat 
conducerea. In viitor Progresul tre
buie să lupte de la început pentru 
a obține un avantaj în fața adver
sarilor.

EM. VALERIU
lată clasamentul după etapa a 

Il-a :
1. Dinamo Buc. 2 2 0 0 4?- 6 6
2. Constructorul Buc. 2 2 0 0 21: 3 6
3. C.C.A. 2 110 14: 6 5
4. Minerul Petroșani 2 10 1 6: 6 4
5. Progresul F.B. 2 10 1 12:32 4
6. Progresul Sănătatea 2 10 1 6:18 4
7. Locom. Gr. Roșie 2 0 11 3: 6 3
8. Știința Timișoara 2 0 11 3:11 3
9. Constr. Or. Stalin 2 0 11 0:22 3
10 . Dinamo IX 2 0 0 2 8:12 2

cadr.il


I

I

Intensă activitate la gimnastică'

După o etapă agitată...
Nici n-ar putea fi considerată 

altfel o etapă în care Locomotiva 
Tg. Mureș răstoarnă multe cal
cule și cucerește un punct în de
plasare. în fața unei ecnipe favo
rite, Mineru! Petroșani pleacă cu 
două puncte de la Reghin, iar Ști
ința Timișoara decide în favoarea 
sa vechea rivailitate sportivă cu 
Locomotiva Timișoara de o ma
nieră care a surprins foarte mult. 
Iar dacă adăugăm faptul că aceste 
rezultate au răvășit pur și simplu 
clasamentul vom sublinia mai bine 
caracterul agitat al meciurilor de 
duminică din campionatul catego- 
îiei.A. E bine să remarcăm însă, 
că în ciuda dîrzeniei cu care s-a 
jucat în cele mai multe partide, 
jocurile au avut o desfășurare spor
tivă, înregisțr:ndu-se o singură eli
minare (Doicescu-Locomotiva Con
stanța la Orașul Stalin) și durită
țile la care s-.au dedat umil jucă
tori ai Locomotivei Timișoara în 
..derbiul" t'mișorean.

De altfel, acest „derbi" a stîrnit 
multă curiozitate înainte de dispu
tare, iar rezultatul cu care s-a în
cheiat —• multă nedumerire. In ul
timii cinci ani, jocurile dintre Ști
ința și Locomotiva Timișoara au 
fost foarte echilibrate și s-au ter
minat cu rezultate strînse: patru 
meciuri nule (de cite două ori 1-1 
și 0-0), trei victorii ale Științei (cu 
1-0 și 2-1) și o victorie feroviară 
(cu 1-0). De aceea, rezultatul de 
duminică a produs surprindere. 
Așa cum s-a desfășurat însă me
ciul, acest 6-1 este perfect real. 
Subredacția noastră din Timișoara 
ne-a informat ieri că în acest joc 
pe care spectatorii timișoreni l-au 
denumit „Tinerețea contra bătrî- 
reții", Știința — echipa tînără — 
a jucat foarte bine, practicinid un 
fotbal colectiv și luptînd cu multă 
combativitate, dar sportiv. Studen
ții au dovedit o foarte bună pre
gătire fizică, mai ales în ce pri
vește rezistența și mobilitatea. Ei 
au făcut multe schimburi de locuri 
în viteză, derutînd apărarea, și așa 
grecae, a Locomotivei. Mijlocașii 
ou ..fost „motorul", servind înain
tării numai pase pe jos, ceea ce 
era indicat de altfel, deoarece ba
tea vîntul și jucătorii feroviari sînt 
îrialți și practică un bun joc cu 
capul. Apărarea a jucat corect la 
mtercep.iavind intervenții promp
te. Știința a meritat victoria ch'ar 
la scorul de 6—1.

Expiîcația scorului nu constă nu
mai in comportarea echipei Știința, 
ci și în aceea a Locomotivei, care 
a început greoi meciul. Pe scurt, 
cauzele înfrîngerii feroviarilor sînt 
următoarele : accidentarea lui An- 
drovici (I. Covaci și maj ales Rit
ter nu l-au putut îmiccuii cu s>uc- 
ces); jocul foarte dur și ch'ar bru- 
tal la care s-au dedat unii fere- 
viari alunei oînd scorul era 3-1 
(Ferenczi, A. Covaci, Gall, Ritter 
și chiar Daraban); vîrsta jucăto
rilor (în medie, peste 30 ani)- o- 
noseala pricinuita de 3 jo.uri în 
opt zile; lipsa die voință și con
vingere (la 4-1 nit au mai luptat);- 
jocul individual și fără finalitate 
ai înaintașilor. Toate acestea tre
buie să constituie obiectul unei 
analize în cadrul secției de fotbal 
a Locomotivei. Aceasta are dato
ria să ia măsuri în ce privește al
cătuirea echipei și disciplina jucă
torilor. Actele nesportive ale unor 
jucători — tolerate în mod neper- 
mis de arbitrul A. Kincs în repriza 
doua — au atras dezaprobarea 
itiiar a propriilor susținători. A- 
tentia trebuie îndreptată în egală 
măsură și spre echipa de tineret, 
care poate rezolva într-o măsură 
impasul pi itnei formații.

Spectatorii jocurilor de fotbal au 
început să se obișnuiască cu între
cerile sportive de calitate ale echi
pelor de tineret. Ei le apreciază 
ți asistă în număr mare la pasio
nantele dispute ale tinerilor fotba
liști. Duminică, de pildă", Flamura 
roși’ Arad ș( Dinamo București au 
prilejuit un astfel de spectacol de 
un nivel tehnic remarcabil. Jucă
torii ambelor echipe au desfășurat 
tm joc frumos combinativ, variat, 
eficace, ținînd trează tot timpul 
atenția spectatorilor. S-au eviden
țiat unii jucători ca Găină, Boro- 
ta, Dudaș (FI. roșie), Mihalacle, 
Constantinescu și Ntinw filer (Di
namo). La fel, jocurile Avîntul Re
ghin — Minerul Petroșani, Flacăra

lti prima repriză a jocului Dinamo București—FI. Roșie Arad, Neagu 
a ratat o mare ocazie de gol. Iată faza: atacantul dinamoiist a ezi
tat să șuieze și fundașul arădan Lupeș a intervenit prompt, lămu

rind situafia. Se mai văd Ene, Capaș și Suru.
(foto: I. Mihăică)

FOTBAL IN... NĂMOL
Jocul dintre Progresul Sibiu și 

Locomotiva București a avut, în 
general, doar unele vagi asemă
nări cu fotbalul. Din fericire nu 
din vina jucătorilor celor două 
echipe, care, făcîrxl o neobișnuită 
risipă de energie, s-au străduit 
să ofere un spectacol dinamic ți 
interesant, ci din aceea a organi
zatorilor, care le-att pus la dispo-*  
ziție un teren de joc cu totul 
impropriu. Noul teren de sport 

'din Sibiu, realizat ce-i drept cu 
prețul unor deosebite eforturi din 
partea colectivelor locale, nu înde
plinește deocamdată nici una din 
condițiile elementare care pot asi
gura normala desfășurare a unui 
meci de fotbal. Intr-adevăr, cîmpul 
de joc amenajat dintr-o ciudată 
combinație de pietriș, nisip și pă- 
mînt, fiind insuficient tasat, în 
unele porțiuni, nu permitea balo
nului să sară, — în special în 
fața porților — iar în alte porțiuni 
— complet desfundate — jucătorii 
se înnămoleau p'nă la glezne. In 
asemenea condiții, nici vorbă nu 
putea fi de execuții tehnice nor
male, mingea luînd cele mai neaș
teptate traiectorii-.

Așa nu se poate
Dacă victoria Flacărei Mediaș in 

meciul de duminică a fost deter
minată de mai mulți factori: (buna 
orientare tactică, apărarea și atac 
supra-numerice, permanenta miș
care, un control foarte bun al ba
lonului, în special din- partea mij
locașilor și, mai cu seamă, multă 
putere de luptă din partea întregii 
echipe) înfrîngerea Progresului O- 
radea nu are declt o explicație: 
indolența jucătorilor I I

Și cei mai leneși dintre orădeni 
au fost : Barcu, Coman, Vaczi, 
Koszegi și Szakacs, care n au 
luptat nici un moment cu tragere 
de inimă, n-au depus nici un efort 
pentru a scoate mingile de la ad
versar, nu s-a străduit în nici un 
chip să realizeze un rezultat cît 
mai onorabil pentru formația lor. 
Spre sfîrșitul meciului, un specta
tor venit în ult mul moment — 
fără să cunoască rezultatul, — 
și ar fi putut forma convingerea 
că, cei ce sînt în avantaj și vor

In campionatul echipelor de tineret
Ploești — Locomotiva Tg. Mur ș, 
Știința Timișoara—Locomotiva Ti
mișoara, Știința Cluj—CCA au pri
lejuit și fotbal de calitate și evi
dențierea multor jucători tineri. 
Campionatul echipelor de tineret 
își dovedește nt’litatea cu fiecare 
etapă disputată.

Important est? că echipele ,,simt‘‘ 
competiția și clasamentul consti
tuie pentru ele un stimulent puter
nic. Există o întrecere autentică 
pentru cucerirea primului lec și de 
pe acum și-au înscris candidatura 
CCA, Progresul București, Știința 
Timișoara, Flacăra Ploești. In ge
neral, cu excepția ult melor două 
locuri, clasamentul suferă dese 
schimbări în urma rezultatelor. E- 

fn lupta cu... terenul a ieșit în
vingătoare echipa oaspe, care nu 
a prestat totuși un joc la înăl
țimea valorii jucătorilor săi. In 
special tripleta acționează deslî- 
nat: Roman încearcă prea mult să 
joace pe cont propriu, Olaru este 
dezordonat, iar Zeanâ este încă 
insuficient pregătit pentru a face 
față unui adevărat joc de inter. 
Apărarea feroviarilor se prezintă 
mult întărită față de sezonul tre
cut prin aportul deosebit de ac
tiv a lui Vărzan și Ferenczi — 
acesta din urmă mai inimos de- 
cît orieînd.

Cit despre Progresul Sibiu, pă
rerea noastră este că și în acest 
an — în ciuda situației actuale 
din clasament — va concura cu 
serioase șanse la stabilirea ierar
hiei formațiilor fruntașe îr seria 
respectivă. Antrenorul Anghel Ma
rinescu a asigurat o bună pre
gătire fizică jucătorilor, ale că
ror principale arme sînt, deocam
dată, elanul, vigoarea și viteza. 
Portarul Ghiță, stoperul Bodo, îna
intașul Badea, atent „lucrați", pot 
avea frumoase perspective.

S. MASSLER

cîștiga...
sa țină scorul sint jucătorii Pro
gresului. Altă explicație nu ar fi 
putut găsi faptului că orăde- 
nii loveau puternic și la intim- 
plare balonul, profitînd de orice 
moment pentru a-1 scoate in tușe.

Cauza — constatată de alt
fel de noul antrenor al echipei, fo
stul internațional Ladislau 2i- 
iahi, — este insuficienta muncă de 
educare în ceea ce privește calită
țile morale și de voință ale jucă
torilor. Este bine să se știe, că ti
nerii jucători prin indolența pe te
ren își înăbușe toate calitățile lor și 
își irosesc întreaga muncă depusă 
în cadrul orelor de antrenament. 
Lucrul acesta trebuie să-t înțeleagă 
jucătorii echipei Progresul și ast
fel să treacă să sprijine munca an
trenorului pentru a îndepărta a- 
ceastă gravă lacună din compor
tarea lor.

RENATO ILIESCU

chipele sînt de valori apropiate și 
de aici rezultate diferite de la o 
etapă la alta, fără ca să constituie 
surprize.

