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SPOR LA MUNCA ORCANELOR SPORTIVE SINDICALE 
NOU ALESE

Echipa de rugbi a R.P.R. va juca în R. Cehoslovacă

qp IMP DE DOUA LUNI, colec- 
* tivele sportive sindicale au fost 

preocupate de o problemă de im
portanță vitală pentru activitatea 
tor viitoare: alegerea noilor or
gane conducătoare ale cercurilor, 
secțiilor ți colectivelor sportive. 
In acest interval, în fiecare in
stituție ți întreprindere din țara 
noastră, alegerea in fruntea tre
burilor sportive a celor mai com- 
petenți și mai harnici oameni, iu
bitori ai sportului, întîmpinarea 
adunărilor generale de alegeri prin 
noi ți frumoase realizări ți discu
tarea în adunări genera’e a celor 
mai importante probleme de care 
depinde dezvoltarea în viitor a 
activității sportive in unitatea de 
muncă respectivă, au fost preocu
pări din cele mai importante.

Din discuțiile pline de combati
vitate ale miilor de sportivi, din 
critica tovărășească, dar ascuțită, 
a participanților la adunările ge
nerale. a reieșit clar că în munca 
colectivelor sportive sindicale tre
buie să intervină o cotitură, o îm
bunătățire radicală. Și această co
titură a început chiar in cadrul 
adunărilor generale de alegeri. A- 
tunci. masele de sportivi și-au dat 
votul unor tovarăși, care dovedi
seră prin realizările tor in produc
ție și pe tărim sportiv că le merită 
încrederea și că vor ști să răs
pundă la aceasta prin fapte. Au 
venit în fruntea cercurilor și a 
colectivelor sportive oameni ca 
lăcătușul fruntaș în muncă Ioan 
Bujor sau inginerul Erich Heitel 
de la Flamura roșie Burdujeni, E- 
lena Petru și Elena Rațiu, frun
tașe ale întrecerii socialiste la 
Flamura roșie Tălmaci, mecani
cul Ioan Haras și inginerii Radu 
Oncică, Gh. Sorete și D. Ferezan 
de la Complexul C.F.R, Sibiu, 
fruntașii in producție I Deac, Petre 
Boiceanu, P. Emyei din Baia 
Mare etc. Intr-un cuvint, masele 
de sportivi s-au orientat just in 
alegerea conducătorilor treburilor 
sportive, și-au dat votul unor 
oameni de nădejde, iar acum aș
teaptă primele acțiuni ale noilor 
conduceri ale cercurilor, secțiilor 
și colectivelor sportive.

Multe sînt sarcinile care stau 
chiar de la început în fața orga- 
ne'or sportive sindicale nou alese. 
Este vorba, în primul rînd, de 
toate acțiunile legate de consolida
rea organizatorică a colectivelor 
sportive. Consiliile nou alese tre
buie să pornească la întocmirea 
unei evidențe stricte a muncii 
colectivului sportiv, îa activiza
rea comitetelor de secții și de cerc, 
la reorganizarea comisiilor de pe 
lîngă resoarteie consiliului și în 
primul rînd a comisiei de pregă
tire și examinare G.MA. O grijă 
la fel de atentă trebuie acordată 
problemelor de instruire sportivă: 
instruirea comitetelor de secții 
nou alese, îndrumarea lor către 
lărgirea efectivului secțiilor, cla
sificarea sportivilor ajunși la ni
velul cerut de regulament, crea
rea de noi secții în ce’e mai im
portante ramuri de sport. Educația 
comunistă a sportivilor și angre
narea de noi mase în practicarea 
continuă a sportului, în comple

Etapa pe Cap’tală a crosului de masă
Tradiționala întrecere sportivă, 

crosul de masă „Să întîmpinăm 
1 Mai‘, a intrat în faz-a finală. In 
țară s-au desfășurat de curînd con
cursurile regionale, cu prilejul că
rora cei mai buni concurenti s-au 
calificat pentru finală.

In orașul București, îna-intea fi
nalei, ®e via mai disputa o singură 

xul G.M.A., trebuie să constituie 
principalele obiective ale respon
sabilului cu propaganda și agitația 
care, pentru a putea să-ți ducă 
sarcinile la bun sfîrțit, trebuie 
să-ți creeze un colectiv împărțit 
pe probleme ți să ia legătură cu 
toți factorii interesat! în bunul 
mers al propagandei sportive: re
soarteie respective din cadrul or
ganizațiilor U.T.M. ți din comite
tele de întreprindere, colectivele 
redacționale ale gazetelor de pe
rete, satirice, brigăzile de agita
ție, comitetele stațiilor de radio
amplificare etc. De asemenea, 
responsabilii administrativ-finan- 
ciari ai colectivelor, ajutați de în
treg consiliul, trebuie să treacă la 
inventarierea și luarea în primire 
a echipamentului și materia'elor 
sportive, la reamenajarea bazelor 
sportive și la amenajarea altora 
noi, la punerea la punct a evi
denței cotizațiilor

Pentru asigurarea îndeplinirii 
tuturor acestor sarcini imediate, 
ca și pentru sprijinirea organelor 
sportive nou alese în îndeplinirea 
principalei lor sarcini — inițierea 
ți organizarea unei intense acti
vități sportive in care să fie a- 
trase masele de membri ai colec
tivelor — organele sindicale și or
ganele superioare sportive au dato
ria de a le instrui cu atenție, de a 
le călăuzi și controla primele acțiuni, 
de a le asigura o activitate intensă, 
în toate sectoarele vieții sparthe. 
Sarcina principală revine, în acest 
domeniu, comitetelor de întreprin
dere, comitete’or sindicale pe ra
mură de producție și consiliilor 
sindicale regionale, ca și consi
liilor sportive regionale și consi
liilor centrale ale asociațiilor. Cu 
sprijinul acestor organe, consiliile 
colectivelor sportive și comitetele 
de cerc trebuie să pornească de 
îndată la o muncă organizată, dusă 
în strinsă colaborare cu organiza
țiile U.T.M.

Alegerile organelor sportive sin
dicale au creat condițiile pentru 
trecerea la un nou stil de muncă 
în* cadrul co'ectivelor soortive sin
dicale, tocmai prin întărirea con
siderabilă a consiliilor și a co
mitetelor de cerc. Acest lucru e 
dovedit și de faptul că în unele 
colective, ca Flacăra „1 Mai“ 
Pioești, Metalul Baia Mare, Loco
motiva Orașul Stalin, Locomotiva 
C.F.R. Complex Sibiu, Progresul și 
Constructorul Tg. Mureș etc. noile 
consilii și comitete de cerc și de 
secții au și pornit la muncă, în- 
registrind primele realizări (amena
jări de baze sportive, punerea la 
punct a evidenței, organizarea în
trecerilor de cros etc.). Principa
lul este ca noile organe sportive 
să pornească la lucru cu tot elanul, 
cu hotărîre și efituziasm, pentru 
îmbunătățirea activității sportive, 
pentru atragerea de noi mase de 
oameni ai muncii în sport pentru 
ridicarea necontenită a performanțe
lor și pentru educarea comunistă a 
maselor de sportivi. Noi le urăm 
spor la muncă și succes deplin în 
realizarea acestor frumoase și im
portante sarcini.

„Să intimpinăm 1 Mai”
etapă, etapa pe oraș (interasocia- 
(ii) la care participă tinerii califi
cați la concursurile organizate de 
consiliile orășenești ale asociațiilor 
sportive. Etapa pe oraș se via des
fășura mîine dimineață pe stadio
nul Locomotiva P.T.T., începînd dte 
la orele 9, ctod va avea loc fes
tivitatea de deschidere.

In acest an echipa reprezentati
vă de rugbi a țăwi noasrine îți inau
gurează programul intemsțiomd 
jucind peste hotare, în țara priete
nă, R. Cehoslovacă.

Acum două seni, iotul iugbișH'jor 
romînj a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Olomouc, locul de 
desfășurare a primei întîlniri din 
cele două pe care urmează să le 
dispute în compania jucătorilor 
cehoslovaci. Au făcut deplasarea 
cei mai în formă nigbiști, printre 
oare se numără maeștrii spartului: 
Gh. Pîrcălăbescu, Al. Penciu, D-tru 
Ghiuzelea, D. Ionescu, llie Ibn, A. 
Marinaclie și alții. Din informațiile 
.pe care le deținem, reiese că și re
prezentanții rugbiuiui cehoslovac 
au făcut pregătiri speciale în vede
rea întîlnirilor cu echipa de. rugbi 
a R.P.R. In anul care a treotit, me
ciurile dintre formațiile rom n»ești de 
rugbi și cele din R. Cehoslovacă ®u 
fost rebiuaite după o întrerupere de 
orțliva anii, .a>șa tncft sîrwem în măsu
ră să apreciem valoarea actuală a

Mîine
Dubla întîWre de volei R. P. Romînă—R. P. Polonă

Pentru jucătorii și jucătoarele 
noastre de volei, activitatea irrte--- 
naț'icmală a-tît de bogată a aoes- 
tui sezon începe mîine, cind ei sus
țin primele partide: cu reprezenta
tivele R. P. Polone.

Făcînd parte d-im oadrul progra
mului efe pregătire pentru campio
natele europene care vor avea loc 
în iunie la București, jocurile ou 
echipele R. P. Polone se anunță 
deosebit die interesante și va.o- 
roase, dată fiind pregătirea înaltă 
a celor patru echipe, fruntașe în 
voleiul european.

Reprezentativele R. P. Polone au 
concurat cu cinste la toate marile 
competiții internaționale la care au 
participat Voleibalistele și voleiba- 
'iiștii polonezi practică un joc mo
dern, atletic și dau dovadă de o 
dîrzenie și putere de luptă remar
cabile. Pentru activitatea acestui am, 
cei mai buni jucători polonezi și 
cele mai valoroase jucătoare polo
neze s-au pregătit cu atenție și de 
multă vreme. Este destul să a- 
mintim. în această privință că re

Unul dintre cele mai frumoase jocuri din cadrul turneului de 
volei al Festivalului de la București (1953) a fost cel dintre repre
zentativele feminine ale R. P. Ro mine și R. P- Polone. In fotogra
fia noastră jucătoarea poloneză Sciavinska trece mingea peste bloca
jul efectuat de Rodica Sădeanu, dar Adriana Honet și Tatiana 
Avacum, care au dublat corect, vor interveni la timp*

aportrviiar din țara prietenă, cu toa
te că repcezentartdvde naționale nu 
au mat jucat din 1949. Vizita pe 
care ne-au făcut-o Dynamo Rragiași 
UDA. Praga în toamna anului tre
cut a avut darul să ne convingă 
de progresul simțitor al rugbiuiui 
practicat în R. Cehoslovacă, rezul
tatele strînse și mai ales comporta
rea acestor două formații, sub as
pect tehnic și tactic, fiind tocmai 
oglindirea acestei creșteri calitative.

IntFoirile care se vor desfășura 
Aa inceputul săptămâni.; viitoare 
vor oferi, desigur, publicului iubi
tor al rugbiuiui, dispute ridicate ca 
nivel tehnic și lupte însuflețite pen
tru viotorie. Spre deosebire de anii 
trecuți nu mai putem considera me
ciurile cu rugbiștii cehoslovaci mai 
dinainte jucate, în prezent forma
țiile celor două țări fiind sensibil 
egale. Pentru o bună desfășurare a 
jocurilor s-a asigurat arlxtoajul cu
noscutului Roger Taddei (Franța) 
care va conduce întîlnirile.

prezentativele R. P. Polone și ale 
Varșoviei au susținut mai multe 
jocuri în compania voi-fbaliștilor și 
voleibalistelor jugoslave, obțmînd 
frumoase succese. Iar recent, echi
pa masculină a R. P. Polone a în
trecut reprezentativa Franței într-um 
meci în care s-a dovedit evident 
superioară.

