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Pentru întărirea organizatorică a colactidor 
sportive sătești

DUPĂ O RODNICA AClIVliA-
TE în timpul lunilor de iar

nă colectivele sportive sătești au 
în față un sezon nou, în care ma
sele de sportivi atrase în practica
rea diferitelor discipline sportive în 
anii precedenți și tn iama aceasia, 
vor face să freamăte, mai putern c 
ca oricînd, terenurile de s,.o t din 
satele noastre.

Pentru a putea face față acestei 
importante sarcini, pentru a deveni 
capabile să organizeze numeroasele 
competiții a!e noului sezon sportiv, 
organe'e asociației Recolta trebuie 
să-și îndrepte atenția îndeose'. i spre 
întărirea lor organizatorică, spre 
crearea unei rețele de activiști cu 
dragoste de sport și cu o bună pre
gătire, care să îndrume cu com
petență masele de țărani muncitori 
și muncitori agricoli spre o bogată 
activitate sportivă în aer liber.

Competițiile sportive din timpul 
iernii și în special întrecerile Spar- 
tachadei de iarnă a satelor au 
constituit un pas înainte in întărirea 
orga-i-atorieă a colectivelor spor
tive Un mare număr dintre ele aa 
aderat cu acest prilej la asoc!ația 
Recolta (în special in regiunile 
Cluj, Timișoara, Galați, etc). In 
regiunea Timișoara, de p:ldă, dato
rită muncii depuse de comisiile de 
organizare a Spartachia'ei, au fost 
atrași în colectivele sportive Recol- 
ta peste 1.800 de tineri.

In general, succesele obținute tn 
organizarea competițiilor sătești de 
iarnă se datoresc actlvităț’i co
misiilor de organizare a Spar
ta .hiadei si mai ales acortuV'i 
adus de organizațiile U.T.M. In 
cele mai multe reg'nni (Suceava, 
Regiunea Autonomă Maghiară, Plo- 
eșii. Cluj etc), raioane (!"eu, Si
biu, Odorhei, Caransebeș, Beclean, 
Călărași. Tg. Jiu, Vatra Damei ctz.) 
și comune (Găieștii Nirajulu.i, r. 
Mureș, Zărnești, r. Buhuși. Răchi- 
țele, r. Huedin, Corni, r. Botoșani 
etc), comisii'e regions’e, raionale si 
comunale de organizare a Sparla- 
chiadei de iarnă a sat 'o,- au dove
dit multă capatit te ormnizatorică. 
dragoste de muncă, preocupare fa
ță de problemele vieții sportive la 
sate și, deseori, o orientare justă 
si operativitate în folos* *~a • e s’ară
largă a resurselor locale. în înlo
cuirea probelor de schi și săniuțe 
prin altele, mai adecvat? condi'iiTr 
atmosferice, e‘c.

Au existat însă și lipsuri serioase, 
scoase la iveală cu aceeași ocazie. 
Este vorba despre dezinteresul do
vedit de consilîi'e unor co'e-tive 
sn'-rtive Rmo'ta (Cobadîn reg. 
Constanța, Răcâctuni reg. Bacău, 
Odobest’ ren. B riad. Turdaș C'oa
ra și Geoagiu reg. Hunedoara etc ) 
care n-au făcut tot ce puteau pen
tru mobilizarea tinerilor țărani 
muncitori la concursuri și nici 
pentru organizarea întrecerilor. Dc 
asemene ’. 1’ sa de snr'i’n din par
tea unor sfaturi populare (regiu
nea Hunedoara. comuna 'Vosnița 
Nouă din reg. Timișoara etc.) s-a 
resimțit în activitatea comisiilor 
de organizare respective.

Pentru bunul mers ai activității 
sportiv? de vară, asociat'a Ro~r?'ta 
are datoria de a privi cu toată 
atenția multiplele probleme ridi
cate de apropierea perioadei de vie

Lotul de scrimă al R. P. R> a plecat 
la campionatele mondiale de juniori

Aseară a părăs't Cacitala lotu'. 
de scrimă al țării care va partici
pă ia campionatele mondiale de 
juniori ce vor avea loc Intre 7 ș> 
11 aorilie la Budr.p s a. Juniorii 
romît’i vor participa la toate pro
bele camptona'^'or mondiale, și a- 
n.ume, la fRreiă și sabie băieți și 
la floretă fete. 

activitate competițională și în spe
cial problema întăririi organizato
rice a colectivelor sale sportive. 
In primul rînd, consilii e regionale 
ale asociației trebuie să pornească 
cu mai multă hotârîre la muncă 
pentru ca tot mai multe colective 
sportive sătești să adere la aso
ciația Recolta. In această acțiune 
trebuie folosite cu mai mult curai 
ca ptnă acum consiliile raionale 
obștești, care au fost constituite 
în multe raioane, dar care lucrează 
efectiv în foarte puține locuri. Ex- 

> eriența cont etițiil :r de a.mă a 
arătat că formula cea mai justă 
este folosirea în continuare a co
misiilor de organizare a Sparta- 
chiadei, în scopul conduceri', coor
donării și întăririi activității spor
tive la sate, în scopul atragerii a 
noi mase de tineret sătesc în în
trecerile de vară Consiliul central 
al asociației Reeo’ti și consiliile 
sale regiora'e trebuie să se preo
cupe mai îndeaproape de atragerea 
în muncă a profesorilor de edu
cație fizică și a instructorilor 
sportivi obștești, absolvenți ai 
cursurilor centrale și loca'e. Aceste 
cadre, prin pregătirea de specia
litate pe care o au, pot și tre
buie să contribuie mai activ ca 
pînâ acum la organizarea șT buna 
desfășurare a activității sportive de 
la sate.

Comitetele regionale G.F.S. tre
buie să acorde tot sprijinul consi
liilor sportive regiona'e Re-o ta. 
Un important srijin în acțiunea 
de întărire organizatorică a colec
tivelor sportive s'.tești îl pot **a 
consiliile sindicale regionale, p ia 
organizarea patronării acestora de 
către co'e-tivele sportive s'tdi- 
cale. Pat-onarea nu trebuie însă 
■nțel asă ca o simplă ajutorare 
din runct dc •.■rijt m-rte-ial Dim
potrivă, ea trebuie să se mani
feste și prin trim Tn-a ce echipe 
model, prin convobiri tehnice *i 
a'te asemenea acțiuni care trebuie 
să capete un camctcr permanent 
si organizat. Colectivele sportive 
sătești trebuie ajutate să organi
zeze comnet:ții de casă, să duci 
o viață de organizație, în spiritul 
mrdamentul'îi de funcționare.

Acțiunile menite să contribuie la 
întărirea bazei organizatorice a 
colectivelor sportive sătești trebuie 
strîns legate de viață, pentru a 
nu da naștere unor organe biro
cratice, constituite formal și... ră
mase pe hîrtie. Pentru aceasta, 
at't comisiile de organizare cît șl 
co -siii''*' colectivelor s-ort’vo treb 'ie 
angrenate de îndată în muncă. Este 
vorba de organizarea concursurilor 
pentru trecerea normelor G.M.A.. 
de inițierea a cît mai n'i"'eroaie 
întreceri pe comună și între co
mune, în cele mai rășpîndite dis
cipline sportive (ținîndu-se seama 
de preferinței? și condițiile exis
tente), de pornirea și ducerea la 
bun sfîrșit a acțiunilor în vederea 
amenajării de terenuri de sport, 
prin resurse locale. Aceasta, pînă 
la începutul marilor competiții 
sportive de vară, cînd primele în
treceri de mare amploare vor tre
bui să găsească condițiile tehnico- 
organizatoricc gafa pregătite, cînd 
tineretul sătesc al patriei noastre 
va păși cu și mai mult elan, în 
număr și mai mare, pe drumul 
practicării continue a sportului.

Printre cei care au făcut depla
sarea se găsesc maestrul sportului 
Ștefan Tapaîagă și trăgătorii frun
tași Iosif 7i!ahy. - Pclmuș, Barbu 
Olănescu, Elena Șamșudeanu, Ma- 
ria Taitiș, Olga Orban, Atila Csip- 
ler ș.a.

Cu șapte zile înainte de termen, 
in cinstea zilei de 1 Mai

După antrenament cei doi prie- j 
terni — Gheorghe Ceaușu, halful 
dreapta a*! echipei și N. Pirvaa 
portarul, — au plecat împreună spre 
casă. Oboseala din cele pes*e două 
ore de pregătire îi invita la odihnă. 
Dar nici unul dintre ei nu dorea 
să încheie atît (te devreme ziua. 
Așa că Ceaușu își invită tovarășul 
de muncă la clubul uzinei.

— O partidă de șah și comple
tăm programul de astăzi Iar dacă 
sini învins mai jucăm unal Cei 
doi prieteni au rts cu poftă și, ve
seli, au pornit spre clubul uzinelor 
„Tudor Vladimmescu". Dar „pro
gramul" a cont'nuat mult mai tir- 
ziu d'ecît își propuseseră ei. Și, du
pă multe partide, in care învingă
torul nu a putut fi cunoscut, s-au 
despărțit fără să uite însă să-și 
spună că „mline scară" vor con
tinua disputa. Și, poate învingăto
rul va fi cunoscut dc astă dată.

— Vezi, nu uita să vii mai de- ■ 
vreme la serviciu! Giadește-te că 
stntem în întrecere-! i-a amintit prie
tenului său, Gheorghe Ceaușu.

Desigur că mu'.țj nu-1 cunoaș
teți pe Gheorghe Caaușu și pe pri
etenul lui, monlatorul N.PÎrvan. 
Sîn*t doi tineri muncitori de la uzi
nele metalurgice „Tudsr Vladimires- 
cu“ din Capitală. Și dacă pe terenul 
de fotbal ei se numără printre cei 
mai buni jucători din fabrică și 
la locul de producție sînt tot atît 
de prețuiți.

Ziilele trecute Gheorghe Ceaușu, 
cane lucrează in secța de întreți
nere a mașinilor, a primit spre ve
rificare stirungul 1039. Defectul: 
axul de la cutia de viteze era 
strîmb! Axul este, într-adevăr, o pie

PERSONALITĂȚI SPORTIVE DIN ÎNTREAGA LUME INVITATE SĂ ASISTE
LA PRIMA SPARTACHIADÂ NAȚIONALĂ A

P.crun, 4 (Agvrpres). — Ce- 
teka transmite:

Cei tnai buni sportivi din lume 
au fost invitați să asiste la pruna 
spartachiariă națională a R. Ceho
slovace care va avea loc în vara 
acestui an Ia Praga. Printre oas
peți vor fi 500 d*e gțm.naști sovie
tici, care în zilele de 2 și 3 iulie 
vor executa demonstrații pe marele 
stadion Strahov. De asemenea vor 
asista la desfășurarea spartacliia- 
dci cuneșctiții sportivi so ferici 
Vladimir Kuț, recordman mond:al 
îrr proba dte 5.000 m. plat, Mihail 
Botvin’k, campion mondial la șah 
Alexandria Ciuditu, recordmană 

să foarte importantă, de carg de
pinde în mare măsură randamentul 
mașinii, deci trebuie lucrată cu 
mare atenție De cînd muncește 

■în secția de întreținere, Gheorghe 
Ceaușu a învățat să fie sigur 
pe strung și tocmai de aceea pie
sele executate de el sînt aprecia
te. I-a plăcut întotdeauna să afle 
care este slăbiciunea motorului și 
încă din timpul școlii era vestit ca 
un bun cunoscător al acestuia. în 
1952, cind a absolvit școala profe
sională și a fost repartizat ca 
strungar în secția de întreținere a 
uzinekr metalurgice „Tudor Vla- 
dimirescu", Gheorghe Ceaușu a 
fost tare multuanit. Și-a îmbrățișat 
cu bucurie munca și chiar din 
primele zile s-a dovedit a fi un bun 
meseriaș. De atunci au trecut a- 
proape trei ani și utemistul Gheor
ghe Ceaușu a executat piese pen
tru zeci de strunguri, freze și rabo- 
teze, dar axul pe care-1 are de 
înlocuit la strungul 1039 i-a răpit 
parcă mal mult timp ca de obicei. 
A fost într-adevăr ma* greu de 
strunjit dar acum e gata! Strun
gul 1039 poate funcționa iarăși!

Cu aproape o lună în urmă, Gh. 
Ceaușu își luase angajamen
tul ea în cinstea zilei de 1 Mai să 
termine reparațiile mașinilor-unel- 
te cu șapte zte înainte d“ terme
nul fixat. Cei mai vîrstnx*' se în
trebau: Oare va putea Ceaușu 
să-și ducă la îndeplinire ceea ce și-a 
propus? Dar utemistul Gheorghe 
Ceaușu și-a respectat angajamen
tul luat Reparațiile ce i-au revenit 
au fost terminate cu șapte zile 
înainte de termen.

P. Ml HAI

mondială în proba de săritură in 
înălțime. Printre oaspeți se vor 
găsi aruncătorul de suliță Sidlo 
(R.P. Polonă), fotbaliștii maghiari 
Pușkaș și Kccsis, recordmana lu
mii îa proba da înot 100 m. flutu
re, Juta Larrgtnau (R.D. Germa
nă), Angelica Rozeanu (R.PR), 
de mai multe ori campioană mon
dială la tenis de masă, cunoscutul 
ci list bulgar Koțev și multi alții.

Dintre ceilalți sportivi din lume 
cu performanțe de valoare mondi
ală au mai fost invitați alergăto
rul francez Alain Mimoun, cunos
cutul automobilist din Germania oc
cidentală Manfred von Brauchitsct,

Prin pădurile din împrejuri- j 
mile Orașului Stalin motocicti- 
știi se întrec In finala campio
natului de moto-cros pe echi
pe. In prim plan Mihai Sără- 

| țeanu din echipa asociației Di- 
j namo. care a cucerit titlul de 
l campicană a țării, la clasa 250 
j cmc 
j (Foto Gh. Epuran)

Un mu record unional 
al halterofilului A. Vorobiov

La 29 martie, s-au desfășurat în 
sala clubului fabricii de tractoare 
din orașui! Sverdlovsk întrecerile 
celor mai buni halterofili ai orașu
lui. Un nou succes a fo6t obținut 
de campionul lumii la categoria 
semigrea, maestrul emerit al spor
tului Arkadii Vorobiov. La proba 
aruncat el a realizat o performanță 
de 175,5 kg., rezultat care consti
tuie un nou record unional. Ve
chiul record era de 175 kg. și a- 
parținea tot lui Vorobiov, fiind 
stabilit anul trecut cu prilejul cam
pionatelor mondiale și europene de 
haltere des."ășurate la Viena. Este 
interesant de remarcat că din anul 
1953, de cînd Arkadii Vorobiov a 
început să activeze la categoria 
semigrea, el a îmbunătățit recordul 
țării la proba aruncat cu 5.5 kg.

R. CEHOSLOVACE
atletul englez Ciiris Chataway, fo
stul recordman mondial de atletism 
pe distanțe lungi, suedezul Gunder 
Haegg, fostul campion olimpic Pa
avo Nurmi (Finlanda), aruncătorul 
de ciocan Svere Strandli (Norve
gia), cîștigătorul ultimei ediții a 
„Cursei Păcii" Varșovia-Beirlin-i 
Praga danezul Dalgaard, campio 
nul olimpic în proba de Î.500 m. 
Joseph Barthel din Luxemburg, at
letul belgian Gaston Reiff, campi
oana olimpică Blarrkers Koe-n (O- 
land'a), recordmanul mondial fa 
săritură în lungime și 100 m. plat 
Jesse Owens din S.U.A. care a 
cucerit patru medalii de aur Aa 
Jocurile Olimpice din anul 1936.



ETAPA A DOUA A CROSULUI DE MASĂ „SĂ INTIMPINĂM 1 MAI”
Duminică s-au desfășurat în în

treaga țară întrecerile raionale din 
cadrul crosului de masă „Să Jn- 
tîmpinăm 1 Mai“. In general, la 
aceste întreceri au participat un 
mare număr de concurezi, iar 
consiliile sindicale regiianaile îm
preună cu comitetele raionale C.F.S. 
au asigurat q buțriă organizare 
concursurilor. Iată cîteva din rela
tările corespondenților noștri.

Bacău 3 (prin telefon). — In lo
calitate s-a desfășurat o frumoasă 
competiție de cras, la care au hiat 
parte numeroși concurențî și con
curente din orașul și raionul Ba
cău. întrecerea a fost organizată 
separat pentru oraș și separat pen
tru raion. In ceea ce privește con
cursul rezervat colectivelor spor
tive din oraș este de remarcat fap
tul că o serie de colective sportive 
sindicale (Avintul, Progresul, Fla
mura roșie și Metalul) nu au pre
zentat nici un concurent.

Iată cîștigâtorii probelor pe ca
tegorii: Orașul Bacău: juniori cat. 
I: Stei ten Babeș (Șc. metalurgică); 
juniori cat. II: C. Trofin (Șc. peda
gogică); seniori: Ion Domnite (Lo
comotiva); jun-ioare cat. I: Aneta 
Ciobotasru (Școala Steaua roșie) ; 
iun oare cat. II: Teodora Cuțuhan 
(Șc. metalurgică); senioare: Estera 
Găină (liceul de fete); Raionul 
Bacău: juniori cart- I: Ion Ungu- 
reanu (corn. Răcăciuni); juniori 
cat. II: Gn. Enache (corn. Său- 
cești); seniori: N. Lichi (com. Lun- 
cani); junioare cat I: Florica Firf- 
ga (cam. Luncani); senioare: Ma
ria Gheorghe (corn. Letea Veche).

Ion Mascry, coresporjient

IȘI ALEG CONDUCĂTORII
în întreaga țară se desfășoară 

cu intensitate campania alegerilor 
organelor sportive sindicale. Veș
tile sosite de pretutindeni ne vor
besc despre noile succese obținute 
în întîmpinarea alegerilor consilii
lor colectivelor sportive, despre 
atmosfera sărbătorească în care 
decurg adunările generale de ale
geri, despre glodurile și hotârîrile i 
celor care, bucurindu-se de încre
derea tovarășilor lor de muncă si 
de sport, au fost aleși în noile 
consilii ale colectivelor sportive.

Și-au ales conducătorii sportivii 
de la fabrica Proletarul-Bacău și 
cei de la Locomotiva I.C.C.F. Cra
iova, cei de la Constructorul 
I.P.C.H.-București și de la uzinele 
,,i Mai” din Ploești... Membrii co
lectivului Progresul Artă și Cine
matografie din București au în
credințat sarcina conducerii mun
cii sportive unor tovarăși inimoși, 
ca Al. Manolescu. Virginica Ma- 
rian-Stîngaci-u, artistă ia Teatrul 
Tmeretauui. St. Gloizrai, I. Brâu. 
C. Cociu de la Teatrul de Operetă 
și Ioana Matache. de !a Teatrul de 
Estradă. Pretutindeni domnește 
preocuparea de a alege în con
ducerea cdective'or sportive oa
menii cei mai pricepuți, cei mai 
capabili de a munci cu sitcces 
pentru dezvoltarea mișcării spor
tive.

★
Atmosfera sărbătorească în care 

decurg adunările generale nu-i îm
piedică însă pe sportivi să ia cu- 
vîntul cu curaj și să-i criiice cu 
tărie pe toți cei care, în perioada 
analizată, n-au făcut tot ce puteau 
pentru îmbunătățirea actvității 
sportive sau chiar au împiedicat 
buna ei desfășurare. V&ch’n; cm- I 
siliu a.l colectivului sportiv Vii- ! 
nerul Petroșani n-a fost deloc cru
țat pentru că în Fmpul cit a 
funcționat s-a ocupat mai mult 
de echipa de fotbal, negii jind pro- 
b'eme deoseb t de importante, ca 
atragerea femeilor în sport, dez
voltarea unor discipline ca luptele, 
boxul, gimnastica si mai ales schiul 
și alpinismul, sporturi care pu
teau fi larg propagate, datccito în- 
e.uși speed f icului regiun?. Pot fi 
date oa exemplu, pentru a-ir ti line 
fermă de dezvăluire necruțătoare a 
ljpson.ilor, aidlimăir'ite gcncrcile alte 
■unor colective oa Progresul-Hațeg, 
Flamura- roșie Cracovia eau Flacăra 
„1 Mai" Ploești, unde darea de 
seamă „căi’rimță" n-a reușit să ate
nueze spiritul critic al sportivilor. 
Ei au venit cu critici, sugestii și 
propuneri dintre cele mai juste, fapt 
care a determinat consiliul nou ales 
să și pornească la muncă, înce- 
pî-nid1 cu organizarea crosrfui de 
mase, și amenajarea unor terenuri 
sportive în apropierea uzinei. Nici 
activiștii sportivi ai colectivului 
Metalul Electroprecizie-Săcele n-au 
fost cruțați de critica tovărășească, 
fci adunarea generală de alegeri. 
Fostul președinte, I. Georgescu, dar

SPORTUL POPULA»
2-a hîr. 2595

Sibiu 3 (iprin telefon). 350 de 
concurenți și concurente, reprezen- 
tfrvd diferite colective sportive din 
raionul și orașul Sibiu, au luat 
parte la faza naiionailă a crosului 
de masă „Să întîmpinăni 1 Mai“. 
întrecerea a fost bine organizată. 
Lată rezultatele: Orașul Sibiu: ju
niori cart. I: Vasile FJorea (Voin
ța); juniori cat H: Iosif Szabo 
'■(Voința); seniori: Alecu Miron (Di- 
namo 8); junioare cart I: Erica

An de an, etapele superioare ale tradiț octalelor întreceri de cros, 
au cerut concurenților și concur en telcr eforturi mai mari și o pregă
tire mai bună. In viitor, pe participanta la crosul de masă „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai“, îi așteaptă întreceri mai grele, în vederea cărora 
ei sini datori să-și intensifice ani renarmntele.

mai ales fostul responsabil cu in
struirea sportivă, C. Focșeneanu 
(care prefera să-și petreacă timpul 
liber în fața unui pahar cu vin 
în loc să=-și îndeplinească sar
cinile pe linie sportivă) au avut 
prilejul să afle ce gîndesc oamenii 
muncii despre cei care nu le în
dreptățesc încrederea. In majori
tatea colectivelor sportive, adună- 

l rile generale de alegeri reprezintă 
cel mai nimerit prilej de analiză, 
de critică și de stimulare a iniția
tivei maselor pentru îmbunătățirea 

i muncii sportive. In adunările ge
nerale au fost criticați cu tărie 
cei care s-au dezinteresat de sar
cinile primite din partea tovarăși
lor lor de muncă și sport; în 
schimb, meritele celor care s-au 
dovedit rfemni de încrederea acor
dată au fost recunoscute și răs
plătire prin realegerea în noile 
consrii. Realegerea unor tovarăși 
ca Rado Kiss, de la Flamura 
roșie „lanoș Herbak” Cluj, V. Șfe- 
fănescu de la Uzinele „1 Mai“ 
Ploești. alegerea în noile consilii 
a unor tovarăși ca Elena Petru 
și E. Rațiu, fruntașe ale întrecerii 
socialiste la Flamura roșie Tălmaci, 
arată seriozitatea și justa orien
tare a sportivilor în adunările ge
nerale de alegeri.

