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In întîmpmar«a campionatelor europene 
de voie», canotaj academic și tir

Desfășurarea în țar* noas
tră a trei campionate euro
pene în vara acestui an iSe 

pune in față, pe lingă sarcina unei 
organizări impecabile, încă două 
probleme deosebit dț importante a- 
supra cărora trebuie să ne îndrep
tăm toată atenția. Este vorba de 
teiul in care vor participa reprezen- 

>■ tânjii noștri și de felul cum vom 
folosi prilejul oferit de organizarea 
campionatelor în scopul dezvoltării 
cantitative și calitative a sporturi
lor la care vor avea loc competiții 
cu această ocazie.

Organizăm campionatele europene 
de volei, canotaj academic feminin 
și tir, cu alte cuvinte campionatele 
unor sporturi în care, prin rezul
tatele de pînă acum, am reușit să 
ne afirmăm pe scară internațională. 
Dar faptul că sîntem gazdele acestor 
competiții ne creează obligații deo
sebite, atît în ceea ce privește nu
mărul participanților cît și rezultatele 
ce le vom obține. Trebuie să pre
zentăm sportivi la toate probele 
care figurează în protocolul compe
tiției ți trebuie să urmărim o con
firmare și chiar o depășire a rezul
tatelor înregistrate de noi pînă a- 
cum Fără îndoială că aceste sarcini 
tint destul de greu de îndeplinit, 
dacă ne gîndim că viitorii noștri 
adversari se pregătesc cu minuțio
zitate ți că în unele probe — în 
special la tir — sportivii noștri 
n-au mai concurat.

Numeroase aspecte pozitive ale 
acțiunii de întimpinare a acestor 
campionate ne fac să întrevedem 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
amintite. Spre exemplu, trăgătorii 
noștri fruntași avansează în gra
dul lor de pregătire, datorită fap
tului că pentru prima dată în ac
tivitatea lor nu și-au întrerupt nici 
un moment procesul de instruire 
după sezonul competițional din a- 
nul trecut. De asemenea, o bună 
parte din canotoarele noastre frun
tașe au dovedit la concursurile de 
verificare o bună formă sportivă. A- 
ceastă situație o întîlnim în spe
cial la sportivele din colectivele 
Știința I.C.F., Locomotiva București, 
Flamura roșie Arad și Metalul A- 
rad unde s-au aplicat cu strictețe 
noile principii de pregătire învățate 
de la canotorii sovietici.

Turul campionatului republican 
de volei, care va lua sfirșit în cu- 
rînd, a evidențiat o serie de părți 
pozitive în pregătirea s, ort vilor 
noștri. Dar slăbiciunile arătate de 
jucătorii echipei C.C.A. și incon
stanța manifestată de unii dintre 
voleibaliștii de la Dinamo și Pro
gresul București au dovedit că nu 
în toate colectivele cu sportivi frun
tași s-a muncit cu seriozitate pen
tru pregătirea acestora. De altfel 
șl în celelalte ramuri de sport avem 
de-a face cu unele colective care 
nu au privit cu suficientă seriozi
tate problema pregătirii sportivilor 
lor susceptibili de a fi selecționați 
In loturile țării. Astfel, canotoarele 
de la Progresul Timișoara au lucrat 
multă vreme fără antrenor, au fost 
lipsite de o sală de antrenament a- 
decvată unei pregătiri temeinice, iar 
secțiile de tir de Ia Metalul și Lo
comotiva București s-au ocupat foar
te puțin de pregătirea trăgătorilor 
lor fruntași.

Un alt aspect negativ este acela 
că majoritatea colectivelor sporti
ve se ocupă numai de cadrele 
existente, neglijînd formarea unor 
elemente noi. Lucrul acesta pericli
tează alcătuirea unori loturi valo
roase, punindu-ne în situația să 
nu putem reîmprospăta rîndurile 
sportivilor noștri fruntași. Cu excep
ția unor asociații și colective spor
tive, ca asociația Flamura roșie, 
care și la București și la Arad se 
ocupă de promovarea unor tinere 
canotoare, colectivul Știința I.C.F., 
care a ridicat cîteva elemente noi 
din rîndurile studentelor, cercul Tî- 
nărul Dinamovist, care se ocupă cu 
seriozitate de trăgătorii juniori etc. 

in multe alte asociații și colectiv* 
sportive problema canotajului femi
nin ți a tirului pentru juniori ți 
femei este privită cu superficialitate. 
Cel mai elocvent exemplu este cel 
al colectivului Dinamo București 
unde, deși există o secție fruntașă 
de canotaj, pregătită de antrenorul 
Cerhati, totuși preocuparea pentru 
canotajul feminin se mărginește la 
trei tinere elemente și acestea in
struite după metode defectuoase. Tot 
astfel se manifestă, în această pri
vință, și colectivul Metalul Timi
șoara și asociația Locomotiva.

Contribuția asociațiilor și colec
tivelor sportive Ia reușita acestor 
campionate europene este deosebit 
de mare. De felul cutii vor fi in- 
struiți sportivii în cadrul colecti
velor lor depind direct rezultatele 
pe care ei le vor obține. In plus, 
asociațiile și colectivele sportive tre
buie să înțeleagă că nu au numai 
sarcina de a pregăti sportivii exis- 
tenți în vederea campionatelor, ci 
trebuie să folosească acest prilej 
pentru a-și mări numărul membri
lor secțiilor de canotaj, volei și tir 
și pentru a îmbunătăți calitatea a- 
cestora.

Faptul că desfășurarea campiona
telor reprezintă un stimulent pen
tru dezvoltarea cantitativă și cali
tativă a disciplinelor sportive rea- 
pective, a fost unul din criteriile 
pentru care țara noastră a acceptat 
organizarea lor concomitentă. De a- 
ceea, asociațiile și colectivele spor
tive precum și comitetele C.F.S. ți 
comisiile locale pe ramură de sport 
trebuie să-și mobilizeze toate for
țele în vederea unei pregătiri su- 
perioare a tuturor sportivilor, ocu- 
pindu-se cu același interes și da 
sportivii fruntași y de promovarea 
noilor cadre. Maeștrii sportului tre
buie să îmbine armonios pregătirea 
lor cît mai atentă^cu obligația de a 
contribui la ridicarea unor ele
mente tinere. In cele șase luni 
care au mai rămas pînă la 
campionatele europene de th* 
trebuie unite toate forțele in
terne ale colectivelor și comitete
lor C.F.S. pentru organizarea cît 
mai multor concursuri de juniori 
și de femei, din rîndul cărora să fie 
selecționate elementele capabile să 
facă parte din loturile țării. Pentru 
alcătuirea unei puternice echipe de 
trăgători la talere, skeet și cerb, 
toate filialele asociației vînătorilor 
trebuie să organizeze concursuri de 
selecție mobilizînd majoritatea vî
nătorilor. La canotaj, deși timpul 
este mai scurt, el este totuși su
ficient pentru organizarea multor 
competiții locale cu ajutorul cărora 
să fie descoperite canotoarele de 
viitor. La volei, de ale cărui cam
pionate ne mai despart doar două 
luni, trebuie intensificate pregătiri
le pentru a aduce sportivii în forma 
lor cea mai bună. Antrenorii și ju
cătorii trebuie să muncească cu 
toată seriozitatea și conștiinciozita
tea în timpul scurt ce-1 mai au la 
dispoziție, în așa fel încît să fie ca
pabili să realizeze speranțele ce 
și le-au pus în ei toți iubitorii, de 
sport din țara noastră.

De altfel, cei mai mulți amatori 
de sport doresc ca prime’e campio
nate europene care au loc pe pă- 
mîntul țării noastre să însemne 
prilejul înfăptuirii unor înalte per
formanțe sportive și o confirmare 
deplină a măiestriei., sportive a re
prezentanților noștri. De aceea, nu 
trebuie precupețit nici un efort pen
tru ca sportivii noștri să atingă cul
mile unei înalte măiestrii. Orice 
întîrziere în asigurarea condiț ilor 
necesare unei temeinice pregătiri 
poate avea urmări asunra bunei des
fășurări și a succe ului acestor cam
pionate. Activiștii sportivi, tehni
cienii, maeștrii sportului și toți spor
tivii sînt chemați să muncească 
din toată puterea pentru îndeplin rea 
acestor datorii de seamă, pentru a 
învăța, pentru a crește în valoare 
și pentru a obține cele mai mari 
performanțe.

In cinstea zilei de 1 Mai
Un acri» incimat, litere fără ta- 

florituri, (tar frumos conturate... 
Și cuvintele stat simple, dar îți 
poartă gtadlul de îndată acolo de 
unde «u plecat: „Gu un șuierat 
prelung, sirena uzinei Oțelul Roșu 
a anunțat ora 23. începe schimbul 
de noapte".

Oțelul Roșu, Hunedoara, Ploești, 
Orașul Statin... De pretutindeni ne 
vin vești și în fiecare zi mai multe. 
Se desfășoară In toată țara între
cerea ta cinstea zilei de 1 Mai. Se 
întrec oțelarii penhru a da mai 
mult oțel patriei, noi tractoare ies 
pe poarta uznetor dlin Orașul 
Stalin, un student stă aplecat pînă 
tîrziu deasupra paginilor cu în
semnări dte la cursuri, căci și ei 
e doar ta întrecere, iar undtevu 
departe, ta inima Bărăganului, la 
lumitaa farurilor, motoarele tractoa
relor duduie fără întrerupere. In 
întrecerea In cinstea zilei interna
ționale a celor ce muncesc, s-au 
prins și sportivii. Și nu numai in 
concursuri, oi și in munca de ame
najarea de noi terenuri, de pregă
tire a sezonului sportiv de vară. 
Și printre ei mulți sînt fruntași 
țn producție.

ANGAJAMENTELE SPORTIVILOR 
DE LA OȚELUL ROȘU

In zilele acestea, în toate secțiile 
uzinei Oțelul Roșu au loc consfă
tuiri de producție, cu prilejul că
rora muncitorii și tehnicienii își 
«au angajamente sau cheamă la în
trecere muncitorii din celelalte sec
ții. Și tinerii sînt în frunte 1

Consfătuirea de producție a gru
pei sindicale nr. 7 de te lamimoruâ 
de profite a decurs într-o mare în
suflețire. Membrii grupei au anali
zat realizările obținute pe luna fe
bruarie, precum și lipsurile ivite în 
muncă. La propunerea boxerului 
Mihai Căpățînă, organizatorul gru
pei sindicale, muncitorii de-la la
minorul de profite au hotărît să 
lupte pentru obținerea unor rezul
tate și mai frumoase.

Primăvara 
pe stadion

...Sub 14,3...
— Iar eu sub 52..

Iată glodurile lui Ion Opriș și Ilie Savel, mări»- 
risite intr-o dimineață de primăvară, pe pista abia 
zbicită de razele soarelui călduț, Ungi unul din 
gardurile trecute In zbor, de atitea ori, in clipele 

de antrenament sîrguincios care le deschid părți 
spre noi performanțe.

...Și vor veni alte ți alte zile de muncă pe zgura 
stadionului, in care cei doi prieteni vor stringe 

puteri astfel ca in viitoarele întreceri atletice să-fi 

poată împlini dorințele mărturisite in acest te- 
cepui de primăvară.

Poate pe aceeași pistă, lingă același gard, toam

na, cină fundalul fotografiei tl va forma ruginiul 
frunzelor. Opriș și Savel se vor intîlni din nea. 

De data aceasta pe fețele lor zimbitoare vom putea 
citi bucuria victoriilor pe care le pregătesc acum

Noi, ca de altfel toți iubitorii de sport din țara 

noastră, le dorim din toată inima succes l

In consfătuirea de producție a fnt- 
pei sindicate Nr. 7 de la laminorul 
ide proMe s-iau luat ta discuție cu •- 
cest prilej și obiectivele întrecerii 
socialiste inițiată in cinstea zilei de 
1 Mai. Fiecare dintre muncitorii pre 
zenți și-a adus partea Iui de con
tribuție la alcătuirea planului și la 
fixarea obiectivelor întrecerii, hdn- 
du-și angajamentul să muncească 
pentru a obține cete mai frumoase 
rezultate. Printre aceștia au fost 
foarte mulți sportivi: boxerul Du
mitru Răceanu, fotbaliștii Iosif Le- 
reter, Ion Hamms, Ios Cozob, Aurel 
Birău și alții. Ei s-au angajat să 
depășească planul de producție cu 
5 la sută, să reducă rebuturile cu 
50 Sia sută, să aplice metoda sovie
tică Jandarov» și să-și reducă ta 
zero absențele nemotivate. Gu acest 
prilej misnartorii grupei sindicale 
nr. 7 au chemait la tatreoetne oâitie 
două grupe siindioalle.

Romulus și R. Zeno, corespondenți

ÎNTRECERI SPORTIVE LA ZALAU

Comisia raională de volei ditai Za
lău a organiza t o competiție de volei 
dotată cu „Cupa 1 Mai“. Pînă în 
prezent s-au înscris 10 echipe, 5 
masculine și 5 feminine. Competiția 
organizată de comisia raională de 
volei în cinstea zilei 1 Mal este una 
dintre cete mai importante întreceri 
sportive desfășurate anul acesta la 
Zalău.

Paratei cu jocurile de volei se 
vor desfășura la Zalău concursuri 
de șah, tenis de masă și popice.

Gh. Dolhan, corespondent

IȘI AMENAJEAZA 
UN TEREN DE VOLEI

Sportivii secției I.G.G. 3-Focșanl 
au hotărît ca în cinstea zilei de 1 
Mai să amenajeze tm teren de vo
lei. De asemenea, ei vor confecțio
na o masă de tenis, inele și bare 
pentru aparatele de gimnastică.

Gh. Corlățeanu, corespondent

Tinerii noștri boxeri 
în R. P. Polonă

Ieri dimineață a părăsit Capitala, 
plecînd cu avionul la Varșovia, lotul 
d» box (tineret) al R.P.R. După 
cum se știe, tinerii noștri boxeri vor 
susține două tatîtaM ta R.P.Polonă. 
Prima dintre acestea se va desfă* 
șura mîine, duminică 3 aprilie, tn 
importantul centru industrial Wro
claw. Cea de a doua întîlnire va 
avea loc peste cîteva zile la 
Szczecin.

Lotul tinerilor noștri boxeri este 
astfel alcătuit: cat muscă: Ludovic 
Ambruș, Puiu Nicolae; cat. cocoț: 
Constantin Gheorghiu, Martin Far- 
kaș; cat. pană: Ștefan Văcaru; 
cat. semi-ușoară : Mihai Trancă, 
Iosif Bora ; cat. ușoară : Mtaai 
Stoian ; cat. semi-mijlocie: Pavel 
Dohre; cat. mijlocie ușoară; Con
stantin Iordache, Dumitru Gheor-> 
ghiu; cat. mijlocie: Gheorghe Ne
grea; cat- semi-grea: Octavian Cio- 
loca; cat grea: Vasile Mariuțan.

Antrenorii lotului slut : Lucian 
Popescu, Ludovic Ambruș, Ghe * 
orghe Popescu și Marin Stănesou.

In vederea acestor tatflniri, tin&J 
rii boxeri s-au pregătit cu aten
ția, iar selecționarea lor tn lotul 
reprezentativ s-a făcut ta urma 
unor meciuri de verificare.

Intense pregătiri au făcut și ba» 
xerii polonezi. Sub îndrumarea an* 
trenorului dp stat Feliks Sztant 
tinerii pugiliști polonezi s-au an* 
trenat temeinic și, după cum ni sa 
comunică telefonic, ei se află într-o 
formă deosebită. Din lotul polona» 
se remarcă o serie de boxeri da 
valoare ridicată ți care, cu toate 
că sînt foarte tineri, au susținut 
pînă acum numeroase tatîtniri hm 
ternaționale. Astfel, Hajduga, Bri* 
chiyk, Wojciechowschi, Ponemrta, Wa* 
laszek și Btel au apărat de mat 
multe ori culorile R. P. Polone. In 
recentul turneu de box organizat la 
St Etienne, cu prilejul celei de a 
XX-a aniversări a F.S.G.T., box»* 
rul polonez Walaszek l-a întrecut 
pe reprezentantul nostru Manca 
Florescu.

Intîlnirile dintre reprezentativei® 
de tineret ale R.P.R. și R. P. Po* 
lone vor fi arbitrate de austriacul 
Stascha.



A L E G E R I L E
organelor sportive

In asociația
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Alegerile organelor sportive 
sindicale au constituit o preo
cupare de căpetenie pentru con
siliul central al asociației Fla
mura roșie. Acest important 
eveniment din viața mișcării 
noastre sportive a constituit o 
preocupare și pentru organele 
sindicale, pe lingă care func
ționează. asociația și colectivele 
noastre. Noi am primit un spri-

"lor centrale a,le sindicatelor Ali- 
ft mentar, Comerț și Industrie 
K pșoară, care ne-au ajutat să cu- 
» prindem toate regiunile In ac- 
ftf țitțn«g prej 
R alegerilor.
ft
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oate regiunile in ac- 
:g^tirii și organizării 

IJe asemenea, majo
ritatea comitetelor sindicale re
gionale, raionale și de între
prindere ne-au dat un sprijin 
prețios, contribuind la pregăti
rea alegerilor și in deosebi la 
prelucrarea Hotărîrii șteinstruc- 
i lumilor Prezidiumului C.C.S., 
pînă jos, în grapele sindicale.

Sportivii și activiștii asociației 
noastre au înțeles semnificația 
alegerilor și au realizat în cinstea 
acestui eveniment numeroase 
succese în producție ca și în ac
tivitatea sportivă. Astfel, o ,,zi 
record" organizată la întreprin
derea „Victoria” Cisnăd'ie a dus 
la o depășire a pianului de pro
ducție cu 27 la sută. S< him- 
bul dte onoare organizat in cins
tea alegerilor la fabrica ,,Teba“ 
din Arad s a încheiat die ase
menea cu numeroase procente 
peste plan. In multe alte între
prinderi au fost orga.iizate bri
găzi de producție formate din 
sportivi care, în cinstea alegeri
lor, au realizat importante depă
șiri de plan.

La fel die frumoase sînt ți în
făptuirile pe linia întăririi or
ganizatorice a colectivelor apor
ii ve. Campania de atragere de 
noi membri în cotecti v-șle spor
tive s-a desfășurat cu multă in
tensitate. In urma muncii de Iă- 
HMJrire dusă în colaborare cu or
ganele sindicale și direcțiunile; 
în HntrepriMdarî ca LR.I.C.
Ploești, „Abator" șl „Encsel
Mauriciu" dfo Tg. Mureș etc. s-a 
ajuns astăzi ca majoritatea 
membrilor de sindicat să fie în
scriși in colectivele sportive.

Flamura roșie
Reușita deplină a acestei acțiu
ni în majoritatea colectivelor, a 
însemnat pentru noi tm puternic 
stimulent, ea dovedind că mă
sele dte oameni ai muncii iubesc 
sportul, doresc să-l practice și 
sprijină din toată inima asocia
ția din care lac parte.

Acolo unde- dările dte seamă au 
scos în evidență în mod’ critic 
și autocritic situația existentă, 

contribuția la curmarea din ră
dăcină a lipsurilor din munca 
sparțivă. Așa s-au Mteecut 
crurfle la fabrica ^Refacerea 
din Arad, unde tov. I. Zapota, 
dfrectdnul fabricii, și-a luat an
gajamentul in urma criticii pri
mite în cadrul adunării generate 
de alegeri, să sprijine cu mai 
multă botărire activitatea spor
tivă d$. întreprindere.
” Prima etapă a* alegerilor or
ganelor sportive sindicale în ca
drul asociației noastre a scos 
însă la iveală și o serie de gra
ve lipsuri. Este vorba în priimull 
rtnd de indiferența unor organe 
sindicate, ca de pildă comitetul 
sindical regional Alimentar Iași 
(președinte tov. Cojocaru), co
mitetul raional Comerț Galați 
(președinte I. Andrei), comitetele 
de Întreprindere d'e la „Dacia" 
Cisnădlie și „Drapelul roșu" Ora
șul Stalin etc., care n-au dat 
atenția și sprijinul cuvenit pre
gătirii alegerilor. De asemenea, 
este inadmisibilă atitudinea unul 
activist sportiv ca tov. Mînașcu 
de la colectivul nostru din Bu- 
huși, care a ținut încuiate în 
sertar 1000 de adeziuni, susți- 
nînd că nu poate atrage 
membri în colectiv 
de imprimate.

Analiza temeinică 
etape a alegerilor a 
ibunătățirea muncii 
doua, în care, acum, ne îndrep
tăm atenția spre buna organi
zare a adunărilor generale, pen
tru alegerea unor cons Li i 
colective 
asigure 
sportive 
noastre.

Din metodele de muncă ale unui comitet

Unul din 
jjtența, in care s 
cunoaște o tot mai f 
voltare. este raionul 
de «n, activitatea de -cultură fizică 
șt*»port d'rr»-ace*ț raion a fost me- 
mu mai rodnieă, d atorită muncii 
intense depuse de activiști comi
tetului raional C.F.S- și de către

Ultimele întreceri din cfdrrf
primei etape a crosului de masă 

„Să intimpinăm 1 Med”
Săptămîna trecută s-au desfă

șurat nenumărate întreceri de cros 
fa csre au participat mii de ti
neri și tinere. Așa după cum ne 
comunică corespondentul nostru 
din Cnaiova, C. Moțoc, peste 900 
concurenți s-au întrecut în cadrul 
unei frumoase competiții de cros 
organizată de colectivul sportiv 
Locomotiva.