Pentru echipele noastre reprezen
tative, întîlnirile cu echipele R. P. 
Polone constituie prima lu.are de 
contact în anul acesta cu un ad
versar de va'.oare. Este un prilej 
foarte nimerit de a se verifica for
mulele de echipă, de a se constata 
care simt lipsurile jucătorilor și 
jucătoarelor, într-un cuvtot de a se 
vedea cum trebuie lucrat mai de
parte pentru o pregătire cît mai 
temeinică în vederea întrecerii din
tre cele mai bune echipe ale Eu
ropei. Reprezentanții și reprezen
tantele noastre nu trebuie să uite 
însă nici un moment că au de nnă- 
rat o poziție fruntașă c:Știgată în 
cadrul marilor competiții interna
ționale la care au luat parte în t£-

Succesele sportivilor 
din secția de bobinai 

a uzinei
Element Gottwald
Majoritatea sportivilor din uzină 

obțin frumoase succese în producție 
în cinstea zilei de 1 Mai. Tînărut 
bobinator Voiculescu Petre, interul 
dreapta al echipei de fotbal a uzinei 
Klement Gottwald, este responsabi
lul uneia dintre cele mai bune bri
găzi din secția de bobina]. In luna 
martie brigada a avut depășiri de 
peste 100 la sută și a înregistrat 
însemnate economii de materiale. 
In cinstea zilei de 1 Mai membrii 
brigăzii, care în majoritate s<nt spor
tivi, și-au luat angajamentul să în
deplinească planul lunar înainte de 
termen 

timii ani. Ei trebuie să lupte cil 
toată ardoarea, cu încredere, pen
tru ca astfel culorile patriei să tie 
demn reprezentate.

★
Iată palmaresul întîlnirilor dintre 

echipele R. P. Romîine și R. P. 
Polone, disputate în ultimii ani: 
FEMININ: 1948: 0-2; 1949; 0-3 
și 2-3 : 1950: 0-3; 1-3; 0-3; 1952: 
1-3; 1953: 3-2; 1954: 3-2. MASClfJ 
I.IN: 1948: 3-1; 1949: 3-1; 3-1;
1950: 0-3; 3-0; 3-1: 1951 : 2-3; 1954: 
3-0.

După cum se vede, echipa noas-' 
tră feminină a reușit în ultimii do! 
ani să învingă, fapt care dovedește 
că ea a crescut simțitor în această 
perioadă de timp. In întrecerile 
masculine, reprezentanții noștri au 
ieșit învingători în majoritatea în- 
tîlnirilor.

Pentru jocurile de mîine, cele 
patru echipe vor fi alcătuite diu 
următoarele loturi ;

FEMININ
R. P. ROMINA : Rodica Sădeanu, 

Doina Corbeanu, Natalia Gernat, 
Tatiama Avaoutn, Sonia Colccriu, 
Tineta Pleșoianu, Adriana Hemet, 
Cornelia Timoșanu, Florica Po- 
povici, Elena Răzvanță, Ana Zabara, 
Felicia Bogorin, Nadina Drăuceanu, 
Ana Bojiță.

R. P. POLONA : Maria Wieczys- 
lawa, Eugenia Krotki-ewska. Wics- 
lawa Orlovska, Kristina Hajec, Kis-- 
hayna Zakolska, Jadwiga Abisziak, 
Mirosilava Kotula, Klementina Ziel-' 
niok, Wanda Zarzcka, Barbara 
Czeczotka, Wanda Vtiumidajewicz, 
Jadwiga Jasinka, Danuta Chwalinisu 
ka, Alicja Swialk, Teresa Konopka, 
Janina Halanowsos, Danuta Josko, 
Barbara Koaan.

MASCULIN
R. P. ROMINA: Dumitru Me-i 

dianu. Ștefani Roman, Bănică Teo- 
dorescu, Sebastian Mihăilescu, Ion 
Mitroi, Gh. Rădtioanu, Horațiu Ni- 
colan, Marcel Rusescu, Emil Claici, 
Apostol Sebastian, Crivăț, Dsrszi, 
Mihai Chezan.

R. P. POLONA : Leonard MiclH 
niewski, Lucjain Tyszecky, EmiUț 
Sigmund Krzyzanowski, Ugenius 
Pindelski, Stanislaw Czersk, Ta- 
deuz Wlecial, Watoemar Pleszczuk, 
Marian Radoski, Jan Volueh, Wo- 
jeieh Szppe, Stanislav Adamczyk; 
.Henryk Bobryk, Slaske Jozwiak, Ta
deusz Szlagar, Aleksy Szobnicki, 
Henryk Laszez, Kazimirez Feliszewa 
ski.

locurile au loc pe Stadionul Giu* 
Iești mîine începînd de la ora 19. 
In caz de timp nefavorabil ele se 
dispută începînd de la ora II fii 
W»/« FLlfpasca,



In preajma aniversara a 85 ani de la nașterea 
lui V. I. Lenin

Larga răspindire a operelor
Iui Vladimir Ilici Lenin în țara noastră

Concursurile Sportive ale Tineretului

Operele lui Vladimir Ilici Lenin, 
marele învățător al oamenilor mun
cii die pretutindeni, întemeietorul 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice sînt larg răspîndite în tara 
noastră. In marile biblioteci a,te 
tării ca ți în bibliotecile sătești, pe 
masa de lucru a activistului de 
partid sau a cercetătorului tn do
meniul științei, în casa muncitoru
lui, a țăranului muncitor, a intelec
tualului, operele lui Lenin ocupă 
un loc de cinste, ele sînt o călăuză 
în acțiune.

Pînă în februarie 1955, Editura 
de stat pentru literatură politică a 
publicat 105 titluri din lucrările lui 
Lenin într-un tiraj de 4-304.400 de 
țremplare, dintre care 150.000 de 
Exemplare în limbile minorităților 
fiaționale.

Din operele iuf V.f. Lenin an 
fost publicate J6 volume rufe-un 
litaj total de T.233.o6o de exem
plare- S-au publicat de asemenea 
in două ediții Operele alese, voi. 1 
»i II, în aproape 25OlOOO de exem
plare.

Lucrarea Iui V. J. Lenin Jmpe- 
«jalismtd, stadiul cel mai înalt al 
capitalismului" a apărut In patru 
ediții, într-un tiraj de 200.000 de 
exemplare; „Stângismul" — boala 
copilăriei comunismului" — în pa
tru ediții în 190.000 de exemplare; 
„Revoluția proletară și renegatul

Filme inspirate din viața
Pe ecranele cinematografelor din 

Capitală și intr-o serie de omașe 
din țară vor fi prezentate în zilele 
ce urmează filme inspirate din via
ța și opera genialului conducător 
al oamenilor muncii de pretutin
deni, Vladimir Ilici Leniin.

In Capitală, în afara ciclului cu- 
pr:nzînd filmele: ..Tovarășul Sverd
lov", „Cartierul Viborg", „Pagini 
istorice", „Apărarea Tarițînj'ui", 
„Generația învingătoare", „N«ri- 
tati»l an 1919“, „Lenin în Octom
brie", care vor rula la cinemato
graful Maxim Gorki între 16 și 24 
aprilie, vor mai putea fi vizionate 

Kautsky" — în trei ediții, în 
127.000 de exemplare; „Despre co
operație" — în două ediții, în 
170.000 de exemplare; „Marea ini
țiativă. Cum trebuie organizată în
trecerea ?“ — în două ediții, în 
200.000 de exemplare; „Despre im
pozitai tn natură" — în patru ediț i, 
totalizînd 195.000 de exemplare.

Cu prilejul împlinirii a 85 de ani 
de la nașterea lui Vladimir Ilici 
Lenin, Editura de stat pentru lite
ratură politică pregătește tipărirea 
în limba romînă a unor ctdegeri 
de lucrări ale marelui Lenin. Ast
fel va fi editat volumul „Despre 
alianța dintre cSaaa muncitoare și 
țărănime", care înmănunchiază în 
cele 716 pagini ale sale principa
lele lucrări ale lui Lenin despre 
alianța dintre clasa muncitoare și 
țărănime. Vor mai fi editate în 
broșurj culegerile „Scrisoarea mun
citorilor ranericani. Despre „de- 
mocra^ie- și Octaarâ"; .1 Mai. 
1 Mai ai proieaanat-jrjt revoiu- 
țxaiar' și lucrarea „Despre plenul 
economic unic".

In afară de aceste lucrări Edi
tura de stat pentru literatură po 
litică va edita în cursul acestui an 
no; titluri Vor fi publicate volu
mele 8, 9, 28, 29 ale Operelor lui 
V.L Lenin, culegerile „De»pre cui 
tura proletară", „Marxismul și in
surecția".

5i opera lui V. I. lenin
filmele: „Cei din Kropstadt", la ci
nematograful „Boleslav Biertil" în
tre 18 șj 24 aprilie, „Marele cetă
țean" în zilele de 21 și 22 apri
lie ia cinematograful clubului Gri- 
vița Roșie, „Pagini istorice" la ci
nematograful Patria și „Apărarea 
Tarițînuluî" la cinematograful 
București în ziua de 22 aprilie.

Filme în legătură cu viața și 
opera lui V. I. Lemn vor mai fi 
prezentate între 18 și 25 aprilie la 
cinematografele din Tg. Mureș, O- 
rașul Stalin, Iași, Bacău, Craiova, 
Timișoara, Reșița, Oradea, Cluj, 
Petroșani etc.

Anul acesta se va desfășura la 
Varșovia cel de al cincilea Festival 
Mondial al tineretului și studenți
lor, măreț eveniment cultural și 
sportiv, pe care tinerii din lumea 
întreagă îl tntîmpină cu bucurie. In 
țara noastră, C.C. al U.T.M., îm
preună cu Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lîrțgă Consi
liul «ie miniștri și Consiliul Central 
al Sindicatelor și cu sprijinul Mi
nisterului Invățămîntalui, Mini
sterului Agriculturii și Sflvfcuiturii, 
Ministerului Culturii, Ministerului 
Sănătății și al altor organizații și 
instituții, organizează în cinstea 
Festivalului de Iț Varșovia „Con
cursurile Sportive ale Tineretului".