★
Cea de a doua etapă a alegerilor 

organelor sport’ve sindicale a pri
lejuit o întărire a colectivelor 
sportive și prin azțiurale între- 
prinse pentru pregătirea alegerilor. 
In colective sporii e ca Locomotiva 
P oești, Flamura roșie U.T.A. Arad, 
Cireerț și A'imentar Ccnrian 
J'-rilofca. Progresul Turda, Știința 
I s'ri'.itul de limb: rirMne Bncu 
reșfi. Metalul O'e! •! Roșu. Pro
gresul Tg. M ires etc., acțiunile 
întreprinse în pregătirea adunări
lor generale au av.it ca rezultat 
creșterea cons:derab:lâ a număru
lui de membri ai colectr-elor res
pective, angrenarea lor în între
ceri sportive cei caracter festiv, pu- 
roreia la prrrt a eri» Votes mem
brilor și cotizațiilor și, în gene
ral, ele au adus un non avînf 
în viața acesto- colective sporii, e 
Nu e>t“ de mirare că, în urma 
unor astfel de pregătiri, adunările 
generale au fost reușite și că ale
gerea noilor consilii ale colecti- 
' e'or sporii e a decurs în cele mai 
bme condiții.

Nu același lucru se poate spune 
însă despre colectivele care au pri
vit cu ușurință această problemă 
vitală pentru bunul mers al ac
tivității sportive și n-au acordat 
importanța cuvenită pregătirii adu
nărilor generale. Rezultatele au 
fost: o slab’ participare la adu
narea generală, ca la Flamura 
roșie Imperii, o adunare nestatu
tară, în care a fost prezentată o 
dare de seamă slabă urmată de 
discuții formale — ca la Loco
motiva Călărași — sau amînarea 
repetată a alegerilor, ca la Locomo
tiva Sighișoara, unde atât comite
tul de întreprindere (președinte 
Attila Szekeli) cât și consiliul co-

Wegmeth (Voința); junioare cat. 
II: Silvia Bacău (Progresul) ; se 
ntaare: Lucia Petricioiu (Metalul); 
Raionul Sibiu: juniori cat I: Ca
rol Juriescu (Recolta Veștem); ju
niori cat. II: Dumitru Calup (Re
colta Roșia); seniori: Romeo Dă- 
nilă (Flamura roșie Cisnă&e); 
junioare cat. I: Gări Roth (Șc. tex
tilă Cisnatfe); senioare: Maria
Roth (Flamura roșie Cisnăche).

Vasile Ciolacu, corespondent

lec.ivului au dovedit o condam
nabila nepăsare. Astfel de grave 
deficiențe se datoresc, în egală 
măsură, consiliilor colectivelor spor
tive și acelor comitete de între
prindere care, socotind alegerile 
organelor sportive sindicale ca o 
treabă care nu-i privește, au negli
jat această acțiune, călcînd Hotărî- 
rea Prezidiului C.C.S. Pe alocuri, 
chiar consiliile centrale ale asocia
țiilor sportive dovedesc că nu sânt 
destul de bine orientate. Astfel, 
asociația Metalul are un colectiv 
mare la Gluj. Activitatea acestui 
colectiv merge însă din an în an 
mai slab. Era, deci, cazul ca la 
adunarea generală de alegeri să 
participe și im delegat al consiliu
lui central. Cu toate acestea ale
gerile s-au desfășurat în acest co
lectiv fără participarea cuiva din 
consiliul central al asociației Me
talul.

ir
Campania alegerilor organelor 

sportive sindicale se apropie de 
sfirșlt. Pregătirea și organizarea 
adunărilor generale în colectivele 
sportive care încă nu și-au ales 
conducătorii trebuie să se bucure 
însă de aceeași atenție, de aceeași 
preocupare ca și la început din par
tea organelo- sindicale și sportive. 
In nici un caz nu se poate ad
mite să scadă ritmul avântat în 
care s-a desfășurat pină ae.im 
întreaga campanie. Dimpotrivă, este 
r.zcesar ca ,în această ultimă pe
rioadă să fie înlăturate lipsurile 
observate „pe traseu”, să fie com
bătută cu tărie orice tendință de 
formalism, de pripeală sau de or
ganizare la întîmplare a alegerilor. 
Pînă cînd și în ultimul colectiv 
va fi ales noul consiliu, din par
tea tuturcr organelor îtoeresrte 
trebuie să existe aceeași grijă 
p.-ntru pregătirea temem’că a dă
rilor de seamă, a adunărilor ge
nerale. rentni alegerea în consi
liile colectivelor sportive a celor 
mai potrivite cadre, capabile să 
ducă munca 'portivă din întreprin
deri și instituții spre noi succese. 
Paratei cu aceste preocupări, or
ganele sportive si cele sindicale 
trebuie să aibă în vedere impor
tanta prcb’emă a constituirii con
siliilor imediat după alegeri și a 
instruirii activiștilor nou aleși. Cro
sul de mase, pregătirea condițiilor 
pentru buna desfășurare a acti
vității sportive de vară, trecerea 
normelor G.M.A. specifice sezo
nului, sînt sarcini imediate în 
care cadrele nou alese trebuie an
grenate fără înitîrziere. aceste 
acțiuni constituind totodată un 
prim prilej de verificare în muncă 
a noilor activiști sportivi. De 
aceea, trebuie desființată obișnuita 
perioadă de „relaxare" între ale
geri și instruirea cadrelor nou 
alese. Noile comitete de cerc și 
consilii ale colectivelor sportive 
trebuie instruite imediat, pentru 
a pomi fără întîrziere la munca 
rodnică pe care masele de sportivi 
o așteaptă din partea lor.

Numeroși asoîranti G.M.A. 
devin purtători ai insignei

Activitatea G.M.A. se desfășoară 
cu intensitate în majoritatea co
lectivelor sportive. Veștile sosite 
recent la redacția noastră arată că 
în numeroase localități sute de ti
neri și tinere își trec normele de 
gfadul I și II. De pildă, în orașul 
Ploești, profitînd de zăpada căzută 
la începutul lunii manie, colectivele 
sportive au organizat concursuri 
pentru trecerea normelor G.MA. la 
schi. Astfel, colectivul sportiv Voin
ța a organizat două concursuri spe
ciale în cartierul Bereasca, cu care 
prilej 149 de aspiranți au trecut 
norma de gr. I, iar 15 aspiranți au 
îndeplinit norma de gr. II. De ase
menea, 28 de aspiranți de la co
lectivul Locomotiva atelierele C.F.R. 
și 90 de aspiranți de la școala 
profesională Nr. 3 au reușit să-și 
înscrie pe carnetele de aspiranți nor
ma de schi. In vederea îmbunătă
țirii muncii G.M.A. în regiunea 
Ploești, comitetul regionali C.F.S. 
a luat inițiativa -organizării unei șe
dințe de analiză cu participarea tu
turor președinților ide oomjsli raio
nale de control G.M.A. In cadrul 
acestei ședințe, comisiile de control 
G.MA. din orașul Ploești și din 
raionul Cricov au prezentat rapoarte 
de activitate. Din aceste rapoarte, 
ca și din discuțiile care s-au pur
tat pe marginea lor, .au reieșit o 
serie de frumoase realizări, dar și 
unele lipsuri importante. De pildă, 
unele colective sportive — cum sînt 
Flacăra rafinăria Nr. 5, Flacăra 
rafinăria Nr. 6 din Ploești și Școa
la pedagogică de fete din Buzău 
— au privit cu superficialitate ac
tivitatea G.M.A. Unii antrenori, ca
I. Beffa de la colectivul Metalul 
Sinaia, nu se preocupă de axarea 
programului de antrenament pe 
pregătirea G.M.A. De asemenea, 
unele comitete U.T.M. (raionul Te- 
leajen și raionul Cislău) și unele 
organizații U.T.M. (rafinăria Nr. 5, 
rafinăria Nr. 6, S.M.T. Eliza din

Foileton
CEI TREI MAGAZINERI...

Întreaga echipă de vo.ei a colec
tivului Progresul Zimnicea era in 
mare fierbere. De mai multe săp- 
tămini se pregăteau tinerii sportivi 
tn vederea meciului care urma să 
aibă loc după amiază, așa că at
mosfera de încordare in care se 
făceau ultimele pregătiri, cu cîteva 
ore înaintea meciului, era pe de
plin justificată.

„Oare o să corespundă Dobrică? 
Dar Mihai, o să facă el față, dacă 
la ultimele antrenamente n-a prea 
fost în formă?" Astfel de întrebări 
frămîntau mintea fiecărui jucător, 
cu excepția căpitanului echipei, 
care avea alte griji: „Este momen
tul să merg după echipament. Nu
mai de l-aș găsi pe magaziner, ca 
să pot rezolva repede problema. 
Of, mai sînt atîtea de făcut și tim
pul e atît de scurt!"

Căpitanul echipei a alergat în- 
tr-un suflet la iov. Alexandru Șin- 
dilă, instructorul sportiv al colec
tivului, care deține și funcția de 
magaziner.

- Știți, pentru meciul de după 
masă... Echipamentul...

— A da, firește, răspunse iov. 
Sindilă. Vino cu mine, că aranjăm 
totul la repezeală.

Fericit că scapă atît de ușor, 
tînărul jucălor l-a însoțit pe tov 
Sindilă. Dar...

— Uite, trei perechi de teniși, 
patru tricouri și cinci perechi de 
chiloți. Atît...

— Bine, frate, dar noi sîntem 10. 
Echipa... rezervele. Cum să ne e- 
chipăm cu ceea ce ne dai?

— Eu at‘ia am. Restul cere de 
la tov. Pavel Calo-ta. II știi: îngri
jitorul terenului. A:e și el in păs
trare o parte din magazie 

— Dă o fugă puștiule șl vezi că poate totuși a venit responsa
bilul cu ciorapii și bocancii...

comuna Stoeneșii, raionul Urziceni) 
au dovedit o preocupare insuficientă 
pentru mobilizarea trTKrertiui'ui în 
trecerea normelor G.M.A.

Și în multe alte locuri din țară 
activitatea G.M.A. capătă o tot mai 
mare dezvoltare. Astfel, consiliul 
coleciivullui sportiv FI. roșie Lu
panii, a organizat ziilele acestea o ex
cursie la cabana Straja, cu prilejul 
căreia 13 aspiranți, dintre care 8 
fete, au reușit să-și treacă normele 
de schi și turism. O activitate deo
sebită depune în această privință 
și comisia de pregătire și examina
re de la colectivul Medalii!. Actual
mente, 14 aspiranți din cadrul aces
tui colectiv își trec ultimele norme. 
Este interesant de arătat că aspi
ranții G.M.A. de la acest colectiv 
primesc și o pregătire teoretică co
respunzătoare.

Cu bune rezultate muncește și 
comisia de pregătire și examinare 
G.M.A. a co'ectivului sportiv Știin
ța I.S.E.P. din Capitală. De curînd, 
încă 209 de aspiranți au devenit 
purtători ai Insignei. Cu aceștia, 
numărul purtătorilor de insignă pe 
întregul institut s-a ridicat la peste 
450. Patodre purtătorii insgnei 
GALA, de la I.S.E.P. se află nu
meroși studenți fruntași la învăță
tură, cum sînt Cristache Păun, 
Mircea Ferencz, Virgil Rusoiu, Si- 
mion Georgescu și alții.

La Tg. Mureș, în cadrul colecti
vului Voința, 44 de aspiranți au 
devenit purtători G.M.A. Rezultate
le obținute se datoresc în primul 
rînid, feîMl'iai în came a.u muncit res
ponsabilii G.M.A. din cercurile 
sportive ale colectivului. Ei și-au 
desfășurat munca pe baza unui pian 
de acțiune iniiccnriit in cci'a r-ocare 
cu consiliul colectivului.

(După corespondențele primite de 
ha: M. Bedrosian, Stan Roșculeț, 
C. Scărlătescu, S. Băloi, Petre Pe- 
trișor. Eugen Andrei. V. Fodor).

Căpiia iuL ect.ipei alergă la tov. 
Calota.

— Da, îi spuse acesta, cu ce 
am eu mai poți îmbrăca vreo doi. 
Uite, două tricouri, trei perechi de 
claloți și două de teniși”.

— Bine, dar restul?
— Restul? De unde să știu eu? 

Că doar nu-5 magaziner, sînt în
grijitor de teren. Mi au dat și o 
parte din magazie pe cap. N-ai 
decrt să te interesezi și să vezi 
unde e restul.

Intr-un tîrziu, investigațiile — 
la care a participat de asiă dată 
întreaga echipă — au dat un re
zultat concret: restul magaziei se 
găsește în gestiunea tov. Tudor 
Cioacă, fost instructor sportiv, scos 
din muncă pentru incapacitate și 
lipsă de activitate, fost magaziner, 
dar actual partener de chefuri a! 
președintelui colectivului și al ollcr 
cetățeni din consiliu.

„Hai la tov. Cioacă".
Hai".
Acum a plecat spre locuința ce

lui cl .-al treilea magaziner o în
treagă delegație: căpitanul echipei, 
plus întreaga linie de fund. Aci 
însă, ghinion! Tov. Cioacă apucase 
să se culce puțin, după-amiază, și 
nimeni și nimic n-a fost în stare 
să-l scoată din căldurica așternu
tului...

Timpul trece, activiștii de la con
siliul regional București al asocia
ției Progresul trec și ei prin co
lectivul Progresul Zimnicea. .4 :re- 
cut și perioada alegerilor pe cer. uri 
sportive, fără ca în ccest colec-.io 
să se fi schimbat ceva in bine. Au 
trecut multe. Numei lipsurile gra
ve din munca ccestui colectiv con
tinuă să persiste.

(După o corespondentă trim»să 
de S. Budurui.



Date și cifre din istoricul „Cursei Scîuteii”
„Cursa Scmteii** — care se va 

desfășura în zilele de 22, 23 și 24 
aprilie — se află la cea de a 8-a 
ediție a sa.

In preajma desfășurării acesteia, 
considerăm necesar să amintim o

La trecerea prin Sinaia — într una din edițiile anterioare — 
plutonul fruntaș este condus de Ervant Norhadian (C.C.A.)

Brigada tinerilor sportivi
— Cum a lust ființă brigada? 

Este o întrebare la care am să răs
pund cu plăcere. Ștefan Ion, res
ponsabilul brigăzii sportive de la 
întreprinderea 7 Construcții din Ga
lați. privi o clipă grupul vesel al 
t nerilor săi tovarăși care lucrau la 
schelete metalice și urmă

— ..Se spune că începutul este 
ti tdeauna mai greu. Și, intr-ade
văr. ața este! Nu ai experiența mun
cii in colectiv ți mai ales nu știi 
întotdeauna să conduci. Tocmai ce 
s-a petrecut și cu brigada noastră 
acum 5 ani cind a luat ființă. Eram 
puțini la număr. Eu, Nicolae Tă- 
teru. Ion Ser seu, Mihai Plnzaru—. 
in total 7 băieți. Puțini, dar dor
nici să muncim au tragere de 
inimă peniru brigadă. Ani calificat 
cițiva tineri la locul de muncă. 
Printre ei Tudorzl Palade și Du
mitru Teodorescu. Apoi au cerut 
să intre in brigada noastră și Vir
gil Filiuță, Georgică Papa precum 
șl alți sportivi din colectivul Con
structorul. Brigada s-a ir.tărit. ela
nul în muncă a sporit. Tinerii care 
munceau împreună se și antrenau 
laolaltă (în special boxerii și fot
bal ș!ii care formau acum o fami
lie unită). Ne preocuns, deopotrivă, 
pe ce cule vom putea obține re
zultate frumoase in producție pa
tru a aduce brigăzii noastre titlul 
de l-rigadă sportivă fruntașă. Fie
care a avut partea sa de contribu
ție

Astfel, semifinalistul ultimelor 
campionate republicane de box la 
categoria mijlocie, lăcătușul Nico
lae Tătaru, care este cel mai bun 
dintre run, m-a ajutat mult atunci 
c-nd a fost vorba să aducem unele 
inovații menite să ne ușureze mun
ca- Printre cele mai importante pot 
să amintesc: dispozitivul pentru ru
larea tablei, dispozitivul pentru cu
rățarea seîndurilor de cofraje, pre
cum și aparatul pentru ridicat ma
terialele in interior, care ne-au fost 
de mare folos și nouă și celorlalte 
întreprinderi de construcții care 
le-au folosit mai tirziu. Am primit 

serie de date și cifre din istoricul 
celei mai populare întreceri inter
ne la ciclism.

Iată tabelul învingătorilor fa edi
țiile de pînă acum: 1948 — Marin 
Niculescu, 1949—Marin Nfculescu, 

premii din partea Min'sterului de 
Construcții. Aceasta ne-a dai un 
nou imbold în muncă și am cău
tat să continuăm ceea ce începu
sem. Pînă în prezent am făcut a- 
proape 20 de inovații importante 
pentru specificul nostru de muncă. 
Și n-o să ne oprim atei! Munca de 
zi cil zi ne oferă destule probleme 
pe care ne străduim să le rezol
văm".

Dar. dacă Nicolae Tătaru este un 
exemplu pentru tovarășii săi, atît 
prin rezultatele frumoase obținute 
în munca de zi cu zi cît și prin 
performanțele sale sportive, nu 
înseamnă că ceilalți simt cu mult 
trai prejos decit el. Merită a fi 
amintiți fruntașii in prcxiucție bo
xerii Ion Sorescu și Virgil Fi
liuță, Georgică Popa finalist al 
czmpicnatelor republicane de juni
ori și Trdcrel Palade, fotbaliștii 
Dumitru Teodorescu și Vasfle Teo
dorescu.

Arroarpe întotdeauna ei au fost 
în fruntea acțiunilor luate de bri
gadă, îr.deplinindu-și cu conșt'in- 
ciozitate sarcinile primite.

In fiecare lună membrii brigăzii 
obișnuiesc să se adune și pe locul 
de muncă să analizeze tolls! în 
care a decurs munca, problemele 
care necesită o mai grabnică rezol
vare. De fca-je multe ori tăieri: 
constructori 1st iau angajamente 
să termine lacră.'de înainte de 
data fixată și să asigure și o 
bună calitate. De <Sata aceasta. în 
cadrul consfătuirii de producție în
treaga brigadă și-a luat angaja
mentul ca în cinstea zilei de 1 Mai, 
ziua solidarității internaționale a 
oamenilor muncii, să confecționeze 
100 de paturi, să termine înainte 
de data fixată o parte din lucrările 
unei fabrici de amidon și să 
folosească în muncă cele mai bune 
metode și inovații.

Entuziasmul cu care i lies i rbitri 
brigăzii sportive fruntașe, de la în
treprinderea 7 Construcții din Ga
lați și-au luat aceste angajamente 
este o garanție că și le vor duce 
cu cinste la îndeplinire.

1950 — Gheorghe Negoescu, 1951 
— Nicolae Maxim, 1952 — Marin 
Niculescu, 1953 — Ion Constanti- 
nescu, 1954 — Constantin Șandru.

In prima și a dcua ediție, proba 
s a desfășurat pe ruta București- 
Predeal-București, în două etape. 
Din 1950, traseul a fost prelungit, 
întrecerea alergîndu-se pe distanța 
București-Orașul Stalin-București, 
tot în două etape. Interesante de 
urmărit s nt, desigur, și evoluția 
kilometrajului ți cea a mediilor o- 
rare. Astfel, în 1948, cei 293 de 
kilometri ai probei, parcurși în 9 
ore 8. tnin. 33 sec., au dat o me
die orară de 32,052 km.—In 1949: 
293 km., timp 9:28.18, media: 
30,948 km. — 1950: 328 km., timp 
10: 15,45, media : 31,900 km. — 
1951: 332 km., timp: 9:35,15, me
dia: 34,620 km. — 1952: 332 km 
timp 9 : 36,20, media: 34,560 km. — 
1953 : 332 km., timp 9:18,44, me
dia: 35,700 km. — 1954 : 332 km., 
timp 9 : 24,36, media: 35.040 km.

După cum se poate vedea, cea 
mai slabă medie orară a fost rea
lizată în anul 1949, iar cea mai 
ridicată în anul 1953. In oele 7 e- 
diții de pînă acum au fost aco- 
periți 2242 km., parcurși în 66 ore 
47 min. 31 sec. Media orară gene
rală: 33,570 km.