De asemenea, de la 6ubrcdacția 
ziarului nostru din Cluj ni se a- 
Tiunță că de curind colectivele aso- 
eiaț ei Știința și-au încheiat faza 
pe colectiv a crosului de masă 
„Să întimpiinăm 1 Mai“. In total 
la această tradițională 
Pnortivă au 
sltidtenți și ,,
Cluj. Cea mai ■bună mobilizare 
B-a făcut la universitatea ,,Victor 

concurs urile de 
4.107 concurenți

întrecere
luat sfertul 6.497 de 

studente dm orașul

Babeș", unde la 
cros au participat 
și concurente.

Un alt colectiv 
șui Cluj, care a 
frumoase în ceea 
stil de masă „Să 
Mai" este și colectivul Progresul 
Finanțe Sfaturi, care a mobilizat 
aproape 800 de concurenți și con
curente.

In multe din raioanele regiunii! 
Pitești crosul de masă ,,Să întîm- 
pinăm 1 Mta“ a cunoscut succese 
frumoase. Astfel, așa după cum 
ne informează corespondentul nos
tru Gr. Varabiescu, în raioanele 
Curtea de Argeș, Topaloveni și Pi
tești peste 2000 de tineri și ti
nere .au participat la întrecerile 
de cros Merită a fi evidențiate, 
pentru organizarea excelentă și 
pentru buna mobilizare a concu- 
renților comunele Vulturești și 
Pxtroșeni, unde crosul a consti
tuit o adevărată sărbătoare a ti
neretului.

sportiv din ora- 
obținut succese 
ce privește cro- 

în-timpinăm 1

SPORTUL POPULAR
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noi
din... lipsă

de 
sportive capabile să 
dezvoltarea activității 
în cadrul asociației

a .primei 
d us la îm- 
în etapa a

IOAN PAUȘAN 
președintele asociației spor

tive Flamura roșie

colectivul sportiv Progresul 
Cenitrofarm București.JDiț dlasea 
dte seamă ținută de "tov. Săruta 
Țailic, secretarul colectivului spor
tiv, au reieșit o serie.-dig neali^r» 

b X“-
înființarea unei echipe de fotbal 
care a ocupat primul • Ioc în cam- 
piurtatu| -ralohal, formarea echipe
lor de șah și tenis de masă care 
au ohțmut bune rezultate «te. Au 
fost,de asitfnenea organizate excur- 
eii, vizionări dte spectacole, vizi
tări de expoziții. Munca de agita
ție și propagandă dusă în rlndul 
angajaților dte la Ci-ntrofasm Bu
curești a contribuit la atragerea 
maselor de muncători în practicarea 
sportului.

Membrii colectivului sportiv au 
muncit cu tragere die inimă la re- 
amenaj^rea cabanelor Brănești și 
Mihăi iești.

După cum a reieșit însă dlin da
rea dte seamă și din discuții, con
siliul colectivului sportiv nu a fă
cut tot ceea ce putea face. De 
exemplu, angajamentele luate în 
domeniul creșterii numărului dte 
purtători ai insignei G.M.A. nu au 
fost realizate nici pe jumătate. 
Preocuparea pentru atragerea 
sportivilor in prima etapă a cro
surilor de masă a fost insuficien
tă. Lipsuri numeroase s-au înre
gistrat și în tinerea la zi a evi
denței cotizațiilor, existînd încă 
unii membrii care, deși au plătit 
cotizația, nu au primit carnetul 
nici pînă în prezent. Membrii con
siliului colectivului Progresul Gen- 
trofarm nu au lucrat în strinsă 
colaborare. Intre constituirea con
siliului și adunarea generală dte 
alegeri nu s-a ținut nici măcar 
o singură ședință de consiliu, fapt 
care a dus la o muncă neorgani
zată și la o împărțire a sarcinilor 
făcută la intîmplare.

CpnsiLul nou ales al colecti
vului sportiv va tpebui să mun
cească cu hotărîre 
rea lipsurilor care 
acum dezvoltarea 
tive la colectivul 
trofarm București,

------: —-«-«rtS

pentru iichărte- 
au frînat pînă 
activității spor- 
Progresul Gen-

întrecerile de cros, adevărate sărbători sportive
NUMEROASE CONCURSURI 

IN SATELE REGIUNII 
PITEȘTI

In comunele Boțești, Dobrești, 
Ctineni și Horezu numeroși tineri 
și numeroase tinere s-au prezen
tat la startul întrecerilor de cros. 
Frumoase întreceri au fost organi
zate de către colectivul sportiv 
Recolta, în comuna Țigănești. Prin
tre primii clasați, dintre cei peste 
120 de participant, se găsește și 
Maria Șerbănoru, campoană regio
nală la șah In cadrul Spartachia- 
dei de vară a satelor. Bine orga
nizate au fost și concursurile care 
s-au 
tești, 
zia.

desfășurat in comunele Ră- 
Ștefănețti, Greci și Slobo

Ilie Fefeanu 
corespondent 

BACAU...
din orașul Ba- 
urmă cu cîteva

VEȘTI EHN
Parcul Libertății 

cău a găzduit, ta 
ade. întreceri de cros La care au 
participat peste 250 de membri ai 
colectivului sportiv Voința din lo-

calitate. Concursul a fost bine or
ganizai, traseul a corespuns întru 
lotul și rezultatele Obținute au do
vedit că acest colectiv s-a preocu
pat de pregătirea participanților la 
cros. Primii, hi cele patru probe, 
s-au clasat: David Izu (juniori ca
tegoria a I-a), Solomon Bruchcr 
(juniori categoria a Il-a), Comei 
Corocea (seniori) și Aurica David 
(senioare).

(de la subredactia noastră) 
..Șl DIN CAPITALA

Cu mult entuziasm s-au prezen
tat la startul întrecerilor de cros 
și studenții universității ,,C. I. 
Parhon” din Capitală. Au fost ob
ținute următoarele rezultate: ju
niori, Călin Todea. Corne! iu So- 
rescu și Marin Mihăiță; junioare: 
Eftimia Durlea, Mira Dobran și 
Maria Balteș; seniori: Vasile Ma
tei, Hie Dumitrescu și Niculae 
Râduică: senioare: Valentina Bo
tez, Teodora Dincă și Margareta 
Strol.

losif Arghezi 
corespondent

Din ce in ce mai mulți tineri și tinere iau parte la tradiționala în
trecere de cros, organizată in cin stea z'lei de 1 Mai. Miine se vor 
desfășura concursuri in codruț etapei a doua, la care vor participa 
tei mai buni concurenți din etapa inliia^

Sil
,ă activitatea sportivă din re- 
ita Constata a ieșit  

dență faptul că în raionul Medgi
dia angajamentele slnt îndeplinite 
ritmic și nu in salturi șiăpă, folo- 

mi â'ctiv ol^șt'C'Sc,
comitet raional abține succese tot

.. „«s™ 
care sini metodele de muncă ale 
acestui iJomitete. C.FîSJ frurtaișixnim f 
reușesc activiștii sportivi d'in raio
nul Atedgidu'a să obțină asemenea 
succese și cum se orientează ei in 
rezolvarea sarcinilor ce Ie stau în I 
față. , ,, .

In primul rî-nd, oste de mențio
nat faptul că aviud sprijinul sfa
tului popular, comitetul raional 
C.F.S. Medgidia a reușit să angre
neze în muncă un larg activ ob 
ștesc, cu sprijinwl căruia sarcinile 
sînt îndeplinite la timip. Spre exem
plu, în cadrul acestui comitet raio
nal C.F.S., secțiunea de învăță- 
mînt (tov- Radu Alexandru), sec
țiunea sanitară (dr. Nicola-e Dumi
tru) și comitelui raional U.T.M. 
(tov. Nicolae Besnea) aduc o im
portantă contribuție In rezolvarea 
sarcinilor.

Paralel cu aceasta, o atenție deo
sebită este acordată comisiilor pe 
rami're de sport, care, bine îndru- 
matc’V'fi permanent"' sprijinite, au 
constituit un puternic ajutor în 
munca comitetului C.F.S.

O metodă bună de muncă este 
folosirea 'permanentă a instructo
rilor obștești pentru întărirea și 
dezvoltarea colectivelor sportive 
sătești.

Avînd un sprijin serios din par
tea instructorilor obștești, comite
tul raional C.F.S. a reușit să dez- 

■ volte numeroase discipline sportive 
în satele raionului Medgidia. Pen
tru realizarea acestui lucru, comi
tetul raional C.F-S. a folosit o me
todă de aimă deosebit de btsnă. 
Iată de»pre ce este vorba. Se sta
bilea că, ia o anumită dată, to 
comuna X, va avea loc un concurs 
atletic. Cu mult timp înainte 
de data concursului, în comuna 
respectivă se făcea o intensă pro
pagandă și agitație in vederea a- 
cesitui eveniment sportiv. La data 
prevăzută, în comună sosea de la 
centra’ de raion un grup d>e atteți 
și atlete, însoțiți de un grwp die 
arbitri. Cînd pe terenul dte sport 
erau adunați suficienți spectatori 
concursul începea. După ce atteții 
și atletele concurau în cîteva pro
be demonstrative, unul din condu
cătorii lotului invita tinerii 
comună să 
alături de 
centrul de 
La început 
tineri, dar apoi concursul devenea 
din ce în ce «nai larg, blind aproa-

era stumiv 
« forțele ta 

_ că 
tot ta acest mod se proceda și 
pentru celelalte sporturi. Lucrurile 
nu se terminau însă aici. După ce 
erau angrenați în practicarea unui 
sport, tinerii din comună erau(che
mați să-și troacă, șj normele.G.M.A. 
La primul cotreprs ei treceau doar 
cîteva norme, dar apoi tinerii își 
_T* _ ta - ta treacă
și pe celelalte,, pentru a deveni 
purtători aii insignei G.M.A.

Așa s-au petrecut lucrurile la 
S-M.T. „Castelul”, unde, după ce 
tinerii au asistat la un joc deman- 
ste^țiy de fptbal, au, jucat între 
eiHmmeci. După aceea, 12 dintre 
tinerii tractoriști și-au trecut o 
parte dim normele G.M.A. La fel 
s-au petrecut lucrurile și în coanu- 
na Peștera, unde după o 
strație die gimnastică și 
22 de tineri din această 
au devenit aspiranți și,mw tirziu 

■purtători ai .insignei G.MtA. -
De altfel, în domeniul cota ple

xului G.M.A., comitetul raional 
C.F.S. Medgidia a realizat impor
tante succese, depășjodu-și. cu re
gularitate angajamentele luate.

Pentru realizarea acestui lucru, 
activiștii comitetului an organizat 
o serie de centre G.M.A. în diferite 
comune. La fiecare centru au fost 
repartizați tehnicieni și activiști al 
•cornițetului, care răspundeau 
buna funcționare a centrului 
pectiv.

Pentru ca tinerii să poată 
ceri insigna G.M.A., eă trebuiau să 
se prezinte bine pregătiți la star
tul probelor. Această pregătire se 
făcea în comunele respective prin 
colectivele sportive Ș> cu ajutorul 
instructorilor obștești. Un real a- 
port în pregătirea tinerilor aspi
ranți l-au dat și Învățătorii. Exem
ple în această privință sînt instruo 
terii Obștești Ion Protopopescu, 
Gh. Carnea și D. Enache (Reeolta 
G.A.S. Tirgușor), Septar Neazim 
(Recolta G.A.C. Basatabi) și N. 
Mccanu (Reeolta G-A.S. Doroban
țul, precum și învățătorii i<n 
Alexandru (comuna CioeîrliaȚ, 
Ateramhn Bucățică (G.A.C. DorO-; 
bar.țu), Ectiwnet Midat (eounma 
Rasova) etc.

Am arătat numai aspectele cete 
mai importante din munca comi
tetului raional C.F.S. M-edapdia- 
Firește că, dacă aim analiza în
treaga activitate a acestui comitet 
ralonail. am constata și unele lip
suri. Este dte reținut însă faptul 
că datorită sprijinului acordat de 
către sfatul popular, precum și da
torită muncii neobosite a activiști
lor sailariați și obștești, sportul ca
pătă d dezvoltare din ce în ce mai 
largă în raionul Medgidia. Și pen
tru acest lucru, ca și pentru meto- 
dtele bune pe care le aplică ta 
muncă, comitetul raional C.F.S- 
Medgidia merită a fi dat ca exem
plu pentru celelalte comitete raio
nale C.F.S.

H , n>ai»fes4iu dorința să le

din 
concureze, mai tatii 

sportivii vcn.iți de la 
raion și apoi singuri, 
se prezentau doar 3-4

Cînd există
Activitatea de cultură fizică 

sport 
avînt 
Mare. 
zXive 
ei bite

Și 
a luat în ultimi» ani un 
deosebit și în regiunea Baia 
Desigur că, rezultatele po- 
înregistrate n-ar fi fost po- 
dacă, în cadrul multor dis

cipline sportive, n-ar fi 
rodnică colaborare între 
și instructorii sportivi.

Printre antrenorii care se ocupă 
cu seriozitate dte problema schim
bului de experiență se numără an
trenorul de fotbal Iuliu Barath y 
da la colectivul Metalul" Baia 
Mare. El sprijină inițiativele co
mitetului regional C.F.S. în acea
stă privință, ținînd săptămînal șe
dințe dte scliimh de experiență cu 
antrenorii. celorlalte secții de fot
bal din oraș. La aceste ședințe 
participă cu regularitate un mare 
număr de antrenori printre care A. 
Balogh (Metalul juniori), A. Man 
(Voința), N. Zolyctni și V. Dallos 
(Dinamo), M‘. Sava (Metalul 1 
Mai) și adții. De asemenea, bune 
rezultate s-au obținut pe linia co
laborării și a schimbului de expe
riență între antrenorii de lupte 
clasice și lupte libere Z. A broda n, 
Carol Tukaes și Iuliu Tukacs. Da
torită colaborării existente și a 
dorinței celor trei antrenori de a 
răapîndi sportul luptelor în rin- 
durile tineretului din regiune, în 
momentul de față numai in orașul 
Baia Mare activează trei echipe

existat o 
antrenorii

de 
res-

cu-

V. MOGIRDICEANU 
președintele comitetului regio

nal C.F-S. Constanța

colaborare
de lupte clasice seniori și juniori, 
precum și o echipă de lupte libere. 
Din rindurile luptătorilor băimă- 
reni s-au ridicat in ultima vreme 
elemente tinere și talentate ca T. 
Vigh, C. Ardtekanu (M.te'.uii, L 
BolLa, L. Maior, A. Maior, (Dina
mo) și alții. Rezultate Ia fd de 
bune au înregistrat și tehnxîend 
din sporturile de iarnă Ștefan 
Homyah, V. GhițS. A. Scbe-p. L 
Kovacs și alții. Prin muncă susți
nută și spirit de colaborare, acest: 
antrenori au reușit să ridice un 
număr însemnat de schiori specia
liști în probele alpine, printre care 
se numără Ludovic îrjnath, 
Edith Horvath, I. Benes -:, St 
Tăpălagă și alții

In direcția colaborării dntre ca
drele tehnice ale mișcării sportiv* 
din regiunea Baăa Mare sint însi 
și unele lipsuri. De pildă, antreno
rii de oină, scrimă, ciclism, box, 
motocjciisjn, natație, gimnastică și 
unii dintre profesorii de educație 
fizică nu dovedesc dorință de co
laborare. Comitetul regional C.F.S, 
Baia Mare are datoria să ia mă
surile necesare pentru ca între an
trenorii din toate disciplinele spor
tive practicate in regiune să exis-; 
te această cote bor ere și un perma
nent schimb de experiență, călău
ză de seamă spre Obținerea de noi 
succese.

(De ia sabredacția noastră)

<



Andrei Demeter se pricepe la fel de bine să arunce sulița și să
Hunuiască bisturiul

i1 * * "R>* 1 1 ‘'W** 1.....

CĂRȚI

• In editura Tineretului au apă
rut recent lucrările „Cultura fizică
sovietică, factor important de edu
cație ooiin'umS'iă", de G. I. Kukușkin 
și „Spre cuinele.Carpațiior", de O- 
vidiu Manițiu și Duftiltru Mazilu.

L DA, FOTBALUL ESTE UN JOC BĂRBĂTESC!

26 martie 1955, pe sta
dionul Tineretului. Este 
ora 16,55... Din colțul te
renului central, un atlet 
se pregătește să arunce 
sulița. Toate privirile sînt 
ațintite asupra lui- E doar 
campionul probei și se 
află la prima sa îniîlnire 
cu publicul, in acest an. 
Statura lui impresionantă, 
mușchii reliefați și hotă- 
rîrea care i se citește în 
priviri, ne dau imaginea 
atletului de calitate, capa
bil de performanțe dintre 
cele mai bune. El va exe
cuta acum cea de a doua 
încercare din concurs. Pe 
prima a greșit-o de puțin 
și asta o văzuse fiecare 
din cei prezenți: arbitrul 
ridicase stegulețul roșu 
care indică depășirea. An
drei Demeter știa însă că 
panglica metalică a rule
tei de măsurat se întin

Incă o clipă si sulița va părfâ mina atletului Andrei Demeter
Foto I. MIHAKSĂ

sese aproape de 70 metri. 
Dacă pentru unii noua în
cercare stîrnea curiozita-
tea, pentru el ea însemna 
un pas important spre 
o graniță al cărui pașa
port simțea că-l poartă în 
el—

Ce poale glndi un spor
tiv într-un astfel de mo
ment? II vezi concentrat, 
li zărești cluar cutele ce-i 
brăzdează fruntea, pri
virea abseniă îndreptată 
lnir-un punct pierdut un
deva departe și doar o 
scuturare a mușchilor în
trerupe această liniște 
desăvîrșită. dovadă a vie
ții care pulsează sub în
fățișarea de marmoră... 
Le vezi, te impresionea
ză, dar nu-fi lămuresc 
taina gi ndurilor care se 
fugăresc sub fruntea im- 
brobonatd de sudoare. A- 
poi se declanșează această 
forță stăplnită âieva cK- 
pe, totul devine mișcare. Bolnavul are fața aprin

armonie, putere, rezul
tat.-.

Sulița zboară lin, des
pică aerul și apoi își în
fige ciocul de metal in 
gazonul proaspăt. Ruleta 
indică 69,23 metri. Se fac 
toate verificările șl perfor
manța este trecută pe foa
ia de concurs. Ea repre
zintă un nou record al ță
rii noastre la această pro
bă. Și, in vreme ce ar
bitrii comentează proaspă
tul rezultat al lui Andrei 
Demeter, in timp ce spec
tatorii ghicesc noul re
cord, din agitația ce dom
nește în jurul mesei se
cretariatului c jncursalui, 
Demeter smulge din iarbă 
sutița. In locul acesta 
vîrful de metal a lăsat o 
urmă, ca o rană-

să de febră- A fost adus 
în stare gravă la camera 
de gardă. Telefonul l-a 
avertizat pe medicul de 
serviciu de cazul urgent 
pe care va trebui să-l o- 
pereze. Acum, totul este 
pregătit și doctorul, aple
cai cu.grijă deasupra me
sei de operație încearcă 
să pună stavilă bcalei, să 
redea, omului aflat sub 
bisturiul său, sănătatea. 
Nici măcar nu-l cunoaște. 
Va avea timp să afle des
pre el cite ceva, mai tir- 
ziu. Mai Mii trebuie să-l 
salveze. Aerul cald al să
lii, concentrarea nervoa
să, masca care-i acoperă 
fața, fac să apară pe frun
tea omului înalt broboane 
de sudoare. Sora, atentă, 
șterge fruntea medicului. 
Clipele trec parcă mai re
pede pentru cel care ope
rează și. în curînd, minu
tarele ceasului indică ora 
13-

Pacientul este dus la 
patul său într-unul din 
saloane și dat in grija 
supraveghetoarei. Pe foa'a 
de observații medicul tre
ce cu grifă data: 26 mar
tie 1955; numele bolnavu
lui: Stănică Pădoi; mo
tivul internări: apendi
cită acută: felul tn care a 
decurs operația. Apoi, 
semnează: Dr. Andrei De
meter.

Grăb't, medicul își 
schimbă halatul cu hai
nele obișnuite, își ia sa
cul cu echipament și por
nește spre stadion.

Cine ar fi crezut oare 
că, în vreme ce sute de 
spectatori aplaudau noul 
record la aruncarea suli
ței și pe cel care-l rea
lizase, campionul se lăsa 
purtat de gtnduri cu cî- 
teva ore înapoi și că rana 
deschisă de sulița sa oda
tă cu noul record, i-a a- 
mintit de aceea pe care o 
închisese, barînd la timp 
drumul unei boli.

— Nu m-am gîndit că 
primul concurs îmi va a- 
duce satisfacția unui nou

și am așteptai ca in lu
nile de vară să schimb ci
fra recordului la suliță- 
In acea zi am lucrat ca 
de obicei, fără ca să fiu 
preocupat de concurs. Vă 
închipuiți că profesia mea 
de medic chirurg exclude, 
în timpul lucrului, orice 
altă preocupare în afară 
de mersul operației, starea 
pacientului, grija pentru 
respectarea celei mai po
trivite tehnici operatorii.

In timp ce ne vorbește 
Andrei Demeter își scoa
te halatul și se așează os
tenit pe un scaun. A ter
minat tocmai cea de a 
patra operație din aceas
tă dimineață și-și oferea 
un scurt răgaz înaintea 
următoirelor intervenții. 
Spre unul din saloane 
pornise de cîteva clipe 
un nou pacient vindecat: 
Ștefan Vătafu din comu
na Micești, regiunea Bir- 
lad.