Deocamdată, clasamentul se pre
zintă astfel:
1. C.C.A. 5 4 1 0 9: 3 9
2. Progresul Buc. 4 3 1 0 16: 4 7
3. Știința Tim. 5 3 1 1 9: 7 7
4. Flacăra Ploești 4 2 2 .0 13: 4 6
5. Locom. Constanța 5 3 0 2 9: 9 6
6. Dinamo Buc. 5 2 1 2 10: 7 5
7. FI. roșie Arad 5 2 1 2 5: 5 5
8. Avîntul Reghin 4 2 0 2 8: 9 4
9. Dinamo Or. Stalin 5 2 0 3 3: 5 4

10. Locom. Tg. Mureș 4 1 1 2 9:19 3
11. Știința Cluj 4 0 3 1 6: 8 3
12. Minerul Petr. 5 0 1 4 3:17 1
13. Locom. Timișoara 5 V 0 5 5:17 0

■ ue ,eri dimineața, cete mai 
bune echipe de gimnastică ale aso
ciației sportive ,,Rezervele de mun
că" se întrec în finala campionatu
lui acestei asociații. Finalele, găz
duite de sala Dinamo, s-au desfă
șurat în tot cursul zilei de ieri și 
vor lua sfirșit astăzi la amiază.

In încheierea campionatelor în 
jurul orei II se va desfășura un 
concurs de selecție a gimnaștitor 
din lotul R.P.R. care vor lua parte 
la diferite întreceri internaționale. 
Tinerii gimnaști din asociația ,,Re
zervele de muncă’’ și spectatorii 
vor avea prilejul să-i vadă pe cei 
mai bune gimnaști în frunte cu 
Fr. Orendi, A. Kerekeș, M. Botez.

■ La Iași s-au disputat sîmbătă 
și duminică finalele sampicnatului 
de gimnastică al asociației Pro
gresul din cadrul spartachiadei sin
dicale. Desfășurate în fața unui 
public numeros, întrecerile au 
luat sfirșit cu următoarele rezul
tate :

Cat. Ill-fete: I. Domnița Mun- 
teanu (Ploești), 2. Alexandrina Va- 
silescu (Ploești), 3. Maria Stoi- 
cescu (Ploești), Băieți: 1. Cornel 
Calotă (Ploești), 2. Virgil Bîcu 
(Iași), 3. Nic. Gheorghiu (Ploești) 
și Mircea Popa (Iași). Cat Il-fete;
I. Veronica Scheider (Ploești), 2. 
Maria Catrina (București), 3. Gi- 
ca Komișel (Ploești). Cat. I-băieți: 
1. N. Adams (Lipova), 2. St Bil- 
ciu (Or. Stalin), 3. A. Messner
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(Etapa din 3 aprilie 1955)

1. C.CA. — Flacăra Ploești : 
Anulat

2. Progresul F. B. — Știința 
Cluj. (Nu s-au mai întîlnit în 
campionat). Ultimele rezultate: 
Progresul F. B. — C.C.A.: 2— l ; 
Știința Cluj — G.C.A. : 1 — 1.

3. Minerul Petroșani — Dinamo 
București. (195T: 0—4 și 0—0; 
1952: 3-7 și 0-2; 1953 : 0 —2 
și 3—3; 1954 : 2—1 și 2—2). Ulti
mele rezultate : Minerul Petroșani 
— Avintut Reghin : 3—2 ; Dinamo 
București — Flamura roșie Arad:
2-0.

4. Flamura roșie Arad — Dinamo 
Orașul Stalin. (1951 : 2—2 și
3—0; 1952: 0—3 și 1—1: 1953: 
2—2 și 1—2 ; 1954 : 2—0 și 0—2). 
Ultimele rezultate: Flamura ro
șie Arad — Dinamo București 
0—2; Dinamo Orașul Stalin — 
Locomotiva Constanța 2—1.

5. Locomotiva Timișoara — A- 
vîntul Reghin. (Nu s-au mai întîl
nit în campionat). Ultimele rezul-

I tate : Locomotiva Timișoara_ — 
Știința Timișoara : 1—6 ; Avîntul 
Rechin — Minerul Petroșani : 
2—3.

6. Locomotiva Tg. Mureș — Lo
comotiva Constanța. (Nu s-au mai 
întîlnit în campionat). Ultimele 
rezultate : Locomotiva Tg. Mureș 
— Flacăra Ploești: 2—2; Loco
motiva Constanța — Dinamo 
Orașul Stalin : 1—2.

7. Flamura roșie lanoș Herback 
Cluj — Locomotiva Cluj (1954: 
0—j și 0—1). Ultimele rezultate : 
Flamura roșie I. Herback Cluj 
Metalul Baia Mare: 0—0; Loco
motiva Cluj — Progresul Satu 
Mare 1—2.

8. Locomotiva Craiova — Di
namo 6 București. (Nu s-au mai 
întîlnit în campionat). Ultimele 
rezultate: Locomotiva Craiova — 
Metalul Steagul roșu: 1 — 1; Di
namo 6 București — Flamura ro
șie Sf. Gheorgiie 1—0.

9. Metalul Reșița — Metalul
Baia Mare. (1953 : 0—1 și 4—1; 
1954: 0—2 și 3—0). Ultimele
rezultate: Metalul Reșița — Me
talul Oradea: l—0; Metalul Baia 
Mare — Flamura roșie I. Herback 
Cluj: 0-0.

10. Flamura roșie Buhuși — 
Dinamo Bîr'ad. (1954 : 2—3 și
1— 0). Ultimele rezultate: Flamura 
roșie Buhuși — Progresul Focșani: 
0—3; Dinamo- Bîrlad — Știința 
Iași: 2—1.

11. Știinta lași — Flacăra 1 
Mai Ploești. (1954: 0—2 și 0—1). 
Ultime'e rezultate: Știința lași — 
Dinamo Bîrlad 1—2; Flacăra 1 
Mai Ploești — Dinamo Bacău :
2— 4.

12. Dinamo Galati — Dinamo 
Bacău. (1954: 0—2' și 1—0). Ul
timele rezultate ; Dinamo Galați — 

(Lipova). Cat. maestr- : Li, G1J- 
tzer (Or. Stalin), 2. H. Bîrsân 
(Galați). Cat. maeștri: 1. St Si- 
malcik (Or, Stalin), 2. N. Fâtu 
(Or. Stalin), 3. N. Hirscn (Gr. 
Stalin). — Coresp. R. Until și E. 
Ursu).

■ La Timișoara, în faza de zonă 
a campionatelor universitare de 
gimnastică, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate :

Echipe-fete: ]. Institutul Politeh
nic Timișoara 305 60 p., 2. Insti
tutul Agrotehnic Craiova 215.70 p., 
3. Institutul Agroteiinic Arad 
129.96 p. Băieți : 1. Institutul Po
litehnic Timișoara 364.15 p., 2. 
Institutul Agrotehnic Craiova 
160.78 p. Individual-fete, cat. 1 : 
Kristine Hermes (I.P.T.), cat. Il : 
Erica Hilier (I.P.T.), cat juniore: 
Edwiga Nemetiue (Inst. Agroteh
nic Craiova). Băieți, cat. II : Em. 
Bărăneanu (I.P.T.), cat. Ill: St. 
Beregi (Î.P.T.), juniori: V. Gro- 
san (Inst. Agronomic Craiova).

■ La Cluj se va disputa sîmbătă 
și duminică, în sala lanoș Her- 
bak, finala spartachiadei sindicale 
de gimnastică în cadrul asociației 
Metalul. In aceleași zile, sala de 
sport a universității Bolyai va 
găzdui faza de zonă a campiona
tului Universitar. Tot în acest or ș 
va avea loc în zilele de 4 și 5 
aprilie finala asociației Flamura 
roșie, în cadrul spartachiadei sin
dicale.

Locomotiva Iași: 2—4 ; Dinamo 
Bacău — Flacăra 1 Mai Ploești:
4—2.

A. Metalul Uzinele de tractoare 
Orașul Stalin — Flacăra Moreni. 
(1954: 0—3 și 2—2). Ultimele 
rezultate: Met. Uz. tract. Orașul 
Stalin — Știința Craiova: 3—0; 
Flacăra Moreni — Metalul Bucu
rești : 2—0.

B. C.C.A. — Dinamo (rugbi).
(1952: 8—0; 1953 : 6—0. In
Cupă: 6—6 și 14—3; 195„4 : 
6—6 și 9—3. în Cupă 0—3). Ul
timele rezultate : C.C.A. Știința 
Timișoara: 11—3; Dinamo — 
Constructorul Orașul Stalin : 22-—0.

C. Kinizsi Budapesta — Legiero. 
(Nu s-au mai întîlnit în campio
nat). Ultimele rezultate: Kinizsi 
Budapesta — Honved Budapesta? 
0—0; Legiero — Pecs' Dozsa 
0-0.

D. Dorogi Banyasz — Vasas 
Izzo. -(i954: 1—2 și I — 1). Ulti
mele rezultate : Dorogi Banyasz — 
Voros Lobogo : 0—2; Vasas Izzo 
— Dozsa Budapesta • 2—2.

DESPRE CONCURSURILE
12 Șl 13

Concursul Nr. 12 care s-a în
cheiat duminică a fost unul din 
cele mai interesante de-a lungul 
celor 52 de concursuri desfășu
rate în timpul unui an de activitate 
a I. S. PRONOSPORT. Meciurile 
deosebit de echilibrate au pus în 
dificultate chiar pe participanții in 
colectiv. Surprizele care au în
curcat multe calcule au fost, în 
ordine: înfrîngerea echipei Pro
gresul Oradea la Mediaș,, meciul 
nul realizat de Locomotiva Tg. 
Mureș la Ploești și înfrîngerea

■ echipei din Reghin pe teren pro
priu de către Minerul Petroșani. 
După victoria realizată de Loco
motiva Constanța, pe teren pro
priu, în fața echipei campioane, 
era de așteptat ca și cealaltă echi
pă promovată din categoria B — 
Avîntul Reghin — să poată obține 
a»asâ cel puțin un rezultat de 
egalitate.

Concursul 13 (etapa din 3 apri
lie) cuprinde și el meciuri tot așa 
de echilibrate (Progresul Btic. — 
Știința Cluj, Minerul Petroșani — 
Dinamo București ș.a.). Tocmai 
în aceasta constă frumusețea unui 
concurs de pronosticuri sportive. 
De aceea, rămîne de văzut, drcă 
participanții vor reuși să indice, 
de data aceasta, cu mai mult suc
ces, surprizele meciurilor din a- 
ceastă etapă.

