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Pentru continua dezvoltare 
a sporturilor nautice1

IN CLRIND se va relua activi
tatea de sporturi nautice.. Cano
torii, veliștii, tinerii constructori 

de navomedele, care s-au pregă
tit cu grijă in tot timpul iernii, 
trec acum la activitatea de pregă
tire pe apă, iar peste vreo lună îi 
vom putea urmări în primele con
cursuri oficiale.

Sporim ile nautue fac parte din 
acea categorie de sporturi care 
înainte de 23 August 1944 ntt a- 
veau in țara noastră decît o foar
te slabă dezvoltare, fiind practica
te pe o scară redusă, mai mult cu 
caraceter 
constituind 
așa-ziselor 
tul altfel 
Transformările intervenite în ulti- 

. mii zece ani în sportul nostru au 
revoluționat și această disciplină, 
făcînd din sporturile nautice un 
bun al maselor largi, asigurîndu-le 
un loc de frunte în ansamblul 
mișcării noastre de cultură fizică 
șl sport. Ca urmare a grijii deose
bite acordată sporturilor nautice 
la noi, în ultimii ani canotorii ro- 
mîni s-au afirmat puternic pe plan 
internațional. Acum doi ani, ei au 
cîștigat numeroase medalii de 
aur in cadrul întrecerilor sportive 
ale Festivalului de la București, 
anul trecut echipajul de 8+1 fete 
al R.P.R. s-a clasat pe locul 
II la campionatele europene, iar 
caiacistul Mircea Anastasescu pe 
locul III la campionatele mondiale. 
Aceste performanțe au făcut să 
crească prestigiul internațional al 
canotajului nostru Succese însem
nate au fost realizate și pe plan 
intern: a crescut numărul partici- 
panțifor la concursurile cu carac
ter republican, a luat amploare ac
tivitatea juniorilor, cărora li s-a 
organizat un campionat republican 
special, a crescut numărul concur
surilor cu caracter de mase, cen
tre noi (Reghin, Sulina, etc.) au 
fost cîștigate pentru această disci
plină, a crescut nivelul tehnic 
unor sportivi fruntași, s-a 
dus practicarea canoei, s-a 
nivelul pregătirii științifice 
trenorilor, etc.

Sezonul care începe în 
ridică în fața activității 
turi nautice sarcini mai 
orieînd. La îndeplinirea 
toate asociațiile sportive 
conlucreze cu comisia

de simplu divertisment, 
un fel de „apanaj" al 
„elite” sociale. Cu te
stau lucrurile astăzi.

ai 
intro- 

ridicat 
a an

curînd 
de spor- 
mari ca 
acestora, 

trebuie să 
centrală 

de specialitate. Ele trebuie să în
țeleagă caracterul aplicativ al spor
turilor nautice, importanța lor 
deosebită în pregătirea tineretului 
nostru, necesitatea cit mai largii 
lor extinderi și — ‘ 
să le acorde 
că, așa cum 
conferință a 
Unul din cele 
biective în 
nautice la 
practicării lor 
mai sănătoasă bază de masă.” Co
lectivele sportive cu secții de ca
notaj trebuie să se preocupe de a- 
tragerea cît mai multor tineri în 
această disciplină, să se îngrijeas
că de ridicarea nivelului Ier teh
nic. Antrenorii au datoria de a-și 
concentra atenția nu numai asu
pra unor „vîrfuri", ci și asupra e- 
lementelor noi pe care trebuie 
să le ridice necontenit și să le 
aducă la valoarea acestora. In 
momentul de față, în canotajul 
nostru, între elementele de va
loarea lotului reprezentativ și masa 
celori alți canotori este o mare 
diferență. înlăturarea acestei ano
malii se poate face numai printr-o 
muncă asiduă a antrenorilor și cu 
contribuția asociațiilor sportive, 
chemate să-și dea sprijinul pentru 
asigurarea condițiilor necesere

In cadrul acestei largi acțiuni 
trebuie pus un accent special pe 
ridicarea elementelor feminine, ca
pitol la care — sub aspect canti
tativ — stăm inadmisibil de slab

în consecință — 
tot sprijinul. Pentru 

se sublinia în ultima 
Comisiei centrale, 

mai importante o- 
domeniul sporturilor 
noi este extinderea 

pe o cît mai largă și

Cu _.
I.C.F. și Metalul București, 
mura roșie U.T.A. Arad și, oare
cum, Progresul Timișoara, celelal
te colective cu secții de canotaj 
nu se pot mîndri cu prea multe 
realizări la acest capitol.

Un alt domeniu spre care tre
buie îndreptată atenția este cel al 
juniorilor, cărora trebuie să li se 
asigure condiții bune de pregătire 
și — prin organizarea cît mai 
multor concursuri — posibilitatea 
de a se întrece, de a cîștiga ex
periența competițiilor. Este bine ca 
antrenorii noștri să aibă mereu în 
vedere exemplul antrenorului ară
dean Zoltan Torok și al lui I. Co- 
jocaru de la Tînărul dinamovist, 
care au obținui anul trecut fru
moase rezultate in munca cu ele
mentele tinere

Din punct de vedere al calenda
rului competițional, anul acesta 
s-a făcut un progres, fiind intro
duse noi competiții cu carecter re
publican organizate de C.C.F.S. La 
rîndul său, calendarul C.C.S. este 
mai bogat ca orieînd la sporturile 
nautice. Socotim însă că Ia baza 
dezvoltării sporturilor nautice tre
buie să stea concursurile locale 
in care să se întreacă zeci și zeci 
de sportivi. Ia tipuri de ambarca
țiuni cît mai variate. In această 
privință, este de datoria comisiilor 
orășenești să ia de pe acum toate 
măsurile necesare. Aceleași comisii 
au sarcini importante și în ceea 
ce privește grija pentru întreține
rea ambarcațiunilor

O altă problemă de bază a spor
turilor nautice la noi este 
dezvoltării armonioase a 
ramurilor nautice. Trebuie 
„predilecția" unor centre 
schit (Timișoara) sau a 
pentru caiac și canoe (Galați), 
trecindu-se în toate centrele la 
practicarea tuturor ramurilor* In 
mod deosebit trebuie sprijinită 
dezvoltarea activității la vele, ra
mură rămasă in urma celorlalte 
practicată pe scară 
mai în București

Ținem să arăi+n 
ta tradiționala cursă 
pe Dunăre, una din 
competiții ue acest 
organizează 
campionat 
sportive trebuie să-i 
atenția pe care o i 
petiție de asemenea ai 
astfel este c L, ,, 
centrale de specialitate 
ne dezvoltarea întreceriloi 
lom pe apă (cu care sla 
nul trecut, la Arad, uh promiță
tor debut), a concursurilor Kfcj

‘îu>i

excepția colectivelor Știința 
- ’ ~ Fla-

aceea a 
tuturor 

curmată 
pentru 
altora

redusă și nu-

că anul aces- 
de mare tond 

cele mai mari 
gen care se 

în lume, a devenit 
republican. Asociațiile 

’* toată
o com- 

______ i a®R»aie. Tot 
o datorie a\Comisiei 

spriji
ne sla- 
Efeut a-

tor debut), a concursurilor Kw na- 
vomodele și să studieze posibilita
tea organizării și Ia noi a întrece
rilor de bărci cu motor. Numai în 
acest fel ne vom putea mîndri cu 
o activitate completă în această 
disciplină sportivă. In acest an an
trenorilor noștri le revin sarcini im
portante. Ei trebuie să se preocu
pe permanent de ridicarea nivelu
lui științific al 
și de ridicarea 
sportivilor pe 
Antrenorilor le 
a le pregăti cît 
tivele noastre 
campionatele europene ce vor a- 
vea loc la București, pe toți spor
tivii care vor lua parte la întreceri 
internațional, in țară și peste, ho
tare și, maNales, la întrecerile 
sportive ale Festivalului de la 
Varșovia.

Ținînd seama de cele arătate 
mai sus, muncind cu toată dra
gostea pentru îndeplinirea sarcini
lor ce ne revin, vom putea duce 
sporturile nautice la dezvoltarea 
care se cuvine acestei discipline, 
pe cît de plăcută, pe atît de nece
sară pregătirii armonioase a ti
neretului patriei noastre.

cunoștințelor lor 
nivelului tehnic al 

care-i pregătesc, 
revine sarcina de 
mai bine pe spor- 
care participă la

Și ei au contribuit la marea izbândă 
uzineiin munca

Cu mai bine de o lună și jumă
tate urmă întreg colectivul de 
muncitori, tehnicieni și funcționari 
ai uzinelor de tractoare ,,Ernst 
Thălmann” din Crasul Stalin, în
fierând în cadru^tmuLinsuflețit mi
ting pregătirile dwT^zboi ale im
perialiștilor anglo-americani, sem
nau Apelul Consiliului Mondial al 
Păcii de la Viena.

Luînd cuvfntul, înainte de a-și 
depune semnătura pe ApeL nume
roși muncitori și muncitoare și-au 
exprimat atunci hotărirea nestră
mutată de a contribui, din toate

puterile lor, la lupta pentru apă
rarea păcii, muncind mai mult șl 
mai bine și dlnd agriculturii noas
tre intr-un termen cît mai scurt 
tractoarele prevăzute în planul cin
cinal. In primele rînduri ale aces
tor muncitori s-au situat și spor

tivii uzinei care. începînd din acea .
" amiază de iarnă, și-au

...... . î’tat eforturile în muncă. Spoi^^^^ 
tivi cunoscuți ai uzinei, cum sî-.it ''
ciclistul Traian Chicomban, sudor, 
ciclistul Pindaru Nicolae, mecanic 
de precizie, fotbalistul Crișan Gri- 
gore, muncitor în secția cazane, 
fotbalistul Theiss Martin, normator, 
fotbalistul Szekely Ion, muncitor, 
atletul Szokory Gheorghe. electriJ 
cian la oțelărie, schiorul Mânu Ni
colae, reglor, fruntaș al întrecerii 
socialiste și alții, ait muncit cu 
mult elan pentru a contribu’ la 
marea victorie In muncă a colecti
vului constructorilor de tractoare : 
îndeplinirea cu 9 luni înainte 
termen a sarcinilor din planul 
cinai.

Vestea acestei mari izbinzi 
constructorilor de tractoare a 
plut de mîndrie inimile oamenilor 
muncii din Orașul Stalin și din în - 
treaga țară Fiecare sportiv a știut 

.jă,muncească cu abnegație și pen
tru a da viață angajamentelor lua
te în cadrul mitingului de semnare 
a Apelului de la Viena, așa cum 

yie terenul de sport a știut să Iun
ie pentru ^victoria colectivului ue 
care-1 reprezenta.

— S-a afirmat cindva, — spunea 
In ziua anunțării acestei victorii 
ciclistul Traian Chxomban — că 
nlc'vdm reuși să realizăm nicioda’ă 
proiectele noastre în domeniul con
strucției de tractoare Pentru noi 
ziua aceasta înseamnă o strălu
cită reafirmare a capacității ero:ccl 
noastre clase muncitoare condusă 
de partid, a hotărîrii nestrămutate 
de a contribui la apărarea păcii, 
prin muncă neobosită închinată în
floririi patriei. Pentru dușmanii 
noștri, ziua de azi este o lovitură 
dureroasă.

