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Cit mai multe concursuri
M OTOCICL1SMUL este un sport 

tot mai îndrăgit de oamenii 
muncii din patria noastră. Astăzi, 
în multe localități, se organizează 
competiții în cadrul cărora zeci 
de motocicliști se întrec în fața 
a mii de spectatori. Chiar și în 
regiunile Moldovei, unde sportul cu 
motor era slab dezvoltat, în ul
timii ani motocîclismul a început 
să prindă rădăcini, bticurîndu-se în 
prezent de o popularitate mereu 
crescîndă. In orașe ca lași, Piatra 
Neamț, Bacău sau Galați, concursu
rile de motociclism atrag nume
roși participanți.

Această dezvoltare a motocklis- 
mului in rindu] maselor a dus la 
o serioasă creștere a numă
rului fruntașilor în acest sport și 
ta o îmbunătățire continuă a per
formanțelor. In timp ce în ami 
trecuți majoritatea campionilor ță
rii se recrutau dintre motocicliștii 
bucureșteni, anul acesta din cele 
patru titluri de campioni două au 
revenit motocicliști; or Iosif Ha- 
tzack din Mediaș și Iosif Wi ms 
din Timișoara.

Larga dezvoltare pe care o ia 
motocîclismul la noi constituie un 
fapt Îmbucurător Nu la fel poa
te fi insă calificat faptul că a- 
ceasta dezvoltare tinde să devină 
unilaterală. Intr-adevăr, majoritatea 
asociațiilor și colectivelor organi
zatoare își îndreaptă toată atenția 
spre concursurile de viteză pe cir
cuit, neglijînd aproape cu desăvîr
șire cursele de regularitate și în 
special cele de motocros. Este a- 
devărat concursurile de viteză pe 
circuit sint mult apreciate de spec
tatori datorită dinamismului lor.
Na mii puțin adevărat este însă 
faptul că dinamismul acestor
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faptul că dinamismul acestor aler 
gări este determinat de buna pre
gătire a concurenților, pregătire în 
care cursele de regularitate și mo- 
tocros au un rol hotărîtor.

Acest lucru este demonstrat cu 
tărie de experiența alergătorilor 
sovietici și a celor din țările, de 
democrație populară. Atît în Uni
unea Sovietică, ert și în R. P. Un
gară. R. Cehoslovacă etc. cursele 
de motocros sînt alergările de ba
ză, fiind organizate cu regularitate 
în tot cursul anului. Participarea 
la aceste alergări le asigură moto- 
cicliștilor fruntași din țările respec
tive măiestria de care au dat do
vadă într-o serie de întîlniri inter
naționale, ca întrecerile disputate 
în U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R.P. 
Bulgaria, etc. Pe de altă parte, 
una din explicațiile slabei compor
tări a reprezentanților noștri în a- 
ceste competiții este tocmai numă
rul insuficient al curselor de mo
tocros în pregătirea lor.

In țara noastră întrecerile de 
gularitate și în special cele de 
motocros se rezumă la fazele 
campionat republican, adică la două 
alergări pe an, număr cu totul 
suficient față de necesități și 
posibilități. Astfel, recent s-a 
cheiat campionatul republican 
motocros, în care în special aler
gătorii din provincie au arătat o 
bună pregătire. Dar cu toate acestea, 
asociații ca Voința, Locomotiva, Me
talul și Progresul nu și-au trimis la
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Au luat sfirșit campionatele 
de scrimă - j uniori

mondiale

BUDAPESTA, 11 (prin telefon). 
Duminică noaptea a luat sfârșit ba
rajul pentru stabilirea campionu
lui mondial de 
sabie. Titlul a 
Szerencses (R. 
de Parrent 
(R.F.U.).

juneori - la proba de 
revenit trăgătorului 
P. Ungară), urmat 
(Franța) și Orley

sportive

un . .
de desăvîrșire a pregă- 
alergâtorilor fruntași. De 

motocrosul este o 
-eclamâ și dezvoltă a- 
, deosebit de fclositoa- 

profesîcnală ca și în 
activității competițîo- 
genuri de concursuri 
aplicativitate a aces-

populare de moto cros 
finală alergătorii care s-au ca
lificat în etapa regională. Din a- 
ceastă neglijentă au avut de pier
dut nu numai alergătorii care nu 
au fost prezenți la concurs, ci în
suși campionatul care nu s-a desfă
șurat în totalitatea lui neavind par
ticipanți la anumite clase și din 
păcate ei nu mai au altă posibili
tate de a se întrece decît cu ocazia 
viitorului campionat, care va avea 
loc abia... peste un an .Or, acest 
lucru nu este admisibil, dacă avem 
în vedere faptul că motocrosul este 
o. ramură deosebit de importantă a 
sportului cu motor, atît în privin
ța aplicativității, cît și în privința 
rolului său in creșterea măiestriei 
sportive a motocicliștilor noștri 
fruntași.

Avînd în vedere toate acestea, 
precum și făptui că în cursul a- 
cestui an motocicliștii noștri vor 
avea de susținut importante întîl
niri internaționale de motocros, 
este necesară o radicală schimbare 
de atitudine a forurilor respective 
față de concursurile de motocros. 
Asociațiile și colectivele sportive 
care organizează concursuri moto 
trebuie să renunțe la preferințele 
exclusive pentru alergările de vi
teză pe circuit și să-și îndrepte cel 
puțin in egală măsură atenția asu
pra concursurilor de motocros. Ele 
nu trebuie să uite că motocrosul 
constituie atît un prim pas spre 
măiestrie cît și un prețios mij
loc de desăvîrșire a 
tini alergătorilor fruntași, 
asemenea. motocrosul este 
probă care n 
ceste calități, 
re în mmca 
desfășurarea 
nale în alte 
moto. Larga 
tui gen de întreceri trebuie să în
semne pentru colectivele sportive 
un îndemn de a atrage în astfel 
de alergări cît mai mulți sportivi 
începători și avansați. De aceea, 
asociațiile și colectivele sportive au 
datoria de a introduce neîntîrziat 
în calendarul lor ccmpetițional cît 
mai multe întreceri de motocros.

Comisia centrală de motociclism 
care, la rîndul ei, a arătat o ne
justificată subapreciere a întrece
rilor de motocros trebuie să-și 
schimbe atitudinea și să indrume 
comisiile regionale de specialitate 
către dezvoltarea cît mai largă a 
acestui gen de concursuri, cerce- 
tînd pe teren felul în care aceste 
comisii își duc la îndeplinire sar
cinile trasate. De asemenea, comi
sia centrală are datoria 
jini comisiile regionale 
zarea concursurilor de 
punîndu-le la îndemînă 
tația necesară și ajutîndu-Ie direct, 
la început, pentru deplina reușită 
a întrecerilor în alergările pe te
ren variat.

Procedîndu-se astfel, se va ajunge, 
fără îndoială, la creșterea tot mai 
mare a numărului de alergători și 
la o tot mai înaltă măiestrie 
sportivilor care 
ceastă disciplină

de a spri- 
în ergani- 
motocros, 
docuinen-

a 
a-au îmbrățișat 

sportivă

Cu această probă s-au încheiat 
campionatele mondiale de scrimă 
pentru juniori, toate trei titlurile 
de campioni mondiali (floretă fete, 
floretă Băieți și sabie) revenind re. 
prezentamților R. P. Ungare. ,
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al
oamenii sovie-

De la un capăt la celălalt 
uriașei lor patrii, 
tici, toți ca unul, își pun semnă
turile pe Apelul de la Viena al 
Consiliului Mondial al Păcii.

Poporul sovietic, consecvent apă
rător al cauzei păcii, sprijină cu 
înflăcărare propunerea de a se in
terzice ,♦ a se distruge armele nu
cleare de exterminare în masă. Pu- 
nîndu-și semnăturile pe Apelul de 
la Viena, bravii constructori ai co
munismului își ridică vocea pentru 
apărarea nobilei cauze a păcii, îm
potriva planurilor criminale ale 
ațițătorilor la războiul atomic.

In fotografie, maestra emerită 
a sportului Nina Dumbadze record
mana mondială la aruncarea discu
lui, semnează Apelul de la Viena 
pentru interzicerea armei atomice.

Succese închinate zilei de 1 Mai
LA CENTRUL MECANIC OTO- 

PEN I

cârdtea 1
Gulp i®*

La centrul meca
nic Otopeni mun- 

--— jhl cesc mulți tineri, 
majoritatea lor fiind 
sportivi, tetă de ce 
muinca for se des
fășoară totr-o at

mosferă de voioșie.
Rezultatele pe care le obțin la 

sfîrșitul celor opt ore de muncă 
sînt frumoase, la înălțimea stră
daniei lor. Campania agricolă de 
primăvară cere acum din partea 
acestor tineri eforturi deosebite. 
Și dacă ai urmări felul cum mun
cește fiecare dintre ei, îți vei da 
seama imediat că, într-adevăr, au 
pentru ce să-i laude cei vîrstnici. 
Ei, tinerii de la Centrul mecanic 
se străduiesc nu numai să dea pie
se multe dar și ca aceste piese 
necesare motoarelor, tractoarelor 
și atelajelor agricole să fie de cea 
mai bună calitate. Calitatea, de 
care depinde în mare măsură via
ța mașinilor, este principalul o- 
bicctiv pe care îl urmăresc ei.

Mircea Marinescu, ciclist cunos
cut din „Cupa campaniei agricole 
de primăvară" ca și din ciclo- 
crosul organizat de ziarul „Spor
tul popular", este un strungar 
destoinic, care își îndeplinește cu 
conștiinciozitate sarcinile ce-i re
vin. Pentru munca lui, Mircea Ma
rinescu a fost deseori evidențiat 
și felicitat de tovarășii săi de 
muncă. El lucrează piese felurite 
care cer multă, foarte multă aten-

populara
Bogata activitate 

a sportivilor polonezi
Activitatea sportivă, atît pe 

plan intern, cit și international, 
cunoaște o vie desfășurare în 
R. P. Polonă. Campionatele re
publicane de fotbal, handbal, 
hochei pe iarbă sînt în plină 
desfășurare, iar de curînd au luat 
sfirșit întrecerile celor mai buni 
boxeri, luptători, halterofili și 
baschetbaliști. Cicliștii 
polonezi își încheie pregă
tirile pentru „Cursa Păcii", 
iar voleibaliștii și volei
balistele fac ultimele an
trenamente în vederea 
intilnirilor internaționale 

. la care vor participa în 
curind. Înotătorii au avut 
prilejul să-și verifice sta- 

' diul de pregătire în in- 
, 'iilrtirea cu înotătorii din 
[ R. D. Germană, cu care 
i prilej au stabilit cileva 
I roi recorduri ale țării. 
I Dintre înotătorii polo- 
[ nezi, o valoare mondi

ală a atins Marek Pe- 
i trusiewicz care a stabilit 
[ un record mondial la proba 
1100 m. bras, și care concurează cu 
' succes și la probele fluture. Un 
' alt sportiv de valoare este Theo- 
i dor Kocerka. care c-t prilejul 
! Jocurilor Mondiale Universitare 
[ de la Berlin a cucerit titlul de 
! campion mondial universitar la 
i proba de schif simplu și care 
i acum se pregătește pentru cam- 
1 pionatele europene din această 
' vară.

de

confecționează, 
lucrează seg- 

perrtni motorul 
cămăși de cilindri,

ție de la cel ce le 
Mircea Marinescu 
menți de ungere 
tractorului și 
piese pretențioase, dar calificarea 
lui profesională, dragostea de mui
că, îl ajută totdeauna să facă față 
sarcinilor. Paralel cu angajamentul 
de a depăși planul cu 5 la sută in 
cinstea zilei de 1 Mai, Mircea Mari
nescu se străduiește să lucreze 
piese de bună calitate, conștient că 
în felul acesta va contribui la în
deplinirea planului campaniei a~ 
gricole de primăvară.
BRIGADA SPORTIVILOR RE- 

ȘIȚENI
Sportivii Combinatului Metalur

gic din Reșița și, printre ei fotba
liștii echipei Metalul Reșița, cîș- 
tigătoarea Gupei R.P.R. la fotbal 
pe anul 1954, se numără printre 
muncitorii care obțin rezultate fru
moase în muncă. De pildă, briga
da sportivă de la secția Lami
noare, formată din fotbaliștii 
Zarici, Potoceanu, Apro și alții, 
este o brigadă fruntașă.

întrecerea în cinstea zilei de 
1 Mai i-a îndemnat la fapte mari. 
In consfătuirea de producție ei s-au 
angajat să obțină o depășire de 
normă de 40 la sută și să folo
sească metodele sovietice Lu
nin și Antonina Jandarova, de pre
luare a schimbului din mers. ,

Angajamentele au și fost traduse 
în fapt datorită bunei organizări a 
muncii brigăzii. De pe acum, bri
gada- sportivilor și-a îndeplinit ati-

mon
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In fotografia de sus : campionul mon
dial universitar Theodor Kocerka. In 
fotografia de jos r recordmanul

dial M. Petrusiewicz

SPORTIVII CHINEI
SEMNEAZĂ PENTRU PACE

Peste 15.000 de tineri sporti
vi din rindul muncitorilor, stu- < 
denfilor, agricultorilor, și osta
șilor Armatei Populare de Eli
berare s-au . adunat în orașul 
Cindao cu prilejul semnării A- 
pelului Consiliului Mondial ăl 
Păcii pentru interzicerea armei 
atomice.

Cu această ocazie a sosit în 
localitate o ștafetă la care au 
participat 360 de sportivi, 
parcurgînd 30 km. prin satele 
din împrejurimi. Ei purtau pan
carte și panouri cu lozinci: „Na 
vom admite să fie folosită arma 
atomică". „Vom apăra pacea în 
lumea întreagă", ș.a. Sportivii 
au adus celor prezetiți textul 
mesajului lansat de Consiliul 
Mondial al Păcii și care a fost 
semnat de toți cei prezent,i la 
miting. In felul acesta sportivii 
din R. P. Chineză și-au expri
mat voința dîrză de a nu per
mite dezlănțuirea unui nou 
măcel.

Voleibaliștii cehoslovaci 
învingători in R. P. Chineză
PRAGAțprin telefon). Echi

pa cehoslovacă de volei U.D.A. 
Praga care se află în turneu 
în R.P. Chineză, a susținut pri
mul meci la Pekin întilnind 
chipa „1 August"'. Victoria 
revenit oaspeților cu scorul 
3-0 (12, 14, 8).

e- 
a 

de

—J

gajamentul în proporție de 149 lă 
sută.

Iancu Plăvițu — corespondent

LA ATELIERELE „GH. APOSTOL" 
DIN GALAȚI

La atelierele „Gh. Apostol" din 
Galați se muncește în aceste zile 
cu mult sîrg. Întrecerea în cinstea 
zilei de 1 Mai cuprinde zilnic alți 
și alți muncitori, dornici să cinstea
scă prin rezultatele muncii lor ziua 
de 1 Mai, sărbătoarea lor și a tu
turor oamenilor muncii din lume. 
La lac de frunte, pe panoul întrece
rii, se află rezultatele obținute de 
boxerul Gh. Alarinescu, care, Iacrind 
în secția mecanică, a reușit să în
treacă în mod regulat norma cu 60 
la sută. Nu se lasă mai prejos nici 
Pompiliu Sighinaș, boxer de catego
ria a doua, care muncește ca fochist 
pe locomotivă. In ultima perioadă 
el a realizat însemnate economii de 
combustibil.

Gălățenii îi cunosc șl-i apreciază 
mult pe fotbaliștii echipei Locomo
tiva din categoria B. Mulți dintre 
acești sportivi care reușesc să ofere 
un fotbal de bună calitate și deseori 
obțin victorii frumoase, dobîndesc 
succese importante în producție. 
Dintre ei se evidențiază în mod de
osebit mijlocașul dreapta Victor 
Vrînceanu, care lucrînd în secția 
construcții de piese de schimb pen
tru locomotive, a depășit norma în 
cinstea zilei de I Mai cu 79 la 
sută. i.

A. Schenkman și Gr. Bîrsan J 
corespondența



Schimbul de experiență, ajutor în muncă

La G.A.S. Burdușaaii
Auzisem vorbindu-se mult despre 

activitatea sportivă de la G.A.S. 
Burdușani și de aceea am hotârît 
eă mergem „la fața locului".

Dar președintele cokctdvului spor- 
tic Grigore Stănescu n«u era tn co
mună. Era plecat în concediu la o 
casă de odihnă, ca răsplată a 
muncii sale deosebite tn producție. 
Și atunci...

— Tov. Stoian, ai putea să ne 
spui cite ceva despre activitatea 
sportivă din gospodărie?

Stoian Oprea, președintele comi
tetului de întreprindere, răspunde 
cu însuflețire și din vorbele sale 
înțelegi de îndată că și el a cu
noscut prietenia sportului.

— „Cum nu. tovarăși, că doar 
și eu fac parte din colectivul spor
tiv și cunosc bine alit realizările 
cit Și lipsurile sale. Știți, pasiu
nea mea e tirul. Chiar acum am 
fost anunțat de responsabilul sec
ției de tir că după-amiază avem 
antrenament" Și, fără să aștepte 
o nouă întrebare, președintele co
mitetului de întreprindere ne po
vestește... De la el am aflat că în 
anul 1954 colectivul sportiv și-a 
depășit angajamentele la purtători 
G.M.A., că șahul se bucură ele o 
deosebită popularitate în rindurile 
muncitorilor din gospodărie și că 
pentru cele 6 garnituri de șah de
seori se iau la „hartă" tinerii, me
reu mai numeroși, care vor să joa
ce șah. Am mai aflat că echipa de 
fotbal este campioană raională și 
că echipa <de juniori este, de aseme
nea una dintre cete mai puternice 
din raion. Cu entuziasm ne-a vor
bit tov. Stoian despre inițiativa 
colectivului de a înființa o echipă 
de handbal și despre organizarea 
unor concursuri de bărci pescă
rești. Dar el nu s-a sfiit să ne vor
bească și despre lipsurile din acti
vitatea sportivă, de aici. Numărul 
celor care practică sportul este 
mic față de numărul mănătorilor 
din gospodărie. Nu au fost atrase 
femeile tn sport. Dar conducerea 
colectivului este hotărâtă să lichi
deze cît «ie curînd aceste lipsuri.

(De la subredacția noastră 
din Constanta)

Voleiul este un sport mult îndrăgit de tineretul din satele patriei 
noastre. Iată un aspect de la o întrecere de volei dintre 

două echipe sătești.

Rezultate deosebite
Ținerii clin comuna Conra — ra

ionul Cimpina — au desfășurat in 
ultimul timp o rodnică activitate 
sportivă. In lunile de iarnă zeci «te 
tineri și tinere s-au antrenat cu 
regularitate la schi, șah și tenis 
de masă sub conducerea instructo
rului voluntar Nicolae Petrescu și 
a tov. Gh. Șerbu, președintele co
lectivului sportiv.

Comisia de pregătire Și exami
nare G.M.A. a colectivului a des
fășurat în această perioadă o mun
că susținută și astfel în primul tri
mestru al acestui an colectivul 
sportiv Recolta Cornu a pregătit 
încă 24 de purtători ai insignei 
G.M.A. gr. I. Echipamentele și 
materialele sportive au fost revi
zuite din timp, astfel că de curînd, 
tinerii sportivi din această comună 
și-au putut începe activitatea în 
aer liber, avînd asigurate toate 
condițiile necesare.

Rezultatele deosebite obținute de 
acest colectiv se datoresc și spri
jinului primit din partea conducerii 
căminului cultural și a comitetului 
executiv al sfatului popular comu
nal

Constantin Vîrjoghe 
corespondent

Spartachiada de vară a satelor s-a bucurat de un deosebit succes 
in regiunea Arad. In fotografie: defilarea participanfilor la 

întrecerile etapei regionale.

În Sîncrsiui Huedinului $i in alte sate din regiunea Cluj
1 august 1954. O zi ca toate 

celelalte, în care muncitorii din 
fabrici și uzine au lucrat cu entu
ziasm pentru depășirea planurilor 
de producție și în care oamenii 
munci: de pe ogoare au desfășu
rat cu aceeași însuflețire bătălia 
pentru belșugul recoltelor noastre. 
O zi ca toate celelalte..

Și. totuși, pentru tinerii din co
muna Sincrai — raiomd Huedin — 
nu a fost o zi obișnuită.