■âr
Pînă la închiderea ed ției, la trie

rea celor aproximativ 470.000 bu
letine depuse la concursul de du
minică 27 martie, au fost găsite 3 
buletine cu 12 rezultate exacte. A- 
ceste buletine au fost depuse la 
Vaslui, București și Craiova._



După intrecerite finale ale campionatului de lupte clasce al R.P.R. Din jocurile de handbal de duminică
O '.tapă importantă în calendarul 

intern al .luptătorilor din țara noas
tră a fost lăsată în urmă In sala 
Dinamo din Capitală am asistat 
timp.de trei zile la întrecerile linele 
ale campionatului republican indi
vidual de lupte clasice pe anul 
1955, întreceri la sfîrșrtul cărora 
s-a putut stabili is-arnia celor mai 
buni in acest sport, piuă la viito
rul campionat. Finalele tradiționa
lei competiții au fost reușite dato
rită w.ai multor factori. In prinrol 
rind, numărul particteanțiter a fost 
mai mare decît in ceilalți ani, re- 
marcindu-se îndeosebi participarea 
înregistrată la categoria 62 kg, 
unde cei 19 concurenți au făcut 
destul de dificilă desemnarea cam
pionilor. O mențiune specială tre
buie acordată participării in cate
goriile de greutate mari (semi-grea 
și grea). La categoria grea, de pil
dă an participat !5 concurenți, n'J- 
mir neîntihiit în-~ă pină acum la 
ifcrjn concurs desfășurat în țara 
noastră. Dar nu numai oin punct de 
vedere numeric trebuie scoasă in 
evidență participarea la aceste 
concursuri, ci și din punct de vede
re al calităț'i și :n»i sles al pers 
pectivei pe care o prezintă compor
tarea multora dintre elementele tine
re Unii dintre acești tăieri au fost 
chiar propuși pentru selecționarea în 
lotul republican. De fapt, aceste 
întreceri n-au avut numai scopul 
de a desemna campionii pe anul 
în curs sau de a stabili clasamen
tul celor mai buni, ci nai'ales — 
finind seama de importantele 
concursuri internaționale la care 
vor lua parte luptătorii noștri — să 
verifice stadiul lor de pregătire și 
aă prilejuiască selecționarea unor 
noi elemente. Din acest punct de 
vedere, concursul a dat rezultate 
pozitive. Tineri ca I. Cernea (Si 
naia), 1. Donose (Galați), Fr. Laszlo 
tPloești), I. Ghibu (Hunedoara), 

A. Varga (Buc.), A. Maior (Baia 
Mare), N. Baciu (Oradea), I. Bos- 
cesko (Tulcea), P. Sipoș (Arad) ș.a. 
au dovedit într-adevăr calități rea
le. Fără Îndoială. că perspectivele 
cele mai frumoase le are I. Cer
nea, un autentic talent, campion de 
juniori pe anul trecut. El a furni
zat partide spectaculoase, arătînd 
o serie de calități ca: viteză în 
acțiune, reflexe, combativitate, vo
ință de a învinge. Spectatorii au 
răsplătit în repetate rînduri cu a- 
p'auze pe acest tînăr. Dar nu de 
puține orj aplauzele publicului s-au 
îndreptat și către un concurent, 
trecut de prima tinerețe, l Den- 
derle (Oradea), n vîrstă de 41 
ani. Ca și anul trecut, el a fost 
un exemnlu pentru foarte mulți ti
neri în ceea ce privește combativi
tatea, pregătirea tehnică, fizică și, 
m?i ales, atitudinea sportivă.

în al doilea rind, o contribuție 
însemnată în reușita finalelor cam
pionatului R.P.R a avut-o organi
zarea care a asigurat întrecerilor 
condiții superioare de desfășurare. 

Un alt factor de seamă, a fost 
fără discuție arbitrajul, despre 
care putem soune că a lbs*.  în ori
ce caz, mai hun de cît la alte 
concursuri Hotărîrea cu car» ar
bitrii au pornit să sancționeze orice 
abatere și să aplice strict regula 
mentul. a contribuit în mare mă
sură la dinamizarea întrecerilor. Cu 
multă promptitudine a fost sanc
ționată mai ales lupta pasivă, o 
lipsă generală a luptătorilor noș
tri r»—d» neminU-ate ori.

Cîteva aspecte de la campionatele republicane de haltere
După finalele campionatelor in

dividuale de haltere de Ia Cluj se 
pot trage multe și prețioase con
cluzii. La prima impresie, rezul
tatele ar părea mediocre. Reali
tatea este însă că, marea ma
joritate a rezultatelor oglindesc 
progresul efectuat de tinerii noș
tri halterofili, față de finalele de 
anul trecut. Aceasta înseamnă că 
în majoritatea colectivelor noastre 
munca se desfășoară mai serios 
si că halterofilii se pregătesc mai 
minuțios. Ceea ce este desigur 
îmbucurător. Pozitivă s-a dovedit 
a fi munca asociației Flamura ro
șie, ale cărei colective din Orașul 
Stalin, București, Craiova, Galați 
și Oradea an constituit un ade
vărat exemnlu. Un merit deose
bit are Flamura roșie Orașul 
Stalin, al cărui antrenor, Zoltan 
Pecșî, s-a străduit și a reușit pe 
deplin să nrezinte concurenți bine 
pregătiți care s-au clasat pe locuri 
fruntașe: Mihai Gusbeth a reali
zat 305 kg. la categoria mijlocie, 
iar Siegfried Schuler; 252,5 kg. 
la categoria ușoară. Cu toată 
munca însuflețită a antrenorului 
Peesi. colectivul Flamura roșie 
din Orișu’ Staiin nu sprijină su
ficient se-tia sa de haltere. Și

Aspect de la una din întîlnirile campionatului.

dar mereu prezentă din cauza ten- 
dinții acestora, de a cîștiga datori
tă unui singur punct, acumulat 
de a lungul celor 15 minute de lup
tă. Firește că în această privință 
vina aearține antrenorilor, care dau 
îndrumări în acest sens luptăto
rilor lor, de multe ori chiar în tim
pul desfășurării meciurilor.

Dar iată că de data aceasta, 
lupta pasivă a fost sever sancțio
nată. In cele peste 2G0 meciuri, 
care s-au desfășurat în decursul 
celor trei zile de concurs, s-au dat 
237 avertismente, iar 11 luptători 
au fost descalificați. Este un în
ceput bun, care ar trebui să fie con
tinuat cu aceeași hotărfre, deoaire- 
ce în felul acesta se va elimina una 
din lipsurile care frinează progre
sul acestui sport.

La sfîrșitul campionatului se cu
vine să ne ocupăm și despre ceț 
care au îmbrăcat tricourile de cam-’ 
pion. In primul rind, în această 
privință nu am înregistrat surori 
ze. Chiar dacă în primele patru 
categorii au apărut alți campioni 
decît cei de anul trecut, aceasta nu 
a fost decît un „schimb de șta
fetă." Firește, nu pufem să le con
testăm meritele și mai ales faptul 
că în acest concurs au fost într-a- 
devăr cei mai buni în categoriile 
respective. Unii dintre ei au avut 
de luptat chiar din greu pentru a 
st clasa pe primul loc. In această 
privință, Fr. Horvath își merită pe 
deplin succesul, ținând seama că 
la categoria 62 kgr. a participat 
ctl maj maire număr de luptători, 
cei mai bine pregătiți și de forțe 
egale, care aspirau la rîndul lor 
să cîștige titlul de camp’on. Este 
de amintit că, aci au concurat prin
tre alții foștii campioni și maeștri 
ai sportului I. Crîsnic (Timișoara), 
I. Popescu (Lugoj), campionul de 
anul trecut V. Popescu (D'ramo 
Buc.), M. Sandor (Arad), I. Zentai 
(Orașul Stab'n), V. Sincular (Baia 
Mare) și Gh. Horvath (Dinamo 
Buc.) Alți campioni ca M. Belușica 
sau N. Bujor att avut o sarcină mult 
mai ușoară Ei și-au învins cu ușu
rință adversarii mai slabi ca va
loare și pentru a caracteriza mai 
bine situația putem spune că ace
știa „s-au plimbat" în categoria 
respectivă. Totuși, ei au dovedit și 

este cazul C3 asociația Flamura 
roșie, care s-a ocupat în ultima 
vreme de această disciplină spor
tivă, să analizeze situația de la 
Orașul Stalin.

Bine pregătiți s-au dovedit a fi 
și tinerii concurenți din asociația 
Progresul (Franz Goschler și Io- 
nescu Lisias) care au ocupat locu
rile 2 și 3 la semi-ușoară. Nu 
putem fi de acord însă cu totala 
indiferență pe care asociația Pro
gresul a manifestat-o față de co
lectivul Progresul din Ploești. 
Echipa nu a primit bani pentru 
bilete, (decît pentru ducere), fiind 
nevoită să se reîntoarcă de la 
Clui pe cheltuiala concurenților.

Mențiuni merită și asociația 
Știința, (care a prezentat concu
renți bine pregătiți și în mare 
progres ■ Gomel Bucur, Ion Bal- 
mău, N. Bălcăceanu), Metalul și 
Locomotiva.

Vorbind despre fruntași, trebuie 
să amintim desore concurenții de 
la C.C.A. și Dinamo. Antrenorii 
acestor echipe, Ștefan Gh. ștefan 
și — respectiv — Alexandru Cos- 
ma, s-au străduit și au reușit 
în mare măsură să-și pregătească 
bine concurenții. Așa, de pildă, 
Gh. Piticaru s-a evidențiat în mod 
special, deoarece timp de doi ani 
el a „bătut pasul pe loc" reușind 
acum un promițător „345“ (cu 
12.5 kg. mai bun decît -ea mai 
valoroasă performanță a sa), care 

cu acest prilej valoarea ridicată pe 
care le-o cunoaștem. Cam aceeași 
situație o întîtaiim la categoria 52 
kg., unde campion este A. Ruzsi. 
Comportări sub valoarea lor nor
mală au avut V. Popovici (C.C.A.), 
D. Cuc, A. Șuii ca și M. Schultz. 
Mai ales primul, deși a cîștigat a 
arătat lipsuri serioase, in ceea ce 
privește combativitatea și variația 
în acțiuni. Nu a lipsit mult ca unii 
cum ar fi V. Popovici sau A. Șuii, 
să fie descalificați pentru lupta pa
sivă pe oare au dus-o, fapt care 
nu le face cinste. Ei mai au încă 
mult de lucru și trebuie să priveas
că cu toată seriozitatea comporta
rea nesatisfăcătoare, pe care au a- 
vut-o în finalele campionatului 
R.P.R.

Fără îndoială, că, merite egale 
cu ale actualilor campioni pot fi 
atribuite și unor concurenți ca I. 
Hanțu (Lugoj), I. Crîsnic, 1. Mure- 
șan, T. Tarbă și O. Forai, unii din
tre ei pierzînd în fața campionilor 
la mici diferențe de puncte. Ca și 
aceștia, D. Pîrvulescu a pierdut în 
fața lui M. Schultz, arbitrii apre
ciind că dmaimovistul a fost mai 
combativ. Pîrvulescu n-a mai pu
tut continua concursul în ultima zi, 
fiind oprit die medic pentru o întin
dere d'e ligament. Aceasta nu scu
ză însă absența lui nejustificată die 
la festivitatea de premiere, ca o 
ripostă nesportivă la decizia, arbi
trilor din meciul cu Schultz. Atitu
dinea, izvorîtă dlin tendința de 
vedetism pe care el o manifestă, 
va trebui să fie serios analizată nu 
numai de către colectivul său. ci 
și de către comisia centrală.

Nu putem încheia fără a aminti 
încă un fapt pozitiv care și-a adus 
contribuția sa la succesul concursu
lui. Este vorba de participarea la 
finalele campionatului a unor spor
tivi din regiuni cu o mai slabă 
activitate și tradiție în acest sport, 
ca Iași Galați, Craiova, Hunedoa
ra și Ploești. Mulți dintre luptă
torii reprezentanți ai acestor regi
uni s-au comportat meritoriu și, 
unii dintre ei au fost chiar selec
ționași pentru lotul reprezentativ al 
R.P.R.

I. SEINESCU 
V. GODESCU

i-a adus pe merit titlul de cam
pion al țării. II ie Dancea, ale 
cărui performanțe au fost slabe 
în ultima vreme, a egalat recor
dul republican care-i aparține, iar 
Silviu Cazan, care a fost obiectul 
unor serioase critici, a dovedit prin 
performanța de 382,5 kg. că se 
află în revenire de formă. Rezul
tatele obținute de acești campioni, 
deși bune, nu ne pot satisface 
pe deplin. Halterofilii noștri frun
tași sînt capabili de mult mai 
mult. Și acest lucru a fost do
vedit la Cluj, cînd — în urma 
unor antrenamente mai serioase — 
rezultatele lor au crescut. Un lu
cru trebuie să fie clar pentru con
curenții noștri : pentru a atinge 
performanțe de valoare internațio
nală nu este suficient să devii 
campion al țării, ci trebuie să de
pășești necontenit recordurile, rea- 
iizînd noile norme de clasificare.