— Nu ne vom opri aci — a 
spus ciclistul Pindaru. — Drumul 
nostru duce mai departe, in vi tor, 
spre culmile înfloririi și întăririi 
neîncetate a patriei noastre, spre 
dezvoltarea continuă a tehnicii și a 
capacității de producție a indus‘r:eî 
noastre. Pe acest drum nu ne va 
putea opri nimeni! lată, a adăugat 
el zîmbind, — zilele trecute a ‘ost 
pus in fabricație noul tip de trac
tor K.D.P. 35. Peste puțin timp 
agricultura noastră va fi înzestrată 
cu o nouă mașină modernă

— Ca sportivi, a subliniat tînâ- 
rul fotbalist Grigore Criș-n. — • 
ne vom strădui și oe viitor să !im 
în primele rînduri ale colectivului 
nostru de muncă, pentru ca uzina 
să cucerească noi și noi victorii în 
producție.

CU TOTn, LA STARTUL ÎNTRECERILOR DE CROS! j

Pe întreg cuprinsul patriei 
se desfășoară prima etapă a cro
sului de mase „Să întîmpinăm 
1 Mai“‘, competiție devenită tra
dițională pentru sportivii din 
țara noastră. Pînă în prezent, 
zeci de mii de tineri și tinere 
s-au avîntat cu eatuziasm în 
întreceri, dornici de a face pri
mii pași în sport și de a cinsti 
și prin succese sportive marea 
sărbătoare a oamenilor muncii 
de pretutindeni.
> Vremea nefavorabilă din ulti-

i—-

Bogata

da 
cin-

a 
lini

mele zile a împiedicat însă, pe 
alocuri, organizarea, în conti
nuare, a concursurilor primei e- 
tape. Colectivele sportive au fost 
nevoite să amîne întrecerile, a- 
jungînd în preajma terminării 
primei etape. Pînă atunci mai 
sînt însă cîteva zile. Această pe
rioadă trebuie folosită din plin 
pentru angrenarea în concursuri 
a unui număr cît mai mare de 

participanți. (In fotografie, un 
aspect de la întrecerile de cros 
organizate de colectivul sportiv 
Voința Bacău (Foto Qh. Epuran)

activitate a atletilor sovietici 
in sezonul de vară

(Agerpres).— TASSMOSCOVA 
transmit?:

Calendarul
ie vor susține atleții sovietici în 
noul sezon sportiv este bogat și 
interesant. In orașul Nalcik (Cau- 
caztil de nord) va avea loc în luna 
aprilie concursul de atletism al e- 
chipelor selecționate de asociații 
sportive, iar în lima mai se vor 
desfășura tradiționalele întîlniri ale 
prietenei dintre republicile sovie
tice Tot atunci, la Minsk se va 
disputa concursul atleților din Mos
cova, Leningrad, RSFS Rusă, U- 
craiiina și Belorusia. La începutul 
lunii iunie, cei mai buni atleți so-

competițiilor pe care

r——

înaintea meciului de box

dintre reprezentativele de juniori 

ale R. P. Polone și R.P.R.
VARȘOV1A (prin telefon);

După cum se știe, la 3 aprilieDupă cum se știe, la 3 aprilie se 
va desfășura la Wroclaw întîlnirea 
internațională de box dintre repre
zentativele de juniori ale R.P. ^Po
lone și R.P.R. I-a 6 apr lie va avea 
loc a doua întîlnire în orașul 
Szczecin.

După terminarea campionatelor 
de box ale R.P. Polone, rezervate 
juniorilor, campionate care s-au 
desfășurat la Stalinogrod, secția de 
bcx dM cadrtft- ®.C.F.S.-ului din 
R.P. Polonă a selecționat uo lot 
de 28 
tuirii 
primul 
R.P.R. 
prinde 
Kunc,
Pazdzior, Obala, Caputa, Wojcie
chowski, Mrowka, Dampc, Lu- 
komski, Ponanta, Prochmcki, Ro- 
jewski, Guzinski, Waiasek, Nowa
kowski, Lukasiewicz, Dominczuk, 
Biel, Kwiatkowski, Bilko, Branicki, 
Zielinski, Nowicki, Albrecht, Le
wandowski. Patru dintre ac știa 

șj anume: Hajduga, Brychlik, Woj
ciechowski și Biel, fac parte din 
lotul care se pregătește în vede
rea campionatelor europene.

Ca arbitru neutru a fost invitat 
austriacuT Srasch.

de boxeri în vederea alcă- 
reprezentativei țării pentru 
și al doilea meci cu echipa 
Lotul boxerilor polonezi cu
pe următorii : Hajduga, 
Kranc. Brychlik, Adamczyk,

ce se va desfășura la 
In vârî, Uniunea Sovie-

concurs 
Moscova, 
tică va găzdui numeroase întreceri 
internaționale la atletism. Printre 
acestea se numără șj meciul dintre 
echipele orașelor Moscova și Lon
dra. Sezonul atletic se va înnhMe 
în noiembrie, cînd la Tbilisi ver 
avea loc campionatele unionale 
atletism.

de

Echipa de box 
a orașului București 
s-a întors ieri la

GR. CHIRII ESCIJ
(subredacția din Orașul Stalin)

amiază de la Paris
Ieri la amiază a sosit In Capi

tală, venind de la Paris, echipa 
reprezentativă de box a orașului 
București, care a susținut zilele 
trecute o intllnire cu echipa selec
ționată a Parisului, obținind o pre
țioasă victorie cu scorul de 7-3.

La sosirea pe aeroportul Bănoa
sa, Constantin Dumitrescu, repre
zentantul nostru la categoria 
ușoară, care a realizai o conclu
dentă victorie asupra lui Hernan
dez, campionul Franței, ne-a decla
rat: „Intilnirea noastră cu pugiliș- 
tii parizieni a însemnat unul din
tre este mai dificile examene. Echi
pa noastră a luptat cu multă dîr- 
zetiie și a primit o replică deose-

bit de puternică- Dintre boxerii pa
rizieni cei mai buni au fost Pigou, 
Renoult și Assaga. Adversarul meu, 
Hernandez, este un boxer de cla
să, tehnic și foarte rapid”.

Maestrul sportului Gliețu Velicu 
ne-a spus la rindul său: „Intilni- 
rea a decurs intr-o notă de perfec
tă sportivitate, iar deciziile au lost 
in general juste. Sîr.t convins eă 
evoluța noastră la Paris a contri
buit ia strîngerea legăturilor de 
prietenie dintre sportivii romini și 
sportivii francezi".

In clișeu: un grup de boxeri 
bucureșteni la sosirea pe aeropor
tul Bănoasa

f



. ___ . Carnet atletic

© Intrare valoroasă: „ATLETISM — recorduri, 
concursuri, rezultate ’

Din ultimele întîlniri de baschet...

r Sîmbătă, pe stadionul Tineretului 
«din Capitală s-a desfășurat al șa
selea concurs atletic din acest an. 
ÎDe data aceasta nu vom vorbi des
pre marele număr al celor care au 
■ținut să participe la întreceri, nici 
despre frumoasa mobilizare pe care 
au făcut-o cele mai multe dintre 
colectivele sportive bucureștene și 
nici măcar despre organizarea co^- 
cursului, sau despre felul în care 
Juriul de arbitri și-a făcut datoria.

Nu I Pentru astăzi ne-am propus 
să vorbim de un alt aspect, aproape 
general, pe care l-am întîlnit sîm- 
bătă pe stadionul Tineretului-. A- 
lături de trening, de tricou, de pan
tofii cu cuie și de celelalte echi
pamente și materiale care nu lipsesc 
niciodată din bagajul unui sportiv, 
cei mai mulți dintre participanți, 
dar și dintre spectatori, aveau cu 
ei "o carte nouă pe care o răsfoiau 
cu deosebit interes. Pe coperta, în 
culori, care o înfățișează pe tînăra 
noastră recordmană Iolanda Balaș 
în timpul unei sărituri la 1,55 m., 
sta scris: „ATLETISM — recorduri, 
concursuri, rezultate*.

Titlul acestei lucrări, editate de 
Comitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe Iîngă Consiliul de Mi
niștri, vorbește clar despre cuprinsul 
ei și tocmai de aceea interesul cu 
care a fost primită este pe deplin 
justificat

„ATLETISM" cuprinde: recordu
rile republicane (seniori, senioare, 
juniori și junioare) valabile la 1 
ianuarie 1955; recordurile republi
cane doborîte, egalate și stabilite 
fn 1954 ; tabelul comparativ cu nu
mărul recordurilor realizat între 
1949—1954 ; evoluția recordurilor de 
atletism (seniori și senioare) ; re
cordurile asociațiilor sportive din 
R.P.R.; Hsta campiomlor țării

R E V
' CULTURA FIZICA Șl SPORT, 
Br. 3: Să desfășurăm o bo
gată activitate sportivă în lu
nile de vară ; Analiza psiho
logică a învingerii dificultăți
lor prin acțiuni de voință în sport 
de O. A. Cemikova; Despre apli
carea eforturSlor mari in gimnasti
că, de P. Dungaciu: Rezultatele 
sezonului atletic 1954 de L. S. 
Homenkov; Influența exerciți ilor 
fizice asupra schimburilor energeti
ce la adolescenții din cîmpul mun
cii; Angrenarea unui larg activ 
c!>ștesc, condiție de bază în creș
terea și întărirea muncii sportive, 
de P. Capră; Crosul, important 
mijloc de pregătire fizică generală, 
<ie V. Dumitrescu; Organizarea 
grămezii la rugbi, de A. Vogel : 
S■'ortul în artele plastice de P_. 
Cnr a mescu.

FOTBAL, nr. 3: O metodă com
plexă de control a capacității fizi
ce și tehnice la fotbaliști, de N.

r~ 37
CONFERINȚA METODICO-

ȘTIINȚIFICA

Luni 4 aprilie, ora 19, va a- 
va loc la CCFS (str. V. Con
ta nr. 16-etaj VIII) conferința 
Iov. dr. Miron Georgescu, inti
tulată: „Problema folosirii efor
turilor maxime in antrenamen
tele sportivilor".