In acea zi, sala căminului cul
tural era arhiplină. Tineri și vîrst- 
nici erau cu toții prezenți. Se va 
discuta doar ceva important, — 
așa se anunțase.

Adunarea a fost deschisă. Primul 
punct la ordinea de zi: discuta
rea propunerii făcute de profesorul 
de educație fizică din comună, Pe
ter Zoltan, de a se înființa un co
lectiv sportiv. Nu a fost nevoie 
de prea multă vorbă. Asistînd la 
întrecerile tinerilor din comunele 
învecinate, tinerii din comuna Sîn
crai au avut prilejul să înțeleagă 
cit de folositoare este practicarea 
sportului. De aceea, cînd au luat 
cuvântul, ei au sprijinit cu înflă
cărarea propunerea de a se înfiin

„S P R I J I N”
Activitatea sportivă a luat o ma

re dezvoltare în comuna Buchin — 
raionul Caransebeș. Colectivul 
sportiv numără 240 de membri, 
care activează în 5 secții pe ra
mură de sport. Țăranii munci
tori din această comună sînt mta- 
dri de rezultatele obținute de echi
pa lor de fotbal.

Colectivul sportiv Recolta Bu
chin avea — precizăm: avea — și 
un teren de sport, amenajat prin 
muncă voluntară <te tinerii din co
mună. Activitatea atît de intensă 
care se desfășura pe acest teren, 
este însă pe cale să dispară, de

Unde duce dezinteresul...
întreaga muncă a consiliului co

lectivului sportiv Recolta G.A.S. 
Fetești este dusă numai de preșe
dintele colectivului, tov. Florian 
Nicolau.

Așa stînd lucrurile, este lesne 
de înțeles că în colectivul Recolta 
G.A.S. Fetești nu se prea face 
sport. „Activitatea" se rezumă la 
antrenamentele și jocurile echipe
lor de fotbal și volei.

Nu este de mirare ca în curînd 
și activitatea acestor echipe să 
stagneze deoarece ele nu vor mai 
avea unde să se antreneze, Promi- 

ța un colectiv sportiv, iar cînd s-a 
pus la vot: unanimitate.

Așa a luat ființă, la 1 august 
1954, colectivul sportiv din comu
na Sîncrai.

Și, deși pînă acum n-a trecut 
nici măcar un an, colectivul spor
tiv din această comună a înre
gistrat rezultate deosebite. 186 
membri înscriși în colectiv, orga
nizarea a 7 secții pe ramură de 
sport (șah, schi, atletism, fotbal, 
volei, tenis de masă și înot), 126 
purtători ai insignei G.M.A. gr. i 
și 63 purtători ai insignei F.G.M.A. 
nu stat oare rezultate deosebite ? 
Dar comportarea meritorie a echi
pei de fotbal, care a ajuns pînă în 
etapa V-a, a „Cupei R.P.R," ? Dar 
locurile fruntașe ocupate de spor
tivii colectivului în întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a satelor ? 
Nu sînt oare, toate acestea, un în
dreptățit prilej de mîndrie ? Fără 
îndoială că da.

fn rîndurile sportivilor sînt mulți 
fruntași în campania muncilor a- 
gricole. Țăranii muncitori Martin 
Szoke și Francisc Kovac?, fotba
liști, sînt și fruntași pe comună 
în campania de însămînțări.

Rezultatele bune obținute de co
lectivul sportiv Recolta Sîncrai au 
fost posibile pentru că toți cei ce 
răspund de problema muncii spor
tive înțeleg să-și facă datoria. In 
munca sa, consiliul colectivului 
sportiv primește în permanență în
drumarea organizației de partid. 
Un sprijin prețios primește colec
tivul sportiv și din partea organi
zației U.T.M., care desfășoară o 
susținută muncă de niSilizare a 
utemiștilor în întrecerile sportive. 
Din cei 186 de membri ai colec
tivului, majoritatea sînt tineri.

Activitate frumoasă există și în 
comuna Mociu raionul Sărmaș. Da
torită muncii depuse de tov. loan 
Pascu, președintele colectivului 
sportiv, peste 250 membri acti
vează în secțiile de atletism, po
pice, șah, schi' ciclism, fotbal, vo
lei, handbal, trîntă, gimnastică și 
tenis de masă.

(de la swbredacția nciasitră) 

oarece sfatul popular raional Ca
ransebeș a găsit de cuviință să... o 
„sprijine" într-un fel destul de 
curios. Nu de mult, comitetul exe
cutiv al sfatului popular a hotărît 
ca pe terenul de sport din comuna 
Buchin să se construiască o locu
ință pentru oficiantul sanitar «Iun 
comună. Firește, era și aceasta o 
problemă importantă, dar ea putea 
fi rezolvată și fără a lua sutelor 
de tineri din comună posibilitatea 
de a practica sportul.

Hamat Vichentie 
corespondent

țînd că va asigura amenajarea u- 
nui complex sportiv — pentru care 
însă pînă ta prezent nu s,-a făcut 
nimic — tov. S. Vasopol, directo
rul gospodăriei a permis trecerea 
căruțelor pe terenul de fotbal, fă- 
cîndu-1 astfel impracticabil. De a- 
ceastă situație nu este vinovat nu
mai tov. Vasopol, ci și tov. Gh. 
Roșea, președintele comitetului de 
întreprindere și tov. Marin Ron- 
doleanu secretarul organizației de 
bază U.T.M., care se dezinteresea
ză de activitatea sportivă.

Intre comitetele orășenești 
C.F.S. Timișoara și Tg. Mureș 
a avut loc recent un schimb de 
experiență, în cadrul căruia au 
fost discutate pe larg diferite 
aspecte ale muncii sportive.

Inițiativa comitetului regio
nal C.F.S. Timișoara de a or
ganiza acest schimb de expe
riență este deosebit de bună. 
Ea poate și trebuie să fie ex- 
tiinsă, deoarece o asemenea ac
țiune dă întotdeauna rezultate 
remarcabile. Și de 
sta, schimbul de 
care a avut . loc la 
și-a atins pe deplin 
tiviștii- comitetelor 
C.F.S. Timișoara și 
au lucra.t pe teren timp de 
mai multe zile învățând unii 
de la alții, împărtășindu-și di
ferite metode de muncă, meto
de care, firește, îi vor ajuta 
să-și îndeplinească și mai bine 
sarcina de organ de îndrumare 
și control în munca sportivă.

In cadrul schimbului de ex
periență activiștii celor două 
comitete C.F.S. au vizitat mai 
multe colective sportive din Tg. 
Mureș și au asistat 1a unele 
competiții sportive mai impor
tante (fazele regionale la box, 
haltere si lupte). De asemenea, 
activiștii comitetelor orășenești 
C.F.S. Timișoara și Tg. Mureș 
au participat la ședințele unor 
comisii pe ramură de sport (po
pice, baschet și tenis de masă) 
și la o ședință a colegiului de 

antrenori de fotbal. S-a consta
tat cu acest prilej cît de bine 
muncesc comisiile pe ramură de 
spart din Tg. Mureș. Pentru în
tărirea prestigiului și a auto
rității comisiilor pe ramură de 
sport, comitetul orășenesc C.F.S. 
Tg. Mureș a privit cu toată 
înțelegerea fiecare inițiativă a 
acestora, et ținut întotdeauna 
seama de hotărîrile comisiilor 
și, fără să se subtituie lor, le-a 
sprijinit și îndrumat perma
nent în muncă. Ca metode bune 
în activitatea comisiilor pe ra
mură de sport s-au dovedit: fo
losirea' unor fișe personale in 
tare se înregistrează rezulta
tele fiecărui sportiv, evidența 
sportivilor clasificați, a activi
tății competiționale, etc.

Activiștii comitetului orășe
nesc C.F.S. Timișoara s-au pu
tut convinge de strînsa legă
tură care există între colective
le sportive din orașul Tg. Mu
reș și comitetul orășenesc C.F.S.

data acea- 
experiență 

Tg. Mureș 
scopul. Ac- 

orășenești 
Tg. Mureș

Pesstro cei ce merită

rEVIDENIlATl
1 IN 
ACTIVITATEA 
k SPORTIVA J

O mică insignă, din email roșu, 
cu o panglică albă dedesubt. In 
mijlocul ei, o inscripție: „Eviden
țiat în activitatea sportivă" jar pe 
panglica albă: „Voința". Astăzi, 
ea poate fi văzută doar ca model. 
Mîine însă, numeroși activiști ob
ștești, instructori și antrenori ai 
asociației Voința o vor purta cu 
mîndrie pe piept, ca mărturie a 
muncii depuse pentru atragerea a 
noi mase de cooperatori în sport, 
pentru ridicarea necontenită a. ni
velului tehnic al sportivilor asocia
ției.

Nenumărați sînt cei care s-au e- 
vidențiat în munca, sportivă, în ca
drul asociației Voința. Unii dintre 
ei,ca Safir Davidescu, din colecti
vul Voința Metalo-Chimic Bucu
rești, Iosif Malozesac de la coopera
tiva „Lemnul" din Oradea sau Ioan 
Molea, de la cooperativa „Avîn- 
tul-lmbrăcăminte“ București, mun
cesc cu drag în colectivele spor
tive. încă de la înființarea aso- 
țiației Voința. Alții sînt . mai de cu-

Rezolvarea tuturor 
întâmpinate se face 
colectivele sportive fiind con
sultate în principalele proble
me ale muncii sportive. Comi
tetul orășenesc C.F.S. ține cu 
regularitate ședințe de lucru cu 
președinții colectivelor sportive, 
dîndu-le în felul acesta îndru
marea necesară. La rîndul său, 
comitetul orășenesc C.F.S. are 
tun real sprijin din partea co
lectivelor sportive din oraș ta 
toate acțiunile pe care le între
prinde. De multe ori comitetul 
orășenesc, — ca de altfel și 
comitetul regional C.F.S. — în
credințează' colectivelor sporti
ve organizarea anumitor com
petiții cu caracter orășenesc sau 
regional. Totuși, în legătura cu 
colectivele sportive există și as
pecte, negative. Astfel, activiștii 
comitetului orășenesc C.F.S. 
Tg. Mureș își găsesc foarte rar 
timp să se deplaseze în colec
tive și să îndrume practic, pe 
teren, munca acestora.

Evidența muncii G.M.A. este 
bine ținută. Membrii comisiei 
orășenești de control sînt îm- 
părțiți pe colective sportive și 
au sarcina de a sprijin! activi
tatea acestora în domeniul 
muncii G.M.A.

Pozitivă este și activitatea 
care 6e desfășoară tn școli'e 
sportive de tineret din Tg. Mu
reș. Instructorii și antrenorii fo
losiți de către comitetul orășe
nesc C.F.S., își fac datoria. Ei 
au documente de planificare și 
o clară evidență a muncii.

Activiștii comitetului C.F.S. 
Tg. Mureș pnimesc un real aju
tor din partea organelor 
partid și din partea 
Po-pular. Dacă munca 
din orașul Tg. Mureș 
general, bună, aceasta 
torește și sprijinului prețios a- 
cordat de comitetul orășenesc 
P.M.R. și de Sfatul Popular.

Activiștii comitetului C.F.S. 
Timișoara au avut prilej să vadă 
la Tg. Mureș și alte aspecte a4e 
muncii sportive din acest oraș. 
Ei au discutat cu antrenorii din 
diferite discipline sportive, s-au 
interesat de felul im care sînt 
gospodărite bunurile colectivelor 
sportive și bazele sportive și au 
împărtășit, la rîndud lor, meto
dele de muncă pe care le folo
sesc în activitatea de fiecare zi. 
Din acest schimb de experiență, 
activiștii ambelor comitete oră
șenești C.F.S. s-am ates cu pre
țioase învățăminte.

greutăților 
în comun,
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Statului 
sportivă 
este, în 
se da-

nnd angrenați n munca sportivă, 
dar se poate oare măsura aportul 
lor numai în ... unități de timp? 
Sînt zeci Și zeci de astfel de acti
viști, pe care pasiunea pentru sport 
și dragostea de asociație ii fac să 
petreacă ore nenumărate pe tere
nurile de sport, printre tinerii spor
tivi. Sînt zeci și zeci de antrenori 
și instructori sportivi obștești, pen
tru care satifacția de a da asocia
ției un nou sportiv de frunte coo- 
situie cel mai puternic îndemn de 
a munci cu abnegație.

Consiliul central al
Voința a știut și pînă acum să sti
muleze munca activului său ob
ștesc. Nu odată, în cadrul unor șe
dințe festive, activiști din cel tnai 
îndepărtate colective au avut bu
curia de a fi evidențiat! și pre- 
miați pentru meritele lor. In colec
tivele asociației există panouri 
speciale pe care apar fotografiile ce
lor care merită această cinste pen
tru munca depusă. Hotărirea de a 
se acorda o insignă (și brevetul 
respectiv) activiștilor sportivi me
rituoși, constituie însă una dintre 
cele mai bune inițiative în dome
niul stimulării largului activ ob
ștesc al asociației.

Este o inițiativă prețioasă, care, 
urmată și de alte asociații spor
tive, va contribui la lărgirea și în
tărirea activului obștesc, baza miș
cării noastre sportive.
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CaMtetcufâiwrf! Sîmbăfă începe a XKII-a ediție 
a campionatelor mondiale de tenis de masă

CĂRȚI NOI

■ ATLETISM — volumul II — 
redactat de G. V. Vasiliev și N. G. 
Ozolin (Editura Tineretului, 570 
pag. 19,75 lei). In acest volum 
sînt prezentate bazele generale ale 
antrenamentului atleților. metodi
ca antrenamentului Ia fiecare pro
bă, organizarea și conținutul acti
vității de atletism în colectivul 
sportiv, practicarea atfetrismuilui pe 
teren variat.

■ TEORIA DESCHIDERILOR— 
volumul II — tfe Paul Keres (Edi
tura Tineretului, 300 pag., 11,60 Iei). 
Cunoscutul mare maestru interna
tional Keres se ocupă în acest 
volum de diierite variante de des
chideri, consacrând un important 
spațiu gambitului regelui acceptat 
și gambitului regelui refuzat.

REVISTE

h Zilele acestea va apare nr. 1 
al revistei „Teoria și practica cul
turii fizice" (traducere în limba 
romînă) din al cărei cuprins men
ționăm: Pentru un sport de masă 
la sate (editorial). Despre meto
dica pprfecfianării schiorului fon- 
idiist de B. D. Donskoi; Despre jo
cul portarului la hochei pe ghea
tă «ie A. V. Ta rasov; Exercit iii spe
ciale cu toporul de antrenament 
pentru aruncătorii de suliță de L. 
C. Anukrea; Despre evoluția pro
ceselor nervoase corticate la spor
tivi de A. N. Krestovnikov si V.
V. Vasilieva; Despre pregătirea 
morală si de voin{ă a boxerilor de 
G. O Geramian și N. A. Huda- 
dov; Tehnrca maestrului emerit al 
sportului V. Kuzin; Cum să orga
nizăm 
plex <

i munca privind noul com- 
G.T.O. în colectivul sportiv.

FILME

La studioul ,,AI. Sahia" se 
într-un stadiu Înaintat de lu- 
„Actualftatea In imagini nr.

află 
cru 
16“ consacrată sportului. Jurnalul 
cuprinde imagini de la campiona
tul R P.R. de motocros. de la ba
zinul acoperit din Cluj, o prezen
tare a antrenorului de box Ion 
Chiriac ș. a.

■ Pe ecranele cinematografelor 
din Capitală pot fi văzute săptă- . 
mîna aceasta următoarele filme cu 
subiect sportiv:

„Meciul de hochei Uniunea Sovie
tică—Suedia" în programul de la 
cinematograful Timpuri Noi (Bd. 6 
Martie nr. 18).

„Parada Tinereții" la cinemato
graful Aurel Vlaicu (șos, Cotro- 
ceni nr. 9).

De vorbă
— ...fonduri suficiente are secția 

dumneavoastră de turism ?
— Să vă spun drept, chestia cu 

fondurile e o chestie contabilă. Eu 
la lucruri din acestea, fie vorba 
între noi, nu prea mă pricep...

— Dar echipament, pentru cei 
Ce vor să plece în excursii, există 
la cantitate suficientă ?

— Păi să vedeți. Iar ați greșit 
adresa Despre echipament pentru 
turiști mai bine întrebați la ma
gazie-.

— Dar excursii s-au făcut de 
către membrii colectivului sportiv 
Locomotiva ? Puteți să ne poves
tiți ceva, de pildă, despre activi
tatea turistică pe anul 1954 ?

— V-aș spune... cum de 
vedeți dumneavoastră, clujenii 
tri s-au mai plimbat-, pe 
cu bicicleta... pînă la parcul 
beș, clteodată...

— Bine, dar prin țară s-a au
zit despre sportivii dumneavoastră 
lucruri destul de frumoase... Se 
pare că, în cadrul secției de tu
rism a colectivului sportiv Loco
motiva, cercul sportiv Econamat a 
organizat, spre Dej, nouă excursii 
frumoase... Iar cercul sportiv al 
stației Cluj a organizat spre Ciu- 
cea-Oradea cîteva excursii la care 
au participat, în decursul anului, 
peste 800 de persoane... Este po
sibil să nu aveți dumneavoastră, 
tocmai dumneavoastră, cunoștință 
despre aceasta ?

— Știți, ei... desigur... inițiativa 
maselor... la noi domnește princi
piul că e liber să se plimbe fie
care... dar ca să mă informez 
exact... vedeți— este cam greU—

Văzînd că cel cu care stăteam 
de vorbă nu e în stare să răs
pundă nici la întrebări elementare.

toate

Acest

Ne mai despart numai cîteva zile 
de data începerii celei de a XXli-a 
ediții a campionatelor mondiale de 
tenis de masă. Intr-adevăr, cu în 
cepere de sîmbătă 16 aprilie, pasio- 
nații tenisului de masă din 
părțile globului își vor aținti privi
rile spre Utrechf (Olanda), 
orășel olandez va fi teatrul marii 
întreceri care va reuni pentru nouă 
zile cele mai bune „palete" din lume 
în lupta pentru cele 7 titluri mon
diale puse in joc.

Primul campionat mondial a avut 
loc în anul 1927 la Londra, iar ur
mătoarele, pînă în 1939, s-au des
fășurat, pe rînd, la Stockholm, 
Budapesta, Berlin, Budapesta, Pra- 
ga, Baden (Austria), Paris, Lon
dra, Praga, Baden (Austria), 
Londra și Cairo. In timpul războiu
lui campionatele mondiale au fost 
întrerupte fiind apoi reluate în 
1947, l.a Paris. In continuare, acea
stă corn petit ie s-a disputat la Lom. 
dra, Stockholm, Budapesta, Vîena, 
Bombay, București și Londra. Anul 
acesta campionatele mondiale se 
vor desfășura pentru prima oară în 
Olanda.

Fruntașii tenisului de masă au 
făcut pregătiri intense pentru între
cerea care va începe sîmbătă la U- 
trecht. De altfel numeroasele con
cursuri internaționale desfășurate 
pînă acum, au scos în evidență for
ma bună în care se găsesc maijorâ-

Căpitanul echipei de baschet Știința Timișoara
Ca să devii un bun sportiv tre

buie să muncești mult, trebuie să 
te pregătești necontenit, pentru a 
ajunge la desăvîrșire. Trebuie deci 
să fii modest și să iubești munca 
intensă, multilaterală, prin care 
devii din ce în ce mai folositor e- 
chipei tale.

Cînd faci parte d intr-o echipă 
sportivă trebuie să lupți cu trup 
și suflet alături de toți coechipierii, 
să-ți învingi tendințele de egoism. 
Numai atunci vei putea fi sportiv, 
numai atunci colegii de echipă vor 
avea încredere în tine, numai atunci 
se va putea spune că meriți încre
derea colectivului. Răsplată pentru 
o asemenea atitudine nu poate a- 
vea decît cel care s-a dovedit in
tr-adevăr bun sportiv, bun tovarăș 
și care nu precupețește nici uin efort 
pentru a-și ridica echipa. Iar una 
dintre cele mai frumoase recom
pense este, fără îndoială, aceea de 
a fi ales căpitanul echipei.