In 7 ediții au fost 14 etape. Cel 
mai mare număr de victorii în e- 
tape îl deține Marin Niculescu, 
care a trecut de 7 ori primul li
nia de sosire; de 5 ori în etapa 
întâi și de 2 ori în etapa a doua. 
Urmează Ion Constantinescu, cu 2 
victorii, ambele în prima etapă 
(1953, 1954), apoi Traian Chicom- 
ban, Constantin Șandru, Ion Io- 
niță, etc., cu cîte o singură victo
rie.

De la an Ia an, numărul partici
pantelor a crescut simțitor. Astfel, 
la startul primei ediții s-au aliniat 
40 de cicliști. Apoi numărul lor a 
fost, în ordine, următorul: 53, 64, 
70, 77, 90 și 107.

E. 1.

Prima etapă a
la

campionatului de tir ai Capitalei 
proba de armă sport

Poligoanele Tunari, Știința
I.C.F.,  Dinamo și „Gh. Vasilichi" 
au găzduit duminică prima etapă 
a campicna'ului de tir pe echipe al 
Capitalei, la proba de armă sport 
trei poziții, cîte zece focuri.

Acest campionat șe desfășoară 
sistem tur și retur, echipele fiind 
Împărțite în serii. Echipele clasate 
pe primul loc în serii vor participa 
într-un turneu final pentru stabi
lirea campioanelor.

La campionatul Capitalei parti
cipă 24 de echipe masculine, care 
au fost împărțite în patru serii și 
12 echipe feminine, împărțite în 
două serii. Echipele sînt formate 
din cîte 5 trăgători.

Iată rezultatele prunei etape:

Ședința plenara a 
ștâtațificometodie al CCFS

Zilele trecute a avut loc la 
CCFS cea de a doua ședință ple
nară a Consiliului științifico-meto- 
dic. Tov. Ion Vaida, vicepreședinte 
al Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri a făcut o expunere asupra 
activității Consiliului de la înfiin
țarea acestuia. Tov. Ion Vaida a a- 
rătat că au fost unele realizări fa 
domeniul cercetărilor științifice. Iri 
general, însă, activitatea Consiliu
lui nu s-a ridicat la înălțimea rolu
lui și sarcinilor care-i reveneau 
prin Hotărîrea din 26 iunie 1949. 
E de datoria sa și a membrilor săi, 
ca de acum înainte — a subliniat 
tov. Ion Vaid3 — Consiliul științi- 
fico-metodic să se ridice la nive
lul unui for superior consultativ al 
CCFS, care să îndrume și să co
ordoneze activitatea de cercetări 
științifico-metodice în sprijinul 
procesului de instruire-antrena- 
ment al sportivilor.

Apoi s-a dat citire Deciziei. Comi
tetului pentru Cultură Fizică și 
Sport prin care au fost confirmați 
menirii Consiliului științif.ico-me- 
todic.

Președinte: Ion Vaida, vicepreșe
dinte al CCFS; Locțiitori de pre
ședinte: acad. prof, dr Ștefan Mii- 
cu, conferențiar dr. V. Dumitriu și 
aspirant Emil Ghibu; Secretariat: 
prof. dr. Florian Ulmeanu, prof, 
llie lstrate, aspirant dr. Vic
tor Ciobanu; Membri: Samuel 
Barany, Jean Coler, Al. Gruia, 
Gh. Teodorescu — director ICF —, 
Ion Siclovan — director adjunct 
ICF —, prof. Leon Teodorescu, dr. 
Petre Groza, dr. Nicolae Zega, con
ferențiar A. Manolache, aspirant 
Nicu Alexe, conferențiar dr. Adrian 
Ionescu, lector ICF M. Epuran, lec
tor ICF dr. Traian Dumitrescu, dr. 
Miron Georgescu, antrenor de stat 
Gh. Mitra, antrenor de stat Cornel 
Florescu, maestrul sportului Zeno 
Dragomir, maestra sportului Ange
lica Rozeanu, aspirant P. Dungaciu, 
aspirant T. Foldvary, Alșo Balaș, 
maestrul emerit al sportului Gh. 
Lichiardopol.

Voința Prestări Servicii I — Fla
mura roșie Comerț (masculin) 2-8: 
Flacăra baza I — Voința Prestări 
Servicii II (masculin) 6-4: Flamu
ra roșie Comerț — Constructorul 
I.P.C.I. (feminin) 10-0; Știința II- 
Recolta MA.S. (masculin) 8-2; Di
namo 9-Știința (feminin) 0-8; Di
namo I—Locomotiva Gara de 
Nord (feminin) 6-4; Dinamo I 
B — Dinamo 6 (masculin) 4-6: 
Tînărul Dinamovîst — Minerul 
M.I.C. (masculin) 10-0: Dinamo 1 
A — Progresul M.G.C.I.L. (mas- 
cidîn)~2-8: Dinamo 9 — Con
structorul I.P.C.I. (masculin) 6-4: 
Progresul O.M.C. — Metalul I.P. 
R.O.M.E.T. (mase.) 6-4; Progresul

Consiliul științifico-mrtodic văi 
activa în viitor cu două secții: fa 
Fiziologia și metodica antrenamen
tului și 2. Isteria, Teoria și Orga
nizarea educației fizice.

In continuarea ședinței, tov. Ilie 
lstrate a prezentat proiectul planu
lui de cercetări științifice pe perioa
da 1955—56, precum și proiectul 
ședințelor plenare ale Consiliului 
și secțiilor sale. Discuțiile care au 
urmat și la care au participat toți 
membrii prezenți ai Consiliului, 
printre care tovarășii acad. prof. dr. 
Stefan Milcu, conferențiar dr. V, 
Dumitriu, I. Siclovan, tovarășa dr. 
Deculescu — din serviciul de me
dicină a cul'urii fizice din Minis
terul Sănătății și alții, au adus — 
prin observațiile și propunerile for
mulate — serioase contribuții la de
finitivarea planului tematic al mun
cii de cercetări științifice pe anii 
1955—1956. O parte pozitivă, re
marcată de toți vorbitorii, a fost a- 
ceea că noua linie de orientare a 
activității Consiliului științifico-me
todic este legată de necesitățile 
vitale ale mișcării de cultură fizică 
și sport din țara noastră și are în 
vedere o mai strînsă legătură a cer
cetărilor științifice cu nevoile prac
tice.

Cea de a doua plenară a Consiliu
lui științifico-metodic a aprobat ple
narele Consiliului și ale secțiilor pe 
anul 1955. In aceste plenare vor fi 
discutate probleme importante pen
tru dezvoltarea mișcării de cultură 
fizică și sport, precum și funda
mentarea științifică a unor proble
me actuale, dintre care amintim:' 
folosirea eforturilor maxime în 
antrenament, eforturile și for
marea deprinderilor tehnice ia co
pii și. juniori, forma sportivă, parti
cularitățile metodice de instruire șî 
antrenament cu copiii șî juniorii, 
situația teoriei educației fizice fa 
țara noastră etc.

In încheierea ședinței plenare, tov. 
Ion Vaida a făcut o serie de apre
cieri asupra discuțiilor și cîteva 
propuneri fa legătură cu activitatea 
viitoare a Consiliului.

Sănătatea — Tînărul Dinamovîst 
(feminin) 8-2; Avîntul-Metahd I. 
P.R.O.M.E.T. (feminin) 2-8; C. S. 
Armata — Avînțul (masculin) 2-8 
Progresul I.T.B. — Progresul 
Sănătatea (masculin) 7-3; Rezerve
le de Muncă I — Locomotiva Ga- 
ra de Nord (masculin) 2-8; Știin
ța I — Rezervele de Muncă II 
(masculin) 1-9

Conform regulamentului, pentru 
stabilirea clasamentului, pentru 
victorie se acordă trei puncte, pen
tru egalitate — două puncte, pen-< 
tru înfrângere un punct, iar echte 
pele care pierd prin neprezentare 
nu primesc nici un punct

Etapa viitoare va avea loc dumi
nică 10 aprilie a.c.

O bogată și rodnică activitate 
sportivă poate fi realizată numai 
printr-o bună mobilizare a tinere
tului, ca urmare a unei intense 
munci de propagandă și agitație, 
prin asigurarea bazei materiale 
(terenuri și echipament - sportiv) și 
prin angrenarea cadrelor tehnice 
într-o muncă temeinică de ridica
re a nivelului tehnic al tinerilor 
sportivi. Desigur că aceste lucruri 
sînt cunoscute de cea mai mare 
parte a activiștilor noștri spor
tivi.

Noi însă le amintim aci, deoa
rece sîntem în prima perioadă a 
unui bogat sezon de activitate 
sportivă, cind neglijarea unuia din
tre aceste aspecte ale muncii spor
tive poate contribui la o serioasă 
slăbire a ritmului de desfășurare 
a activității sportive. In special se 
pune acum problema unei cît mai 
juste întrebuințări și a unei aten
te îngrijiri a bazelor sportive, de
oarece, față de numărul mereu 
crescînd al sportivilor, terenurile 
de sport din țara noastră au de
venit, în unele regiuni, insuficiente.

Vom aminti aci că, de curînd. 
Comitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de 
/Miniștri a dat o decizie fa legătu
ră cu îngrijirea pistelor de atle
tism. De asemenea, o serie de 
comisii cernute pe ramură de 
sport au dat comunicate cu pri

IN PL’NĂ ACTIVITATE COMPETIȚJONALĂ i

Bazele sportive, o problemă centrală
vire la buna îngrijire a terenurilor 
de sport și a oricărui fel de ba
ză sportivă

Atenția care s-a dat acestei pro
bleme, știindu-se că justa ei re
zolvare contribuie în mod hotărî- 
tor la îmbunătățirea calitativă și 
cantitativă a activității sportive, a 
găsit înțelegere la cele mai multe 
din colectivele noastre sportive. 
Iată, spre exemplu, cum tinerii ță
rani muncitori din comuna Valea 
Teancului din raionul Buzău, dor
nici de a practica în cele mai 
bune condiții diferite discipline 
sportive și-au amenajat o bază 
sportivă simplă, prin mijloace lo
cale, puse la dispoziție de sfatul 
popular al comunei. Muncind cu 
rîvnă tinerii sportivi d.in comuna 
Valea Teancului au reușit în scur
tă vreme să aibă un teren de fot
bal, unul de volei și o groapă cu 
nisip pentru sărituri.

De asemenea, țăranii colectiviști 
din comuna Laslea, raionul Si
ghișoara, și-au amenajat o sală de 
gimnastică, folosind în acest scop 
o clădire veche, pe care au repa
rat-o și au transformat-o în sală de 
sport. Cu sprijinul sfatului popu
lar și cu ajutorul dat de gospo

dăria agricolă de stat din comună 
(director I. Benke) colectiviștii din 
comuna Laslea au putut înzestra 
sala cu aparatele necesare. Ace 
leași lucruri se pot spune și des
pre bazele sportive din comunele 
Avrig și Marsa, ambele din ra
ionul Sibiu, unde tinerii țărani 
muncitori se îngrijesc permanent 
ca terenurile de sport pe care și 
le-au amenajat să fie bine pre
gătite in vederea bogatei activități 
sportive în aer liber.

Intenționat am ales aceste exem
ple, care vorbesc despre interesul 
ce-1 acordă bazelor sportive sfatu
rile populare de la sate. Cu atît 
mai surprinzătoare devine astfel a- 
titudinea acelor sfaturi populare 
de Ia orașe, care au mult mai 
multe posibilități și totuși nu sînt 
deloc preocupate de bazele spor
tive din localitățile respective. Ce 
mai poate spune sfatul popular din 
orașul Baia Mare, al cărui preșe
dinte a dat ordin (?l) ca terenu
rile de volei și baschet din par
cul „Gh. Dimitrov" să fie trans
formate în... ronduri de flori ?

Și, din păcate, cazul sfatului 
popular al orașului Baia Mare nu 
este izolat Chiar fa aceeași re

giune, nu departe de Baia Mare, 
(curioasă coincidență...) la Satu 
Mare a existat pînă nu de mult 
un frumos complex sportiv format 
din terenuri de tenis, volei, bas
chet și o pistă G.M.Ă. Anul tre
cut în urma unei decizii a sfa
tului popular, acest complex spor
tiv a fost dat în folosință unei 
școli din apropiere, care l-a de
gradat. Și de cîte ori tov. Vigula, 
președintele comitetului raional 
C.F.S., aduce vorba despre halul 
în care se găsește acum această 
bază sportivă, tov. Teleki, preșe
dintele sfatului popular îl ame
nință cu... destituirea.

Iată și un alt exemplu. In ora
șul Sighet tot în regiunea Baia 
Mare, (și asta numai coincidență 
nu poate fi) terenurile de sport uu 
sînt îngrijite. Astfel, terenul co
lectivului sportiv Avîntul nu are 
încă nici acum pista de atletism 
amenajată conform deciziei C.C.F.S. 
De asemenea, terenul de volei al 
colectivului sportiv Progresul nu 
este pregătit pentru activitatea în 
aer liber și are acum aspectul 
unui maidan.

Și această listă a colectivelor 
sportive, a sfaturilor populare și 
chiar a comitetelor C.F.Ș. care 

continuă să privească cu nepăsa
re problema bazelor sportive ar 
putea fi mai lungă. Noi însă con
siderăm că cele pe care le-am 
menționat sînt suficiente, pentru 
ca toți activiștii sportivi să înțe
leagă că bazele sportive trebuie 
bine îngrijite și bine folosite. Folo
site, bineînțeles, numai și numai 
pentru sport

Din zi în zi crește numărul 
competițiilor sportive. Șî toate e- 
forturile pe care Ie fac sportivii 
la antrenamente se pot irosi dacă 
terenurile sînt impracticabile.

Colectivele sportive care au în 
folosința lor baze sportive trebuie 
să se preocupe neîncetat de buna 
lor administrare și utilizare. Pen
tru aceasta este necesar ca la fie
care colectiv sportiv să existe un 
membru al consiliului colectivului 
care să răspundă de baza spor
tivă respectivă și care să urmă
rească felul în care ea este folo
sită. Numai așa vom putea con
tribui la dezvoltarea activității 
sportive, iar rezultatele înregistra
te de sportivii noștri vor fi tot 
mai înalte.

(după scrisorile primite de 
la corespondenții noștri: Al. 

Andronescu, Ion Turjan, Vasile 
Ciolacu, Vasile Săsăranu, 

Virgil Jâger).



Cercetând
r • Mai agitat ca oricînd, caimpio- 
uniatul masculin de baschet înregis
trează în fiecare etapă rezultate 
.surprinzătoare și serioasa schimbări 
în clasament. După ce Dinamo Tg. 
«Mureș a deținut conducerea o eta
pă (prima), locurile 1—2 au fost 
împărțite de Dinamo Oradea și 
Constructorul Sibiu, care au rămas 
însă pe pozițiile fruntașe de ase
menea doar pentru o etapă (a 
doua). Progresul Tg. Mureș a reu
șit apoi să dețină pentru două săp- 
tămmi locul de onoare «etapele a 
IlI-a și a IV-a) pentru ca să-l ce
deze apoi baschetbaliștiior de la 
Progresul Orașul Stalki în etar?a 
a V-a. Echipa Progresul Tg. Mu
reș a reușit insă să recupereze co- 
saverajul serios „avariat” odată cu 
înfrwigerea suferită din partea Ști
inței ICF, și a reușit performanța 
— lăudabilă pentru actualul cam
pionat — de a rănune lider trei 
etape la rînd. Această simplă 
enumerare a echipelor care s au 
perindat la conducerea clasa
mentului de la începutul turu
lui, dovedește că, față de anii 
trecuți, întrecerea din anul a- 
cesta a fost și va fi mult mai dis
putată, mai echilibrată. Ne aflăm 
acum la patra etape înainte de le-- 
minarea turului. Lupta pentru pri
mele locuri s-a „cristalizat”, dacă 
se poate spune așa, in sensul că 
a angajat direct patru echipe: 
Progresul Tg. Mures (13 puncte). 
Știința ICF (13), CCA (12), Dina
mo București (12).

Ce .-cetind programul xiitor al for
mațiilor care alcătuiesc plutonul 
fruntaș, constatăm că fiecare din
tre ele mai are de susținut partide 
grele. In special D inamo București 
(care va juca și cu Știința ICF șt 
cti CCA) și CCA (care în afara 
partidei cu Dinamo, mai are de în
tîlni t pe Progresul F B-). Privită 
din acest punct de vxtere e- 
chipa Progresul pare oarecum 
avantajată de faptul că nu 
va mai întîlni nici uha din
tre adversarele ei directe. Așa 
cum ne-a obișnuit și pină a- 
cum, campionatul ne mai poate re
zerva însă destule surprize și e greu

Pentru un arbitraj
Recent, comisia centrală de 

handful a făcut uneie precizări 
cu privire ia aplicarea regulilor 
de joc, luînd în același timp mă
sura ca toate echipele de handbal 
să fie obligate de a folosi în a- 
părare sistem tM „om la om”. A- 
ceste măsuri urmăresc orientarea 
tacticii de joc, în special în apă
rare, spre o concepție modernă.

In realizarea acestui important 
obiectiv un rol de seamă revinear- 
bitriior, care prin aplicarea în mod 
creator a regulilor de joc au dato
ria să asigure meciurilor o desfășu
rare normală și conformă regula
mentului internațional. Din felul in 
care s-au desfășurat jocurile pri
melor două etape ale campionatului 
republican masculin categoria A 
reies o serie de concluzii intere
sante, legate tocmai de felul, in 
care arbitrii interpretează și a- 
piică regulamentul de joc.

Astfel, s-a constatat că majorita
tea echipelor, fiind încă insuficient 
.pregătite pentru a aplica bine în __x--------- <------  . „ jo^

ne- 
re- 
lo-

apărare sistemul „om" la om”, 
, losesc mijloace și procedee

permise de regulament (țineri 
petate, îmbrățișări, îmbrinceli, 
viri. etc).

Majoritatea arbitrilor noștriMajontatea arbitrilor noștri au 
permis însă o serie de asemenea 
infracțiuni pe considerentul că a- 
plică legea avantajului. Este cazul 
arbitrilor Gaius Ștefănescu (Plo- 
ești), Gh. Lungu (Orașul Staiin), 
Gh. Osiac (Timișoara) și Eugen 

.'Munteanu (Sibiu), care nu au 
sancționat nenumăratele faulturi 
comise de unii jucători în meciu
rile conduse de ei. Spre exemplu, 
în jocul &QA- Știința LC.F., 

■arbitrul Caius Ștefănescu î-a eli
minat temporar pe jucătorul L.

I jȚigănuș (C.CA.) pentru un 
involuntar, trecînd însă cu

, rea jocul brutal și uneori 
r grosolan al jucătorului Otto 
i. main (C.C.A.) 

fauit 
vede- 
chiar 
Tel- 

) care după repe- 
tatele infracțiuni comise față de

itorul L Călitnan (Știința I.G.F.) 
a fost nici măcar averti- 

t De asemenea, arbitrul Gh. Lun- 
1a jocul Știința L C. F. — 

căra Ploești, a trecut cu ve
derea nenumărate faulturi, comise 
de jucătorii Șchus.ter, Oprea și 
Hadadea (Știința I.G.F.). Este ne
cesar să insistăm în această di
recție și să arătăm că arbitrii au 
datoria să aplice cu hotărîre sanc
țiuni disciplinare împotriva jucă
torilor, care și-au făcut tui obicei 
din g jpca bmtal în apărare.

clasamentele
de întrevăzut de partea cui va fi 
victoria la sfîrșitul prjmei păi ți 
a întrecerii.

• Protagoniste ale campiona-u’.nj 
feminin s-au arătat a fi de la în 
ceput echipele bucureștene Locomo
tiva și Știința ICF. Și ele n au dez
mințit pînă acum prevederile, con- 
ducind în clasament după cinci eta
pe, fără a avea vreo tnfrînge.'e 
(Locomotiva ocupă locul 1 daior-tâ 
coșaverajului mai bun). Și această 
dispută va fi lămurită în etapele vi
itoare, cînd cele două ecbJpe se 
vor întîlni intre ele (“tapa Vll-a) 
și au de înfruntat și alți adversari 
redutabili (Locomotiva • pe Știin
ța Cluj iar Știința ICF pe Cons- 
t rac torul București ș- Știința Cluj). 
Dar nu trebuie neglijat nici faptul 
că cele două echipe — prkse'pale 
pretendente la titlu — stat u -mate 
de alte trei formații valoroase ca-e 
pot oricind ajunge pe pozițiile din 
fruntea clasamentului. Este vorba 
in primul rine de Constructorul 
Bucureșt: și de echipa — campioa
nă Știința Cluj, ca și de Progresul

Coboară Claus Theil, uruil din 
Voința.

unitar in handbal
O altă problemă, pe care au ri

dicat-o arbitrajele prestate la 
primele jocuri din campionatul 
republican al categoriei A este și 
aceea că mulți arbitri nu acordă 
aruncare de la 13 m, de cîf dacă 
jucătorul faultat se află într-o pozi
ție clară de a marca gol. Astfel, 
ia jocul Știința LC.F.—Flacăra 
Ploești, arbitrul Gh. Lungu (Ora
șul Staiin) la o piedică intențio
nată pusă de jucătorul Stravarache 
(Flacăra) unui adversar aflat în 
apropierea semi-cercului de la 17 
m., a dictat just eliminarea tem
porară a jucătorului pioeștean. In 
continuare arbitrul, a greșit grav, 
acordind în mod nejust aruncarea 
liberă de pe locul infracțiunii, cînd 
ar fi trebuit să acorde aruncare 
de la 13 m. pentru joc brutal 
(piedică). De asemenea, la jocul 
Dinamo 6 București—Dinamo Ora
șul Staiin, arbitrul Eugen Mun
teanu (Sibiu), care s-a orientat 
de altfel just în acordarea celor
lalte aruncări de la 13 m., a gre
șit spre sfârșitul meciului, cind 
jucătorul Otto Schmitz (Dinamo 
Orașul Staiin), executînd un con
traatac, a fost ținut intenționat 
cu ambele miini de un adversar 
la circa 35 m. de poartă fiind ast
fel împiedicat în mod vădit de a 
pasa mingea unui coechipier, care 
se afla singur în fața porții. Arbi
trul Eugen Munteanu a procedat 
în mod greșit dictînj aruncare de 
pe locul unde a lost comisă infrac
țiunea, în loc de aruncare de ia 
13 m.