J

■ RUGBI. — Etapa a treia a 
campionatului republican de rugbi, 
categoria A, programează duminică 
următoarele ini finiri ; C.C.A. — 
Dinamo București, stadionul 23 Au
gust ora 14, Constructorul Bucu
rești — Știința Timișoara stadionul 
Tineretului (teren iV) ora 9,30; 
Dinamo IX — Progresul Sănătatea, 
stadionul Tineretului (teren II) 
ona 11 ; Orașul Stalin: Construc
torul — Progresul F. B.; Petro
șani: Minerul — Locomotiva Gri- 
vița Roșie. Duminică începe și cam
pionatul republican de rugbi al 
categoriei B. Iată meciurile primei 
etape: SERIA I-a: Metalul București 
— Constructorul Constanța stadio
nul Tineretului (teren II) ora 9.30 
Locomotiva I.CF. — Știința Ga
lați stadionMl Timienetultti (teren IV) 
ora 11 ; Buzău: Locomotiva — Mi
nerul București; Tecuci: Progre-
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intre anii 1945—1954; campiona
tul republican de atletism pe echipe 
pe, arini 1954 ; campionatele de cros; 
competițiile interne ale anului 1954; 
competițiile internaționale ale anului 
1954 (toate întrecerile la care au 
luat parte atleții noștri) ; campio
natele internaționale ale R.P.R. 
(toate cele șapte ediții) ; cele mai 
bune rezultate obținute de atleții 
noștri, între 1945—1954; cei mai 
buni atfeți din țara noastră (1921— 
1954); recordurile mondiale și eu
ropene de atletism (valabile la 1 
ianuarie 1955); cei mai buni atieți 
din Europa în anul 1954 ; noile nor
me de clasificare sportivă la atle
tism pe anii 1965—1957.

Fără a face o cercetare mai amă
nunțită a bogatului material cu
prins în această lucrare, numai sim
pla enumerare a principalelor capi
tole ale cărții vorbește despre vas
tul material documentar-stațistic e- 
xistent și de contribuția pe care 
lucrarea „ATLETISM” o aduce la 
cunoașterea și popularizarea suc
ceselor dobindite în acest sport in 
anii regimului nostru democrat- 
popular.

Prezentarea grafică a acestei lu
crări se ridică și ea la un înalt 
nivel artistic, fiind superioară — 
din acest punct de vedere — mul
tor lucrări asemănătoare care apar 
In străinătate. In afara copertelor 
în culori, lucrarea mai cuprinde opt 
planșe, de asemenea în culori, re- 
prezentînd portretele celor mai buni 
atieți romîni, însoțite de scurte ca
racterizări. In plus sînt pubbcate 
numeroase fotografii de la princi
palele concursuri atletice ale anului 
trecut

Iată de ce considerăm ca deosebit 
de utilă apariția acestei lucrări pen
tru mișcarea noastră sportivă, în ge
neral și pentru atletism în special.

ISTE
Petrescu; Centrul înaintaș, de A. 
Tarasov; Jocurile de mișcare în 
antrenament, de Gh. Ola; Invitație 
pentru o pregătire atletică, de R- 
Vilara și Ef. Ionescu; Fotbail peste 
hotare; Jocul înaintării împotriva 
apărării ermetice, de C. Szasz ; Pe 
linia porții sau înaintea ei?_, de J. 
I.ăpușneanu și M. Rusu; Să lichi
dăm rămînerea in urmă la arbi
traj, de T. Asztalos; Noua clasifi
care a antrenorilor; Revedere—schi
ță, de P. Crainic; Umor, de Matty; 
Ofsaid, etc.

REVISTA DE ȘAH, nr. 2: Campi
onatul R.P.R. (partide și combinații 
interesante); Campionatul Capita
lei; Turneele de la Leipzig, Has
tings, Belgrad, șa.; Clasamentul și 
problemele campionatului R.P.R. de 
compoziție pe 1954 — condițiile 
pentru campionatul pe anul 1955; 
Activitatea șahistă în țară; Proble
me originale, concursuri de dezle
gări și compoziție.

sul— Știința lași; SERIA a Ila: 
Ploești: Flacăra — Progresul Si
biu ; Cluj: Locomotiva — Locomo
tiva Timișoara ; Arad ; Știința — 
FI. roșie Orașul Stalin; Timăveni: 
Tîrnă.eni — Știința Cluj.

■ HOCHEI PE IARBA. — Du
minică 3 ațirilie va începe campio
natul de hochei pe iarbă al ora
șului București la care iau parte 
următoarele 5 echipe: Progresul 
F.B.; Flamura roșie M.I.A.; Știin
ța I.C.F.; Constructorul și Dina
mo.

Intr-un meci am»ca>l, de verifica
re, s-au tntilnit echipele Progre
sul F.B. și Flamura roșie M.I.A. 
Victoria i-a revenit echipei Pro
gresul cu scorul de 2-1 (1-0).

C. Vădoveanu 
corespondent

■ FOTBAL. — Locomotiva Bucu
rești susține astăzi după-amia- 
ză un joc amical în compania unei 
foarte bune echipe die regiune :

Constructorul Constanța. Meciul 
are loc pe stadionul din Giulești, 
la ora 16.30. In deschidere, la 
ora 15, se vor întîlni echipele Lo
comotiva MCF și Locomotiva ICF.

— Deoarece terenul din Galați este 
în reparație, Dinamo și cealaltă 
echipă gălățeană, Locomotiva își 
vor juca meciurile die campionat la 
Brăila, unde se va disputa dumi
nica aceasta întîlnirea Dinamo Ga
lați — Dinamo Bacău.

Fiecare’ etapă, fiecare joc din 
campionatele de baschet ridică noi 
probleme, prilejuind constatări, co
mentarii. Iată cîteva probleme des
prinse din ultimele meciuri...

■ In campionatul feminin, etapa 
de duminică a fost caracterizată 
prin scoruri...... astronomice", neo
bișnuite pînâ acum la echipele noas
tre. Astfel, este demn de subliniat 
faptul că echipele învingătoare au 
marcat fiecare cel puțin 60 de punc
te, ceea ce, oricum, nu este ușor. 
Fără a diminua însă meritele forma
țiilor victorioase, a căror eficacitate 
ne-am grăbit să o remarcăm, trebuie 
să arătăm că scorurile mari se da- 
toresc, în mare măsură, apărării de
fectuoase a multor echipe de primă 
categorie. Jocul defensiv slab pe 
care îl fac Progresul Arad, FI. 
roșie Tg. Mureș, FI. roșie Oradea 
nu silește echipele adverse la efor
turi prea mari în atac, astfel că e- 
chipele noastre mai bune au ajuns 
la o adevărată întrecere în a rea
liza diferențe cît mai mari cu for
mațiile susamintite, în profitul- 
clasamentului Nu putem, firește, 
să pretindem unui antrenor să 
schimbe „peste noapte" o echipă. 
Avar. însă tot dreptul să cerem îm
bunătățirea cit de cît a jocului de la 
o etapă la alta, lucru care nu se 
observă pînâ acum, deși am ajuns 
la jumătatea turului Mai multă

Campionatul de gimnastică 
al asociației „Rezervele 

de Muncă"
Luni și marți s-a desfășurat în 

sala Dinamo finala campionatului 
ae gimnastică al asociației Rezer
vele de Alunea. La acest concurs 
au luat parte peste 200 de elevi 
șt eleve (categ. juniori, a IlI-a 
șf a Il-a). Participanții la această 
ținală au demonstrat un nivel 
tehnic satisfăcător, unii întrecînd 
chiar așteptările (Eug. Dulea, M. 
Secară, T. Oonstantinescu). Ceea 
ce i-a caracterizat pe concurenți 
a fost disciplina, hotărirea și se
riozitatea cu care au privit acest 
concurs. A reieșit astfel că an
trenorii, în afară de pregătirea 
tehnică, s-au preocupat și de pre
gătirea morală și de voință a 
concurențitor( Ploești, Iași, la fete, 
București, Timișoara la băieți).

Evidențiem buna organizare, dis
ciplina concurenților, munca antre
norilor Cruțescu, Biberi și Miron 
și comportarea concurenților: 
Smaranda Toinescu A. Morarii, 
A. Liber, ele.

După terminarea concursului, 
componenții lotului republican de 
gimnastică — băieți — s-au în
trecut într-un concurs demonstra
tiv — exerciții liber alese. Locul 
I a fost ocupat de A. Kerekes 
(56,60 p.) care a primit o cupă 
din partea asociației Rezervele de 
Muncă. Au urmat: Botez, Focht, 
Păcuraru.

Rezu'tate tehnice :
INDIVIDUAL COMPUS: cat. a 

IlI-a: Băieți: 1. T. Constanti-
nescu (Buc.) 53,25 p. ; 2. A. Liber 
(Buc) 50,45; 3. V. Oancea (Buc.) 
50,20. Fete : 1. Smaranda To-
mesc.i (Ploești) 46,150; Jana

Olaru (Ploești) 48 050: 3. Eca- 
terina Slnsa#uc (Iași) 47,65. Cat 
a Il-a: I. Eugenia Dulea (Iași) 
52,25; 2. Maria Secară (Iași)
50.00; 3. Aurelia Moraru (Tîm.) 
49,70. PE ECHIPE: Fete: I. 
Ploești 339.300 o.; 2. Tasi 339,150; 
3. București 325.450. BĂIEȚI : I. 
București 360,95; 2. Timișoara
353.00; 3. Craiova 328,45 PE
REGIUNI: I. București (686.400 
p.), 2. Ploești, 3. Timișoara. AN
SAMBLU : locul I a fost ocupat: 
la băieți: regiunea Hunedoara 
65,60 p.; la fete: regiunea Stalin 
65,60.

■ Finala campionatului școlar 
republican de gimnastică băiieți, 
care urma să aibă loc la Orașul 
Stalin, a fost amînată cu 15 zile. 
Finala pentru fete se va desfă
șura în zilele de 1 și 2 aprilie 
la Galați.

„Cupa campaniei agricole de primăvară” la ciclism
Activitatea ciclistă pe șosea con

tinuă duminică 3 aprilie cu pro
bele din cadrat „Cupei campaniei 
agricole de primăvară", organizată 
de asociația Recolta, cu sprijinul 
Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii și în colaborare cu comisia 
orășenească de ciclism.

Se vor desfășura următoarele 
probe: avansați, cat. I și II, 100 
km ; categ. III și neclasificați, 50 
km ; semicurse 30 km ; biciclete de 

ambiție și conștiinciozitate dm pai- 
ka jucătoarelor și antrenorilor a- 
cestor echipe (care se resemnează 
prea ușor în a juca roiul formațiilor 
în luptă numai peinfru evitarea re
trogradării) n-ar strica deloc I Mai 
ales că două dintre echipele de ca
re ne ocupăm, Fi. roșie Oradea șî 
Progresul Arad, au și experiența 
Unui campionat.