Această competiție va cuprinde 
fel desfășurarea «i o serie de disci
pline sportive ca; atlefem, volei, 
șah, înot, tir, oină, trîrrtă. ciclișm 
fotbal și handbal fern iman -. în
trecerea na începe fn ziua de 25 
aprilie, cînd se vor organiza pri
mele concursuri din cadrul etapei

Amendamente tehnice în alcătuirea exercițiilor liber alese pentru ‘gimnaste
Finateie Spariachiade: sindocade 

de g-mnasrică, o competiție de mare 
amploare care lărgește, an de an. 
baza de masă a acestei ramuri de 
sport, se dispută azi și mime la 
Cluj, tn sala Armatei. In afara dîr- 
zetor întreceri pentru intlietate, fi
nalele Spartachiadei constituie un 
bi»n prilej pentru antrenori și ar
bitri de a discuta diferite proble
me ridicate de amendamentele teh
nice adoptate de Federația Inter
națională de Gimnastică cu privire 
la alcătuirea și arbitrarea exerci- 
țiilor liber alese. Folosim acest pri
lej pentru a da tn rîndurile de mai 
jos, o bază discuțiilor care vor 
duce, fără Îndoială, la adoptarea 
unei linii unitare în compunerea și 
aprecierea exercițiilor liber-alese-

Pînă nu de mult, exercițiile liber 
alAe prezentate de gimnastele 
noastre aveau o serie de deficiențe. 
Ne referim la : lipsa elementelor 
grele la unele aparate, folosirea u- 
nor combinații și elemente necores
punzătoare aparatului respectiv, 
durata exagerată a unor exerciții, 
utilizarea unor combinații fără va
loare. La sol, de exemplu în com- I 
punerea exercițiului intrau elemente 
acrobatice, izolate, sau cel mult 
legate prin elemente fără valoare, 
nejustificate, lipsite de dinamism. ; 
La paratele, rnterveneau momente 
statice, opriri inutile, întreruperi. 
La bîmă au lipsit piruetele, varia
țiile de ritm, elementele grele spe
cifice aparatului ș. a.

Amendamentele tehnice înlătură 
aceste deficiențe deoarece ele dau 
indicații precise la fiecare aparat.

initîia. Această etapă, în oare com
petițiile sînt organizate pe colecti
ve sportive și pe sate sau comune, 
va dtura pînă la data de 15 iulie, 
urmînd ca apoi de la 15 iulie pînă 
la 31 iulie să aibă loc concursurile 
etapei a doua în oare întrecerile 
se vor desfășura intercolective (pe 
localități) și intersate saiu interco- 
mune.

Organizarea Concursurilor Spor
tive ale Tineretului cade în sarcina 
unei comisii centrale de organizare, 
compusă din reprezentanți ai orga
nizațiilor și instituțiilor amintite 
mai sus. Această comisie coordo
nează, controlează și îndrumează 
pe plan general desfășurarea con
cursurilor. In a fără, de aceasta., in, 
fiecare regiune, raion sau oraș va 
exista cile o comisie care va avea 
sarcina de o coordona activitatea în 
regiunea, raionul sau orașul res- 
peetr'/Tn eAea ee privește prima 
etapă, ea va fi organizată de con
siliile colectivelor sportive la >r»

Pentru exercițiul la sol se preved- 
folos jea unui spațiu de 12X17 m 
și a unui timp de 1 min—1,30 
min. Exercițiul va conține 2-3 com
binații acrobatice cu cîte 2-3 ele
mente executate în torent, roata 
întoarsă și răsturnare înapoi sau 
salt înapoi, sărituri artistice, pirue
te, un stînd pe miini menținut, a- 
cestea fiind legate cu elemente de 
gimnastică artistică. De asemenea 
contează mult faptul ca exercițiile 
să fie executate dinamic, cu expre
sivitate, feminitate și cu multă 
personalitate.

La bîrnă se precizează că exer
cițiul trebuie să fie dinamic, cu un 
ritm cit mai variat, să conțină să
rituri artistice cu desprinderi de pe 
ibîrnă, piruete înainte sau înapoi, 
poziții ca așezat culcat; rostogo
liri ; stînd pe caip sau pe mîini 
menținut; un element de mare di
ficultate, riscant (neapărat unul 
din următoarele elemente: răstur
nare lentă, roata laterală, săritură 
cu rostogolire, ș- a.). In compune
rea exercițiului se va tine seama 
de calitățile gimnastelor. Cele cu 
mobilitate multă vor folosi răstur
narea lentă, cele cu mult curaj 
vor folosi săritura cu rostogolire 
(„săritura t grului"), iar cele lip
site dte mobilitate vor recurge la 
roata laterală care ptme accentul 
pe echilibru.

Cea mai pretențioasă .probă fe
minină din gimnastică este exerci
țiul la paralele inegale. Acest exer
cițiu trebuie astfel alcătuit încît 
gimnasta să’ lucreze alternativ pe 
bara de sus și pe cea de jos, cel 

șe și comisiile sătești de organi
zare a Concursurilor Sportive ale 
Tineretului la sate. Aceste comisii 
(sătești, raionale și regionale)' pot 
fi aceleași care au funcționat pen
tru organizarea concursurilor din 
cadrul Spartachiadej satelor.

La aceste concursuri pot partici
pa tineri de ambele sexe pînă la 
28 ani, membri ai colectivelor spor
tive sau cl iar dacă nu fac parte 
din mici un colectiv sportiv, cu con
diția să fi fost admiși la controlul 
medical. De asemenea, trebuie sub
liniat că la Concursurile Sportive 
ale Tineretului pot participa numai 
sportivii neclasificați.

Irr aceste citeva rtndurj am ex
tras cele mai importante prevederi 
ale regulamentului acestei impor
tante competiții de mase, cu scopul 
de a veni în ajutorul colectivelor 
sportive care, la riadul lor, au da
toria să înceapă de îndată pregăti
rile .în vederea organizării primelor 
Întreceri.

| mut cile trei elemente. De aseme
nea, trebuie să se evite întrerupe
rile (poziția finală a unui element 
va trecui să corespundă poziției de 
plecare in ait eferaentl. Se.prX in
clude anumite efemeoie men;amle; 
trebuie să se folosească cei puțin 
un element de mare dificultate, ba
zat mai puțin pe forță și mai mult 
pe curaj. La sărituri se recomandă 
ca de să fie din altă famile (ferit 
cele impuse, dar avind baremul 10.

Pentru gimnastele de categoria 
I nu au fost elaborate amenda
mente tehnice, totuși este bine ca 
exercițiile lor liber alese să fie mai 
grele xfecit cete impuse. Arbitrilor 
te recomandăm să țină seama de 
următoarele indicații: la toate a- 
paratete exercițiile trebuie să fie 
mai grele decît cele impuse pentru 
categoria I; începutul și stărșltnl 
exercițiului va trebui să difere de 
cel impus; exercițiul la sol va cu- 
prmtte 5 elemente grele; la para
lele inegale se vor folosi mdica- 
țiile pentru categoria maestre, cu 
excepția elementului de mare difi
cultate ; pentru bîmă se recoman
dă urcare, coborire și 3—4 elemente 
grele, deplasări, sărituri artistice 
și întoarceri.

In încheiere, recomandăm arbi
trilor să studieze temeinic amenda
mentele tehnice pentru că numai în 
acest fol vor aprecia la justa va
loare exercițiile prezentate de gim
naste în competițiile din cursul a- 
cestui an.

LI VIA COSTA și 
FELICIA DUNCAN 

antrenoare

Aniversarea a 85 de ani de 
la nașterea lui V. I. Lenin este 
cinstită de oamenii muncii din 
țara noastră prin festivități șî 
convorbiri consacrate vieții și o- 
perei marelui conducător și în
vățător al omenirii muncitoare.

Publicăm in continuare un 
fragment dim „Copî’.ăria și ado
lescența lui Lenin", de N. K 
Krupscaia.

In scrierile sale, Dobroliubov 
punea mare preț pe călirea voinței. 
Ilici a fost educat de tatăl său 
după metodele lui Dobroliubov.

Vladimir Ilici a intrat in liceu 
ta 9 ani și jumătate, a învățat tot 
timpul foarte bine și l-a terminat 
primind medalia de aur. Lucrul a- 
cesta nu-i venea atît de ușor, cum 
cred unii. Ilici era foarte vioi. 
Ii plăcea să umble malt Și să se 
plimbe departe: iubea Volga, Svia- 
ga, ti plăcea să se scalde, să 
înoate, ii plăcea să patineze. Ilici 
mi-a povestit odată: „îmi plăcea 
foarte mult să patinez, dar, tind 
am văzut că aceasta mă împiedică 
să studiez, m-am lăsat de oatinaj". 
Ii plăcea mult să citească; căr
țile îl fermecau, îl pasionau, ii vor
beau despre viață, despre oameni, 
îi lărgeau orizontul, în timp ce în
vățătura la liceu era plictisitoare, 
moartă și ÎL silea să se chinuiască 
pentru a învăța tot felul de lu
cruri nefolositoare. Dar el iși fixă 
următorul program: învăța mai ta
tii lecțiile și apoi citea. Era foarte 
riguros cu el însuși, economisea 
timpul; cînd citea, se concentra 
foarte mult și de aceea citea toarte 
repede. Extrăgea anumite idei din 
cărți, căutînd să piardă cil mai 
puțin timp pentru aceasta. Cine 
a văzut scrisul lui Ilici, știe cum 
prescurta cuvintele, Intr-un anumit 
fel inventat de el. Datorită acestui 
fapt, putea să noteze foarte repe
de ceea ce ii trebuia.

AMINTIRI DESPRE LENIN
El iși formă ți-șs oțcii o voință 

puternică. Ceea ce spunea, făcea. 
Puteai să te bazezi pe cuvintul lui. 
Odată, pe cînd era încă mic, a în
cercat să fumeze. Mama lui, Ma
ria Alexandrovna, l-a văzut fu
rnirul ți s-a mlhnit foarte ture. Ea 
t-a rugat: „Volodiușca. lasă-te de 
fumatf. Ilici i-a promis și de a- 
tunci nu s-a mai atins de țigară

Deși Ilia Nicolaevici (n.r. tatăl 
lui V. I. Lenin) urmărea neconte
nit ca Vladimir Ilici să învețe bine 
ți în mod temeinic, el se străduia 
in aceiași timp să-l educe, după 
cum cerea Dobroliubov, adică să-l 
facă să ia o atitudine conștientă 
și critică față de lucrurile pe care 
le învăța la școală și fufă de fe
lul de predare ai profesorilor săi. 
învățătoarea Cașcodamoza, care îfi 
amintea cu deosebită dragoste des
pre llia Nicolaevici — sub condu
cerea căruia lucrase — povestea 
cum li plăcea lui llia NicoLtevi'i 
să-l tachineze pe Volodia și cum 
ocăra in glumă liceul și felul de 
predare a materii or, ironizinlu-i 
foarte mult pe profesori. Dar Vo
lodia para întotdeauna loviturile și 
la rîndul său, începea, să vorbeas
că despre cursurile școlii primare, 
reușind uneori să-și tachineze ta
tăl.

Din povestirea învățătoarei V. 
V. Cașcodamova, se vede cum îl 
învăța Llia Nicolaevici pe Ilici să 
privească viața tn mod critic, dar 
tn ace ași timp, clnd Ilici iși per
mitea să-și bată joc de profesori, 
ca de pildă de profesorul de limba 
franceză, Por, llia Nicolaevici îl 
reținea, îi arăta cit este de nedreap
tă purtarea lipsită de respect față 
de profesori, chiar dacă aceștia au 
lipsuri serioase in modul lor de 
predare. Și Vladimir Ilici rui mai 
continua.

Concepția lui Dobroliubov asupra 
educației copiilor a dezvoltat ți o I 

altă însușire a caracterului lui Ilici: 
capacitatea de a analiza ir, mod 
profund activitatea lui și a altora 
din punctul de vedere al interese
lor cauzei. Și lucrul acesta l-a fe
rit pe Ilici de îngimfarea deșartă.