D-rul Nicolae Bărbat, 
împreună cu care operase 
Demeter, asista cu interes 
ia această întrevedere a 
colegului său cu cei pe 
care-i intîlnește de obicei 
pe stadion. Deși îl cu
noaște, pare mirat că acest 
om, alături de care mun
cește zi de zi, cu care se 
înțelege din priviri, cu 
mîinile căru'a ‘își încru
cișează mîinile sale, cu al 
cărui suflet se contopește 
în grija față de bolnavi, 
poate fi în același timp 
admirabilul nostru cam
pion național de atletism- 
Doar d-rti! Bogdan Oghi- 
nă este nespus de fericit 
că ne interesăm de medi
cul Demeter și nu uită 
să ne atragă atenția că 
stmbătă, după operație, 
t-a strigat din fugă:

— Vezi să obții un nou 
record*.

Se bucură și șoferul D n- 
că și d-rul Valeriu Po
pescu. Deschid ochii sur
prinși surorile, bolnavii 
vindecați de bisturiul doc
torului Demeter. Toți îl 
cunosc, îl apreciază, mulți 
îl admiră.

încă o clipă și foarfecă dr-ului A. Demeter va 
Hia apendicul bolnavului Vătafu. (Foto I. MIHAICA)

record. Am fost conștient 
de buna mea pregătire

EM. VALERIU 
T. VORNICU

Pe urma
ȘI FETELE VOR FACE SPORT...

Intr-un articol al ziarului nos- 
tru a lost criticat colectivul spor
tiv al uzinei ,.7 Noiembrie" din 
Capitală pentru dezinteresul pe 
care l-a manifestat în ceea ce 
privește angrenarea elementului 
feminin în practicarea diferitelor 
ramuri sportive.

In răspunsul pe care colectivul 
sportiv ni-T adresează, se arată 
ci s-au luat o serie de măsuri 
menite să îmbunătățească activi
tatea sportivă a muncitoarelor 
din cadrul acestei uzine

Astfel, s-a propus înființarea 
unei echipe de handbal și a două 
echipe de volei, una la cercul „Ilie 
Pintilie", iar cealaltă la cercul 
Rom-argint. Aceste echipe vor ac- 
ttaa în campiomătul ranomal.

ANGAJAMENTE CONCRETE 
„Dorințe neîmplinite", așa se

ziție pasivă față die problemele de 
care, în fond, sînt răspunzătoare. 
Astfel, Direcțiunea uzinelor Mao— 
Țze—ritm diin Capitală nu-și în
sușește critica ce i s-a adus cu 
privire la neîncălzirea clubului 
sportiv și a bibliotecii. Conducerea 
uzinei susține în răspuns că în
călzirea clubului și bibliotecii a 
constituit în permanență o preo
cupare a administrației, deși, ve
rifieîndu-se situația pe teren, rea
litatea era alte.

Față de acest răspuns, sîntem 
de părere că tovarășul Gh. Do- 
rortooc, directorul adljunct al u- 
zinei, care semnează adresa de 
răspuns, ar trebui să nu se mul
țumească numai cu trasarea sar
cinilor ci să și urmărească felul 
în care acestea sînt adluse la în
deplinire.

materialelor 
intitula articolul în care direcțiu
nea, comitetul de întreprindere și 
colectivul spoMiv al Combinatului 
cinematografic Buftea erau criticate 
pentru totala lipsă ide activitate.

Analizînd în șeulnță- acest ar
ticol, colectivul sportiv a luat ur- 
mătoweâe măsuri pentru remedie
rea situației : formarea unei co
misii pentru angrenarea tinerilor 
în trecerea normelor compllexului 
G.M.A.; mărirea numărului de 
membri ai colectivului cu încă 19 
tovarăși; înființarea unei echipe 
de box compusă din 14 sportivi 
și a unei echipe de tenis de masă 
formată din 12 tineri. In cursul 
lunii curente va fi organizat un 
campionat de șah.

★
Mai sînt însă unele organe de 

conducere care, lipsite de suficient 
spirit critic, se situează pe O po

ki ziarul „APARAREA PA- 
| TRIE!" Nr. 73 (2685) din 29
( rr.’art e, cunoscuta! jucător dte
J fotbal Victor Durrritrescn, mae-
j stru al sportului, semnează o
| cronică sportivă, pe marginea
( meciului de Atmintea trecută
) dintre echipele Știifita Cluj și
| C.CA.

Socotim binevenită această 
? cronică, redactată chiar de un
l jucător care a luat pârtie Ia
I lupta sportivă, pentru că ea
’ prileju’ește un comentariu bine
I tondat, un comentariu făcut nu

de cineva care a urmărit în
trecerea de pe tușă, ci de un 
jucător care a participat la 
meci, deci care a fost, cum se ■ 
spune, „în miezul problemei".

Ca gazetari, mărturisim că 
am fost plăcut surprinși de fe
lul în care este redactată acea
stă cronică și de problemele pe 
care te rid că impetuosul fundaș 
ai echipei C.C.A., minuind con
deiul cu aceeași siguranță, cu 
care știe să intervină pe teren, 
in situațiile cele mai grele.

Problema cea mai Jaiyesajj-.
• tâ, pe care o ridică Vitfler - tfil 

mitrescu — și care, în spirit 
autocritic, trebuie să recunoaș
tem că n-a prea fost dezbătută 
de ziariști! — este aceea a mo
dului in care interpretează spec
tatorii și de multe ori și ar
bitri-, jocul bărbătesc, caracte
ristic fotbalului modern

Dar../ să-i dăm ctrvîntul lui 
Victor Dtiimtrescu :

„In încheierea acestor însem
nări, aș dori să pun în discuție 
o problemă ridicată de ultimele 
arbitraje. Unii arbitri — prin
tre care P. Kroner și A. Toth 
— sancționează orice atac la 
minge bazat pe forță atletică 
(N. n. : subilinierea e a noas
tră), nefăcînd nici o deosebire 
între joc bărbătesc, viguros și 
joc brutal. S-a înlîmplat, de 
multe ori, ca în lupta corp la 
corp pentru balon, să folosesc 
forța fizică și, numai pentru 
■faptul că înaintașul advers — 
insuficient pregătit din acest 
punct de vedere — a căzut, ar
bitrii să mă sancționeze. Fot
balul este un sport care cere 
din partea jucătorilor o pregă
tire multilaterală și mai ales 
o perfectă pregătire fizică. După 
părerea mea, arbitrii care pedep
sesc atacul atletic dar regula
mentar, frînează jocul și-i avan
tajează tocmai pe acei jucători 
care nu se preocupă suficient 
de pregătirea lor fizică, de forța 
și rezistența lor. In asemenea 
condiții, fundașii joacă timorați, 
fără curaj, jocul în ansamblu 
pierde din combativitate. In 
meciurile internaționale cu echi
pele cehoslovace, maghiare etc.

i noi am fost surprinși de vigu- 
rozitatea cu care intervin fun
dașii străini. Ei pun în vatoire, 
în tot timpul joci did, forța lor 
atletică.

Arbitrii au posibilitatea să 
deosebească intenția de fault de 
jocul bărbătesc. Socotesc că 
acum, în preajma meciurilor in
ternaționale pe care echipele 
noastre le vor susține în acest 
an, nu trebuie să exagerăm în 
stăvilirea jnctflni bărbătesc al 
fundașilor. Fotbalul modern cere 
din partea jucătorilor, pe lîngă 
o tehnică perfecta, combativitate 
și rrwi ales o temeinică pre
gătire fizică, pregătire care tre
buie pusă în valoare. Or, prin 
ultimele arbitraje, cred că se 
impune fundașilor noștri un joc 
prea rezervat, lipsit de viguro- 
zitate. Precizez că sînt oi totul 
împotriva jocului periculos, îm
potriva jocului brutal, pe care 
arbitrii au posibilitatea și da
toria de a-I combate cu tărie. 
Să lăsăm însă fotbalului ca
racterul lui de joc bărbătesc".

Cititorii noștri vor fi de a- 
[ cord că cele spuse de Victor 

Dumilirescu constituie o bază 
de discuție foarte interesantă. 
Intr-adevăr, așa stau lucrurile: 
se confundă de multe ori jocul 
bărbătesc, atletic, cu jocul dur; 
intervenția hotărîtă și viguroasă 
pentru cîștigarea balonului, cu 
faultul intenfonat. Această con
fuzie, această greșită interpreta
re a regulamentului este cu atît 
mai frecventă, cu cit, așa cum 
bine arată Victor Dumitrescu, 
există o deosebire de pregăt- 
re fizică între cei doi adversari 

și — adăogăm noi — există și 

CARNET CULTURAL SPORTIV

o deoseb.re ue labe și de greu
tate. In lupta pentru balon, du
sa, spre exemplu, intre Andro- 
vtci și Avram, luptă purtată in 
limitele regulamentului, este 
clar că diri puncC de vedere 
atlet c, avantajul este de partea 
lui Audirovici, după cum din 
punct de. vedere teluric un jucă
tor cu o constituție fiz.câ mai 
puțin robustă, cum e Ozon, 
poca» depăși și' poate evita 
prin rineți tehnice, lupta directă, 
corp la corp, atleiică, cu uu 
adversar mai b ne înzestrat fi
zic. Fotbalul modern nu exclude 
nici subtilitățile și rafinamentele 
tehnice, nici forța și vigoarea 
atletică. Dimpotrivă, el le îm
bină armonios. Și ce poate îi 
mai plăcut de urmărit pe un 
teren de fotbal, ca un jucător 
care inmănunchiază toate aceste 
calități un jucător vînjos, ho- 
târit, dar in același timp un 
bun tactician și tehnician ?

Revenind la problema ridi
cată de Victor Dumitrescu, în
trebăm : este oare rău că na
tura te-a înzestrat cu un fizic 
pute»wjB»ș.' -că Atest fizic a fost 
dezvoltat și mai mult prinir-o 
pregătire temeinică și perma
nentă ? Dimpotrivă! Unul din 
principalele scopuri ale culturii 
fizice și sportului esie tocmai 
acesta de a crește un tineret 
sănătos, viguros, puternic, ca
pabil să muncească, să apere, 
dacă e nevoie, patria sa dragă.

La modul greșit în care una 
arbitri interpretează cîteodată 
fazele de joc atletic, o contribu
ție aduc și acei spectatori, su
porteri „înflăcărați" ai unei e- 
ch pe sau alteia și care sși ma
nifestă „supărarea" atunci c.nd 
un jucător din echipa pe care o 
simpatizează este pus in infe
rioritate, prin joeui atletic, pur
tat, în limitele regulamentului 
de joc, de un adversar. Și, să 
nu ne ascundem după deget, 
arbitrii se lasă de multe ori im
presionați!

Ne gin dini la un apărător 
masiv. De pildă, la Băcuț fi. 
Fără îndoială că oricine cunoaște 
fotbalul apreciază în mod deo
sebit detenta acestui jucător, 

modul cum el știe să „sufle" 
balonul din fața adversarului, 
printr-o săritură înaltă. Dar 
dacă prin această săritură băr
bătească și spectaculoasă, el a 
oprit un atac, iar adversarul 
a căzut (a căzut fiindcă nu a- 
vea aceeași pregătire atletica» 
să te ții proteste! Șj arbhrui 
găsește uneori, că e mai bine 
să-l sancționeze, decît „să ss 
pună rău" cu cei din tribună...

Așa a făcut chiar un arbitru 
de valoare, ca P. Kroner, care 
la o intervenție „în forță" a 
lui Zavoda II, care constituia 
fault de joc, l-a eliminat pe 
Zavoda II de pe teren. Noi con
siderăm că acest lucru a fost 
o „concesie" făcută publicului și 
de aceea nu putem decît să fim 
de acord cu hotărîrea biroului 
comisiei centrale de fotbal, ca
re nu l-a suspendat pe Zavoda 
II, în mod automat, pe două e- 
tape, ci i-a dat numai un aver
tisment.

Să fim cit se poate de c ari: 
noi facem o inv tație la un ioc 
atletic, bărbătesc, care să-i pre
gătească pe sportivii noștri pen
tru a susține de la egăț la egal 
lupta atletică în viitoarele în- 
tîinir; internaționale. In acest 
domeniu, în mfilnrile nterna- 
ționale, de multe ori noi n-am 
luptat cu arme egale. Să ne a- 
mintim de jocul viguros al e- 
chipei suedeze Djurgarden. sau 
al echipelor din R.P. Ungară.

Dar aceasta nu înseamnă că 
vom confunda iocul brutal, pe
riculos, cu jocul bărbătesc, Și în 
privința aceasta, spvrăm să a- 
vem un ajutor și din partea lui 
Victor Dumitrescu. El este pri
mul care trebuie să evite... con
fuziile.

Articolul Iui Victor Dumitres
cu trebuie să constituie o 
chemare și pentru alți maeș
tri ai sportului și sport'vi frun
tași din toate disciplinele spor
tive, de a pune mina pe con
dei și de a ataca multiplele pro
bleme pe care le rid că activi
tatea sportivă.

Coloanele ziarului nostru le 
stau la dispoziție.

A. I. DANCU
JACK BERARIU

FILME
O In cadrul Festivalului filmului 

maghiar vor fi prezentate două fil
me cu subiect sportiv : documenta
rul „Maeștrii sportului sub apă" și 
„Doi ori doi fac cîteodată cinci 1“ 
(o comedie inspirată din viața a-3 
viaturilor sportivi),.



Jocurile Be Bobb Bin cadrul ctmcorsiM
internațional de

I La joqul de dublu — poate chiar 
mai mult dec't în totîlnirile <► 
simplu — utilitatea jocului ofensiv 
este indiscutabilă. Faptul acesta 
ne-a fost confirmat cu ocazia în
trecerilor la cele trai probe de 
dublu, în care am urmărit cu 
multă atenție comportarea diferi
telor cupluri, în funcție de mo
dul cum au jucat : ofensiv sau 
defensiv. înainte de a trece ta 
exemple concrete, trebuie să su
bliniem faptul că practica de plnă 
«cum a dovedit că în meciurile de 
dublu jocul prin excelență ofensiv 
tți permite să ai permanent iniția
tiva, să obligi adversarii să con
sume o cantitate mare de energie 
fizică, într-un cirvtnt Iți asigură 
cete mai mari șanse de a obține 

de 
•L 
a- 
ta 

să 
să

maximum de randament față 
•regat i rea tehnică pe oare o 
Tot pe aceeași linie trebuie 

observația referitoare 
este mult mai ușor 
plină mișcare deet

acesta se poate înțelege
eiter — ^Rei

mințită și 
faptta că 
ataci din 
aperi.

In felul .
de ce cuplul Toma Reiter — IRRei 
Gantner, care și-a bazat jocul pe 
ofensivă. a avut o comportare attt 
de fnanoasă ta cadrul probei de 
'dublu bărbați din recentul con 
ears internațional, care a avut toc 
te Capitala noastră. Intr-adevăr, 
Iama Rejter și Matei Gantner au 
ajuns destul de ușor ta semifinală, 
■ode se latîtaeau cu reprezentanții 
R.P.U, Szepessy — Somogy. Este 
totaresavt de subliniat faptul că 
ta mecnil pe echipe Szepessy îi 
învinsese atit pe Gantner cît și pe 
Reiter, &r Somogy pe Reiter (cu 
Gantner nu jucase). Totuși, vic
toria le-a rever.tt destul de cate
goric reprezentanților noștri, tn 
arma faptului că ej au atacat per
manent, cu multă vigoare, și de
seori au stingherit complet jocul 
adversar lor prin contraatacuri sur
prinzătoare.

Și In finală Toma Reiter și Ma
tei Gantner au desfășurat un joc 
spectaculos, cu atacuri continue și 
decisive, fiind tot timpul la înăl
țimea jocului adversarilor lor, foș
tii campioni mondiali ai acestei 
■robe, Ferenc Sido și J. Koczian. 
Reprezentanții noștri au fost ta-, 
rtași la limită, dar victoria le j>u- 
tea reveni tot atît de bine și lor. 
Important este Insă faptul că ei au 
bfosit cea mai recomandabilă tac- 
Bcă, aceea de a acționa mereu tn 
Mac. Unul dat punctele siabe ate 
mptotui nostru a fost insuficienta 
Kegătire fizică a jucătorului Toma 
tetter, care, spre sflrșitul partidei, 
I dat vădite semne de oboseală, 
■maiputînd ține ritmul necesar.

Mircea Popescu a jucat tn pro- 
61 de dublu fenpreună cu Tiberiu 

arasztost Cei doi parteneri s-au 
acomodat destul de bine, și au 
rrat momente ctnd au atacat fru- 
Dos și eficace. Totuși, cei doi ju- 
(Stori su și-au putut arăta nici pe 
►parte valoarea tor reală, dn a- 
leeași cauză aoUtaiată și ta arti- 
jciefe noastre anterioare. Cu unele 

ii, ei 4B stat te, majoritatea 
Ini ta apărare și faptul acesta 
>sit de o comportare care ar

tenis de masă
fi putut fi mult mai bună. In plus, 
atunci ctnd atacă, «te necesar «ă 
facă lucrul acesta cu mult mai 
multă forță și viteză.

Spectatorii au urmărit cs mult 
Interes eoduția dublului feminin 
Angelica Rozeanu — Ella Zeller. 
Aceste două jucătoare vor concura 
Împreună la campionatele mondiale 
și de aceea comportarea lor a 
fost urmărită cu multă atenție. In
tr-O bună măsură, avem de ce să 
ten mulțumiți. Aceasta, dacă ne 
gfrxfan mai ales la modul In care 
au jucat ptaă ta finală și ta pri
mele două seturi ale tatflnirij fi
nale. Angelica Rozeanu a atacat 
eficace, de pe ambele părți, iar Ella 
Zetier a secondat-o cu murt ta
le ut, ternanfod numeroase rnfogi 
prin lovituri decisive de atac. In 
următoarele două seturi ale fina
lei, care au fast clșbgate de Eva 
Koczian și Agnes Simon, Angelica 
Rozeanu și Ella ZeHer nu au mai 
atacat cu aceeași vigoare și a-au 
mulțumit ca ta majoritatea ttai- 
pukii să «tea in apărare. Rezulta
tul s-a văzut 1 In ultimul set al 
totîtoirii finale reprezentantele 
noastre su căutat să forțeze jocul 
de atac, au reușit In bună măsura 
să dezorganizeze sistemul de joc 
al adversarelor și au dștigart cu 
autoritate. In orice caz, cele două 
jucătoare au dovedit că formează 
•jn cuplu 6udat. care va avea un 
aport considerabil la rezultatele 
finale ale meciurilor pe echipe ce 
vor fi susținute de reprezentativa 
noastră feminină.

O mențiune specială merită cele 
două jucătoare maghiare Eva Koc
zian și Agnes Simon, care fără să 
se intimideze de renumele adver
sarelor lor, au acționat curajos, cu 
multă promptitudine, și s-au com
portat, în general, foarte frumos.

Deosebit de interesantă a fost 
desfășurarea probei de dublu mixt. 
Intr-adevăr, au concurat cîteva pe
rechi de reală valoare, cum au 
fost Angelica Rozeanu — Ferenc 
Sido, Eva Koczian — Kalman Sze
pessy, Ilona Kerekeș — Josef 
Koczian, Ella Zeller — Matei 
Gantner, Urek — Josip Vogrinc. 
Evoluția acestor jucători și jucă
toare a ridicat nivelul tehnic al 
competiției. Victoria finală a apar
ținut, ta cele din urmă, Angeăicăi 
Rozeanu și hă Ferenc Sido. Câști
gătorii au dat dovadă de omoge
nitate. joc complet și o foarte 
bună orientare. Cu toate acestea, 
« trebuie să pună un accent și 
mai mare pe jocta ofensiv.

Reprezentanții noștri Etta Zefler 
și Matei Gantner au jucat 
ta generai bene și ta orice caz ee 
poate constata că de te concurs ta 
concurs jocul lor capătă tot mai 
multă coeziune Aceeași remarcă și 
aceiași Îndemn — repetat de cîte
va ori chiar ta acest articol — 
este v «ta bol și pentru ei: să uti
lizeze un joc cit mai ofensiv!

M. BANUȘ 
C. SEVEREANU

Concnrsnri de gnnhastîcă 
li Galați, București și Cluj

Astăzi, In timp ce ta Galați se 
wr desfășura ^trecerile zSei a 
doua a campionatelor republicane 
școlare (probele feminine), ta Ca
pitală va începe concursul itfter- 
instrtute din cadrul campionatelor 
universitare.

In cursul dtaiimeții de azi, Intre 
orele 8 și 14, va avea loc ta sala 
liceului fost Sp. Haret, concursul 
pentru programul II. întrecerea 
echipelor care participă la pro
gramul III (cu toate aparatele) 
se va desfășura nrtine duminică 
intre orele 8—14 și 16-20.

In vederea apropiatelor finale 
ale campionatelor universitare, s-a 
disputat recent la lași faza de zonă 
ta care — dtspă cum ne comunică 
corespondentul nostru voluntar G. 
Tăbușcă — s-au înregistrat urmă
toarele rezultate;

Echipe fete: 1. Universitatea 
A. L Cu za; 2. Institutul Politehnic; 
3. Institutul de Industrie Ușoară. 
Echipe băieți: 1. Institutul Politeh
nic; 2. Universitatea A. I. Cuza; 
3. Institutul de Industrie Ușoară. 
Individual-fete: 1. Eleonora Hartan 
(Univ. A. I. Cuza); 2. Colina Ni- 
colau (Univ. A. L Cuza); 3. Ga
briela Radu (Univ. A. I. Cuza). 
Băieți: 1. Ion Olăieru (Inst. Agro
tehnic); 2. Petre ducă (Univ. A. 
I. Cuza)'; 3. Mircea Popa (I.M.F.). 
Cat a II-a: Mibai Grigoraș (Inst. 
Politehnic).