■ Joc colectiv, prin excelență, 
baschetul nu poate fi practicat la 
un nivel înalt decît prin colaborarea 
totală a celor cinci jucători de pe 
teren. Firește, fiecare aduce în în
trecere un randament mai mare sau 
mai mic. Dar deficiențele unui co
echipier pot fi atenuate, prin efor
turile unite ale celorlalți. După cum 
absența unui jucător de bază din 
echipă poate fi făcută de neobser
vat, dacă cel care îl înlocuiește și 
cei care au rămas din echipă vor 
lupta mai mull mai hotărît. Una 
dintre formațiile noastre bune din 
categoria A, Știința Timișoara, se 
află într-o asemenea situație. Mo- 
koș, unul din cei mai valoroși ju
cători, este bolnav șj nu va juca 
o bună bucată de vreme. Dar, de 
cînd Mokoș lipsește din formație, 
jucătorii Științei acționează fără 
convingere, descurajați, parcă si
guri că fără el nu pot face nimic. 
Este o atitudine total greșită, pe 
care credem că Mokoș (care este

Rezultatele obținute de schiorii romîni 
în ultimele întreceri internaționale

Concursul internațional de schi 
organizat la Zakopane în Republi
ca Populară Polonă a luat sfîrșit 
la 24 niarfie. Desigur că mulți din
tre cititorii noștri s-aiu arătat ne
mulțumiți negăsind în paginile zia
rului rezultatele concursului în 
zilele următoare desfășurării pro
bator și nici în zifcle care am urmat 
inch idterii întrecerilor. Trebuie să 
arătăm însă că redactorii ziarului 
au făcut toate eforturile pentru a 
obține aceste rezultate, dar linia 
telefonică dintre Varșovia și Zako
pane fiind mereu deranjată, rezul
tatele nu ne-au putut parveni decît 
acum două zile cînd o parte dintre 
schiorii romîni participanți la în
trecerile din Polonia s-au înapoiat 
în patrie. Schiorii noștri de la pro
bele alpine \au plecat în R. Ceho
slovacă unde iau parte zilele aces
tea la un însemnat concurs inter
național.

Totuși, cercetînd listele complete 
ale rezultatelor obținute la concur
sul de la Zakopane, ne putem da 
seama de valoarea performanțelor 
obținute die schiorii noștri la aceste 
întreceri. Astfel, la probele alpine, 
reprezentanții noștri au concurat 
alături de schiori renumiți care au 
obținut rezultate excelente în dife
ritele concursuri internaționale ale 
acestui sezon. La concursul de la 
Zakopane, au fost prezenti cei mai 
buni schiori francezi, printre care 
James Couttet, Charles Bozon și 
Franțois Bonlieu. Au luat startul 
la Zakopane și schiori austrieci, 
printre care Egon Zimmermann, 
Walter Schuster. De asemenea au 
fost prezenți la start și cei mai 
bună schiori polonezi, printre care 
s-a evidențiat Jan Ciaptak Gasie- 
nica. Concurînd alături de acești 
renumiți schiori, reprezentanții noș
tri au avut de trecut un examen 
destul de dificil Cercetînd perfor
manțele in ansamblul lor, putem 
spune că schiorii noștri s-au com
portai mulțumitor. Astfel, la proba 
de slalom special Mahaa Bîră s-a 
clasat pe locul 17 cu performanța 
de 2:47,6 față de 2:31 A rezultat ob
ținut de Jan Ciaptak Gasienica și 
Walter Schuster, care s-au clasat 
— la egalitate — pe primul loc. 
Rezult atol hij Biră, cu toată dife
rența de secunde care există între 
el și primii clasați, este destul de 
bun dacă ținem seama, de pildă, că 
francezul Bonlieu s-a clasat pe lo
cul al 12-lea, la o diferență de nu
mai 2 secunde de Bîră. Pe locul 19 
se află Nicolae Pamdrea, iar pe locul 
30 Gh. Cristoloveanu. In această 
probă au luat startul 73 de concu
renți. In proba de coborîre cel mai 1 

oraș 15 km ; femei 15 km. Primii 
trei clasați din fiecare categorie 
vor primi diplome și premii con- 
stînd din echipament sportiv iar a- 
sociația care va ocupa primul loc 
în clasamentul pe echipe va cuceri 
„Cupa campaniei agricole de pri
măvară". Totodată, proba pentru 
avansați contează în clasamentul 
pentru „Cupa comisiei centrale de 
ciclism" pe 1955.

înscrierile se primesc, pe bază de

tabel, la sediul comisiei orășenești 
de ciclism, din str. Vasile Alecsan- 
dri nr. 6, pînâ vineri 1 aprilie la 
ora 14. Adunarea participanților sa 
va face duminică la ora 7.30-8 în 
fața Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii, din bd- Republicii. Ple
carea oficială se va da, în bloc, la 
ora 8,30. Plecările efective se vor 
da cu începere de la ora 9.30, din 
dreptul bornei kilometrice 7, de pe 
șoseaua Pitești, unde vor avea loc 
și sosirile.

și antrenorul ecinpei) o simte 
cel mai mult Or, este cazul ca 
baschetbaliștii din Timișoara să-și 
încordeze eforturile, să lupte mai 
susținut, pentru a-1 înlocui cu suc
ces |ie cel indisponibil. De altfel, 
Știința Timișoara poate să ia foarte 
bine pildă de la jucătorii Științei 
ICF, care deși lipsiți și ei în dificila 
partidă cu Locomotiva PTT de u- 
nul dintre oamenii de bază (Bor- 
bely), au jucat cu multă încredere 

convingere reușind nu numai să 
obțină victoria, ci și să aibă o com
portare bună.

■ Și acum o problemă de ondlin 
oarecum administrativ. Din echipa 
Progresul Tg. Mureș lipsește cu re
gularitate în deplasare jucătorul Ro
bie. Motivul ? Conducătorul institu
ției unde lucrează acesta (tov. Geza 
Voros, directorul Băncii regionale 
agricole Tg. Mureș) refuză să-i a- 
corde permisia necesară. Toate in
tervențiile colectivului, ale comite
tului de întreprindere, au rămas fără 
rezultat. Ceva mai mult, colegii de 
echipă ai lui Robie și antrenorul 
Zoldi (el însuși contabil) s-au ofe
rit să facă toate lucrările care, e- 
ventual ar rămîne în urmă din pri
cina absenței lui Robie. Dar nici 
acest argument nu l-a înduplecat 
pe tov. Voros, așa că Progresul 
Tg. Mureș continuă să joace în de
plasare fără Robie.

bun rezultat l-a obținut fot Jan 
Ciaptak Gasienica, Mihai Bîră s-a 
clasat pe locul 22, dar diferența 
de timp este deosebit de mare: 
Ciaptak 2:26,6, Bîră 2:44,8. Pe lo
cul 23 s-a clasat Dumitru Sulică 
cu 2:45,2, pe locul 25 Gh. Cristo- 
loveami cu 2:47,1, pe locul 27 Ion t 
Bîrsan cu 2:47,3, iar pe locul 29 
Nicolae Pandrea cu 2:49,5. La sla
lom uriaș Cristoloveanu s-a clasat 
pe locul 13. cu un rezultat de 
1:40,7 față de 1:34,2 cît a obținut 
ciștigâtorul, austriacul Jesl Rieder. 
Trebuie să remarcăm că Gh. Cris
toloveanu l-a întrecut pe Bonlieu ca 
și pe austriecii Mix Huemer și Vin- 
zenz Haslinger. Pe locul 22 al cla
samentului figurează francezul Fe- 
|ix Allard. In această probă Nicolae 
Pandrea s-a clasat pe locul 26, 
Dumitru Sulică pe locul 27, Mihai 
Bîră pe locui 30 și Ion Bîrsan pe 
locul 36. La combinata alpină Cris
toloveanu este clasat pe locul 17, 
Bîră pe locul 18, Pandrea pe locul 
21. La probele alpine rezervate fe
telor aluat parte campioana noastră 
Magdalena Marotineanu .Cel mai 
bun rezultat al său este cel reali
zat în proba de slalom uriaș. Ea 
s-a clasat pe locul 10 cu rezultatul 
de 1:56,4, față de 1:43,6 cît a ob
ținut c'știgătoarea, austriaca Hilde 
Hofherr. In proba de slalom spe
cial, Marotineanu, care a avut nr. 
1 de start, s-a clasat pe locul 17, 
avînd î na iute sa în clasament, pe 
locui 16, pe Barbara Groholska, iar 
în urma sa, pe locul 20, pe cunos
cuta concurentă franceză, Josette 
Neviere. Victoria în această probă 
i-a revenit concurentei franceze 
Therese Leduc. In proba de cobo
rîre Magdalena Marotineanu s-a 
clasat pe locul al 14-lea (3:08,1), 
La o diferență apreciabilă de cîști- 
gătoare, poloneza Cristina Jwickala. 
La combinată, Magdalena, Maroti
neanu s-a clasat pe Iovul 12.

Un rezultat foarte bun este cel 
realizat de către Elena Zangor în 
proba de 10 km. fond. Ea a ocupat 
locul 8 din 23 concurente, cu per
formanța de 50:17,0. Ea a fost în
trecută de tirej concurente finlande
ze, trei concurente cehoslovace și "" 
o concurentă poloneză, depășind la 
rîndul ei numeroase concurente 
poloneze și mavhiare.

Schiorii romîni au mai fsst pre
zenți și la startul probei de 15 km. 
și 30 km. fond. In prima pro
bă, Emche s-a clasat pe locul 17 
cu 59:07,0, iar Aldescu pe locul 19 
cu 59:47,0. In proba de 30 km. 
Constantin Enache a ocupat locui 
18. La sărituri Nicolae Munte ana j 
s-a clasat pe locul 30. "X,



Miine încep întrecerile pentru campionatul de metocros
Mîine dimineață, la Orașul 

Stalin, fruntașii motociclismului 
din întreaga țară vor începe în
trecerile pentru desemnarea cam
pionilor în alergările de motocros.

Prima finală de campionat va 
fi cea rezervată echipelor. De 
altfel, întrecerile pe echipe pentru 
campionatul de motocros se des
fășoară mtr-o singură fază: fi
nala. Aceasta, deoarece în nici 
una din regiunile în care alergă
torii și-au disputat întîietatea pen
tru desemnarea campionilor regio
nali în cursele de moto .-ros nu 
au avut loc întreceri pe echipe.

După o zi de pauză, motori
ei ișt ii vor porni pe un traseu de 
aproximativ 100 km., să-și în

Duminică, primele jocuri de handbal 
în campionatul feminin categoria A și în campionatul 

masculin categoria B
Duminica aceasta se vor disputa 

primele jocuri în două noi com
petiții de handbal: campionatul 
republican feminin categoria A și 
campionatul republican masculin 
categoria B. La fiecare din aceste 
competiții participă cite zece echipe, 
care și-au început antrenamentele 
cu multă vreme în urmă, îneît în 
preajma primelor meciuri sînt bine 
pregătite. Iată de altfel, ultimele 
vești primite la redacție din partea 
corespondenților noștri.

■ La Buhuși, echipa feminină 
Flamura roșie, care anul acesta 
va activa în campionatul catego
riei A, se pregătește sub îndruma
rea antrenoriMui Grigore Claudiu. 
Din lotul echipei Iac parte 18 
jucătoare care participă cu regu
laritate la cele patru antrena
mente săptămînale. Pînă acum 
echipa din Buhuși a jucat mai 
multe meciuri amicale pe care le-a 
terminat învingătoare la scoruri 
concludente.

■ Echipa bucureșteană Știința 
Ministerul Invățămîntului a jucat 
săptămîna trecută cu echipa Pro
gresul Orașul Stalin, pe care a 
invins-o cu 11 —7. Ambele echipe 
participă la campionatul catego
riei A și au folosit întîlnirea cu 
scopul de a verifica roadele arître- 
namentelcr din ultima perioadă.