După cum reiese din amintirile 
lui Zaițev. pe Ungă faotul că nu 
îngăduia copiilor nici o slăbiciune 
față de ei înșiși, llia Nicolaevici 
le aprecia mai ales sinceritatea și 
căuta să le-o dezvo te. De altfel, 
Dobroliubov arătase tocmai impor
tanța dezvoltării acestei însușiri. 
Una dintre trăsăturile caracteristice 
ale lui Ilici era sinceritatea.

Cînd avea 14-15 ani, Ilici îl ci
tea mult și cu pasiune pe Turghe- 
niev. Îmi povestea că pe atunci 
ii plăcea mult nuvela acestuia „An
drei Colosov" in care se punea pro
blema sincerității în dragoste. Pe 
atunci, această nuvelă îmi plăcea 
și mie foarte mult. Bineînțeles că 
problema na poate fi rezolvată a- 
til de simplu ca în povestirea lui 
Turgheniev căci, în viață, nu e vor
ba numai de sinceritate, ci mai e 
necesară și grija față de om, atenția 
față de el. Nouă, adolescenților, 
care vedeam în mediul mic-burghez 
înconjurător minciuna căsătoriilor 
făcute din conveniență, atît de mult 
răspîndite pe atunci, ne plăcea în
deosebi „Andrei Colosov".

Nu mai puțin ne plăcea „Ce 
este de făcut" a lui Cernisevschi. 
Ilici a citit pentru prima oară 
cartea, cînd era încă în liceu. îmi 
aduc aminte că atunci tind am în
ceput să discutăm în Siberia asu
pra acestei cărți, m-am mirai mult 
văzind cit de amănunțit cunoștea 
Ilici romanul lui Cernisevschi. A- 
cest roman a trezit interesul și dra
gostea lui Lenin față de opera lui 
Cernisevschi.

Ilia Nicolaevici a fost un neo
bosit activist pe tărîm social. El 
a luptat cu devotament împotriva 

ignoranței poporu ui, împotriva ur
mărilor robiei, dar era fiul epocii 
sale și toate evenimentele care tre
zeau revolta in sufletul copiilor lui, 
Alexandru și Vladimir, toate eveni
mentele despre care vorbea Cer
nisevschi: reforma din 1861, înfăp
tuită așa cum voiau moșierii, plă
țile de răscumpărare, luarea celui 
mai bun pământ de la țărani, îl țră- 
mintau mai puțin. Pentru el, A- 
lexandru II răminea țarul-elibera- 
tor. Ilici povestea cit fusese de tul
burat llia Nicolaevici cînd se răs- 
plndise vestea că Alexandru II a 
fost omorît, cum îmbrăcase unifor
ma și cum se dusese la catedrală, 
la parastas. Ilici era de 11 ani. 
dar un eveniment ca omorîrea lui 
Alexandru II, despre care se vor
bea pretutindeni, despre care toți 
discutau, nu putea să nu-i tul
bure și pe cei mai tineri. După 
cum povestea el însuși, în urma 
acestui eveniment Ilici începu să 
fie atent la toate discuțiile politice.

Ilici citea toate revistele și căr
țile pentru copii trimise tatălui său, 
între care și „Lectura copiilor". In 
revistele pentru copii de pe atunci, 
se scria mult despre America. 
(După cum se știe, de la 1861 pînă 

■ la 1865, Statele din Nord au lup
tat împotriva celor din Sud, pen
tru desființarea sclaviei negrilor în 
acestea din urmă. In realitate, sco
pul acestui război era pregătirea 
terenului pentru o mai largă dez
voltare a capitalismului, dar el se 
ducea sub steagul luptei pentru 
libertate). Tot în revistele pentru 
copii se mai scria despre războiul 
cu Turcia, despre Balcani. Ilici 
lua cărți și de la fratele său mai 
mare. Cuznețov, colegul de clacă 
al lui Ilici, spunea despre el că iși 
scria foarte bine compunerile lite
rare. In vremea cînd Ilici învăța la 
liceu, era director F. M. Kerenschi, 
tatăl lui A. F. Kerenschi (socia
list revoluționar, primul ministru al 
guvernului provizoriu din 1917). .4- 
cesta preda literatura. La toate 
compunerile, Kerenschi îi dădea lui 
Ilici nota cinci. Dar odată, resti- 
tuindu-i compunerea, i-a spus pe 

un ton nemulțumit: „Despre ce fel 
de clase asuprite scrii aici ? De 
ce ai scris aceasta ?". Elevii erau 
curioși să vadă ce notă i-a pus 
Kerenschi lui Ulianov pentru com
punere. Cînd colo, tot cinci îi pu
sese.

Familia Ulianovilor era mare: 
șase copii. Ei au crescut, perechi- 
perechi: cei mari, Ana și Alexandru, 
apoi Vladimir și Olga și în sfințit 
cei mai mici, Dimitri și Maria. Ilici 
era prieten cu Olga, în copilărie 
se juca cu ea, iar mai tlrziu l-au 
citit împreună pe Marx. Ea ple
că în 1890 la Piter, la cursurile 
superioare pentru fete, dar in pri
măvara anului 1891 muri de tifos.

Alexandru, pătruns din ce în ce 
mai mult de spiritul revoluționar, 
avea o puternică influență asupra 
lui Ilici. Cei mai în vîrstă erau 
pasionați de poeții de la „Iskra" 
(Scinteia) — cum iși ziceau poeții 
care scriau în genul lui Cernise’- 
(frații Curocichin, Minaev, Ju’.ev 
și alții), care ironizau deosebit de 
aspru rămășițele fcudaEsmului tn 
Oiafa de toate zilele, în moravuri, 
și-și dădeau toată silința să arate 
„tot ce este nedemn, mirșav, rău", 
— birocrația, lingușirea ce or pu
ternici, frazeologia demagogică. 
Ana Ilicina, care scria și ea ver
suri, cunoștea multe poezii legale 
și ilegale ale poeților .Jskrei". Ea 
le-a ținut minte pînă la moar:; 
In ultimele luni ale vieții, cin ! era 
paralizată, luam adesea ceaiul îm
preună după ce mă întorceam-de la 
îndatoririle mele și atunci îndrep
tam dinadins discuția asupra poe
ților .Jskrei". Ea vorbea întotdea
una cu plăcere despre aceasta, și 
mă uimea mereu cu extraordinara 
ei memorie. Ținea minte o mulțime 
de poezii care erau pe gustul in- 
te'ectualilor de avangardă de a- 
tunci. Iar cînd am fost deportată 
cu Ilici în Siberia, și el m-a ui
mit prin marele număr de versuri 
ale poeților „Iskrei" pe care te cu
noștea.
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Cind o singură inimă bate în patru piepturi
REVISTE

FOTBAL nr. 4. — Menționăm 
din cuprins: Educația morală și de 
voință, parte integrantă a procesu
lui de antrenament; Cum poți de
veni un bun portar, de A. Akimov; 
Autocontrolul, metodă de apreciere 
a antrenamentului, die dlr. C. Ale- 
xandrescu; Despre arbitrajul în di
agonală, de R. Hadiacek și G. Si- 
bal; Cum instruiesc tineretul, de 
Sandor Kocsis — articol scris spe
cial pentru revista Fotbal; Princi
piile jocului de fotbal, de A. Nicu- 
lescu; S-a spart urciorul, schiță de
H. Cristea; Din problemele fotba
lului cehoslovac etc.

♦ REVISTA DE ȘAH, nr. 3. — 
Cuprinde: Partide din campionatul 
de șah al U.R.S.S.; Campionatul 
R.P.R.; Campionatele din țările de 
democrație populară; Turneul de la 
Hastings; Turneul de la Montevi
deo; Turneul de la New York; Spar- 
tachtoda <fe șah a satelor: Metodica 
antrenamentului de șah; Probleme 
și studii dirr țară și străinătate; 
Concursurile de compoziții și dezle
gări.

♦CULTURA FIZICA ȘI SPORT, 
nr. 4 — Noua clasificare, factor 
important în ridicarea măiestriei 
sportive, de prof. I. Istrate. Contri
buții la studiul fiziologiei în jocul 
de fotbal, de dr. Tr. Demetrescu; 
Jocul ofensiv in tenisul de masă, 
de maestra emerită a sportului A 
Roeeanu; Pregă'Jrea pentru con
cursurile de fond Ia sporturile na
utice, de C. Fîorescu; Din metodica 
instruirii boxerului începător, de 
prof. Fl. Costin; Unificarea comen
zilor în practica educației fizice, de 
asistent C. Tudose; Cerințele unei 
corecte planificări a activității de 
educafie fizică, de conf. univ. 1. 
Sicfovan.

CĂRȚI NOI

♦ In Editura Tineretului a apă
rut povestirea scriitorilor sovietici 
V. Drugov și M. Tovarovski „Cei 
trei fără nota trei". Lucrarea con
stituie un bun mijloc pentru tine
ret de a face cunoștință cu jocul de 
fotbal (probleme de regulament și 
de instruire și antrenament) sub 
o formă foarte atractivă.

Nu trecuseră deeif două ore de 
cînd se sfîrșise ședința colectivu
lui tehnic al fabricii. Inginerul 
Chirvăsuță dereticase prin sertar, 
își strânsese cu grijă planurile, în- 
chizîod dulapiuil de metal. Apoi, 
luase u>n drum pe care îl obișnuia 
de foarte mulți ani: cel care du
cea la bazinul acoperit de la Flo- 
reasca. Știa că n-o să întirzse, 
fiindcă de obicei își calcula timpul 
cu minuțiozitate. Desigur că și cei
lalți vor vent la vreme.

Acum, se afla în holul bazi
nului și în afară de prof. Blajek, 
nici unul din ceilalți tovarăși nu 
sosise încă.

„Nenorocul meu. Va trebui să 
suport din nou o prelegere despre 
...geografie, așa ca acum 12 ani, 
cînd Blajek abia visa să ajungă 
profesor".

Așteptările nu i s-au împlinit 
însă, fiindcă, mai înainte ca profe
sorul de geografie să-și fi reluat 
vechiul obicei. îi întîmpinâ antre
norul Enăceanu. Nu știa nici el 
de ce, dar parcă acum, pentru pri
ma cară, îi observa pe acest; oa
meni cu un cehi obiectiv, d<-sprin- 
zîndu-i de imaginea de demult 
cînd. copii, pășiseră cu sfială pe 
blocul de start af bazinului de 
înot.

Oare să-i fi ghicit ei glodurile ? 
Blajek îl privea pe antrenor și 
purtat poate de aceleași gînduri ve
dea în emul înalt, puțin adus de 
spate, acum cu tîmplele albite, pe 
antrenorul series și cu inimă bu
nă care-i primise în rindurile ele
vilor săi cu ani în urmă.

— Știți, Kroner și Marinescu vor 
intîrzia astă-seară, spuse antreno
rul. Și, mai înainte ca uimirea ce
lorlalți să se fi destrămat, conti
nuă :

„Poate din modestie, poate din 
alte cauze, ei nu v-au vorbit des
pre frumosul succes înregistrat. 
Astă-seară, colectivul de muncă al 
fabricii îi sărbătorește pe inginerul 
Kroner și pe maistrul sFungar 
Marinescu pentru inovația pe care 
au desăvîrșit-o împreună. Totuși, ei 
nu vor lipsi de la antrenament 
pentru că recordul deținut acum
de dinamoviști trebuie să ‘ ne re-
vină"

★

Visuri, visuri ... 
Desigur, astăzi, doar 
mîine ? Oare nu tot

visuri- Dar 
visuri erau

cîndva și dorințele lor de a de
veni sportivi pricepuți, de a stră
bate apa bazinului cu ușurință și 
repeziciune ? Dar gîndul primului 
record, al neîncetatei îmbunătățiri 
a rezultatelor, mu a fost, cîndva, 
vis ?