La Cluj, în sala de sport a Uni
versități Bolyai, vor avea loc as
tăzi și mîine întrecerile din faza 
de zonă a campionatelor universi
tare.

Consfătuirea
La începutul săptămî- 

nii, timp de două zile, 
a avut loc în Capitală 
consfătuirea pe țară Ta 
antrenorilor și arbitrilor 
de lupte. Această consfă
tuire, la care a participat 
marea majoritate a antre
norilor și arbitrilor din 
această disciplină sporti
vă, este prima de acest 
gen în sportul luptelor. 
Cu această ocazie au fost 
prezentate trei referate: 
al colegiului central, ai 
secției de lupte a consi- 
laduri regional Dwxamo 
București și al școlii de 
tineret de la Lugoj. Deși 
referatele nu au fost la 
înălțimea așteptărilor, a 
scopului propus, totuși ele 
au constituit o importan
tă bază de discuții pen
tru cei prezenți. Astfel, 
dacă referatele nu au 
constituit prin ele înseși 
•cei schimb de expe
riență așteptat. In schimb 
răspunsurile la Întrebările 
puse tovarășilor care au 
prezentat referatele (I 
Corneanu, Fr. Cocoș, și 
I. Horvath) ca și discu- 
Pile care au urmat, au

CARNET
SEZ1SARE

Au trecut de acum cîteva săptă
mâni de la data publicării Ded
atei nr. 88 i Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport, cu privire 
ta pregătirea terenurilor sportive 
ta vederea unei bune desfășurări 
a activității de atletism. Cu toate 
acestea la Craiova nu s-a observat 

irici cea mai neînsemnată acțiu
ne de a se pune în stare de folo
sința pista de atletism a stadio
nului Locomotiva, dealtfel singura 
din localitate. Este de semnalat că 
In ziua de 15 martie aproape 30 
de fotbaliști ai colectivului Loco
motiva, de față fiind și tov. Năz
drăvan, din conducerea consiliului 
regional Locomotiva, au făcut un 
nou antrenament pe pista de atle
tism. Antrenamentul s-a desfășu
rat în bocanci cu eraimpoane chiar 
pe pistă, iar stîlpii pentru săritura 
ta Înălțime au fost folosiți ca 
porți... de fotbal. După o jumătate 
de oră de antrenament, pista de 
atletism, care și așa nu era prea 
bună, a căpătat înfățișarea unui 
teren proaspăt arat, spre dispera
rea atteților veniți la antrenament 
care au fost nevoiți să se întoarcă 
acasă, deoarece ședința lor de pre
gătire a trebuit să fie din nou 
amina tă.

In legătură cu cele arătate mai 
sus, secția de atletism a cercului 
Tînărud Dinamovitt din Craiova, 
întreabă ce măsuri au luat ptaă 
acum conducerile comitetelor C.F.S. 
orășenesc și regional, pentru 
curmarea acestei situații de netole- 
rat și cum înțeleg să urmărească

pe țară a antrenorilor și arbitrilor de lupte
suplinit această lipsă, 
fiind pentru cei prezenți 
un prețios ajutor In 
munca lor viitoare.

S-au desprins din dis
cuții pe lingă unele me
tode bune utilizate de 
antrenorul Fr. Cocoș, în 
pregătirea elevilor săi, 
mai ales In ce privește 
dezvoltarea vitezei ta ac
țiune, a rezistenței și for
ței și foarte multe lipsu
ri ale antrenorilor. Astfel, 
s-a accentuat asupra fap
tului că antrenorii nu îm
bină munca de instruire 
în acest sport cu munca 
de educație. Din a- 
cest motiv se maii ta- 
tlmplă unele cazuri de in
disciplină și chiar com
portări slabe, ultimele da
torite •insuficientei pre
gătiri morale și de voin
ță. Chiar ta finalele cam
pionatului republican in
dividual, desfășurate re
cent la București, s-au 
întlmplat cîteva cazuri. 
De pildă, ttoărui M. Gris, 
tea (Hunedoara) a avut 
o atitudine reprobabilă 
față de unul din adver
sarii săi. Chiar dacă an

trenorul său L. Covacs a 
cerut el singur sancțio
narea acestuia, actul nes
portiv al luptătorului 
său dovedește cele ară
tate mai sus. Cit despre 
slalba pregătire morală și 
de voință, aceasta este 
oglindită destul de clar 
de lipsa de convingere 
cu care au luptat unii 
dintre finaliști, urmarea 
fiind descalificarea lor.

S-a mai arătat că nu 
există o metodă unică de 
antrenament și că parte 
dintre antrenori privesc 
documentele de planifica
re drept... acte de biro
crație, preferind metode
lor științifice de pregă
tire unele metode bazate 
pe experiența personală.

In această privință, 
bine a semnalat unul din 
antrenorii prezenți, că 
primind o astfel de „pre
gătire" luptătorul este de 
fapt pe jumătate instruit, 
că aceasta duce la însu
șirea necompletă a ac
țiunilor, fapt care contri
buie la insuccesul în 
concurs și la descuraja
rea sportivilor.

ATLETIC
traducerea ta fapt a Deciziei nr. 
88? Este bine să se știe, ta orice 
caz, că pe baza sportivă a colecti
vului Locomotiva există și un te^ 
ren de antrenament pentru fotbal, 
dar care este lăsat în paragină, pe 
el fiind depozitate gunoaie și fiare 
vechi.

Față de această sezisare cerem 
conducerii colectivului sportiv Lo
comotiva Craiova să treacă de în
dată la măsuri concrete pentru 
punerea pistei de atletism a sta
dionului său ta perfectă 6taTe de 
funcționare.

CONCURS DE ATLETISM 
LA TURDA

Recent s-a desfășurat în locali
tate în sala Voința și ta parcul 
Pușkin, concursul atletic intre 
elevii școlilor sportive de tineret 
din Cluj și din Turda. Organizarea 
a lăsat de dorit, sala fiind impro
prie. Credem că acest concurs s-ar 
fi putut organiza în cele mai btme 
condițiuni, în aer liber, cu atît mai 
mult, cu cît timpul a fost foarte 
frumos. O atitudine nejustă a avu
t-o însă In această privință profe
sorul V. Boldiș, antrenorul șerifi 
de tineret din Cluj, care nu a fost 

de acord cu organizarea con
cursului in aer liber, socotind că 
acesta ar fi ,,un lucru greșit”.

Concursul a fost ciștigat de ele-' 
vi» școlii de tineret din Turda cu 
181,5 puncte față de 174,5 p. cft 
au realizat clujenii.

Virgil Ștefănesc* 
corespondent

O importantă parte • 
discuțiilor a revenit pro-- 
bfemei tineretului, mai 
ales a tineretului sătesc, 
pe care unii dintre antre
nori îl neglijează. Dar, 
așa cum a apus antreno
rul I. Erdely (Oradea), 
„niumai acela care hi- 
bește_ tineretul ș[ care-1 
ajută, poate fi numit an
trenor". „Pune-i scara, a 
continuat Erdely, șj tfnă- 
rul o va urca".

Au mai fost semnalate 
și alte ljpsuri ca: nive
lul profesional nemulțu- 
mitor al unora slaba 
preocupare pentru găsi- 
rea de metode noi fa 
muncă, dezinteresul pen
tru publicarea de mate
riale ta presă etc.

La sflrșitul lucrărilor 
au fost discutate proble
me de arbitraj, au fost 
făcute propuneri pentru 
unele modificări în regu
lamentul de lupte, fiind 
prelucrat un material 
privind pregătirea luptă
torilor fruntași.

Cu ocazia consfătuirii 
s*a anunțat reorganizarea 
colegiilor de antrenori și 
arbitri. v

Intr-un articol publicat recent 
ta ziarul „Sportul popular” tov 
Grigore Ioan id, antrenor de tir, 
face aprecieri tehnice asupra po
zițiilor de tragere cu pușca intre- 
buirrțate de concurewții part cipan- 
ți la campionatele internaționale 
•le R.P.R. din anul trecut. Studiul 
făcut în acest sens, are ca scop 
»ă deosebească stilurile folosite de 
trăgători la cele trei poz'ții da- 
tice. cunosetnd că de ele „depin
de in cea mai mare măsură obți
nerea înaltelor performanțe". Cele 
cuprinse în acest articol nu oglin
desc realitatea, pentru că tov. loa- 
ind tratează lucrurile dintr-o ,,po- 
* ție“ greșită. Performanțele mari 
ia tfr depind în cea mai maremă- 
e«ră de calitățile morale și de 
Mrință și nu de stil.

Maf important însă este faptul 
<S, criteri le de comparație între
buințate da autor pentru deosebi
rea stilurilor, nu smt bune. Ce rol 
poate juca oare la poziția culcat 
•șezarea picioarelor? Cît se poate 
«Je mic. Or, tocmai1 acest lucru 
preocupă în mod deosebit pe tov. 
iloanid. Pentru o mai bună lămu
rire să luăm fiecare poziție in 
parte.

Pozifia culcat.

Din schițele publicate, cu exCep- 
fta fig. 6, toate celelalte sînit ase
mănătoare în ceea ce privește po- 
■rțfa bustului față de axull țeviii. 
Deosebirea constă numai în pozi
ția picioarelor. Cît de lipsită de 
i«<>ortanță este aceaștă porii* a

PE MARGINEA ARTICO 
picx>aretor ne-o dovedește însăși 
eontradicția din articolul tov- Gri
gore loanid care spune: „...stilu
rile din schițele 7 și 8 cu încăle
carea picioarelor nu aduc o ușu
rare în efortul trăgătorilor, ci din 
contră Ii îngreunează"... din care 
cauză ei au obținut rezultate sla
be. Trăgătorii cu aceste stiluri, O- 
H. Jansen și A. Kvissberg au ob- 
țtout 399 puncte ocupind tocurile 
II și VI ta clasament Ce rezul
tate ,,slabe“!I

Din cauza criteriilor de compa
rație greșrte, reiese că H. Herșco- 
vici, P. Cișmigiu și B. Frietsch, 
folosesc același stil, ceea ce nu 
este adevărat Dacă tov. loanid ar 
fi introdus în comparație elemen
te ca: poziția cotului stîng față 
de axul țevii, înclinarea corpului 
față de direcția die tragere, înăl
țimea bustului față de sol, care 
condiționează deschiderea brațului 
stîng, lungimea curelei și poziția 
ei pe braț (aproape de umăr sau 
de cot), lungimea patului armei, 
ar fi constatat că trăgătorii de 
mai sus nu au același stil. Toate 
aceste elemente au fost ignorate. 
Ele nu au putut fi remarcate de 
tov. loanid, pentru că a privit tră
gătorii numai din spatele liniei de 
tragere

Pozițiile tn genunchi și in pl- 
cioar*

La fel e» ta o*«s, ețr^r iul de

ULUI „DIFERITE STILURI 
comparație al stilurilor este iarăși 
numai așezarea picioarelor. De 
astă dată însă rocunosc că ele joa
că un rol Jn stabilitatea corpului, 
dar nu determinant. La poziția in 
genunchi schițele 6Înt formale. O- 
rientarea gambei piciorului înge- 
nunchiat, față de direcția de tra
gere nu interesează atît de mult 
cît poziția bustului (ghemuit sau 
drept) rezema rea cotului pe ge

nunchi și poziția tai față de axul 
țevii, prinderea curelei pe braț și 
dimensiunile armei. Cît privește 
talpa piciorului stîng, la nici unul 
din trăgătorii menționați nu este 
atit de aproape de șezut cum se 
arată In schițe. Comparația stilu
rilor din punct de vedere al orien
tării gambei șl tălpii piciorului 
stîng l-a dus pe tov. loanid la a- 
precieri greșite. M. Itkis nu are 
același stil cu Gr. Kupko, după 
cum nici A. Bogdanov cu B- Pere- 
berin. Dintre aceștia, A. Bogda
nov are un stil cu totul aparte prin 
poziția brațului stîng și prinderea 
curelei aproape de umăr. Cotul 
stîng, fiind depărtat de planul ver
tical al armei, acesta cade în 
dreapta labei piciorului, asemănîn- 
du-se mai mult cu fig. 4 și nu cu 
fig. 2. Patul anmei este foarte 
scurt, talpa patului fiind coborîtă 
ca să poată lăsa umărul drept re
laxat complet, iar mina stingă 
sprijină «rma aproape de detona
tor. Cît privește pe A. Kvissberg, 
trăgător pe partea stingă, poziția

DE TRAGERE LA TIR”
lui nu este poziția inversă a lui 
A. Bogdanov. El stă "mai lateral 
față de țintă, cotul mult apropiat 
de planul vertical al armei și cor
pul mai drept.

La poziția ta picioare, analiza 
stilurilor in funcție de greutatea 
repartizată pe fiecare picior este 
un criteriu bun de comparație. Pe 
lîngă aceasta însă, trebuiau rele
vate și alte elemente: poziția și 
înălțimea ciupercii, care condițio
nează direct șoldirea corpului și 
poziția brațului drept. Toți trăgă
torii sovietici întrebuințează ciu
perci înalte și țin brațul drept la 
înălțimea umărului.

In cazul poziției cu greutatea pe 
ambele picioare avantajul constă In 
faptul că planul dte susținere este 
mai mare decît la poziția cu jumă
tatea pe un picior. Chiar In poziția 
pe ambele picioare corpul este frînt 
din șolduri, lucru pe care tov- Ioa- 
nid nu l-a remarcat. El atribuie 
lipsei de condiție fizică faptul că 
unii trăgători utilizează poziția 
„șoMiie“, pe un picior. In conti
nuare recunoaște însă că • această 
poziție „le asigură un sprijin bun 
pentru armă". Poate că tocmai 
acest lucru i-a făcut s-o adepte. 
Rezultatele obținute cu ambele sti
luri ne-au demonstrat că nu poate 
fi vorba de superioritatea vreunuia 
din ele.

Dintre trăgătorii sovietici, care 
au în general aceeași poziție ai cor
pului se deosebește stilul lui B. 

Perdberiin. Stilul lui este forte difi
cil, dar pentru că îi convine, el 
realizează rezultate ta jurul a 380 
puncte. Am relevat acest stil de
oarece nu se aseamănă cu cel din 
schița 3. Nici trăgătorii menționați 
în schița 1, nu au stiluri asemă
nătoare. Stilurile lui Itkis și Luzin 
diferă de stilul lui Bogdanov și 
Borisov, din cauza poziției mai 
frtote a corpului.

★
Sub.ectul abordat de tov. Icarad 

ta articolul său nu poate fi epui
zat în cîteva articole de ziar. A- 
ceasta nu exclude ca studierea tai 
să nu se facă sub toate aspectele. 
De asemenea, socot că nu este 
concludent să fie analizat stihd 
unui trăgător pe baza unui rezul
tat dlintr-un singur concurs și să 
se excludă din discuție unii 
tori cu stiluri bune, numaj pentru 
că, în concursul respectiv, an ob
ținut rezultate oarecum mai «la
be. (B. Andreev și T. Manttări 
la poziția culcat; V. Borisov și K. 
Leskkinen — la genunchi; H. 
Herșcovici la poziția în picioare).

Am scris aceste rînriuri, deoarece 
socot câ este bine să se înceapă 
o discuție în legătură cu aceste 
probleme tehnice. In felul acesta 
vor putea fi lămurite o serie de 
probleme mai puțin cunoscute. 
Cred că ziarul „Sportul popular" 
poate să acorde spațiu pentru a- 
ceste discuț i.

IOSIF SIRBU 
Maestru emerit al sportului



Jocurile din campionatul categoriei A
A șasea etapă a campionatului 

eategoriei A...Angrenate tntr-o pa
sionantă întrecere, cele 13 echipe 
participante la principala competi- 
pe a fotbalului nostru vor lupta 
azi și mâine peșrtru nod victorii, 
pentru comportări mai bune dBcît 
tn etapele anterioare, pentru pozi
ții superioare în clasament.

Printr o îmbucurătoare coinciden
ță pentru amatorii fotbalului din 
Capitală, cele mai interesante me
ciuri ale etapei vor avea loc la 
București: azi, GGA — Flacăra 
Ploești, mîine, Progresul Bucu
rești — Știința Cluj.

Să Începem cu meciul de azi. 
Flacăra Ploești, una dintre cele 
trei echipe care nu au cunoscut în- 
frîngerea pină acum, va întîlni e- 
chipa Casei Centrale a Armatei. 
Ploeștenii, care sînt angajați în 
luptă directă pentru locul 1 (sînt 
la 3 puncte de lider, avînd și un 
neci mai puțin jucat) trebuie să-și 
ipere locul doi pe care îl dețin ac
tualmente. Misiunea lor este deose
bit de grea, fiindcă echipa CCA a 
dovedit în meciul de la Gluj că 
îi-a regăsit în bună parte cadență. 
CCA care va utiliza formația im 
repriza doua a jocului cu Știința 
Etaj se prezintă cu avantajul unei 
ipărări greu de străpuns, mai ales 
te atacul Flacărei, care în ultime
le două partide s-a comportat ne- 
ratisfăcător.

După răsunătoarea victorie ob
ținută în fața echipei CCA, Progre- 
>tri București dă un nou și dificil 
examen, în fața uneia dintre cele 
nai redutabile echipe ale campio- 
aatului categorie*  A: Știința Cluj, 
tare a reușit plnă acum două va
loroase rezultate de egalitate în 
ața lui Dinamo București și CCA. 
După părerea noastră, rezultatul va 
5 decis de comportarea apărărilor. 
Pe de o parte, apărării Progresului 
1 se pune problema stopării acțiu
nilor rapide și viguroase ale cluje- 
•ilor — în al căror atac reintră 
Riobanu — în timp ce apărătorii 
Științei vor trebui să dejoace com
binațiile subtile ale atacului bucu- 
«eștean în care Ozon are rolul 
șrlncipal. Ne putem aștepta la un 
joc rapid, echilibrat.

• Mîine apare Programul PRO
NOSPORT Nr. 52 cu următorul 
sumar :

— 4 aprilie, al 53-lea concurs 
PRONOSPORT.

— Buletinul săptămînii — un 
comentariu asupra meciurilor din 
etapa de la 10 aprilie (concursul 
PRONOSPORT Nr. 14).

— In turneu și... cu cîntecul 
PRONOSPORT, de Anghel Grigo- 
riu.

— Fotbal peste hotare.
— Ce doriți să știți din fotbal?
— Palmaresul întâlnirilor susți

nute în 1954 de echipele R. P. 
Ungare, Italiei și Suediei.

— Echipele de fotbal ale Olan
dei si Belgiei.

Liderul clasamentului, Dinamo

Programul jocurilor de
CATEGORIA A (Etapa a VI a)

Simbătă 2 aprilie

București: C.C.A. — Flacăra 
Ploești, Stadionul Republicii ora 
16, arb. Fr. Mateescu — București. 
Tineret: ana 14.15, ari). O. Cam- 
șa-Craiova.

Duminică 3 aprilie
București: Progresul — Știința 

Cluj, Stadionul „23 August“, ora 
16, arb. St Tașula-București. Din 
cauza stării terenului, jocul de tine
ret Progresul—Știința Cluj mu se 
va disputa în deschidere. El a fost 
programat dimineața la ora 8.30 pe 
terenul Progresul F.B. (str. dr. Stai- 
eovid.) La acest meci sînt valabile 
biletele vîndiute pentru cuplajul de 
pe stadionul „23 August”.

Petroșani: Minerul — Dinamo 
București, arbitru A. Maier-Lugoj. 
Tineret: arb. D. Russu-Arad.

Timișoara: Locomotiva — Avân
tai Reghin, arb. Cristian Popes- 
eu-București. Tineret: Gh. Floruț- 
Reșița.

Arad: FI. roșie — Dinamo O- 
rașul Stalin, arb. Gh. Kepich. Ti- 
■eret: Al. Ardoș-Baia Mare.

Tg. Mureș: Locomotiva — Lo
comotiva Constanța, arb. Ilie 
Drăghici-București. Tineret : Gh. 
Lungu-Cluj.

1
CATEGORIA B (etapa a III-a)
SERIA I-București: Metalul — 

Progresul Sibiu (Stadionul Dina
mo, ora 10, arb. C. Cristescu-Plo- 
ești). Sf. Gheorghe: FI. roșie —' 
Știința Craiova. Craiova: Loco
motiva — Dinamo 6 București. 
Orașul Stalin: Metalul Uz. tract 
— Flacăra Moreni. T. Severin: 
Locomotiva — Știința București.

SERIA 11-Arad: Locomotiva — 
Progresul Satu Mare. Lupeni: Mi
nerul — Flacăra Mediaș Reșița: 
Metalul — Metalul Baia Mare. 
Hunedoara: Metalul — Metalul A- 
rad. Cimpia Turzii: Metalul — Me
talul 108. Oradea: Progresul — Me
talul Oradea. Cluj: Locomotiva — 
Flamura roșie I. H. Cluj.

SERIA III-Buhuși: Flamura ro
șie — D’namo Bîrlad. lași: Ști
ința — Flacăra 1 Mai Ploești. 
Cîmpina: Flacăra . Locomotiva 

București, are un meci greu: la 
Petroșani, cu Minerul. Dinamoviștii 
vor alinia o formație modificată 
față de ultima etapă. Astfel, Szo- 
ko va reintra în postul de fundaș 
stînga, Toma reluîndu-și locul în 
liniia de mijlocași, iar Boi-an va ju
ca extrem dreapta în locul lui 
Barta, accidentat la antrenament 
Minerul Petroșani va alina forma
ția utilizată în ultimele etape.