■ O altă echipă bucureșteană
care se pregătește serios în vede
rea campionatului este * ' "
studentelor de la I.C.F., 
antrenează de patru ori 
tămînă sub conducerea 
rului Ion Kunst. Echipa _ 
pînă acum mai multe meciuri în 
compania formației Progresul F.B.

■ După cum ne informează sub- 
redacția noastră din Timișoara, 
formația Știința din localitate se 
pregătește serios ta vederea cam
pionatului. Tncepînd din primele 
zile ale lunii martie, echipa tace 
trei antrenamente pe săptămînă. 
Pînă acum Știința Timișoara a 
jucat mai multe meciuri amicale 
cu formații din campionatul regio
nal

■ Tot de la Timișoara ne-affl 
putut informa și despre felul ta 
care se pregătește pentru cam
pionat echipa Metalul Reșița. Du- 
mtataa trecută echipa din Reșița a 
jucat un meci amical cu FL roț:e

formația 
care se 
pe săp- 
antreno- 
a jucat

‘ INFORMAȚII C^onosport
3 PREMII A CITE 39.050 LEI LA

In urma trierii și omologării bule
tinelor depuse la concursul Prono
sport nr. 12 etapa din 27 martie 
1955, s-au stabilit următoarele rezul
tate:

Buletine depuse 468.601.
Premiul I în valoare de 117.150 lei 

• fost obținut de 3 buletine cu 12
pronosticul căpitanilor

Dăm mai Jos pronosticurile căpitanilor echipelor de fotbal din categoria A pentru concursul PRONO- 
SPORT nr. 13 (etapa din 3 aprilie 1955). _ .

Pronosticurile au fost transmi se telefonic de către agențiile regio nale PRONOSPORT. Ele sînt publi
cate în următoarea ordine: A — Mercea (Flamura roșie Arad), B — Apolzan (C.C-A.), C Ene (Dinamo 
București), D — Covaci (Locomotiva Timișoara). E — Dr. Luca (Știința Cluj), F — Marcu (Știința Timi
șoara), G — Paraschiva (Minerul Petroșani), H — Ghirling (Locomotiva Tg. Mureș), I — Pereț (Flacăra Plo
ești), J — Fruth (Dinamo Orașul Stalin), K — Ozon (Progresul Buc.), L — Ispas (Locomotiva Constanța), 
M — Vecsy (Avîntul Reghin).

I. C.C.A. — Flacăra Ploești — Anulat 
IL Progresul Buc. — Știința Cluj 

t HI. Minerul Petroșani — Dinamo București 
i IV. FI. roșie Arad — Dinamo Orașul Stalin

V. Locomotiva Timișoara — Avîntul Reghin
VI. Locomotiva Tg. Mureș — Locomotiva Constanța 

VII. FI. roșie Cluj — Locomotiva Cluj
.VIII. Locomotiva Craiova — Dinamo 6 București

IX. Metalul Reșița — Metalul Baia Mare 
| X. Flamura roșie Buhuși — Dinamo Bîrlad

XI. Știința Iași — Flacăra 1 Mai Ploești 
L XII. Dinamo Galați — Dinamo Bacău 
i A. Metalul Uz. Tract. Or. Stalin — Flacăra Moreni

B. C.C.A. — Dinamo (rugbi)
C. Kinizsi Budapesta — L6gi£rd (R.P.U.)
D. Dorogi Banyasz — Vasas Izzo (R.P.U.)

ABCDEFGHIJKLM

2 1 X X 2
X X 2 2 X

1 1 2 2 1
1 1 1 1 1
2 1 X X 1
2 X X X 2
1 1 1 1 X
1 1 1 1 1

1 2 X 2 1

1 1 X 1 1
1 2 2 2 2
X 1 1 1 1
1 1 2 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

Pronosticurile căpitanilor de e chipă sînt urmărite cu mare interes, 
rești, sir. Rotașului 8, care a obținut la concursul nr. 12 (etapa din 27.III. 
lei, a completat buletinele împreună cu colectivul său după o combinație 
căpitanilor de echipă din categoria A.

întocmită pe baza pronosticurilor

1 X X 2 1 1 1 1
2 1 2 2 2 X 1 2
X X 1 1 2 1 1 1
1 2 1 1 1 1 X X
1 1 1 1 1 1 X 1
X 2 2 X X 2 2 2
1 2 X 1 X X 1 X

1 1 1 1 1 1 1 1
X X X 1 1 1 1 1
X 1 1 1 2 X 1 1
2 2 2 2 2 2 2 X

1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 1 2 X 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1
X 2 X 1 2 1 1 1
Astfel, tov. Pascu Ion din Bueu-
1955) premiul I în valoare de 3S.C50

cerce torțele în campionatul in
dividual. La acest campionat vor 
participa aproape W die alergători 
din Gapitală și 8 campioni regio
nali. Cei mai mulți sportivi vor 
participa la clasa 350 cmc., unde 
de altfel se vor întrece și un nu
măr însemnat de motocicliști frun
tași (Gh. Loniță — G.C.A., G.
Radovici — Metalul, G. Bereni — 
Dinamo, L. Szabo — Dinamo, M. 
Antonescu — C.C-A., P. lordă- 
chescu — C.G.A. ș. a.). La fel 
de populat, și cu alergători de 
valoare, va fi și startul clasei 
125 cmc. De remarcat că la 
campionatul individual de motocros 
vor participa pentru prima dată 
a-iu| acesta și motociclistele.

Lugoj, de care a dispus cu scorul 
de 9—3.

■ Echipa campioană Progresul 
Tg. Mureș se antrenează sub con
ducerea antrenorului A. Kamenit- 
schi. Jucătoarele de la Tg. Mureș 
știu că au de apărat titlul de cam
pioane, așa că antrenamentele lor 
se desfășoară într-un ritm susți
nut

■ La Constanța echipa Flamura 
roșie a jucat recent cu formația 
școlii de tineret pe care a între
cut-o cu scorul de 9—0. De pre
gătirea echipei se ocupă antre
norul Eugen Nemțeanu.

■ Cu aceeași intensitate cu 
care se pregătesc echipele feminine 
se antrenează și formațiile mas
culine care vor participa la cam
pionatul categoriei B. La Bucu
rești, Galați, Cluj, Odorhei și Fă
găraș, echipele de categoria B 
și-au intensificat în ultimul timp 
pregătirile, în așa fel îneît primele 
jocuri să le poată găsi cît mai 
bine puse la punct. Demn de re
marcat este faptul că bună parte 
din aceste echipe s-au întărit se
rios față de anul trecut. Astfel, 
la Progresul Odorhei vor iuca 
Balazs de la Dinamo Orașul Stalin 
și Gotnardt de la Recolta Variaș. 
De asemenea. Ia Progresul Bacău 
au fost transferați o serie de 
jucători de la Știința Iași, care 
au terminat studiile și care stat 
acum în producție la Bacău.

Și iată acum programul primei 
etape din cadrul acestor două com
petiții :

Campionatul republican feminin 
categoria A : BUCUREȘTI : Știința 
Ministerul Irwățăminrtukii — Pro
gresul Tg Mureș; CODLEA: 

Avîntul — Flamura roșie Sibiu; 
TIMIȘOARA: Stiința-Metalul Re
șița ; CONSTANȚA: Flamura ro
șie — Știința LC.F.; BUHUȘ1: 
Ramura reșie — Progresul Orașul 
Stalin.

Campionatul republican mascu
lin categoria B: BUCUREȘTI: 
Recolta — Locomotiva Gara de 
Nord: BACAU: Progresul — 
Știința Galați; TIRGOV1STE: 
Flacăra — Progresul Arad ; CLUJ: 
Știința — Progresul Odorhei; VA
RIAȘ : Recolta — reprezentativa 
orașului Făgăraș.

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 12. ETAPA DIN 27. IIL 1955
rezultate exacte, revenind fiecăruia 
cîte îs.eso lei.

Premiul H în valoare de 1« 57S lei 
a fost obținut de SI buletine cu 11 
rezultate exacte, revenind fiecăruia 
cîte 1518 Iei.

Premiul III în valoare de Zta.lSS 
tel a fost obținut de IMS buletine cu 
10 rezultate exacte, revenind fiecă
ruia cîte 173 lei.

CONCURSUL PR ONOSPORT NR 13DE ECHIPA LA
(ETAPA DIN 3 APRILIE 1955)

Toată atenția îmbunătățirii jocului ofensiv!
De la începutul campionatului 

categoriei A, numărul spectatori'or 
a crescut cu fiecare etapă. De la 
aproximativ 67.000 de spectatori 
în prima etapă, numărul lor a a- 
juns ia peste 100.000 în etapa a 
cincea Este cea mai elocventă do
vada a interesului cu care iubi
torii fotbalului urmăresc această 
populară și importantă competițe. 
Acest interes n-a fost insă justifi
cat decît în mică măsură de cali
tatea jocurilor desfășurate pini a- 
cum. Cele mai dintre echi
pele noastre fruntașe i-au dezamă
git pe toți cei care doresc să va
dă un fotbal de ca'rtate.

Nu maj departe decît in ultima 
etapă, o serie de formații din ca
tegoria A au practicat un joc de 
nivel scăzut, atit ca execuție cît și 
ta ceea ce privește concepția. In 
principal, aceasta se datoreș’.e com
portării înaintașilor, cu totul ne
corespunzătoare valorii lor reale 
Din această cauză, meciul Dinamc 
București—FI. roșie Arad s-a dis
putat — mai ales ta prima repri-

Comportări
— Atit de mulți spectatori n-au 

fost decît la meciul Divamo Tbi
lisi cu Știința Cluj. — spunea unul 
dintre spectatorii etajere, înaintea 
meciului $tiința-C.CA. Intr-adevăr, 
stadionul „Gh. Gheorghiu Dej* din 
Cluj s-a dovedit neincăpător pen
tru toți cei care ar fi dorit să ur
mărească acest joc. Dar, spre re
gretul suporterilor de Ja Știința, 
echipa lor nu a cîștigat de cît un 
punct, și aceasta pentru că studen
ții au jucat inegal De altfel, a- 
ceastă lipsă de constanță a fost 
una din caracteristicile jocului de 
la Cluj. Au existat faze de fotbal 
de factură înaltă, create fie de 
Știința, fie de C.C.A. In primele 10 
minute, de pildă. Știința a jucat 
excelent, cu mult elan și a obținut 
un gol după o acțiune de toată 
frumusețea: Avram și Lutzau schim
bat balonul. Dragoman a trecut 
în fața lor pe «treapta terenul ud și, 
după ce a primit mingea, a țîșnit 
printre Victor Dumitrescu și Apol- 
zan, mareînd imparabil. Insă, Ști
ința a slăbit alura și C.C.A. și-a 
revenit treptat, mcepînd să atace 
insistent înaintarea însă — în 
care Onisîe (centru) și Alexan- 
drescu (inter dreapta) n-au dat 
randament — s-a dovedit din nou 
ineficace. De altfel, în prima re
priză echipa militară n-a tras la 
poartă decît din lovituri libzre, pe 
care le obținuse în urma unor 
faulturi săvîrșite de Dobrescu a- 
supra tai Tătaru și de Moldovan 
asupra tai Onisie. Slăbirea echipei 
Știința și ineficacitatea atacului

Premiul I a fost obținut de urmă
torii tovarăși:

Pascu Ion din București, str. Rota
șului nr. I.