In concluzie, arbitrii vor trebui 
să rețină că aruncarea de Ia 13 
m. se acordă nu numai în cazul 
cînd jucătorul aflat in fază clară 
de gol este împiedicat să mar
cheze, ci și pentru joc brutal 
(piedică, trîntiri, loviri, efc.) și gro
solan (îmbrățișări, țineri), în ju
mătatea proprie de teren. Aceste 
abateri vor fi sancționate, cu ho- 
tărire, mai ales cind se constată 
repetarea lor.

Ar mai trebui menționat și fap
tul că arbitrii de poartă trebuie să 
fie delegați după o mai atentă 
verificare a posibilităților lor. In 
acest fel se pot evita situații con
fuze ca aceea de la jocul Știința 
I.C.F.-Flacăra Ploești cînd arbitrul 
de poartă Niță Stănciiiescu (Bucu
rești) a semnalat un gol imagi
nar dovedindu-se nesigur într-o 
serie de decizii.

LUCIAN GR1GORESCU 
din direcția jocuri a C.C.F.S.

MIHAI PETRESCU 
arbitru de handbal

la baschet
Oradea. La ora actuală ele sînt 
despărțite doar de cite un punct sau 
două de cele două echipe d n fnin- 
tea clasamentului.

• In ultimele etape, unii jucă
tori au avut atitudini nesportive 
față de arbitri sau de adversar. 
Faptul dovedește că nu toți bas- 
chetbaliștii noștri înțeleg cât de im
portant este să ai o atitudine co
rectă pe teren și că conducerii? 
secțiilor de baschet și antrenorii nu 
se preocupă suficient de educarea 
jucătorilor. Față dezbaterile cons
tatate, subcomisia de disciplină a 
luat următoarele măsuri : A. Thill 
(Din. Oradea) suspendare pe 2 
etape pentru altitudine incorectă 
față de arbitri, G. Berekmeri (Din. 
Tg. Mureș) suspendare pe 1 etană 
pentru lovirea adversarului, A. 
Ortinschi (Progresul F.B.) suspen
dare 1 etapă pentru joc periculos. 
N. Gusan, Gh. Anghel (Constr. Si
biu), V. Crișan (Prog. Orașul 
Staiin). M. Elek (Progr. Tg. Alu- 
reș), avertisment pentru atitudine 
nesportivă sau joc periculos.

cei mai buni schiori ai asociației 
( Foto Gh. Epuran)

„CUPA DINAMO" LA SCHI
Anunțind un concurs—-de sciii la 

iacepusui lunii aprilie, poți siirni 
zknbetul celor care locuiesc la șes, 
unde zăpada se topește de obicei 
cu săptămîni în urmă. Iată insă că, 
in acest an lucrurile se petrec alt
fel Chiar în clipa în care, la masa 
de scris, în București, aștern a- 
ceste rânduri, afară se cern fulgi 
grei și deși. Tocmai de aceea, cred 
că nu este necesară obișnuita fra
ză : la munte zăpadă bună pentru 
schi și ascensiuni. Totuși, o comu
nicare telefonică de la una din ca
banele din Bucegi ne înștiințează 
că zăpada este într-adevăr foar
te bună și că numeroși schiori se 
pregătesc pe pîrtiile pe care ia 
sfîrșitul săptâminii acestea se va 
desfășura Cupa Dinamo.

Fără îndoială, ce; care se bu
cură cel mai mult simt chiar orga
nizatorii concursului. Zăpada abun
dentă va permite desigur o bună 
desfășurare a întrecerilor, pentru 
care de altfel sportivii dtaamoviști 
au și făcut pregătiri intense. Din 
acest punct de vedere întrecerile 
pentru „Cupa Dinamo" momit să 
fie la înălțimea așteptărilor

Arătam mai sus că, majoritatea 
participamților la concurs se an-tre- 
neaeă chiar pe pîrtiile, pe care vor 
avea loc întrecerile. Șl, pentru că 
ne aflăm la sfîrșitul sezonului, fără 
îndoială că cei mai mulți dintre 
ei se vor dovedi că stat bine pre
gătiți. Probabil că vo> li prezenți 
la start schiori din 10 asociații 
sportive, ținând seama că această 
întrecere face parte din cina R.P.R. 
la schi. In orice caz, este normal 
ca asociațiile sportive care au pre
zentat echjpe la Cupa Voința, des
fășurată de curând la Poiana Sta
lin, să facă eforturi ea schiorii lor 
să fie prezenți și la Cupa Dinamo. 
Cu această ocazie comunicăm și 
punctajul pe echipe %! cupei Voin
ța . 1. Voința 12.027,2 p.; 2. Fla
mura roșfe 11.731,9 p ; 3. Pro
gresul 11..102,8 p.; 4. Știința 8.456,8 
p.; 5. Metalul 7.869,5 p.; 6. Dina
mo 6.286.9 p.; 7. C.C.A. 4.995, p.;
8. Flacăra 1.992.'î p.; 9. Locomo
tiva 841 p.; 10. Avîntul 800,9 p.

P.ogramul Cupei Dinamo este 
următorul: 7 aprilie — slalom spe
cial seniori, senioare, juniori, juni
oare; 8. aprilie slalom uriaș se
niori, senioare, juniori, i’.inioare; 
fond 15 km. seniori și 8 km. seni
oare; 9 aprilie — cobor're senori, 
senioare, junior', junioare: fond 3 
km. juniori și 3 km. junioare; 10 
aprilie ștafeta 4x10 seniori și 
3x5 km. senioare și sărituri specia
le ta . Poiana Stiaărin. ~

ACTIVITATEA ATLETICĂ
Șaptezeciș.lrei de convjrenl, din 

Turda și Cimpia 1 urzii au luat par
te la concursul atletic desfășurat 
recent in orașul Turda. I.ebute sJ 
arătăm, de la început, că vest 
concurs nu s-a biicitrat de atenția 
și sprijinul comitetului C.F.S Tur
da și a comisiei raionale de 
atletism. De asemenea, nu putem 
trece cu vederea că pista de atle
tism, gropile de sărituri, locurile 
de aruncări sînt lăsate în paragi
nă, fapt care poate pericb'ta sănă
tatea a'Ieților. Aceasta ca să nu 
mai vorbim de condițiile precare d? 
concurs.

Iată cîteva dintre rezulta iele în
registrate : FEMEI : 89 m. g : Ghi
zi Abraham (T.) 15,2; 10r- in.:
Ghizi Abraham (T.) 14 4; 400 m.: 
Ilona Peter (C.T.) 72.8; 800 m.t 
Elena Pîrțog (C.T.) 2;44,2, lun
gime: E. Ștefănescu (C.T) 4.52; 
greutate: Maria Mureșeanu (C.T.) 
10,73; BARBAȚI: 100 m.: C. Co
tor (C.T.) 12,0; 400 m.: Blaziu
Csobot (C.T.) 57,4 ; lungime: C. 
Cotor (C.T.) 6.06 : 800 m. : I. Fă- 
gădar (C.T.) 2:13.8; etc.

Virgil Ștefănescu 
corespondent

La Oradea s-a desfășurat săptă
mâna trecută meciul de atletism 
dintre elevii școlilor de tineret din 
Oradea și Cluj. 75 de elevi s-au 
întrecut în cele 19 probe ale 
concursului, organizat din iniția
tiva comitetului orășenesc C-F.S. 
Oradea. La capătul întrecerilor vic
toria i-a revenit școlii sportive de

CONCURSUL DE PENTATLON DIN CAPITALA
Primul concurs de pentatlon mo

dem din acest an a avut loc săp- 
tămîna trecută în Capitală. Cei 
mai buni pentatloniști din colecti
vele siportive din București s-au 

■ întrecut timp de aproape o săp- 
tămirră în concursul de verificare a 
lotului republican. Scopul concursu
lui era <fe a cunoaște stadiiul de 
pregătire al acestor pentatloniști 
la sfîrșitul primei etape a perioa
de: pregătitoare. In special a lost 
urmărit gradul die rezistență al a- 
cestor concurenți.

Nu se poate vorbi însă de un 
concurs complet de pentatlon mo
dern, pentru eă, la sfirșitul între
cerilor, în stabilirea clasamentului 
general n-au intrat decit patru pro
be : scrimă, tir, tnot și arletism. 
Proba de călărie n-a intrat în 
punctaj, ci s-a făcut numai o a- 
preciere tehnică asupra compor
tării concurenți lor, întrucît con
cursul a avut loc în tnanej. 
Cu excepția întrecerilor de înot, 
care s-au făcut în pripă, orga
nizarea la celelalte probe a 
fost dintre cele mai bune. De 
altfel, datorită acestui fa.pt con- 
curenții au putut arăta progre
sul făcut de ei în ultimul timp.

Comportarea celor 10 pentatlo- 
niști oare au participat și rezulta
tele obținute de ei î.n toate probele 
demonstrează că au fost atinse, in 
bună parte, obiectivele propuse de 
colectivul de antrenori pentru pri
ma parte a perioadei pregătitoare. 
In special, primii șase clasați și 
mai cu seamă cîștigătorul concursu
lui, Cornel Vena, s-au comportat 
la fel de bine, în fiecare dm.tre 
cele patru probe. Rezultatele obți
nute de aceștia stat echivalente, iar 
unele chiar întrec performanțele 
pe care pentationiștii le atinseseră 
în perioada fundamentală d'in a- 
nul trecut. Totuși din rîndul ce
lor care s-au evidențiat în acest 
concurs, sînt cîțiva oare trebuie să 
insiste în pregătire, mai cu seamă 
la unele probe. Astfel, Mamriu și 
Popescu dovedesc încă multe lip

--------------

Modificări ale regulamentului jocului de popice
Cocniisia centrală die popice a a- 

d'tis o serie de modificări regula- 
merttaitai jocului de popice. Aoesita 
se modifică după cum unmează:

Se modifică art. 27, 41, 63, 77, 
84, 88, 96 aii. 3 și 4, 97 ail. 8; ee 
.abrogă art. 43 și 90 ; &e tatroduc : 
la art. 97 după al. 8 un nou aili- 
niiaf „9“ reniumenotiîndu-se celetailte 
ailta'iate.

Art. 27 va avea următorul cu? 
prins: jucătorul va lansa bila fără 
a aștepta ca bila adversarului să 
revină. Nerespectarea acestei ifis- 
pozițiun'i atrage anularea loviturii 
după două avertismente.

Art. 41 se va modifica astfel: La 
jocurile oftaiaile colectivele sportive 
sînt obligate ca la ora fixată pen
tru începerea jocului să prezinte 
echipele complete.

Art. 63 va suna astfel: La fina
lele campionatudui R.P.R. colegiul 
(te arbitri de pe lingă wntisja cen

tineret din Oradea, care a obținut 
123 puncte față de cele 9o, realiza
te de sportivii clujeni. Elevii școlii 
sportive din Oradea au cfștigat cete 
mai multe probe, arătîndu-se a fi 
destul de bine pregătiți, atit din 
punct de vedere fizic, cît și tehnic. 
Iată cîteva dintre cele mai bune re
zultate obținute în acest concurs : 
BARBAȚI : 100 m. : litliti Karandi 
(O.) 11,9; Șt. Pop (C.) 12,0: 300 
m.: St. Pop (C) 38,1; 800 m.: 
I. Karandi (O.) 2:14,0; Meszaros 
(O.) 2:14,6; 200 m.g. : E. Vamos
iO.) 30.0; lungime: Nic Pooa 
(O.) 6.02; înălțime: Nic Popa (O.) 
1,65; Em. Cardos (C.) 1,65; greu- 
tate: V. Zglobiu (C.) 11.83: disc: 
P. Flora (O.) 36,14; V. Zglobiu 
(C.) 34,89 ; FEMEI ; f(W m. : Ga
briela Ruja (C.) 14,1 ; Eiisabeta
Karoly (O.) 14,1 ; 400 m.: Vale
ria Bocșan (O.) 71,1; lungime:
Maria Ungor (O.) 4,57.

Gh. Dumitrescu ți
N. Kohalmi 

corespondenți
Pe stadionul Dinamo d'in Capi

tală a avut Ioc ieri dimineață an
trenamentul de control al aruncă
torilor de ciocan. Deși vremea a 
fost complet nefavorabilă, totuși 
s-au înregistrat cîteva rezultate bu
ne: Nicolae Rășcănescu 51,07 in.. 
Constantin Spiridon 52,54 m.: Vtai 
Iacovearra 50,64 m: Dantel Grafen- 
stein 49,04 m.; Victor Albu 47,63 
metri.

Nicolae D. N'colae 
corespondent

suri in pregătirea tor abetică, Po
pescu și Bruja n-au tară siguran
ță la scrimă, Bruja trage încă slab 
la tir, iar Teodorescu î.?oată toar
te greu. Următorii ridați, res
pectiv Stoenescu, Țintea, Drăgușa- 
rru și Imre au «ratat o comportare 
inegală pe parcursul probelor. In 
specia.!, ei stau slab la probele de 
tehnică și de aceea scad mult per
formanțele ce Ie înregistrează în 
probele de înot și atletism. l.a că
lărie, cu puține excepții, psntatio- 
niștii au dovedit un progres re
marcabil față de anul trecut To-’ 
tuși, comportarea k>r în această r 
dificilă probă nu, este încă te înăl
țimea cerințelor și posibilităților. 
De altfel, în toate probele, pentat
ioniștii, deși au marcat vn progres, 
nu au atins totuși stadiul la care 
ei pot să ajungă față de posibili
tățile ce le au. Este te dorit ca ta 
perioada ce urmează antrenorii și 
pentationiștii să insiste mai mult 
asupra pregătirii tehnice la fie
care probă în parte.

Iată rezultatele acestuj concurs 
de verificare : SCRIMĂ: I. W. 
Roman—1000 puncte, 2. C. Vena— 
928 p., 3. A. Bruja—784 p.. 4—5.
V. Maneta—712 p., 4—5. D. Po
pescu—712’ p. : TIR : 1. C. Vena— 
1040 p„ 2. V. Maneta—980 p., 3.
W. Roman—920 p., 4. D. Popes
cu—900 p., 5. R. Drăgușanu—880 
p., ÎNOT: A. Imre—916 p., 2. 
D. Țintea—912 p., 3. A. Stoenescu 
—892 p., 4. V. Maneta —836p., 5. D. 
Popescu—816 p.; ATLETISM 3000 
m. : 1. A. Bruja—958 p., 2. V. Teo
dorescu—940 p., 3. D. Popesc'!— 
910 p.. 4. C. Vena—904 p.. 5—6. 
A, Imre și W. Roman—880 p. In 
urma acestor rezultate a fost în
tocmit următorul clasament gene
ral : 1. Cornel Vena—3660 puncte,
2. W. Roman—3532 p., 3. D. Po- 
pteseri—3338 p.. 4. V. Mar,cin— 
3327 p., 5. Bruja—3182 p. 6. V. 
Teodorescu—2956 p.. 7. A. Stoenes- 
cu—2642 p., 8. D. Țintea—2615 p„
9. R. Drăgușanu—2539 p-, 10. A. 
Imre—2338 p.

trală de popice va desemna și ar
bitri ajutători de linie și fund.

La art.77 pct. 1 al. 2 se va c’.î: 
„linia de pornire” in loc de l*z-a 
de parcurs.

Art. 84 al 6 va avea urrr.ă’.orji 
cuprins: bila de oțel are 19 mm. 
diametru.

Art. 88 pct. c se va modifică ast
fel: să aibă o poziție corectă în 
momentul lansării bilei.

Art. 96 al. 3 șt 4 va fi modificat 
după cum urmează: al. 3 : Jucăto- 
rul a depășit cu piciorul liniile de 
delimitare, al. 4: Jucătorul cade, 
sau alunecînd se sprijină în tim
pul dfe lansare a bilei.

După al. 8 al art. 97 se intro
duce un nou aliniat; „bila arunca
tă în plin și care trece printre po^ 
picele 1 și 2 sau 1 și 3 fără a 
doborî unul din aoeste popice, 
chiar dacă a doborit alte popice 
din sgAteî»

A



Campionatele universitare 

de gimnastică (faza de zonă) 

ia București, Cluj și Iași
In penultima lor etapa, câmp io- 

netele universitare de gimnastică 
au reunit șîmbătă și duminică, la 
București, Cluj, și Iași participanjii 
la faza de zonă.

Iată rezultatele tehnice:

PROGRAMUL II — FETE : 1. 
Institutul alimentar 195 p.; 2. Ins
titutul agrotehnic 192,60 p. ; 3. Ins
titutul de arhitectură 192,30 p. 
BĂIEȚI : 1 Univ. C. I. Parhon
201,30 p.; 2. Inst. agrotehnic 196,40 
p. ; 3. Inst. politehnic 179,05 p.

PROGRAMUL III-FETE : 1.
I.S.E.P. 2Ș4.23 p. ; 2. I.M.F. 273,85 
p.; 3. Univ. Parhon 253,85 p. — 
BĂIEȚI : 1. Inst. politehnic 301,15 
p ; 2. Inst. de construcții 295,50 
p.; 3. Univ. Parhon 291 p.

INDIVIDUAL-FETE, Cai. a lll-a 
Ioana Vlărinț Inst. arte plastice 
49,55 p. Cat. a ll-a : Irina Bran 
Univ. Parhon 45,65 p. Cat. I: 
Mira Weiss Inst. de arhitectură 
80,40 p. BĂIEȚI, cat. a HI-a; I. 
Gutmann Univ. Parhon 50,15 p.

La Cluj, faza de zonă a campio
natelor universitare s-a soldat cu 
următoarele rezultate (comunicate 
ide corespondentul nostru M. Mu- 
lea) :

PROGRAMUL III-FETE: 1. I.M.F. 
278 p.; 2. Univ. Babeș 265,51
p.: 3. Inst. politehnic 248,10 p. 
BĂIEȚI : 1. Inst. politehnic 299,60 
p. ; 2. Univ. Bo'.vai 295,70 p.; 3
I.M.F.  270,59 p.

INDIVIDUAL FETE — Cat. a 
IlI-a: lise Brekner I.M.F. 50,44 
p.; Cat junioare: Elena Klein 
Univ. Bobeș 37,39 p.; Cat. a Il-a: 
Carmen Blaga Univ. Babeș 49 p. 
BĂIEȚI : Cat. a IlI-a : Eugen Du
ma I.M.F. 53,15 p. Cat. a Il-a 
Ștefan Banyai Inst. agrotehnic 
50.25 p. Cat. 1: 1. N. Varga I..M.F. 
100.60 p.; 2. L. Kiss Inst. politeh
nic 96,85 p.

La lași — după am ne comu
nică corespondenții noștri R. Untu 
ți P. Ursu — faza de zonă a cam
pionatelor universitare s-a desfășu
rat intr-o bună organizare și a 
atras un public numeros. Cu acest 
prilej s-au înregistrat următoarele 
rezultate:

PROGRAMUL III — FETE: 1. 
Univ. Iași 294.80 p. : 2. Inst. agro
tehnic Galați 214,02 p. BĂIEȚI : 1. 
Inst politehnic Iași 296,30 p. ; 2. 
Inst tehnic Galați 204,29 p.; 3. 
Facultatea muncitorească Brăila 
145,87 p.

INDIVIDUAL FETE, cat. IlI-a :
1. Eleonora Hărțău Univ. Iași ; 
BĂIEȚI; cat. a lll-a: 1. Petru 
Crucă Univ. Iași categ. a Il-a : 1. 
Mihai Grigoraș Univ. Iași.

INFORMAȚII Ij^onosport
IMPORTANTE PREMII ACORDA TE DE I. S. PRONOSPORT PEN TRU ECHIPELE DE FOTBAL

Cu prilejul - împlinirii unui an 
de activitate, întreprinderea de 
Stat PRONOSPORT, în dorința de 
a contribui la ridicarea nivelului 
tehnic al echipelor noastre de fot
bal, la mărirea combativității și 
eficacității liniilor de înaintare 
precum și la stimularea jucăto
rilor care dau dovadă de o exem
plară conduită sportivă, a hotărit 
să acorde următoarele premii: 
PENTRU ECHIPELE DIN CATE

GORIA A
1. O cupă PRONOSPORT (de 

argint) pentru formația care va 
cuceri titlul de echipă campioană 
a țării pe anul 1955 precum și 16 
ceasuri. „Doxa" pentru componen- 
ții acestei echipe.

2. O cupă PRONOSPORT (de 
argint) pentru echipa care va rea
liza în campionatul pe 1955 cel 
mai bun golaveraj și 16 garnituri 
stilou și creion mecanic Pelikan 
pentru compotleniții acestei echipe.

3. Cupa PRONOSPORT (de 
argint) și un ceas Schaffhausen 
pentru portarul care în cel puțin 
50 la ’sută din meciurile susținute 
în categoria A a primit cele mai 
puține goluri.

4. Cupa PRONOSPORT (de ar
gint) și un ceas de mînă Schaff
hausen pentru jucătorul care va 
marca cete mai multe goluri în 
campionat-

5. O bicicletă marca ,,Favorit" 
pentru jucătorul desemnat de cole
giul de arbitri ca cel mai disci
plinat jucător.

II. PENTRU CAMPIONATUL 
ECHIPELOR DE TINERET 
/. Cupa PRONOSPORT (de ar

gint) pentru echiipa de tineret care 
va ocuipa primul loc în clasament

T°dor a sărit la timp, culegind balonul la care sărise Fusulan. 
Nedelcu este atent, gata să inter vină. Fază din meciul Progresul 
București — Știința Cluj.