Astăzi ne aflăm jn fața unor 
copii : Ștefan Kroner, înalt și m’ă- 

dios ca trestia, cu o față p- care 
nu-și găsesc loc umbrele; Gavrilă 
Blajek, cel mai „matur" dintre ei 
(deși nu și cd mai vîrstnic) vrea 
să pară mai obișnuit cu gazetarii 
și reprezintă „ștafeta" în acest 
prim interviu; Constantin Chirvâ- 
suță, care s-ar simți mai bine în 
mijlocul bazinului, așa îmbrăcat 
cum este, decîf în redacția noastră

De obicei înotătorii silit jotografiafi luind startul sau la capă
tul cursei, cînd pentru o bună performantă sînt felicitafi de antre
nori și spectatorii entuziaști.

Pe cei patru tineri înotători ai asociației Știința, Chirvăsuță, 
Kroner, Blajek și Marinescu (de la stingă la dreapta) obiectivul 
fotografic i-a suprins urmărind eu interes un joc de polo. Peste 
eîteva minute. însă, starterul i a chemat și pe ei să ia plecarea^. 

(Foto T. VORNICU)

și Constantin Marinescu, cel mai 
scund și cu înfățișarea cea mai 
puțin sportivă, care ne vorbește cu 
convingere despre dorința lui vie 
de a deveni strungar. Și totuș:, nu 
despre asta ne propusesem să vor
bim. Dar în fața acestor patru co
pii, năzdrăvani prin rezultatele 
sportive obținute, dar pe ale căror 
acte de identitate data nașterii e 
însemnată de anii 1939 sau 1940, 
te pomenești vorbind și vrute și 
nevrute.

Ei n-au cunoscut sportul pe ve
chile maidane, ci în orele de edu
cație fizică de la liceul unde fuse
seră înscriși La bazin au ajuns 
însoțiți de profesorii lor, iar înotă
tori au devenit datorită dragos
tei lor față de- natație. De 
ia „voiniceasca" și de la brasul 

aproximativ, acești patru copii au 
ajuns să învețe craulul de perfor
manță, realizînd timpuri cu care 
acum cîțiva ani seniorii cîștigau 
campionate naționale. Dacă îl în
trebi pe Blajek, care este oel mai 
dotat fizicește dintre ei, despre per
formanțele echipei el îți răspunde 
simplu:

— înotăm cu toții 1:06,0 (înțete- 

gind prin aceasta timpui mediu al 
fiecăruia, fiindcă, de exemplu, el are 
și o performanță de 1:02,6).

Dacă-1 întrebi pe Marinescu sau 
pe Kroner despre cel mai bun din 
ștafetă, n-ai să reușești să le stîr- I 
nești orgoliul. Cît despre Chirvă- 
su-tă, el tace și... face.

Iată de ce cei patru tineri for
mează o adevărată echipă. Sînt 
prieten’, sînt cinstiți unul față de 
celălalt, se completează unul pe 
altul, își cunosc slăbiciunile și as
pirațiile, chiar dacă nu-ți vorbesc 
despre ele. In prietenia lor, ei nu 
se îndepărtează de afți tineri de 
aceeași vîrstă și chiar de cei mai 
mari. Așa cum țin să ne asigure, 
prieteni le sînt și componenții șta
fetei asociației Dinamo, numai pi
uă la- bazin, în ziua concursului. 
Un prețuit prieten le este și cole

gul de sport Radu Zâne, căpitanul 
echipei de pok> a asociației Știin
ța. Acesta constituie pentru ei un 
frumos exemplu de discipl nă și 
vrednicie, fiind fruntaș Ia învăță
tură, în Institutul politehnic. De 
cîte ori nu i-a ajutat „căpitanul" 
pe acești băieți, în rezolvarea unor 
chestiuni mai grele de matematic ? 
Și oare în hotărîrea lui Kroner și 
Chirvăsuță de a deveni ingineri nu 
a atîrnat și exemplul personal al 
Iui Radu Zâne ?

De trei ori pe săptămînă, seara, 
după orele de curs, ștafeta este pre
zentă la bazin și lucrează cu 
sîrgiuință. Marinescu, deși mi iu
bește antrenamentul de brațe, îl 
execută totuși, conștient die nece
sitatea exercițiiiilor ipenitiru brațe; 
nici Blajek nu trage chiuM și-și 
îndeplinește programul de antrena
ment pentru picioare, fiindcă echipa 
are nevoie de un timp mai bun (și 
asta oere picioare tari); Kroner lu
crează cu greutățile pentru mus
culatura spatelui iar Chirvăsuță ia, 
neobosiit, start după start.

Din această muncă, din talentul 
și seriozitatea cu care se pregătesc 
cei patru tineri înotători ai asocia
ției Știința, supra vegheați și îndru
mați de antrenorul Enăceanu, au 
rezultat pînă acum : 5 recorduri la 
4 x 100 m. liber juniori (de la 
5:00,8 la 4:27.4); 4 recorduri la 
4 x 100 m. mixt juniori; 2 recor
duri la 4x 200 metri liber și . o 
trainică prietenie.

S-ar părea că acest „cvartet" de 
tineri are toate motivele să se fi 
blazat: ei dețin doar atîtea recor
duri și nimeni nu-i poate întrece. 
Departe de realitat» ar fi cel care 
ar gîndi astfel, fiindcă deși geo
grafia îl pasionează doar pe Bla
jek, deopotrivă și ceilalți tovarăși 
ai săi au dorința de a vedea Var
șovia și tineretul lumii reprezen
tat acolo, die a cunoaște emoția 
unei întreceri olimpice, de a lupta 
pentru gloria stemei noastre națio
nale. In ceea ce privește recordu
rile pe care le dețin, acestea nu 
vor avea... liniște multă vreme din 
partea tinerilor înotători a căror 
cunoștință am făcut-o.

Și. dacă printre concurenții vre
unei întreceri de natație am reți
nut numele sau figurile celor pa
tru tineri recordmani, e bine să 
știm că în tribunele bazinului se 
agită de multe ori, cot la cot, a- 
tunci cînd concurează ștafeta de 
juniori a asociației Știința; func
ționarul Piki Kroner (e nevoie să 
vă spunem că e vorba de cunoscu
tul arbitru de fotbail ?), șeful de 
echipă de la descărcări vagoane 
C.F.R. Maximilian Blajek, șofeirid 
Ion Chirvăsuță și mecanicul Du
mitru Marinescu cu soția sa.

In acest timp, în apa bazinului, 
copii; lor stabilesc poate un nou 
și prețios record...

EM. VALERIU, 
T. VORNICU

K

...Nebunul negru... Crinul din mo. 
cirlă... Mortul la volan... Omul cu 
intna pe c’anță._

Le mai țineți minte ? Cu and în 
urmă, acesta ,,cărți", înconjurate 
de reclame țipătoare, „împodobeau* 
vitrinele librăriilor și otrăveau su
fletele și gîndurile oamenilor ti
neri. Aceasta era literatura pentru 
tineret 1

Asemenea cărți an dispărut azi în 
țara noastră. In locul lor au apă
rut lucrări interesante și atractive, 
care ating toate problemele ce pot 
pasiona un suflet tînăr, o minte 
dornică să se instruiască, să cu
noască, să învețe. Scrise într-un 
spirit nou și sănătos, cărțile con
tribuie la educarea tineretului no
stru. In ultima vreme, un loc de 
seamă și-a cucerit cartea sportivă.

In vitrinele librăriilor, In biblio
tecile publice, în colectivele sporti
ve din întreprinderi, universități și 
școli, ca și de Ia sate, cartea spor
tivă e prezentă. Și numărul celor 
ce îndrăgesc această carte, fie teh
nică. fie literară, crește tot mail 
mult. •

Vreți să vă convingeți că este 
așa ? Intrebați-1 pe Dinu S nigalia, 
pionier, elev în clasa a IV-a a 
școlii de 10 ani rw. 12 din Bucu
rești, ce carte a împrumutat din 
biblioteca școlii, nu mai tîrzzu de- 
cît alaltăieri ?

Vă va răspunde cu toată serio
zitatea: ..Aeromodele de cameră" 
a lui Michurțunov și Pavlov, pe 
care tocmai o studiez,"

Prin b bliotecile colectivelor sportive
Ștefan Secuiu din clasa a X-a a 

aceleiași școli a citit o serie întrea
gă de lucrări sportive, astfel incit 
își exprimă chiar și păreri perso
nale. De pildă, el socotește că ma
nualul de înot pe care l-a studiat 
de curând, nu avea suficiente de
sene și că ar fi fost necesare mai 
multe.

Dar să vedem cum e privită 
cartea sportivă prin colectivele 
sportive din instituții și înteprin- 
deri. La biblioteca comitetului de 
instituție a Ministerului de Jus
tiție, care numără circa 4.300 
volume, cele mai citite cărți spor
tive sînt cele de șah. O mare cir
culație au și cele de atletism și 
gimnastică sportivă. Și cu toate 
că numărul cititorilor crește tot 
mai mult. Ana Caracopol, respon
sabila bbliotecii și G. Nicolaescu, 
responsabilul cu activitatea spor
tivă, nu sînt încă pe deplin mul
țumiți. Ei se străduiesc să înzes
treze biblioteca cu no, titluri de 
cărți sportive pentru a atrage mai 
mulți cititori.

La complexul C.F.R. Grivița Ro
șie, în afara cărților sportive, pe 
care cei dornici le pot găsi la bi
blioteca clubului, colectivul a luat 
Inițiativa de a înființa o bibliotecă 
volantă chiar Ia baza sportivă a 
colectivului din parcul Copilului. 
Astfel sportivi’ oare vin în număr 
mare la ac-asță bază nentru a-și 
face antrenamentele. -u la înde- 
mînă cărți de specialitate. Lucră

rile sovietice, ca și lucrările origi
nale, sînt citite cu interes de spor
tivii ceferiști. Gh. Pîrcălăbescu, — 
antrenorul echipeii de rugbi, Tudor 
Georgescu — antrenorul echipelor 
de tineret la rugbi, C. Cionoiu — 
antrenorul de box al colectivului, 
sînt printre cititorii cei mai zeloși 
ai cărților de la această bibliotecă. 
Și cei tineri urmează exemplul an
trenorilor lor...

Pe sportivii de la uzinele „Ele
ment Gottwald" din Capitală ii 
poți afla în timpul lor liber nu 
numai pe terenul de sport, cl și în 
frumoasa bibliotecă a clubului în
treprinderii. Cărțile sportive aflate 
în număr mare în această biblio
tecă, atrag un număr serios de ci
titori. Grigore Pădureanu, preșe
dintele colectivului sportiv, se o- 
cupă îndeaproape de atragerea cit 
mai multor cititori. Aceștia găsesc 
chiar la sediul colectivului, o serie 
de cărți privind sporturile cele mai 
îndrăgite de muncitorii din între
prindere. Printre cei care folosesc 
cu pricepere cartea sportivă în pre
gătirea lor, sînt tinerii boxeri V. 
lamandâ, participant în faza finală 
a campionatului R.P.R. die juniori, 
E. M’ihăilescu, șahistul Vasiîe Deac 
și fotbaliștii Voiculescu și Ion 
Pipera.