Cumpănă Eman oii din Vaslui, str. 
Deniei nr. 8.

Constan tinescu Fierea din Craiova, 
str. Stalingrad nr. 38. 

zâ — la un nivel inadmisibil pen
tru o categorie superioară. Jucă
tori cu calități verificate și de o 
valoare bine stabilită, ca : Ene, 
Eirâii, Dum'trescu, Suru. Neagu, 
etc. au jucat de o manieră care 
le-a atris dezaprobarea promptă a 
publicului. La Cluj, cele două îna
intări ate echipelor Știința și CCA 
s-au comportai de asemenea slab, 
reușind rareori faze de calitate pe 
măsura posibilităților unor fotba 
liști ca: Alexandrescu, Suciu, Tă
taru. Moldovan etc. De aceeași ma
nieri au jucat și atacanții de la 
Dinamo Orașul Stalin, Locomotiva 
Constanța și Locomotiva Timi
șoara.

Nivelai scăzut al unor meciuri 
trebuie să dea serios de gîndit co
lectivelor, antrenorilor și jucători
lor, factorii cei mai importanți ai 
activității fotbalistice, primii în 
măsură să contribuie la înlătura
rea actualei situații. Acești factori 
trebuie să-și dea toată silința pen
tru îndrumarea jocului spre un ca
racter cit mai ofensiv. Pentru a-

inegale la Cluj 
echipei C.C.A. au făcut ca jocul 
să-și piardă mult din valoare.

Abia după pauză am asistat din 
ix» la faze bine gîndite, cu ac
țiuni viguroase la poartă, atacuri 
prn su-prindere, și șuturi precise 
ș: pute-uice. Din păcate însă, a- 
ceasta nu a durat decît 10 minute...

In a'eastă parte a jocului C.C.A. 
și-a mol ficat înaintarea care a 
căiătat următoarea alcătuire: De- 
mien, Onisîe, Victor Moldovan. 
Tătaru, Petre Moldoveana. Pen
tru a ilustra în oarecare mă
sură valoarea ridicată a jocului în 
acest scurt interval, vă vom reda 
cîteva faze: Victor Moldovan a 
tras puternic la poartă, Todor a 
respins mingea pînă la Petre Mol- 
doveanu care a reluat din voleu, 
dar mingea a „ras" bara trans
versală... In același minut, Voi- 
nescu se remarcă apărind cu măies
trie un șut tras de Suciu. Portarul 
militar degajează, mingea ajunge 
la Petre Moldoveaniu care trage cu 
efect la poartă: 1-1. In aceste mo
mente, fazele s-au succedat cu o 
mare repeziciune de La o poartă la 
alta. Dragoman a primit aplauze 
pentru cîteva șuturi trase cu mare 
putere, dar... pe lingă bară. După 
aceste 10 minute, jocul de calitate a 
dspărut aproape complet. Știința a 
jucat nervos (e executat imprecis 
4 lovituri libere de la circa 16-20 
m), iar C.C.A. a ratat ocazii 
prin Tătaru și V. Moldovan, pentru 
ca pînă la urmă ambele echipe să se 
mulțumească cu un rezultat de 
egalitate.

In unele momente GC A. și Ști
ința au dovedit că știu să joace 
un fotbal bun dar pregătirea tac
tică și tehnică a echipelor lasă 
încă de dorit. Această comportare 
inegală a echipelor se datorește și 
faptului că jucătorii stat pregătiți 
în mod diferit Există deci o lipsă 
de omogenitate în pregătirea e- 
chipeL Și aceasta trebuie să-i pre
ocupe pe cei doi antrenorL

ION OCHSENFELD

Biletele pentru jocul de fotbal 
Progresul București — 

Știința Cluj
Astăzi, de la ora 10 dim., se 

pun în vînzare biletele pentru jocul 
Progresul București—Știința Cluj, 
care se dispută duminică pe Sta
dionul „23 August". Biletele se 
pot obține de la : casele stadionului 
,23 August" (din bd. Muncii și șos. 
tancului), a entia D’naimo (șos. 

Ștefan cel Mare 43), casele Stadio
nului Republicii (din bd. Hașdeu), 
agențiile Pronosport din cal. Vic
toriei 9 și str. Ar Brianl 6, agen
ția CCA (Bd. 6 Martie) și la ca
sele din Bd N. Băicescu (lingă 
,D:!ies“). Sînt valabile biletele 

cu seria nr. 3. 

ceasta trebuie să se renunțe, acolo 
unde este cazul, la practicarea jo
cului defensiv, închis și la mentali
tatea obținerii rezultatelor imediate 
în defavoarea unui fotba; complet, 
bazat pe aplicarea principiilor mo
derne de joc. Se impune însă, mai 
ales. întărirea muncii de instruire- 
antre-nament în colective și orien
tarea ei spre îmbunătățirea jocu
lui înaintărilor. Toate acestea con
stituie probleme șj măsuri care au 
fost lidicaie și dezbătute de atîtea 
ori pînă acum, fie în analizele și 
conferințele comisiei centrale, fie în 
consfătuirile antrenorilor. Dar, des
fășurarea meciurilor șj comportarea 
echipelor noastre dovedesc că foar
te mulți antrenori și jucători nu ie 
acordă importanța cuvenită, în ra
port cu cerințele și interesele ge
nerale ale fotbalului. Este momen
tul ca toți acești factori să tacă 
o cotitură în activitatea lor și să 
iasă din mdiferența pe care o ma
nifestă față de îmbunătățirea cali
tății fotbalului in general și a jo
cului înaintărilor în special.

Programul jocurilor din Capitală 
in luna aprilie

In cursul lunii aprilie se vor dis
puta în Capitală numeroase meciuri 
de fotbal în cadrul campionatului 
categoriilor A și B, precum și în 
campionatul republican de juniori. 
Aceste jocuri au fost programate 
astfel:
Simbătă 2 aprilie

Stadionul Republicii, ora 14.15: 
CCA — Flacăra Ploești (tineret) ; 
ora 16; CCA — Flacăra Ploești 
(cat A).
Duminică 3 aprilie

Stadionul „23 August", ora 12.45: 
Progresul București — Știința Cluj 
(tineret) ; ora 14.30: CCA — Di
namo (rugbi); ora 16: Progresul 
București — Știința Cluj (cat. A).

Stadionul Dinamo, ora 10: Me
talul București — Progresul Sibiu 
(cat. B) ; ora 8.30: Metalul Bucu
rești — Știința Craiova (jun.).

Teren „B. Bierut" (Laminorul), 
ora 9: Flacăra București — CCA 
(jun.).

Teren Progresul (Dr. Staacovid), 
ora 8.30: Progresul București — 
Tînărul Dinamovist Pitești (jun.).

Stadionul Giulești, ora 9.15: 
Știința București — Flacăra 1 Mai 
Ploești (jun.); ora 11: Locomotiva 
București — Flacăra Moreni (jun.).

Teren Progresul CCS (Dudești), 
ora 13: Progresul CPCS — Loco
motiva T. Severin (jun.). 
Simbătă 9 aprilie

Stadionul Dinamo, ora 16.30 : Di
namo 6 — Metalul București
(cat. B).
Duminică 10 aprilie

Stadionul Republicii, ora 14.15: 
Dinamo București — Locomotiva 
Tg. Alureș (tineret) ; ora 16: Dina
mo București — Locomotiva Tg. 
Mureș (cat. A).

Stadionyl Giulești, ora 10,30: 
Știința București — FI. roșie Sf. 
Gheorghe (cat. B) ; ora 16: Loco
motiva București — Locomotiva 
Craiova (cat. B).
Miercuri 13 aprilie

Stadionul „23 August", ora 14.45: 
CCA — Dinamo București (tine
ret) ; ora 16.30: CCA — Dinamo 
București (Cat. A).
Duminică 17 aprilie

Stadionul „23 August", ora 14.45: 
Progresul București — Dinamo Ora
șul Stalin (tineret) ; ora 16.30: 
Progresul București — Dinamo O- 
rașul Stalin (cat. A).

Stadionul Dinamo, bra 9.15: Di
namo 6 — Locomotiva T. Severin 
(cat. B) ; ora 11: Progresul 
CPCS — Metalul București (cat 
B).
Simbătă 23 aprilie

Stadionul Dinamo, ora 16.30 : Di
namo 6 — Știința București
(cat. B).

Stadionul Giulești, ora 16.30 : 
Progresul CPCS — Flacăra Moreni 
(cat. B).
Duminică 24 aprilie

Stadionul Republicii, ora 14.45: 
CCA — Locomotiva1 Timișoara (ti
neret) ; ora 16.30 ; CCA — Locomo
tiva Timișoara (cat. A).

Stadionul Dinamo, ora 14.45: 
Dinam? — Avîntul Reghin (tine
ret) ; ora 16.30 • Dinamo — Ăvîn- 
cul Reghin (cat. A).

Stadionul Giulești, ora 11 : Lo
comotiva București — FI. roșie Sf. 
Gheorghe (cat. B).
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După excursul mternafiona! de tenis de masă
„Principala ueticiență a Jucăto

rilor uuînneavoastră este concep
ția lor de joc!“ ne-a declarat an
trenorul maghiar Laszlo Varkomyi 
in discuția pe care am avut-o 
cu el după terminarea concursu
lui internațional de tenis de masă. 
Antrenorul maghiar și-a completat 
observațiile arătîndu-ne că, după 
părerea sa, jucătorii și jucătoarele 
noastre au progresat foarte mult, 
cunoscînd majoritatea elementelor 
tehnice. Ceea ce îi împiedică însă 
pe reprezentanții noștri să obțină 
performanțe și mai bune este — 
după părerea sa — faptul că uti
lizează prea puțin loviturile de 
atac și că; în general, nu se 
orientează spre un joc ofensiv.. 
„Astfel, eu cred — spunea Varkonvi 
— că dacă Gantner ar fi atacat 
în meciul cu Sido, el ar fi putut 
să cîștige. Cînd am văzut că 
Gantner nu atacă suficient, i-am 
spus lui Sido: Ai încredere în tine, 
vezi doar că adversarul nu atacă 
suficient".