Din etapa
La jumătatea turului campiona

tului categoriei A, Dinamo Bucu
rești se altă pe primul loc ai cla
samentului, cu 10 puncte din șase 
partide susținute, urmată de Pro
gresul București și Flacăra Plo
ești ambele cu cîte 8 puncte, dar 
cu cîte un joc maii puțin. Ceea ce 
înseamnă că, teoretic, în fruntea 
plutonului sînt 3 echipe la egali
tate, trei echipe care, de altfel, 
s-au și desprins pînă acum, prin 
calitatea jocului practicat, de cele
lalte formații participante la în
trecerea pentru titlul de campioa
nă. Dtoamo București, Progresul 
București și Flacăra Ploești, neîn
vinse pînă acum, au avut o com
portare constantă, jucînd bine și 
în deplasare și „acasă", ceea ce 
le-a situat pe primul plan al ie
rarhiei actuale a echipelor noastre. 
Locuri foarte burre în clasament o- 
cupă și echipele Minerul Petroșani 
și Dinamo Orașul Stalin (locurile 
4 și 5, cu cite 7 puncte). Remar
cabilă este ascensiunea dinamovi- 
știlor, care — după două infringed 
—• au obținut un rezultat de ega
litate și trei victorii consecutive 
performanță care le-a adus actual
mente un clasament mai bun decît 
C.C.A., Locomotiva Timișoara, Lo
comotiva Tg. Mureș, Știința Timi
șoara, Știința Cluj, care ocupă — 
în această ordine — locurile 6— 
10. Total sub așteptări este com
portarea de pînă acum a Flamurii 
roșii Arad, care se altă la a treia 
înfrîngere consecutivă și ocupă lo
cul 11, „tatonată" de Locomotiva 
Constanța. Pe ultimul loc. Avîntul 
Reghin, n-a reușit să obțină încă 
nici un punct.

■ In legătură cu etapa de du- 
mirveă, trebuie să subliniem ca po
zitivă calitatea, în general bună a 
partidelor. Jocul Flacăra Ploești— 
C-CA„ mai ales în prima repriză, 
a fost peste așteptări. Cel de al 
doilea meci din Capitală a plăcut, 
de asemenea, mulțumită mai ales 
Progresului București. Dintre jocu
rile din țară cel mai bun a fost 
cel de la Petroșani, asupra căruia 
sîntem în măsură să revenim cu o 
serie de amănunte, furnizate atît 
de trimisul nostru special, cit ți de 
doi jucători dinamoviști (Boian și 
Magneț), care ne-au vizitat la re
dacție în cursul dimineții de ieri.

In unanimitate, aceștia au ținut 
să remarce trei lucruri: deplina 
sportivitate în care s-a desfășurat 
întrecerea, a ti tu>dtenea sportivă a 
publicului spectator din Petroșani 
și calitatea ridicată a jocului. Re-

și 12 ceasuri „Doxa" pentru com- 
ponenții acestei echipe.

2. Un ceas „Doxa" pentru jucă
torul (sub 22 ani) care va marca 
cele mai multe goluri.

III CAMPIONATUL CATE
GORIEI B

1. Cîte o cupă PRONOSPORT 
«hăpelor dm fiecare serie care vor 
promova în categoria A și cîte 16 
garnituri de stilou și creion Peli
kan fiecărui component al acestor 
echipe.

2. Cite un ceas ,,Doxa" pentru 
jucătorul din fiecare serie a cate
goriei B care va marca cele mai 
multe goluri.
IV. CAMPIONATUL DE JUNIORI 

/. Cupa PRONOSPORT (de ar
gint) pentru formația care va cu
ceri titlul de echipa campioană pe 
anul 1955 și 16 garnituri de stilou 
și creion Pelikan pentru compo- 
nenții acestei echipe.

V. CUPA R.P.R.
1. Cupa PRONOSPORT (de ar

gint) și cîte o garnitură de stilou 
și creion Pelikan pentru fiecare 
din componență echipei cîștigă- 
toare a Cupei R.P.R. pe anul 1955.

VI. CUPA DE VARĂ 
PRONOSPORT

1. Cupa PRONOSPORT (de ar
gint) echipei cîștigăfoare- a acestei 
competiții și 16 aparate de foto
grafiat ,,Altex“ pentru comiponenții 
acestei echipe.

De asemenea se vor acorda și o 
serie de premii speciale.

— Astfel se va oferi Cupa PRO
NOSPORT pentru echipele din ca
tegoria A, tineret și B care nu 
nu vor avea jucători sancționați 
eu suspendarea, începînd cu etapa 
de la 3 aprilie.

•— Celui mai bun arbitru i se

a șasea...
zultatul de egalitate este conside
rat just, el reflectind întocmai ra
portul de forțe de pe teren. Tere
nul moale, alunecos (a plouat tot 
timpul) a împiedicat mult jocui. Cu 
țoale acestea, cei 22 de jucători au 
făcut eforturi considerabile și în
cununate de succes pentru a de
păși acest handicap. Magheț, jucă
tor diin echipa de tinsret și care a 
asistat la toate jocurile „celor 
mari" este și el de părerea tri
misului nostru care afirmă că Di
namo București a făcut Duminică, 
cel mai bun joc al său din actua
lul campionat. In special atacul a 
fost deasupra nivelului comportă
rilor anterioare. Dinamoviști au a- 
vut mai multe acțiuni de atac, dar 
au greșit trăgînd la poartă de de
parte, astfel că șuturile lor și-au 
pierdut viteza și forța. Apărarea 
bucureștearră a avut din nou în 
Băcuț I și Băcuț II cei mai buni 
oameni ai săi. Din atac au „mers" 
mai bine Nicușor și Boian.

Ectipa minerilor a făcut și ea 
un joc de calitate ridicată. Ea a 
plăcut mai mult prin hotărîrea ne
întrecută cu care a luptat pentru 
obținerea unui rezultat cit mai 
bun. Se poate spune chiar că, din 
acest punct de vedere, localnicii au ‘ 
fost oarecum superiori formației 
bucureștene. Un ,meci foarte bun 
au făcut Crîsnte, Paraschiva și 
Gabor. Primul a reținut mingi gre
le, iar ceilalți au șutat la poartă ; 
mai mult decît restul atacanților.

■ Și„ din nou problema înain
tărilor și — mai ades — a efica
cității lor este relevată, de astă 
dată, de C.C.A. și Știința Cluj. A- 
tacul militarilor bucureșteni nu și-a 
găsit cadența nici în această eta
pă. Poate că și prea desele schim
bări intervenite în ultima vreme în 
alcătuirea tai, contribuie la ran
damentul complet nesatisfăcător al 
acestui compartiment. In orice caz. 
simbătă, atacul bucureștean a ra
tat cel puț’n trei ocazii de goluri 
ca și făcute ceea ce a atîrnat greu 
în cumpăna comportării generale și 
a rezultatului.

Știința Cluj, cu un atac alcătuit 
din oameni de pătrundere, de ac
țiuni pe cont propriu (Suciu, Dra
goman, Avram) n-a avut decît in 
Lutz și prea puțirr în Ciobanu, oa
meni care să știe să păstreze o 
minge în atac, să inițieze o com
binație. Randamentul atacului a 
fost și mai slab din cauza orien
tării greșite a mijlocașilor, carea-u 
stat prea mult în defensivă, lăsînd 
adversarilor tot spațiul de la mij
locul terenului.

va dărui ca premiu un ceas crono
metru.

— Cîte trei metri de stofă vor 
primi fiecare din antrenorii echipe
lor clasate pe primul Ioc în campio
natele rezervate echipelor de cate
goria A, tineret, B și juniori pre
cum și antrenorului echipei care 
va cuceri Cupa R.P.R.

Aceste premii vor fi expuse în 
scurt timp in vitrinele agențiilor 
PRONOSPORT-

★
■ Concursul nr. 14 (etapa din 

10 aprilie) cuprinde 16 me
ciuri de fotbal din campio
natul republican de fotbal al ță
rii noastre (6 din categoria A și
10 din cat. B). Intîlnirite pro
gramate sînt următoarele: I Flacăra 
Ploești — Dinamo Orașul Stalin;
11 Flamura roșie Arad — Progre
sul București; III Locomotiva Con
stanța — Știința Tim.; IV Avintul 
Reghin — C.C.A.; V Știința Cluj— 
Minerul Petroșani; VI Dinamo Buc. 
— Locom. Tg. Mureș; VII Locom. 
Galați — Flamura roșie Burauieni; 
VIII Metalul Baia Mare — Meta
lul Hunedoara; IX Progresul Ora
dea — Minerul Lupeni: X Progre
sul Sibiu — Flacăra Moreni; XI 
Locomotiva Iași — Știința Iași; 
XII Avîntul Fălticeni — Flamura 
roșie Buhuși. Meciuri de rezervă: 
A. Progresul Satu Mare— Flamura 
roșie Cluj, B. Locom. T. Severin— 
Metalul Uz. tractoare. C. Metalul 
Cimpia Turzii — Locom. Arad. D. 
Dinamo Bîriad — Dinamo Galați.

★
Pînă la închiderea ediției, ia 

trierea buletinelor depusa la con
cursul Nr. 13 (etapa din 3 apri
lie) au fost găsite 10 buletine cu
12 rezultate exacte. Trierea conti

nuă» .y

N O
MUNCA EDUCATIVA — ME

REU PE PRIMUL PLAN

Jocurile disputate duminică în 
cadrul campionatului categoriei A 
și B au avut, în general, o desfă
șurare sportivă, la cele 23 de me
ciuri, puține au fo>t cazurile de joc 
dur și neregulat, :ar dintre jucă
tori unul singur 4 fost eltarnit — 
Vîlvoi (Flacăra 1 Ma; Ploești) — 
pentru joc periculos. înseamnă 
că măsurile luate de Com'sia cen
trală de fotbal îs* ating scopul, 
că în colectivele sportive se acordă 
ma! multa atenție muncii educative 
cu sportivi’.

Această muncă trebuie însă inten
sificată pentru a fi pretatîmptaate 
și acele rare cazuri de abateri de 
la d’sciplină, pe oare Comisia cen
trală de fotbal ie-a sancționat cu 
severitate. Doicescu (Locomotiva 
Constanța) a fost suspendat pînă 
la terminarea turului categoriei A 
pentru lovirea intenționată a adver
sa rulu:; Fodor (Dinamo București) 
și Bagyo (Locomotiva Cluj) au 
fort suspendați pe cîte 4 etape, 
iar jucătorik r Csaszăr (FI. roșie 
Cluj) și Vasiu (Minerul Petroșani) 
li s-a ridicat dreptul de joc pe 3 
și — respectiv — 2 etape. Toți a- 
cești jucători nu au participat la 
jocurile de duminică din această 
cauză. Asemenea acte de indisci
plină trebuie să atragă atenția tn- 
tr-u»i mod mult mai serios. Co
lectivele sportive trebuie să spri
jine acțiunea Comisiei centrale de 
fotbal prin luarea de măsuri în ca
drul secțido- de fotbal. De pildă, 
ne-ar interesa foarte mult să știm 
dacă, conducerea și antrenorul Lo
comotive Constanța au analizat 
după jocul de la Orașul Stalin aba
terea jucătorului Doicescu și ce mă
suri au luat pentru îndreptarea hu. 
De asemenea dacă atitudinea ne
sportivă a unor jucători tineri ca 
Bagyo sau Csaszar au constituit o 
preocupare a colectivelor lor Loco
motiva și Flamura roșie din Cluj, 
îndrumarea tinerilor fotbaliști tre
buie să-i frămînte în mod perma
nent pe conducătorii co'ectiveior, 
ca și — în general — educarea tu
turor jucătorilor, astfel ca ținuta 
lor pe terenuri să se ridice tot 
timpul la nivelul sportivilor de tip 
nou.

UN JOC ȘI UN ARBITRAJ BUN

Duminică la Cluj, atenția iubito
rilor de sport s-a concentrat în ju
rul vechii dispute dintre cele două 
echipe de categorie B, Locomotiva 
și Flamura roșie. Timpul, terenul, 
buna pregătire și dispoziția jucă
torilor, precum și arbitrajul au 
contribuit la realizarea unui spec
tacol fotbalistic de calitate.

De la începutul jocului s-a putut 
sconta pe un joc „tare", deschis 
oricărui rezultat. Aiura extrem de 
rapidă în care s-a Jucat și verva 
excepțională manifestată de toți 
jucătorii au întărit și mai mult no
ta de tradiție a întîlnirii. Meritul 
antrenorilor ambelor echipe, este 
că s-au îngrijit să imprime jucă
torilor principiile fotbalului ofen- 
s’v, asigurîndu-te pentru aceasta o 
bonă pregătire fizică și tehnică. 
Tactic, feroviarii au fost mai buni 
și victoria lor se datoreș'e exclusiv 
acestui, factor.

Despre arbitraj trebuie spus că

T E
spectatorii au putut vedea in St 
Constantinescu (București) un ar
bitru atent la toate fazele, corect 
în aprecierea infracțiunilor și mai 
ales autoritar în situațiile în care 
se impunea acest lucru. El s-a 
deplasat în mod permanent pe tot 
terenul, a fost mereu în apropie
rea fazei, suplinind prin aceasta 
o serie de indicații care nu spu
neau nimic, ale arbitrilor de tușă. 
O lecție de arbitraj, pe care am do
ri-o repetată cit mai des și de alți 
arbitri.

MINGI DE FABRICAȚIE NOUA

La jocurile de simbătă și du
minică din Cap.tală, din cadrul 
campionatului categoriei A și tine
ret, s-a jucat cu mingi fabricate 
la „Flacăra Roșie" din București. 
Mingile acestea corespund condi
țiilor regulamentare ca greutate 
și elasticitate. După meciurile în 
care au fost folosite' aceste min
gi, jucătorii au declarat că nu au 
simțit vreo diferență față de cele 
cu care au jucat pînă acum. Min
gile și-au păstrat elasticitatea după 
ioc și e bine să se țină seama că 
atît simbătă c’t și duminică s-a 
jucat pe terenuri umede ș’ în une
le cazuri (Stadionul „23 August") 
pe porțiuni acoperite cu apă. ceea 
ce putea influența greutatea și elas- 
ttoitatea mingii. • Deocamdată, con
cluziile— oare totuși dlau o indi
cație asupra calității mingilor — 
stat provizorii, urrnînd ca ele să 
capete o formă .definitivă dli’pă 
noi experimentări, cu scopul de a 
se vei ifica mai bine calitatea și du
rabilitatea mingiilor. Inspecția de 
fotbal din C.C.F.S. va prezenta 
concluziile sale pentru eventuale 
retușări.

MAI MULTA ATENTIE CAMPIO
NATELOR DE JUNIORI

Campionatul republican de fotbal 
pentru juniori a fost inaugurat 
duminică în întreaga țară. De pre
tutindeni unde au avut loc meciuri 
în prima etapă a campionatului 
ne-au parvenit informații despre 
entuziasmul cu care juniorii s-au 
avîntat în competiția lor republi
cană și despre felul cum au fost 
organizate primele întreceri. Au 
fost colective sportive care au în
țeles că prin această competiție este 
sprijinită acțiunea de creștere și de 
formare a viitorilor fotbaliști frun
tași și» de aceea buna organizare 
a meciurilor a fost pe deplin . asi
gurată. Au fost însă și unele co
lective care n-au privit cu seriozfo 
tate problema meciurilor de ju
niori.

Așa au făcut . de pildă. 
„gospodarii" parcului sportiv Di" 
namo din Capitală care, la ora în
ceperii meciului Metalul București" 
Știința Craiova, au pus ta dispozi
ția echipelor un teren impracticabil 
și complet nemarcat. Așa a făcut 
și colectivul Metalul București ca" 
re, rreținînd seama că este organii 
zatorul meciului, a prezentat echi" 
pa în tricouri de aceeași culoar* 
ca și oaspeții. Și, din aceste negli
jențe, meciul, început cu o oră în- 
întirziere. a aviit loc în cele mai 
proaste condiții, făc'tidu-se astfel 
un deserviciu acțiunii pentru care a 
fost inițiat campionatul republic»» 
de juniori. -- --- »
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SPORTULUI

MASCULIN
1. Fiat Gheorghe (Box).
2. Lichiardopol Gheorghe (Tir).
3. Moina !on (Atletism).
4. Sîrbu losif (Tir).

FEMININ
1. Rozeanu Angelica (Tenis de 

masă).
11. MAEȘTRI Al SPORTULUI 

A’etisîTi
MASCULIN

1. A ioanei Constantin, 2. Baboe 
Ion, 3. Barbu Ion, 4. Bîrdău Du
mitru, 5. Bunea Nicolae, 6. Chiose 
Dumitru, 7. Chitul Traian, 8. Co
jocaru Grigore, 9. Coman Aurel, 
10. Constantin Nicolae, 11. Deme
ter Andrei, 12. Dinu Cristea, 13. 
Dragomir Zeno, 14. Dumitrescu 
Mircea, 15 Dumitrescu Victor, 16 
Dumitru Constantin, 17. Firea 
Victor, 18. Georgescu Gabriel, 19. 
Ghersiț Constantin, 20. Grecescu 
Constantin, 21. Gurău Nicolae 22. 
Ion Sorin, 23. Kiss Ladisiau,' 24. 
Knaller Ion, 25 Liga Nicolae, 26. 
Lupșa Eugen, 27. Marks Lothar, 
28. Magda? Ilarie, 29. Merică A- 
lexandru, 30. Moscovitz Ferdinand, 
31. Opriș Ion, 32. Paraschivescu 
Dumitru, 33. Pop Victor. 34. Pri- 
siceanu Ștefan, 35. Radu loniță 
Constantin, 36. Raica Aurel, 37. 
Raica Mihai, 38. Rășcănescu Nico
lae, 39 Savel llie, 40. Soter Ion, 
41. Spiridon Constantin, 42. Stâ
nei Gh., 43. Stoenescu Alexandru, 
44. Tărtăreanu Ion, 45. Teodosiu 
Vasile 46. Tîlmacitt Dumitru, 47. 
Toma Ion, 48. Truică Mihai, 49. 
Ursa Palade Aurel, 50. Wiesen- 
mayer Ion, 51. Zamfir Dumitru, 52. 
Zăvădescu Virgil, 53. Zîmbreșteanu 
Gheorghe. 
FEMININ

1. Balaș Iolanda, 2. Deutsch 
Cîmpeanu Olimpia, 3. Domocoș 
Maria, 4. Dumitrescu Ruse Clau
dia, 5. Dumitru-Oțe! Florica, 6. 
Grossu Sanda, 7. Manoliu Lia, 8. 
Mikloș Ilona, 9. Petrescu Floren
tina. 10. Roth Ana, 11. Sicoe-Tai- 
fas Alexandra, 12 Șerban Ana, 13. 
Tacorian Irina, 14. Treybal Edith,
15. Zbircea Crista, 16. Zilahy- 
Lassel Margareta, 17. Zîmbreș- 
teanu-Reimesch Anelise.

Alpinism
1. Cristea Emilian, 2. Irimia 

Aurel.
Baschet

MASCULIN
1. Călugăreanu Cornel iu, 2. Con- 

stantinide Gheorghe, 3. Folbert 
Andrei, 4. Nagy Liviu, 5. Nedef 
Mihai, 6. f.iculescu Dan, 7. Ră- 
ducanu Emanoil.
FEMININ

L Bunescu Mariana, 2. Defy 
Paraschiva, 3. Kiss Rozalia, 4. 
Cristea Elisabeta, 5. Cristea Mar
gareta, 6 . Niculescu Magda, 7. 
Sădeanu Rodica, 8. Sebestyen Elza, 
9. Zoldy Aurelia.

Box
1. Ambruș Francisc, 2. Bostiog 

Otto, 3. Ciobotaru Dumitru, 4. 
Dobrescu Mircea, 5. Furesz Eu
gen, 6. Ghețu Velicu, 7. Ilie Gheor- 
ghe, 8. Linca Niculae. 9. Mărgă
rit Eustațiu, 10 Marinescu Gheor
ghe, 11. Popovici Bogdan, 12. 
Rinka Gustav, 13. Schiopu Victor, 
14 Șerbu Neacșu, 15. Tiță Vasile,
16. Toma Constantin, 17. Zaharia 
Petre.

Canotaj academic 
MASCULIN

1. Benedek Zoltan, 2. Ferenczi 
Alexandru, 3. Iancovici Milivoi, 4. 
Ispas Gheorghe, 5. Kappler Fran
cisc, 6. Măcean Tiberiu, 7. Niga 
Ion, 8. Pongratz Ștefan, 9 Rotaru 
Alexandru, 10. Sînceac Anton, 11. 
Somoghi Ștefan, 12. Slahotka Ște
fan, 13. Trăilă Ion, 14. Vereș Ca
ro!, 15. Zelinski Sergiu, 16. Wit- 
covitz Engelbert 
FEMININ

I. Csik Irina, 2. GySrgy Elisa
beta, 3. Fulop Georgeta, 4. Kar- 
dos Marta, 5. Kecskes Elena, 6. 
Kormos Elisabeta, 7. Laub Etelca, 
8. Maimon Maria, 9. Ochsenfeld 
Elsa, 10. Schwartz Edith, 11. Urzi- 
ceanu-Poruțiu Felicia.