Despre sportivii de la colectivul 
Locomotiva P.T.T. din Capitală 
s-au scris multe lucruri bune în 
ziarul nostru Și d» ’cea'tă dată 
colectivul trebuie citat ca exem

plu pozitiv. Cartea sportivă se bu
cură aici de toată atenția. în afara 
cărților aflate la colțul roșu din 
Minister, la sediul colectivului se 
găsesc un mare număr de cărți 
sportive. Antrenorii Vasile Popes
cu, C. Zugrăvescu și sportivi frun
tași ca atletul Dumitru Constantin, 
sînt printre cititori; obtșnouți ai a- 
cestei mici biblioteci.

La Bacău, cărțile sportive din bi
blioteca clubului C.F.R., at cărei 
responsabil este sportivul Mircea 
Umovski. srnt mult citite. La co
lectivul Progresul Finanțe Sfaturi 
cum și în alte colective din orașul 
Cluj, cartea sportivă cunoaște de 
asemenea o mare răspindire.

In general, se poate observa că 
în toate colectivele unde cartea 
sportivă se bucură de atenția cu
venită, activitatea se desfășoară in 
condiții bune.

. .Dar, nu peste tot lucrurile stau 
așa de bine. In unele locuri, cum 
e cazul la colectivul sportiv Me
talul Electrofar, din cauza dezin
teresului vechii conduceri a colec
tivului sportiv, cartea sportivă nu 
este răspîndită. Abia acum noii 
aleși la conducerea activității spor
tive au pornit la muncă pentru în
ființarea unei biblioteci de specia
litate și popularizarea cărților cu 
subiect sportiv în rtndurile mem
brilor colectivului. O inițiativă bună 
o constituie amenajarea unei vi
trine cu cărți sportive In secția 
becuri a întreprinderii.

Deci, treaba a început să meargă 
și a ci.

Sînt însă colective unde impor
tanța acestor cărți a fost greșit 
înțeleasă.

Astfel, la colectivul sportiv de 
la Uzinele Metalurgice Grivița, ori- 
cît ai căuta nu găsești nici o carte 
de specialitate Și..- bineînțeles nici 
cititori 1

In cuprinzătoarea bibliotecă a 
magazinelor LC.S. Victoria se gă
sesc o serie de cărți sportive care 
sînt citite de membrii colectivului. 
Din păcate însă, aceste cărți sînt 
vechi iar numărul lor este mult 
prea mic. Colectivul avea, desigur, 
datoria să se preocupe de procu
rarea unor cărți mai noi — dar n-a 
făcut-o, mulțumindu-se cu cele cî- 
teva volume de mult citite.

*
Rindurile de mai sus au avut 

menirea să scoată la iveală eîteva 
aspecte cu privire la popul ari zarea 
și folosirea cărții sportive în rîn- 
durile celor ce iubesc sportul.

Cartea sportivă trebuie să cons
tituie pentru fiecare membru de co
lectiv, pentru fiecare sportiv, un 
prieten apropiat. Ea contribuie Ia 
ridicarea nivelului tehnic ai spor
tivilor noștri și în același timp 
constituie un izvor de învățăminte, 
de calități morale și de voință, 
atit de necesare pentru a obține 
victoria tn sport Iată de ce con
ducerile colectivetor ș; cercurilor 
sportive, activiștii sportivi și în ge
neral toți cei ce conduc. activitatea 
sportivă, trebuie să dea o mare a- 
tențfe popularizării cărții sportive.



fftfeh&T activitate atletica Activîfafea șahîstă
Săiptămîna trecută s-a desfă

șurat la Timișoara, pe stadionul 
iȘ-tiința, un concura la care au par- 
^cipat o 6erie de atleți fruntași din 
localitate. Cele mai bune rezultate 
Înregistrate: săritura tn lungime 
femei: Maria Mariș 5,14 m.; 100 
m. (f): Sofia Moțiu 13.1; 400 m. 
'(f) : Ana Popa 62,4; 100 m.: Horst 
Neurohr 11,2; 400 m.: Zoltan Va
meș 53,4.

■ La Reșița a avut loc un con
curs atletic la care au participat 
34 de atleți, dintre care 11 atlete, 
întrecerile s-au desfășurat In con- 
cliții foarte grele, deoarece pista 
a fost complet necoresipunzătoare 
pentru antrenamente și concursuri. 
De asemenea, condițiile atmosferi
ce au fost nefavorabile. Cu toate 
acestea, au fost înregistrate cîte- 
va rezultate mulțumitoare. Astfel, 
Constantin Bocicai a aruncat su
lița la 54,83, iar juniorul Mihai 
.Roth a aruncat 38,70 m.; Ia triplu, 
Gh. Mona a sărit 13,16 m.; la disc, 
Șt. Hegeduș a obținut 36,15 m.

Dar pentru ca activitatea atle
tică din orașul Reșița să se poată 
desfășura în condiții cît de cît mai 
bune, colectivul sportiv Metalul 
trebuie să acorde atenție amena
jării stadionului său; altfel toată 
puterea de muncă a tinerilor care 
vor să practice atletismul, toată 
dragostea vechiului nostru antre- 
fior Ernest Lokota, care în acest 
șezon împlinește 50 de ani de ac
tivitate în domeniul atletismului, și 
entuziasmul tuturor, se irosesc za
darnic.

lancu. Plavițiu 
corespondent

■ In ziiua dte 24 aprilie va avea 
loc In Capitală cea de a zecea 
ediție a tradiționalei curse de marș 
,,Circuitul P.T.T.". întrecerea va fi 
organizată de colectivul sportiv 
Locomotiva P.T.T. și 6e va desfă
șura pe următoarele categorii: în
cepători (3,5 km.); juniori (5 km.); 
seniori (20 km.) și factori poștali 
[(3,5 km.).

Nicolae D. Nicolae 
corespondent

■ Consiliul regional Dinamo Bu
curești a organizat ,,Cupa Tînărul 
Dinamovist" aile cărei întreceri 
c-au (bucurat die o largă partici
pare, mai cu seamă din partea ele
velor liceului n-r. 8 și elevilor li
ceului nr. 1. Au participat peste 150 
de concurenți. Iată și cîteva rezul
tate: 80 m. (f): Maria Zotu 11,1; 
Catrinel S'erghie 11,4; lungime (t): 
Maria Zotu 4,65; 100 m. (b): A. 
Simion 13,1 (în serii a alergat 
12,6) ; tnălfime (b) : Gh. Bădiescu 
și R. Geosan 1,50; 1.000 m. (b) : 
M. Pegza 3 : 05,0.

Constantin Grecescu 
corespondent

■ Sîmbătă și duminică va a%ea 
loc la Iași un concurs atletic ca 
■participarea sportivilor de la cer
cul Tînărul Dinamovist București, 
Metalul Roman și Tînărul Dinamo
vist din Iași.

■ Asociația Flacăra desfășoară 
In ultimul timp o activitate deo
sebit de susținută în domeniul ațje- 
Tismului. Pentru popularizarea atle
tismului în orașul Ploești, au fost 
organizate pînă acum o serie de 
concursuri pe stadionul Flacăra ,,1 
iMai“. Duminica aceasta va avea

Tinerele trăgătoare —o speranță justificată in viitoarele 
intîlniri internaționale

J Cu clțiiva ani în urmă, iubitorii fă
tului care veneau la poligonul „Gh. 
iVasilichi", pentru a urinări întrece
rile de performantă organizate a- 
proape în fiecare să'ptămînă. puteau 
să constate că la orice concurs se 
prezenta laceiJaiși număr redus de 
concurente. O explicație cina aceea că 
femeile care erau angrenate în prac
ticarea tirului se inițiiiau in iprobeil-e 
de armă sport și zăboveau prea 
mult pînă șă treacă puntea spre 
probele clasice de armă liberă.

La fiecare concurs de performan
tă, câștigătoarea era cunoscută îna
inte de a se fi tras primele focuri: 
Rodica Grozea. Fără doar și poate, 
aiaestma spartului Rădica Grozea 
este unul dlin celle mai mari talente 
jale tirului nositru feminin. In anii 
,1949 și 1950, bunăoară, ea deținea a- 
iproape toate recordurile de la ar
mia liberă și sport. In anul 1951 ea 
a deținut patru titluri de campioa
nă a țării, iar în anul 1952 șase 
■titluri.

Dar anii am trecut și din rînduil 
elementelor angrenate în competi- 

■țiile de masă s-au ridicat noi talen
te viguroase: Iudith Moscu, Lia 
Sî-tu. Marieta Juverdeanu, Ana 
-M în.: ș.a. In afirmarea acestor ta- 
3eiie un sprijin prețios l-a consti-

• ■ - lor în cadrul tabe- 

loc un nou concurs cu participarea 
atleților de la Dinamo București 
și a altor atleți din orașul și re
giunea Ploești, iar la 24 aprilie 
vor concura la Ploești ableții colec
tivelor din București ale asociației 
Locomotiva-

■ In zilele de 20 și 21 aprilie 
vor avea loc în București, Oluj și 
în alte orașe ale țării, o serie de 
concursuri îa care vor participa 
toți atleții fruntași ai țării, com- 
ponenți ai latului republican. In 
București întrecerile vor fi orga
nizate pe stadionul Dinamo și se 
vor bucura de participarea maeștri
lor sportului și a atleților clasifi
cați in categoria I Și a II-a.

■ Comisia centrală de atletism 
a hotărit ca începînd din acest an 
să fie organizată cu regularitate, 
la începutul fiecărui sezon, compe
tiția atletică „Cupa Iașilor1'. Prima 
ediție a acestei competiții se va 
desfășura la Iași în ziua de 2 mai. 
In afara atleților din regiunile din 
Moldova vor participa și un mare 
număr de atleți fruntași printre 
care maeștrii sportului: Ion Soter, 
Ion Opriș, Ilie Savel, Victor Firea, 
Dumitru Bîrdău, Andrei Demeter, 
Dumitru Zamfir. Alexandru Stoe- 
ncscu, Lothar Macks, Sanda Gro- 
su, Lia Manoliu, ca și alți atleți 
fruntași. Concursul va fi organizat 
de colectivul sportiv Locomotiva 
Iași, ajutat de comitetele C.F.S. 
regional și orășenesc și de comisia 
locală de atletism. Pentru a se pu
tea asigura tot succesul acestei în
treceri, colectivul sportiv Locomo
tiva Iași trebuie să ia de urgență 
toate măsurile de ordin organizato
ric, pentru amenajarea pistei de 
alergare, a pistelor de elan, a 
locurilor’ pentru sărituri și aruncări, 
în vederea acestui concurs comisia 
locală de atletism organizează un 
curs pentru arbitri la oare vor lua 
parte 30 de arbitri ieșeni.

■ Prima ediție a „Cupei Iașilor" 
constituie repetiția generală înain
tea deschiderii oficiale a sezonului 
atletic de pistă, care se va face 
o să'ptămînă mai tîrziiu, prin des
fășurarea etaipei I-a a camplonatu’ui 
de atletism pe echipe pe anul 1955.

Acest campionat va fi inaugurat 
într-un cadru festiv în ziua de 7 
mai pe stadionul Republicii din 
Capitală- 

Sosirea In cursa de 100 m. in cadrul concursului desfășurat la 
Timișoara.

relor de antrenament organizate de 
Secția cultură fizică si sport a
c. c.s.