Ar mai trebui să vorbim de ar- 
bițri și arbitraj. Cei însărcinați cu 
această m siune — Stefan Vîlcca- 
nu, Gh. Apostol, I. Chirtop și Pa
vel Gospodinov — s-au achitat 
cu cinste de această misiune. Ei 
au fost exigenți în acordarea 
deciziilor și pe bună dreptate nu 
au acordat unele încercări pentru 
record, întrucît ele nu au fost regu
lamentare

1. OCHSENFELD

O privire recapitulativă asupra 
notițelor luate duminică seara, la 
telefon, după relatările corespon
denților noștri, precum și o scurtă 
revedere a însemnărilor noastre 
făcute duminică dimineața pe sta
dionul Progresul F.B. din Capi
tală au fost suficiente pentru a 
ne indica tema principală a aces
tor reveniri asupra etapei de cam
pionat la handbal. Intr-adevăr, 
ceea ce se impune ca principală 
explicație pentru o serie de rezul
tate și de comportări slabe ale 
echipelor de categoria A este, în 
primul rind, insuficiența pregătirii 
fizice a celor mai mulți dintre 
jucători. Pentru a ilustra această 
afirmație, voci da cîteva exemple.

Vom începe cu meciul din „des
chiderea" cuplajului de la Bucu
rești. In această ~ partidă, stu
denții de la I.C.F. au Început 
„tare" și au luat _<fn start" un 
sensibil avantaj. La un moment 
dat ei au condus cu 4—1. Treptat, 
jocul s-a echilibrat, repriza s-a 
încheiat cu 6—5, iar la reluare — 
cu un remarcabil efort — ploe- 
ștenii au remontat și au ajuns 
la egalitate : 7—7. Din momentul 
în care Vulescn a înscris punctul 
egalizator, Flacăra Ploești n-a mai 
putut susține ritmul de joc, s-a 
resimțit după efortul pe care i l-a 
solicitat forțarea egalării și echipa 
s-a prăbușit. în continuare, pre
gătirea fizică generală superioară 
a studenților de la I.C.F. și-a 
spus cuvîntul ; ei ău preluat ini
țiativa, au înscris punct după 
punct și au ajuns să conducă 
cu 11—7, avînd astfel victoria asi
gurată. In repriza secundă, ploeș- 
tenii au fost depășiți numai din

• cauza insuficientei pregătiri fizice. 
Dacă ar fi stat mai bine la acest 
capitol, nu credem că ar fi pă
răsit terenul învinși. O mențiune 
specială nentru jocul lui Căliman 
de la Știirrta I.C.F., care — în 
vervă deosebită — a marcat șase 
goluri, cîteva de o manieră im
presionantă.

Un alt exemplu tipic de deter
minare a unui rezultat de către 
pregătirea fizică ni-1 oferjî meciul 
de la Reșița, dintre Metalul și 
Știința Iași. Localnicii, superiori 
din punct de vedere tehnic, au 
condus tot timpul primei reprize, 
terminînd, la pauză, cu un avantaj 
de 7—4. După reluare, Metalul Re
șița joacă, în continuare, foarte 
bine și — mareînd încă 4 goluri 
— conduce (în minutul 40) cu 
un avantai copios de 7 goluri 
(11—4!) Greu de presupus că i 
Metalul ar mai putea rata vic
toria I Și cu toate acestea, Meta- I 
lu! Reșița n-a cîștigat, trebuind

-------—----------

La sfîrșitul turului campionatul de scrimă categoria 8
Scrimerii participanți în campio

natul categoriei B și-au terminat 
prima parte a competiției lor pe 
echipe. La sfîrșitul turului, clasa
mentele pe arme au următoarea 
alcătuire :

Floretă fete:

0
1
2(1)

0
0
0
0 3 63:33
0 4 (2) 40:56 
0 6 23:73

1. Progr. IMF T. M.
2. Progresul Oradea
3. Voința Cărei
4. Flacăra Ploești
5. FI. roșie Sibiu
6. Constr. T. Mureș
7. Șc. prof. nr. 2 Arad 6 1 0 5 (3) 14:85

Floretă băieți

1. Progr. IMF T M. 6 6 0 0 74:22 18
2. Progresul Oradea 6 5 0 1 64:32 16
3. Flacăra Ploești 6 3 12 59:37 13
4. Constr. T. Mureș 6 3 12 54:44 13
5. Șc. p. nr. 2 Arad 6 10 5 33:63 8
6. Fl. roșie Sibiu 6 2 0 4 (3) 29:67 7
7. Voința Cărei 6 0 0 6 (1) 25:71 5

Sabie

1. Progr. IMF T. M. 6 6 0 0 75:21 18
2. Progresul Oradea 6 4 11 59:37 15
3. Flacăra Ploești 6 2 13 56:40 11
4. Voința Cărei 6 2 2 2 (1) 39:57 11
5. Constr. Tg. Mureș 6 114 43:53 9
6. Fl. roșie Sibiu 6 2 1 3 (2) 32:64 9
7. Șc. prof. nr. 2 Arad 6 10 5 32:64 8

(Cifrele din paranteză de la coloa
na înfrîngeri reprezintă numărul 
meciurilor pierdute prin neprezen- 
tare, pentru care nu se atribuie 
nici un punct).

Așa după cum reiese din urmă
rirea acestor trei clasamente, echi
pele care s-au prezentat cel mai 
bine în decursul +urului au fost

6PORT LA ZI
• BASCHET. — Jocur.le des

fășurate ieri în sala Floreasca în 
cadrul campionatelor republicane 
de baschet s-au soldat cu urmă
toarele rezultate: Feminin; Știința 
I.C.F.-Flamura roșie Oradea 83-21 
(40-9). Cele mai bune jucătoare: 
Weisenburgher, Dragomirescu și 
Simionescu (Știința) și Nagy 
(FI. roșie); Constructorul Bucu- 

să se mulțumească cu uri rezultat 
de egalitate: 11 — 11 1 Coresponden
tul nostru I. Plăvițiu, de la care 
deținem aceste informații, a ținut 
să adauge că, dacă jocul mai 
dura încă un minut, ieșenii ar fi 
plecat cu două puncte... Concluzia 
noastră are un aspect negativ în 
ceea ce-i privește pe localnici 
(pregătirea fizică total insuficientă 
i-a făcut să nu conteze în joc 
decît 40 de minute), dar și unul 
pozitiv; ieșenii au dovedit că sînt 
o adevărată echipă de campionat, 
de lup'ă, cu bună pregătire sub 
raport fizic. Iată de ce așteptăm 
cu mult interes meciul lor de du
minică, de Ia Iași, cu Știința 
I.C.F.

Insuficient pregătite fizic s-au 
mai prezentat duminică și Flamura 
roșie Cisnădie, Flamura roșie Jim- 
bolia și Metalul Timișoara.

In încheiere, cîteva cuvinte des
pre „derbiul etapei": Dinamo 6 
București—Dinamo Orașul Stalin, 
în care victoria a revenit — sur
prinzător. mai ales ca scor _ — 
: ir- ' aspeț’. rt risim 
că, fată de așteptările noastre, 
jocul învingătorilor a însemnat o 
surpriză. Lipsa unor jucâtari pe 
care-i socoteam grea de înlocuit 
în echipă ne făcea să nrivim cu 
mai putină încredere decît de obi
cei exportarea echipei din Orașul 
Stalin. Mai ales că, la rîndul 
lor, bucureștenii au prezentat o 
formație întărită. Cu toate acestea, 
Dinamo Orașul Stalin a fost net 
mai bună și — ceea ce este de 
reținut — a desfășurat un joc de 
calitate. Excelentă a fost mai ales 
apărarea, care a aplicat un corect 
și eficace „om la om". Cît des
pre atac, trebuie să remarcăm ca 
pozitivă orientarea dinamoviștilor 
din Orașul Stalin către un joc 
simplu, „pe poartă". Dacă jocul 
echipei Dinamo Orașul Staiin în 
meciul de duminică nu va rămîne 
„un caz izolat", noi vedem această 
echipă, ca și în anii trecuți, în 
luptă directă pentru titlu, în ciuda 
faptului că în acest campionat 
nu mai beneficiază de aportul mul
tora dintre jucătorii de anul tre
cut.

Dinamo 6 București are, poate, 
scuza că „s-a pomenit" în cîteva 
minute condusă cu o diferență de 
4—0, ceea ce — într-un asemenea 
meci — este aproafie totdeauna 
hotărîtor. Portarul nu-i străin de 
această „neplăcere" intervenită în 
situația echipei... în plus, credem 
că nici formula de alcătuire a 
atacului n-a fost cea mai nime
rită.

RADU URZ1CEANU

cele a’.e colectivului Progresul IMF 
Tg. Mureș. Superioritatea acestora 
a fost evidentă, ele neprerzînd nici 
un meci la nici una din cele trei 
arme. O comportare bună au avut 
ș[ echipele Progresul Oradea, Fla
căra Ploești și Voirrța Cărei cu ex
cepția probei de floretă băieți. Sub 
așteptări s-a prezentat Flamura ro
șie Sibiu, Constructorul Tg. Mureș 
și Șc. prof. nr. 2 Arad, deși sînt 
clasate pe locurile din urma cla
samentului, totuși au dovedit că 
sînt capabile să facă față acestei 
competiții.

Returul campionatului categoriei 
B va începe la 25 septembrie și va 
dura pină la 4 decembrie a. c. Pină 
la retur, scrimerii din aceste for
mații se vor pregăti pentru a parti
cipa la campionatele individuale 
seniori sau juniori.

★
Sîmbătă și duminică, in Capitala 

a avut loc un nou concurs de verifi
care a scrimerilor juniori suscep
tibili selecționării în vederea «•—»- 
pionatelor mondiale. Concursul a 
dovedit o creștere îmbucurătoare ta 
stadiul de pregătire ăl scrimerilor 
noștri. Dovadă că o serie de scri- 
meri seniori de frunte (Istrate. 
Mustață, Ciocîrlie, etc.) au fost in- 
trecuți de cîțiva dintre juniori. Flo
reta fete a fost ciștigată de Olga 
Orban, floreta băeți de Ștefan Ta- 
palagă (după baraj cu lost: Zila- 
hi), iar Ia sabie, la juniori, s-a 
clasad primul Come! Pelmuș.

rești-Fl. roșie Tg. Mureș 67-49 
(22-18). In cursul partidei s-au re
marcat Ekert. Nistor (Constructo
rul) și Zoltan și Kosa (Flamura 
roșie); MASCULIN: Știinfa lași- 
Progresul Tg. Mureș 44-76 (19-37). 
S-au remarcat: Arvinte (Știința) 
și Elek, Zoizon și Radar (Progre
sul). Știinfa I.C.F. — Locomotiva 
P.T.T 58-49 (25-28).