Locomotiva Timișoara are o se
rie de dificultăți în alcătuirea for
mației, întrucît unii jucători sînt 
indisponibili. In această situație se 
află Androvici (care nu va juca 
pnobabii șase săptămîni), Ritter, 
Szekeli și Iosif Covaci. Așa stînd 
lucrurile Locomotiva va prezenta 
mîine, în jocul cu Avîntul Reghin, 
următoarea formație: Franciscovici- 
Corbuș, Gali, Rodeanu-Andreescu, 
Ferenczi-Dărăban, Bucureșcti, A. Co
vaci, Klein, Bădeanțu. Dacă Iosif 
Covaci va putea juca, atunci el va 
ocupa postul de stoper, GatM trecind 
mijlocaș dreapta iar Andreescu in- 
terdreapta.

La Arad se în’îlnesc două echipe 
oare în ultimele etape au avut com
portări complet deosebite. In timp 
ce arădenii au pierdut ultimele două 
partide (cu Locomotiva Constanța 
și Dinamo București), dinamoviștii 
din Orașul Stalin, după un început 
de campionat slab, au reușit un joc 
egal cu CCA și apoi două victorii 
consecutive împotriva Avnutuiua 
Reghin și Locomotivei Constanța. 
Privit astfel, jocuil devine intere
sant : arădenii vor lupta pentru 
reabilitare, mai ales că joacă pe 
teren propriu, în timp ce oaspeții 
vor căuta să-și continue eeria suc
ceselor. Cît privește formațiile, ha 
Flamura roșie se pare că vor inter
veni modificări în atac, în compo
nența căreia este probabilă introdu
cerea lui Don șl trecerea lui Bi- 
rău pe aripa dreaptă.

Cea de a șasea și u’tima partidă 
a etapei se dispută la Tg. Mureș 
unde Locomotiva primește replica 
Locomotivei Constanța. Meciul in
teresează prin prisma evadării din 
plutonul codaș, în care amîndouă 
echipele se află la ora actuală, la 
egalitate de puncte: 3- Mureșenii au 
însă un meci mai puțin susținut.

simbătă și duminică
Galați. Burdujeni: Flamura roșie
— Avîntul Fălticeni. Focșani: 
Progresul — Locomotiva Iași. I 
Brăila: Dinamo Galați — Dina- • 
mo Bacău.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI

SERIA 1-Buhuși: Flamura roșie
— Dinamo Bîrlad. Burdujeni: 
Flamura roșie — Avîntul Fălti
ceni. Focșani: Progresul — Flamura 
roșie Bacău. Iași: Locomotiva — 
Dinamo Bacău. Fălticeni: Voința— 
Știința Iași.

SERIA Il-Clmpina: Flacăra — 
Locomotiva Galați. București: 
Știința — Flacăra 1 Mai Ploești 
(Stadionul Giulești, ora 9.15). Bu
curești: Locomotiva — Flacăra
Moreni (Stadionul Giulești, ora 
11). Focșani: Voința — Dinamo 6 
București. Constanța: Locomotiva
— Dinamo Galați.

SERIA IIl-București: Flacăra— 
C.C.A. (teren „B. Bierut” — La
minorul, ora 9). București: Pro
gresul Buc. — Tânărul Dinamovist 
Pitești (teren Progresul F.B., ora
13.30) . București: Metalul — Ști
ința Craiova (stadion Dinamo, ora
8.30) . Craiova: Locomotiva — Tî. 
nărui Dinamovist București. Bucu
rești: Progresul C.P.C.S. — Loco
motiva T. Severin (teren Progre
sul C.C.S.-Dudești, ora 13).

SERIA IV-Hunedoara: Metalul
— Metalul Arad. Reșița: Metalul
— Progresul Timișoara. Metalul 
108 — Minerul Lupeni. Timișoa
ra : Știința — Locomotiva Arad. 
Timișoara: Locomotiva — Minerul 
Petroșani.

SERIA V-Oradea: Progresul — 
Metalul Oradea. Cluj: Locomotiva
— Flamura roșie l.H. Cluj. Cluj: 
Știința — Progresul Satu Mare 
Arad: Flamura roșie — Metalul 
Cîmpia Turzii. Caret: Voința — 
Metalul Baia Mare.

SERIA Vl-Sibiu: Progresul — 
Constructorul Tg. Mureș. Orașul 
Stalin: Metalul St. R. — Loco
motiva Orașul Stalin. Orașul Sta. 
lin: Metalul Uz. tract — Loco-mo. 
ti va Tg. Mureș. Sf. Gheorghe: 
Flamura roșie —; Avîntul Reghin. 
Mediaș: Flacăra — Dinamo Ora
șul Stalin. >

ÎNCEPE A DOTA EDIȚIE 
A CAMPIONATULUI REPUBLICAN 

DE JUNIORI
De mîine, activitatea fotbalu

lui va crește în amploare prin 
disputarea primelor jocuri din 
cadrul campionatului republican 
de juniori. Această competiție a 
tinereții se găsește la a doua sa 
ediție. Anul trecut primul cam
pionat pe țară s-a disputat cu 
participarea a 54 de echipe im- 
părțrte în opt serii, echipa cam
pioană fiind desemnată în urma 
unui turneu final al cîștigătari- 
lor de serii. Anul acesta, numă
rul echipelor participante este 
mai mare: 61. In schimb, s-a 
redus numărul seriilor: cele 61 
de echipe sînt repartizate In 
cinci serii de 10 și una de II 
formații. Au fost introduse o se-' 
rie de echipe valoroase de ju
niori, care s-au făcut remarcate 
cu prilejul campionatului de ca- 

Îlificare. De aceea, alături de 
echipe ale colectivelor de cate
gorie A și B (ca Progresul Bu- 

4 curești—campioana pe anul 1954, 
Flamura roșie Arad, C.C.A. 
Tînărul Dinamovist București, 
Metalul Cîmpia Turzii—finalista 
campionatului de anul trecut, 
Metalul Reșița etc.), anul aces
ta sînt în competiție formații al
cătuite din valoroși juniori ca 
Progresul Timișoara, Voința Făl
ticeni, Flacăra București, Voin
ța Focșani etc.

întrecerea sportivă a celor pes
te 950 de tineri fotbaliști sus
cită și anul acesta Un interes 
remarcabil printre iubitorii fot
balului. Echipele s-au pregătit 
cu sîrguință sub atenta îndru
mare a unor antrenori foarte 
buni ca: Steinbach, Reuter, Do
bra, Beke, Traian fonescu, Ure- 
chiatu. Ghiling, Hevessi, Roșcu- 
leț, Novac etc. — foști jucători 
și mulți^ foști internaționali, care 
au împărtășit și împărtășesc ti
nerelor vlăstare din bogata lor 
experiență. Aceste pregătiri au 
țintit să asigure juniorilor o for
mă sportivă, care — împreună 
cu măsurile colectivelor sportive 
privind buna organizare și des
fășurare a jocurilor — să con
tribuie la succesul acestei foarte 
utile competiții^ menită să dea 
fotbalului cadrele bine pregătite 
de care are nevoie.

INFORMAȚII
Participant In colectiv după sistemul

La ultimele concursuri Pronosport participanții 
fn colectiv după sistemul combinațiilor, au ob

ținut premii din cele mai Irumoase. Astfel, la 
concursul Nr. 11 cu o combinație de 216 buletine 
au fost obținute următoarele premii: 1 premial I, 
9 premii II și 33 premii III.

La concursul Nr. 12 cei trei participanți care 
au obținut premiul I în valoare de 39.050 lei, au 
participat după cum urmează : doi in cadrul unor 
colective și unul individual. Sistemul combina
țiilor, aplicat pe scară largă și în R. P. Un
gară și R. D. Germană, prezintă marele avantaj 
că depunîndu-se un număr mai mare de buletine 
se pot prinde surprizele și rezultatele din me
ciurile echilibrate. Bunăoară, tn meciurile Pro
gresul Buc. — Știința Cluj și Dinamo-Galați — 
Dinamo-Bacău, care se dispută mîine, partici- 
panții se pot fixa cu mare greutate asupra unui 
pronostic. De aceea, la astfel de meciuri, muiți 
din participanți aplică sistemul combinațiilor. 
Iată acum pronosticul unui colectiv de partici
panți pentru concursul Nr. 13 (etapa din 3 apri
lie a. c.) :

C.C.A.
Progresul București 
Minerul Petroșani 
Flamura roșie Arad 
Locomotiva Timișoara 
Locomotiva Tg. Mureș 
Flamura roșie Cluj 
Locomotiva Craiova
Metalul Reșița
Flamura roșie Buhuși 
Știința Iași
Dinamo Galați

Întrecerile de juniori disputate anul trecut in campionatul repu
blican au fost mult apreciate de spectatori, lată o fază dintr-unul 
din aceste meciuri: Progresul Bu curești-Flacăra Ploeșii, jucat la Bu
curești. Fotografia reprezintă un a tac al bucureștenilor la poarta echi
pei din Ploești (în tricouri albe).

Mîine se dispută
„Cupa campaniei agricole de primăvară**,  la ciclism
Mîine, pe șoseaua Pitești, se vor 

desfășura 5 probe de fond, orga
nizate de asociația Recolta, cu 
sprijinul Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii și în colaborare cu 
comisia orășenească de ciclism. 
Manifestația ciclistă de mîine este 
dotată cu „Cupa campaniei agri
cole de primăvară".

Organizatorii au luat măsurile 
necesare pentru ca, la startul pro
bei pentru biciclete de oraș, să se 
prezinte un număr cît mai mare de 
săteni din comunele din Împreju
rimile Capitalei. Totodată, ni se co
munică de către organizatori că 
în cadrul gospodăriilor agricole 
colective și de Stat de pe traseul 
probelor s-au făcut intense pregă
tiri pentru întîmpinarea sărbăto
rească a cicliștilor.

Este interesant să arătăm că una 
din întrecerile de mîine, aceea de 
100 km., pentru avansați, are o 
Însemnătate deosebită deoarece 
punctajul din această competiție 
contează pentru concursul cu ca
racter republican, recent Înființat, 
,,Cupa comisiei centrale de ci
clism".

La probele care se vor desfășura 
duminică, asociațiile vor arunca in

— Campionatul echipelor de ti
neret

— Arbitrii meciurilor de cate; 
goria A de la 3 și 10 aprilie.

— Programul concursului spe
cial PRONOSPORT de la 13 
aprilie.

Proqramul «oncursului 
PRONOSPORT nr. 14 

etapa din 10 aprilie 1955

I. Flacăra PI.—Din. Or. Stalin
II. Flam. r. Arad—Progr. Buc.

III. Locom. C-ța—Știința Tim.
IV. Avîntul Reghifi—C.C.A.
V. Știința Cluj—Minerul Petr.

VI. Dinamo Buc.—Locom. Tg.-M. 

luptă loturile cele mai bune, fapt 
care asigură întrecerii un dinamism 
deosebit. Totodată, proba avansa-i 
țikxr va constitui un bun prilej de 
verificare, în vederea celei de a 
8-a ediții a tradiționalei compcti-i 
ții „Cursa Scînteii".

Echipa Casei Centrale a Arm*-;  
tei, care, după prima probă din 
cadrul ,,Cupei comisiei centrale da 
ciclism”, „Cupa Sportul populari 
conduce detașat în clasamentul a- 
cestei competiții, va alinia un lot 
numeros și bine pregătit. Alături 
de liderul clasamentului, Dinamo^ 
Constructorul, Metalul, Progresai 
și celelalte asociații vor pre-i 
zenta și ele loturj alcătuite dan 
cei mai buni alergători, fapt care 
deschide perspectiva certă a unei 
întreceri de un nivel ridicat.

Adunarea participanților se va 
face între orele 7,30 și 8, tn fața 
Ministerului Agriculturii și S'3vF< 
culturii, din bd. Republicii. De ad 
se va pleca In grup pînă la km. 
7, de pe șoseaua Pitești, de unde, 
cu Începere de la ora 9,30, se vor 
da plecările efective In cete I 
probe: avansați (categ. I și II).- 
categ. III și neclasificați, semăa 
curse, fete și biciclete de oraș. S<h 
sirile vor avea loc tot la km- 7.

f^onosport
combinațiilor concurează cu succes

Flacăra Ploești Anulat 
Știința Cuj 1, x, 2
Dinamo Buc. 2, x 
Dinamo Orașul Stalin 1, x 
Avîntul Reghin 1.
Locomotiva Constanța 1, x 
Locomotiva Cluj 2 
Dinamo 6 Buc. L x 
Metalul Baia Mare 1: 
Dinamo Bîrlad 1, x, 2 
Flacăra „1 Mai" Ploești 1 
Dinamo Bacău x, 2

Meciuri de rezervă

A. Metalul Uz. Tract
Orașul Stalin Flacăra Moreni 1

B. C.C.A. Dinamo (rugbi) 1
C. Kinizsi Budapesta Legiero (R.P.U.) li
D. Dorogi Bănyăsz Vasas Izzo (R.P.U.J] 1!

Pentru această combinație sini necesare 288
buletine.

VII. Locom. Gal.—F1. r. Burduj.
VIII. Met. B.-M.—Met. Hunedoara

IX. Progr. Or.—Miner. Lupeni
X. Progr. Sibiu—Flacăra Moreni

XI. Locom. Iași—Știința Iași
XII. Avînt. Făltic.—FI. r. Buhuți

Meciuri de rezervă

A. Prog. S. Mare—FI. r. Gluj
B. Locom. T. S.—Met. Uz. Tract

Orașul Stalin
C. Met. C. Turzii—Locom. Arad
D. Dinamo Bîrlad—Dinamo Galați
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Campionate republicane
BASC VOLEI

Finalele campionatului republican 
de haltere în lumina cifrelorH E T

Locomotiva Bucitrești-Progresul 
Oradea, iată meciul rw. 1 al eta
pei campionatului feminin și poate 
chiar al tuturor jocurilor tfe bas
chet din etapa de mîine a cam
pionatelor republicane. Sînt două 
echipe care s-au schimbat în bine 
față de campionatul trecut, practi
cing aciKii un baschet de concep
ție modernă. Pe Locomotiva, spec
tatorii obișnuiți ai jocurilor de 
baschet au văzut-o in cursul actua
lului campionat și lh putut remar
ca acest lucru. Despre Progresul 
putem împărtăși cititorilor noștri 
cele ce ne-a spus antrenorul echi
pei Știinfa I.C.F., prof. Leon Teo- 
dorescu, după jocul pe care echi
pa studentelor l-a susținut la Ora
dea: „Baschetbalistele orădene și-au 
schimbat structural jocul.. Ele 
pun acum mare accent pe realiza
rea unor acțiuni rapide, ejeclttind 
foarte corect contraatacurile- O 
mențiune, pentru buna precizie in 
aruncările de la semi-distanță. E 
clar bă- noul antrenor fon Nagy, a 
muncit și — după cum am văzut 
la jocul cu echipa noastră — cu 
destul folos". Așteptăm deei ca a- 
ceste echipe să realizeze un joc 
de valoare.

Din prcgramul campionatului 
masculin evidențiem întilnir’le: 
Progresul F. B.-Dinamo București 
și Progresul Tg. Mureș-Dinamo 
Oradea. Iată programul complect 
al etapei de mîine:

FEMININ : Locomotiva Bucu
rești-Progresul Oradea; Știința înv.

R U G B I
In vederea intiininii pe care o 

vor sust'ne miine, echipele C.C.A. 
și Dinamo București s-au pregătit 
cu o deosebită grijă deoarece re
zultatul ei este foarte important 
pentru viitoarea configurație a cla
samentului. Vorbind despre valoa
rea acestor formații putem spune 
că ea este sensibil egală, dar că 
dinamoviștii sînt intr-o formă mai 
fcuna. Meciul va avea Ioc miine 
pe sta (honul Tineretului, la or*  
16,30 și va fi arbitrat de Theo 
Krantz. Un meci interesant este 
și acela care va avea loc pe sta
dionul Tineretului (tereei IV ora
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9,30) între Constructorul Bucu
rești și Știința Timișoara. Țrnînd 
6camă de valoarea individuală a 
echipei bucureștene ca și de ulti
mele rezultate obținute de aceasta, 
precum și de valoarea joculu’ co
lectiv al timișorenilor, ne așteptăm 
ca mîine să urmărim un joc de ca- 
littte, dtrz disputat. Tot pe stzdo- 
nul Tineretului se Intilneec două 
echipe de valoare apropiată: Di
namo IX și Progresul Sănătatea. 
Meciul va avea loc pe terenul II 
fa ora 11. La Orașul Stalin. Con
structorul din localitate primește 
vizita echipei b'tcureștene Progre
sul F.B., iar Locomotiva Grivița 
Roșie deplasează la Petroșani, 
unde va îrrtîk'i Minerul din locali
tate- Tot mîine începe ți campio
natul categoriei B la rttpbî. "mese 
dispută în două serii. La a~eastă 
competiție iau parte 17 echipe: 
nouă in seria tntî!a și opt in seria 
doua. Ctștigăfoareli fiecer < serii 
va promova în categoria A. Din 
categoria B (seria L-a) sini pro
gramate în Capitală doar urmă
toarele două meciuri:

Stadionul Tineretului (teren II) 
ora 9.30: Metalul București— Con
structorul Constanța; ora 11: Loco
motiva I.C.F. — Șttimta Galați 
( teren IV).

ORAȘUL STALIN (prin telefon 
de la trimisul nostru). Pentru pri
ma oară în istoria sportului cu 
motor, fruntașii motociclisnrultii 
s-au adunat ieri In oraișul de la 
poalele Tîmpei, nu pentru a se 
întrece tatr-o cursă de viteză, pe 
circuit, ci într-o alergare de mo
toc ros. Traseul probei a fost unul 
dintre cete mai mari §i mai grele, 
pe care s-au avîntat vreodată mo
toc roși știi.

Spre deosebire de cursele obiș
nuite de motocros, — desfășurate 
tn Capitală — la Orașul Stalin, 
concurențiij au avut de străbătut 
și porțiuni dure de munte, cu tre
cerea pmn vaduri, cu ape repezii, 
(apa Bîrsei), fapt care a prile
juit în rtadul tuturor probelor lupte 
sportive deosebit <fe îndârjite. To
tuși, și acest traseu a păcătuit prin 
aceea că norționite de arătură au 

Buc-Știmța I.C.F., Știința Cluj- 
Progresul Tg. Mureș. Flamura ro
șie Tg. Mureș-Progrosul Arad, Fla
mura roșie Oradea-Constructorul 
București.

MASCULIN: Progresul F. B. 
Buc.-Dinamo București, C.C.A.-Di- 
namo Tg. Mureș. Locomotiva Bu- 
curești-Știmța Iași, Progresul Ora
șul Stalin-Știinfa Timșoara. Pro
gresul Tg. Mureș Dinamo Oradea. 
Constructorul SibruȘtimța LC-F. 
Jocurile din Capitală vor avea 
loc mi ne in sala Fioreasca, înce- 
pînd derta ora 10 și, respectiv. 17, 
conform programului publicat la’ 
rubrica „Unde mergem azi și 
miine".

PEMINIM

CLASAMENTELE

1. Locon». București 4 4 t 317:134 0
X Stiinte I.C.F. 4 4 • 254:M4 0
X Consrr. București 431 237:113 7
4. Progresul Oradea 4 3 1 7
S. Știința Cluj 4 3 1 1M:15« 7
6. Știința înv. Bucur. 422 247:22« 6
T. FI. roșie Tg. Mureș 4 1 3 164:223 5
8. Progr. Tg. Mureș 4 • 4 162:215 4
9. FI. roșie Oradea 4 0 4 1O7:2M 4

It. Progresul Arad 4 0 4 131^97 4

MASCULIN

1. Progr. Tg. Mureș • 5 1 M4 322 11
2. ȘUința I.C.F. 6 5 1 M5:297 1!
3. Dinamo București 642 356:256 16
4. C.C.A. 6 4 2 439:364 10
5. Progr. Or. Stalin 642 345:367 10
6. Progresul F.B. 6 3 3 771:339 0
7. Dinamo Tg. Mureș 633 344:345 9
8. Dinamo Oradea 624 339:355 8
9. Știința Timișoara 624 292:319 8

10. Constr. Sibiu 624 315:397 8
11. Locom. București 615 269:357 7
12. Știința Iași 606 288:438 6

HANDBAL
Miine, programul de handbal va 

fi mai bogat ca deobicei, deoarece 
se vor desfășura și primele jocuri 
în două competiții caire se orga
nizează perrtiru prima oară anul 
acesta. Este vorba de campionatul 
republican feminin categoria A și 
campionatul republican masculii 
categoria B.

In ceea ce privește prima »■- 
trecere, ea are o deosebită impor
tanță atlt prin aceea că participă 
cele mai bune echipe feminine de 
handbal din țara noastră, <5t și da
torită faptului că la sfârșiți»! cam
pionatului. echipa clasată pe pri
mul Ioc va primi Hiul de cam
pioană a R.P.R. Este firesc deci 
ca primele jocuri să fte așteptate 
cu mult interes. De altfel, in ve
derea acestor jocuri echipele par
ticipante ș-au făcut din timp pre
gătirile.

Prima etapa a campiosahrfui 
republican feminin categoria A pro
gramează o serie de jocuri impor
tante, dintre oare se desprinde, in 
primul rind, cel de la București : 
Știința Ministerul Iovățămruhdui — 
Progresă Tg. Mureș. Dană cum se 
șt*,  echipa <®n Tg. Mureș rieține 
titlul de campioană a R.P.R., iar 
formația bucureștencefar este prin
tre cele mai bune d:n țară, lată 
dar două „cărți de vizită*  care ne 
fac să socotim această partida 
drept cea mai disputată din cadrul 
primei etape a •camp:onatu>ui fe
minin. De asemenea, foarte echili
brate se anunță și hMikrirife 
de Ia Timișoara (Știnfa — 
Metalul Reșița) șf Cod'ea (Avintul 
— Flamura roșie Sibiu). Toate a- 
ceste patru echipe au participat a- 
nul trecut ta lupta pentru titlul 
de campioană și le putem considera 

MOTOCROS
fost mult prea mari, iiisomlnd a- 
prosimativ 60 la sută din par
curs.