Antrenînida-se cu sîrgwnță, înivă- 
țînd din experiența trăgătorilor noș
tri și a celor prezenți la diferite în- 
tîlniri internaționale, elementele 
noastre feminine au realizat perfor
manțe deosebite. In ultimii cinci 
ani, de exemplu, ele au doborît de 
75 ori recordurile țării — individu
ale sau pe echipe — ridicîndu-le 
la o înaltă valoare.. In anii 1953 și 
1954. trăgătoarele 'noastre au con
stituit adversari redutabili pentru 
bărbați, de multe ori luptînd cu ei 
de la egal la egal, reușind uneori 
chiar să-i întreacă. Din această 
luptă dîrză au rezultat performanțe 
și recorduri de o înaltă valoare, 
iată, de altfel, o comparație între 
recordurile masotdioe și fetm.inr'ne 
de La arenăiliberă oailibru redus, pro
bă prevăzută în programul campio
natelor europene feminine : culcat: 
400 (I. Sîrbu și H. Herscovici), 398 
(Rodica Grozea și Lia Sîrbu). ge
nunchi: 394 (H. Herșcovioi), 388 
(Iudith Moscu), picioare: 380 (H. 
Herscovici), 369 (Marieta Juver
deanu), 3x40: 1164 (H. Hersco
vici), 1143 (Lia Sîrbu). Amintim 
că recordul feminin de la proba
d, p 3x40 echivalează cu recordul 
nv,sculin al țării deținut de Iosif 
Sîrbu înainte de Jocurile Olimpice 
de la Helsinki

SIMULTANELE ȘAHIȘTILOR 
FRANCEZI

Înainte de a părăsi țara noas
tră, șahiști din reprezentativa Fran
ței. care au participat la întî'lnirea 
faternatională cu echipa R.P.R., au 
susținut un simultan l.a întreprin
derea de Alimentație Publică Athe- 
nee Pat ace, în org._.ii z area comisiei 
de șah a raionu.ui I. V. Stalin. 
Rezultatele : Penel + 4 "3 — 3 
Sansas + 7 “ 1 — 2.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE

Din toate regiunile țării au în
ceput să ne sosească rezultatele 
definitive ale primei faze a cam
pionatului pe echipe- La Bana Mare 
s-a calificat echipa Voința Satu 
Mare, care a întrecut în finală pe I

Asociația Progresul conduce
„Cupei Dinamo7’ ia

în clasamentul 
tir

Pe Poligonul Tunari din Capitala 
au început joi întrecerile de tir din 
cadrul „Cupei Dinamo’1. In prima 
zi de concurs s-a desfășurat proba 
de pistol precizie (60 focuri) în 
care maestrul emerit al sportului 
Gh. Lichiardopol (Progresul) a 
obținut o performanță deosebită 
pentru început de sezon competițio- 
nal. Realizînd 534 pete el a egalat 
recordul R.P.R. la această probă, 
deținut de maestrul sportului Titus 
Manicatide (Progresul).

Rezultate bune la această probă 
au mai obținut: maestrul sportului 
Iiilius Pieptea (Progresul) 533 p. ; 
A. Klaus (Dinamo) 528 p. ; ma
estrul sportului Titus Manicatide 
(Progresul) 526 p. ; S. Tibacu 
(C.C.A.) 526 p.; A. Tzimscher (Me
talul) 524 p. și E. Manolescu (Di
namo) 518 p.

Tot joi, — în afara „Cupei Di
namo" — s-a desfășurat și un con
curs de tir rezervat juniorilor, la 
proba de armă liberă 3x40 focuri. 
Confirmînd așteptările, tinerii tră
gători au obținut performanțe va
loroase, cifrele cu care s-au cîști- 
gat aceste, probe sînt foarte bune, 
constituind toSdată și recorduri

Cifrele sînt grăitoare. Elemen
tele feminine din tirul nostru au în- 
regiisitinat mair>i progrese și pe bună 
dreptate, mulții specialiști prezenți 
la campionatele internaționale de 
tir de anul trecut afirmau că dis
punem de una din cele mai bune 
echipe feminine din Europa.

Succesele acestea nu trebuie însă 
să ducă Ia automulțumire. In acest 
an trăgătoarele noastre vor susține 
cel mai greu examen din activita
tea lor. De aceea este bine să pri
vim cu seriozitate lipsurile care 
dăinuie în acest domeniu al tirului. 
De la început trebuie spus că lotul 
trăgătoarelor fruntașe este încă re
dus față de dezvoltarea pe care a 
luat-o acest sport. De aceea este 
necesar să fie urmărite cu multă 
atenție elementele noi oare se afirmă 
in tirul cu arma sport. Pe de altă 
parte, trăgătoarele noastre nu au 
participat la un număr suficient de 
întîlniri internaționale care să le 
permită obținerea unei mari ruti
ne în concursuri.

Trăgătoarele noastre au o înaltă 
valoare. Ele se antrenează cu multă 
rivnă pentru ,a reprezenta cu cinste 
culorile țării, însă înaintea marelui 
examen din septembrie, este nesesa- 
ca ele să participe fa cît mai multe 
concursuri internaționale pentru a 

1 căpăta rutină.

Voința tjighet și Progresul Baia 
Mare, clasate în ordine. La Cons
tanța, învingători au fost șahiștii 
Flamurii Roșii Alimentara, care au 
totalizat în turneul final 34'/2 pct. 
din 48 posibile. Iată clasamentul 
turneului final al regiunii Timișoa
ra : Știința Tim. 19*/2 p.. Voința 
Tîm. 16’/2 p.. Progresul Lugoj 
6*/a p., Constructorul Tim. 5 p.
S-au calificat primele două echipe. 
Tot două echipe se califică în cam
pionatul Clujului, terminat cu ur
mătorul rezultat: Voința 21 */2 p.. 
Progresul 19 p-, Știința 17 p., Con
structorul 12‘/2 p., Locomotiva 10 
p. Echipele din regiunea Pitești 
s-au întîlnit în cadrul unui tur
neu care a indicat următoarea or
dine : Reprezentativa Pitești 197a 
p.. Voința Slatina, Reprezentativa 
Rm. Vîlcea, Progresul Cîmpulung- 
Pitești.

R.P.R. de juniori stabilite. (388 p. 
și 386 p. realizate de I. Tripșa și 
respectiv Jacqueline Zvoneschi—am;. 
bii de la Tînărul Dinamovist — la 
poziția culcat 40 focuri). De ase
menea, rezultatul de 379 p. obținut 
de V. Antonescu (T. Dinamovist) la 
poziția genunchi — 40 focuri, 353 
p. și 1096 p. realizate de I. Văcaru 
(T. Dinamovist) la pozițiile: pi
cioare și 3x40 focuri, oglindesc va
loarea ridicată a juniorilor noștri. 
Iată rezultatele înregistrate: armă 
liberă : poziția culcat 40 focuri: 1.
I. Tripșa (T. Dinamovist) 388 p. 
record R.P.R. de juniori stabilit; 2. 
Jacqueline Zvoneschi (T. Dinamo
vist) 386 p. ; 3. P. Sandor (Flacă
ra) 380 p. ; poziția genunchi 40 
focuri: 1. V. Antonescu (T. Dina
movist) 379 p. record R.P.R. de ju
niori stabilit; 2. I. Tripșa (T. Di
namovist) 367 p. ; 3. I. Văcarii 
(T. Dinamovist) 365 p. ; poziția pi
cioare 40 focuri: 1. I. Văcaru (T. 
Dinamovist) 353 p. record R.P.R. de 
juniori stabilit; 2. V. Antonescu (T. 
Dinamovist) 337 p. ; 3. I. Tripșa 
(T. Dinamovist) 336 p.; 3x40 focuri:
1. I. Văcarii (T. Dinamovist) 1096 
p. record R.P.R. de juniori stabilit;
2. V. Antonescu (T. Dinamovist) 
1091 p. (3 muște) ; 3. I. Tripșa 
(T. Dinamovist) 1091 p. (2 muște).

Ieri unmia să se desfășoare pro
ba de armă liberă combinată (30 
focuri — 50 m. + 30 focuri — 100 
m.) masculin și feminin. Din cau
za timpului nefavorabil (vînt puter
nic și ploaie) proba, care începuse, 
nu a putut continua. Astfel, după 
efectuarea tragerii la distanța de 
50 m. concursul a fost întrerupt, 
proba urmînd a fi disputată de la 
început mîine.

In clasamentul „Cupei Dinamo" 
conduce asociația Progresul cu 8 
puncte urmată de Dinamo și C.C.A 
cu cite 22 puncte.

Iată programul întrecerilor: as
tăzi : pistol viteză (60 focuri) man
șa I, armă liberă (3x40 focuri) mas
culin și feminin; mîine: talere 100 
buc., pistol viteză (60 focuri) man
șa a II-a, armă liberă combinată 
30 focuri 50 m. + 30 focuri 100 m.) 
masculin și feminin.

Concursuri cicliste de fond 
pe șoseaua Pitești

Asociația „Progresul" organizea
ză mîine concursuri de fond pe șo
seaua Pitești. Cea mai importantă 
întrecere este cea rezervată catego
riei avansați (150 km.): ultima a- 
lergare pregătitoare pentru „Cursa 
Scinteii". Totodată, această compe
tiție constituie și ultimul criteriu 
de apreciere în vederea alcătuirii 
loturilor definitive ale diferitelor a- 
socîații, pentru alergarea care se 
va desfășura în zilele die 22, 23 și 
24 aprilie.

Dar proba de 150 km. capătă o 
amploare deosebită, dat fiiirad că la 
start vor fi prezenți și cicliștii din 
lotul R.P.R. care, timp de o lună, 
s-au pregătit temeinic la Cluj, în 
compania cicliștilor din lotul R. 
D. G. Participarea fruntașilor pe
dalei, ca și prezența tuturor alergă
torilor din categoriile superioare și 
maeștri ai sportului, asigură dispu
tei de mîine perspectiva unei com
petiții de un nivel ridicat, demn de 
o adevărată „repetiție generală" a 
tradiționalei probe „Cursa Scln- 
teii".

In atona acestei probe se vor 
mai desfășura și Întreceri pentru 
categoriile: neclasificați, semicurse 
și biriclete de oraș. Adunarea con- 
curențitor la ona 8, la km. 8, de pe 
șoseaua Pitești, unde vor avea loc 
și sosirile.
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fel, nici 
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| Fiecare ramură de sport dispune de^^serie de 

| mijloace specifice, cu ajutorul cărora se poate des- 
8 fășura conform cerințelor. Diferența de la o ra-
| mură de sport Ia alta este marcată tocmai
| prin faptul că fiecare folosește mijloace spe-
8 ci’ice numai ei. Totalitatea acestor mijloace aică-
| tuiește tehnica sportului respectiv. De pildă, tehnica 
g jocului de baschet cuprinde anumite procedee teh- 
8 nice fără de care acest sport nu poate f practicat 
8 în mod corect. Astfel, fără a ști să pasezi trin- 
8 gea, să conduci mingea, s-o arunci la 
8 nu poate fi vorba de un joc organizat. La 
| celelalte sporturi nu pot fi practicate fără 
g terea procedeelor specifice.
| In activitatea practică a antrenorilor și . _ 
g torilor sportivi interpretarea acestor mijloace pre- 
8 zintă o confuzie foarte frecvent întilnită. Este vor- 
| ba de confundarea termenului de „procedeu teh- 
g nic“ cu „stilul" și invers. In atletism, foarte ade- 
8 sea se spune că un sportiv sare în lungime în 
| stilul „extensie", și în înălțime prin stilul j
g togolire ventrală" sau „laterală De asemenea. 
8 natație se spune că un sportiv inoată in st 
I fluture, bras, owe- etc.
8 Această confuzie, după cum vom vedea aaai 
£ ziu, are repercusiuni chiar și în pregătir^fcpa 
g vilor, atit începători, cit și avansați. GrJWla 
8 datorește în spec al neînțelegerii procesului de pre- 
| gătire tehnică și desfășurării etapelor prin 
g trece această pregătire tehnica Precizări 
8 vor urma sînt menite să rezolve înțelegerea 
| rectă a procedeului tehnic, a stilului, precum 
g raportului care există între acestea. De asemenea.
8 precizările privesc terminologia și metodica, 
g Prin procedeu tehnic înțelegem. în general.
8 mijloc metodic caracteristic ca ajutorul căruia 

poate desfășura sportul respectiv, conform cu
g rințele regulamentului. Procedeul tehnic mai tre- 
8 bule înțeles ca avînd o dezvoltare istorică ș exp~i- 
| mînd, prin conținutul lui, cuceririle teoriei și prac- 
g ticii sportului respectiv.