Intr-adevăr, Matei Gantner, care 
a fost unul din cei mai buni 
jucători ai noștri în această com
petiție, a avut o greșită concepție 
de joc în "partida sa cu Sido, 
lăsînd acestuia posibilitatea să. 
orienteze întregul joc așa cum îi 
convenea lui. Oarecum aceeași gre
șeală a făcut-o în întrecerile pe 
echipe și Toma Reiter. Dar, el a 
știut să seziseze în probele indi; 
viduale că jocul de expectativă nti-i 
poate aduce succese și dunei, 
folosind toate resursele, și-a im
pus un ioc ofensiv, reușind sS 
cîstige pînă în finală toate me
ciurile, cu destulă ușurință. în 
semifinală el l-a eliminat pe cam

pionul R. P. Ungare, Josef Koc- 
zian, după o partidă în care l-a 
dominat categoric. In finală,

Toma Reiter a pierdut cu 3—1 
în fața lui Sido, d r tactica
întrebuințată de Reiter a fost cea 
mai nimerită. El a făcut perma
nent eforturi pentru a avea iniția
tiva în joc și a cîștigat numeroase 
puncte prin loviturile sale de atac. 
Chiar dacă a pierdut, Toma'Reiter 
are meritul că a știut să-și în 
trebuințeze la maximum resursele 
tehnice și tactice. Continuînd să 
aibă o astfel de orientare în joc 
și făcînd și antrenamente pentru 
a-și perfecționa jocul de atac, 
Toma Reiter are deschisă în față 
posibilit; ’-a obținerii unor perfor
manțe in’ernaționale din ce în 
ce mai mari.

Spre deosebire de comportarea 
sa din întîlnirea pe echipe, Mțr- 
cea Popescu s-a prezentat slab în 
cadrul probei de simplu bărbați, 
din care a fost eliminat de Vo- 
grinc cu 3—0. Dar, ceea ce ne 
interesează nu este numai rezul
tatul tehnic, ci — mai ales — 
modul în care Mircea Popescu 
și-a organizat jocul. El a stat 
men t în apărare și numai rareori 

și foarte timid a încercat să atace. 
Desigur, o asemenea tactică nu 
putea să-l ducă decît la eșec... 
In alt caz similar: Tiberiu Hara- 
sztosi. El a cMigat două seturi la 
J Koczîan, L osind un joc variat. 
In schimb în seturile pe care le-a 
pierdut Harasztosi s-a complăcut

LA UN ANTRENAMENT DE BOX AL LOTULUI DE TINERET
Gong 1 La sunetul talgerului de 

aramă, o vie animație a cuprins 
sala de gimnastică a Grupului Șco
lar Tehnic Agricol din Sibiu, care 
găzduiește, în această dimineață, 
antrenamentele boxerilor din lotul 
repiib'ican de tineret. Este o ade
vărată îneîntare să privești această 
desfășurare de forță, talent și in- 
dem.înare. Conștiinciozitatea exem
plara cu care se fac pregătirile, 
dorința arzătoare a tinerilor boxeri 
de a-și însuși cît mai bine temele 
din programul alcătuit cu multă 
migală de înccrcații antrenori Lu
cian Popescu, Marin Stănescu și 
Ludovic Ambruș, te impresionează 
fără doar și poate.

Pe ringul de antrenament insta- 
’at într-un colț al vaste, sălii, Lu
dovic Ambruș, care a îmbrăca! 
„mănușa palmă", este gata să pri
mească seriile de puternice lovituri 
pe care le trimit cu tot mai mută 
precizie la țintă Gheorghe Negrea, 
Iosif Bora și Constantin lordache.

In alt colț al sălii, Marin Stă
nescu dirijează lupta la mănuși 
angajată între perechile: Otto
Bosticg-Gheorghe Popa, Toth Ge- 
za—Gheorghe Dumitrescu și Gri- 
gore Ion—Bill Maximilian. Sînt, fi
rește, meciuri de antrenament, dar 
dorința de afirmare a tinerilor îi 
încălzește în lupta, care capătă pe 
alocuri un caracter de meci... ade
vărat. Din cînd în cînd. zelul boxe
rilor este totuși temperat de antre
nor, care se preocupă de executarea 

intr-un joc de așteptare, fără nici 
un fel de orizont. Foarte slab s-a 
comportat Pesch. El a pierdut la 
Grujic, exclusiv din cauză că a 
jucat neatent, timorat, fără să 
arunce în luptă toată energia și 
voința necesare pentru a ieși în
vingător.

Referindu-ne la jocul lui Gant
ner, Harasztosi și Ătircea Popescu, 
trebuie să subliniem faptul că a 
folosi o concepție ofensivă nu 
înseamnă a ataca la orice minge. 
Concepția de joc ofensiv este re
prezentată printr-un joc variat în 
care cauți să-ți pregătești mingea 
pentru a cîștiga punctul prmtr-o 
lovitură de atac. In această di
recție trebuie să se îndrepte aten
ția talentaților noștri jucători pen
tru a putea să obțină performanțe 
la înălțimea posibilităților lor. Din

tre ceilalți jucători, o mențiune 
merită Otto Bottner și Stan life.

Proba de simplu femei a fost 
dominată categoric de comporta
rea campioanei mondiale Angelica 
Rozeanu. Reprezentanta noastră a 
fost într-o foarte bună dispoziție 
de joc și de-a lungul întregii 
probe nu a pierdut nici un set. 
Principala partidă susținută de 
Angelica Rozeanu a fost cea din 
finală, împotriva reprezentantei 
R.P.U., Agnes Simon. Jucînd de
gajat, variat și atacînd cu multă 
siguranță. Angelica Rozeanu a cîș
tigat la scor primele două seturi 
(21—11, 21—9). Apoi, angrenîn- 
du-se oarecum în jocul de țăcă- 
neală al jucătoarei maghiare, _ An
gelica Rozeanu a fost nevoită să 
facă eforturi mai mari pentru a 
cîștiga (21 — 18).

O surpriză plăcută — mai ales 
după comportarea de la echipe — 
a constituit-o jocul reprezentan
tei noastre Sari Szasz. In partida 
cu Ilona Kerekqf (R.P.U.), Sari 
Szasz a dat dovadă de multă 
voință de luptă și a obținut o 
victorie internațională de preț.

Și Ella Zeller a jucat mai bine 
*- proba de simplu femei. Ea 
a luptat cu ambiție, dar a dovedit 
aceeași greșită concepție în joc, 
stînd mult prea mult în apărare. 
Ella Zeller, care apără acum foarte 
sigur, trebuie să țjornească la un 
joc mai activ, bazat pe lovituri 
de atac. O comportare foarte fru
moasă a avut tînăra Maria Go- 
lopența, care a reușit să creeze 
multe momente de dificultate ju
cătoarei maghiare A. Simon. Foarte 
important este faptul că Golopența 
și-a bazat toate acțiunile pe lo
vituri de atac din ambele părți. 
De asemenea, bine s-au prezentat 
Irma Magyar!, Geta Strugaru și 
Anita Babikian. La toate însă s-a 
văzut același defect: lipsă de stă- 
pînire de sine și joc de expec
tativă, spre sfîrșitid partidei 1

In ansamblu, aceste întîlniri in
ternaționale au scos în evidență 
faptul că jucătorii și jucătoarele 
noastre au perspective frumoase. 
Cu majoritatea lor mai trebuie 
încă să se muncească cu perse
verență la antrenamente, dar nu 
este mai puțin adevărat că posi
bilitățile lor de dezvoltare sînt 
mai mari decît oricînd.

C. SEVEREANU 
MAX BANUȘ

cît mai 
cajelor 
focoșii săi elevi.

In această ședință de antrena
ment Lucian Popescu i-a luat pe 
seama sa pe cei doi „grei" ai lo
tului : timișoreanul Vasile Mariuțan 
și reșițeanul $tfan Marcoviceanu. 
Ambii vădesc remarcabile calități, 
îndeosebi o pronunțată forță și 
viteză în executarea loviturilor.

Timp de o oră, -cei 24 membri 
ai lotului au îndeplinit programul 
prevăzut pentru această zi și în 
timp ce se pregătesc pentru cîntar, 
„statul major" al conducătorilor 
lor : tov. Ciofică, doctorul Grigcre 
Lăzărescu și cei trei antrenori iși 
fac în caretele personale însemnări 
cu privire la modul în care sa 
desfășurat antrenamentul, însem
nări care vor fi apoj discutate în 
cadrul ședințelor tehnice.

Programul de antrenament al ti
nerilor boxeri din lotul de la Sibiu 
este rodul unui bogat schimb de 
experiență între antrenorii lotului 
de „vîrstnici" și ccj ai lotului de 
tineret. Față de trecut, el cuprinde 
o novație. care sa dovedit pozi
tivă. Este vorba de introducerea ta 
programul de pregătire a meciuri
lor de 
boxerij lotului a susținut pînâ în 
prezent 
întîlniri 
din afară, dind astfel antrenorilor 
posibilitatea de a urmări pe „viu" 
stadiul <fe pregătire al elevilor lor.

corectă a loviturilor, a bio- 
și a eschivelor, de către

verificare. Fiecare d nlre

două sau trei asemenea 
cu adversari din lot sau

/n jocul de dublu concepția de joc trebuie să se bazeze pe un stil 
ofensiv. De cite ori au jucat astfel Angelica Rozeanu și Ella Zeller 
și-au dominat net perechile adversare. De altfel, primul loc a fost 
cucerit de reprezentantele noastre.

Fotbaliștii sovietici au susținut 
primele jocuri amicale

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

Cele maî bune echipe sovietice 
de fotbal au susținut în sudul țării 
primele meciuri amicale d:n actua
lul sezon sportiv.

Un mare interes a suscitat în
tîlnirea dintre echipele „Dinamo" 
Moscova și „Dinamo" Tbilisi. Fot
baliștii din Moscova au fost în
vinși cu scorul de 2-1. Primul 
punct a lost înscris de echipa din 
Moscova, dar după puțin timp, 

Gogoberidze a egalat, iar Kotri- 
kadze a marcat punctul victoriei. 
Dinamoviștii din Tbilisi au cîștigat 
și meciurile susținute în compania 
echipelor „Dinamo" Kiev (4—2) și 
>,Torpedo" Moscova (3—1). Echipa 
„Spartak" Minsk clasată pe locul 
trei în campionatul de anul trecut 
a obținut victoria în fața echipei

p
VOROS LOBOGO Șl 

HONVED ÎNVINGĂTOARE 
LA SCOR

BUDAPESTA 30 (prin telefon). 
In etapa de ieri a campionatului 
maghiar de fotbal s-au înregistrat 
următoarele rezultate : llonved- 
Vasas Izzo 6-1 (3-0). Campionii au 
jucat foarte Fine. Golurile au fost 
marcate în ordine de Kocsis. Czi- 
bor, Machos 2, Puskas 2 și, res
pectiv, Varosi Kinizsi-Dorogî lia- 
nyasz 3-1 (2-0); Voros Lobogo-Va- 
sas Budapesta 5-1 (4-0). Textiliștii 
au jucat excelent. Au marcat: Pa- 
lotas 2, Lantos, Kărăsz, Sandor și 
respectiv, Csordăs. — Lenero- 
Dozsa 2-0 (1-0), Gyeri Vasas-Dlos- 
gyori Vasas 5-1 (34)), Pecsi Dozsa- 
Salgotarjani Bănyasz 0-0, Szomba- 
thely Torekves-Csepeli Vasas 1-0. 
In clasament -conduce Voros Lobogo 
cu 14 puncte (golaveraj 27:3) ur

Aceste meciuri au prilejuit afir
marea unor elemente» ca să le nu
mim așa, necunoscute, ca de pildă, 
tînărid strungar constănțean Gheor
ghe Văcarii — o „pană" cu mari 
perspective, care l-a învins de o 
maniera indiscutabilă pe maestrul 
sportulu:' Otto Bostiog, boxer cu o 
mai mare experiență a ringului. 
De asemenea, o altă revelație a lo- 
tuluj este Dobre Pavel de la Lo
comotiva București, care a repur 
tat o semnificativă viclorie, asupra 
sibianului Aurel Urdea, și acesta 
cu o mai îndelungată activitate în 
bor.