Dintre concurenții care s-au re
marcat, •— lăsînd de o parțe pe 
motocioțiștii experimentați, — o 
serie întreagă de tineri valoroși 
s-au impus nu numai prin com
portarea lor, dar și prin rezulta
tele obținute. Aci, este vorba de tî- 
nărul Iosif Vitas (Dinamo-Timi- 
șoara), care, după toaite probabili
tățile, este noul campion republi
can la clasa 125 cmc. De aseme
nea, ta un pas de victorie se află 
St. Lancov'ci (CCA), tot la clasa 
125 cmc., aaire a făcut o cursă 
remarcabilă. O mențiune specială 
merită Iosif Hațag (Flacăra Me- 
diiaș), care a reeriiitat performanța 
de anul trecut, intrecînd experi
mentați alergători bucureșteni șî 
cucerind titlul la alasa 250 cmc.

Printre cele mai disputate probe, 
se situează cursa pentru clasa 500 
cmc., la care aa participat nu
meroși campioni ți recordmani.

Mime ®e dispută penultima «tapă 
a turului campionatelor categoriei 
A la volei. Dintre jocurile femi
nine, trei la număr, cel mai inte
resant se anunță cel de la Cluj, 
unde Progresul întilnește Voința 
Sibiu. Clujencele au avut compor
tări bune pe teren propriu și de a- 
ceea misiunea echipei din Sibiu, 
care s-a afirmat puternic în cursul 
actualului campionat, nu va fi de
loc ușoară, după cum nici jocul pe 
care Constructorul București H 
susține la Timișoara, în compania 
Progresului, nu este lipsit de difi
cultăți. Progresul Timișoara s-a 
prezentat in partidele de pînă a- 
cum neașteptat de slab și dintr-o 
echipă clasată mereu pe locurile d:n 
fruntea clasamentului a ajuns pe 
penultimul loc. Este de așteptat 
de aceea, ca echipa din Timișoara 
să lupte măcar acum, la sfîrșltul 
turuhii campionatului, pentru a 
recupera din punctele pierdute. A 
treia intîlnire feminini va avea Ioc 
la Iași unde Flamura roșie își va 
disputa fntîieta’.ea cu Vonța Ora
șul Stalin.

Dintre jocurile campionatuli» 
masculin, «a mai importantă par
tidă o va găzdui Capitala (mtine, 
sala Fioreasca, ara 15.30), unde se 
inlilnesc Dinamo IX și Știința 
Arad. Echipe cu posibilități, ele 
pot oferi un joc de valoare, mai 
ales că fiecare s-a arătat decisă, 
în ultimele meciuri, să termine pu
ternic turul. Celelalte două întîl- 
niri ale etapei sînt: Metalul Ora
șul Stalin — Flamura roșie Tg. 
Mureș, Știința Cluj — Știința Ti- 
m'șoara.

tot atît de valoioaise ca și cele 
două formații, care se vor înrtîlrM 
mîine la București.

Cit privește campionatul repu
blican masculin al categoriei B, in 
această întrecere nu poate fi vor
ba de o „ierarhizare" a echipelor 
pe baza Martorilor kw, deoarece ele 
sfrit mai puțin cunoscute. Majori
tatea echipelor de categoria B au 
activat anul trecut în campiona
tele regionale și s-au întilmit nu
mai în turneul de calificare. Deci 
șansele s:nt deschise, urmind ca 
primele jocuri să arate mai precis 

formații șf echi
librul dintre ele. •

roate nu ne pot face
însă să uităm că miine se va dis
puta în continuare o nouă etapă 
în campionatul masculin categoria 
A. Derbiul etapei se va dsputa la 
Orașul Stalin, unde formația di- 
namovișt for din localitate va în- 
tîlni puternica echipă Voința din 
Sibiu. Rezultatul acestui, joc va in
fluența direct situația primelor 
locuri din clasament. Fără să aibă 
o .pniză“ atlt de importantă, jocu
rile dte la Ploești (Flacăra—Meta
lul Timișoara), Iași (Știința — 
Știința I.C.F.) și Timișoara (Știința 
— Dinamo București) se anunță 
foarte echilibrate.

Iată, dealtfel, clasamentul cam-
pionatutui inaintea etapei de miine:
1. Dinamo Or. Stalin 2 2 0 0 17: 7 4
2. Voința Sibiu 2 1 1 0 19: 4 3
3. Știința I.C.F. 2 11 0 17:14 3
4. C.C.A. 2 1 1 0 16:14 3

5. Metalul Timișoara 2 1 0 1 14:12 2
6. Flacăra Ploești 2 1 0 1 21:20 2

7-6. Stanța Iași 2 0 2 0 11:11 2
7-8 . S : nți Timișoara 2 10 1 12 12 2

9. Dihamo 6 București 210 1 13:17 2
10. Metalul Reșița 2 0 1 1 19:23 1
11. F!am. roșie Clsnădie 2 0 0 2 16:18 0
12. Flam. roșie Jimb. 2 0 0 2 7:15 0

De-a lungul ceior 100 km. ai pro
bei s-a dat o luptă deosebit de 
dîrză între Alexandru Lăzărescu 
(CCA), Emerik Șomlo (CCA) și 
Mircea Cernescu (Dinamo). Pînă 
la urmă, victoria a revenit Iui 
Șomlo care a realizat cel mai bun 
timp al zilei. In cazul că a efec
tuai în mod reglementar traseul, 
el este noul campion la această 
clasă.

La clasa 350 cmc., Gh. Ioniță 
(CCA) a parcurs traseul de la un 
capăt la celălalt, în mod lejer, 
cîștigîndi pe deplin merit, titlul.

Inirucît, la ora cînd telefonăm, 
arbitrii încă nu au fost aduși dfe 
pe lungul) și dificilul traseu — spre 
a se face verificarea fișelor din di
ferite 'puncte tale probei — nu pu
tem comunica clasamentul oficial.

Astăzi este zi de odihnă, iar mîi
ne se va desfășura ultima parte a 
finalei campionatului de moto- 
orosi proba pe echipe.

GH ȘTEPANtSCU

Comparînd rezultatele înregistra
te de campionii republicani de hal
tere de amil trecut, cu rezultatele 
inreg.strate de campionii de anul 
acesta vom ajunge la concluzii in
teresante. Anul acesta, rezultatele 
obținute de cinci campioni (Ion B;- 
rău, Gheorghe Ienciu, lire Dancea, 
Gheorghe Piticaru și Silviu Cazan) 
sînt superioare rezultatelor realiza
te de campionii de anul trecut 
1.' categoriile respective. La unele 
ea’ gorii concurențiî s-au arătat în 
vizi T progres. Astfel, la categoria 
«cm -grea, Gheorghe Piticaru a ob- 
ținrt 345 kgr. față de 332,5 kg. cît 
a obținut anul trecut Eremia Delcă, 
iar la categoria grea, Silviu Cazan 
a ridicat cu 22,5 kgr. mai mult de- 
cit acum un an.

Numeroși concurenți au făcut 
progrese remarcabile. Iată de alt
fel cifrele care sînt elocvente: Ion 
Balmău (Știința Buc.) de la 230 
kgr. la 245 kg. la categoria cea 
mai ușoară; Ionescu Lisias (Prog. 
Buc.) de la 212,5 le 245t Șpiru Mi- 
haiJopol (FI. roșie Galați) de ta
212.5 la 225,5 la categoria semi- 
ușoară; Gheorghe Ienciu (FI. roșie 
Buc-) de la 287,5 la 297,5 kg.; Ti- 
beriu Roman (C.C.A.) de ta 272.,5 
ta 282,5 kg.; Stamate Constantin 
(FI. roșie Orașul Stalin) de ta
242.5 la 252,5 kg.; I. Dobre (F|. 
roșie Craiova) de la 212,5 la 232.5 
Ia categoria ușoară; Lazăr Boroga 
(Fl. r. Craiova) de la 247.5 la
272.5 la categoria semimijlocie; lire 
Danoea (C.C.A.) de ta 335 la 345, 
Cornel Bucur (Știința Buc ), de la
297.5 la 335; Mihai Guzbeth (FI. r. 
Orașul Stalin) de la 275 la 305 ta 
categoria nvlocie; Eremia Delcă 
(C.C.A.) de la 332,5 la 345 la ca
teg. semigrea; iar ta categoria grea 
Silviu Cazan (C.C.A.) de la 360

C.C.A. conduce în campionat»! de polo al îuiwHot
Campionatul die polo .al jun arilor 

din Capitală se apropie de sfirșit. 
Au mai rămas de jucat numai trei 
etape, însă foarte importante pen
tru configurația clasamentului. Jo
cul C.C.A.-Știința București va de
cide pe cîștigătorul acestei pasio
nante întreceri și celelalte meciuri 
care au mai rămas de disputat vor 
da desigur loc Ia dispute înverșu
nate în care jucătorii se vor stră
dui printr-o comportare cît mai 
frumoasă să aducă echipa lor — la 
sfîrșitul acestei competiții — pe un 
loc cit mai ibun în clasament- Pînă 
în prezent clas»’~r»tut se prezintă 
astfel-

SPORT
CICLISM. — CLUJ, 1 (prin te

lefon). Joi dimineață s-a desfășu
rat concursul de verificare a lotu
lui de ciclism al R-P.R., pe o dis
tanță de 50 km., cu plecări indivi
duale. Vremea a fost aspră, iar de 
la jumătatea parcursu’ui a început 
să viscolească din abundență. To
tuși, toți cei 11 participanți au ter
minat această grea întrecere. Re
zultatul tehnic: 1) C. Dumitrescu 
1 h. 26:30; 2) C. Istrate 1 h. 26:55; 
3) G. Mo'cean-u 1 h. 27; 4) L. Za- 
noni 1 h. 27:05; 5) N. Vasitescu 1 
h. 28:30; 6) R. Schuster. 7) Șt. Po- 
receanu; 8) Șt. Sebe; 9) N. Maxim; 
10) V. Georgescu; 11) I. Constan- 
tinescu. Duminică 3 aprilie va avea 
loc ultimul concurs de antrenament 
cu cicliștii germanii.

• ATLETISM. — Azi și mîine 
6e va desfășura pe stadionul Ti
neretului din Capitală un antre
nament de control al atleților din 
lotul republican. Programul va în-

UNDE MERGEM?
AZI

Atletism. — Stadionul Tineretului 
ona 16,30: ,antrenament combroiliat 
al lotului R.P.R.

Fotbal. — Stadionul Republicii 
ora 14,15: G.G.A. — Flacăra Ploești 
(tineret); ora 16: C.C.A.— Flacăra 
Ploești.

MIINE
Atletism. — Stadionul Tineretului, 

ora 10, antrenament controlat al 
lotului R.P.R.

Baschet — Sala Fioreasca. ora 
10, Știința Invățămîiit — Știința 
Arad (feminin), Locomotiva P.T.T. 
— Știința Iași (mase); de la ora 
17: C.C.A.—Dinamo Tg. Mureș 
(mase.); Locomotiva București— 
Progresul Oradea (fem.); Progresul 
F.B. — Dinamo București (mase).

Ciclism. — Șos. Bucnrești-Pitești, 
kilometrul 7, ora 9,30, „Cupa Cam

kgr. la 382,5. Mulți dintre concu- 
renții de anul trecut au participat 
anul acesta 1a categorii superioare, 
unde și-au îmbunătățit cu mult per
formanțele. In această situație srnt: 
Alfred Engelmayer (FI. roșie Ora
dea), Siegfried Schuleri (FI. roșie 
Orașul Stalin) ș.a.

Iată acum media celor mai bune 
6 performanțe la cete 7 categorii 
(prima cifră Ia fiecare categorie 
exprimă media de la finalele de 
anul trecut, iar cea de a doua me
rita realizată anul aceștia): categoria 
cea mai ușoara 232,8—223, categ. 
semi-ușoară 252,8 — 242,3; categ. 
ușoară 277,1 — 266,9; cqteg. semi
mijlocie 278,8 — 297,9, categ. mij
locie 269,5 — 315; categ. semi
grea 272,3 (merita a fost făcută 
numai pentru primele patru rezul
tate, deoarece au fost numai pa
tru concurenți) — 313,3 (medie 
pentru 6 concurenți); categ. semi
grea 2915 (au fost numai 4 con- 
ctUenți) — 305,8 (medie pentru 6 
concurenți).- —

Dirt acesta exemple reiese clar 
progresul înregistrat de major ta- 
tea halterofililor noștri. Totuși, față 
de noile nofrine de clasificare, re
zultatele nu sînt mul ț ermit oare. 
Anul acesta, de pildă, la categoriile 
mici (cea mai ușoară, semiușoară 
și ușoară) media performanțelor 
pentru primele 6 locuri a fost mai 
slabă dectt cea die anul trecut 
Pentru a atinge o valoare intema- 
țională ridicată, pentru ca sportul 
cu haltere să ajungă la nivekd 
disciplinelor sportive certe mai »- 
vansate din țara noastră, va tre- 
bui ca, în viitor, munca să se des-' 
fășoane cu mai multă rfvnă, cu 
mai mult? perseverență din partea 
halterofililor și a antrenerdor.

1. C.C.A, 5 5 0 0 29:6 16
2. știința Buc. 5 4 10 45:4 14

3. Progresul I 5 3 11 21:6 12
4. Dlnamo S 3 0 2 16:42 M
5. Progresul n 5 3 0 2 22:20 11
6. Voința 6 2 0 4 10-^7 16

7. Avîntui 6 114 9:30 •
X Constructorul £ 5 10 4 10» T
9. Rez. de muncâ 6 O 1 0 6^0 T

Etapa viitoare programează mîl- 
ne începînd de la ora 10 la baziJ 
nul acoperit de ta Fioreasca urmă
toarele jocuri: Dinamo-C.C.A-,
Știmța-Rezervele de muncă. Voii»- 
ța-Progresul II, Proom?sul I —-• 
Constructorul I

LA ZI
cepe azi dela ora 16.30 și rutine 
dWa ora 10.

• VOLEI. — Miine, pe tarenui 
Știința din Capitală (bd. 6 Martie) 
vor avea loc jocuri xde verificare 
ale loturilor reprezentative. Lotiri 
feminin va juca începind dela ara 
10, iar cel masculin dela ora 11.30.
• Lupte. Intre 3 și 10 aprihe se 

va desfășura faza de regiune a 
campionatului republican indivi
dual pentru juniori. Ia lupte cla-' 
sice.
• FOTBAL. — In jocul amical 

disputat joi diupă amiază, in Gin-1 
Iești, Locomotiva București a ter
minat la egalitate cu Construc
torul Constanța: 1—1 (0-1).

• OINĂ. — Duminică 3 aprilie, 
la ora 9.30 va avea loc pe terenul 
Constructorul din șos. Olteniței ua 
joc de oină între echipele Știința 
și Constructorul. Cu acest pnSej 
în ambele eclipe vor fi iucercate 
elemente noi 

pania agricola de primăvară".
Fotbal. — Stadion 23 August: 

ora 14,15, Progresul Buc.— Știința 
Cluj (tineret); ora 16, Progresă 
Buc. — Știința Cluj

Handbal. — Stadionul Progresă 
F.B.: Recolta M.A.S. — Louancriteli 
Gara de Nord (masculin cat. B.), 
Știința Ministerul Invățămînbitai
— Progresul Tg. Mureș (fem. cat 
A). C-C-A. — Flamura roșie Jim- 
bortia (mase, cat A). Primul joc 
începe la oja 10.

Polo. — Bazinul acoperit Fio-' 
reasca ora 10, etapa a 7-a, campio
natul de sală al juniorilor din Ca
pitală.

Rugbi. — Stadionul Tinerelului, 
ora 9,30 Constructorul București
— Știința Timișoara (teren IV), 
ora 11 Dinamo IX — Progresul 
Sănătatea (teren II), ora 16,30 
C.C.A. — Dinamo (teren IV).

Volei. — Sala Fioreasca ora 
15/10 Dinamo IX — Știința Arad.



Antrenamentul de primăvară al atleților
In prima parte articolul cuprinde 

O privire generală asupra antrena
mentului de primăvară, pe care-1 
consideră ca o parte deosebit de 
importantă în pregătirea atletului. 
Primăvara—arată articolul— spor
tivul trebuie să acorde o importan
ță deosebită probei in care s-a 
specializat. Dar, odată cu lecțiile 
de perfecționare a tehnicei nu 
trebuie uitată pregătirea fizică mul
tilaterală. Din acest punct de ve
dere, un folos neprețuit îl pot adu
ce exercițiile suplimentare introdu
se in încălzire, exerciții care dez
voltă forța și mobilitatea. Aler
gătorii pe distanțe medii și lungi 
pot include in programul încălzirii 
curse ușoare de 25-30 minute.

Se mai arată că o astfel de în
călzire nu trebuie făcută pe sjomacul 
ga!, recomandîndu-se sportivului 
să consume un ceai foarte dulce, 
sau cîteva bucăți de zahăr. In par
tea introductivă, articolul subtinia- 
ză importanta crosului, ca mijloc 
eficacț d« antrenament pentru 
atleți, în această perioadă. Crosul, 
se va alerga în funcție de specia
lizarea atletului. Pentru semiton2 
di ști și fandiști el constituie un 
mijloc principal de pregătire și se 
va desfășura cu o mare intensitate. 
Pentru aruncători și săTitori, cro
surile reprezintă un bun mijloc de 
pregătire fizică multilaterală și, 
tn consecință, ace șt a vor alerga 
într-un ritm mai lent.

In continuare, articolul indică o 
serie de programe săptămînale de 
antrenament, recomudate atleților 
tn perioada lunilor de primăvară.

lată cum ar arăta un plan mo
del de antrenament săptămînal 
pentru grupul sprinterilor și sări
torilor (se consideră că ei au efec
tuat in cursul iernii croewi și aler
gări):

MARȚI. — încălzire. Exerciții 
pentru sprint. Accelerări care se 
transformă în alergare prin iner
ție (de 2-3 ori cite 80-100 metri). 
Starturi tn grup, comrnc-ate (de 
10-12 cri pe 30-40 m.)- Alergare 
lansată pe 30 m. (de 3-4 ori). Să
rituri in lungime cu avint (5-6 să
rituri cu avint redus și tot atitea 
ca arint aonn?'.). Săntoai -4e tri
plu ver face cite 3-4 sărituri cu 
jumătate- avint. Aruncarea greută
ții. Atefgări d'in start jos pe 150 
m. (de 2 ori).

în încheiere se va face timp de 
10-15 minute o alergare sărită pe 
vîrf-ARe pteioarekr.

MIERCIUL — încălzire. Exerti- 
țțf pentru sprint Accelerări care se 
transformă în alergare prin inerție 
(de 2-3 ori cite 50-60 m-). Starturi 
pentru tehnică, dar luate rap'd, 
Alergare pe 100 m. aproape în pli
nă forță. Âlargsre pe 200 m. aproa
pe în plină forță, transformată spre 
sfîrșlt in alergare prin inerție. 
Alergare pe 60 m. cu timp dat 
Alergare sărită pe vîrfurile picioa
relor. pînă Ia 15 minute.

JOI. — Încălzire. Exerciții pen
tru sprint. Accelerări transformate 
in alergare prin inerție (de 2 oti 
cîte 100 m.). Starturi colective co
mandate (5-6 ori). Săritorii în 
lungime și triplu salt vor efectua 
sărituri de control (5-6 în lungime, 
3-4 triplu). Alergare pe 120 m. 
din start jos. Alergare pe 300 m. 
(pentru alergători de 100 și 200 m. 
cu controlul timpului). După re- 
pauz o cursă pe 80 m. din start 
jos.

VINERI. — încălzire. Exerciții 
pentru sprint. Accelerări transfor
mate în alergare prin inerție. Jocuri 
de baschet sau hindbal. Alergare 
ușoară în pădtre.

DUMINICA. — Concurs.
Pentru grupul care cuprinde aler

gătorii pe 400 și 800 m. se reco
mandă în afară die pregătirea spe
cială pentru sprint, pe c&re o ca
pătă cei d'in prima grupă, să se 
acorde atenție dezvoltării rezisten
ței sipeciale. Mijloacele prin care 
se obține aceasta sînt următoarele: 
alergare repetată pe distanțe de la 
300-1200 m; alergări cu ritm va
riat pe stadion-; alergări în colec
tiv cu ritm variat, în pădure sau 
parc-

Alergările în afara stadionului se 
vor face la timp (obișnuit, mai pu
țin de o oră). In cursul alergării, 
atleții vor schimba ritmul, a-ccele- 
rindu-l pe porțiunile plate. Sprin
turile (pe 50-60 m.) var fi alter
nate cu porțiuni de alergare lentă 
(uneori pînă la 600 nt.). Cursa va 
fi presărată cu felurite exerciții 
variate ca ritm și execuție (sări
turi, exerciții pentru sprint), efec
tuate în serie. Acesta este și moti
vul pentru care i se spun» alergare 
vârâtă. Cursele acestea se fac în 
grup și poartă mai mult, un carac
ter de „joică”. Sprinturile sînt 
propuse cîrd de urmi, cînd de al
tul, la conducerea plutonului, tre-

Este posibil oare ca atleții care se antrenează 
I . singuri să obțină rezultate de valoare ? Cum tre- 
’ buie să se pregătească primăvara alergătorii de 

semifond? Ce trebuie să facă in acest anotimp 
săritorii în înălțime ? Care este planul săptămi- 
nal de antrenament pentru aruncătorii de ciocan ? 
Multe întrebări de aceet fel au fost adresate redac- 

, ției ziarului Soviețki Sport de către cititorii săi.i Drept răspuns ziarul a publicat un amplu articol

recomandat de secția de atletism a Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport de pe lingă Consi
liul de Miniștri al U-R.S.S., pentru a servi ca ma
terial de studiu antrenorilor voluntari și atlefilor, 
care se pregătesc individual. Sfaturile date în 
acest articol nu se referă numai la perioada apri- 
lie-niai ci și pentru alte luni, mai ales pentru acei 
sportivi și acele colective, care nu folosesc încă 
sistemul antrenamentului de-alungul întregului an.

cmd pe rînd fiecare atlet,. Un ast
fel de caracter permite sportivului 
să efectuieze pe nesimțite o cursă 
de mare intensitate, pe care altfel, 
de unul singur, nu ar fi putut-o 
duce la capăt.