Viorel Pușcașu este tînăr, atît 
ca vîrstă cît și în „funcția" de că
pitan al echipei masculine de bas
chet Știința Timișoara. In schimb, 
este cel mat vechi jucător al echi
pei și, ceea ce este mai important, 
are toate calitățile cerute unui 
bun sportiv.

cu

nu....

responsabil”

-

încotro ți cu ce ocazie ?
Responsabilul secției de turism a colectivului Locomotiva Cluj. 
— Drum bun, drum bun... dar

văzînd că n-auzise că secția de 
turism a colectivului sportiv Loco
motiva din Direcția regională 
Cluj, numără ca membri activi, 
peste 2000 de persoane, aflind, cu 
mirare, că de existența unor șe
dințe turistice la Biroul de tu
rism nu-l informase nimeni nicio
dată, ne-am temut, cu naivitatea 
noastră, ca nu cumva să fi greșit 
adresa cu întrebările puse. Și a- 
tunci, ca să ne lămurim, l-am în
trebat :

— Dar dumneavoastră, cumva- 
aveți vreo muncă în cadrul Loco
motivei, în cadrul colectivului 
sportiv ?

Omul s-a îndreptat atunci din 
spete, cit îl ținea șira spinării, și 

tatea protagoniștilor ediției aciuiate 
a campionatelor mondiale.

La aceste campionate mondiale 
de tenis de masă participă jucători 
și jucătoare reprezentînd 33 țări. 
Primele meciuri se vor desfășura în 
cadrul probelor pe echipe femei și 
echipe bărbați. După cum se știe, 
Ia proba feminină pe echipe țara 
învingătoare primește odată cu titlul 
mondial și Cupa Corbillon, iar la 
echipele masculine îhtrecerile sînt 
dotate cu Cupa Swaythling care 
se decerne echipei clasate pe locul 
prim.

După cum s-a mai anunțat, la 
proba pe echipe femei s-au înscris 
23 de țări care a>u fost împărțite în 
3 grupe. In prima grupă figurează 
următoarele echipe : R.P. Ungară, 
R.P. Romînă, Belgia, Jugoslavia, 
Scoția, R.P. Bulgaria, Danemarca 
și Pakistan. Din grupa a 11-a fac 
parte următoarele țări: Japonia, 
R. Cehoslovacă, Franța, Egipt, O- 
landa, Saar, Irlanda, iar ultima 
grupă cuprinde echipele Angliei, 
Austriei, Țării Galilor, S.UA, Ger
maniei, Suediei, Elveției și Italiei.

In cadrul fiecărei grupe, la fel ca 
și la proba masculină, se va juca 
sistem turneu. Organizatorii au ho
tărât ca echipele câștigătoare ale 
grupelor 1 și 2 să joace un meci 
eliminatoriu, învingătorul urmînd 
să susțină apoi întîlnrirea finală cu 
cîștigătoarea grupei a III-a. Repre-

fapt, Viorel Pușcașu și-a In
activitatea sportivă ca jucă- 
volei în aniul 1949, c-înd juca

De 
ceput 
tor die . .
la CAMT. Aci s-a relevat prin ta- 
lentul și perseverența sa, fiind u- 
ndl dlin cei mai buni jucători ai 
echipei. S-a înitimplat însă să-i 
placă mai mult baschetul și, dteși 
avusese succese ca jucător de vo
lei, a învățat baschet. Primii pași 
au fost făcuți odată ou primii ani 
de facultate. Studentul în anul 
I al Facultății de Chimie Indu
strială V. Pușcașu a făcut parte 
diu echipa de baschet Știința Ti
mișoara încă de la înființarea ei, 
fiind unul din jucătorii ei de bază. 
La începiut, el a excelat numai prin 
precizia aruncărilor la coș. Intr’a- 
devăr, nu era meci la came Viorel 
Pușaașu să nu fie printre coșgheterii 
echipei, contribuind astfel. în mare 
măsură, la victoriile repurtate. Mai 
tîrziu însă și-a dat seama că pre
cizia la coș nu este suficientă pen
tru a fi un bun jucător.

De aceea a început să se perj 
fecționeze, muncind cu multă râvnă 
pentru completarea și desăvîrșF 
rea cunoștințelor sale tehnice și 
tactice.

Primul campionat divizionar, dis- 
pirta>t în amrf 1952, a însemnat un

în ochi,

Eu sînt 
ales de

la

că
îl

ne-a răspuns privindu-ne 
cu vădită trufie:

— Cum? Nu știați? 
Zaharia Chirilă. Am fost 
mase, mai de mult... Și funcționez 
de atunci, ca responsabil al secției 
de turism din colectivul nostru 
sportiv...

Din tot noianul de lucruri pe 
care fusesem dornici să le aflăm, 
omul ne răspunsese, în sfîrșit, 
această ultimă întrebare.

Noi am plecat satisfăcuți 
știa cel puțin atît. Știa cum 
cheamă și ce răspundere are.

Cît despre activitate, las’ 
ducă alții...

(După o corespondență 
de E. Bocoș)

s-o

de 
Sco-

zentativa noastră feminina va juca 
următoarele partide: sîmbătă 16 
aprilie: cu R.P. Bulgaria, Dane
marca și Jugoslavia; duminică 17 
aprilie: cu Pakistan, Scoția și Bel
gia, iar luni 18 aprilie echipa noas
tră va întîlni reprezentativa R.P. 
Ungară.

La proba pe echipe bărbați cele 
33 de echipe se vor întrece în 4 
serii după cum urmează: seria 1: 
R. Cehoslovacă, Franța, Brazilia, 
Egipt, Olanda, Pakistan, Italia, Jer
sey, Guernsey; seria a II-a: R.P. 
Ungară, S.U.A., Suedia, Irlanda, 
R.P. Bulgaria, Portugalia, Finlan
da, Danemarca ; seria a III-a : Ja
ponia, Jugoslavia, Vietnamul 
sud, Austria, Belgia, Australia, 
ția. Norvegia; seria a IV-a: An
glia, R.P. Romînă, Germania, ~ 
Galilor, Spania, Elveția, Saar, 
ban. Cete patru echipe cîștigătoare 
ale seriilor vor juca apoi eliminato
riu în ordinea următoare: învingă- 
toarea din seria I cu învingătoarea 
din seria a IV-a, iar eștigătoarea 
din seria a 11-a cu cîștigătoarea 
din seria a III-a. Finala probei va 
avea Ioc între cîștigătoarele acestor 
două meciuri. Reprezentativa noas
tră masculină va avea de susținut 
următoarele jocuri: sîmbătă 16 a- 
prilie: cu Elveția și Saar ; dumini
că 17 aprilie: cu Spania, Germania 
și Țara Galilor, iar luni 18 aprilie 
cu Liban și Anglia.

Țara 
, Li-

mare succes pentru Știința Timi
șoara. Deși nu avea o activitate 
atît de îndelungată ca echipele dlin 
Tg. Mureș, Cluj, Oradea, Știința 
Timișoara a obținut locul cinci în 
clasamentul general și primul loc 
în clasamentul echipelor provincia
le. Tot astfel anul trecut, Știința 
Timișoara s-a dovedit cea mai bună 
echipă din provincie, iair în cam
pionatul din acest an a obținut 
pînă acum rezultate frumoase.

Viorel Pușcașu a luptat tnitot- 
deauna diin răsputeri pentru suc
cesul colectivului din care face 
parte. In cursul anilor s-a eviden
țiat în nenumărate rânduri, și a 
devenit un adevărat coordonator al 
jocului echipei. Recunoașterea me
ritelor și răsplata pentru entuzias
mul și perseverența sa a venit 
anul trecut, cînd întreg colectivul 
echipei de baschet l-a ales căpitan. 
Este o mare cinste și o mare în
credere să fii căpitan al unei e- 
chipe sportive de frunte, mai ales 
cînd ești tînăr.

Deși are numai 22 de ani, Viorel 
Pușcașu a dovedit cu prisosință 
că merită această încredere, iair a- 
cum se observă mai bine acest 
fapt, fiindcă el continuă să fie un 
exemplu în toate domeniile de ac
tivitate. In afara succeselor obți
nute în sport, Viorel Pușcașu are 
frumoase realizări și în munca pro
fesională. El este unul dintre cei 
mai conștiincioși stiidenți din anul 
IV al Institutului Politehnic, Fa
cultatea de Chimie Industrială. La 
recenta sesiune, Viorel Pușcașu și-a 
luat toate examenele.

Tînărul căpitan de echipă Viorel 
Pușcașu continuă să muncească cu 
aceeași perseverență ca și pînă 
acum.

D. STANCULESCU

I. M. F.-București (fete) și Inst Politehnic Timișoara (băieți) 
învingătoare in campionatele

TIMIȘOARA. (Prin telefon de la 
subredacția noastră). — Cea de a 
III-a ediție a campionatelor univer
sitare de gimnastică a luat sfîrșit 
odată cu disputarea finalelor pe care 
le-a găzduit sala de sport S.M.T.C.F. 
din localitate. Au luat parte la în
trecerile finale 18 echipe cuprinzînd 
266 concurenți.

De remarcat faptul că peste 25 la 
sută din numărul participanților sînt 
fruntași la învățătură obținînd la 
sesiunea de examene din iarnă me
dia „foarte bine". Cei mai mulți 
fruntași Ia învățătură i-a prezentat 
Institutiuil Politehnic Timișoara — 
compcjienții echipelor totalizează 46 
„foarte bine" — căruia i s-a decer
nat pentru aceasta o cupă.

In ceea ce privește nivelul tehnic 
sportiv el a lăsat de dorit la con
curentele de categoria a II-a care nu 
au putut confirma categoria. Ceilalți 
participanți s-au dovedit în progres.

Iată rezultatele înregistrate:
ECHIPE FETE: 1. I.M.F. Bucu

rești 290,65 p.; 2. I.P. Timișoara 
278,70 p.; 3. Universitatea Babeș
Cluj 267,56 p.; 4. I.M.F. Tg. Mureș 
246,86 p.; 5. I.M.F. Cluj 225,59 p.; 
6. I.S.E.P. București 214,86 p. ECHI. 
PE BĂIEȚI: 1. I.P. Timișoara 312,35 
p.; 2. I.P. București 302,30 p.; 3. I.P. 
Iași 300,80 p.j .4, Institutul de Gqil-

A 252-a întîlnire 
a Iui Gh. Fiat...

de 
pe

îți vorbește 
decît des*

le-a dat la

In holul Institutului Agronomic 
din Capitală a apărut săpfămîna 
trecută următorul anunț: ,,Anul I 
al Facultății de Mecanizare orga
nizează vineri 8 aiprilie, ora 17, o 
întîlnire între maestrul emerit al 
sportului Gh. Fiat și studenții 
stitutului".

Intîlnirea, deși diferea mult 
cele 251 susținute pînă acum 
ring, nu l-a emoționat pe Gh. Fiat. 
Calm și cu o cuceritoare sinceri* 
late, el a vorbit și apoi a răspuns 
numeroaselor întrebări de la masa 
de unde profesori, conferențiari și 
asistenți țin prelegeri viitorilor in* 
gineri agronomi. A spus lucruri in
teresante pe care studenții le-au 
ascultat cu atenție, a mărturisit în* 
tîmplări și impresii, a povestit 
cum a reușit să biruie momentele 
grele, ce se ivesc in meciurile de 
box și studenții l-au aplaudat-

Gheorghe Fiat a început prin a 
transmite studenților Institutului 
Agronomic un călduros salut din 
partea sportivilor Casei Ctntrale 
o Armatei, pe care îi reprezintă 
și alături de care el și-a desăvîr* 
șit măiestria sportivă. Apoi s-a în* 
șiruit — în cifre, impresii șl amin
tiri — întreaga activitate a aces
tui sportiv fruntaș: 251 îniîlniri 
dintre care 54 în fața boxerilor 
străini, un titlu de campion mon
dial universitar, numeroase titluri 
de campion al țării. Graba cu care 
Fiat a trecut peste succesele sale 
a lăsat să se întrevadă omul mo
dest care mai bucuros 
despre meritele altora 
pre ale sale.

Răspunsurile pe care 
întrebările puse de Aurel Muntea* 
nu. Marcu Barbu, Mircea Cupeș, 
Gh. Trandafir, asistent M. Silber* 
man șl multi alții, au făcut să se 
contureze din ce in ce mai precis 
activitatea acestui sportiv, perso
nalitatea lui. părerea despre alți 
boxeri și despre regimul de viață 
al unui sportiv fruntaș.

Astfel, viitorii ingineri agronomi 
au aflat că Fiat și-a început O'-fi- 
vitatea sportivă ca jucător d" fot* 
bal. că a debutat in bor - -■c- 
torie, deși nu avea pregătirea soe* 
cială. că cel mai puternic ad-'-’rsar 
al său a fost argentineanul 
pe care l-a întîlnît în cadrul îocu* 
rilor Olimpice, că în timp '•? în 
țările capitaliste boxul ia cornete* 
rul profesionist si distruge ’”'eți, 
în Uniunea Sovietică și în d-mo* 
crațiile populare el a fost umani* 
zat.

Au mai auzit studenții cu acest 
prilej un mare adevăr, valabil nu 
numai în sport, dar în toate dome* 
niile de activitate: „A progresa în* 
seamnă a învăța mereu". Poate că 
multora dintre studenții aflați vi
neri după amiază în amfiteatrul 
acela modern, luminat cu neon, li 
s-a părut că în clipa aceea le-a 
vorbit unul din bunii lor profesori. 
Cuvintele le-a rostit însă un boxer* 
maestrul emerit al sportului Gh. 
Fiat. care s-a dovedit un adevărat 
sportiv de tip nou, bine pregătit 
nu numai pentru o întîlnire 
ring, dar și 
de miez cu 
lectuali ale

pentru o discuție plină 
viitoare cadre de inie* 
(ării noastre.

S. BONIFACIU

I.P,

Tg.

universitare de gimnastică
strucții București 296,25 p.; 5. I.P. 
Cluj 293,80 p.; 6. Universitatea Bo4 
lyaii Cluj 287,50 p.; 7.. I.M.F. Tg. 
Mureș 243,43 p.

INDIVIDUAL FETE, cat I-as 1, 
Mira Weiss (Inst. Arhitectură Buc.) 
67 p.; 2. Cristei Hermes (I.P.T.) 
66,35 p.; cat. a Il-a: 1. Rodica Stin- 
ghe (Inst. Forestier Or. Stalin) 
22,37 p.; 2. ’ ’ ” ! ~
Parhon Buc.) 
men Blaga 
20,25 p. cat. a 
bău (I.S.E.P.
Elena 
50,70 p.; 
(I.S.E.P. 
DUAL BĂIEȚI, cat. I-a: 
Varga (I.M.F. Cluj) 97,35 p 
Kiss (I.P. Cluj) 84,10 p.; 
Năitescu (l.C. Buc.) 83 p.; 
r:... 7 :_____ .2. ~ ,
p.; 2. M. Grigorov (I.P. Iași) 48,85 
p.; 3. St. Banyai (Univ. Bolyai 
Cluj) 48 p.; cat. a III-a: 1 St 
Beregi (IP. Timișoara) 53,65 p.;
2. M. Bodeanu (I.P. Tim.) 52 p.;
3, J. Groshart (I.P. Tim.) 51,48 p.

Irina Bran (Univ. 
22,32 p.; 3. Car- 
(Univ. Babeș Cluj) 
III-a: 1. Elena S;<- 
Buc.) 51,60 p.; 2.

Dumitrescu (I.M.F. Buc.) 
3. Steluța Moldovan

Buc.) 50,30 p. INDIVh ------- _ j -
2. li

3. îi
,___ ___ , , , cat. ăi

Il-a: D. îonescu (I.C. Buc.) 49,95

N.

SEVER ȘERBAN

S.UA


Jn fiecare primăvară, trecerea caravanei cicliste prin de
pe Valea Prahovei constituie un adevărat eveniment.

Pe traseul „Curse Scmteii”, 
în așteptarea tradiționalei întreceri...
Dacă ne-ați fi însoțit în „raidul" 

nostru cu mașina, pe ruta tradi
ționalei întreceri „Cursa Scînteli*, 
ați fi putut constata cu plăcere 
că, nu numai cicliștii sînt cei care 
se pregătesc cu sirguinți și aș
teaptă cu jusrificctă emoție ziua 
startului, ci că și mulți, foarte 
mu’ți cetățeni, din orașele st co- 
ipunete de pe traseu, așteaptă cu 
vie nerăbdare trecerea caravanei 
cicliste. De altfel, în vederea 
„Cursei Scînteii" și orga nete spor
tive din localitățile de pe parcurs, 
sprijinite de argarizațwle de masă, 
ifesfășaară la ora actuală intense 
pregătiri.
t Dar, nu numaj zilele în care se 
■desfășoară concursul prilejuiesc cli
pe deosebit de plăcute, ci și zilele de 
antrenament. Astfel, de îndată ce 
vremea îngăduie și cicliștii por
nesc să-și facă „rodajul", plutoa- 
nele de alergători sînt întîmpinate 
pe șosea cu multă voioșie. Aceste 
primiri însuflețite se întețesc, pe 
măsură ce se apropie data desfășu
rării cursei. Grupurile de alergă
tori sînt așteptate cu regularitate, 
în după-atniezele obișnuite pentru 
antrenament (marți, joi și vineri), 
ea și duminicile, zile în care nu
meroși cicliști bucureșteni parcurg 
distanțe mai mari, ajungînd pînă 
la Cîmpina, Sinaia sau chiar Pre- 
ideal, de unde fac cale întoarsă. 
Aceste distanțe ei le parcurg, de
seori, în două etape: pleacă sîm- 
lăta după-amiază, și se înapoiază 
duminica spre seară...

De fiecare dată, cicliștii sînt 
primiți cu entuziasm, ca în timpul 
competiției. Ba, se aud strigăte — 
iot ca și în timpul întrecerii — di
ferite nume de alergători, mai 
populare în ciclism, chiar dacă, nu

întrecerile de lupte 
ale juniorilor

In sala „Rezervele de Muncă" 
din Capitală s-a desfășurat dumi
nică dimineața prima întîlnire de 
lupte clasice rezervată juniorilor. A- 
-ceaslă întrecere, inițiată de comisia 
■orășenească București și menită să 
angreneze în special luptătorii ti- 
znerî, în concursuri de o mai mare 
■durată, și-a dovedit pe deplin utili- 
fotea.«Tinerii luptători.au astfel pri

lejul să-și ridice nivelul de pregă
tire tehnică și fizică, acttmulînd în 
același timp o mai mare experiență 
a concursurilor. Prima întrecere din 
•cadrul acestui concurs, disputată 
Intre echipele Rezervele de Muncă 
’ți Flamura roșie Alimentația pu
blică a fost cîștigată de prima echi
pă ou scorul de 10—2. Iată acum 
.rezultatele tehnițe în ordinea cate- 
Jgoriilor: S. Stanciu (Rez. Muncă) 
Învinge prin tuș pe D. Dragomir 
l(Fl. roșie): G. Tobă (FI. roșie) în- 
Șrece prin tuș pe R. Stancu’ (Rez. 
.Muncă); G. Bobei (Rez. Muncă) 
-învinge prin tuș pe A. Bardoșî 
ȚEL roșie); T. Mănăilescu (Rez. 
•Muncă) învinge prin tuș pe G. Caz- 
unir (FI. roșie); M. Ior’dache (Rez. 
’Muncă) „învinge prin tuș pe E. 
■Dumitrescu (FI. roșie).; I. Codin 
Jf&ez. Muncă) învinge ia puncte pe 
■G. Vechiu (FI. roșie); O. Naibert 
XRez. Muncă) învinge prin tuș pe 
j. Dumitrescu (Fi. roșie); N. Bra- 
țoșin (Rez. Muncă) învinge prin 
âhș pe M. Tema (FI. roșie); I. Trifu 
•ffRez. Muncă) cîștigă fără adver- 
‘sar; Șt. Popa (Rez Muncă) învin
ge prin tiuș pe E. Bădeanu (FI. ro
șie); T. Țăranii (Rez. Muncă)' țn- 

ivlnge prin tuș pe' T. Zain (FI. ro- 
5ș>e); R. Zwich (FI. roșie) învinge 
prin tuș pe P. Metzger (Rez. Mun- 

întotdeauna cel strigăt se află în 
plutonul respectiv... Deseori, se 
aud glasurile cristaline ale copiâkr 
care întreabă: Nene. cînd e „Cursa 
Sdnteii? Alteori, strigă: Bravo 
Narbadian... Hai .Moiceanu... Bra
vo Ștefu... Firește că micii specta
tori nu-i pot cunoaște sau recu
noaște absolut pe toți alergătorii... 