Meciurile de verificare incluse în 
programul de antrenament al lotu
lui și-au dovedit, așa dar, utilita 
tea, contribuind la călirea boxeri
lor care vor avea cinstea să facă 
parte din reprezentativa de tinerei 
a R.P.R. ce se va întîlni la Wro 
claw cu 
bo:<eri ai R.P. Polone.

„Cunoaștem valoarea înaltă a 
boxului din R.P. Polonă — ne-a 
spus antrenorul Marin Stănescu — 
și știm că „băieții" noștri ati de 
susținut un dificil examen. Sintem 
siguri însă că ei vor ști să răs
plătească pr ntr o cit ma; bună 
comporilare încrederea ce i< s-a 
acordat, ca și grija de a li se asi
gura cele mai bune condiții de pre 
gătire. Noi antrenorii sîntem opti
miști Și așteptăm ca boxerii noștri 
să confirme speranțele puse în 
ei."

reprezentativa tin°rilor

S. MASSLER

„Rezervele de muncă" Leningrad 
cu scorul de 1—0.

Anul acesta, campionatul unional 
de fotbal va începe la 10 aprilie. 
Titlul de campion va fi disputat de 
12 echipe din Moscova, Leningrad 
Kiev, Minsk, Tbilisi, Kuibișev și 
Stalino. La 10 aprilie, în prima 
etapă a campionatului, vor juca 
toate echipele. Cu mult Interes sînt 
așteptate meciurile dintre echipele 
„Dinamo" Tbilisi-„Spartak“ Minsk 
și „Dinamo" Kiev-„Spartak“ Mos
cova. Campionatul unional de fot
bal se desfășoară pentru a 17 a 
oară.

In regulamentul desfășurării 
campionatului aa interven't unele 
schimbări. Astfel, în timpul jocu'ui 
nu va putea fi înlocuit nici un ju
cător.

t

E S C U R

’ Walter. 
Rahn etc.

Scorul a
Apoi e-

mată de Kinizsi 12 puncte (18:3) 
Honved 10 p. (19:10), Vasas Bp. 
10 (22:14).
IERI LA STUTTGART, ITALIA A 
ÎNVINS GERMANIA OCCIDEN

TALA cu 2-1 (2-1).
STUTTGART 30. — Echipa Ger 

maniei a pierdut din nou pe teren 
propriu, deși în formația sa au fi
gurat cei mai buni jucători, care 
au participat la jocurile din cam
pionatul mondial: Fritz 
Morlock, Posipal, Mai, 1 
Victoria i-a revenit pe merit, cu 
2-1, echipei Italiei, care a avut o 
înaintare mai eficace, 
fost deschis de Frignani. 
clipa germană a egalat în urma 
unui penalti transformat de Jusko- 
viak. Goiu! victoriei a fost înscris 
de Pivatelli.

Arbitrul Zsolt, ajutat la tir.ă de 
Posa și HararrgoZo (toți din R.P. 
Ungară) au condus corect urmă
toarele formații:

ITALIA ; Viola-Magnini, Giaco- 
tr.azzi-Capelio, Ferarlo, Moltrasio 
Pandolfini. Nenegozzi, Galii, Piva
telli. Frignani.

GERMANIA OCCIDENTALA: He- 
kenrath-Juskoviak, Posipal, Kohl- 
mayer-Mai, Harpers-Rahn (Morlock) 
Seeler, Fritz Walter, Scheffer.

La acest meci a asistat și Se
beș Gustav vicepreședintele C.C.F.S. 
din R.P. Ungară. De la Stuttgart,
Sebeș Gustav va pleca

-unde va urmări d
dintre echipele Franței și Suediei.

b Un rezultat surprinzător: In
campionatul Pan-american, echipa 
Argentinei a învins echipa Urugua- 
yului cu 6-1.
• In cadrul etapei a treia a cam

pionatului de fotbal al B. Ceho
slovace care trebuia să aibă loc la 
27 martie (ziua meciului R. Ceho
slovacă — Austria) s-a desfășurat o 
singură întîlnire: U.D.A. Praga a 
dispus de Jiskra Liberec cu 4-0. Tot 
în această zi s-a desfășurat meciul 
din cadrul etapei a VIII-a între echi
pele Dynamo Praga și Tatran Pre- 
șov. 
ta te:
• Reprezentativele de volei, mas

culină și feminină a R. P. Bulgaria 
susțin un turneu în Uniunea Sovie
tică. De aici, sportivii bulgari voi 
pleca în R. P. Chineză.
• La 10 și 11 aprilie vor evolua 

la Praga echipele de fotbal Dynamo 
Zagreb și La Gantoise (Belgia). Ele 
vor întîlni echipele pragheze Dy
namo și Spartak Sokolovo. La Os
trava vor evolua echipele Lokomo
tiv (Sofia), Wismut Karl Marxstadt, 
Banik Ostrava și Tankista Praga. La 
Brno se vor întîlni echipele: Wlok
niarz Lodz (R. P. Polonă), F. C. 
Kapfenberg (Germania occidentală) 
Ruda Hvezda Brno și U.D.A. Praga. 
Wlokniarz Lodz ar urma să susțină

i la Paris 
duminică jocul

Meciul s-a terminat la egali- 
1-1.

A luat sfirșît narea cursă cicliști
de fond din UJl.S.S.

Tașkent (Agerpres). — TASS 
transmite : In capitala Uzbekista- 
niuilui, Tașkent, a luat sfirșît cursa 
uniomailă c'clistă de fond oare s-a 
desfășurat pe traseul Tașkent — 
Samarkand — Tașkent (1.354 
km.), Intr-o convorbire cu un 
corespondent al Agenției TASS, 
arbitrul principal al cursei- Mihail 
Ikonostasov a declarat:

„O cursă ciclistă de fond in 
primele zile de primăvară se des
fășoară pentru prima dată în Uni
unea Sovietică. La această com
petiție au luat parte peste 100 de 
alergători, Impărli/i in 23 de echi
pe. Printre concurențe se găseau 
cei mai buni cicliști din țară, cam
pioni și recordmani unionali. De a 
lungul celor opt etape alergătorii 
au avut de făcut față unor nume
roase greutăți, traseul trecea la 
2.000 m. deasupra nivelului mării 
Ca spice Cu toate acestea, rezul
tatele obținute, dacă ținem seamă 
de faptul că sintem abia la sfîr- 
șitul lunii martie, pot fi conside
rate mulțumitoare. Media orară 
generală a fost de peste 38 km.‘

In clasamentul individual victo
ria a fost repurtată de reprezentan
tul Clubului sportiv central al Ar
matei U.R.S.S., Evghenii Nemttov 
care a parcurs traseul de 1.354 km. 
în timpul de 35h. 13’43”. Pe locul 
doi s-a clasat Evghenii Klevțov, 
campion de mare fond aâ U.R.S S. 
pe anta 1954, »ar pe locul trei Ro- 
dislav Cij-rkov.

In clasamentul pe echipe, primul 
loc este ocupat de cicliștii primei 
echipe a asociației ȚSK MO.

cu Jiskra Zi linao a treia întâlnire 
la 14 aprilie.
• Reprezentativa _ . ____ _ _

niorilor R. P. Polone a susținut un 
meci de antrenament în localitatea 
Andrychow unde a întâlnit echipa 
de categoria IlI-a Wlokniarz. Victo
ria a revenit gazdelor cu scorul 
de 4-2. Acest meci face parte din 
cadrul pregătirilor în vederea tur
neului F.I.F.A.

de fotbal a ju-

• Un lot de 14 cicliști polonezi 
au început pregătirile în vederea 
celei de a VlII-a ediții «a Cursei 
Păcii.

• Organizatorii ediției din anul 
acesta a Cursei Păcii au primit în
scrierea a încă două țări. Și-au 
anunțat participarea cicliștii din Iu
goslavia și Irlanda.

e După 12 runde, în turneul de 
șah de la Mar del Plata situația în 
clasament se prezintă astfel: Ivkov 
(Iugoslavia) și N^dorf (Argentina) 
9 pt; Szabo (R.P.U.) 8 pt; Pano (Ar
gentina) 7'/2 Pt. (1); Pachman (R. 
Ceh.), Gligorici (Iugoslavia) 7*/2 pt; 
Rusetto (Argenina) 7 pt; Toran (Spa
nia) G’/a Pt-Î Wexler și Pilnik (Ar
gentina) 6 pt; Fiores (Chile) 4'/2 pt; 
Letelier (Chile) 4 pt; Idigoras (Ar
gentina) 3'/2 pt; De Greiff (Colum
bia), Bauza (Uruguai), Dodero (Ar
gentina) cîte 3 puncte.
• Peste cîteva zile va părăsi Mos

cova, plecînd în Olanda, ecTtipa re
prezentativă de polo pe apă a Uniu
nii Sovietice. Sportivii sovietici vor 
susține întîlniri cu echipa selecțio
nată a Olandei. In continuarea tur
neului, echipa sovietică va pleca în 
Belgia, unde va juca mai multe me
ciuri cu cele mai puternice echipe 
belgiene. (TASS).
• Moscova (Agerpres). TASS trans

mite: Frumoase succese au obținut tn 
ultimul timp halterofilii sovietici 
Nikolai Kostîlev din orașul Smolensk 
și Iurii Duganov din Leningrad. Par- 
ticipînd la campionatele asociației 
„Iskra”, Kostîlev (categoria ușoară) 
a obținut la stilul ,.împins” rezulta
tul de 123 kg. In cadrul categoriei 
semi mijlocie, sportivul I. Duganov 
a obținut la totalul celor trei stiluri 
487,5 kg. Ambele performanțe consti
tuie noi recorduri ale Uniumi Sovie
tice.
• Moscova (Agerpres). TASS trans

mite:
In sala de sporturi a stadionului 

,,Dinamo” a luat sfîrșit recent con
cursul celor mai buni jucători so
vietici de tenis

La simplu femei, victoria a revenit 
sportivei Vera Filippova care a dis
pus în finală cu 2-0 de A. Kuzmina. 
La simplu bărbați, S. Andreev a tn. 
trecut în finală pe S. Fridland cu 
3-0

La dublu femei, cuplul E. Ciuvî- 
rina și A. Kuzmina a învins pe V. 
Filippova și L. Preobrajenska, Iar în 
proba de dublu bărbați, S. Andreev 
și S. Belț a întrecut pe N. Ozerov 
și M. Korșaghin. In proba de dublu 
mixt, pe primul loc s-a clasat cuplul 
E. Ciuvîrina și N. Ozerov care a dis
pus în finală de V. Filippova și L 
Markov
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