timp.de


Din activitatea antrenorului da natație Em. Freund
Tocmai se terminase timpul re

zervat antrenamentului celor mici, 
și pe toate cele șase culoare ale 
bazJiului Floreasca înotătorii noș
tri fruntași își reluaseră lupta cu 
zecimile de secundă. începea o 
nouă ședință de antrenament a lo
tului republican de natație. Ală
turi de ceilalți antrenori, prezenți 
în acea dimineață la bazin, se afla 

k și Enteric Freund, antrenorul sec- 
I» ției de natație a asoc ației sportive 

„Dinamo’’. Ne-am adresat lui, în 
scopul de a ne împărtăși cîte ceva 
din experiența acumulată pină a- 
cum in calitatea sa de antrenor. El 
ne-a spus, de pildă, că în secția pe 
care o conduce, își desfășoară as
tăzi activitatea pe lîngă o serie de 
înotători fruntași ai țării ca: Za- 
han, Oanță, Olcru, Rujinski, Io- 
nescu și cîteva ,,speranțe” ca Vlă- 
duță, Banck și alții. In afară de 
aceștia, antrenorul E. Freund se 
mai ocupă cu aceeași grijă, îm
preună cu tînărul absolvent al 
I.C.F. Carol Corcek, de peste 100 
de copii de la 10 ani în sus, care 
au îndrăgit înotul și acum își des
fășoară activitatea în cadrul cer
cului Tînărul Dinamovist. Pro
blema pregătirii acestor tineri l-a 
preocupat de multă vreme și îl 
preocupă și in prezent pe antreno
rul E. Freund. La fel ca și alți an- 

p- trenori, care au dobîndit o vastă 
experiență într-o ramură de sport, 

■ Freund consideră deosebit de im
portant faptul de a asigura chiar 
de la început tinărului înotător o 
pregătire tehnică corectă, lucru de 
care depind in largă măsură vii
toarele rezultate. Un exemplu în 
această direcție îl oferă Aurel Za- 
hcn, a cărui bună pregătire tehni
că și dezvoltare fizică i-au permis 
să obțină performanțe valoroase. 
Antrenorului E. Freund i-a plăcut 
dintotoeauna să lucreze și cu ele
mente neformate, pe care munca 
și priceperea sa le-a ajutat să a- 
jungă printre sportivii fruntași ai 
țării. Pentru a izbuti însă, îți tre
buie răbdare, încredere în oamenii 
pe care îi conduci și multă, multă 
perseverență.

Iată ce ne spunea el în legătură 
cu aceasta:

„Ca orice începător. Adrian Oan
ță nu arăta la început mai nimic 
deosebit, în afară de „lucrul” pi
cioarelor. Și tocmai acesta a fost 
elementul care mi-a atras mai mult 
atenția, iar lui i-a adus satisfacția 
îndeplinirii normei de maestru al 
sportului. De mare ajutor mi-a fost 
in acest caz metoda individuali
zării antrenamentului. Astăzi, Oan
ță începe sâ se dezvolte bine și la 
mișcarea brațelor, lucru pe care-l 
obține cu ajutorul gimnasticii spe
ciale făcută de două ori pe săptă- 
mînă la sală, și cu ajutorul exer- 
cițiilor de gimnastică pe care le 
execută înaintea fiecărei ședințe 
de antrenament. Sint încredințat că, 
atunci cind Oanță va ajunge să 
lucreze la fel de bine cu brațele 
cum lucrează cu picioarele, perfor
manțele lui vor fi excepționale’’.

In timp ce ne vorbea, Freunid nu 
pierdea nici un moment din ochi 
pe tînă-ul înotător de pe culoarul 

k VI, care nu era altul decît Oanță. 
F Privindu-l mai atent la lucru, ne 

pute.'.m da ușor seama că, intr-a
devăr Oanță reprezintă o mare 
speranță a tratației noastre la pro
ba de 200 m. bras, probă la care 
a și obținut de altfel, pînă acum 
performanțe valoroase.

„Un caz asemănător, continuă 
firul d-'scuțiej antrenorul Freunid, 
îl prezintă și Gh. Enache. Cind a 
venit în secție se arăta și el des
tul de slab pregătit, în ceea ce 
privește mișcarea brațelor. Am in
sistat împreună mult asupra aces
tui defect și într-un an de zile. 
Enache a ajuns să cîștige secunde 
prețioase.

Dar, cel mai mult mă preocupă 
în momentul de față pregătirea lui 
Al. Popescu. Aș putea spune că 
acest valoros înotător se află as
tăzi în plină transformare și că 
performanțele lui frumoase de pină 
acum ne îndreptățesc să-i cerem 

~ și ma: mult. Cu toate acestea, este 
inadmisibil ca un înotător care 
ocupă locul al IV-lea în lume la 
100 m. fluture cu timpul 1,06.8 să 
fie al .30-lea la 200 m. fluture ou 
timpul de 2:14,9. Iată, deci, o si

ANUNȚ
Biletele pen'ru jocul de fotbal 

C.C.A. — Flacăra Ploești din 
2.IV.1955 (Stadionul Republicii) 
se pun în vînzare de miercuri 
30 martie 1955, ora 9 dimineața 
la:

Agenția Centrală Pronosport, 
Calea Victoriei 9 ; 

tuație cu care nu mă pot împăca, 
nici eu și cred că nici Popescu. 
In prezent ne străduim să găsim 
un ritm cit mai bun în „lucrul” 
picioarelor în stilul delfin pe 200 
m. Dar te rog să mă ierți o clipă... 
întinde laba piciorului, Oanță...”.

Aplecat peste bordura baiziniuilui, 
antrenorul Freund supraveghea în
deaproape mișcările picioarelor tî
nărului înotător. Această scenă îmi 
întări convingerea <;ă în activita
tea lui, antrenorul Freund pune 
un mare accent pe dezvoltarea și 
corectarea tehnic i fiecărui înotă
tor. Lupta dusă de el și sportivii 
antrenați, cu zecimile de secundă 
este in aceste zile tot mai înd'îr- 
jită. Fiecare greșeală neobservată 
sau lăsată să treacă fără a fi în
dreptată constituie pentru el per
sonal un mare neajuns.

Invățînd din propriile sale lip
suri — care la un moment d’at de
veniseră îngrijorătoare atît pentru 
sportivi și asociația în care activa 
cît și pentru el, Eineric Freund a 
înțeles că un rol de seamă în activi, 
tatea antrenorului îl joacă și mun
ca de educare ,a sporilvilcir. Pentru
E. Freund este acum clar faptul că, 
antrenorul, indiferent în <+ rcmură 
de sport ar lucra, trebuie să se 
ocupe la fel de atent de latura edu
cativă ca și de cea tehnică. In toa
te cazurile întîlnite de el, rezulta
tele muncii sportivilor și antreno
rului respectiv au reflectat întot
deauna într-o largă măsură și ca- 

I litatea muncii de educare. El s-a 
I convins 'personali că, cu ajuito.uil 

muncii educațiive se poate realiza 
muLt mai ușor și mai bine indivi- 
diuailizarea antrertzimeintuiluii.

Fretmd consideră, că antrenorul 
trebuie să acorde o atenție deose
bită și relațiilor care se statorni
cesc de obicei între sportivi, pe ®e 
o parte, și între sportivi și antre
nor, pe de altă parte. Relațiile prin
cipiale, tovărășeștii, bazate pe sin
ceritate, atașament reciproc și con
știinciozitate în muncă, vor stabili 
fără îndoială o deplină armonie în 
sînul colectivului de sportivi. Tot 
antrenorului îi revine sarcina dea 
cultiva la sportivi dorința de a-și 
însuși cît mai temeinic cunoștințe 
generale Și sneciale în ramura în 
care activează. Antrenorul, îndeo
sebi cel care are sub îndrumarea 
sa sportivi de frunte ai țării, tre
buie să vegheze ca aceștia să fie 
oameni înaintați, culți, cu o pre
gătire multilaterală, care să facă 

! cinste în toate ocaziile mișcării 
sportive din țara no-stră Ia ă, așa
dar. de aci, necesitatea ca din în
semnările pe care și le face un an
trenor despre activitatea sporti
vului antrenat să nu lipsească ni
ci odată acele prețioase amănunte 
cu privire la starea psihică a spor
tivului, la creșterea nrve’u'ui lui 
cultural, ideologic și politic, pre
cum și trăsăturile de caracter ale 
acestuia. Intr-un cuvînt, antreno-ul 
Freund optează, acolo unde acest 
lucru este posibil de realizat, pen
tru un jurnal al vieții sportive dusă 
de sportivii sect vei și antrenor ul 
lor

Cu toate că nu este vorba de o 
analiză a activității antrenorului 
Freund, trebuie arătat însă și ceea 
ce îl nemulțumește, sau mai bine 
zis ceea ce l-a nemulțumit pînă 
nu de mult: greșeala Iui de a an
trena după preferințe. ,,Ce-i drept 
mi-a trebuit cam mult pînă să-mi 
dau seama de atitudinea mea gre
șită, aceea de a nu lucra decît cu 
băieți’’, recunoaște Freunid. Și ori 
de cîte ori încerci să aduci în dis
cuție problema elementului feminin 
în natație, antrenorul Freund se 
posomorăiște pe dată. Ii vine greu 
desigur, să uite că a contribuit și 
el prin acele preferințe în antre
nament, la secarea izvorului de 
cadre feminine în natația noastră. 
Aceasta însă a fost Acum, antre
norul Freund se ocupă în egală 
măsură de băieți ca și de fete în 
cadrul cercului Tînărul Dinamo
vist. Mărturie a acestui frumos 
început sânt surorile Iordan, cu 
care speră să compenseze într-un 
viitor apropiat tot ceea ce n-a reu
șit să facă pînă acum. Cine l-a cu
noscut pe antrenorul Freund la lu
cru nu se îndoiește nici un mo
ment că el va reuși. Noi îi dorim 
succes OCTAVIAN GINGU

Agenția CC.A. — B-dul 6 
Martie ;

Agenția Dinamo — Șos. Ște
fan cel Mare;

Agenția Pronosport — strada 
Witting;

Casele Stadionului Republicii 
— str. Hașdeu

Este valabilă seria 45.

VIITOAREA OLIMPIADĂ DE VARĂ SE VÂ DESFĂȘURA... IARNĂ
Privirile sportivilor diin lumea în

treagă sînt îndreptate de pe acum 
spire îndepărtata Aus rafie locuil 
de desfășurare a Jocurilor Olimpi
ce din anul 1955. Spre acea Austra
lie care în secolul XVIII nu era 
cunoscută decît sub numele de „In
sula conidămnaților".

Melbourne, care va găzdui cea 
de-a XIII-a olimpiadă modernă, 
este unul dintre cele mai mari ora
șe iade Australiei (1.500.000 local- 
tori) și in același timp, unul dintre 
cele mai imporiaiirte centre ;ndus.ri- 
ale ale țării. Vara, în timpul zilei, 
temperatura atinge chiar 40 de gra
de. In perioada m care se 'or des
fășura Jocurile Olimpice (22 noiem
brie —- 8 decembrie) temperatura i 
medie de obicei este de 22 grrde în I 
noiembrie și 24 grade în decern- I 
brie, deci suportablă de sportivi: 
din țările europene.

Lucrările de construcție și ame
najare a terenurilor unde urmează 
să aibă toc jocurile se desfășoară 
într-un ritm neregulat Au fost mo
mente cind se părea că, Comitetul 
Olimpic australian va renunța la 
organizarea acestei competiții din 
lipsa fondurilor necesare. In cele 
din urmă însă, se pare că piedi
cile au fost înlăturate, și găsin- 
du-se fondurile lucrările au putut 
continua.

Cel mai mare teren de sport din 
Australia-, „Melbourne Cricket Gro
und" va fi transformat în stadion 
olimpic. El este așezat în mijlocul 
unui parc, aflat la o distanță de 
2 km. de centrul orașului. Terenul 
este înzestrat cu tribune acoperite, 
cu o capacitate de 85.000 locuri

Pe stadionul olimpic se vor des
fășura solemnitatea de deschidere 
și închidere a Jocurilor, întrecerile 
de atletism, turneul de fotbal, cel 
de hochei pe iarbă și demonstrațiile 
de gimnastică. In vederea defilării, 
cu prilejui! deschiderii și includerii 
Jocurilor, participanții se vor înco
lona pe terenul de fotbal aflat în 
imediata aipraptere a stadionului 
olimpic, stadion oare poa-rtă denu
mirea de „Richmond Foot-Ball 
Ground".