Și este o mare bucurie pentru ei, 
cînd vreunul sau mai mulți cicliști 
se opresc, fie din pricina unei pane 
de cauciuc, a unei defecțiuni ma
teriale, sau numai ca să-și umple 
bidoanele cu apă. Atunci, „puștii" 
de pe marginea șoselei, care atît 
așteaptă, năvălesc în junii alergă
torului sau alergătorilor în cauză, 
asaltîndu-i cu tot soiul de întrebări, 
dornici să afle cît mai multe nou
tăți despre ciclism și cicliști.

Așa cum — de pildă — au făcut 
deunăzi, la ieșirea din Comarnic, 
unde lotul de tineri alergători p'.o- 
eșteni, condus de Ion Dolete (care 
în ciuda celor 20 de ani de ciclism 
nu a renunțat încă la pedalaj) se 
eprise pentru a face o cursă de an
trenament, cu plecări individuale 
pînă la Bușteni.
Și trebuie să fiii foarte prompt 

șl bine documentat în răspunsurile 
pe care le dai, căci altminteri riști 
ca micii „mari" pasionați ai spor
tului pedalei să-și facă o proastă 
părere—

De la ei însă, poți afla, dacă te 
interesează, în ce zi au urcat Po
sada cicliștii de la C.C.A., cînd a>u 
coborît pînă la Cîmpina dinamoviștii 

. din Orașul Stalin, în frunte cu an- 
trenaral lor Nicctee Chicambairi sau 
că Ervant Norhadian urcă la fel 
de bine ca în... tinerețe,

Antrenorul dinamoviștilor, deși 
are 40 de ani bătuți pe muclite, se 
ține încă foarte bine în cadența ti
nerilor, ba chiar îi și pune deseori 
la grea încercare — după cum te 
asigură, în calitatea lor de mar
tori oculari, acești permanenți „ob
servatori" ai antrenamentelor cicliș
tilor. Afli, de asemenea, care sînt 
tinerii cu șanse certe de a realiza 
o performanță de frunte anul aces
ta, care sînt, la ora actuală, cei 
mai buni cățărători, că Ioniță co
boară excelent, și așa mai departe...

Tot de la acești mici „cronicari" 
orali ai ciclismului, mai poți afla 
o sumedenie de amănunte asupra 
pregătirilor organizatorice de pe 
traseu, asupra desfășurării probei 
în anii trecuți, despre pregătirea 
cicliștilor, despre ultimele lor 
performanțe, precum și amănunte 
de „stare civilă", cu privire la unii 
alergători fruntași. Cîți ani au, 
de cite ori au cucerit campionatul, 
dacă sînt căsătoriți, cîți copii au, 
de cînd fac ciclism... Și așa mai 
departe...

In sfîrșit, un adevărat reportaj, 
viu și colorat, care însă nu apare 
nicăieri, pentru că micii cronicari 
nu-1 scriu, ci îl vorbesc...

EMIL IE NC EG

Concursul republican de record pe 50 km. la motcciclism
Conform ho'.ărîrii luate de co

misia centrală de auto-moto de a 
atribui asociațiilor sportive, orga
nizarea diferitelor întreceri moto 
cu caracter republican, anul aces
ta concursul republican de record 
pe 59 km. se va disputa în ot- 
gamizarea Casei Centrale a Ar
matei duminică 17 aprilie.

Acest concurs se găsește acum 
la cea de a IX-a ediție a sa. Cu 
fieaaine an întrecerile mctocteliiști- 
lor pe șoseaua București—Alexan
dria (între bornele kilometrice 
7—57) devin mai grele, alergăto
rii trebuind să depună eforturi se
rioase pentru doborirea recorduri
lor. Motocicliștîii trebuie să. facă 
față în acest concurs unui traseu 
care suferă continue modificări. 1

Dih
In scurta relatare asupra meciu

lui de categoria A dintre Știința
I.C.F.  și Flamura roșie Cisnădie, 
apărută în numărul de ieri al zia
rului nostru am tinut să subliniem 
modul nesatisfăcător în care arbi
trul Gh. Vișan (București) a con- 
*dus acest joc. Este util să ne c- 
cupăm acum mai pe larg de acea
stă problemă.

Din capul locului trebuie arătat 
câ acest arbitraj a influențat DI
RECT rezultatul întîlnirii. Intr-ade
văr, în ultimele secunde de joc, 
la un atac al Flamurii roșii, Ghim- 
pel (FI. roșie), în poziție clară de 
șut, aflîndu-se chiar pe semicerc, a 
fcst faultat intenționat de un apă
rător de Ia Știinfa I.C.F. In astfel 
de situații, regulamentul este dar 
și nu dă prilej la nici un fel de 
Interpretare. Infracțiunea comisă 
de jucătorul de la I.C.F. trebuia 
sancționată cu lovitură de pedeap
să de la 13 m. Spre surprinderea 
generală, arbitrul Vișan a dictat 
msă aruncarea liberă de la 17 m. 
Această gravă greșeală denotă dt 
de lipsit de simțul răspunderii este 
arbitrul Gh. Vișan. Era evident că 
aruncarea de la 13 m- putea ho
tărî soarta meciului tn favoarea e- 
chipei textUiste. Decizia arbitrului 
avea, mai mult ca oricînd, un ca
racter hotăritor. Or, tocmai aceasta 
a „evitat" arbitrul Vișan. Este de 
neînțeles cum un arbitru căruia i 
se încredințează meciuri de prima 
categorie apreciază fazele de joc, 
nu după cum cere regulamentul, 
ci după scorul întîlnirii și felul cum 
deciziile sale pot sau nu influența 
acest scor. Arbitrul Gh. Vișan a co
mis și alte greșeli care, considerate 
împreună cu cea amintită, ridică în 
mod serios întrebarea dacă mai 
poate fi delegat la meciuri din 
campionatele republicane. Astfel, 
el a arătat că nu cunoaște ce este 
jocul _ pasiv. Cînd, ia un moment 
dat, jucătorii de la Flamura roșie 
pasau mingea îndărăt, nu pentru'a 
„trage de timp" ci fiindcă erau 
atacați de aproape de jucătorii de 
la I.C.F. retrași în apărare, arbi
tru! a sancționat totuși echipa din 
Cisnădie pentru... joc pasiv. De a- 
semenea, unele intrări corecte ale 
jucătorilor ambelor echipe pentru 
deposedarea adversarului de balon 
au fost greșit sancționate ca faul
turi.

Arbitrajul lui Gh. Vișan trebuie 
să formeze obiectul unei serioase 
analize din partea forurilor com
petente.

(I. M.)

UN EXEMPLU DE APLICARE A 
APĂRĂRI! „OM LA OM"

Scorul de 5—2, cu care echipa 
feminină Progresul Orașul Statin a 
întrecut formația textilistelor din 
Sibiu nu exprimă just raportul de 
forțe de pe teren. Se poate spune 
că Flamura roșie Sibiu a ,,scăpat" 
numai cu 5-2, mai ales că în cea. 
de a doua repriză pe teren a exi
stat o singură echipă: Progresul 
Orașul Stalin !

Desigur, că, așa după cum expli
cau antrenorii celor două echipe, 
pregătirea fizică mult superioară a

O frumoasă
Duminică dimineața a continuat 

pe arena Recolta din Capitală, întî.1- 
nirea de popice dintre reprezentati- 
fvele; orașelor București și Sibiu. Du
pă _ prima zi de întreceri, popicarii 
sibieni au reușit să-și asigure un a- 
vantaj de 35 popite doborîte. In a- 
ceastă parte a jocului, care a avut 
o evoluție interesantă, s-a remarcat 
Paraschiv Șuschu (Sibiu) care diri 
100 lovituri (50 plin -I- 50 izolate) 
a reușit să doboare 389 popice. De- 
monsfrînd o bună concepție tactică, 
jucătorul sibian și-a întrecut adver
sarul direct — Iosif Orosz — care 
s-a prezentat surprinzător de slab 
realizînd numai 320 popice doborîte. 
Popicarul Șuschu, care trebuie să 
insiste în viitor pentru însușirea te
meinică a stilului înșurubat; exer-

Șoseaua se deteriorează, se repară 
și toate acestea produc denivelări, 
care pun noi probleme concuren- 
ților. Lată de ce, una din princi
palele preocupări ale alergătorilor 
este studiul amănunțit al șoselei, 
efectuîndu-se multe exerciții de 
luare a virajelor în maximum de 
viteză.

Cu toată vremea nefavorabilă 
din ultimele zile, motocicK-știi au 
făcut pînă în prezent numeroase 
ieșiri pe traseul de concurs, an- 
trenfndu-se cu seriozitate pentru a 
putea obține și anul acesta noi 
îmbunătățiri ale recordurilor.

. Faptul că în concursul republi
can d« record pe 50 km., aler

ultima etapa de
echipei din Orașul Stalin a deter
minat ca, în special în partea a 
doua a jocului, meciul să fie la 
discreția echipei Progresul.

Că buna pregătire fizică a echi
pei din Orașul Stalin a contribuit 
la obținerea victoriei este foarte 
adevărat și noi sîntem de acord cu 
acest lucru. Dar, nu numai pregă
tirea fizică a determinat superiori
tatea evidentă a echipei oaspe în 
jocul de la Sibiu, ci și orientarea 
tactică, în care un rol hotăritor 
l-a avut aplicarea sistemului „om 
la om".

Asupra acestui lucru credem că 
este necesar să insistăm, pentru 
că felul în care a aplicat echipa 
din Orașul Stalin (antrenor prof. 
D. Popescu-Colibași) sistemul ,,om 
la om“ poate constitui un exem
plu chiar și pentru echipele mas
culine. In jocul echipei Progresul 
din Orașul Stalin sistemul „om la 
cm" nu a mai avut un caracter 
strict defensiv. Jucătoarele de la 
Orașul Stalin și-au iuaf „în primi
re" adversarele, în special în cea 
de a dcua repriză, chiar din fața 
porții Ier. In acest fel echipa Fla
mura roșie Sibiu, -în rîndurile că
reia se găsesc jucătoare cu sufi
cientă experiență (Magda Drasser, 
Erica Bîahm. etc.) și-a văzut în 
permanență atacurile „sufocate" 
chiar în momentul cînd ele erau 
inițiate. Jucătoarele de la Sibiu nu 
au organizat în cea de a doua re
priză nici o acțiune ofensivă peri
culoasă, nereușind să ajungă Ia 
poarta echipei din Orașul Stalin, 
decît de cîteva ori și atunci au 
tras la poartă slab și imprecis.

Trebuie să arătăm că Progresul 
Orașul Stalin a jucat așa, nu pen
tru a forța victoria. Chiar atunci, 
cînd avea o diferență de scor apre
ciabilă, în raport cu timpul care 
mai rămăsese pînă la sfîrșitul jo
cului, componentele echipei Progre
sul jucau totuși „om la om", pe

Un aspect din jocul C.C.A. — Flacăra Ploești. Atacantul ploeștean 
s-a demarcat, a primit balonul și șutează nestingherit.

victorie a popicarilor din Sibiu
s*nd îndeosebi la figurile izolate, 
este uh element cu frumoase posi
bilități.

Ih cea de a doua zi, jucătorii 
bucureșteni au intrat pe pistă hotă- 
rîți să refacă handicapul. Traian 
MihăAescu, care a tras în forță, a 
reușit prârir-iwn joc bine orientat 
tactic, să-și întreacă adversarul, Fr. 
Schothaler, cu 60 popice și astfel 
să creeze avantaj echipei sale. Cu 
toate acestea, lipsa de omogenitate 
și coeziune, manifestate de ceilalți 
jucători (Saenco Niculae, Alexan
dru Gomoiu, Constantin Niculae, 
Andrei Alexandru au făcut ca echi
pa bucureșteană să piardă partida 
la o diferență de 39 popice doborîte.

Slaba comportare a echipei bucu- 

gătorii parcurg virajele o singură 
dată, cere ca respectivele viraje 
să fie luate în cele mai bune con
diții și cu maximum de viteză. 
Aceasta fără ca motorul să piardă 
din ture și exploatîr.d întreaga 
posibilitate a motocicletelor pe li
niile drepte.

Discutind cu antrenorul Anton 
Dumitrescu despre tactica ne care 
trebuie s-o adopte motocicîiștij în 
această competiție, el ne-a mărtu
risit că, deși s-ar părea că dato
rită condițiilor speciale în care se 
desfășoară probele de viteză pe 
șosea, alergătorii nu trebuie să se 
preocupe de menajarea mașinii, a 
frînelor și chiar a persoanei lor 
aceasta mu este just, deoarece din 
experiența competițiilor anterioare

handbal
tot terenul. Aceasta ă făcut cr 
echipa din Sibiu să nu poată ataca 
deloc.

S-a dovedit din nou că pentru a 
putea juca „om la om" pe tot te
renul ai nevoie da o bună pregă
tire fizică, lucru pe care îl subli
niam mai sus. Și echipa Progresul 
Orașul Stalin s-a arătat bine pre
gătită din punct de vedere fizic, 
ceea ce face ca în perioada actua
lă ea să fie una din cele maj în 
formă echipe.

(A. C.)

DE LA UN MECI 
DE CATEGORIA B

Flacăra Tîrgovlște, care a jucat 
duminică cu Locomotiva București, 
a arătat că este o echipă cu fru
moase perspective, a prestat un joc 
bun și și-a confirmat justețea pre
zenței fn categoria B. Mulți dintre 
tinerii jucători tîrgovișteni ,au a- 
rătat frumoase calități, iar ansam- 
blid lor a funcționat mulțumitor. 
Progresul acestei echipe — și deci 
al handbalului în acest centru nou 
pentru disciplina sportivă respec
tivă — este însă condiționat de 
un mai consistent sprijin din partea 
colectivului pe lingă care activea
ză secția. In primul rînd, se ridică 
problema angajării unui antrenor 
pentru că, la ora actuală, echipa 
este pregătită și condusă de un 
jucător. Lipsa antrenorului a fost 
evidentă în jocul de duminică, ,'n 
care echipei i-a lipsit cineva care 
s-o dirijeze die pe tușă.

Și un fapt die remarcat: arbitra
jul lui M. Păunescu, care a ară
tat o justă orientare în problemele 
acordării loviturilor de la 13 me
tri. El a acordat o asemenea pe
nalizare chiar pentru un fault o' 
mis la mare distanță de poartă. In 
condițiunile recomar.date recent ce 
colegiul de arbitri, (r.u.) 

reștene nu scade cu nimic din suc
cesul popicarilor sibieni, care au 
avut și ei dezavaniajul lipsei de an
trenament cu bila de ebonit, dar dto- 
zenia și dorința de a învinge le-au 
adus o meritată victorie.

Iată acum rezultatele individua
le: BUCUREȘTI: Ușer Klein 391, 
D. Goteanu 366, Gh. Popescu 355, 
Cr. Mada 377, I. Orosz 320, Tr. Mi- 
hăilescu 381, Nic. Saenco 349, Alex. 
Gomoiu 369, Const. Niculae 348. 
Alex. Andrei 333. SIBIU: A. Mur.- 
teanu 370, 1. Moțoc 368, L Dajn 
337, I. Crețoiu 380, P. Șuschu 389 
I. Schothaler 321, C. Iocescu 354. 
Gh. Ghișoiu 382, C. Majoreanu 336. 
I. Munteanu 391.

TR. IOAMȚESCL*

S-a văzut că alergă terii care >3 
mers fără a ține seama de posi- 
ti-lățite motocicletei lor, aa av- 
bult să abandoneze ictrererea, in 
urma deteriorării retries. Prin- 
tr un minuțios studiu al traseului 
re pot scurta virajele ieșind tare 
dintr-un viraj pe care 1-ai luat 
corect, se po; obțsie viteze mc:li 
mai mari pe liniile drepte, toate 
acestea asigurînd apoi succesul.

lată una din problemele pe care 
vor trebui să le discute antrenorii 
cu motocicliștii de a căror pregă
tire se preocupă căutînd să stabi
lească încă în cursul acestei săp- 
tămîni felul cum fiecare motoci- 
cîist, în funcție de mașina cu care 
va concura, va alerga în compe
tiția de record de duminică.

lupt%25c4%2583tori.au
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Cîteva considerații după Cupa Dinamo la schi
întrecerile din cadrul cupei Di- 

na mo la schi, desfășurate timp 
de patru zile pe pîrtiile din Bu- 
cegi, ne-lăiu oferit o surpriză plă- 
cută și anume aceea că schiorii 
noștri, și în special băieții au făcut 
remarcabile progrese de ordin teh- 
nic și, într-o oarecare măsură, de 
ordin tactic.

Ne obișnuisem ca în majoritatea 
concursurilor dte pînă acum să în- 
tî'.Tiiiim pe o ri mele locuiri a-ceteaiși 
nume a 2-3 schiori care își dis
putau cu regularitate întâietatea. 
Iată că la Cupa Dinamo, în toate 
probele alpine, aceste prime locuri 
au fost asaltate de numeroși schi
ori pînă ru de muil, mai puțin 
„oretențiosi". Remarcăm în aceas
tă privință comportarea execelen- 
tă- a lui Klaus Theil (Voința) cîș- 
tigătorul probelor de slalom spe
cial și slalom uriaș, a dinamoviș- 
tilor I. Secui, N. Lupan și I. Let
că, clasați pe primele locuri în 
toate probele alpine și îndeosebi a 
tânărului Mihai Bucur (Progresul) 
care, de asemenea, nu a lipsit îni 
nici o probă din primele locuri. O 
comportare bună a avut și M. E- 
nache și A. Albert (C.C.A.). Dacă 
cercetăm clasamentele mdwiâisa’e 
ale probelor alipine, constatăm cu 
bucurie că un mare număr de 
.chiori sînt despărțiți de numai 
dteva zecimi de secundă. Acest 
ucru ilustrează cu prisosință sal- 
lul calitativ și valoarea apropiată 
ia care au ajuns part:c'panț:i de 
ta probele alpine-

O altă remarcă pozitivă este 
aceea că schiorii din diferite aso- 
îiații au început să conlucreze în 
pregătirea probelor, ceruitul și fe
lul în oare vor ataca diferite porții, 
ne mai fi'rrd un ..secret de caisă". 
Acest lucru contribuie la progre
sul tehnic general.

Proba de coborîre, de altfel cea 
-te frumoasă d'n acest ccncu’s 
(influențată, în bună parte, de 
tăpada înghețată) a constituit un 
exarr'-i relativ ușor pentru cc-’-o- 
ritori. Cu toate acestea, mulți din
tre ei s-;u ..împiedicat" tocmai la 
sfîrțittai traseului. Coborârea a fost

INFORMAȚII ©onosport

AMĂNUNTE DESPRE CON- CURSUL SPECIAL DIN 13
APRILIE

■ Concursul special din 13 apri
lie se închide in provincie as=.ă sea
ră. La Ploeșii concursul se tnchi- 
«fe mîîne la orele 11, isr in Bucu
rești mîine la orele 14.

b Acest concurs cuprinde 16 me
ciuri de fotbal. Rezultatele meciu
rilor din cat A (I-VI) și al pri
mului de la rezervă Dinamo Bucu
rești — C.C.A. (tineret) vor fi cu
noscute mîine seară. Celelalte re
zultate vor fi cunoscute duminică 
seara.

e Majoritatea din cele 16 întâl
niri de fotbal din acest concurs sînt 
foarte echilibrate așa că ele vor 
supune la o serioasă încercare pe 
participa rații la PRONOSPORT care 
în ultimul timp și mai ales la 
concursul de duminică, au dovedit 
o apreciabilă creștere a cunoștin
țelor lor sportive. Rămîne de vă

CONCURSULUI SPECIAL
DIN

PRONOSTICUL
ETAPA 

î. C.C.A
II. Știința Timișoara
III. Minerul Petroșani
IV. Locomotiva Tg. Mureș
V. știința Cluj
VI. Dinamo Orașul Stalin
VII. Locomotiva laș;
VIII. Fiamura roșie Bacău 
JX. Metalul Reșița
X. Flacăra Moreni
XI. Vasas Budapesta
XII. Honved Budapesta

Meciuri
A. Dinamo
B. Minerul
C. Dînamo 
O. Metalul

Pentru

București 
Lupeni 
6 București 
Oradea
combinație sînt necesare 192 buletine.
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ETAPA DIN
I. Progresul București
II. Locomotiva Timișoara
III. Flacăra Ploești
IV. Locomotiva Tg. Mureș
V. Minerul Petroșani
VI. Avîntul Reghin
VII. Metalul Uz. T-ractoaire

Orașul Stalin
VIII. Flamura roșie Sf. Gheorghe
IX. Dinamo’Bacău
X. ’ Locomotiva Arad
XI. Flamura roșie Cluj
XII. Gyori Vasas

Meciuri
A. Progresul Focșani

B. Dinamo Galați
C. Flamura roșie Burdujeni
D. Flacăra Mediaș 

cîștiigaită de maestrul eipcriuliuii 
Mihaii Biră (C.C.A.) ou o (dife
rență de 2 sec. 3 zecimi față de 
.all doilea clasat.