Caiac
MASCULIN

1. Anastasescu Mircea, 2. Bu- 
dacsek Ioan, 3. Cojocaru Gheorghe, 
L Erdos Erwin, 5. Huțan Radu, 
6. Mănăilă Vasile, 7. Marinescu 
Radu, 8. Navasart Nicolae.
FEMININ

1. Navasart Maria, 2. Ștefănescu 
Lucreția.

TABLOUL
emeriți si maeștrilor sportului' 

1955data de 1 aprilie
Călărie

1. Antohi Gheorghe, 2. Timu 
Mihai.

Ciclism
MASCULIN

1. Dumitrescu Constantin, 2. Go- 
ciman Iulian, 3. loniță Ion, 4. 
Oprea Vasile.
FEMININ

1. Biszak Maria, 2. Drâghici Au
relia, 3. losif Silvia, 4. Juhasz 
Hermina, 5. Vasilescu Venera.

Fotbal
1. Androvici Adalbert, 2, Apol- 

zan Alexandru, 3. Bălint Ștefan,
4. Bâcuț Gheorghe, 5. Bădeanțu 
Petre, 6. Bone Tiberiu, 7. Călinoiu 
Valeria, 8. Kovacs losif, 9. Drâgan 
Niculae. 10 Dumitrescu Nicolae, 
11. Dumitrescu Victor, 12. Dumi
tru Niculae, 13- Ene Alexandru, 14. 
Farmati Zoltan, 15. Ivănescu Tra
ian, 16. Mercea Andrei, 17. Mol
dovan Victor, 18. Moldoveanu Pe
tre, 19. Ozon Titus, 20. Paraschiva 
Tudor, 21. Petschovski losif, 22. 
Rodeanu Ștefan, 23 Roman Nicu
lae, 24. Serfozo Gavril, 25. Suru 
Ion, 26. Toma Constantin, 27. Vaczi 
Gheorghe, 28. Voinescu Ion, 29. 
Zavoda Francisc, 30. Zavoda Va
sile.

Gimnastică
MASCULIN

1. Botez Mihai, 2. Focht losif,
3. Harko Ștefan, 4. Kerekes An
drei, 5. Orendi Frederic, 6. Redl 
Mihai.
FEMININ

1. Băiașu Teafila, 2, Batiz-Pop 
Maria, 3. Corobeanu Berta, 4. Do- 
brovolski Elena, 5. Goilner Olga,
6. Gyarfas Ileana, 7. Hoffman Ag
neta, 8. Leuștean Elena, 9. Mun- 
teanu Olga, 10. Penciti Alexan
drina, 11. Perin Stela, 12 Schuster 
Magdalena, 13. Slavici Eveline,
14. Ticu Anica, 15. Vătășoiu Emi
lia.

Halters
1. Birău Ion, 2. Cosma Alexan

dru, 3. Dancea Ilie, 4. Enciu Do- 
du llie.

Handbal 
MASCULIN

1. Bretz Andrei, 2. Haberprusch 
Rudolf. 3. Wochsman Gunther, 4. 
Hartman Heins, 5. Kremer Horst, 
6. Kunst loan, 7 .Lingner Walter,
8. Oprișan Cornel, 9. Platon Ro
meo, 10. Țigănuș Lucian, 11. Wag
ner Kurt, 12. Weindenfe’der Al
bert.
FEMININ

1. B'ahm Erika, 2. Ghetan Ana, 
X Knoll Edith.

Lupte
1. Belușica Marin, 2. Bujor La- 

zăr, 3. Corneanu Ion, 4. Crisnic 
Ion, 5- Cuc Dumitru, 6. Ferdinand 
Ladisiau, 7. Forai Ovidiu, 8. Hari 
Francisc, 9. Horwath Francisc, 10. 
Mureșan Ion, 11. Onoiu Vasile,
12. Pîrvulescu Dumitru, 11 Po
pescu Ion, 14. Popovki Niculae,
15. Ruzsi .Alexandru, 16. Sole. Mi
hai, 17. Suli Alexandru, 18. Tir- 
ziu Dumitru, 19. Tozser Iosif. 20. 
Vascu Popovici ion.

Motociclism
1. Antonescu Mircea. 2. Buiescu 

Nicolae, 3. Cernescu Mircea. 4. 
Gheorghe Ion, 5 Huhn Alexandru, 
6. Keresies Iosif, 7. Nedelcu Con
stantin 8. Sandy Ștefan, 9. Sără- 
țeanu Mihai, 10 Sădeanu Nicolae, 
11. Somlo Emeric, 12. Spiciu Ion,
13. Udrescu Constantin, 14. Voi- 
culescu Gh.

Natajie
A.—I NOT 

MASCULIN
1. Heitz Felix, 2. Hospodar Zol

tan, 3. Marchițiu Vladimir, 4. Me- 
der Carol, 5. Mitrofan Mihai, 6. 
Aliadin Octavian, 7. Popescu Ale
xandru.
FEMININ

1. Bock Elisabeta, 2. Cucu Lucia,
3. Eftimiu Sanda, 4. Orosz Eca- 
terina,

B.—SĂRITURI
1. Hatzac Norbert, 2. Lascu A- 

lexandru, 3. Wittemberger Herbert,
4. Wittemberger Klaus.

C.—POLO PE APA
1. Crișan Francisc, 2. Deutsch 

Iosil, 3. lordaki Bela, 4, losim Oc
tavian, 5. Keltemen Athila, 6. 
.Lorincz Iuliu, 7. Nagy Gavril, 8. 
Norman Zoltan, 9. Novac losif,
10. Retscher Adalbert, It. Simon 
Francisc, 12 Stănescu Adalbert, 

13. Torok Gavril, 14. Weinreich 
Lazar.

Oina
1. Bîzdcacă Gheo.-ghe,

Popice
,1. Andrei Alexandru, 2- Dinescu 
Ion, 3. Szabo Iosif 4. Szemanyi 
Tiberiu, 5, Varga Iuliu.

RtKjbi
1. Aldea Corne!, 2. Blăgescu 

Mărgărit, 3. Brain Constantin. 4. 
Buda Petre, 5. Chiriac Rene An
ton, 6. Coșmănescu Petre, 7. 
Cristoloveanu Cornel, 8. Danciu 
Ion, 9. Denischi Eduard, 10. Do- 
bre Ion, 11. Dumitrescu Emil, 12 
Ghiondea Florian. 13. Ghiondea 
Nicolae, 14. Ghiuzelea Dumitru, 15. 
Grcman Anton, 16. Ilie Ion, 17 
lonescu Dumitru, 18. lordăchescu 
Paul, 19. Jugănaru Nicolae. 20 
Kramer Carol, 21. Lăzărache Nico
lae, 22 Manoileanu Dumitru. 23. 
Marinache Anastase, 24 Mehedinți 
Șerban 25. Merghișescu Panait, 
26. Nanu Radu, 27. Niculescu Pe
tre, 28. Pădureanu Nicolae, 29. 
Paloșeanu Alexandru. 30 Pîrcălă- 
bescu Gheorghe, 31. Penciu Ale
xandru, 32. Popescu Nicolae. 33. 
Răducanu Gheorghe, 31. Soeulescu 
Nicolae, 35. Stan Luric. 35. Ște
fan Constantin, 37.. Teodorescu 
Jean, 38. Valeriu Emanuel, 39. 
Veluda Radu, 40, Vișan Alexandru, 
41. Voicu Vasile.

Schi
MASCULIN

1. Bîră 7<hai, 2. Cașa Mihai, 
3. Cojocaru Ion, 4. Coîîban Ion,
5. Crăciun Cornel, 6. Crăciun 
Moise, 7. Cristoloveanu Gheorghe, 
8. Enache Constantin, 9. Frățilă 
Dumitru, 10. lonescu Vasile, 11. 
Lepădatu Florea, 12. Lupan Nicu
lae, 13. Olteana Gheorghe, 14. 
Sulicâ Dumitru, 15. Sumedrea Ion. 
FEMININ

1. Marotineanu Magdalena.
Scrimă

1. Che'aru Vasile 2. Man Gheor
ghe. 3. Marinescu Niculae. 4 Mus
tață Dumitru, 5. Ta "s1 apă QtMan.,
6. Tudor Hie, 7. Vrtcea Andrei, 8. 
Uray Zoltan.

Șah
1 Alexandrescu Gheorghe, 2. Bă

lanei Ion, 3. Ccociltea Victor, 4. 
Diaconescu Paul, 5. Erdely Ștefan, 
6. Farago Paul, 7. Radulescu Mi
hai, 8. Reicher Emanuel, 9. Șei- 
meanu Petre. 10 Troianescu Oc
ta v, 11. Voiculescu Paul.

Tenis
MASCULIN

1. Caralulis Cristea, 2. Cobzuc 
Gheorghe. 3. Schmidt Arnulf, 4. 
Viziru Gheorghe, 5. Viziru Marin. 
FEMININ

1. Stăncescu Eva
Tenis de masă 

.MASCULIN
1. Ganfner Matei, 2. Harasztosi 

Tiberiu, 3. Naumescu Nicu, 4. 
Pesch Paul, 5. Popescu Mircea, 
6. Reiter Toma.
FEMININ

1. Szasz Sari, 2. Zeller Ella.
Tir

MASCULIN
1. Cantili Sorin, 2. Cișmigiu Pe

tre, 3. Cojocaru Nicolae, 4. Deac 
Zoltan, 5. Dochiliță Marin, 6. 
Doczi Ștefan. 7, Enea Valentin, 
8 Herșcovici Henri, 9. loanițescu 
Adrian, 10. Manicatide Titus, 11. 
Neagu Aurel, 12 .Novac Gheorghe, 
13 Panțuru Valeriu, 14. Petrescu 
Ștefan, 15. Pieptea Iuliu, 16. Pișcoi 
Ion, 17. Popescu Ștefan. 18. Po
povici Emil, 19. Toader Mihai, 20. 
Vasiliu Marcel, 21. Vidrașcu Dinu. 
FEMININ

1. Apostolescu Renata. 2. Da- 
bija-Grozea Rodica, 3. Elekos Pa
raschiva, 4. lovănescu Felicia, 5. 
Juverdeanu Marieta, G. Kahana- 
Moscu Judith, 7. Mânu Ana, 8. 
Mironescu Elisabeta, 9. Quintus 
Tereza, 10. Sahighian Sîrbu Lia,
11. Stănescu Carmen, 12. Tulbure 
Ecaterina.

Volei
MASCULIN

1. Cristea Mircea, 2 .Dumitrașcu 
Gheorghe, 3. Medianu Dumitru, 4. 
Mîhăilescu Sebastian, 5 Mitroi E- 
milian, 6. Mușat Alexandru, 7. 
Roman Ștefan. 8. Sușelescu fon,
9. Tănăsescu Ion, 10. Teodorescu 
Bănică, 11. Wilwert Emil.
FEMININ

1. Avacum Tatiana, 2. Corbeanu 
Doina, 3. Honet Adriana, 4. Ple- 
șoianu Tineta, 5. Sădeanu Rodica, 
6. Todorovschi Natalia.

O intilnire de rugbi pe masară 
posibilităților echipelor noastre
Duminică am .asistat, însfîrșit, la 

un meci de rugbi pe măsura posi
bilităților echipelor noastre frunta
șe. Un meci în care nici unul din
tre considerentele invocate pină a- 
cum de antrenori și de specialiști 
nu a mai rezistat în fața jucători
lor celor două fortna-ții, deciși să-și 
apropie victoria. Nici starea timpu
lui, nici arbitrajul, nici importanța 
jocului, nici faptul că ne aflăm Ia 
începutul sezonului nu au mai con
stituit duminică piedici în calea 
desfășurării unei partide de o fru
musețe/ rar ințîlnită și, în aceiași 
timp, de un ridicat nivel tehnic. 
C.C.A. a reușit să recolteze o mun
cită, dar binemeritată victorie, cu 
un scor clar: 9-5 (nu ne referim la 
cele 4 puncte care nu constituie în 
rugbi o diferență apreciabilă, ci la 
faptul că militarii au înscris dcuă 
încercări și o lovitură de picior că
zută, față de singura încercare 
transformată a dinamoviștilor). Cî- 
știgînd, campionii au infirmat aș
teptările, deoarece deținătorii cupei 
R.P.R. (Dinamo) se prezentaseră 
intr-o excelentă formă în primele 
lor meciuri, ceea ce îi îndreptățea 
să aspire la victorie și în jocul cu 
C.C.A. S-a dovedit cu acest prilej 
în mod strălucit că în meciurile 
cele mai grele succesul poate fi 
obținut doar prin practicarea unui 
joc de cea mai bună calitate. Iată 
de ce militarii merită felicitări 
pentru jocul prezentat, l.uptind cu 
o însuflețire rar văzută 'a această 
echipă, preocupați nu numai de re
zultatul jocului, ci mai ales de cel 
al acțiunilor întreprinse, prompți în 
fața oricărei încercări a adversari
lor lor de a-i depăși, ori de a-și 
impune jocul, animați de o evidentă 
dorință de a învinge, folosind exe
cuții tehnice dintre cele mai potri
vite și, beneficiind de aportul lui 
Penciu înir-o excelentă formă, cam
pionii au furnizat cel mai plăcut 
spectacol rugbist din ultima vre
me.

Dinamoviștiii au început excelent 
și timp de 15 minute au lăsat im
presia că vor cîștiga. De altfel ei 
și-au asigurat de la început un a- 
vantaj de 5 puncte, care in astfel 
de intîlniri par suficiente victoriei. 
Poate din cauza încrederii, pe care 

i au avut-o în succesul ecnipet lor, 
poate d'iTi cauza unei destinderi 
survenite la scorul de 5-0, dar în 
mod sigur din pricina revenirii pu
ternice a campionilor, dinamoviștii 
cedează pas cu pas, oentru ca fi
nă în cele din urmă să nu mai e- 
xiste pe teren decît o echipă care 
să forțeze victoria (C.C.A.) și una 
care să se apere cu disperare, dar 
neorganizat (Dinamo).

Meciul acesta a evidențiat, pe 
lingă buna pregătire fizică a am
belor formații și cîțiva jucători, 
dintre care am amintit doar pe AJ. 
Penciu, fundașul echipei C.C.A-, a- 
utorul unei încercări și creatorul

• FOTBAL . — In urma rezul
tatelor din etapa de sîmbătă și 
duminică a campionatului de tine
ret, și anume: C.C.A. — Flacăra 
Ploești 3-0; Progresul București— 
Știința Cluj 2-0; Minerul Petro
șani — Dinamo București 0-1; FI. 
roșie Arad — Dinamo Orașul 
Stalin 2-2; Locomotiva Timișoara— 
Avîntul Reghin 1-2; Locomotiva 
Tg. Mureș — Locomotiva Constan
ța 0-0 — clasamentul se prezintă 
astfel:

V v.v, --- ...
nică d’in Capitală s-au terminat cu

1. C.C.A. 6 5 10 12: 3 11
2. Progresul Buc. 5 4 10 18: 4 9
3. Dinamo Buc. 6 3 12 11: 7 7
4. Știința Tim. 5 3 11 9: 7 7
5. Locomotiva C-ța 6.3 1 2 9: 9 7
6. Flacăra Ploești 5 2 2 1 13: 7 6

7-8. FI. roșie Arad 6 2 2 2 7: 7 6
7-8. Avîntul Reghin 5 3 0 2 10:10 6

9. Dinamo Or. St. 6 2 13 5: 7 5
10. Locom. Tg. M. 5 12 2 9:10 4
11. Știința Cluj 5 0 3 2 6:10 3

12. Minerul Petroș. 6 0 15 3:18 1
13. Locomotiva Tim. 6 0 0 6 6:19 0

o Jocurile de juniori de durai-

celeilalte, reușite d'e P.adu Veluda. 
In afara acestui jucător, țlr.em să-l 
remarcăm pe Berecstazi. proaspă
tul taloneur al cîștigăiorilor, ca.re 
a învins categoric în duelul, cu ad
versarul său direct, maestrul spor
tului, Paul lordăchescu (Dinamo). 
Arbitrajul lui Teo Krantz ni s-a 
părut foarte bun. Ii obiectăm doar 
eliminarea nejustificată a lui D. 
Ghiuzelea.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA DOVEDE
ȘTE CA-ȘI MERITA LOCUL IN 
CAMPIONATUL CATEGORIEI A.

Duminica aceasta am avut sa
tisfacția să-i urmărim și pe stu
denții timișoreni care au asaltat 
puternica formație a Constructorului 
București. In minutul doi al pri
mei reprize bucureștenii conduceau 
cu 3-0, în urma unei transformări 
„norocoase* a uoat lovituri de pe
deapsă, iar cu două minute înain
tea terminării jocului, C. Bărăscu, 
după o cursă de adevărat atlet, ri
dica scorul la 6-0. Intre aceste mi
nute, care au determinat rezulta
tul, studenții au jucat egal cu ad
versarii lor și i-au depășit în mul
te împrejurări din repriza secun
dă. Timișorenii au dovedit că, 
practieînd un joc colectiv, pot ob
ține frumoase succese. In schimb, 
le lipsește un conducător pe teren, 
un jucător cu mai multă expeztență 
care să-și îndrume tovarășii în a- 
numite situații. De asemenea* stu
denții vor treimi să-și îmbunătă
țească loviturile de picior, atrtcete 
așezate în vederea transformărilor, 
cit și cele pentru degajarea tere
nului. Meciurile acestei formații vor 
fi primite totdeauna cu simpatie de 
publicul nostru, pentru calitatea jo
cului prestat.

Bucureștenii au cîșt'-gat cu greu 
și oarecum fără glorie. Explicația 
stă in aceleași vechi lipsuri ale e- 
chipei Constructorul: insuficienta 
coeziune, desele schimbări in for
mație, Reorganizarea acțiunilor 
înaintării și lipsa unui sistem de 
joc propriu. Credem că în viitoa
rele întilniri (cu C.C.A. și Dna- 
mo) Constructorul nu va putea e- 
miite pretenții la victorie dacă nu-și 
va remedia aceste lipsuri, în mo
mentul d’e față existînd între Con
structorul și formațiile amintite un 
evident decalaj.

O observație generală pentru ar
bitri, prilejuită de felul în care T. 
Moldoveanu a condus jocul Con
structorul — Știința. Grămada care 
se dă diupă executarea greșită a 
unei aruncări de la margine se face 
la 10 m. și nu la 5 m. de linia 
de tușă. De asemenea, arbitrii tre
buie să-i sancționeze pe jucătorii 
care introduc balonul în grămadă 
fără ca acesta să fi atins pămîn- 
tul mai ales înainte de a fi tato
nat.

următoarele rezultate: Locomotiva 
București — Flacăra Moreoi 3-1 
(1-1) și Știința București — Fla
căra 1 Mai Ploești 2-2 (2-0). Jacu
rile s-au disputat în cadru! cam
pionatului republican.

• VOLEI. In jocul de categoria A, 
echipa feminină V'oința Orașul Sta
lin a întrecut Flamura roșie Lași 
cu 3—1 (15—10.; 15—13; 9—15; 
15—11.)
• HOCHEI PE IARBA- Pe stadio

nul Dinamo s-a disputat sîmbăti 
după amiază meciul dintre Dina
mo 6 și Progresul FRB. Dinamo- 
viștii au cîștigat cu scorul de 3-0 
(2-0) prin punctele marcate de 
Ivana, Dumitrescu și Lauaă.

• BOX — Astă-seară, Ia orele 
18. în sala de festivități a comite
tului orășenesc C.F.S. București 
Istr. V. Alecsandri 6) va avea loc 
deschiderea școlii de oficlaii de box 
(judecători, arbitri, cronomeirori șl 
crainici).



Tinerii s-au afirmat in finalele 
campionatului republican de motocros

Soluția de a se strămuta dispu
tarea finalelor acestui campionat 
din Capitală la Orașul Stalin, a 
fost cît se poate de binevenită. In 
Capitală, oricît de atent s-ar fi 
ales traseul pentru o cursă de mo- 
tocros, acesta nu putea cuprinde 
toate porțiunile de teren pe care 
au loc în mod obișnuit alergările 
de motocro6 în străinătate. Nu
mai porțiunile de pădure, de ară
tură, vaduriie de apă, nu sînt su
ficiente. Din traseul unei alergări 
de motocros nu trebuie să lipsească 
porțiunile dure de munte sau de 
dealuri ; or, acestea au fost găsite 
din plin la Orașul Stailin. Din acest 
punct de vedere, putem spune că 
anul acesta, pentru prima oară, fi
nala campionatului de motocros s-a 
disputat pe un traseu perfect adec
vat probei respective.

Odată cu schimbarea traseului, în 
actuala ediție a campionatului de 
motocros a fost introdusă și proba 
pe echipe. Campionatul de moto- 
cros pe echipe s-a bucurat de suc
ces și ei va contribui pe viitor la o 
mai bună pregătire a motocicliști- 
loc în vederea campionatului indi
vidual.

Vorbind despre comportarea con- 
eurenților în finalele campionatului 
de motocros, nu putem spune de
al vorbe bune. In primul rînd, 
trebuie să menționăm comportarea 
avută de unii motccioliști din pro
vincie. Este vorba de Iosif Wilms 
de la Dinamo Timișoara și de Io
sif Hatzack de la Flacăra Mediaș, 
noii campioni de motocros la 125 
cmc. și respectiv la 250 cmc. Vic
toria obținută de Iosif Wilms nu 
a fost jrrtîmplătoare. Tînărul timi
șorean a făcut o alergare dintre

Excursii pentru ridicarea 
nilului idBQlogic 

și cuitural
Aprorpe «tommkă de duminică, 

BaeoFeștxd pnmeșre oaspeți venlți 
din diferite orașe, în excurs! 
de sfirșit de săptămână. Excursiile 
în Capitală și în alte orașe im
portante atrag numeroși oameni ai 
mimcii. Excursie nu înseamnă nu
mai drumeție în tocurile pitorești 
din jurul localității în care trăim 
sau în munții cei mai apropiat’, 
după cum nu înseamnă o simplă 

călătorie cu trenul, mașina sau va
porul. Excursiile au devenit un pri
lej de a cunoaște patria, trecutul 
ei și viața ei de astăzi. Se fac 
excursii în locuri ale căror nume 
se află în fîlele istoriei poporului 
nostru, se fac excursii în orașele eu 
muzee și expoziții.