ACTIVITATEA ȘAHISTĂ
■ Intre șahiștii din. orașele Ga

lați șj Focșani sau disputat, în 
cursul acestei luni, două înt lniri 
pe echipe. In primul meci, desfă
șurat la Focșani, gazdele au reu
șit un rezultat meritoriu, termi- 
nînd la egalitate : 6 6. Gălățen'i au 
cîștigat la primele două mesa: Gu- 
rău—Găureanu 1-0, Paladescu— 
Goldstein 1-0. A doua întâlnire a 
avut loc la Galațj și de data a- 
ceasfa șahiștii gălățeni și-au adju
decat o victorie categorică : 8-4 
cu toate că au pierdut la primele 
mese (Negrea A.—Găureanu 0-1. 
Gurău—Goldstein 0-1).

■ La Ploești, o selecționată a 
orașului a primit replica repre
zentativei șahiștilor din Cîmpina. 
In med surprinzător, ploeștenii 
n-au reușit să iasă învingători, 
meciul terminîndu-se la egalitate : 
7>/z—772. La prima masă, C. Ra
dovici (P). a cîștigat în fața lui 
D. Iliescu (C).

■ Un meci între Progresul Boto
șani și Progresul Suceava, disputat 
la 5 mese, cu tur și retur, a reve
nit șahiștilor suceveni cu scorul 
de 7—3.

■ La Cluj, colectivul sportiv Fla
mura roșie Comerț Alimentar a 
organizat o conupetiție pe echipe, 
la care au participat în total 16S 
concurenți.

■ La începutul lunii, maestrul 
sportului V. Ciocîltea a dat un si
multan în orașul Lugoj. Intilnin- 
du-i pe cei mai buni șahiști din 
localitate, fostul campion a obținut 
rezultatul +24=9—2.

■ In Capitală, colectivul sportiv 
Voința Piele încălțăminte a orga
nizat o competiție pe echipe, cu 
prilejul împlinirii a 4 ani de la 
înființarea asociației sportive Vo
ința. S-au înscris următoarele e- 
ehipe: Progresul ITB, Tînărul Di
namovist C.C.A., Voința Lemn 
Mobilă, Constructorul, Voința Pie
le încălțăminte, Locomotiva și Pro
gresul Arta. Finala competiției va 
avea loc sîmbătă după-amiază în 
sala din str. Halelor 7.

A. Constaniinescu, V. Pala- 
desou, Gh. Ștefănescu, B. 
Zumer, l. Baltag, C. Boian, 
D. Munieanu. _ ,

corespondenți

In apropierea stadionului olim
pic va fi amenajat parcul olimpic, 
unde vor fi construite bazinul de 
natație, velodromul. pista și sec
toarele de atletism pentru antrena
mente, terenul de fotbal pentru an
trenamente. întrecerile de canotaj 
se vor desfășura pe lacul Wen- 
douree în localitatea Ballarat afla
tă la o distanță de 200 km. de 
Melbourne.

Luptătorii și halterofilii se vor 
întrece în clădirea Expoziției din 
Melbourne — una dintre cele mai 
mari construcții ale orașului. Tur
neul de box se va desfășura petri 
stadion anxne amenajat în cartie
rul West Melbourne. Turned efe 
scrimă se va desfășura în sălile pri
măriei Suburbiei St. Kid. întrecerile 
de tir vor avea loc pe poligonul din 
localitatea WiEiamstown aflată la o 
distanță de 15 km. d= Melbourne, 
iar proba de ta-ere pe poligonul ae
roportului Lawerton aflat la o di
stanță de 25 km. de Melbourne.

In sfirșit, întrecerile de gimnasti
că și turneul de baschet se vor des
fășura in hala stadionului de iama.

Guvernul statului Victoria, a că
rui capitală este orașul Melbourne, 
va construi satul ol im pe care va 
putea găzdui 6000 persoane. Satuil 
olimpic va fi amenajat în cartie
rul Heidelberg și este situat la o 
depărtare de 12 km. de centrul ora

Finalele campionatului republican de motocros
Duminică s-a realergat faza re

gională a campionatului republican 
de motocros în Capitală. De data 
aceasta, fruntașii, motocicbsmului 
nostru s-au bucurat de un timp 
deosebit de favorabil și de condi- 
țiuni tehnico-organizatorice de 
concurs dintre cele mai bune.

Pentru comportarea avută, ținem 
să evidențiem pe alergătorii Pave! 
Gheorghiu (Dinamo). Pop Mihai 
(D:namo), St. Iancovici (CCA) și 
Armand Munteanu (CCA), care 
deși pînă la urmă a terminat aler
garea pe locul 11, a condus cu 
multă autoritate în alergare, pînă 
cînd a trebuit să se oprească pen
tru a-și fixa rezervorul de benzină, 
slăbit. Iată acum rezultatele în
registrate :

100 cmc. — I. P. Gheorghiu (Di
namo) 1:14,41; 2. I. Popa (Dina
mo) 1:14,43; 125 cmc — 1. Mihai 
Pop (Dinamo) 57:08,9; 2. Gh. Sto- 
ieru (Dinamo) 1:00,35; 3. T. Ian- 
covicj (CCA) 1:01,22; 4. Romano 
Moldovan (CCA); 5. Aslan Romeo 
(Loc.);'250 cmc —1. C. Nedelcu 
(Dinamo) 56:51,5; 2. Gh. Voicu- 
lescu (CCA) 57:47,0; 3. M. Sărâ- 
țeann (Dinamo) 58:59,1. 4. Barbu 
Predescu (Metalul) 59:23,5; 5. Gh. 
Budacă (Dinamo) 1:00,53; 350 cmc 
— I. Gh. Ioniță (CCA) 53:12,6;
2. C. Radovici (Metalul) 55:30,1; 3. 
G. Berenyi (Dinamo) 56:39,6; 4. 
I.. Szabo (Dinamo) 57:52,9; 5. M. 
Antonescu (CCA) 58:30,9; 500, 750 
cmc — 1. E. Somlo (CCĂ) 56:55,4;
2. Al. Lăzărescu (CCA) 57:38,2;
3. M. Cemescu (Dinaimo) 1:00,51;
4. V. Hedeșhi (CCA) 1:04,34; 5. 
Al. Schneider (Dinamo) 1:04,50;

Din activitatea alpiniștilor
b In tura alpină de iarnă de i 

mare amploare „Traversarea Fă- I 
gărașilor" au mai luat plecarea în 
ordinea anunțată echipele asocia
țiilor Locomotiva (Crăciunescu, Do- 
bre, C. Radu, F. Tudor, Gh. A- 
lexandru). Progresul (echipa I :
E. Csalner, P. Eogoi, I. Mihai ; e- 
chipa II : M. vlădoîanu, Gh. Du
mitrescu, S. Severin, G. Benko) și 
Dinamo (T. Hurubeanu, N. Jitaru, 
D. Elwin).

■ După cum se știe, la 15 apri
lie se închide sezonul de iarnă 
pentru -alpiniști. De această pe
rioadă profită unele asociații spor
tive efectuînd ture de clasificare cu 
alpiniștii care nu part'cipă la tra
versarea Făgărașilor. Astfel, dumi

șului. Satul olimpic va cuprinde Io-' 
cuințe cu 5 camere, locu ințe ou un 
etaj ș. a.

Bucătăriile și sălile de mese vor. 
fi amenajate în alte clădiri aflate 
în apropiere. Cartiruirea sporiiviilor 
va fi făcuta în noul sat olimpic 
precum și in două clădiri ale Uni
versității din Melbourne și anume: 
Janet Clark Hail și internatul fe
minin.

Construcțiile de amenajare ale 
stadionului șj satului olimpic vor 
costa aproximativ 3,5 milioane lire 
australiene. Numai satul olimpic 
va costa 2 milioane de lire și de 
aceea organizatorii sînt hotărîți ca, 
după terminarea Jocurilor, să vîn- 
dă locuințele Ia licitație.

După cum este obiceiul, primul 
lucru pe care l-a discutat Comi
tetul Olimpic australian a fost 
alegerea afișului Jocurilor Olimpice. 
Desenul a fost executat ^l'e pictorul 
Richard Beck. Afișul Jocurilor 
Olimpice de la Melbourne nu se 
deosebește mult de acria al edi
țiilor precedente. Pe tradiționalul 
fond albastru sînt executate crie 5 
cercuri olimpice, simbol al frăției 
dintre rase și continente, iar pe 
fond alb, stema orașului Melbourne, 
cu inscripția: „Olimpic Games-*  
Melbourne — 22 nov. — 8 dec. 
1956".

categoria ataș — 1. M. Dănescu + 
St. Turea (CCA) 1:08,50; 2. P.
Enescu + N. Burcuș (Dinamo) 
1:13,08; 3. St. Sandi + Fr.. Sziser 
(Dinamo) 1:13,19; 125 cmc fete — 

1. Venera Vasilescu (Dinamo) 
49:29,1 2. Ilona Kedves (Dinamo) 
1:22,30.

★ •
Campionii regionali precum și un 

număr important de motocicliști 
fruntași din Capitală își vor conti
nua întrecerile de motocros îh 
cursul acestei săptămîni întîlrrin- 
du-se, pentru desemnarea camp'o 
nilor republicani la alergările de 
motocros. Finalele campionatului 
republican de motocros vor avea 
loc la Orașul Stalin, începind de 
vineri 1 aprilie,- în organizarea a- 
sociației Metalul și se vor desfă
șura pe un traseu de aproximativ 
100 km.

Spre deosebire de anii prece- 
denți, pentru campionatul de mo
tocros, comisia centrală de auto*  
moto a hotărît ca anul acesta mo- 
tocicliștii să nu se mai întreacă 
numai individual, ci șj pe echipe. 
Finala campionatului de motocros 
pe echipe va avea loc vineri 1 
aprilie, iar pentru individuali du
minică 3 aprilie. In vederea aces
tor întreceri motocicliștii asocia
țiilor Metalul și Dinamo s-au și 
desplasat ta Orașul Stalin.

Revizia tehnică și antrena
mentul oficial, atît pentru campio
natul pe echiipe, cît și pentru cel 
individual vor avea loc joi 31 

martie cînd vor trebui să fie preț 
zenți la Orașul Stalin campionii 
regionali din întreaga țară.

nică, o echipă a asociației Flamu
ra roșie a escaladat Valea Gălbe
nelelor și Hornul Coamei. Același 
traseu a fost parcurs și de o e- 
chipă masculină și alta feminină 
din asociația Știința. Alte două 
echipe ale Științei au efectuat tra
seul de pe Valea Seacă a Carai-- 
manului. Două alpiniste de la _ Me
talul s-au alăturat echipei feminine 
a Științei.