Cu toate acestea, câștigătorul 
moral al probei a fost Radii Scîr- 
neci (C.C.A.) care înregistrase cel 
mai bun tîmip pînă la 25 m. îna
inte de sosire, unde a căzut.

Vorbind despre juniori, putem 
spune că și aceștia au marcat un 
progres însemnat și că s-au apro
piat, oarecum, de valoarea seniori
lor. Remacăm în această privință 
buna comportare a lui N. Iovici 
(Fi. roșie). P. Klinci (Progresul), 
Klaus Fronius (Voința) etc.

O problemă nerezolvată rămîne 
încă aceea a semiioaireilor și junioa
relor, care se alia într-un stadiu 
de pregătire necorespunzător. Ast
fel, în afară de Magdalena Maro- 
tinenanu (C.C.A.) și Gertrude Le- 
xen (Progresul) care câștigă cu 
regularitate probele rezervate -se
nioarelor și respectiv junioarelor, 
restul concurentelor se prezintă 
slab pregătitei

Și acum cîteva cuvinte despre 
echipele de asociații participante 
la această competiție. Primele trei 
clasate. Voința, Flamura roșie Și 
Progresul, au putut obține aceste 
locuri, realizând astfel cel mai 
mare număr de puncte, datorită Io
turilor complete pe care le-au pre
zentat la start. Credem că este 
bine să amintim că unele echipe 
de asociații prezintă la start o se
rie de schiori vîrstnici care ar pu
tea fi în!ocu*ii cu succes de mulți 
juniori talentați. Procedând în acest 
fel (promovând demente tinere) 
chiar dacă rezultatele nu vor fi i- 
mediate, ele nu vor întârzia să 
vină.

Ca ultimă remarcă asupra aces
tei competiții, amintim greșita o- 
rientare a asociațiilor Avîntul și 
Locomotiva, care, deși au schiori 
fruntași, n-au găsit necesar să fie 
prezente la aceste întreceri.

I. OPRESCU

zut dacă și la acest concurs e> vor 
avea același mare eurccs în indica
rea rezultatelor.

c ..Concurs-1 special este cel 
mai „tare" concurs de pînă acum" 
spunea duminică maestrul sportului 
Călinoiu de ia Dinamo București. 
La meciurile Știința Timișoara— 
Flacăra Plcfâști. Minerul Pet oșani 
—FI roșie Arad, Metalul Reșița— 
Metalul C. Turzii sau Honved— 
Partizan (Belgrad) este foarte greu 
să indici că va cîștlga ech’ipa gaz
dă fiindcă tot așa de bine pot ob
ține victoria și oaspeții.

■ In- ultimul timp foarte mulți 
concurenți participă în colectiv. 
De aceea dăm mai jos un pronostic 
pentru participanții în colectiv. A- 
cest pronostic este dat de un co
lectiv de participanți de la Instiiu- 
tuQ Politehnic din București.

PRONOSPORT
13 APRILIE 1955 
Dinamo București 2, X 
Flacăra Ploești 1, X 
Flamura roșie Arad 1, X 
Progresul București 1, X, 2 
Avîntul Reghin 1
Locomotiva Timișoara 1 
Flacăra 1 Mai Ploești 1, X 
Avîntul Fălticeni 1
Metalul Cîmpia Turzii I, X 
Metalul Steagul roșu Or. Stalin 1 
Kinizsi Budapesta 2
Partizan Belgrad 1, X

de rezervă :
C.C-A. (tineret) X
Metalul Arad 1
Locomotiva Tr. Severin 1 
Metalul 'Hunedoara X

APRILIE 1955
Dinamo Oraștil Stalin 
Știința Cluj
Dinamo -București 
Flamura - roșie Arad 
Știința Timișoara 
Locomotiva Constanța

Locomotiva București 
Locomotiva Craiova 
Flacăra Cîmpina 
Locomotiva Cluj 
Progresul Oradea
Pecsi Dozsa 

de rezervă :
Dinamo Bîrlad 
Locomotiva Galați 
Știința Iași
Progresul Satu Mare.

C. C. A.-DINAMO
a

Mîine este programată etapa 
VlII-a a campionatului cate- 

8 goriei A, așteptată cu interes 
| și înfrigurare de iubetora fotba- 
â lului. Este normal să fie așa, 
? atît țimp cît în program figurea- 
j ză un „derbi" de valoarea celui 
l de la București (G.CA — Di- 
ț namo Buc.), cînd la Timișoara 
j Știința din localitate întîlnește 
1 Flacăra Ploești sau cînd în pro- 
Ș gram mai sînt meciuri ca : Mî- 
I nerul Petroșani — Flamura ro- 
I șie Arad, Locomotiva Tg. Mureș 
i — Progresul Buc., Dinamo Ora- 
: șui S talen — Locomotiva Tâmi- 
; șoara și Știința Cluj — Avîntul 

Reghin.
Bucureștenii sînt înaintea unui 

joc care întotdeauna a însemnat 
lin promițător „cap de afiș". In 
plus, de data aceasta C.C.A și 
Dinamo București vin cu „argu
mente" suplimentare la întrece
rea lor iradițiaraailă: victoriile 
realizate la scor în ultima e- 
tapă, sînt edificatoare, scu- 
tindu-ne de alte comentarii a- 
supra jocului care are loc mîine 
pe stadionul „23 August" sub 
conducerea arbitrului D. Schul- 
der. Formațiile vor fi probabil 
cele fo-losiiite în ultima etapă. La 
Dinamo, fundaș va juca Tom-a 
și mijlocaș Nemeș, iar Barta 
va inilocui -pe Bctan care, su
ferind o întir.drre de ligament, 
este indisponibil pentru cîteva 
jocuri.

Meciul de la Timișoara din
tre Știința și Flacăra Ploești in
teresează la fel de mult. In jurul 
acestui joc un singur lucru este 
sigur și acesta nu se referă la 
rezultat ci la calitatea jocului 
Știința și Flacăra sînt două e- 
chipe ‘n formă, capabile de un 
spectacol fotbalistic la înălțimea 
așteptărilor publicului timișo
rean. Intîlnirea de Ia Petroșani 
este un prilej pentru Flamura ro
șie (care a închis duminică se
ria victoriilor Progresului Bucu
rești) de a-și confirma revenirea 
în formă, iar pentru Minerul 
Petroșani este un moment priel
nic pentru a reface „terenul ;
pierdut" la Cluj. Tg. Mureș găz- ; 
duiește lupta dintre două echipe i 
care vor căuta cu orice preț să . 
se reabiliteze după înfrângerile ; 
din ultima etapă. ;

Ora de începere a meciurilor ; 
din această etapă va fi modifi- ■ 
cată începînd de mîine. Toate I 
jocurile vor avea loc la ora : 
16,30, în deschidere la 15,45 ju- ; 
c’nd echipele de tineret.

CÎTEVA ASPECTE CLUJENE

A fost necesară intervenția promp
tă a spectatorilor, care, și-au mani
festat nemulțumirea față de calitatea 
scăzută a jocului, pent.ru ca echipele 
să se „dezmorțească" și să facă 
jocul mai dinamic. Dintre ele a 
reușit mai bine Știința, care a cu
cerit o victoria meritată. Nu însă 
fără emoții, pe parcursul întîlnirii, 
deoarece Minerul Petroșani a cons
truit atacuri bune, dar execuțiile 
fiind statice, ele au rămas fără re
zultat. Apărarea clujenilor, — deși 
stoperul Luca s-a comportat sub ni
velul celorlalți apărători, — le-a res
pins cu ușurință. Pe scurt, atacul 
echipei din Petroșani a fost lipsit de 
vigoare și viteză în acțiuni, ceea ce 
a permis’ apărării Științei să rezolve 
cit succes momentele de dificultate..

Și Locomotiva Cluj a fost „ajuta
tă" de adversar în realizarea victo
riei. Flacăra Mediaș a intrat în acest 
meci decisă să „scoată" un rezultat 
de. egalitate și, în consecință, s-a 
organizat într-un joc defensiv. Ur
marea a fost că s-a comportat slab1 
ți numai forma bună a portarului 
Dumitrean a scăpat echipa de la o 
înfrângere la un scor mai mare.

Medieșenii trebuie să promoveze 
cu mult curaj, chiar cînd joacă în 
deplasare, ideea jocului ofensiv. Ei, 
știu doar, că cea mai bună apă
rare este atacul. De ce nu pun în 
practică acest vechi dar mereu ac
tual principiu?... (i-ș.).

TERENUL POATE INFLUENȚA
UN MECI

Intîlnirea Dinamo 6 — Metalul 
București a prilejuit un joc deosebit

Totdeauna întiir.irea dintre echipele C.C.A. și Dinamo București a 
prilejuit o luptă strinsă, îndirjită, spectaculoasă. Fotografia prezin
tă o fază la poarta echipei Dinamo, în meciul de anul trecut 

terminat cu scorul de 2 2.

După meciul
Intîlnirea dintre 

.Arad șă Progresul 
trimit toate calitățile unui 
„tare" de campionat A avut o pa
sionantă evoluție ca scor, o des
fășurare dinamică și spectaculoasă 
și — ceea ce este de reținut — s-a 
situat la un nivel tehnic satisfă
cător.

Campionii s-.au regăsit în sfâr
șit, după atâtea partide submedio
cre și au cucerit victoria, datorită 
mai ales elanului, dâi-zmieri și 
combativității de care au dat do
vadă. Introducerea 'kti Petschowsky 
In formația .arări samă a dat vn pu
ternic imbold întregii echipe, care 
a reușit să presteze cel mai bun 
joc den acest sezon. Deși ar părea 
curioasă afirmația noastră, cu re
ferire la acest rutinat jucător, cu 
o prodigioasă activitate, trebuie să 
spunem că Petschdwsky a avut... 
trac și de-abia în repriza a doua 
a dat un randament, pe măsura 
recunoscutelor sale posibilități. Pre
zența sa în echipă a avut însă un 
puternic efect moral și a influen
țat pozitiv aportul celorlalți jucă
tori. Flamura roșie a avut deci su
ficiente resurse morale și fizice, 
pentru că deși condusă cu 2—0, 
să egaleze și apoi să câștige. In-’ 
tieaga echipă a jucat cu multă 
însuflețire, evrdențiindu-se în deo
sebi Dușan, Jenei, Serfozo și Ca- 
paș.

Progresul a început bine acest 
joc și atacul, in deosebită vervă, 
a rcipșit să înscrie de două ori, în 
urma unor spectaculoase acțiuni 
colective. La scorul de 2-0, bucu-

F lamura roșie 
București a ân- 

meci

NOTE
de combativ și dîrz, dar corect în 
ciuda stării proaste a terenului. Este 
un fapt incontestabil, că starea tere
nului a influențat desfășurarea jo
cului (a îngreunat Ia maximum exe
cuțiile tehnice) șj putea influența în 
orice moment chiar rezultatul. Am
bele echipe au fost dezavantajate de 
teren, dar mai ales Dinamo 6, care 
în acest meci a desfășurat un joc 
mai legat, mai oambâîativ, dar lipsit 
de eficacitate. înaintașii dinamoviști 
au avut multe poziții bune la poar
tă, dar neputînd controla bine min
gea, au tras prost. Faptul acesta 
trebuie să-i convingă pe dinamoviști 
(ca și pe metalurgist!, de altfel) că 
un teren bun favorizează dezvolta
rea unui joc de calitate și, mai ales, 
eficace. Pe dinamoviști însă, trebuie 
să-i convingă meciul de sâmbătă că 
lucrările de reatnenajare a arenei 
Dinamo-Obor trebuie încheiate cît 
mai repede pentru a pune la dis
poziția jucătorilor condițiuni mai bu
ne de pregătire și de joc. Lucrările 
sînt în curs dar se desfășoară cu 
„încetinitorul". Consiliul regional al 
asociației Dinamo are datoria să 
intervină pentru accelerarea ritmu
lui lucrărilor, astfel îneît să redea 
fotbalului chiar anul acesta, un te
ren care este închis de aproape 
un an.

ALȚI JUNIORI PE TEREN !

Dumincă, activitatea fotbalului se 
va intensifica : începe o nouă com
petiție a juniorilor, „Cupa Orașelor".

de la Arad
au frînat iureșul, atacul 

lăsat prea ușor deposedat 
_ —x.----- j — depă-

reștenii 
lor s-a 
de bal-an, iar apărarea — depă
șită ca vigoare și statură de înain
tașii arădeni — n-,a putut stăvili 
egalarea, portarul Popovici contri
buind prin silaba sa comportare la 
demoralizarea echipei.

Apărarea Progresului a comis 
grava greșeală de a juca mingea 
pe sus și s-a lăsat angrenată în 
acest joc „aerian", în care handi
capul staturii și al lipsei de de
tentă a constituit un avantaj pen
tru înia-inia-șii Flamurii roșii, care 
au ieșit învingători în majoritatea 
duelurilor pentru bal-on-.

Atacul echipei bucurt-ștene a fost 
agresiv, a combinat frumos și a 
căutat mereu poarta adversă. Ozon 
a făcut cîteva curse în stilul său 
specific, și-a pus în convenabilă 
poziție de șut partenerii, dar a 
greșit trăgând el personal prea pu
țin și fără vigoare la poartă.

De asemenea, îniaiimiteșaii Prognesiu- 
lui n-au fost capabili să fructifice 
miei una dim lloviturile 
de care au beneficiat (13 
5 .aile Flamurii roșii). Și 
nu atît din faptul că au 
zavantajați de statură, cît 
za plasamentului defectuos. Astfel 
că, deși loviturile de colț — bă
tute de preferință de Ozon — au 
fost corect executate, ele n-au pu
tut crea ocazii de gol.

Arbitrajul lui Mircea Cruțescu, 
competent și . autoritar. El n-a in
tervenit in joc decât rare ori și 
numai pentru a frîna unele tendințe 
de joc periculos.

S. MASSLER-

de colț 
față de 
aceasta 

fost de- 
(Wn cau-

Această întrecere va prilejui afir
marea unui număr și mai mare de 
juniori, de data aceasta alții, decît 
cei care activează în cadrul cam
pionatului republican. De altfel, ju
niorii echipelor de categoria A și 
B nu pot fi selecționați în reprezen
tativele de orașe. In modul acesta, 
juniorii celorlalte echipe — din cam
pionatele regionale, raionale sau o- 
rășenești — au posibilitatea să se 
afirme și unii dintre ei să se im
pună chiar pentru taberele de ju
niori. E bine să se știe că jocurile 
..Cupei Orașelor", ca și cele ale „Cu
pei Comisiei Centrale de Fotbal", 
constituie criterii de selecționare a 
elementelor de valoare, care vor fi 
chemate în tabere pentru desăvârși
rea pregătirii lor.

Avînd în vedere acest scop, este 
de datoria comisiilor de fotbal din 
orașele ale căror reprezentative joa
că duminică să asigure condiții cît 
mai bune -selecționării reprezentati
velor, cit și desfășurării jocurilor. 
Colegiul central al arbitrilor a luat 
măsuri ca aceste meciuri să fie con
duse de arbitri buni, ajutând astfel 
normala desfășurare a partidelor, 
precum și corecta îndrumare a ti
nerilor fotbaliști, aflați în plină for
mare.

Reamintim că viitoarea etapă a 
„Cupei Orașelor" se va disputa la 
15 mai, cînd alături de cele 32 de 
reprezentative care se vor califica 
duminica aceasta, vor intra în joc 
alte 32 de echipe, reprezentînd orașe 
cu activitate mai veche și mai in
tensă în domeniul juniorilor, (p. g.)

pent.ru


Car’net atletic
ANTRENAMENTE DE CONTROL. 

LA CLUJ

CLUJ 10 (prin telefon de la 
subredacția noastră). In ultimele 
zile au avut loc în localitate o 
serie de antrenamente controlate la 
care au participat cîțiva dintre 
cei mai buni atleți ai tării. Ast
fel, marțea trecută au fost înre
gistrate următoarele rezultate : 
BĂRBAȚI : 100 m.: Al. Stoenescu 
10,9; Șt. Prisiceanu 11,0; 1. Wie- 
semmayer 11,0; M. Pop 11,2; I- 
Marks 11,2; 800 m.: A. Ursu
1:58,6; I. Ceman 2:01,3: V. Gro- 
bei 2:02,7; I. Deheleanu 2:04,9; 
3.000 ni.: Gr. Cojocaru 9:01,0: I. 
Veliciu 9:21,0 ; 4x100 m. echipa
Prisiceanu, Măgdaș, Stoenescu, 
Wiesenmayer 43,3; 400 m.: I.
Boitoș 50,5; lungime: D. Petres
cu 0.66; triplu: Tr. Chitul 13,84; 
FEMEI: 100 m.: Alexandra Sicoe 
12,6; Letiția Bardaș 12,6; Ileana 
Marks 13,1; Oltea Haiduc 13,2; 
Ioana Luță 13,2; 800 m.: Ale
xandra Sicoe 2:20,5; (un rezultat 
foarte bun pentru această atletă 
specialistă îm cursele de viteză); 
Nina Pasciuc 2:21,4; Marilis Cu- 
țui 2:25,1 ; 4x100 m. echipa Sicoe, 
Marks, Luță, Bardaș 50,6.

La sfîrșitul săptămînii trecute a 
avut loc un nou antrenament de 
control cu următoarele rezultate: 
BARBAȚI: 400 m.: Tr. Sudrigean 
49,9; V. Grobei 51,7; I. Boitoș 51,9; 
800 m.: A. Ursu 1:57,2; I. Ce
man 1:59,8; E. Grozescu 2:02,8 ■ 
lungime; D .Petrescu 6,84 ; greu
tate : G. Creții 14,53; L. Purdea 
13.59; prăjină: M. Dumitrescu 
4,00; 4x100 m. echipa Prisiceanu.

Au început finaiele campionatului 
de calificare la box

individual

ORAȘUL STALIN 11 (prin te
lefon). — Duminică seara, în sala 
Dinamo din localitate, în prezența 
unui numeros public, au început 
întrecerile finale ale campionatului 
individual de calificare la box. Spec
tatorii au aplaudat cu căldură pe 
cej 86 de tineri boxeri veniți din 
toate colțurile țării, să se întreacă 
în finalele campionatului de califi
care.

Prima reuniune a prilejuit dis
pute echilibrate, adeseori de un ni
vel tehnic ridicat, care au eviden
țiat pregătirea deosebită a boxeri
lor participant. In mod deosebit, 
s-au remarcat tinerii boxeri Tîrziu 
Ivancea (Hunedoara) și Ștefan Du- 
mitrache (București). Este intere
sant de arătat că deciziile au fost 
juste și că toate au fost date în 
unanimitate.

lată rezultatele primei reuniuni: 
cat. muscă: Nicolae Pășoiu (Plo- 
ești) învinge la puncte pe Gh. 
Deme (Arad); Ștefan Dumitrache 
(București) învinge la puncte pe 
Ion Săndulescu (București); cat 
cocoș: Andrei Olteanu (București) 
cîștigă prin K.O. în repriza Il-a în 
fața lui Ștefan Voîcan (Brăila); 
Grigore Urucu (Arad) învinge prin 
K.O. în repriza a II-a pe Ion Svo
boda (Fălticeni); cat. pană: Tîrziu

Jocuri în campionatul
TIMIȘOARA 11 (prin telefon de 

la subredacția noastră). Luni s-au 
disputat în localitate, în program 
cuplat, două jocuri din cadrul cam
pionatelor categoriei A la baschet. 
In primul, s-au întîlnit echipele 
mascul'ne Știința Timișoara și 
C.C.A. Victoria a revenit echipei 

Magdaș, Stoenescu, Wiesenmayer 
a alergat 43,3 și 43,6 ; FE7AEI .- 
400 m. : Marilis Cuțui 63,3; Nina 
Pasciuc 63,9; lungime: Letiția 
Bardaș 5,16; 4x100 m. echipa Si
coe, Marks, Luță, Bardaș a aler
gat 50.5 și 50,7. Antrenamentul de 
control continuă astăzi.