Forma de antrenament descrisă 
mai sus este cu ătît mai convena
bilă, cu cît ea dă sportivilor ca>re 
o folosesc o excelentă pregătire 
tactică, îi obișnuiește să treacă 
în timpul cursei de la un ritm la 
altul, să alerge în grup, să ghi
cească intențiile partenerilor, să 

voltafe vor fi incluse și în antrena- 
mrfHtefe alergăturilor de- setnMșnd. 
Conținutul lor de bază îl consti
tuie aruncările și săriturile. O re
marcă: ele se fac pe socoteala re
ducerii părții de alergare a antre
namentului.

Un plan săptămînal de antrena
ment pentru acest grup de atleți 
ar arăta astfel:

MARȚI. — (pe stadion). încăl
zire. Exerciții pentru sprint. Acce
lerări transformate în alergare prin 
inerție (de 2-3 ori cîte 100-200 
m.). Starturi în colectiv. Alergare 
lansată pe 30 m. (3-4 ori). Aler
gare pe 350 m. pentru alergătorii 
de 400 m. și pe 600 m. pentru opt- 
sufiști. Alergare pe 150 m. (de 2 
ori). Alergare cu ritm variat (lOx 
200 m). Antrenamente! se va
încheia cu o alergare sărită pe 
vîrfuri. cu o durata de 10-15 mi
nute.

MIERCURI. — în pădure) Aler
gare colectivă (joc) cu ritm variat, 
in decurs de o oră.

JOI. — (pe stadion) încălzire 
Exerciții pentru sprint. Accelerări 
transferai;te in alergare prin i»er- 
tte ftfe $3 ori rite !00 m ). De 2 
ori dte 60 m. din șțart. Alergare 
de 600 m. pentru alergătorii de 
400 m. și pe 1200 m. pentru aler
gătorii pe 800 m- Din nou o cursă 
de 600 m. pentrji „patrusutiști”, 
primii 2W metri „tare”, următorii 
lent, ultimii 200 ni din nou „tare”. 
„Or utsștu“ vor alerga in ritm va
riat 1200 m.: primii 400 „tare", 
următorii lent, apoi din nou ,,’jare*,  
De 10 ori cîte 100 «n.. în țimpitl 
de 12-12,5 sec. pe fiecare sută- 
După 300 m. relaxare.

VINERI. — (în pădure). Alergare 
colectivă cu ritm variat, timp de o ' 
oră.

DUMINICA. — Concurs.
Alergătorii pe 1500 și 5000 metri 

trebuie să acorde o atenție deose
bită alergării. Aceasta se va des
fășura înt.--« anvergură mult mai 
mare, pentru antrenamente' folo 
sindu-se atîf stadionul, cît și pă
durea. Alergare colectivă de durată 
cu rXm variat, pe teren accidentat 
Alergare cu ritm variat, alergare 
repetată și de control pe stadion, 
iată mijloacele cele mai importan
te din antrenamentul atleților spe
cializați pe aceste distante. Planul 
lor săptămînrl de antrenament 
poate arăta astfel:

M5RȚI. — (pe stadion). încălzire. 
Alergare cu accelerări. Alergare 
cu ritm variat 3x200 m. (28-29 
sec.), 3x300 m. (43-44 sec.). 5x400 
m. (63-65 sec.); alergătorii pe 5000 
m. vor face de 8 ori 400 m. Din 
nou 3x300 m. (viteza 43-44 sec. 
pe fiecare 300 m.) și 3x200 m. (28- 
29 sec.) •

MIERCURI — (în pădure). Aler
gare colectivă cu ritm variat timp 
de l'/a—2 ore.

JOI- — (pe stadion). încălzire 
Alergare cu r.ccelerări. Alergare pe 
1200 m., pentru semifondiști într-un 
ritm ceva mai rapid decit cel pla
nificat pentru întreceri. Fondiștii 
vor alerga 3000 m. de aisemaneia 
în ritm ridicat. Sprinturi de 200 m. 
pentru semifondiști (de 2-3 ori), 
pe 400 m. pentru fondiști de 2-3 
ori.

VINERI. — (în pădure). Alergare 
colectivă cu ritm variat timp de o 
oră

DUMINICA. — Concurs.
Alergătorii pe 10.000 m. și dis

tanțe meu lungi se vor pregăti cu 
o intensitate și mai mare în antre
namente. In perioadla sfîrșitul lui 
martie — mai li se recomandă să 
participe la întreceri, odlată la două 
săptămîni. Antrenamentele din pă
dure trebuie alternate cu celle pe 
pistă Maratoniștii se vor antrena 
și pe șosea.

Conținutul unui antrenament

săptămînal poate fi următorul-
MARȚI. — (pe stadion). Aler

gare variată: 10x200, apoi 20x400, 
apoi din fiou 10x200. (Numărul 
porțiunilor arătate aici este maxim 
și el poate fi redus în funcție de 
pregătirea și starea generală a 
atletului. De asemenea, poate varia 
și durata dintre alergări.

MIERCURI. — (în pădure).Aler
gare in colectiv cu ritm variat Imp 
de 2 are și jumătate.

JOI. — (pe stadion). Alergare 
variată 6x800, apoi 4xl600; apoi 
<tjn nou 6x800 fiumărul porțiunilor 
*V1NER1. - (în pădure). Alergare 
colectivă ctu ritm variat timp de 
2 zile.

DUMINICA. — Alergare de con
trol sau concurs.

Oarecum diferit de pregătirea 
altor alergători, este antrenamentul 
alergătorilor peste garduri. Pentru 
a obține rezultate de valoare în 
cursele de 110, 200 și 400 metri 
garduri este absolut indispensabilă 
o bună viteză pe distanțele de 100, 
200 și 400 metri plat. In cursul 
antrenamentelor este necesar să se 
combine trecerea gândurilor cu 
alergarea pe distanțe scurte, fără 
obstacole. Tehnica trecerii peste 
obstacol cere din partea a tlete - 
lui o mare flexibilitate. Pentru dez
voltarea ei trebuie efectuate zilnic 
exerciții speciale, inctazîndu-Le și 
în încălzire.

Iată modelul unui program săp
tămînal pentru alergătorii peste 
garduri:

MARȚI. — încălzire aceeași ca 
ți pentru alergătorii pe distanțe 
scurte cu includerea unor exerciții 
speciale). După aceea, sportivul 
specializat pe 110 ra. va alerga de 
rtouă ori 60-80 m. cu accelerare 
spre sfîrșitul distanței. Așezînd pa
tru garduri la distanța de 9,14 m. 
unul de altul va parcurge distanța 
de 2-3 ori, din start jos, cu finiș 
la 14 m. după Ultimul obstacol. 
Asemenea curse vor fi făcute în 
plină forță, aceasta contribuind la , 
finisarea tehnicii- Apoi se vor așe- I 
za pe pistă patru garduri la dis
tante 18^9 m. prrcurginrki-sc 
distanța de două ori, cu viteza 
maximă.

In aceiași fel, dar pe dstanța 
sa, iși va face antrenamentul aler
gătorul pe 400 m. grdtiri.

După sărituri in înălțime, aler
gătorii pe 110 m. vor parcurge ta
tii 250, apoi 100 m., iar alergătorii 
pe 400 m. intîi 350 m- apoi tot 100 ' 
m. Antrenamentul se va încheia cu 
atergire ușoară pe 400-500 m. și i 
15’min. pe vîrfur.le picioarelor.

MIERCURI. — încălzirea (specială 
pentru alergătorii peste garduri). ; 
După încălzire se va alerga in , 
plină forță 110 m- g. — ,,Pahu- 
sutiștii’’ vor alerga distanța lor. 
După o odihnă de 20 min. sporti
vii se vor încălzi din nou și vor 
alerga 200 m. garduri. După a- 
ceastă cursă timp de 10-15 mm. 
vor efectua exerciții pentru dezvol
tarea forței brațelor și trimchhdiui. 
Lecția se va încheia cu alergare 
pe 100 m. (de 2 ori).

JOI. — încălzire. Unkidu-se cu 
grupul sprinterilor, alergătorii pes
te garduri vor parcurge împreună 
cu aceștia de 2 ori cîte 100 m. cu 
accelerări. In comun, se vor tace 
exerciții pentru luare-a startului 
(cu pistol). Gimnastică specială 
pentru alergătorii peste garduri. 
Aipoi se vor așeza (preferabil pe 
gazon) grrduri cu distanța între 
ele ca la 110 m- Se vor parcurge 
de 2-3 ori. „Patrusutiștii” vor 
parcurge porțiuni cu garduri așe
zate. ca la 200 sau 400 m. D'stan- 
ța se aleargă de 2-3 ori. Antrena
mentul se va încheia cu o cursă 
de 200 m. cu pas larg, aproape 
în plină forță. Apoi, 400—500 m. 
cu pas elastic pe vîrful picioare
lor, In ritm lent

VINERI. — încălzirea alergători
lor peste garduri. Ușoare curse de 
sprint (de 2-3 ori cîte 60-80 m.). 
Jocuri de baschet sau volei timp 
de 10 min. Alergare ușoară pe 
400—600 m.

SIMBĂTA. — Odihnă.
DUMINICA. — Concurs sau antre

nament controlat, la început 110 
m. iar peste 20-30 min. 200 m, 
garduri. Alergarea pe 400 m. gar
duri va începe abia la afîrșitul 

lunii mai.

Săritorii tn inălpme se antre
nează după următorul plan:

MARȚI. — încălzire (alergare 
ușoară pe 400—500 na cu accele
rări pe 25-30 m- și din nou aler
gare ușoară 150-200 m.; exerciții 
de pregătire: pendulări înalte, îna
inte și in lături; pendulări cu bă
taie pe piciorul opus; exerciții 
de flexibilitate combinate cu bătăi 
pe un picior și altul, ca și exerci
ții tehnice pentru trecerea ștache
tă in stilul ales). Împreună cu 
sprinterii vor alerga de 2-3 ori 
30 zn. din start jos. La sfîrșitul 
antrenamentului 10 mirt pentru 
controlul avîntului. Alergare ușoa
ră 300—400 m.

MIERCURI. — încălzire. Exerci
ții pentm sprint și mobilitate. Sări
turi în înălțime (ștacheta se așea
ză cu 10 cm. sub recordul perso
nal). împreună cu săritorii in lun
gime cîteva sărituri cu arini com
plet (nu mai muit de 10). Alergare 
ușoară 300—400 m.

JGI. — încălzire ca pentru con
curs. 2-3 sărituri peste ștachetă la 
înălțime medie, pentru verificarea 
avîntului și 2-3 sărituri pentru ve
rificarea tehnicii bătăii, înălțării și 
trecerii peste ștachetă- 8-9 sărituri 
la înălțimea la care atletul deobi- 
cei intră în concurs. Pentru ultima 
încercare, ștacheta va fi ridicată 
obligator cu 2-3 cm. peste recor
dul personal. Aruncarea greutății. 
Alergare ușoară relaxată (390— 
400 m.)

VINERI. — încălzire. Verificarea 
avîntului. 5-6 sărituri pentru teh
nică la înălțime medie. Antrena
ment comun cu aruncătorii de su
liță. Alergare ușoară.

DUMINICA. Concurs sau antre
nament controlat.

Planul săptămînal pentru grupul 
săritorilor cu prăjina:

MARȚI. — încălzire (In prima 
parte ea seamănă cu încălzirea 
sprinterului). Apoi exerciții spe
ciale pentru săritorii cu prăjina: 
mers și echilibru în mîini, împin
geri în mîini, înfigerea prăjineî în 
cutie și pendulări pe prăjină. Aler
gare cu prăjina în mină pentru 
controlul avîntului. Apoi 7-8 sări
turi la înălțime medie ridieîndu se 
treptat ștacheta. Ultima săritură 
la o Înălțime superioară cu 5 cm. 
recordului personal. Exerciții la 
bară fixă, aruncarea greutății.

MIERCl RI.— încălzire. Exerciții 
de forță pentru brațe și umeri. 
Aruncarea greutății prin diferite 
procedee. Împreună cu sprinterii se 
vor tea 2-3 starturi cronometrate 
în cursele de 30 m. Verificarea a- 
vintului, alergîudu-se distanța res
pectivă cu prăjina in mină. Sări
turi pentru tehnică. La sfîrșitul 
antrenamentului sărituri în înălți
me, in lungime, aruncarea suliței 
și alergare ușoară.

JOI. — Încălzire ca pentru con
curs. Verificarea avîntului și două 
sărituri de control la înălțime mi
că. 9-10 sărituri la înălțimea, la 
care sportivul intră deobicei in 
concurs, ridicfndu-se treptat șta
cheta. Ultima înălțime va întrece 
cu 10 cm. recordul personal. Vor 
fi efectuate 3-4 încercări. La sfîr
șitul antrenamentului exerciții a- 
crobafice (mers și sărituri în mîini, 
roată, ’zmbe) și la bară fixă. An
trenamentul se va încheia cu o 
cursă de 300 m- aproape în plină 
forță.

VINERI. — încălzire. Jocuri cit 
mmgia (baschet sau volei) timp 
de 10-15 min. Alergare ușoară 
500 m.

DUMINICA. — Concurs, sau an
trenament controlat.

Pregătirea aruncătorilor de disc, 
ciocan și greutate se face într-un 
singur grup după următorul plan 
săptămînal:

MARȚI. — încălzire în comun 
(alergare ușoară, alergare cu acce
lerări, marș energic, exerciții pen
tru dez volta rea forței brațelor și 
trunchiului). Starturi rapide, și 
alergări die 20-30 m. cu start (de 
2-3 ori). Apoi, aruncătorii de greu
tate &e vor despărți de discoboli, 
efectuînd 8-10 aruncări de pe loc 
și 8-10 cu avînt. După aceea, 3-4 
aruncări cu efort maxim. Odihnă 
5-6 min. Apoi se vor repeta arun
cările cu efort maxim.

Aruncătorii de disc efectuează la 
început 3-4 aruncări de pe loc, 
apoi 8-10 cu piruetă. In încheiere, 

ei vor face 3 aruncări măsurate 1 
Aruncătorii de ciocan fac la îi»'!

ceput cîteva rotiri apoi efectuează. 
5-6 aruncări cu 2 piruete și tot 
atltea cu 3 piruete în plină forțai 
La sfîrșitul lecției toți aruncătorii' 
vor alerga în ritm lent 300 m. și 
vor termina cu un sprint vertigH 
nos.

MIERCURI. — încălzire în comurț i 
după care, împreună cu sprinterii,- 
aruncătorii vor lua 2 starturi cu 
pistol, sprinimd 20 m. Apoi arunn

■ căitorij de greutate efectuează amw i 
cări de pe loc (6-8 ori) și «i au 1 
vînt (12-15 ori). Incălzijndir-se ti ! 
acest fel ei vor face 8-10 aruncări 
în plină forță pentru rezultat.

In acest timp aruncătorii de disc 
vor face la început aruncări de: 
pe loc (pînă la 8 ori) și cu piruetă1 ț 
(pînă la 20 ori) și 4-6 aruncări 
în plină forță.

Aruncătorii de ciocan, după cei 
rotesc ciocanul și fac 2-3 aruncări j 
cu 2 și respectiv 3 piruete efeetuea- j 
ză 10-15 aruncări pentru rezultat-

La sfîrșitul antrenamentului toțî ; 
aruncătorii sar în lungime și înălu 
țime. Lecția se va Încheia cu aler-i 
gare ușoară pe 30 m.

JOI. — încălzirea în comun. A- 
runcătorii de disc și de greutate 1 
Iși schimbă rolurile: primii fac ' 
xerc'ții cu greutatea ceilalți cu dis
cul. Aruncătorii de ciocan Iși per-' i 
fecționează tehnica la cele trei pi
ruete (fără să arunce în forță),- 
după aceea toți aruncătorii sar 
în înălțime, la rezultat.

După sărituri, aruncătorii de 
greutate studiază tehnica (8-10 
aruncări), iar aruncătorii de disc 
și de ciocan fac exerciții» cu discul 
(nu mai mult de 15 aruncări). La 
sfîrșitul antrenamentului jocuri cu 
mingia și alergare liberă relaxată 
300 m. p

VINERI. — încălzire în comun. 
Jocuri cu mingea (8-10 min). A- 
runcătorii de greutate vor face 5—6 
împingeri de pe loc și 6—1 cu 
avint, pentru perfecționarea telini- 
cii. Aruncătorii de disc și de cio
can se limitează de asemenea la 
8—10 lansări pentru tehnică (cu 
piruetă). La sfîrșit iau cu toții 
2—3 starturi pe 40 m., cronome- 
trinidu-se timpul. Alergare ta co
mun în ritm ușor.

DUMINICĂ. — Concurs sau an
trenament controlat, separat pentru 
aruncarea greutății, discutai și cio
canului.

Aruncătorii de suliță vor face 
antrenamentele în grup sepa
rat. deoarece el vor folosi o serie 
de exerciții speciale și lecțiile lor 
vor fi alcătuite dună un program 
oarecum modificat față de al ce
lorlalți aruncători.

Planul lor săptămînial de antre
nament air putea ,arăta astfel:

MARȚI—încălzire (mers, com
binat cu alergări lente și rapide ca 
și exerciții care solicită toate gru
pele mușchiulare Exerciții spe
ciale pentru aruncătorul de suliță. 
Infigersa suliței in nisip de la 
8-10 metri de groapă, mărindu-se 
treptat forța aruncării. (15-20 arun
cări). Controlul avîntului (3-4 ori). 
8-10 aruncări cu avint, măriudu-ss 
treptat Intensitatea k>r, dar fără sâ 
se ajungă la maximum. La sflrși- 
tul lecției alergare ușoară pe 300 
m.

MIERCURI.—încălzire ca înainte 
de concurs. Aruncarea suliței ta 
groapa cu nisip de la 8-10 metri 
(de 10-15 ori) mărindu-se treptat 
forța de aruncare. Controlul avîn
tului se face alergîndu-se de 2-3 
ori distanța. 2-3 aruncări cu ju
mătate forță, gipoi 6-8 aruncări a- 
proape în plină forță si din noti 
8-10 aruncări cu jumătate forță. 
La sfîrșitul lecției sprint 100 m. 
și alergare lentă 300-400 m.

JOI. — încălzire. După aceea 
aruncătorii se alătură sprinterilor 
și împreuna cu ei iau 2-3 starturi 
cu pistolul, alerglnd 30 m. Să-< 
rituri în Înălțime cu avînt, ridf-' 
cîndu-se treptat ștacheta. ObișntP 
tele aruncări ale suliței în groapa’ 
cu nisip (8-12 ori) 6-8 aruncări cu 
semiforță pentru tehnică. La sfîr
șitul lecției cîteva exerciții pentrri 
dezvoltarea forței și obișnuita aler
gare în ritm lent.

VINERI.— încălzire. Sărituri în 
lungime cu avînt. Aruncarea suliței 
cu avînt cu semifortă (5-6 aruncări). 
Jocuri cu miingea 10 minute. Sprint 
30-40 m. și alergare lentă pe 300 
m.

DUMINICĂ. — Concurs sau an
trenament controlat la aruncare^ 
suliței.

★
Colegiul de antrenori din Comp 

sia Centrală de atlefism din R.P.R, 
recomandă antrenorilor, instructor 
rilor și atleților studierea și folol 
sirea acestui material în activita-' 
tea lor practică.



Pe ringul din sala „Elysde Montmartre'*

• In cadrul unui concurs de na- 
tație desfășurat la Moscova, înotă
torul sovietic Strujanov a realizat un 
valoros record unional în proba de 
200 m. fluture, cu timpul de 2:30,2. 
• Campionatul mondial de caiac-sla- 
lom se va desfășura între 28 și 31 
iulie în Iugoslavia, la Ljubliana.
• Cu prilejul unui concurs atletic 

desfășurat pe un teren acoperit la Le
ningrad au fost obținute mai multe 
rezultate remarcabile. Cursa de 100 
m. plat a fost cîștigată de Ignatiev 
cu rezultatul de 10,7 sec. atleta Zî- 
bina a aruncat greutatea la 15,47 m., 
atleta Vinogradova a sărit 5,84 m. 
la lungime, Kovaliova a pațcurs dis
tanța de 100 m. plat în 12,3 sec., iar 
juniorul Behrin a sărit 1.92 m. la 
înălțime.
• In cadrul jocurilor sportive pan

americane boxerii americani au su
ferit un mare eșec. Porniți favofiți 
în turneul de box, pugiliștii echipei 
S.U.A. au fost învinși la majorita
tea categoriilor. Din cele 10 titluri, 
boxerii americani nu au cîștigat de- 
cît trei.