Ar fi de dorit ca și alpin'știi ce
lorlalte asociații să folosească 
scurtul răgaz pînă la 15 aprilie 
ipent™ efectuarea turelor de iarnă 
necesare clasificării.
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DUPĂ VICTORIA BOXERILOR NOȘTRI LA PARIS
In cursu zilei de ieri, redacția 

noastră a avut c nouă convorbire 
telefonică cu Parisul. La celălalt 
capăt a! firului se afla antrenorul 
de stat Ion Popa, care a ținut să 
ne comunice cîteva date suplimen
tare asupra victoriei obținută de 
selecționata Buciireștiului asupra 
reprezentativei Parisului Dar să 
dăm cuvînitul antrenorului Ion 
Popa :

— „Boxerii francezi au fost ad
versari redutabili pentru pugiliștii 
noștri. Ei cunosc mult box, posedă 
remarcabile calități fizice, lovesc 
puternic și au o rezistență excep
țională. Spectatorii, la rîndul lor, 
au dat dovadă de multă sport’vi- 
tote, aplaudînd în egală măsură 
atît acțiunile parizienilor cît și pz 
cele ale boxerilor bucureșteni. E 
foarte semnificativ faptul că deci
zia meciuluj Mîndreanu-Cadeau a 
stîrnit proteste în rindtil spectatori
lor parizieni, Cadeau fiind avanta
jat de judecătorii arbitri. In rest 
celelalte decizii au fost juste. O 
singură dificultate am avut de în- 
tîmpinat. S a fumat foarte mult in 
sală, atmosfera a devenit foarte 
improprie pentru boxeri și mulți 
din ei s-au resimțit din această 
cauză în cursul partidelor.

— Care au fost cei mai buni pu- 
giliști francezi ?

— Ne-a impresionat, în primul 
rind, Pigou, învingătorul lui Peire 
Popescu Pigou este dealtfel și 
campionul Franței din acest an, la 
categoria mijlocie mică. El boxea- 
ză foarte calm, organizat, lovește 
scurt și iute. Popescu a fost tri
mis la podea ju prima repriză tn 
urma unei directe de dreapta. Mult 
box cunoaște Assaga — învingă
torul lui Tiță — și Renoult — în
vinsul lui Gh. Fiat Renoult a eschi-

FRANCISC AMBRUȘ

vat cu promptitudine și numai 
torită dirzenfei lui Fiat, a fost 
voit să accepte lupta In ultima 
priză. Parizianul a uzat și 
unele „trucuri", pe oare le-a

da- 
ne- 
re- 
de 

cc-
Plat de la boxerii profesioniști. Tre
cute să vorbim șj despre Fernan
dez — campionul Franței la ca
tegoria „ușoară" — care în com
pania Juj Constantin Dumitrescu a 
furnizat un meci de o rară spec
taculozitate. Lemouzy — adversa
rul lui Mircea Dobrescu — s-a do
vedit de asemenea, foarte „tare". 
Multă vreme lupta a fost dusă de 
la egal la egal. Apoi, însă, atacu
rile permanente inițiate de Dobre
scu au sfîrșit prin a-1 ,,sufoca" pe

francez, care a fost depășit net la 
puncte.

— Cum s au comportat pugiliștii 
noștri ?

— In general, sîntem mulțumiți 
de ei și privim cu încredere apro
piatele întîlniri internaționale. La 
capitoîul „evidențieri" trebuie să în
cepem cu Constantin Dumitrescu 
care a fost răsplătit de parizieni 
cu aplauze la „scenă deschisă" 
pentru boxul său tehnic șj specta
culos. De egală prețuire și... aplau
ze s-au mai bucurat Mircea Dobre
scu, Gheorghe Fiat. Francisc Am- 
truș N. Mîndreanu șl Ghețu Veli- 
cu (care a luptat cu multă dîrze- 
nie). Toma Constantin nu s-a pre
zentat în cele mai bune condițiuni 
(meciul său cu Masso a fost foarte 
anost), iar Petre Popescu s-a si
tuat la valoarea sa obișnuită. Va- 
sile Tiță a ,,mers“ destul de bine 
pînă în repriza a doua, term’nînd 
in avantaj. Neblocîndu-se însă 
timp în repriza a tre:a, după 
istovitoare luptă corp la corp, 
primit o lovitură foarte puternică 
ficat și cu toate eforturile sale 
a mai putut continua lupta.

Și la Paris, Dumitru Ciobotaru 
a produs o excepțională imprest 
datorită rapidei sale victorii asu
pra boxerului de culoare Briant. 
Ciobotaru a lovit rapid șj eficace, 
iar Briant a fost nevoit să se re
semneze la o apărare disperată, ne- 
rezistînd totuși decît două minute.

In general, se poate spune că 
boxerii noștri au luptat cu dîr- 
zenie și curaj iar eforturile lor au 
fost încununate de o bine meritată 
victorie. Spectatorii parizieni ne-au 
ovaționat cu căldura, iar ziarele

la 
o 
a 

la 
nu

de duminică publică reportaje de
tailate despre această*"  reuniune.

FOTBALUL PESTE HOTARE
VOROS LOBOGO A REALIZAT 

SCORUL ETAPEI
Iată rezultatele înregistrate în e- 

tapa a Vl-a a campionatului de 
fotbal al R.P. Ungare: Honvcd — 
Kinizsi 0—0 (în prima repriză 
Honved a avut inițiativa, în cea de 
a doua Kinizsi a atacat mai mult), 
Voros Lobogo — Salgotarjăni Bâ- 
nyăsz 9—0 (2—0). Foștii campioni 
au jucat excepțional. Golurile au 
fost marcate de Hidegkuti (3) Palo- 
tăs (3) Karasz (2) și Kovâes I. 
Vasas Ezo — Diosgyori Vasas 2-0 
(0-0). Meciul s-a jucat la Diosgyor. 
Golurile echipei budapestane au fost 
marcate de Gyurik și Bukovi. Doro- 
gi Bânyăsz — Dozsa Budapesta 
1—0 (0—0) Meciul s-â jucat la Bu
dapesta și victoria a revenit echi
pei miniere în minutul 87 prin go
lul înscris de Molnăr. Cei mai buni 
de pe teren au fost Ilku 1 și Buzăn- 
szki de la Dorogj Bânyăsz. Csepeli 
Vasas — Gyori Vasas 3—1 (2—1). 
Meciul s-a jucat la Gyor, unde e- 
chipa gazdă a fost învinsă. Primul 
gol l-au înscris gazdele prin Koos, 
apoi cei de la Csepel au marcat trei 
goluri prin Toth II, Dobaszi și 
Keszthelyi. Vasas Budapesta — 
Szombatheh- Torekves 5—1 (4—0). 
Golurile au fost înscrise de Csor- 
dâs (3), Szilăgyi I (1), Milosovics 
și respectiv Nyiro. Cele două pro
movate, Legiero șj Pecsi Dozsa au 
făcut scor alb.

Înaintea etapei de miercuri cla-

performanța realizată de echipa ma
rinarilor din Stalino V.M.S., care 
reușește să obțină a patra victorie 
consecutivă. Echipa Ț.D.N.A. din 
Sofia care a pierdut doar la frun
tașa clasamentului a început să în
registreze victorii în serie și se a- 
nunță o pretendentă serioasă la pri
mul loc. Două din meciurile etapei 
a patra se vor desfășura în cursul 
acestei săptămîni. 
în urma jocurilor 
V.M.S. Stalino
V.V.S. Sofia 
T.D.N.A.
Udarnik Sofia 
D.N.A. Plovdiv 
Spartak Stalino 
Minior Dimitrovo 
Spartak Plovdiv 
Dinamo Sofia 
Lokomotiv Plovdiv 
Lokomotiv Sofia 
Spartak Pleven 
Torpedo Sofia 
C. Zname P-keni

LUPTA STRINSA

Gornik Radlin 
Polonia By tom 
Gwardia Bydgoszcz 
Gwărdia Krakov

0
0
1 
O

1 
î
1
2

2:4 
2:7
0:2
0:4

2
2
1
0

2 1
2 1
2 0
2 0

DUPĂ MECIUL
R. CEHOSLOVACA — AUSTRIA

Iată clasamentul 
de ieri.

4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4 
3

CAMPIONA
TUL R.P. POLONE

4
2
3
2
1
1
2
1
1
0
1
0
0 13 
0 12

o
2
o
1
2
2o
1
1
3
0 2
2 2

o 
o
1 
o
1
1
2
1
2
1

:2 
:4 
:3
:3
:5
:5

IN

DESPRE UN „FESTIVAL”
Nu se poate spune că tova

rășii din conducerea colectivu
lui sportiv Flacăra-Ploești n-au 
„idei". Una dintre ele a... răbuf
nit acum cîteva luni... Ce și-au 
zis, oamenii? Ia să organizăm 
noi un festival artistic, să fa
cem rost de niște bănuți pentru 
nevoile colectivului I

Și au pornit la treabă...
Au stabilit programul artistic 

și mai ales... prețurile de intra
re ! Era vorba, — după cum ne 
relatează corespondentul nostru 
Mihail Georgescu, — de Visile 
Tomazian, Gică Petrescu, Ma
ria Tănase, mă rog, actori unul 
și unul. Dar nici... prețurile nu 
erau mai prejos. O „invitație" 
costa 10 lei I

Mai de dragul actorilor, mai 
din simpatie pentru... fotbaliștii 
Flăcării, ploeștenii luară cu asalt 
„invitațiile". In cîteva zile, nu 
mai rămăsese aproape nici una 
din cele 2.000 de invitații puse 
în vînzare.

Și iată și mult așteptata sea
ră de 26 februarie. Seara festi
valului... 2.000 de ceîațeni ai 
Ploeștiului cumpăraseră invita
ții ! 2.000 de cetățeni își fă
cuseră planuri mărețe pentru 
această seară! 2.000 de cetățeni 
și-au îmbrăcat veșmintele cele 
mai frumoase. 2.000 de cetățeni 
au*pornit  voioși spre sală... Și 
tot 2.000 s-au întors „plouați", 
după ce citiseră afișul care a- 
nunța că „spectacolul a fost a-

samentui se prezintă a st fe 1 :
1. V&râs Lobogo 6 6 0 0 22: 2 12
2. Kinizsi 6 4 2 0 15- 2 10
3. Bp. Vasas 6 4 2 0 21: 9 10
4. Honvdd 6 3 2 1 13: 9 S
5. Dorogi Banyasz 6 2 3 1 6: 6 7
6. Pâcsi Dozsa 6 3 1 2 8: 8 7

7. Vasas Izzo 6 2 1 3 11:14 «
8. GySri Vasas 6 1 3 2 9:13 5
9. Salg. Banyasz 6 1 3 2 6:17 5

10. Csepeli Vasas 6 2 0 4 8:15 4
11. Diosgyori Vasas 6 1 2 3 4: 8 3
12. Dozsa Bp. 6 0 3 3 5: 9 3
13. Sz. Tdrekvâs 6 1 1 4 7:18 3
14 Legiero 6 0 2 4 2: 7 2

V.M.S. STALINO S-A DISTANTAT 
IN CLASAMENTUL 

R.P. BULGARIA
SOFIA 28 (prin telefon). — Cea 

de a patra etapă a campionatului 
bulgar de fotbal s-a caracterizat în 
general prin rezultate strînse și prin 
victoria echipelor în deplasare. Din 
cele cinci meciuri disputate, trei au 
revenit echipelor oaspe, iar două 
s-au terminat la egalitate. Deci a- 
vantajul terenului nu a mai influ
ențat rezultatul. Merită a fi relevată

VARȘOVIA 27 (prin telefon). - 
Cea de a doua etapă a campiona
tului de fotbal al R.P. Polone s-a 
caracterizat prin victoria echipelor 
gazdă, excepție făcînd întîlnirea 
C.W.K.S. — Gwardia Krakow, ter
minată cu victoria 
scorul de 3—0. 
comenta celelalte 
buie să atragem atenția cititori
lor asupra deciziei C.C.F.S. din 
R.P. Polonă, prin care a admis re
venirea la vechile denumiri ale u- 
nor colective de fotbal. Astfel Bu- 
dowlani Gdansk se numește acum 
„Lechia” Gdansk, Sparta Bytom se 
numește „Polonia" Bytom, iar 
Wlokniarz Krakow se numește 
„„Garbarnia" Krakow.