R. FISCH și E. BOCOȘ

DOUA RECORDURI 
DE SALA LA ARAD

ARAD 11 (prin telefon), in cin
stea zilei de 1 Mai, a fost orga
nizat un concurs atletic pe teren 
acoperit in cadrul căruia Eva Ma
yer și Doina Vințan au stabilit 
două noi recorduri de sală la să
ritura în înălțime (1.47 m) și res
pectiv la 35 m. garduri (5,8 sec.).

E. Grunvald 
corespondent

CONCURS ATLETIC 
LA PLOEȘTI

PLOEȘT1 11 (prin telefon). In 
cadrul concursului organizat de 
colectivul Flacăra, la care au par
ticipat și atleții asociațiej Recolta 
au fost înregistrate cîteva rezulta
te destul de bune : 800 m.: 1.
Costea (R.) 2:03,7; M. Tintores- 
cu (R) 2:06,5; 5.000 m.: M. Ba- 
baraica (R.) 15:56,6; lungime: E. 
Radulian (R.) 6,13; înălțime : X. 
Boboc (F.) 1,81 ; 800 m (f):
Elena Popescu (F.) 2:46,8; greu
tate : Alice Junele (F.) 10,25.

F. Albu 
corespondent

Ivancea (Hunedoara) întrece la 
puncte pe Petre Barbu (Galați); 
Nicuilae Huve, (Oradea) dispune la 
puncte de Mihai Gabor (Arad); cat. 
ușoară: Francisc Sipoș (Pitești) în
vinge la puncte pe Vasile Fătăciu- 
ne (Brăila); Mihai Lemnaru (Bîr- 
lad) învinge prin abandon în re
priza a IlI-a pe Nicolae Cîmpeanu 
(Arad); cat. semimijlocie: Gh. Ciu- 
ciu (Orașul Stalin) dispune la 
puncte de Grigore Vlad (Slatina) ; 
cat mijlocie ușoară: Adolf Gristea 
(Iași) învinge la puncte pe Ion 
Halmagy (Bacău); cat. mijlocie: 
Gh. Caloinescu (Arad) cîștigă la 
puncte în fața lui Nicolae Dânilă 
(Oradea); Gh. Nicolae (Orașul 
Stalin) învinge prin K.O. tehnic în 
repriza I pe Dumitru Rujan (Re
șița); cat semigrea: Ion Cocoș (Ga
lați) învinge prin abandon în re
priza I pe Q Poroianu (Orașul 
Stalin); Aurel Damian (Hunedoa
ra) întrece la puncte pe C. Roler 
(iași).

Rezultatele sînt, în general, cele 
așteptate, cu excepția întîlnirîi din
tre Francisc Sipoș și campionul re
publican de juniori Vasile Fătăciu- 
ne, în care, acesta din urmă nu a 
reușit să confirme valoarea arătată 
în precedentele sale meciuri.

categoriei A la baschet
C.C.A. cu scorul de 62—44 ( 23— 
16). S-au remarcat Folbert Fodor, 
Niculescu (C.C.A.) și Râdulescu, 
Pușcașu (Știința).

In a doua partidă, echipa femi
nină Flamura roșie Oradea a în
trecut Progresul Arad cu 41—32 
(10-12).

După concursul de verificare 
al înotătorilor noștri fruntași 

Performanțe de valoare 

la fluture și bras

Sîmbătă și duminică, la bazi
nul acoperit de la Floreasca îno
tătorii noștri fruntași au realizat 
not recorduri republicane, primele 
din anul acesta.

Alexandru Popescu și Adrian 
Oanță au ameliorat simțitor recor
durile probelor 200 m. flufure șl 
respectiv 200 m. bras juniori de ca
tegoria I. In plină transformare 
tehnică cei doi înotători, alături 
de cîștigătorui probei 200 m. bras, 
Felix Heitz (recordmanul probei), 
pot concura în momentul de față 
cu succes alături de cei mai buni 
înotători din Eurctpa. Anul trecut, 
numai patru înotători de fluture 
din Europa: Tumpek (2:30,61, Fe- 
jer (2:35,1) amindoi din R.P.U. ș! 
sovieticii Martincik (2:35,6) și Bo
risenko (2:36,4) aveau performanțe 
superioare celei realizate sîmbătă 
de Alexandru Popescu (2:37,4).

De asemenea, Felix Heitz și A- 
drian Oanță pot fi adversari redu
tabili pentru cei mai buni brasiști 
de pe continentul nostru. La o ze
cime de secundă de maghiarul 
Kunsagy, al șaptelea din Europa 
în 1954 la 200 m. bras, Felix Hertz 
cu al său 2:43,5 obținut tot în 
1954 a lăsat în urmă o serie de 
brasiști consacrați ca Gleie (Da
nemarca), Broussard (Franța), 
Kruschinski (Germania Occiden
tală).

Toți trei se pot bucura cu aceste 
performanțe înregistrate în perioada 
actuală de pregătire. Dar după 
cum am afirmat mai sus, ei sînt 
în plină transformare și desfășu
rarea probelor în care au concurat 
a scos la iveală și o serie <fe de
ficiențe. Adrian Oanță nu cunoaște 
încă tehnica întoarcerilor, pierz’nd 
secunde prețioase la cele cinci în
toarceri. A-tît el cît și Felix Heitz 
părăsesc pe ultimii metri, din cau
za unei insuficiente rezistențe, po
ziția cea mai corectă a capului, 
înotînd mai mult scufundați. De a- 
semenea Alexandru Popescu, nu 
este încă „format" pentru partea a 
doua a cursei. Există un vizibil de
calaj între prima sută de metri pe 
care o parcurge in 1,10 și cea de 
a doua : 1:27,4.

Adrian Oanță va coborî și sub: 
2:46,2 dacă își va însuși tehnica 
cea mai corectă la întoarceri. La 
fel și Alexandru Popescu și Felix 
Heitz vor obține rezultate superi
oare atunci cînd lipsurile de natură 
tehnică și tactică vor dispare din 
pregătirea lor.

Eforturile lor, dublate de sfa
turile antrenorilor, vor avea va re
zultat sigur pe viitor remedierea 
treptată a acestor deficiențe, obiec
tive cu atît mai importante cu cît 
probele de 200 m. flufure și 200 m. 
bras sînt probe clasice, care figu
rează în programele campionatelor 
europene și ale Jocurilor Olimpice.

Zoltan Hospodar și Hubert Bock 
"a 200 m. liber, Gh. Enache la 200 
m. spate au corectat și ei vechile 
recorduri la aceste probe, dovedind 
în felul acesta că se pregătesc cu 
sîrguință.

GH. NICOLAESCU

Rezultatele concursurilor de tir din Capitală

lată-l pe Alexandru Popescu, înotînd fluture „delfin". Sîmbătă, la 
bazinul acoperit, el a reușit o nouă performanță de valoare pe 

distanța de 200 metri (foto I. Mihăică)

Două jocuri, două constatări...
După etapa a apta, în campio

natul masculin de baschet conduce
rea o păstrează Progresul Tg. Mu
reș (antrenor St. Zoîdi) care are 
însă acum un avantaj ide un punct 
față de echipele clasate pe locurile 
2-3-4, respectiv C.C.A. Dinamo 
București, și Știința I.C.F.; echipa 
din Tg. Mureș are numai o înfrîn- 
gere față de două cu cîte figurea
ză în clasament fiecare din cele 
trei echipe bucureștene. In campio
natul feminin două echipe se gă
sesc la egalitate de puncte — Lo
comotiva București (antrenori Al. 
Popescu și Magda Niculescu) și 
Știința ICF (antrenor Lean Teo- 
dorescu) — care nu au cunoscut 
înfringerea pînă acum. Se poate 
spune că clasamentul reflectă in
tr-adevăr valoarea marcată de 
formațiile participante în etapele 
de pînă acum, fiindcă, în special, 
Locomotiva, ca și Știința ICF 
s-au dovedit cele mai bine pregă
tite.

Ultima etapă a celor două cam
pionate a confirmat faptul că — 
spre deosebire de edițiile trecute — 
în întrecerea din anul acesta nu 
mai există jocuri dinainte cîști- 
gate. Chiar și formațiile din partea 
inferioară a clasamentului fac 
clipe grele echipelor care și-au ciș- 
tigat de-acum un prestigiu în bas
chetul nostru. Dintre rezultatele 
înregistrate duminică trebuiesc re
marcate victoria obținută de Pro
gresul Orașul Stalin în fața echipei 
Progresul FB. București, diferența 
categorică cu care dinamoviștii 
orădeni au întrecut pe Locomotiva 
PTT (în campionatul masculin) ca 
și înfringerea suferită de echipa 
campioană Știința Cluj — după 
două prelungiri — în întîlnirea cu 
Progresul Oradea (campionatul fe
minin) .

★
Spectatorii din București au avut 

posibilitatea să urmărească in pro
gram cuplat două din jocurile im
portante ale campionatelor: Știin
ța ICF — Constructorul București 
(feminin) și Dinamo București — 
Știința ICF (masculin). Iubitorii 
baschetului, neașteptat de puțini 
prezenți în sala Floreasca, au ur
mărit însă două jocuri diametral 
opuse ca valoare.

întîlnirea dintre formația dina- 
moviștilor bucureșteni și echipa 
Institutului de cultură fizică a con
firmat faptul că baschetul nostru 
masculin se află Intr-un evident 
progres, că tot maii multe echipe 
reușesc să aplice principiile jocului 
modern, ca urmare a unei temei
nice pregătiri tehnice a jucătorilor. 
Din acest punct de vedere, ambele 
echipe care au evaluat sîmbătă 
seara în sala Floreasca au cores
puns integral, atît învingătorii cit 
și învinșii avînd merite egale în 

realizarea unui valoros spectacol 
de baschet Dinamo București a 
cucerit victoria datorită, în special, 
experienței de joc mai mari a com- 
ponenților echipei, experiență care 
s-a făcut simțită în modul cum 
au știut dinamoviștii să iasă dîn 
situația critică, în care se aflau 
după ce Știința ICF refăcuse dife
rența de puncte luînd chiar și 

conducerea. Un aspect care trebuie 
subliniat, privitor la comportarea 
lui Dinamo București, este îmbu
nătățirea simțitoare a jocului ofen
siv, care a cîștigat mult ca varie
tate In acțiuni și ca eficacitate. O 
remarcă specială pentru buna pre
cizie în aruncări dovedită de Dan 
Niculescu. In felul acesta, el com- 
plectează pregătirea lui, cu un 
element tehnic foarte important. 
Știința ICF a demonstrat o bună 
omogenitate, ceea ce a pus în va
loare meritele tuturor jucătorilor, 
majoritatea baschetbaliști tineri. 
Jucătorii Științei ICF reușesc să 
realizeze un bun joc colectiv, do
vedind o serioasă pregătire și o 
permanentă preocupare pentru îm
bunătățirea jocului. In ultimele 
întreceri și, mai mult, în această 
partidă, doi dintre jucătorii frun
tași, maeștrii sportului Mihai Ne- 
def (— în special —) și Emarioii 
Răducanu au evut comportări su
perioare, dovedind o excelentă 
pregătire tehnică și tactică. 
Succesele de pînă acum trebuie să 
constituie însă un îndemn pentru 
o și mai conștiincioasă pregătire, 
nu un motiv de înghnfare sau 
de desconsiderare a adversarului.

★
Jocul feminin — Știința ICF — 

Constructorul a fost de un nivel 
foarte slab. Comportarea studente
lor poate fi calificată drept satis
făcătoare, în schimb modul cum au 
jucat baschetbalistele de la Con
structorul a fost departe de a mul
țumi pe spectatori, care așteaptă 
de la jucătoarele noastre par
tide de o valoare mai ridicată. 
Partida aceasta, importantă pentru 
configurația clasamentului, a ridi
cat odată mai mult problema pre
gătirii morale și de voință a jucă
toarelor noastre care, din pricina 
unei emoții excesive, a unei 
proaste pregătiri pentru meci, se 
comportă în întîlnirlle decisive cu 
mult sub valoarea lor normală, și 
așa destul de scăzută. Exemplu 
este chiar echipa în cauză. Con
structorul București, care de-a lun
gul întregului meci n-a reușit de 
cit foarte rar să închege acțiuni 
clare, bine concepute. Așteptăm de 
la jocul Locomotiva — Știința ICF 
o reabilitare măcar parțială a bas
chetului feminin care se prezintă 
încă la un nivel îngrijorător de 
slab.

ION DAMIAN

SPORT LA ZI
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1955, începînd de la ora 16,30, 
în sala căminului studenților 
I.C.F. din str. Pictor Grigo- 
rescu nr. 11 va avea loc se
siunea de comunicări a Aso
ciației științifice studențești din 
Institutul de Cultură Fizică.

Lucrările ce vor fi comuni
cate reprezintă munca de cer
cetări științifice efectuate de 
studenți, privind aspeefe ale me
todicii antrenamentului sportiv, 
cît și ale participării sportivilor 
in competiții.
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■ FOTBAL. — Duminică s-ati 
mai disputat următoarele meciuri 
de juniori în cadrul campionatului 
republican: Știința Iași—Locomo
tiva Iași 8-0 (4-0), CCĂ—Locomo
tiva Craiova 0-1 (0-1) și Flacăra 1 
Maj Ploești—Voința Focșani 4-0.

— Biletele pentru jocul CCA—Di
namo București, care are Ioc mîine 
pe Stadionul „23 August", se pun 
în vînzare de astăzi la: casele de 
bilete de la Stadionul „23 August" 
(Bd. Muncii și Șos. Iancului), a- 
genția Dinamo (Șos. Ștefan cel 
Mare 43), agenția CCA (Bd. 6 
Martie), agenția Pronosport (cal. 
Victoriei 9 și str. Ar. Briand 6) și 
în Bd. N. Bălcescu (lingă ,.fi
les'').

Poligoanele „Gh. Vasilichi", Di
namo, Știința I.C.F. și Tunarj au 
găzduit joi. sîmbătă și duminică 
întrecerile de tir din cadrul etapei 
a doua a campionatelor Capitalei 
la armă sport 3x10 focuri și pistol 
pentatlon 20 focuri.

Iată rezultatele înregistrate; ar
mă sport: Progresul O.M.C.—Di
namo I A (mase.) 8-2; Voința 
Prestări Servicii I—C-S. Armata 
(mase.) 4—6; Constructorul I.P.C. 
— Flamura roșie Comerț (mase.) 
4—6; Flamura roșie Comerț—Di
namo I (fem.) 10-0; Progresul Să
nătatea—Avîntul (fem.) 8-0 (echi
pa Avîntul nu a fost primită în 
concurs deoarece trăgătoarele nu 
au avut viza pe carnetele de legiti
mație); Progresul Sănătatea—Re
zervele de muncă I (mase.) 10-0 ; 
Rezervele de muncă II—Voința g. 

S. II (mase.) 6-4); Progresul 
M.G.CI.L.—Știința II (mase.) 6-4; 
Dinamo VI—Știința I (mase.) 6-4; 
Flacăra Baza I — Dinamo I B 
(mase.) 8-2; Tînărul Dinamovist— 
Progresul I.T.B. (mase.) 10-0; Ști
ința—Tînărul Dinamovist (fem.) 
4-6; Avîntul—Dinamo IX (mase.) 
4-6; Recolta M.A.S. — Metalul 
I.P.R.O.M.E.T. (mase.) 4-6; Loco
motiva Grivita Roșie—Minerul 
M.I.C. (mase). 6—4; Metalul 
I.P.R.O.M.E.T.—Dinamo IX (fem.) 
10-0; Locomotiva Grivița Rosie— 
Voința P.S. (fem.) 4-6; PISTOL 
PENTATLON : Flacăra Baza I— 
Metalul I.P.R.O.M.E.T. (mase.) 7 
—1; Constructorul I.P.C.—Voința 
P.S. (mase.) 6—2; Metalul 
I.P.R.O.M.E.T.—Voința P.S. (fem.) 
0-8 (neprezentare).

„CUPA D1NAMO“ LA TIR

Săptămîna aceasta, în organiza
rea asociației Dinamo, va avea loc, 
joi, vineri, sîmbătă și duminică, pe 
poligonul Tunari un concurs de tir 
la armă lîberă 3x40 focuri și la 
proba combinată (30 foc. 50 m-+30 
ioc. 100 m.), pistol liber 60 focuri, 
pistol, viteză 60 focuri și talere 100 
bucăți. La acest concurs vor par
ticipa trăgătorii și trăgătoarele pe 
bază de invitație. Se vor face cla
samente individuale (masculin și 
feminin), precum și clasamente pe 
echipe. „Cupa Dinamo“ va reveni 
echipei care va totaliza în clasa
mentul general cel mai mic număr 
de puncte. Totodată va avea loc și 
un concurs pentru juniori la pro
ba de armă liberă 3x40 foc.



DINAMO MOSCOVA A DEBUTAT 
CU O VICTORIE

In 6 orașe ale Uniunii Sovietice 
a fost înălțat duminică steagul în
trecerii echipelor de fotbal din cla
sa „A“. Cel mai important meci 
al etapei a fost fără îndoială cel 
dintre echipa campioană a tării, 
Dinamo Moscova, și puternica for
mație a feroviarilor din capitala U- 
niunii Sovietice, Lokomotiv. înainte 
de începerea jocului căpitanii ce
lor două echipe, Krijevski și Soko- 
107 au schimbat tradiționalele fa
nioane și buchete de flori. Campio
nii țării au ieșit pe teren în ur
mătoarea formate : Iașin—Rodio
nov, Krijevski, Baikov, — Savdiu- 
nin, Șabrov — Fedosov, Mamedov, 
Ilin, Rîjkov, Sorokin. Meciul a în
ceput in nota atacurilor puternice 
ale feroviarilor, care reușesc să 
înscrie prin Korotkov. In scurt timp 
însă, dinamoviștii pu>n stăpînire pe 
joc și reușesc să marcheze de pa
tru ori prin Mamedov, care a fost 
într-o vervă extraordinară. Rarele 
contraatacuri ale echipei Lokomo
tiv au fost oprite de zidul puternic 
al apărării dlimamoviste, în care Kri
jevski, Rodionov și, în ultimă ins
tanță, Iașin a-u fost de netrecut.

Meciul Spartak Moscova — Di
namo Kiev a fost aprig disputat 
termmîr.du-se la scor egal (0-0). 
Foștii campioni at U.R.S.S. porneau 
favoriți în această întîlnire. dteși 
jucau hi deplasare, dat fiind forma 
arătată în numeroasele meciuri sus
ținute în cursul iernii, cu prilejul 
turneului întreprins în India. In 
plus, la ultimul meci de verifica
re, dinamoviștii din Kiev au fost 
întrecuți die o echipă din clasa 
„B“. Totuși, în meciul desfășurat 
duminică pe stadionul N. S. Hrus- 
Csov (Kiev) echipa Dinamo, a fă
cut față tuturor -atacurilor între
prinse de Spartak. Foștii campioni 
ai țării au aliniat efectivul lor de 
bază : Tucikus — Sokolov, Masien- 

Tiscenko — Petrov, Neito — 
Tatușin, Isaev, Sîmorwan. Kighia. A 
Ilm. Linia lor de atac a între
prins multe acțiuni, dar portarul 
dinamovist Lemeșko a fost :n per
manență la poet Din atacul echi
pei Dinamo Kiev s-a remarcat tri
pleta Zazroev, Koman, Vincovatov.