Numeroși oameni ai muncii, ve
nind în Capitală .vizitează expo
ziții și muzee, vizionează valoroa
se spectacole de teatru și operă. 
In ultima vreme ei au putut vizi
ta și „Muzeul V. I. Lenin-I. V. 
Statin “, deschis în cursul hiinsi fe- 
bnuairte.

Documentele, cărțile, broșurile, 
ziarele, fotografiile, picturile, sculp
tările, machetele aflate în acest 
muzeu ilustrează măreața operă a 
lui V. I. Lenin și a continuatoru
lui operei sialle, I. V. Statân. Din 
piesele expuse reiese di? asemenea 
puternica influență pe care au exer
citat-o mișcarea muncitorească din 
Rusia și Marea Revoluție Socialistă 
asupra mișcării muncitorești din 
țara noastră.

Consiliile sindicale regionale care 
organizează excursii la București 
trebuie să folosească acest prilej 
pentru ca un număr cit mai mare 
de oameni ai muncii să viziteze 
„Muzeul V. I. Lenin-I.V. Stalin'', 
instituție care slujește răspîndirii 
mărețelor învățături nMrxist-lenii- 
rHste,

« La București, Arad, Oradea, 
Timișoara, Brăila și în alte orașe au 
luat ființă cercuri de turism, 
desfășoară o vie activitate de pre
gătire teoretică ;î pvacț’eă a 
memlor muncii și a elevilor 
trei să practice turismul, 
ta vedere faptul 
tui an se vor desfășura numeroase 
concursuri de orientare turistică 
pentru tineret, femei, pionieri și că 
la începutul venii se va organiza 
>m mare concurs ile orientare tu
ristică pe întreaga țară, aceste cer
curi vor trebui să-ș; îndrepte aten
ția spre lecțiile de orientare. Acolo 
unde nu există încă asemenea 
cercuri, Consiliile sindicale regio
nale vor trebui să ia măsurile ne
cesare petrt'u pregatvei tinerilor 
și tincre'or, în v'dei-i acestor 
cor nr ' c"r? au un accentuat ca
racter aplicativ. 

oa- 
dor- 

Avînd
că în cursul ace?-

ede mai frumoase, dînd dovadă 
că s-a pregătit cu multă atenție. 
Maniera în care acest alergător a 
ccborît pantele abrupte și împă
durite, a fost aceea a unui adevă
rat maestru în acest sport. Dintre 
tineri trebuie neapărat să-l remar
căm și pe Stefan Iancovici de la 
Casa Centrală a Armatei. Acest 
alergător, care abia de cît-eva luni 
participă la întrecerile motocicliste 
alături de fruntași, s-a dovedit că 
are curaj și o tenacitate care îi 
deschide larg porțile către cele 
mat frumoase performanțe. O im
presie la fel de bună ne-au lăsat 
și Badea Berindei de la Locomo
tiva București. Florin Costacha 
(C.C.A.), Mihai Pop (Dinamo), 
Gh. Budacă (Dinamo), Barbu Pre- 
descu (Metalul Buc.) și încă mulți 
alți tineri care vor mări în curjnd 
rîndurile fruntașilor motociclismu- 
lui nostru.

Dintre alergătorii cunoscuți, cea 
ma; frumoasă comportare a avut-o 
Gheorghe Ioniță de la Casa Cen
trală a Armatei, care, atît în cam
pionatul individual, cît și în cei pe 
echipe, prin timpii excepționali rea
lizați de el s-a situat în fruntea 
clasamentelor la clasa 350 cmc. O 
figură la fel de frumoasă a făcut 
și Constantin Nedelcu (Dinamo) la 
alergarea pe echipe și E. Șomlo 
(C.C.A.) în campionatul individual 
clasa 500 cmc.

Un aspect negativ al acestor 
concursuri a fost că atît la cam
pionatul individual cît și la cel pe 
echipe întrecerile nu s-au putut. d:s- 
puta la toate clasele și categoriile 
de mașini. Astfel, în campionatul 
individual nu s-au putut întrece 
motocicliștii claselor 100 cmc, 125

consti- MARTiN MERJANOV
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R. Hvezda Braț. 
Banik Kladno 
Tskra Uberec

Recent Voros Lobogo a dispus cu 9-0 de Salgotarjani Băr.yâsz. 
In ciuda scorului, unul din cei ma i buni de pe teren a fost interna
ționalul Szojka din echipa mineri lor. In clișeu, Szojka urmărit de 
Sandor (Voros Lobogă) respinge mingea cu capul.

ECHIPELE DIN R.P.U. 
IN PREAJMA JOCURILOR 

j INTERNAȚIONALE
Duminică, Kinizsi, Voros Lobogo 

t și Hanved au cîștigat puncte pre
țioase ta campionatul R. P. Un
gare- Aceste meciuri ale chipelor 
fruntașe au constituit o „repetiție 
generală", înaintea jocurilor inter
naționale pe cane le vor susține 
peste citeva zile. Echipele Kinizsî 
și Honved vor juca la Budapesta 
și Viena cu Rapid —- și respectiv 
cu F. C. Austria, iar Voros Lo
bogo va susține două jocuri la 
Stuttgart în compania unor echi
pe fruntașe dta Germania Occiden
tală. Aceste jocuri vor fi desigur 
un bun prilej de verificare a sta- 

rare * diului de pregătire jil jucătorilor 
fruntași din R.P. Ungară, în ve
derea apropiatelor meciuri pe care 
le va susține reprezentativa R. P. 
Ungare. După cum ne transmite 
corespondentul nostru din Buda
pesta, cu mu’.t interes este aștep
tată comportarea tinerii echipe 
Kinizsi, care în ultimele etape a 
dovedit o formă excelentă. Deși 
duminică din linia de atac a echi
pei Kinizsi a lipsit Fenyvesi (care 
este bolnav) ,anonimii" atacanți 
ai echipei Ministerului .Industriei 
Alimentare au entuziasmat publi
cul. Kertesz, Orosz, Ombod'i, Vilez- 
sal și Lang au format o excelentă 
linie de atac. Echipa este bine su
dată și constituie revelația cam
pionatului.

Spre deosebire de Kinizsi, Vo
ros Lobogo este ech pa ,,bătrrn;- 
lor". In clud'a vîrstei. Kovacs 1, 
Kovacs I', Zak.-rtas, BSrzrei, Hi- 
ifegkuli (care au trecut de 30 ani)

au făcut nimic pentru 
finalele campionate ui 
pe alergătorii lor care 
în cadrul fazelor de 
respectivului campio-

cmc. fete și categoria ataș, iar în 
campionatul pe echipe nu au pu
tut lupta pentru titlurile de cam
pioni motocicliștii claselor 100 cmc., 
500 cmc. și categoria ataș. Aceasta 
deoarece numărul alergătorilor pre- 
zenți la clasele respective a fost 
sub cel prevăzut de regulament 
pentru ca probele să poată avea 
loc. Vinovate de această situație 
sînt în primul rînd asociațfle spor
tive care nu 
a aduce la 
de motoc ros 
s-au clasat 
regiune ale 
nat. In această privință, comisia 
centrală de auto-moto va trebui să 
ia de urgență măsurile care se im
pun.

Sarcina organizării acestor finale
i-a  revenit asociației Metalul. Vor
bind despre felul în care asociația 
Metalul și-a dus la îndeplinire sar
cina asumată, trebuie să arătăm 
aici că organizatorii au avut unde 
scăpări. Astfel, începerea disputării 
campionatului individual de mcto- 
cros a trebuit să fie aminaîă cu 
peste două ore. Această lipsă se 
datorește și timpului scurt pe care 
l-a avut la îndemină asociația Me
talul pentru organizarea campiona
tului. De altfel, toate problemele 
legate de desfășurarea acestui cam
pionat au fost rezolvat? în numai 
3 zile, timp cu totul insuficient 
pentru o reușită perfectă. Pentru 
viitor, comisia centrală vi trebui 
să sprijine cu mai multă atenție 
pe organizatorii diferitelor întreceri 
cu caracter republican, cistfef încît 
aceștia s5 poată începe pregătirile 
organizatorice din vreme.

G. STEFANF.SCU

Horm
Ș>sint într-o formă foarte bună

continuă să fie oamenii de bază ai
echipei

lată clasamentul.
1. Voros Lobogo 8 8 8 8 3e: 4 16
2. Kinizsi 8 6 2 0 25: 3 14
3. Honved 8 5 2 1 21:11 12
4. Vasas Bp. 8 4 2 2 25:18 10
5. P£csi Dozsa 8 4 2 2 12:11 10
6. Dorogi Banyasz' 8 3 3 2 9:10 9
7. Gydri Vasas 8 2 3 3 14:15 7
3. Salgotarjani Ban. 8 1 5 2 6:17 7

9. Szombatheli Tor. 8 2 2 4 9:18 6
10. Vasas Izzo 8 2 1 5 13:22 5
11. Dozsa Bp. 8 0 4 4 5:11 4
12. Csepeli Vasas 8 2 0 6. 9:19 4
13. DioșgyOri Vasas 8 1 2 5 6:15 4
14. Lăgierd 8 1 2 5 4:14 4

DYNAMO PRAGA 
CONDUCE IN CLASAMENTUL 

R. CEHOSLOVACE
Praga (prin telefon). — Cea de 

a treia etapă a campionatului de 
fotbal al R. Cehoslovace s-a soldat 
cu rezultate normale. La Praga, 
Dynamo a dispus de U.D.A. cu
2-0.  Slovan Bratislava a dispus cu
2- 0 pe teren propriu de campioana 
de anul trecut Spartak Praga So- 
kolovo. Tankista Praga a învins 
greu pe teren propriu pe Tatran 
Preșov cu 2-1- Banik Kladno a 
terminat la egalitate cu Spartak 
Tmava (1-1). Jiskra Zilma a pier
dut pe teren propriu cu 1-0 în 
fața echipei Ruda Hvezda din Bra
tislava, iar Banik Ostrava a învins 
în deplasare pe Jiskra Liberec cu
3- 2.

In urma acestor rezultate, clasa-
menitul se «prezintă astfel:
Dynamo Praga 4310 8:2 7
Slovan Brat. 3 2 1 0 8:1 5
Tankista 3 2 1 0 6:2 5
U.D.A. 4 2 11 2:2 5
Spartak Praga 3 2 0 1 8:8 4
Tatran Preșov 4 12 1 5:4 4
Tskra ZiHna 3 111 1:1 3
Spartak Tmava 3021 4:6 2
Banik Ostrava 3 1 0 2 3:6 2

ACTUALITĂȚI SPORTIVE DIN U.R.S.S-
— ARTICOL SCRIS PENTRU

Pentru activitatea sportivă sfîr- 
șitul lunii martie și începutul lui a- . 
prilie reprezintă ceea ce se numește 
în mod obișnuit „sezon mort". A- 
ceasta pentru că, de obicei, în pe
rioada Ia care ne referim viața 
sportivă de pe patinoare, pîrtiile 
Ce schi și terenurile de hochei în
cepe să se stingă, iar stadioanele 
nu sînt gata pentni a începe com
petițiile de vară

Dar, în Uniunea Sovietică, no
țiunea de „sezon mort" a încetat 
de mult să mai existe. Abia incepe, 
la miazănoapte topirea zăpezii cînd 
m sud jocurile de fotbal sînt în 
toi, atieții pornesc întrecerea, ci
cliștii străbat șoselele însorite. Ul
tima săptămînă a fost deosebit de 
caracteristică' din acest punct de 
vedere.

La Riga, pe un vînt care de
seori s-a transformat în furtună și 
viscol, au avut toc întrecerile unio
nale de kwere (iole pe gheață), în 
timp ce la Baku elevii își disputau 
campionatul orașului ta canotaj și 
vele. In nond patinatorii se întrec 
pentru tradiționalul premiu „S. M. 
Kirov", în timp ce la Suhumi dinai- 
moviști: <fn Moscova, Tbilisi și K;«v 
au ieșit pc gazonul terenului în 
primele întâlniri amicale de fot
bal. La Moscova, pe un teren a- 
coperlt de zăpadă, fotbaâiștii de la 
Institutul de Cultură Fizică s-au 
întrecut în compaiea echipei re
prezentative de tineret, rn aceeași 
.zi in care pe șoselele Uzbekista- 
nului, 
cliștii 
cursă

Au
în această scurtă
7 zile. Firește nu 
sibil să vorbim detailat despre toa
te. Dair e bine ca măcar să le a- 
mintiim, pe scurt.

Duipă părerea mea, evenimentul 
sportiv cel mai important a fost 
întrecerea celor mai buni gimnaști 
ai țării, pentru „Cupa Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport".

După cum se știe, gimnaștili so
vietici sînt cei mai buni din lume. 
Ei au demonstrat grăitor aceasta 
la jocurile oiliimpice din 1952 și in- 
numeroase alte campetiifri inter
naționale desfășurate ulterior, prin
tre care și campionatele mondiale 
de anul trecut. Federația interna
țională a hotărî! să organizeze în 
acest an la Frankfurt pe Mata. în
trecerile pentru cupa Europei, la 
gimnastică, a căror desfășurare în
cepe la II aprilie. La această com
petiție au fost invitați cei mai 
buni gimnaști ai Europei, printre 
care și gimoaștii Uniunii Sovietice. 
Este lesne de înțeles că iiitirecerfle 
peniru „Cupa C.C.F.S." au

sub un soare fierbinte, ci- 
înfruntau kilometrii în marea 
■de fond.
fost multe întreceri sportive 

această scurtă parioaidă de 
zile. Firește nu va fi po-

3
2
4

V.M.S. NEÎNVINSA IN 
CAMPIONATUL R.P. BULGARIA

Sofia 4 (prin telefon). — In ca
drul etape: de duminică echipa 
V.M.S. Stalino a continuat seria 
victoriilor, dispun i nd pe teren pro
priu de Udarnik cu 1-0. In telul 
acesta ea continuă să rămină neîn
vinsă prnă acum în campionat. Lo
komotiv Plovdiv a dispus de Spar- 
tac Plovdiv cu 1-0. Manior Dimi- 
trovo a obținut o prețioasă victo
rie pe teren propriu, 
D.N.Â. Plovdiv cu 2-0. 
Stalino 
cu 1-0. In urma acestor rezultate 
clasamentul se prezintă

învingi nd
Spartak 

a învins Spartak Pleven

astfel:

V.M.S. Stalino 5 5 0 0 8:2 10
T-D N A. 5 4 0 1 8:3 8
V.V.S. Sofia 4 2 2 0 8:2 6
Minior Dimitrovo 5 3 0 2 4:2 6
Spartak Stalino 5 2 2 1 5:4 6
Udarnik Sofia 4 2 11 2 15
Lokomotiv Plovdiv 5 13 1 3:5 5
D.N.A. Plovdiv 5 12 2 3:4 4
Spartak Plovdiv 4 112 3:4 3
Dinamo Sofia 5 113 4:8 3
Lokomotiv Sofia 3 10 2 1:3 2
Spartak Pleven 5 0 2 3 2:9 2
Torpedo Sofia 4 0 13 3:5 1
C. Znane P-keni 3 0 12 1:3 1

ETAPA NORMALĂ IN
CAMPIONATUL R.P. POLONE
In cadrul celei de a treia etape 

a campionatului de fotbal al R.P- 
Polone, singura surpriză poate fi 
considerată înfringerea echipei 
C.W.K S. pe teren propriu de către 
noua promovată Lechia Gdansk cu 
scorul de 1-0. De remarcat că și 
celelalte rezultate ale echipelor în
vingătoare în cadrul etapei de du- 
•m nică au fost abținute la un punct 
diferență, lată rezultatele :

Wlokniarz
Varșovia C_, ____ _
— Ruch Chorzow (fosta Unia) 
2-2; Stal S 
dia Krakow 

Gwaidia
Bvtom

Lodz —
3-2; Polonia

Gw.ir-
Byd-

Sosnowiec —
i 1-0 Qwardia

ZIARUL „SPORTUL POPULAR"— 
tuit un excelent criteriu de verifi
care a stadiului de pregătire a 
gimnaștilor.

La „start" s-au prezentat cei maj 
buni gimnaști ai Uniunii Sovietice, 
campioana lumii T. Manina, cam
pionii absoluți ai lumii Viktor Ciu 
karin și Valentin Muratov, cam
pionii lumii G. Saghmiam și A. A- 
zarjan, campionii absoluți ai 
U.R.S.S. Sofia Muratova și Boris 
Șahi in. Pe scurt vorbind, în sala 
Palatului asociației Aripile Sovie 
telor s-au întrecut cei mai strălu
ciți maeștri ai gimnasticii din 
U.R.S.S.

La bărbați, o luptă extraordinară 
s-a încins între Boris Șahlin și 
Albert Azarian. Cel dintîi a lu
crat strălucit la bară fixi), pri
mind 9,90 puncte! Albert Azariar 
și-a luat revanșa la taele. Lupta 
dintre cei doi sportivi a continual 
la toate aparatele, încheindu-se cu 
victoria lui Șahlto. Pe locul 11 
s-a clasat Azarian, urmat de Șa- 
ghinian .și de Ciukarin.

Nu mai puțin disputată a fost 
întrecerea feminină. Campioana u- 
nională absolută Sofia Muratova a 
întâmpinat o rezistență dlîrză din 
partea Lidici Egorova. Aceste două 
gimnaste au și ocupat de altfel, 
primul loc cu același număr de 
puncte. A treia s-a clasat Manina

Două importante competiții p 
teren acoperit au avut loc la Le 
ningrad și Stalingrad. La Lenin
grad s-au întrecut cele maț* 
bune echipe de volei, iar la Sta * 
1 în grad echipele de baschet Deo
sebit de echilibrată a fost partida 
dintre reprezentativele Moscovei și 
Leningradului. Tn întrecerea bas- 
chetbaliștilor meciuri palpitante au 
fost cele dintre echipele Lentagra- 
dului și Ka-zaihstanufui, Litoanfei 
și R.S.F.S.R., Gruziei și Anmen'ei.

O competiție foarte importantă a 
luat sfî-rșit în Uzbektatan. Este 
vorba de marea cursă ciclistă de 
fond pe traseul Tnașkent-Sam-air- 
kand-Tașkent. Cei mai bună aler
gători a.i țării s-au întrecut oe 
distanță de peste 1700 km. E. Ne- 
mîtov, E. Krevțov, R. Cijikov și 
S. Verșinm — membri ai echiDei 
reprezentative a U.R.S.S. — au 
fost animatorii principali ai curs . 
Victoria i-a revenit, după cum se 
știe, lui Nemîtov.

Vnm aminti în încheiere că pes e 
cîteva zile va începe cea mai im
portantă competiție sportivă internă 
a anului, campionatul de fotbal al 
U.R.S.S. întrecerea eahipelor de 
maeștri este așteptată cv deosebit 
interes de zecile de milioane de 
iubitori a« sportului ou balonul ro
tund din U.R.S.S.

gaszcz — Kolejarz Poznan 
Garbarnia Krakow — Gomik 
lin 1-0.

In clasament continuă să 
ducă noua promovată, echipa me- 

Sosnowiec. lată 
etapa treia :

1-0 ; 
Rad-

con-

talurgiștilor din 
clasamentul după

EGALITATE

Stal Sosnowiec 3 2 10 5:0 5
Ruch Chorzow 3 12 0 5:2 4
Lechia Gdansk 3 2 0 1 2:2 4
Wlokniarz Lodz 3 2 0 1 4:4 4
Garbarnia Krakow 3 2 0 1 3:3 4
C.W.K.S. 3 111 3:1 3
Polonia By tom 3 111 4:9 3
Gwardia Bydgoszcz 3 111 1:3 3
Gwardia Varșovia 3 10 2 10:5 2
Gornik Radlin 3 10 2 2:5 2
Kolejarz Poznan 3 0 2 1 0:1 2
Gwardia Krakow 3 0 0 3 0:5 0

de a 
de 

cel 
s-a disputat 

unde fruntașa cli sa-

TREI ECHIPE LA
DE PUNCTE ÎN CAMPIONATUL 

R.P.F. JUGOSLAVIA
Belgrad. — In cadrul celei 

XVII-a etape a campionatului 
fotbal al R.P.F. Jugoslavia, 
mai important meci 
la Zagreb, 
meniului Dynamo a întâlnit echi
pa Haiduk din Split. Spre surprin
derea celor 40.000 spectatori, gaz
dele au pierdut la scor: 0-6. Iată 
celelalte rezultate înregistrate în 
etapa de ieri: Beagradski S.K. — 
Crvena Zvezda 3-1; Radniciki — 
Lokomotiv Zagreb 4-0; Proleter 
Osek — Partizan Belgrad 2-6; 
Vojvodina Novy Sad — Vardar 
2-1; Zeleznicâar Sarajevo — S. K. 
Zagreb 5-1; Spartak Subotica — 
Sarajevo 1-1- In urma, acestor re
zultate trei echipe se află la ega
litate de puncte. Iată clasamentul: 
Haiduk Split 25 p.; Beog-adski
S.K. 25 p-; Dynamo Zagreb 25 p.; 
Partizan Belgrad 21 p.; Vojvodina 
20 p.; Sarajevo 19 p.; Spartak Su
botica 18 p.; Crvena Zvezda 17 p.; 
etc,



în ryeajma întîhirii de șah R. P. R. - Franța
Șahiștii francezi, purtătorii unei vechi tradiții I

Tradițiile șahului francez șint 
vechi de secate. încă dte la mijlo
cul veacului a<l XVIII-lea, șahiștii 
francezi se fac cunoscuți prin nu
me rămase celebre, ca PhiGidor, 
Legal sau. Desch-apelles. Franța ia 
atunci un loc fruntaș în șahul 
mondiali și faima i-a fost purtată 
și în secolul următor prin vestitul 
Labouirdonnâ'i®, care cucerește su
premația înviingtodu-1 pe englezul 
Mac Donnel înitir-un meci disputat 
la Londra în- 1834. Cu St. Amant, 
învinsul lui Staunton în meciul des
fășurat ln. 1843, se încheie seria 
măriilor campioni care au făcut re- 
numele șahului francez. El a fost 
continuat Insă printr-o bogată 
viață șahistă, care a culminat prin 
organizarea, la Paris, a două din
tre primele mart turnee internațio
nale d-’ șah: cel din 1867, cișt gat 
de Kolisti și cel din 1900, cîștigat 
de fostul campion mondial Lasker.