Scorul etapei a fost realizat de 
Gwardia Varșovia care a dispus pe 
teren propriu de Polonia Bytom cu 
scorul de 7—1. Gornik Radlin a în
trecut pe Gwardia Bydgoszcz cu 
2—0, Unia Chorzow a învins pe 
Garbarnia Krakow cu 3—0. Le
chia Gdansk a dispus de Wlokniarz 
Lodz cu 2—0, iar Kolejarz Poznan

militarilor la 
înainte de a 
rezultate tre-

a terminat la egalitate CU Stal
Sosnowiec: 0-0.

După două etape clasamentul se
prezintă astfel:
Stal Sosnowiec 2 1 1 0 4:0 3
Unia Chorzow 2 1 1 0 3:0 3
C.W.K.S. 2 1 1 0 3:0 3
Lechia Gdansk 2 1 0 1 2:1 2
Gwardia Varșovia 2 1 0 1 3:3 2
Kolejarz Poznan 2 0 2 0 0:0 2
Wlokniarz Lodz 2 1 0 1 1:2 2
GaTbarnia Krakow 2 1 0 1 2:3 2

Baschetbaliștii bulgari învingători la Bruxelles
BRUXELLES (Agerpres).—TASS 

transmite :
La Bruxelles s-a desfășurat zilele 

acestea întîlnirea internațională de' 
baschet dintre echipele reprezenta
tive masculine și feminine ale R.P. 
Bulgaria și Belg'ei

femi-In meciul dintre echinele 
nine, baschetbalistele bulgare au 
obținut o frumoasă victorie cu sco
rul de 65-33 Meciul dintre echi
pele de băieți a fost 
sportivii bulgari cu 
66-55

cîștigat de 
rezultatul de

PRAGA 27 (prin telefon). — 
Duminică la Brno, reprezentativa de 
fotbal a R. Cehoslovace a inaugu
rat sezonul internațional din acest 
an, susținînd primul meci în com
pania echipei Austriei. Această în- 
tîlnire s-a disputat în cadrul com
petiției „Cupa Internațională Dr. 
Iozsef Gero" înființată în acest an, 
competiție la care participă echipele 
R.P. Ungare, Italiei, Iugoslaviei, 
Elveției, R. Cehoslovace și Austriei.

Spre deosebire de anii trecuți cînd 
selecționarea echipei cehoslovace 
se făcea după perioade de cantona
ment, anul acesta comisia centrală 
de fotbal a hotărît ca selecționarea 
echipei să se facă după alt crite
riu. Cea mai în formă echipă va for
ma scheletul reprezentativei. Așa 
s-a ÎHtîmplat și duminică. Echipa 
aliniată de R. Cehoslovacă s-a bazat 
pe scheletul echipei Spartak Sokolo- 
vo Praga. Dăm mai jos formația 
care a jucat și cluburile din care 
fac parte jucătorii: Houșka (Spar
tak Sokolovo) 
tak Sokolovo), Hledik (Kridla Vlas- 
ti Olomouc), Șafranek (U.D.A.) — 
Hejsky (Spartak Sokolovo) Proc- 
hazka (Spartak Sokolovo) — Paz- 
dera (Tankista), Svoboda (Spartak 
Sokolovo), Krizak (Banik Ostrava), 
Crha (Spartak Sokolovo), Peșek 
(Spartak Sokolovo). Deci nu mai 
puțin de 7 jucători de la Spartak 
Sokolovo, echipa campioană pe a- 
nul 1954.

In prima repriză echipa ceho
slovacă atacă insistent și reușește 
să conducă cu 2—0. Austriecii au 
practicat un fotbal de clasă, au a- 
vut acțiuni legate și cu toate că e- 
rau conduși cu 2—0 au reușit să 
egaleze.

In repriza secundă, echipa ceho
slovacă joacă mult mai bine, în
scrie un nou gol, și atacă pe
riculos poarta apărată de Schmied, 
astfel că austriecii recurg la duri
tăți. Tot în repriza secundă s-a re
marcat și apărarea echipei cehoslo
vace, care a reușit să mențină, re
zultatul în favoarea sa. A arbitrat 
cu multă competență arbitru! iugo
slav Lemesici.

Echipa secundă, care a jucat la 
Viena a fost întrecută cu scorul de 
6—4 .Punctele învinșilor au fost 
realizate de Cimra (3) și Jaku.bcik. 
Echipa selecționată de juniori a R. 
Cehoslovace a întîlnit naționala de 
juniori a Austriei la Bratislava. Ti
nerii jucători au reușit să termine 
la egalitate 2—2. In orașul Libere 
(Boemia) reprezentativa de tineret 
a R. Cehoslovace a fost întrecută 
de reprezentativa de tineret a R.D. 
Germane cu 4—1.

Menclik (Spar- 
dik (Kridla Vl<

„PICTURI
Dacă aveți de gin A să vă du

ceți sîmbătă, la meciul C.C.A.— 
Flacăra Ploești, care se joacă 
pe Stadionul Republicii, fiți fo
arte atenți cînd treceți pe a- 
leea ce duce spre tribune. Să 
nu care cumva să întoarceți ca
pul spre stingă, că puteți avea 
un șoc puternic și — doamne 
ferește — s-ar putea să vi se 
facă răul...

Noi am trecut prin clipele as
tea și nu știm dacă le vom. 
uita vreodată. Inchipuiți-vă și 
dvs: să te trezești tam-nesam 
față în față cu niște monștri de 
pe altă lume, care te privesc 
încruntați, gata parcă să te sirin
gă de git. E drept că aceste 
sinistre apariții nu sînt vii (as
ta mai lipseai), ci te privesc 
de pe zidurile unde au fost pic
tate, dar oricum, simți că în
cepe să-ți înghețe sîngete tn 
vine cînd te uiți la ele.

Din informațiile pe care le- 
am luat, cică aceste... capodope
re ar avea scopuri educative, în 
sensul că ar urmări să lămu
rească publicul asupra anumitor 
faze din jocul de fotbal (care... 
ar fi mai bine să lipsească!). E 
vorba de fazele de joc pericu
los /

Intenția a fost bună. Dar nu
mai intenția!

Firește, n-avem nici o pre
tenție ca „picturile" de pe zidu
rile Stadionului Republicii să 
rivalizeze ca realizare artistică 
cu cele ale lui Rembrandt, Leo
nardo da Vinci sau Rafael San- 
zio... Atît de pretențioși nu sîtu 
tem. Sîntem mult mai modești. 
Pretindem doar ca panourile să

AL FLĂCĂRII-PLOEȘTI!
minat pentru o dată ce se va a- 
nunța ulterior".

Și... „ulterior" a rămas și pînă 
azi/

Intretimp însă un zvon a fă
cut să tresară inimile ploeșteni- 
lor: invitațiile cumpărate pentru 
festival aveau să fie valabile la 
primul meci al Flăcării. Dar să 
vezi, al naibei ghinion, în pri
ma etapă, la 6 Martie, după cum 
scria în „Sportul popular", Fla
căra-Ploești „sta", iar în etapa 
următoare — șt mai mare ghi
nion — juca tocmai la Arad, 
cu Flamura roșie !

Pînă la 20 martie, cînd însfîr- 
șii Flacăra juca la Ploești cu A- 
vîntul Reghin, ploeșlenilor li s-a 
părut un veac. In ziua meciului, 
fiecare ș'.-a șters bine invitația 
de praf și a plecat cu ea spre 
teren. Biletul costa 8,50! Invita
ția o plătiseră cu IC lei. Dar 
ce și-au zis: treacă de la noi!

Cînd să intre pe poarta sta
dionului — stop I

— Biletul!
— Păi... uitațL.. invitația I... 
A I Asta nu e bună! Așteptați 

pînă se organizează festivalul!
— Și cînd se face festivalul
— De unde să știu eu?!...
Ei, ce ziceți de asta? Noi cînd 

avem un ban și vrem să-l pă
străm, îl depunem la C.E.C. La 
Ploești însă, după cum se vede, 
„depunerile" se fac și la... co
lectivul Flacăra-Ploești. Tot e 
bine că nu se gindesc oamenii 
să înființez'’ și... sucursale !...

•••

fie sugestive, corect executate Și 
cu simț artistic, pentru ca într-a- 

devăr să-și ajungă scopul lor 
propagandistic sau educativ.

Or, dintr-un spirit de econo
mie rău înțeles, sau din alte 
motive, aceste „picturi" au fost 
date spre execuție, unui „ar
tist" specializat, probabil, pe 
vremuri, în pictura de halbe și 
cîrnați pe firmele circiumarilor.

„Fotbaliștii" de pe aceste pa
nouri arată ca niște sperietori 
de ciori, iar ținuta lor și „ex
plicațiile" care se dau sînt ana
poda. Asta ca să nu mai vorbim 
de jambierele și bocancii pe care 
îi poartă și care sînt de un mo
del necunoscut încă de la Ecua
tor la Polul Nord.

In forma actuală, în afară de 
faptul că sus amintitele panouri 
trezesc spaima copiilor (și chiar 
a adulților), ele sînt ținta ilari
tății firești a spectatorilor, cons
tituind o notă proastă pentru 
unul din principalele stadioane 
ale țării.

Deci, ori să fie refăcute pe 
ici pe colo (și anume în părțile 
esențiale, cum spune Caragiale), 
ori pur și simplu să fie acope
rite cu var, scutindu-ne astfel 
de noi emoții, sîmbătă, cînd ne 
vom duce la meci...

Facem apel, eventual, la ini
mile... caritabile ale tovarășilor 

din C.C.F.S., care se ocupă cu 
problemele de propagandă și a- 
gitație.

JACK BERARlU
GEORGE MIHALACHE 
I. HABOT

Rezultatele crosului L’Humanite
TASS

lîngă 
martie

PARIS (Agerpres). — 
transmite:

In pădurea Vincennes de 
Paris s-a desfășurat la 27 
tradiționalul cros aii ziarului „L’Hu
manite". La întreceri au luat parte 
peste 9.000 de sportivi printre care 
și cei mai buni fondiști din Fran
ța, U.R.S.S., R. P. Polonă, R. Ce-

Ceteka

Stipek învingător 
în Germania occidentală

PRAGA (Agerpres). 
transmite:

Cunoscutul jucător cehoslovac de 
tenis de masă Ladislav Stipek a cîș
tigat turneul internațional desfășu
rat zilele acestea în localitatea Ess
lingen din Germania occidentală. 
In finală Stipek a învins cu 3-2 pe 
coechipierul său Tereba după o în
trecere spectaculoasă.

**

I 
i 
i

hostovacă, R. P. Ungară, R. D. Ger
mană, Italia și Elveția.

In proba rezervată femeilor, pe 
distanța de 2.000 m., primul loc a 
fost ocupat de sportiva sovietică 
Nina Otkalenko cu timpul de 737”. 
Pe locurile următoare s-au clasat: 
Komarova (U.R.S.S.)— 7’41”; Lz- 
șina (U.R.S.S.)—7’43”; Gabor (R.P. 
Polonă) — 7’53”; Cemoșc ;< 
(U.R.S.S.) — 7’55” și Kiriușina 
(U.R.S.S.) — 8’02”.

Cursa rezervată bărbaților, pe 
distanța de 10.000 m. a luat sfîrșit 
cu victoria cunoscutului atlet ceho
slovac Emil Zatopek care a acope
rit distanța în timpul de 35’15”. 
Locurile următoare au fost ocupate 
în ordine de: 2. Chromik (R. P. 
Polonă) — 35’20”; 3. Ulțberg (R. 
Cef oslovacă) — 35’27”: 4. Kovacs 
(R. P. Ungară) — 35’32”; 5. Kri- 
voșein (U.R.S.S.) 36’; 6. Basalaev 
(U.R.S.S.) — 36’06”.
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