Cu același rezultat s-a încheiat 
întîlnjrea de la Erevan dintre două 
echipe moscovite : T.D.S.A. și Tor
pedo. înainte de meci, elevii școlii 
pedagogice K. E. Voroșilov au o- 
lerit flori reprezentanților celor 
două echipe. Apoi, președintele co
mitetului republican C. F. S. al 
R. S. S. Armene, Simonian, a rostit 
un discurs în care a urat succes 
echipelor cu prilejul începerii cam
pionatului de fotbal. Steagul în
trecerii a fost înălțat de căpitanul 
echipei T. D. S. Â. Bașașkin. In 
formația militarilor evoluează în 
măre majoritate fotbaliștii care au 
jucat și anul trecut. Este vorba de 
portarii Ivakin și tânărul Razinski, 
fundașii Bașașkin și Porhunov, mij
locașii Grișin și Fomin, atacanții 
Vanzel, Rîjikov, Savin, Fedorov.

Un meci aprig disputat a fost și 
cel de la Stalino, în care s-au în- 
tîlnet proaspăta promovată în cla
sa A, echipa locală Șahtior și tî- 
năra formație a Rezervelor die 
Muncă din Leningrad. Meciul a 
luat sfîrșit cu un rezultat egal: 
2-2. In formația echipei Șahtior 
joacă o serie de fotbaliști cunos- 
cuți, care au evoluat și în țara 
noastră: portarul Cianov, fundașii 
Degtearev și Krivenko, mijlocașii 
Nejurko și Serii, atacanții Boboșkov. 
Ponomarenko, Fedosov. Echipa a 
fost completată cu elemente tinere 
recrutate din raioanele Donbasului. 
Așa este portarul Brahovețki. fun
dașii Morozov și Suminin, mijlo
cașul Alpatov, atacanții Samoilov. 
Sapronov, Tcacenko. Din echipa 
Rezervelor de Muncă s-au remar
cat în deosebi tinerii jucători care 
au evoluat și în reprezentativa se
cundă a U.R.S.S. : Kolobov, Socî- 
nev, Teneaghin, Fomin, Țvetkov.

l.a Tbilisi, dinamoviștii din lo
calitate au făcut meci nuil (1-1) 
cu Spartak Minsk, nereușind să 
treacă de apărarea care a avut un 
adevărat pilon în faimosul Ho- 
mici, deși atacul gruzinilor îl con
ducea, ca și în trecut, veșnic tînă- 
rul Gogoberidze.

DUPĂ TURNEELE DE LA 
BUDAPESTA ȘI VIENA

Sîmbătă la Budapesta s-au des
fășurat primele jocuri internaționa
le ale anului. Echipele Kinizsi și 
Honved au întîlnit cele mai bune 
echipe austriace: F.C. Austria și 
Rapid Viena. In prima întîlnire a 
cuplajului, zecile de mii de spec
tatori au avut ocazia să aplaude 
în repetate rînduri jocul excelent 
al echipei Kinizsi care s-a prezen
tat foarte bine în acest meci și 
după ce a conchis tot timpul a eh- I 
tigaț concludent cu 4-2. Echipa 

budaipestană a aliniat următoarea 
formație: Gulyas-Matrai, Rispeter, 
Dalnoki-Szabo, Dekatii-Budăi U, 
Lang, Orosz, Vilezsal, Fenyvessi. 
Echipa F.C. Austria a aliniat o 
formație schimbată față de aceea 

. pe care am urmărit-o anul trecut 
la București: Sweda (Ondreiska) - 
Fischer (Rappl), Melchior II, 
Sc'nweda-Stotz, OcxairP-Hofbauer, 
Baumgartner, Pichler, Huber (Sa- 
beizer), Schleger.

Corespondentul nostru din Buda
pesta, ne-a informat că în jocul cu 
Rapid Honved a entuziasmat pe 
cei 80.000 de spectatori prin jocul 
desfășurat in primele 40 de minu
te. In această parte a meciului, 
echipa campioană a prestat un joc 
asemănător cu cel al echipei re
prezentative a R-P. Ungare, în for
ma ei cea mai bună. Honved ? con
dus cu 3-0 și nimeni nu se îndoia 
de faptul că victoria va reveni ța 
scor echipei maghiare. Dar lucru
rile nu s-au petrecut așa. Fundașii 
și ■mijlocașii maghiari au jucat 
mult în urmă, permițînd echipei 
oaspe să atace insistent și să mar
cheze pînă la pauză dcuă goluri. 
In partea doua a jocului, vienezii 
au atacat mai mult, dar au comis 
numeroase faulturi. Unui asemenea 
fault grosolan comis de Probst, i-a 
căzut victimă Puskas care a fost 
nevoit să părăsească terenul (min. 
80). In ultimele minute echipa gaz
dă a atacat puternic dar rezultatul 
a rămas neschimbat. In ambele 
formații au jucat numeroși interna
ționali (8 Ia Rapid și 7 la Hon
ved). Iată formațiile celor două 
echiipe:

Rapid: Zeman-Giesrr, Kv'ha,
Voissler-Hanappi, Golobici-Kdr- 
ner /. Riegler, Dicnst, Probst, Ker
ner fl.

Honved: Fcrago-Rakoczi, Lorant, 
Policsko (Fotr\sz)-T',w’k. B^nuai- 
Szoviak, Kocsis, Maches, Puskas 
(Tichi) Czibar.

★
VIENA. Luni s-a desfășurat pe 

stadionul „Prater" din capitala 
Austriei cuplajul Honved Bu
dapesta — F.C. Austria și Ki- 
nizsi-Rapid Viena.

Meciul dintre Honved și F.C. 
Austria s-a ridicat la un înalt ni
vel tehnic. In prima repriză Hon
ved, în cea de a doua Austria au 
desfășurat un joc excelent. Scorul a 
fost deschis de Tichi în min. 8 apoi 
Bozsik înscrie al doilea gol pentru 
Honved. In continuare austriecii 
au redus scorul prin Schleger. Ul
timul gol al reprizei este înscris 
de Kocsis în min. 35, 3—1 pentru 
Honved. După pauză, inițiativa 
este de partea gazdelor. Ei înscriu 
două goluri prin Hofbauer și 
Schleger și -astfel meciuil a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 3—3. Din 
echipa Honved a lipsit Puskas 
care, după cum se știe, a fost lovit 
sîmbătă de jucătorul austriac Probst 
(Rapid).

Al doilea meci al cuplajului s-a 
desfășurat între Kinizsi și F.C. 
Rapid. Și această întîlnire s-a ter
minat la egalitate. 2—2 (1—0). 
Scorul a fost deschis de Orosz în 
min. 25.

După pauză Dienst a egalat 
(min. 65). Kinizi a luat din nou 
conducerea prin golul înscris de Bu- 
dai II dar în ultimele minute Kor- 
ner I a reușft să înscrie golul ega
lizator : 2—2. La aceste jocuri au 
asistat 60.000 de spectatori.

TURNEELE DE FOTBAL DIN 
R. CEHOSLOVACĂ

In urma jocurilor de lai Buda-
sesta și Viena, clasa merit ul turneu-
ui se prezintă astfel.

1. Kinizsi Bp. 2 1 1 0 6-4 3
2. Honved Bp. 2 1 1 0 6-5 3
3. Rapid Viena 2 0 1 1 4-5 1
4. F.C. Austria 2 0 1 1 5-7 1

Turneele de fotbal care au loc 
în mai multe orașe din R. Ceho
slovacă, au dat spectatorilor posi
bilitatea să vadă evoluînd o serie 
de echipe străine.

La Brno, Ruda Hvezda Bratisla
va a dispus cu 2-0 de echipa po
loneză Wlokniarz din Lodz, iar 
U.D.A. Praga a reușit un rezultat 
bun in fața echipei austriace S. K. 
Kapfemberg.

Turneul de la Ostrava s.a sol
dat în prima zi cu victoria echipe
lor oaspe. Atît Wismut Karl 
Marx Stadii, cît și I.okomot’” So
fia au reușit să cîștige în dauna 
echipelor Tankista Praga și — res
pectiv — Banik Ostrava. .

La Bratislava, echipele gazde 
au cîștigat detașat. Slovan care 
se află în formă foarte bună a reu
șit să dispună de A.I.K. Stock
holm cu 6-1. Spartak Trnava a 
reușit o victorie cu 2-0 în fața echi
pei budapestane Csepeli Vasas.

Din cauza unei greșite infor
mări rezultatele meciurilor de la

Praga au apărut în ziarul nostru 
de ieri, eronat. Dăm azi rezulta
tele complete ale celor două zile:

DUMINICA : Spartak Sokolovo- 
Dyniamo Zagreb 0—2; Dynamo 
Praga — La Gantoise 2—2.

LUNI: la Praga: „La Giantoise- 
Spartak Sokolovo 2—1 și Dynamo 
Zagreb-Dynamo Praga 4—2.

Luni s-au înregistrat următoarele 
rezultata:
La Brno: U.D.A.-Wlokniarz Lodz (R. 
P. Polonă) 3—I; Ruda Hvezda 
Bratislava-S. K. Kapfemberg * Aus
tria) 5—0. La Ostrava: Tankista- 
Lokomotiv Sofia 4—2; Banik Os- 
trava-Wismut Karl Marx Stadt 
1—2. La Bratislava: Spartak Tma- 
va-A.I.K. Stockholm 4—0; Slo
van Bratislava-Vasas Csepel Bu
dapesta 2—1.

MECIURILE INTERNATIONALE 
ALE FOTBALIȘTILOR POLONEZI/

VARȘOVIA 10 (prin telefon). 
La Varșov.a s-a desfășurat dumi
nică întîlnirea internațională din
tre echipele Gwardia din localitate 
și echipa iugoslavă Vojvodina 
Novy Sad. Oaspeții s-au prezentat 
bine pregătiți. însă pwi cu u.n 

atac mai agresiv au reușit să-și 
adjudece victoria cu scorul de 2-1 
(1-1).

La Chorzow, selecționata R. P. 
Polone care a jucat sub denumirea 
de Reprezentativa Slleziei, a întîl
nit din nou echipa belgiană White 
Star. Atacul polonez care a func
ționat ireproșabil a reușit să în
scrie de 5 ori Scorul final: 5-0 
(3-0). Au marcat: Cieslik (3), 
Wiszinewski și Alszer.

Gabarnta Krakov a întîlnit du
minică echipa Emipor Rostok din 
R.D. Germană. Fotbaliștii germani 
au reușit un meci egal: 0-0.

Gwardia Bydgoszcz a jucat în 
compania echipei cehoslovace Ba
nik din Kfadno. Oaspeții, avînd o 
linie de atac mai eficace au reușit 
o victorie categorică cu scorul de 
4-0.

Luni s-au înregistrat următoa
rele rezultate:

La Varșovia: C.W.K-S.-White 
star (Belgia) 8—0; La Gdansk: 
Lechia-Banik Kladno (R. Ceh.) 
0-0; La Sosnowec: Stal-Empor Ros
tock (R. D. Germană) 3—2: La 
Poznan: Kolejarz-Vojvodina Novy 
Sad (Iugoslavia) 0—4.

CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL R.P. BULGARIA

SOFIA 10 (prin telefon). — Du
minică, în cadrul campionatului de 
fotbal al R.P. Bulgaria s-a desfă
șurat un singur meci, care însă s-a 
soldat cu o mare surpriză. Cerveno 
Zname Pavlikeni a reușit prima 
victorie în actualul campionat dis- 
punînd cu 1-0 de echipa fruntașă 
V.V.S. din Sofia.

In urma acestui rezultat confi
gurația clasamentului este urmă
toarea:
V.M.S. Or. Stann
Ț.D.N.A.
TJdarnik Sofia 
V.V.S. Sofia 
Minior Dimitrovo 
Spartak Or. Stalin 
Lokomotiv Plovdiv 
Spartak Plovdiv 
D.N.A. Plovdiv 
Dinamo Sofia 
Lokomotiv Sofia 
C. Zname P-keni 
Spartak Pleven 
Torpedo Sofia

5 5 0 0
5 4 0 1
5 3 11
5 2 2 1
5 3 0 2
5 2 2 1
5 13 1
5 12 2
5 12 2
5 J 1 3
4 112
5 113
5 0 2 3
4 0 13

8:2 JO
8:3 8
4:1 7
8:3 6
4:2 6
5:4 6
3:5 5
4:5 5
3:4 4
4:7 3
2:4 3
2:5 3
2:9 2
3:6 1

Joi se va desfășura in cadrul 
campionatului, întîlnirea dintre, 
echipele Udamik și Ț.D.N.A din ■ 
Sofia

★
La Dimitrovo s-a desfășurat du

minică întîlnirea internațională de 
fotbal din4re echipele Minior din 
localitate și selecționata de tine
ret din R.P. Chineză Mrciuii s-a 
terminat cu un rezultat de egali
tate: 3-3.
DE PRETUTINDENI

■ In Cupa R.P. Ungară s-au 
înreg strat următoarele rezultate : 
Derogi Barmasz-Gvor-' Vasas 3-1. 
Tatabanyai Banyasz-Vords Lobogo 
Bp. 1-4, Vasas Bp.-Pecsi Dozsa 2-0, 
Dozsc Bp-Leg'^-o 1- 2! Sa-’gccar- 
jani Banyasz-Nyiregyhaza 4-1.

b Meciul internațional Honved 
Budapesta — Partizan Belgrad se 
dispută duminică 17 ap.'ilie la Bu
dapesta.

a Federația austriacă de fotbal 
a acordat medalia de aur a fede
rației, arbitrului internațional N. 
Lațîșev (URSS) pentru modul ex
cepțional, în care a condus meciul 
Austria B — R. Cehoslovacă B, 
desfășurat recent la Viena.

e La 29 mai s» va desfășura Ia 
Budapesta meciul internațional 
dintre reprezentativele R.P. Ungare 
și Scoției.

Sebastian Mihăilescu a tras și mingea va ricoșa din miinile lui
Rusescu. care a sărit la blocaj. Fază de la antrenamentul lotului 

republican de volei. (Foto R. Vilara)

Voleibaliștii noștri
Trebuie să ai serioase calități... 

de fond st pentru a urmări cu re
gularitate desele antrenamente ale 
loturilor reprezentative de volei, pe 
care le anunțăm aproape în fie
care număr al ziarului nostru. Pen
tru că nu este deloc ușor să mergi 
azi pe terenul Știința, de pe bule
vardul 6 Martie, mime la stadionul 
Giulești pentru ca în a treia zi să 
te deplasezi pe terenurile din Parcul 
sportiv Dinamo. Și totuși fiecare joc 
de pregătire pe care cei mai buni 
dintre voleibaliștii și voleibalistele 
noastre îl efertuaază — în aceste 
condiții cît mai variate de joc — 
este urmărit de un public alcătuit 
din adevărații îndrăgostiți ai aces
tui sport.

— Haide DoinaI De cîteva zile 
auzim și această încurajare pe te
renurile Știința sau pe Giulești; 
fiindcă valoroasa noastră jucătoare 
Doina Corbeanu a reintrat după 
accidentul suferit și se apropie zi cu 
zi de forma ei cea mai bună. Cu a- 
ceastă reintrare lotul feminin înmă
nunchează în prezent cele mai bune 
jucătoare ale țării: maestrele spor
tului Rodica Sădeanu, Natalia Cer- 
nat. Doina Corbeanu, Tatiana Ava- 
cum, Tinela Pleșoianu, Adriana Lio
net și Sonia Colceriu, Cornelia Ti- 
moșanu, Florica Popovici, Elena 
Răzvanță, Ana Zabara, Felicia Bo- 
gorin, Nadina Drăuceanu, Ana Bo- 
jiță.

De buna pregătire a lotului fe
minin se ocupă antrenorii Dr. Mi
ron Georgescu și Gh. Constantines- 
cu. Ei privesc cu încredere boga
tul program competițional care le 
așteaptă pe reprezentantele noas
tre.

Misiunea antrenorilor iotului mas
culin, Gheorghe Petrescu și Nicolae 
Sotir, nu este de loc ușoară. Jucă
torii care compun reprezentativa

Minerul Buc. și Locomotiva Cluj 
m fruntea clasamentului la rugbi

Patru din cele mai bune echipe 
de rugbi care activează în seria 
I-a a categoriei B s-au întîlnit du
minică între ele, rezolvînd — pen
tru moment — lupta care se dă 
în campionat pentru locul fruntaș 
al seriei. Rezultatele au fost strîn- 
se și au dat avantaj formațiilor 
Știința București (învingăioarea 
Ăletaiului din Capitală) și Loco
motivei I.C.F. (care a învins la 
Iași Știința). Totuși, jocul de la 
București pe care l-am putut ur
mări, nu a fost interesant, decît 
prin lupta îndîrjită care s-a dus 
pentru asigurarea diferenței nece
sare victoriei. Sub aspect tehnic 
însă, aceasta nu a corespuns. Jucă 
torii ambelor formații abuzează de 
loviturile de picior, nefiimd prea 
mult preocupați de transmiterea 
balonului pe liniile de trei sfer
turi și de acțiunile colective. Am 
reținut arbitrajul lui D. Manoilea- 
nu.

O veste îmbucurătoare ne-a 
transmis corespondentul nostru din 
Constanța, Emirgian : primul meci 
de rugbi din acest oraș s-a dis
putat în prezența a 12.000 de 
spectatori (deschidere la jocul de 
fotbal) cărora le-a plăcut nu nu
mai victoria formației locale, ci 
și desfășurarea întîlnirii. La Bu
curești, Progresul Tecuci, o e- 
chipă care ne obișnuise cu con- 
portări meritorii, nu a putut pre
zenta 15 jucători cedînd la un scor 
care de mult n-a mai figurat în 
rubricile noastre de rugbi: 65—0 1 
Asociația și colectivul respectiv 
vor trebui să analizeze situația 
de la Tecuci, pentru ca echipa de

se pregătesc intens
națională sînt în general apropiați 
ca valoare și de aceea este foarte 
dificil să afirmi care este echipa 
A și care echipa B cînd vezi cele 
două formații alcătuite din jucătorii 
lotului și care se întrec din prima 
zi a pregătirilor. Tocmai de aceea, 
antrenorii încearcă toate posibilită
țile de alcătuire a formației, pen
tru a-și da seama care dintre ele 
corespunde mai mult spre a o „ro
da" suficient. Jucătorii trebuie să 
știe însă că indiferent de cei care 
vor intra primii pe teren, echipa 
națională se bizuie nu numai pe 
cei șase aflați la un moment dat în 
întrecere, ci pe toți cei care com
pun lotul, adlică : maeștrii sportu
lui Medianu, Roman, Teodorescu, 
Mihăiilescu, Mitroi, Șușelescu și 
Răilucanu, Nicolau, Rusescu, Cla
ie!, Apostol Sebastian, ; Crivăț, 
Derzsei, Chezan.

Doctorul Dumitru Medianu, care 
a participat de nouă ani la mai toa
te meciurile reprezentativei noastre 
spunea—cu autoritatea pe care i-o 
dă această îndelungată experiență— 
că voleibaliștii noștri trebuie să pri-> 
vească cu multă seriozitate și în
credere întîlnirile internaționale 
viitoare. „Am participat la multe 
întreceri, sistem turneu, în care re
zistența la efortul prelungit este 
determinantă pentru obținerea unor 
performanțe superioare. Ei bine, pot 
să afirm cu toată tăria că ceea ce 
înclină balanța spre victorie între 
două ecîiipe de apropiat nivel — 
cum se anunță de altfel și parti
cipantele la campionatele europene 
— este puterea de luptă și însufle
țirea cu care Joci. Este ceea ce noi 
trebuie să ne însușim în ce! mai 
înalt grad...

EFTIMIE IONESCU 
NEAGOE MARDAN

acolo să joace și să obțină rezul
tate la tnivelul posibilităților sale.

In seria a H-a, cele două for
mații clujene, Știința și Locomoti
va, au cîștigat din nou și la sco
ruri mari: 11-0 și respectiv 22-0, 
ceea ce ne arată că problema pri
mului loc în seria respectivă va 
fi rezolvată doar de întîlnirea 
dintre aceste două echipe. La Ti
mișoara, Locomotiva a cedat Ști
inței Arad cu 3—9 (0-9).