Fără să păstreze Strălucirea din 
trecut, șalul francez continuă să 
ocupe și astăzi un loc de seamă. 
Este suficient să menționăm că in 
domeniul teoriei con r.iyjții impor
tante au fost date de cercetătorii 
francezi Andre Cherrn și Henri 
Pink, foarte des citați mai ales in 
caoitolele. sfîrșitului de partidă.

Echipa Franței a particip't intre 
cele două războaie, la majoritatea 
Olimpiadelor de șah, cu care pri
lej șahișFi francezi s-au întîlnit și 
cu cei romîn.i.Ultimele două me
ciuri au avut foc în 1935, cînd s-a 
înregistrat un 
și in 1936, cînd 
ștri au învins cu 
atunci au jueait 
T. Popa, Hallc,

Reprezentativa 
juca la București 
este formată în majoritate din ju
cători noi. care s-au remarcat în 
concursurile recente. Singuiruil e-

rezu’tat err.l (2-2) 
reprezentanții no- 
6-2. In echipa de 
G. Alexandrescu, 
Ichim și alții.
Franței care va 

în aceste zile

chiiper care a mai jucat împotriva 
reprezentativei noastre este mâe- 
sitruil Muffatig, participant la nu
meroase mafii turnee. In 1923, la 
Margate, el s-a clasat ’la egalitate 
cu Alehin, în urma învingătorului 
turneului, Reti. Muffang s-a mai 
remarcat și cu prilejul Olimpiadei 
din 1928, la Uaga, unde a obținut 
al doilea rezultat individual, cu 
12’/2 puncte diin 16 posibile

Dintre ceilalți oaspeți‘se rfis’fo- 
ge tînărul S. Burstejn. care a dș- 
iigat campionatul Parisului în- 
1952. Din reprezentativa Franței 
care a jucat la uL’rna Olimpiadă, 
acum uo an. au făcut parte și 
Bergraser și Nora, care vor juca 
la București.

Un loc aparte în echipa Franței 
îl ocupă șahista Chaude de Silans. 
care a reprezentat tara sa și ia 
numeroase turnee masculine. Ea a 
obținut rezultate remarcabile îm
potriva maeștrilor și participă cu 
regularitzte la campionatele Fran
ței, la bărbați Chaude de Silans a 
hiat parte îa primul campionat 
mondial teminn de la Moscova. în 
1950, v.nd a ocupat locul 5—7, îh 
urma celor patru reprezentante 
sovietice. Ultimul ei rezultat de 
seamă datează din decembrie 1954, 
cind a participat la turneu! inter
național de la Stuttgart, cîștigat 
de argentinianul Pilnik. Șat ista 
franceză a ocupat locul IX.

Iubitorii de șah .din capitala ță
rii noastre așteaptă cu nerăbdare 
să urmă-cașcă întrecerea dinUe 
șahiștii francezi și reprezentanții 
culorilor noastre.

Meciul se va disputa la 10 mese, 
fur și retur. Prima rundă este pro
gramată pentru joi 7 aprilie, între
ruptele urmînd să se joace, a doua 
zi. Runda a doua se va disputa 
îa 10 aprilie, iar întreruptele la II 
aprilie-

!

i

„Turneul Internațional' al
începe mî'ne

intern ațio- 
bucură în

Echipa de polo pe apă 
a Uniunii Sovietice 

învingătoare ia Haga
HAGA (Agerpres). — TASS 

taiansmite:
La 2 aprilie s-a desfășurat la 

Amsterdam întUnrirea dintre echi
pele reprezentative de polo pe apă 
ale UiHMiii Sovietice și Olandei, 
înaintea începerii jocului, conducă
torul delegației sportivilor sovietici 
V. Ușakov și președintele UniuntS 
regale a înotătorilor olandeză J. 
Defris au rostit cuvîntări. In dis
cursul său, De.'ris și-a manifestat 
încrederea că legăturile dintre 
sportivii sovietici și olandezi se 
vor lărgi și mai mult.

Medul diralre cele două echipe 
s-a desfășurat într-un ritm deose
bit de dinamic cu faze spectacu
loase și a Juat sfîrșit- cu scorul 
de 5-4 în favoarea echipai Uniunii 
Sov’etice.

Prestigiul imainte de toate!
Departe de noi gindiu a Iov. 

1. Porciu, directorul Școlii pr&- 
fes anale din Găești, e un om 
rău' Dar are orna' o meteahnă: 
în orice lucru, în ^rice acțiune 
întreprinsă de cineva, el vede 
" ’ ' * * * d

Una din competițiile 
nale de fotbal care se 
fiecare an de un deosebit interes 
es e „Turneul Internațional al 
Juniorilor", organizat sub 
Federației Internaționale de 
bal Asociație (F.I.F.A.).

Organizată pentru prima 
M anul 19'18, această com-^etiție 

-a desfășurat cu regularitate, a- 
jur.gînd la cea de a opta ediție, 
.jrf — c« n se știe — se va des
fășura anul acesta în Italia, :ntre 
5 și 11 aprilie.

Cefelal'e ediții au luat sfîrșit 
ai v' țo-ia: Angliei (1948), Fran
ței (1949), Austriei (1950), Jugo
slav ei (1951), Spaniei (1952), R. 
P. l-ngare (1953) și dm nou Spa
niei (1954). In aceste edi’ii, me- 
ciurl'e ■ avut loc pe serii, după 
sistemul eliminatoriu, cu im tur
neu nai pentru desemnarea echi
pei cîștigâtoare.

Anul z --sta, in organizarea 
competiției s-au produs cîteva mo
dificări. In primul rînd, P.l.F.A. 
a hotărit ca acest „Turneu al Ju- 
r.iorilor"" să fie organizat în fie
care continent aparte, spre deose
bire de ceilalți ani cînd s-a des
fășurat un singur turneu cu par
ticiparea țărilor din alte continente. 
L-e aceea, competiția care anul 
cesta are loc în Italia 
mește „Turneul 
Juniorilor în europa", 
schimbare, la SI de 
este cea survenită în sistemul de 
disp-'.tare. 'Iele 20 de echipe în
scrise vor juca și acum pe grupe, 
însă competiția se va onri aici, 
adică la desemnarea celor cinci 
cîștigâtori de grupe. Ci> alte cu
vinte, „Turneul" nu va avea un 
lur finr.l. Dacă prima măsură este 
bună și urmărește asigurarea unei 
activități internaționale a juniorilor 
in foată 
primarea turului final răpește 
cestei importante și foarte 
întreceri sportive a tinerilor 
baliști tocnni partea cea mai 
resantă, care prilejuiește 
marea valorilor și stabilirea 
ierarhii sportive. Este adevărat că 
scopul „Turneului" este „reunirea 
tinerilor fotbaliști din mai multe 
țări tirm de cîteva zile pentru a 
învăța să se cunoască, in liferent 
de limba pe care o vatbesc ri de 
opiniile lor politice, măsurîndu-se 
pe terenurile de joc cu dîrzente, 
dar prietenește și in deplină spor
tivitate" ~~
buletinul 
,.-*ent ce ,.
caracter co npctițional prin faptul 
că cinci grupe • -' da cîte un

egida 
Fot-

oară

a- 
nu-

al
se

internațional 
O a doua 
importantă.

urmărește asigurarea unei

lumea, în schimb, su-
i a- 
utile 
fot- 

in le
af i.r- 
unei

— așa cum se spune in 
F.I.F.A. Dar, din mo- 
„Turnenl" are toluși un

ReUci'u Admiristraua București,

cîș.i’âtor, se pu.ea 
la capăt, red ndu-se 
curs tocmai faza care 
echipele participante 
gure un fotbal de 
bună.

te care vărsa i >c >>e năr:? Mai 
rău! A apărut chiar tiv direc
tor I. Parciti, eare, în loc de 
„bună ziua“, s-a adresat concu- 
renților cu urrnătca-ele amabile 
cu inte de sat ut:

— Bă, ce e cu vot aici? leșiți 
imediat afară pînă nu...

Nici n-a mai fo;t nevoie ca 
directorul să-și termine amenin
țarea, că unii dintre elevi o Șl 
zbughiseră din sală, nbandonind 
planurile tactice de luptă si lă- 
sind „regina" în priză!

Surprinsă, profesoara Aristifta 
Pcpa a încercat să intervină, în 
timp ce ultimii ccncurenți lă
țeau .și ei în retragere! Dar tov. 
director Parciu era de neîndu
plecat. Discuția a continuat în 
cancelarie. Cel supărat era tov. 
director:

— Și zii așa, te lei ru mine 
ta harță in fata zlzsilor^

— Nu... dar...
— Îndrăznești să lovești 

nrestigiu! meu?
— Nu... voiam... sf-
— D^a știi ce e aia conduce

re unică? Eu hotărăsc totui. Și 
cine îmi calcă autoritatea în piJ 
doare are de-a face ev minei

Pînă la urmă, directorul s-a 
mai liniștit șt și-a dat sea
ma că n-a fost vorba de nici un 
fel de tentativă de știrbire a 
presfgiului său. Și, cum ..pre
stigiul'" era salvat, și-a dat i- 
mediat aprobarea ca întrecerile 
să reinceapă a diw d.

...La ușa școlii apâreo puțin 
mai tirziu un a'iș, pe care se 
putea citi că întrecerea ac șch 
suspendată din „motive tehni
ce" va fi reluată ir. ziua urmă
toare.

Ați înțeles: „motivele tehnice" 
erau... „prestigiul" tov. director 
Parciu. „prestigiu" care fusese 
onorat cu toată strășnicia!..

dilemă

încercare deîntotdeauna

de 3-2 îrr 
sovietice.

sovietici 
rezultatul 

echipele

!

Medicul in

Prima! me?i al voleibaliștilor 
bulgari ia U.R.S.S.

LENINGRAD (Agerpres).
TASS transmite:

Pe stadîînu’. de iarnă din Lenin
grad s-a desfășurat îa 3 aprilie in- 
tîlnirea fațernaționailă de volei cen
tre echipele reprezentative de bă
ieți și fete ale Uniunii Sovietice 
și R.P. Bulgaria.

Jccul dintre echipele fomrn'ne a 
luat sfîrșit cu scorul 
voarra voleibalistelor 
rîndul lor, jucătorii 
obținut victoria cu 
3-1 în mecb’1 dfnt-e 
băieți.

Jun orilor în Europa
ItaliaA in

pînă
con-

merge 
acestui 
să stimuleze 
și să asi- 
cah’tate mai

i se-.. surpa prestigiul. Și atunci, 
să nu-i ieși in ca.el

Recent, năpasta a căzui pe ca
pul profescarei de educație fizi
că Arislina Popa. Comitetul ra
ional C.F.S. holărlse să organi
zeze o întrecere la șah intre ob
iectivele sportive școlărești și 
solicitase sala Școlii profesiona
le. In i psa directorului, plecat la 
București după treburi, oamenii 
s-au. adresat profesoarei Arislina 
Popa. Cum sala, vorba aceea, tot 
stătea degeaba, profesoara și-a 
dat asentimentul si astfel con
cursul de șah a putut începe.

Nu știm precis cite... mutu'i se 
făcuseră in ziua aceea pe table
le de șah, cîți pioni pieriseră în 
lupte și cite „turnuri" se nârui- 
seră, cert e că deodată ușa s-a 
deschis cu zgomot și In pragul 
ei a apărut... cine credeț? Zme
ul Zmeilor? Bc’v--i 7 i.ape-

in ț

★
Deși formula de organizare este 

schimbată, totuși ediția de anul 
acesta a „Turneului" nu a pierdut 
din interes datorită faptului că 
numărul de 
este mai mare decît

. codenți, iar vadoarea 
ridicată. Ce le 20 de 
fost împărțite în 
după cum urmeaza:

Grupa l-a: Franța, 
Romînă, Belgia

Grupa II : RD. Germană, Ger
mania occidentala, Ralia, Portuga
lia.

Grupa IlI-a: R.P. Bulgaria, Spa
nia, Irlanda de Nord, R.P. Po
lonă.

Grupa IV: R. P. Unpară, Luxem
burg, Turcia, Jugoslavia.

Grupa V: Ssar. Elveția, Anglia, 
R. Cehoslovacă.

Participarea Luxemburgului a 
fost și este incă îndoiejnică, de
oarece federația respectivă mi 
dispune de fondurile necesare de
plasării. S-a ajuns la o soluție de 
ultim moment: perfectarea 
meci Portugalia-Luxemburg 
niori) la Lisabona, iar cota din 
încasări cuvenită luxemburghezi
lor să fie afectată deplasării ju
niorilor. Desigur, cu anticipație— 
pe împrumut — pentru că jocul 
salvator se 
aprilie,, cînd 
sfîrșit..

echipe participante 
în anii pre
fer este mai 

echipe au 
cinci grupe,

Austria, R.P.

unui
(se-

dispută tocmai la II 
turneul juniorilor ia

în
va

★

întrecerea 
cinci grupe 
sântă, dat fiind 
lor. In grupa din care face parte, 
reprezentativa R.P. Romîrie are 
de înfruntat adversari puternici. 
Franța și Austria, de pildă, au cîș
tigat în două din edițiile prece
dente, iar Belgia s-a clasa1 pe lo
cul opt în " 
cut, 
occidentale 
celelalte grupe 
din R. P. Ungară, 
că, R. D’. Germană 
garia și R. P. Polonă 
un cuv nt hotărîtor de spus 
semnarea învingătorului.

ir
„Turneul" în . p- mime 6 

și va donttnuă 
aprilie. Primele 
mătoărele

fiecare 
fi foarte 
valoarea

din cele 
intere- 

echipe-

„Turneul" de anul tre- 
fiind eonsiderrtă de ziarele 

favorita grupei. In 
eclii/e'e - juniori 

R - Cebc.slova- 
R. P. Btd- 

vor avea 
în de-

zilnic pînă
jocuri sint

sir. C-onst Mill*
4»

6 aprilie: R. P. Romiuă-Franța 
la Lucea; R.P. Ungară-Luxcmburg 
la Prato; Austria-Belgia la Fi
renze: Turc'a- Jugoslavia la Li
vorno.

7 aprilie: R.D. Germană-Ger- 
mauia occidentală la Bologna; 
tia-Portugalia la Livoirno; 
UuGgaria-Spania la Fi.enze; 
landa de Nord-R.P. Polonă 
Pisa; Saar-Elveția la Empoli; 
glia-R. Cehoslovacă la Lucea.

Jocurile se vor disputa
form regulamentului F.l.F.A. și ce
lui special al „Turneului’*. Du
rata unui meci este de două re
prize a 49 de minute. In cursul 
partidelor pot fi schimbați doi ju
cători în caz de accident: porta
rul! tot timpul (poate fi schim
bat și portarul de rezervă dacă 
și el s-a accidentat) și un ju
cător de cîmp pînă la pauză. Un 
jucător eliminat într-un joc pierde 
dreptul da a mai participa la 
jocurile urmăioare. Intîlnirile vor 
fi conduse numai de arbitrii ita
lieni. Toate delegațiile sportive 
vor fi cantonate în localitatea 
Montecattini.

• In cadrul campionatelor de hal
tere ale R. D. Germane au fost sta
bilite G noi recorduri ale 
fel, la categoria mijlocie 
stabilit următoarele 
smuls: 122,5; aruncat: 15» 
tlon: 371 kg. La categoria 
stilul împins Mieske
kg. La categoria semimijlocie: Fran
ke la stilul împins 106 kg., iar la 
categoria semi-grea halterofilul Ru- 
gener a realizat 110 kg. la stilul îm
pins.

țării. Ast-
Siebert a 
recorduri: 
kg.; tria- 
ușoară, la 

a realizat 95

«B La primul concurs din actualul 
atletul norvegian Strandli a 

5',49 m. la proba de arun
ci ocanul ui.

sezon, 
realizat 
care a

campionatul de haltere
Polone au fost corectate 6

al 
re-

<a In 
R. P. 
corduri ale țării. Iată rezultatele în
registrate în ordinea categoriilor: 
Petrak 255 kg. (85, 80, 100); 
wronek 272,5 kg. (77,5 90, 
Czepulkowski 325 kg. (1C3 — 
— 94, 128 — record); 4. Beck 
(115, 109, 125); 5 Biolas 375
record — ((1»7,5, 117,5 — record, — 
150 — record —) 6. Nowacki 330 kg.

(105, 100 125); Rugoski 380 kg. (re
cord) 115, 115, 150

1.
2. Sko- 
105); 3. 
record, 
340 kg.

kg. —

... i -v -
petale pr.n laetuin poștali și difuzori*

La întreprinderea industria 
Sîrmei din Cimpia Târzii, nici 
n-apuci bine să... strănuți și ai 
la dispoziție toate mijloacele să 
te pui imediat pe picioare!... O 
policlinică... Un spital chirurgi
cal... Un cabinet dentar... Un 
staționar... Un ambulator medi
ca!.

Mai mult chiar, există și o 
normă de medic sportiv, penirti 
ca și sportivii să pontă benefi
cia, In timpul concur surilor, aa- 
că au nevoie, de asistență me
dicală.

Directorul policlinicii. Iov. dr. 
A. Gorog — după cum ne in
formează corespondentul nostru 
Virgil Ștefănescu — a împărțit 
această normă in două. O jumă
tate a dat-o doctorului A. Ha- 
gcu, i r cealaltă jumătate docto
rului Cornel Igna.

N-a trecut mult timp și celor 
doi medici li s-a oferit prilejul 
să... intre in acțiune. Asta s-a 
intlmplat cu prilejul concursului 
de schi organizat de colectivul

sportiv Metalul Cimpia Tur zii, 
pe muntele Băișoara Dar la 
concurs au sosit schiorii, au so
sit arbitrii, numai medicii n-au 
venit nici pînă azi. Și n-au ve
nit, pentru că tov. dr. A. Gorog 
le interzisese deplasarea sub 
motiv că nu pot lipsi de la no- 
liclinică pen ru .. asemenea lu
cruri. Dealtfel, ji-a stat mult pe 
gloduri și a cat și o... adeve
rință coV.ctivului Metalul, ară- 
tlrui ca el este acela care a ho- 
tărît acest lucru!

Deci, „adeverință" a existat. 
Numai că schiorii care s-au ac
cidentat n-au avu! ce face cu 
ea! Nu era bună nici măcar pen
tru un... pansament!...

O astfel de atitudine din par
tea unui medic nu poate consti
tui în nici un caz o... normă, 
sau măcar jumătate de normă 
cit au cei doi medici „sportivi", 
care strălucesc oria absență!...

JACK BERARII!
G. MIHALACIIE

V. GODESCU

• In cadrul turneului de rugbi la 
care participă 5 țări din apusul Eu
ropei, Țara Galilor a învins Franța 
cu 16-11. In urma acestui rezultat, 
echipa Țării Galilor a ocupat 
loc, fiind urmată de Franța, 
Anglia și Irlanda.

rențl. întrecerile se vor desfășura în 
orașul Krakowia.

prlmul 
Scoția,

a celeifi Comitetul de organizare 
de a VlII-a ediții a Cursei Păcii a 
primit înscrierea în cursă a repre
zentativei Egiptului. Cicliștii egipteni 
participă pentru prima oară în aceas
tă competiție.

© Echipa de volei U.D.A. Praga 
a plecat săptărrâna trecută în R.P. 
Chineză unde va susține mai muTe 
tntîlriiri cu sper'ivii chinezi.

• Campionatul de hoche. pe gheață 
al R.P. Polone pe anul 1^55 a luai 
sfîrșit cu victoria echipei Clubul 
sportiv central al Armatei R.P. Po
lone (C.W.KS). in meciul deeMv. 
hocheiștii echipei C.W.K.S. au înT»- 
cut echipa Gomik Stal in go rod cu sco
rul de 5-3 (1-1; 2 1; 2-1).

Echipa C.W.K S. cîștigl per.tm a 
șaptea oară titlul de c^mr'.acrtl a 
țării :□ hochei

s Sofia (Agerpres). — BTA trans
mite:

La 3 aprilie au părăsit Sofia ple- 
cînd în Germania occidentală g:m- 
naștii bulgari Stoian Koev și -c:o 
Todorov. Ei vor panic pa îa com
petiția de gimnastică ..Cupa Euro
pei" care va începe la 6 aprilie în 
orașul Frankfurt pe Main.

Q federația de 
a trimis o adresă fon 
din R. P. Polo 
o dnblă î: 
prcrenl 
ma

re de 
celor do> ă 

stîlnlre ar urma 
iv a iar rîr’ansa

te Cir Sueoia 
vr.-ar sportive 
i Tc.re propune 
iip e dintre re- 

UrL Fri- 
aibă loc la 
Stockholm.

să 
la

ciclism a

Iui 
p.

q La actuala ediție a campionatu- 
indivldual de lupte clasice al R 
Polone par*iet^ă 135 de concu-

5? I t o l>.
voluntari din Intiepnnuen.

q Feaeraț.a sucuvcă 
anunțat că au fost s: 
din cei șase cicliști 
parte din echipa ■ 
a VIII-a ediție a 
Praga-Berlin-Varșovia. 
Schrevelivs, Skott, Lindgren. Amell 
și Thucen. C’l de al șaselcc alergă
tor suedez va fi inclus în e-hipă in 
urma un^r r—tî de selecție.

de
iecțianați cine) 
care vor face 

uediei la cea de 
„Cursei Păci.” 

Aceștia sînt: 
Lindgren.

str. Brezoianu Nr. 23 — 25. Abona-