G In ultima vreme, în R.P, Un
gară au apărut trei noi publicații 
sportive def o reală importanță teh
nică pentru dezvoltarea sportului 
magniar. Este vorba de revistele 
„Fotbal", „Box" și „Gimnastică" 
care dezbat problemele tehnice cele 
mal Importante ale acestor discipli
ne sportive. Cele trei reviste cu
prind cîte 40 pagini în care sînt tra
tate probleme tehnice, metodologice,

Era trecut de inieztt' nopții, 
cînd avionul care ne purtase de la 
București la Paris a aterizat pe 
aeroportul Le Bourget. Călători
sem mai bine de 10 ore și boxe
rii noștri resimțeau din plin obo
seala unui zbor atît de îndelungat. 
Desigur, dacă am fi fo6t fotbaliști 
sau atleți, prima noastră grijă, 
după îndeplinirea formalităților va
male, ar fi fost să ne odihnim. 
Din păcate, boxerii au întotdeauna 
un mare „necaz": menținerea în 
limitele categoriei de greutate. 
Cum a doua zi urma să se desfă
șoare întîlnirea noastră cu puter
nica reprezentativă a Parisului, în 
loc să ne îndreptăm spre Institu
tul National de Sport din Bois de 
Vincennes, unde clubul ,,Ile de 
France1*,  organizatorul Intunirii, ne 
asigurase o excelentă cazare, ne-am 
grăbit spre sediul federației de box 
pentru un foarte necesar „antar 
de probă". Gîntarul oficia! a avut 
toc m dimineața următoare ctnd, 
după cîteva ore de somn reconfor
tant, boxerii bucureșteni au avut 
prilejul să strîngă pentru prima 
•ară miiniie viitorilor lor adver- 
MrL

Fiecare dintre pugiliștii noștri 
•ștepta cu nerăbdare clipa urcării 
•e ring. Deși ne era cunoscută va
loarea ridicată a boxerilor fran
cezi, ca și îndelungata tradiție de 
care se bucură acest sport în 
Franța, printre noi domnea o at
mosferă de voie bună șî optimism. 
„Băieții" erau deciși să iupte cu 
hotărîre pentru un rezultat cît mai 
bun. Ne am îndreptat de aceea cu 
Încredere spre locul acestui d'f'cil 
examen. Sala „Elysee Montmartre", 
situată în cunoscuta Place Pi- 
galle. are o capacitate destul de 
redusă (cca. 2.500 de locuri) și 
este destul de incomodă. Cabinele 
sânt foarte mici, există un singur 
duș și, în tot timpul reuniunii, fu
mul de țigară creează o atmosferă 
oarecum... londoneză. Prețurile de 
Intrare erau destul de ridicate pen
tru posibilitățile unui cetățean de 
rtod Astfel, un loc modest costa 
500 de franci. In sală se aflau 
numeroși speciailiști în domeniul 
boxului, antrenori și boxeri de re- 
aime mondial, printre care cam
pionul mondial profesionist la ca
tegoria cocoș Robert Cohen, mana- 
eeru! Jean Bretonnel, ziaristul 
Georges Peeters și alții. De ase
menea. printre antrenorii care au 
stat în colțul boxerilor parizieni, 
se găseau foștii campioni Robert 
Villemain și Assane Diouff. Toți 
•u avut cuvinte de laudă la adre
sa boxerilor noștri, iar campionul 
mondial Robert Cohen l-a felicitat 
călduros pe Mircea Dobrescu pen
tru remarcabila sa comportare din 
meciul cu talentatul Lemouzy. Ar
bitrul francez R. Weissberg mi-a 
spus că boxerii noștri sînt foarte 
curajoși, că au o pregătire fizică 
deosebită și că Mircea Dobrescu și 
Dumitru Cîobotaru se impun prin
tre favoriții campionatelor europene 
din acest an.

Meciurile, d'ntre care cele mai 
■mite au fost transmise prin tele
viziune. au fost disputate cu multă 
dirzenie. Maestrul sportului Mircea 
Dobrescu a întilnit în Lemouzy un 
adversar neobișnuit de rezistent și 
de tenace. In prima repriză, utili- 
zînd excepționalele sale serii de 
lovituri, Dobrescu l-a adus pe Le
mouzy la un pas de K.O. Cu toate 
acestea și deși Dobrescu a conti
nuat să atace și în repriza urmă
toare, Lemouzy și-a revenit, a răs
puns cu mult curaj la atacurile lui 

Dobrescu și s-a arătat la înălți
mea valorii reprezentantului nostru, 
care a dovedit o formă remarca
bilă. Un adversar foarte dificil 
(Massot) a întilnit și maestrul 
sportului Toma Constantin. Meciul 
a fost din această cauză destut de 
confuz. Toma Constantin a făcut 
greșeala de a se baza prea mult 
pe directa de dreapta. Viu disputat 
a fost meciul de categorie pană. 
Cadeau a început foarte bine în 
fața lui Nicolae Mîndreanu. Boxer 
foarte rapid, deplasîndu-se neînce
tat înapoi și lovind apoi cu cro
șeu! de stînga, el a reușit să-l tri
mită la podea in prima repriză pe 
Mîndreanu. In următoarele două 
reprize, sezisiixi punctele vulnera
bile ale adversarului Mîndreanu a 
atacat puternic și l-a trimis de 
mai multe ori în corzi pe Cadeau. 
Juriu*,  influențat probabil de faptul 
că Mîndreanu a fost la podea, i-a 
acordat victoria lui Cadeau.

Maestrul emerit al sportului 
Gheorgie Fiat a avut mult „de 
furcă" din pricina boxului neregte- 
mentar al lui Renault El a ciș- 
tigat datorită numeroaselor serii 
de lovituri la cap. Totuși, repre
zentatul nostru a greșit pter- 

zindu-și stăpînirea de sine din cau
za deselor țineri și împingeri folo
site de Renault Fiat a boxat ner
vos și nervozitatea sa excesivă 
era să-I coste la un moment dat 
chiar șl victoria. Excelent a boxat 
Constantin Dumitrescu. El a fost 
mereu în atac, a contra atacat in
teligent și-a dozat foarte bine efor
tul și pentru această comportare 
foarte bună a primit aplauze la 
„scenă deschisă". Un meci tehnic 
și destul de rapid au prilejuit mae
strul sportului Francisc Ambruș și 
parizianul Brunet. Petre Popescu a 
întilnit într-adevăr un adversar 
iute și puternic, dar el a făcut gra
va greșeală de a-1 supraestima. Spre 
sfîrșit și-a revenit, dar era prea 
tîrziu Cel mai bun boxer parizian 
a fost Assaga. Ofensiv, lovind din 
toate pozițiile și blocînd foarte bi
ne, Assaga a reușit să-l învingă pe 
maestrul sportului Vasile Tiță, ca
re a boxat totuși foarte bine și cu
rajos. Maestrul sportului Ghețti 
Velicti a dispus clar de Maligne- 
vigne. Ghețu Velicu s-a arătat în 
progres tehnic și în privința apre
cierii distanței. In sfîrșit, ia ca
tegoria grea, maestrul sportului 
Dumitru Ciobotaru a pus de două 
ori ,/n funcțiune" seriile sale ca
racteristice și boxerul de culoare 
Briant a fost nevoit să cedeze.

Zilele pe care le-am petrecut în 
capitala Franței. au fost pentru 
noi și un prilej de a admira cî
teva dintre monumentele istorice și 
locurile pitorești ale Parisului. Ne-a 
impresionat în mod deosebit Tur
nul Eiffel, catedrala Notre Dame, 
Luvni, Place de la Concorde, Place 
de la Repubîique, bulevardul 
Champs Elysee și altele. Am stat 
de vorbă cu numeroși muncitori, 
care ne-au vorbit despre scumpe- 
tea excesivă a vieții, despre mul
tele lor nevoi, ca și despre mane
vrele pe care le fac guvernanții 
Franței pentru a aninca această 
țară în brațele noului Wehrmacht 
revanșard.

Întîlnirea de box București—Pa
ris a însemnat nu numai o remar
cabilă întrecere sportivă, dar și un 
minunat prilej de strîngere a legă- 
turi'or de prietenie dintre sportivii 
romîni și sportivii francezi.

AURLL WEINTRAUB 
arbitru-judecător de box

PE S C U R
de medicină sportivă etc.
• Săptămîna trecută s-a desfășu

rat în orașul Sheffield (Anglia) me
ciul internațional de fotbal dintre 
reprezentativele B ale Angliei și 
Germaniei Occidentale. Jocul a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 1—1. Pentru 
englezi a înscris Ewinbourne, iar 
pentru germani a înscris Juskowiak 
din 11 metri. Este interesant, că 
miercuri în meciul cu Italia desfă
șurat la Stuttgart același Juskowiak 
care a fost introdus în echipa „A" 
a înscris singurul punct pentru echi
pa sa și tot din 11 metri.
• Recent, cîțiva dintre atleții in

dieni au obținut rezultate bune: 100 
m. — A. Sing și G. Sing 10,6 sec.; 
200 m. — Pinto 21,9 sec.; 10.000 m. — 
B. Singh 30:49,4 (record indian); 110 
m. garduri Gh. Ram 14,8 sec. (re
cord indian); disc — P. Singh 47,33 
m. (record indian).
• In capitala Egiptului s-a desfă

șurat un mare turneu internațional 
de scrimă la care au participat cei 
mai buni scrimeri din R. P. Unga
ră, Italia și alte țări. Individual, pe 
primul loc s-a clasat trăgătorul, ma
ghiar Tilly. Pe aehipe, victoria a re
venit Italiei. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele Franței și R.P. 
Ungare.
• Echipa suedeză de fotbal „Nor- 

by" care se află în turneu în Iugo
slavia a susținut primul său meci 
în localitatea Split unde a întîlnit 
echipa Hajduk. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 3—1.

întîlnirea internațională 
de șah R.P.R. — Franța 
La 7 aprilie va începe în Capi

tală intîl nirea internațională de 
șah dintre echipele selecționate ale 
R.P.R. și Franței, care se va des
fășura la 10 mese în două ture.

în vederea acestei întîlniri lotul 
șahiștilor din R.P.R. s-a pregătit 
cu intensitate. Din lotul echipei 
romîne fac parte maeștrii interna
ționali dr. O. Troianescu și I. Bă
lanei, E. Costea, V. Ciocîltea, P. 
Sekneanu, P. Voiculescu, B. Soos 
și alții.

Din echipa Franței vor face parte 
maeștrii Midfang, Burnștein, fina
lista campionatului mondial femi
nin, Chaude de Silarts și alți 
jucători de valoare.

Bogat program internațional al sportivilor 
maghiari și bulgari

In luna aprilie, sportivii maghiari 
participă la numeroase competiții 
internaționale. Iată programul com
plet al acestor Întâlniri :

6—12 aprilie : Turneul F.I.FA. 
(fotbal) pentru juniori (Italia).

8—10 aprilie: ©ampiona tele mon
diale de scrimă pentru juniori (Bu
dapesta). '

9 aprilie: Kinizsi — F.0. Austria 
și Honved — Rapid Viena — fot
bal (Budapesta).

11 aprilie: Rapid Viena — Kini
zsi ; F. G. Austria — Honved — 
fotbal (Viena).

10—11 aptrfilte: „Gui;yi Eu
ropei la gimniastncă" (Frankfurt pe 
Main).

16—24 aprilie: campionatele mon
diale de tenis de masă (Utrecht).

17 aprilie: Honved — Partizan 
Belgrad — fotbal (Budapesta).

21—24 aprilie: campionatele mon. 
diale de lupte clasice (Karlsruhe).

A luat sfîrșit turneul internațional de șah
de la Mar del Plata

BUENOS AIRES, 1 (Auroras).
La 31 martie a luat sfrrșit tur

neul international de șah de ia 
Mar del Plata (Argentina), la 
care au participat cei mai buni 
jucători dm Argentina, R. P. Un
gară, R. Cehoslovacă, Iugoslavia, 
Chili, ©olumbia, Uruguai și Spa
nia.

Turneu! a fost cîștigat de maeș
trii iugoslav Borislav Ivkov, care 
a totalizat 11 'h puncte din 15 po
sibile. Pe locui doi s-a clasat ma
rele maestru Najdorf (Argentina) 
— 11 puncte, urmat în ordine de: 
Gligoric (Iugoslavia) — 10 puncte, 
Szabo (R. P. Ungară) și Pachman 
(R. Cehoslovacă) — 9l/« puncte 
fiecare, Panno (Argentina) —- 9 
puncte, Pilnik (Argentina) — 81/» 
puncte, Toran (Spania) — 8 punc
te. Wexter (Argentina) — 714 
puncte, Rossetto (Argentina) — 7 
puncte, Fk>re3 (Ghili) — 6 puncte,

T
• In campionatul de box al ora

șului Budapesta majoritatea meciu
rilor s-au încheiat cu victoria boxe- ’ 
iilor tineri. Singurii neinvinși și care 
și-au păstrat titlurile de anul trecut 
sînt L. Papp și F. Nagy.

O In cadrul campionatului bulgar 
de fotbal s-a desfășurat joi după- 
amiază întîlnirea dintre echipele 
Ț.D.N.A. și Dinamo-ambele din So
fia. Victoria a revenit echipei 
Ț.D.N.A. cu scorul de 3—1.

S In capitala R.P. Bulgaria a so
sit echipa selecționată de tineret a 
R. P. Chineze. Oaspeții vor susține 
primul meci mîine la Sofia cînd vor 
întîlnl echipa V.V.S. Meciul se va 
desfășura pe stadionul „Vasil Lew- 
ski".
• Voleibaliștii bulgari care se 

află în Uniunea Sovietică yor sus
ține duminică primele meciuri la 
Leningrad.

La bărbați se va desfășura întîl
nirea dintre reprezentativele U.R.S.S. 
și R. P. Bulgaria. Echipa feminină 
a R. P. Bulgaria va întîlnl selecțio
nata Moscovei. A doua întîlnire va 
avea loc la Moscova - la 7 aprilie. 
Reprezentativa masculină a R. P. 
Bulgaria va întîlnl echipa clubului 
Ț.S.K.-MO, iar selecționata femini
nă a R. P. Bulgaria va întîlni echipa 
clubului Dinamo.

© La 9 aprilie se va desfășura 
la Sofia întîlnirea internațională 
de tenis de masă dintre reprezenta
tivele masculine și feminine ale R. 
P. Bulgaria și Egiptului.

U campionatele mondiale de tenis de masă 
participă sportivi din 33 de țări

UTRECHT 1 (Agerpres). —
La 16 aprilie vor începe la 

Utrecht în Olanda campionatele 
mondiale de tenis de masă pe a- 
nul 1955. Cea de a XXII-a ediție 
a acestei importante competiții va 
ounoaște anul acesta o amploa
re deosebită. La întrecerile pentru 
desemnarea celor 7 campioni ai 
lumii vor participa sportivi din 33 
de țări.

Campionatele vor fi deschise cu 
jocurile pe echipe pentru cupa 
„GorbiMon" și cupa „SwaythWug". 
După cum s-a mai anunțat, echi
pa feminină a R.P.R. face parte 
din grupa I-a, in competiția pen
tru cupa „CorbiUon" împreună cu 
echipele R.P. Ungare, R. P. Bul
garia, Danemarcei, Iugoslaviei, 
Belgiei, Scoției și Pakistanului. In

24 aprilie: R.P. Ungară —Au
stria (7 meciuri internaționale la 
fotbal). Meciurile se dispută la Bu
dapesta, Viena șt în alte orașe din 
gr, Ungară și Austria.

Anul acesta sportivii din R.P. 
Bulgaria vor participa la numeroa
se întreceri internaționale. Un bo
gat program este prevăzut pentru 
sezonul fotbalistic internațional. In 
luna aprilie, echipa de juniori a 
R.P. Bulgaria va participa la tur
neul F.I.FJL In același timp echipa 
de juniori a R.P. Chineze va sus
ține cinci jocuri R.P. Bulgaria. 
Tot în luna aprilie echipa Ț.D.N.A. 
va juca la Belgrad cu echipa ®er- 
vena Zvezda, apoi echipa reprezen
tativă a țării va juca cu selecțio
nata Egiptului, iar echipa suedeză 
A.IK. va susține mai multe jocuri 
în R.P. Bulgaria. In lunile mai și 
iulie, mai multe echipe din Jugo

Lat teri ier (âhiii) — 5 puncte, Bate 
a« (Uruguai)’, Dorfaro (Argen
tina), Idigoraa (Argentina) — 4% 
puncte, Grieff (@oltunbia) -4 4 
puncte.

în ultima rundă s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Ivkov — 
Najdorf */ r—$4; Pilnik — Rossetto 
1 —0; Szabo — Grieff 1 —0; Do 
dero — Gligoric V»—*/•;  Wexler —' 
Lettelier 1—0; Panno — Pacte 
man

Scrimeri din 18 tari participă la campionatele mondiale 
de juniori de la Budapesta

BUDAPESTA. — Intre 8 și 10 
aprilie se oa desfășura tn capitala 
R. P. Ungare turneul din cadrul 
campionatelor mondiale de scrimă 
rezervat juniorilor. La aceste între
ceri și-au an un f'ai participarea con- 
curenfi din 18 țări și anume: An
glia, Austria. Belgia, R. Ceho
slovacă, Danemarca, Egipt, Elve
ția, Franța. Germania Occidenta
lă, Italia, Olanda, Luxemburg, Mo

Noi înscrieri la intilnirile internaționale 
ale tineretului de la Varșovia

VARȘOVIA, 31 (Agerpres).—
Pe adresa diferitelor secții ale 

Comitetului pentru cultură fizică și 
sport al R.P. Polone continuă să 
sosească înscrieri la cea de a doua 
ediție a întâlnirilor sportive inter
naționale ale tineretului.

Astfel, federația franceză de na-

Gimnaștii sovietici participă la competiția 
Cupa Europei

MOSCOVA, 3 (Agerpres). —
Gimnaștii sovietici vor lua parte 

la „Cupa Europei" pentru bărbați, 
competiție care se va desfășura 
pentru prima oară în luna aprilie 
în orașul Frankfurt pe Main (Ger
mania occidentală) Secția uniona
lă de gimnastică a selecționat în 

primul joc din ziua de 16 aprilie, 
echipa R.P.R. va tatilni echipa R. 
P. Bulgaria. Celelalte jocuri din 
prima grupă sînt unmătoareăe: 
Danemarca—Iugoslavia; Belgia — 
Scoția și IR. P. Ungară — Pa
kistan.

Din restul celorlalte 2 grupe se 
remarcă meciurile: Franța—R. Ce
hoslovacă; Germania — Anglia; 
Suedia—Austria și Japonia — Ir
landa.

In competiția masculină pentru 
cupa „SvTaythting", reprezentativa 
R.P.R, face parte din grupa » 
IV-a, alături de ectwpete Angliei, 
Germaniei, Spaniei, Elveției, Li
banului, Saarului și Țării Galilor. 
R.P.R. va hvtâimri în primui meci 
echipa Elveției.

slavia, Germania occidentală și alte 
țări vor juca în compania echipelor 
din R.P. Bulgaria. Un bogat pro
gram internațional îl au și baschet- 
baliștii. Echipa de baschet a R.P. 
Bulgaria va juca la Moscova cu e- 
chipa U.R.S.S. iar între 2—10 mai 
se va desfășura la Sofia tradițio
nalul turneu „Marele premiu al ora
șului Sofia".

Și la celelalte discipline sportive, 
echipele reprezentative bulgare vor 
susține mai multe întîlniri interna
ționale. Echipa de lupte a R.P. Bul
garia va participa la campionatele 
mondiale de la Karlsruhe, iar re
prezentativa de box va pârtie pa la 
campionatele europene, care se 
vor desfășura la Berlin (zona de 
vest). Atleții bulgari vor participa 
la numeroase concursuri ce vor fi 
organizate în Uniunea Sovietică, 
R. Cehosriwacă, R. D. Germană și 
R.P. Polonă,

Expoziție de cultură fizici 
și sport la Praga

In cursul lunii mai se va deschi
de la Praga „Expoziția de Cidtură 
Fizică și Sport*  organizată cfe că
tre Comitetul pentru Cultură Fi
zică și Sport din R. Cehoslovacă. 
Vor fi expuse diferit© documente și 
fotografii precum și vechile insigne 
ale cluburilor sportive.

Tot ta această expoziție vor fi 
expuse machetele stadioarvaiar și 
bazelor sportive care au fost con
struite In Cehoslovacia după eli
berare, De asemenea, va fi amenajat 

un stand cu literatura sportivă 
apărută în ultimii art.

naco, Portugalia, R. P. Polonă. 
R. P. Romină, Soar și R.P.U. Nu
mărul total al concurenfilor este de 
aproape 180. Organizatorii consi
deră că echipele cu cele mai mari 
șanse sini acelea ale Italiei, R.P. 
Romine și R.P. Polone. La 7 apri
lie va avea loc la Budapesta tra
gerea la sorți. Trebuie să sabL- 
niem că pentru prima oară a fost 
introdusă proba de floretă femei 

tație a anunțat participarea uoei 
grup de înotători din*  care face 
parte cunoscutul sportiv Alde E- 
minente. De asemenea, Federa- a 
belgiană de lupte a comunicat că va 
trimite la Varșovia o echipă pust
nică, alcătuită din cei ma> bont 
luptători belgieni.

vederea acestei competriț i pe spor
tivii Boris Șa Min și Albert Azari
an, clasați pe locurile 4 și 5 In 
campionatul mondial disputat in 
anul 1954. Boris Șahltn este tn 

vflrstă de 22 ani, iar Albert Azari
an are 25 de an’.
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