In cadrul campionatului catego-» 
riei A s-a disputat doar meciul 
Progresul Sănătatea — Dinamo
IX. Din nou dinamoviștii au con
dus și din nou eu cedat pînă la 
sfîrșit. Antrenorul acestei formații 
(A. Groman) va trebui să se gîn- 
dească la găsirea unor soluții care 
să permită echipei sale șj culege
rea unor rezultate favorabile. In 
acest moment unii jucători consi
deră că nu mai au nimic de făcut 
decît să „ducă echipamentul la 
magazie și să se lase de rugbi". 
Dinamo IX a pierdut 3 jocuri 
din tot atîtea disputate și toate 
după ce deschisese scorul. Oricare 
dintre întîlnirile de pîmă acum 
putea să sfîrșească cu victoria bu- 
cureștenilor, deoarece adversarii le 
erau de forțe egale. Echipa este 
alcătuită din jucători bine dotați 
fizicește, dar insuficient pregătiți 
tehnic și tactic. Este demn de sub
liniat faptul că un singur baton 
a ajuns pînă la aripă (P. Chir-> 
vase) și acesta a înscris și că 
unul din centrii echipei nu a re
ținut nici un balon în timpul ce* 
lor 80 de minute ide joc.



La încheierea
R. P. R,

Două partide...
APARAREA NIMZOVICI 

Alb: Gh. Mititelu (R.P.R.)
Negru: P. Rolland (Franța)

— Turul I —
l.d4 Cf6 2.c4 e6 3,Cc3 Nb4 4.e3 

0—0 5.Nd3 Cc6 6.Cge2 Te8 7.0—0 
e5 8d5 Cb8 9.f3 (Negrul a ames
tecat două sisteme diferite de apă
rare: ideea lui Taimanov — Cc6— 
cu manevra lui Stoltz din partida 
cu Siiwa, București 1953, — Te8 
urmat de Nf8. Rezultatul este că 
acum se ajunge la o poziție carac
teristică Indianei Vechi, cu cîțiva 
timpi în plus pentru alb) 9-.aS 10. 
a3 Nfâ 11. Cg3 Ca6 12 Tbt (Pre
gătește b2—M) 12_. Cc5,13. Nc2 d6 
I4.e4 g6 15Ng5 h6 16,Ne3 Ng7 
țAcum albul este gata de atac pe 
flancul damei, în timp ce negrul 
n-are timp pentru a ajunge la 
t7-f5) 17.M a:M 18.a:M Ccdî 19. 
Od2 Rh7 20. Tal T:al 2I.T:*1 Tfâ 
(Cu intenția de a pregăti totuși 
f7—fo) 22 CF5 Cg8 23x5 Cb8 
(Pentru a apăra pionul d6. Schim
bul la c5 ar fi dat albului un con
trai complet al centrului) 24.T»8 
Nd 7 25.Nd3 N:b5 26.N:bo c6 (O 
încercare de eliberare care se ter
mină catastrofal. Oricum însă, ne
grul nu se putea apăra satisfăcător 
împotriva amenințării c5—c6, după 
care calul b8 ar fi fost ..pat* și 
Bt primejdie de a fi capturat; de 
exemplu : 26...De7 27x6 b6 28.Dc2, 
cu amenințarea 29.N:b6 c-'b6 3O.c7) 
27,d:c6 b c6 28. N:c6 d:că 29 D:d8 
T :d8 3O.Nd5 c:M 31.Na7 și negrul 
a cedat La 31— Ce7 urmează 32. 
TA8 T:b8 33.N:b8 C:d5 34.e:d5 și 
albul oprește pionul „b“.

INDIANA VECHE 
Alb: W. Bergraser (Franța)

Negru: E. Costea (R.P.R.) 
— Turul II —

l.d4 CI6 2.Cf3 g6 3x4 Ng7. 4g3 
0—« 5.Ng2 d6 6.0—0 Cbd7 7.Dc2 
e5 S.Tdt (Sistemul adoptat de alb 
a fost experimentat cu succes în 
turneele sovietice) 8—Te8 9.e4 e:d4 
*J.C:d4 Cc5 11.Cc3 a5 12.b3 c6 13. 
Nb2 D'ofi 14.h3 a4 (Atacul clasic în 
astfel de poziții, cunoscut din par
tidele Zita-Bronștein și Pachman- 
Bronstein, Praga 1946) 15 Tab! 
a:M ’ l6.C:b3 Ne6 17. T:d5Db4 
18.C:c5 D:c5 19etl (Acum albul 
obtme joc de figuri *n cen
tru). 19... Ch5 (19.. D.e5? 20.Ce4! 
și cîștigă) 20. Ce4 D:c4 21. D:c4 
N:c4 22. Nd4 (Poate mai bine 
22. f4) 22. N:e5 23 N:e5 T.e5 24. 
T:b7 T:a2 23. T:c6 Nd5 2G TcS-N 
(Pionii de pe flancul damei au dis
părut iar poziția s-a simplificat) 
26_Rg7 27.Tb4 Te2 28.Cc3 Tel + 
29.Rh2 N:g2 30. R:o2 Tel 3I.Tc4 
Tc2 32. Ce4 T:c4 33. T:c4 Cf6 Re- 
nrză

intilnirii interniaționale de șah1

iritam de tews de sssâ
R. P. Bulgaria — Egtpt

SOFIA 10 (prin telefon). 
Sîmbătă seara in Sala Sportu
rilor din Sofia a avut loc du
bla întîlnire de tenis de masă 
iUntre reprezentativele mascu
line și remin'-.e ale RP. Bul
garia și Egiptului. La fete, vic
toria a revenit jucătoarelor bul
gare cu scorul de 3-2. iar la 
băieți, echipa R.P-B a învins 
cu scorul de 5-2

Duminică s-a desfășurat in- 
tîlnirea dintre echipele de ju
niori ale R.P. Bulgaria și Egip
tului. Ambele intilniri au reve
nit jucătorilor egipteni. La bă
ieți: Egipt-R.P.B. 6-2. iar la 
fete 3-0.

Reprezentativa de volei 
a R. P. Polone a dispus cu 3-1 

de echipa Franței
VARȘOVIA 10 (prin telefon). 

Duminică s-a desfășurat la Var
șovia întîlnirea internațională 
de volei dintre reprezentativele 
masculine ale R.P. Polone și 
Franței. Gazdele au jucat mai 
bine reușind să ciștige cu sco
rul de 3-1. Acest meci a consti
tuit ultima verificare înaintea 
plecării voleibaliștilor polonezi 
la București.

Redacția și Administrația, București,

— FRHNȚH 13'b
Ultimele

Aseară a luat sfîrșit meciul in
ternațional de șah R.P.R. — Fran
ța. Prin rezultatele obținute în 

ultimele trei partide, care rămăse
seră întrerupte în ajun, echipa 
noastră a mărit diferența de scor 
la 7 puncte, realizînd astfel o ca
tegorică victorie. Scorul returului 
este 6'/î —3'A pentru echipa R.P.R.

.Iată descrierea ultimelor partide:

L TRCMANESCU R.P.R. — 
MUFFANG (FR.)

înainte de Întrerupere. această 
partidă ajunsese intr-un final de 
dame și piese ușoare, fn care albul 
păstra un ușor avantaj pozițional, 
datorită nebunului advers prea pu
țin activ. După reluarea partidei, 
Troianescu a încercat să mărească 
acest avantaj prin schimbul dame
lor. Poziția -arăta însă că m exis
tă căi de pătrundere pentru calul 
alb. Aoeasta a făcut ca la muta
rea 49, jucătorii să cadă de acord 
asupra remizei. (R.PR. — Franța 
12—6).

V. SOOS (R.P.R.) - 
SANSAS (FR.) 1—0

Ca și in întîlnirea lor din primul 
tur, acești doi jucători au furnizat 
o luptă deosebit de interesantă. In 
jocul de mijloc, rezultat după o 
Indiană Grunfeld, Soos cîștigase un 
pion, rămas însă dublat pe coloana 
„e“. Acest avantaj era prezent și 
în poziția de întrerupere, în care 
se înfruntau dane și nebuni de a- 
ceeași culoare. Printr-o combinație 
deosebit de atractivă, reprezentan
tul nostru a reușit să-și pună în 
mișcare flancul damei, uncie și-a 
creat un pion liber, foarte pericu
los. Dar și șahistul francez, care 
se apăra cu multă tavemtivitate, 
dispunea de un pion liber. Intr-o 
poziție foarte dificilă. Sansas n-a 
putut să găsească o continuare ca
re ducea la remiză și a pierdut prin 
depășirea timpului de gîndke. 
(R.P.R. — Franța 13 — 6).

De două ori s-au intilnit la masa a IV-a, căpitanul echipei Franței, 
N. Bergraser (stingă) și reprezentantul nostru E. Costea. Amîndouă 

partidele s-au terminat la egalitate, după o luptă strinsă.

Presa străină despre succesul juniorilor romini la turneul internațional de fotbal din Italia
Jocul de ridicată factură tehnică, 

comportarea ireproșabilă a fotba- 
HștMor noștri juniori—neînvtași în 
turneul internațional din Italia — 
au atras aprecierile unanime ale 
specialiștilor din occident Astfel, 
după ce reprezentativa R.P.R. a în
vins cu 1-0 echipa Franței, comen
tatorul agenției ..Framce-Presse" 
scria: „Rominii au fost excelenți în 
jocul de cimp, dînd dovadă de o 
rară măiestrie tehnică". Iar după 
„finala seriei întîia*. cum a fost cali
ficată partida R.P. Romînă-Austria, 
redactorul de specialitate al agen
ției americane „United Presse" 
scria în cronica sa, următoarele: 
„La Sienna, echipa Romîniei o în
vins cu 1-0 echipa Austriei, după 
o mare bătălie, in care tinerii fot
baliști romini s-au arătat superiori 
in toate compartimentele".

Aceleași aprecieri și comentarii 
elogioase acordă ziarele italiene, a- 
părute ieri dimineață, victoriei și 

comportării reprezentativei R.P.R. 
în cadrai seriei întîia a Turneului

str. Const Miile Nr.«ncnA? ‘"I6’0," 5 3» 37 Nr 1-9-52 STAS 3452-52. Intr. Poligrafică Nr 2 str.
menteie se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi.

-

rezultate
X. ROLAND (FR.) —■ *

MITITELU (R.P.R.) '/2 —Vi

Tînărul nostru șahist avea la în
trerupere un pion în plus, înitr-un 
dificM final de turnuri. Căutînd 
să-și valorifice, după reluare, a- 
cest avantaj, Mititelu a inițiat prea 
multe schimburi, ceea ce a adus jo
cul într-o poziție teoretică de re
miză (R.P.R. — Franța 13'/2-672).

Vom reda acum rezultatele indi
viduale definitive ale meciului, In 
ordinea meselor : Troianeșcu -— 
Muffang 'A —lVs, Bălăriei — 
Claude de Silans 2 — 0, Ciocîltea 
— Burstein 1 —1, Costea — Ber
graser 1 — 1, Soos — Sansas
1 — 1, Erdely — Pillon (Leoni)
2 — 0, G. Alexa ndrescu — Ravi- 
net l'/î — Vj, Seimeanu — Aubert 
1 — l.Ghițescu — Penel 2 — 0, 
Mititelu — Rolland 17s — ’/î-

După cum se vede, cele mai bu
ne rezultate le an obținut pentru 
echipa noastră Bălanei (masa a 
11-a), Erdely (VI) și Ghiț^cu 
(IX), care au realizat cîte 2 puncte. 
Au cîștigat întîlnirile respective și
G. Alexandrescu (VII), ca și Mi
titelu (X), cu cîte 17a puncte. Din
tre șahiștii -francezi, singurul echi
pier care a cîștigat este Muffang, 
cu l’/s puncte.

Concluzia care se impune de la 
început este că reprezentativa noa
stră a trecut cu succes un examen 
dificil, fruntașii șahului francez 
dîndu-ne o dîrză replică. Tinerii șa
hiști introduși în reprezentativa ță
rii noastre au dat în general sa
tisfacție, contribuind astfel la pri
ma victorie internațională obți

nută de țara noastră în acest an 
șahist 1955.

V. RADU

★
Ieri după-amiază, cîțiva partici- 

panți la mecj au fost invitați să 
dea simultane de către colectivul 
sportiv Progresul Arta, în colabo
rare cu comisia de șah a raionului 
I. V. Stalin. Demonstrația, care 
s-a bucurat de un frumos succes, 
a avut loc la Ateneul R.P R. și a 
dat următoarele rezultate: Chaude 
de Silans + 5=2—3; Burstein
4-111 Ravinăt +8 = 3—1; Cio- 

cî'tea 4-10; Reicher +9=1.

Internațional al Juniorilor. lată 
relatările telefonice primite aseară.

MONTECATTINI 11. — Ziarele 
italiene se ocupă pe larg de jocu
rile turneului juniorilor. In mod 
deosebit atrage atenția cronica jo
cului R.P.R.-Austria, despre care 
ziarul „La Na zi on e“ din Florența 
spune în concluzie că „a fost un 
permanent duel intre două con
cepții de ioc ; una modernă, a 
romînilor. cu un perfect con
trol al balonului. pase lungi 

în adlncime și șuturi multe la 
poartă; alta a austriacilor, cu un 
ioc lent și pase laterale". După ce 

subliniază că rominii au meritat 
victoria și că „portarul austriac 
Dobias a salvat echipa sa de la o 
înfrîngere mai mare", .ziarul re
marcă pe Ene. ca fiind cel mai 
bun jucător de pe teren, prin fi
nețe și inteligență în joc; pe Copil 
prin viteza sa și pe Georgescu, 
care s-a dovedit inepuizabil și 
foarte precis în joc.

,,Tutto Sport" din Milano scrie: 
„juniorii romini au demonstrat un

S-a intimplat
Se adunase lume cită vrei I 

Era și duminică, se desfășura 
și faza raională a campionatu
lui de cros „Să întimpinăm 1 
Mai", unde în altă parte pu
tea să fie tineretul din Pan
ciu ?

In jurul orei 10, toți ioncu- 
renții erau prezenți la start. Nu 
lipseau nici cei din satele Nei- 
cu, Crucea din Deal și nici 
cei de la Școala Medie Mixtă 
din oraș, care veniseră de di
mineață și încă cu gînduri „în
drăznețe".

Dintr-un moment intr-altul 
urma să se dea plec-rea. Deo
dată se auzi vocea unui concu
rent : — dar traseul care-i? Ce 
facem ? — „Da, traseul re- 
luară întrebarea și alți concu- 
renfi.

— Al Traseul? interveni prof. 
Niculae Mihăiescu, care împreu
nă cu prof. Matilda Peperea 
primiseră din partea C.F S. ra
ional sarcina organizării... Ui
tasem șă vă explic. N-a-n avut 
timp să-l marcăm, că știți 
doar că sînt și profesor și ju
cător de volei în echipa Pro
gresul și nu-mi mai văd capul 
de treabă. Tovarășii de la Co
mitetul C.F.S., de asemenea, 
au fost „prinși" cu p serie în
treagă de probleme mai im
portante...

— Și noi ? Noi, ce facem a- 
cum? protestară concurența.

— Nu vă alarmați! Am re-

EPIGRAME
A. Iftimie a arblirat sub 

orice critică meciul de fot
bal dintre Dinamo Bucu
rești și Locomotiva Tîrgu 
Mureș.

Cum concluzia nu-i deșartă, 
O tragem, iată, cu curaj: 
Au fost goluri multe-n poartă 
Dar mai ales în... arbitraj!

Noi intilniri ale voleibaliștilor bulgari in U.R.S.S.
MOSCOVA (Agerpres).— FASS 

transmite:
Echipele selecționate de volei ale 

R. P. Bulgaria, care întreprind un 
turneu în U.R.S.S., au susținut la 
10 aprilie noi întîlniri.

Echipa feminină a R. P. Bulga
ria a jucat cu echipa selecționată 
a R.S.S, Letone, obținînd victoria 
cu scorul de 3—1 (15—10; 8—15;
15—13; 15—13). Voleibalistele bul
gare au jucat foarte bine, atît în 
atac cît și în apărare. S-au remar
cat Țvetana Berkovska, Nicolinia 
Topalova, Maria Dimceva și Neli 
Ceakîrev.

In continuare, s-a disputat me. 
ciiuil dintre echipa masculină a 
R.P. Bulgaria și campioana unio
nală echipa ȚSK MO. In echipa 

fotbal de înaltă calitate, aplaudat 
de spectatori". Și, în continuare : 
„Numai norocul și portarul Dobias 
au salvat pe austriaci de la o în
frîngere dură". Și acest ziar remar
că pe Ene — cel mai bun din 
,,22". Dintre jucătorii noștri a 
mai reținut pe Ghibea, Georgescu 
și portarul Bocianu, care a dove
dit multă siguranță. In același 
mod comentează meciul de la 
Sienna și revista ,,Sta.dio“ din Mi
lano.

TURNEUL JUNIORILOR A LUAT

SFIRȘIT

Luni s-au disputat ultimele 
de, încheiate cu următoarele 
ta te :

R.P. Bulgaria-R.P. Polonă
R. Cehoslovacă-Saar
Spania-Irlanda 
Italia-Germania occid.
Angtia-KlvelZa

parti- 
rezul-

6-1
2-0
3-0
1-0
0-0

lo Panciu
zolvat totul. L-am adus pe tov. 
ăla din fajă, de lingă stilp, pe 
nea George. L-am chemat aici 
cu bicicleta, că și așa-i dumi
nică și n-are ce face, El o să 
meargă înainte și voi după el, 
fiindcă știe bine traseul. Nu 
He geaba aleargă toată ziua pe 
bicicletă pe străzile orașului !

A pornit „ciclistul" și au 
pornit și crosiștii după el. Dar, 
deht cind ești pe bicicletă te 
înfierbinji și începi să peda
lezi din ce în ce mai repede . 
Crosiștii de-abia își mai tră
geau sufletul, mai ales că „nea 
reorge" căuta cu tot dinadin

sul străzile pe unde ar fi mai 
„bine" de aiergat. Și concuren
ța trebuiau să se țină cît mai 
aproape de bicicletă. In primul 
rind pentru a nu o pierde cum
va din ochi și să se pomenecs 
că apoi pe alt drum și în al 
doilea rînd pentru că tovarășii 
de la Comitetul C FS. cer și 
„timp", că stau prost cu cla
sificările pe 1955 la atletism.-

Tot e bine că „nea George", 
omul provindenfial al Comite
tului C.F.S. raional Panciu e 
biciclist. Ce se întîmpla dacă 
era motociclist sau mecanic de 
locomotivă ?...

-JACK BERARII! 
N. BUC1U 
correspond erU

Victor Bala, președintele 
colectivului sportiv Con
structorul din Timișoara, 
este foarte delăsător

Dafi-mi voie, vorba aia,
Să vă dau un
Să vedeți ce-o
Cînd o căpăta

sfat acuș: 
merge Baia 
un... duș !

V.D. POPA

sovietică au jucat Konstantin Re- 
va, Iurii Cesnokov, Serghei Scerba- 
kov și alții. In echipa R, P. Bulga
ria au jucat rezervele. Primele 
două seturi au fost cîștigate cu u- 
șurință de voleibaliștii sovietici cu 
scorul de 15—12 și 15—7. In con. 
tinuare, antrenorul echipei bulgare 
a introdus în formație jucătorii ti
tulari, dar ei nu au mai putut 
schimba situația, inițiativa apairți- 
nînd 'ta continuare echipei ȚSK 
MO Voleibaliștii sovietici .au cîști-. 
gat și cei dte al treilea set cu 
15—13, obțtatad ta felul acesta 
victoria cu scorul de 3—0.

In ciuda tnifrtngerti suferite, 
sportivii bulgari au arătat un 
joc excelent, în special ta apărare.

Iată clasamentele:
Seria Il-a

1. Italia 2 2 • * «:• 4
2. Germania occid. 2 • 1 1 •+ 1
3. Portugalia 2 • 1 1 1

Seria III

1. R. P. Bulgaria 3 2 I • u: 4 S
2. Spania 3 2 1» I.H
3. R.P. Polonă Mil 3:U 1
4. Irlanda 3 • 1 > I: 1 1

Seria V

1. R. Cehoslovacă 3 3 • • «
2. Anglia 3 1 1 1 33 3
3. Saar 3 1 • 2 4« 2
4. Elveția 3 • 1 2 3:6 1

Este demn de subliniat faptul
că în patru din cele cinci serii, vic
toria finală a revenit echipelor de
juniori din țările de democrație
populară: R.P. Bominj (seria I-a),
R. p. Bulgaria (seria a m-a), R.P.
Ungară (seria a IV-a) 
slovacă (seria a V-a).

și R. Cehe-
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