Învățarea metodică a unui procedeu tehnițw' si 
8 perfecționarea lui, străbat un drum lung, divizat 
8 în mai multe etape.
8 Fiecare procedeu tehnic are un mecanism de ba- 
| ză. La ce se referă acest mecanism de bază ? Spre 
g exemplu, pentru a executa o săritură în înălț'me, 
8 probă oficială in atletism, atletul trebuie să efec- 
8 tueze elanul, bătaia, zborul și aterizarea. Este ușor 
g de înțeles că absența unuia dintre aceste elemente 
8 face imposibilă executarea săriturii in înălțime cu 
| elan, indiferent de procedeul care e întrebuințat 
g Acesta elemente componente ale unej sărituri în 
8 înălțime alcătuiesc ceea ce mai sus am denum t 
| mecanism de bază. El trebuie insușit în mod ob:i- 
| gatoriu de orice săritor pentru a putea efectua 
8 acțiunea respectivă. In baschet fără însuș’rea me- 
8 canismului de bază (poziția fundamentală, acțiunea 
g brațelor și poziția finală) a aruncării ming.'i la 
8 coș cu două miini,
g trece mai tîrziu la perfecționarea acestui procedeu. 
8 la precizarea traiectoriei, a mișcării articulației 
J pumnului, la uniformizarea mișcării d ntre brațe 
g și picioare.

însușirea mecanismului de bază este, deci, o
8 etapă obligatorie pentru orice procedeu tehnic, o 
| etapă absolut obligatorie în pregătirea sportivilor 

începători și a celor avansați.
8 Pentru sportivii începători, însușirea corectă a 
g mecanismului de bază trebuie să constituie preocu- 
g parea principală a antrenorului și sportivilor, de- 
8 oarece, odată însușit corect acest mecanism de ba- 
8 ză, se asigură o temelie solidă pentru perfecționa- 
g rea deprinderii motrice respective. Pentru sportivii 

avansați, munca trebuie orientată, in special, spre
8 repetarea continuă a mecan smului de bază, pen- 
8 tru ca atunci cînd se încearcă realizarea unor ac- 
g țiuni de ordin tehnic superioare, acestea să se ba- 
| zeze pe ceva bine pus la punct, evitîndu-se astfel 
8 însușirea greșită a procedeelor tehnice.
| Ținînd seama de particularitățile individuale ale
8 sportivilor trebuie menționat faptul că mecanismul 
g de bază al unui procedeu tehnic este însușit de 
| mai mulți sportivi în feluri diferite. Spre exemplu: 
8 mecanismul de bază al procedeului tehnic „arunca- 
8 rea greutății cu elan" va fi prelucrat de diferiți 
| sportivi, pe baza particularităților lor individuale, 
8 în moduri diferite. Unii sportivi vor utiliza in exe- 
8 cutarea acestui procedeu mai mult forța brațub^ 
g alții forța picioarelor, alții viteza de reacție a 
| țului, alții îmbinarea forței brațelor cu a pic un 
8 relor, alții forța picioarelor și viteza de reacție a 
g brațului etc. Mecanismul procedeului tehnic „c.-i-i", 

va fi executat de sportiv, tot pe baza panicu:a.ri-
8 tătilor individuale, unii avîndg *
8 brațe, alții în picioare, unii
| accelerat, alții mai lent. Acest lucru se poate exera-
8 plifica din toate ramurile de sport
8 In acest caz putem spune că avem de-a face cu Q
g tehnica individuală, o etapă superioară mecanis- 

mului de bază, care reprezintă prelucrarea eon
ii știentă a acestuia pe baza particularităților indi- 
g viduale ale fiecărui sportiv. Această etapă a teh- 

nicii individuale este foarte importantă și se în-
8 tîlnește în special la sportjvi, după un timp mai 
g lung de activitate.
| Ca durată, perioada tehnicii individuale este mult 
8 maj lungă decît a mecanismului de bază, deoarece 
8 acum este vorba de perfecționarea procedeului teh- 
g nic, de aplicarea acestui procedeu în combinațU^k 
| tactică și în condiții concrete de concurs. AWm 
8 se cere rezolvarea anumitor situații grele din 
8 timpul concursului, acum se poate observa dacă 
8 r^OOOOOQOOOOOOOOOQOCCGOOOOOOOOCOOOOOOOOOQOOOOOOOOOCCOGOOOGrOOOOOpOCOOCC
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INIC SAU STIL?
baza pe care a fost clădită tehnica individuală a 
fost bine însuțită la început și dacă a mai fost 
repetată. Un sportiv nu-și poate dezvolta gindirea 
iact că și nu poate aplica cu rezultate pozi i gin
direa sa tactică, dacă nu posedă această tehnică 
individuală cît mai corect insușită, dacă gindirea 
taciică nu are o bază solidă pe care să fi fost 
construită.

Atenția antrenorului trebuie îndreptată continuu 
iatît spre însușirea corectă a mecanismului de bază, 
pentru a nu forma deprinderi greșite care apoi cer 
b muncă în plus pentru a fi îndreptate, cît și spre 
ftapa tehnicii individuale, deoarece în această pe
rioadă trebuie făcute retușări ale amănuntelor. In 
retușarea acestor amănunte o foarte mare atenție 
trebuie acordată particularităților indiv duale ale 
Sportivului, pentru a nu-i impune lucruri contrarii 
posibilităților lui reale.
I Atit mecanismul de bază, cit și tehn ca indivi- 
luală se încadrează in noțiunea de procedeu tehnic. 
I O etapă superioară acestora este ceea ce în vor- 
lirea curentă se numește .stil *.
I Cînd putem vorbi de stil ?
I Conțirgitul acestei noțiuni nu mai
■ și cu al mecanismului de bază 

iduale, ^■rece ne-am situa 
ii pe I^^Fa procedeului tehnic,

sau
Pe

poate fi ace- 
al tehnicii in- 
poziția menți- 
fâră a vedea

IVI
brii . _ .
poluția continuă a formei și a conținutului său în 
Lport cu cerințele unei anumite etape. Baza de 
|lecare, în:^f pentru realizarea stilului o constituie 
It mecanismul de bază și tehnica individuală, de- 
jrece este necesar un bagaj de cunoștințe cît mai 
triat și mai bine însușit pentru a se putea broda 
| el acțiuni de o finețe mai mare.
lin general, prin „stil** înțelegem modul cu totul 
Irsonal de rezolvare a unui procedeu tehnic ajuns 
I un astfel de grad de perfecț une, îneît se poate 
Iropia de creație proprie. Este bine cunoscut că 
leastă creație nu se poate face în nici un sector 
I activitate fără o bază temeinică. De asemenea, 
I poate ușor deduce conținutul noțiunii de stil, 
Ire nu se mai aseamănă cu tehnica indiv duală, 
Ieste o ^ftiucrare a acesteia pe baza amprentelor 
■sonate ale sportivului, ducînd, în general, spre 
■ație.
lUn exemplu plastic în această privință îl consti- 
■e campionul mondial de înot Tumpek, care — 
■tind ințial prin procedeul tehnic „fluture** — a 
■lucrat acest procedeu tehnic conform part’cula- 
■ților sale individuale și a reușit, în urma unei 
■nci susținute, să-l perfecționeze, ajungînd pînă 
■creația sa proprie ..delfinul**.
■TILIJL. care este, deci, o notă cu totul perso- 
■ă de execuție a unui procedeu tehnic ajuns la 
■fecțiune sau o creație personală, atuncl®cînd de
ls accesibil unui număr mai mare de sportivi, 
■naștere unui nou procedeu tehnic. Așa. de exem-
■ putem afirma acum că stilul „delfinul** — 
Biă care la început era caracteristică numai lui 
■'Pe'< — a devenit un procedeu tehnic, deoarece 
■mare număr de sportivi înoată cu ajutorul lui, 
■ni nd rezultate remarcabile.
■sieve clar ci nu simpla execuție pe baza parti- 
■rităților indiv'duale poate constitui stilul. In 
■t caz avem de-a face cu tehnica individuală și
■ decum cu un stil. Și mai puțin, executa inco-
■ a procedeului tehn’c poate fi confundată cu 
■stil. Foarte multi antrenori cred că sportivii 
Mau un stil atunci cînd execută un procedeu 
Mc. fără a observa însă că acei sportivi execută 
^Bruite greșeli chiar procedeul tehnic.
■mai după ce tehn’ca individuală a ajuns la un
■ nivel de perfecțiune se poate trece la execuții
■ te în care nota personală să predomine sau 
■: creeze ceva nou.

fi foarte greșit să se considere că particula- 
^■e individuale ale sportivilor apar în ex£*t^'a 
^■telor procedee tehnice numai in faza de per- 
^Bnare. numai atunci cînd vorbim despre stil. 
^Ktirea tehnică trebu’e făcută respectînd întot- 
^■a particularitățile individuale ale fiecărui 
^■v, indiferent în ce etapă de dezvoltare a ei 
Măsim.

j^Haici reiese clar că nu întotdeauna putem vorbi 
|Ml. cu toate că procesul de ndividualizare este 
|Mit. șfvțd stilul poate apărea după ce tehnica 
^■hială a atins un nivel de perfecțiune și în 
■■ unei munci susținute, conștientă și activă.

totoi întrebarea : procedeul tehnic și 
■N^^Uod^Btțiuni diferite, au sau nu au vreo 
kjJră între ele ?
|^Krea mea este că din punct de vedere terini- 

există o diferență. Din punct de vedere 
|^Bc trebuie spus că procedeul tehnic este în- 
rgMina spe unei ramuri de sport, pe cînd 
B^npare in funcție de gradul de perfect onare a 
■^Kului tehnic și nu în mod obligatoriu pentru 
■^Bortivii.
^■lura care există între acestea, este determi- 
^■e imposibilitatea apariției st lului fără însu- 
I^Krealabilă a procedeului tehnic și perfecțio- 

■iui.
B^fcgerea corectă a celor două noțiuni poate 

r dicarea pregătirii sportivilor pe treptele 
■■are ale măiestriei sportive, deoarece antreno- 
■■sportivul — muncind activ și conștient — 
■■a pe baza procedeului tehnic, noi forme de 

care să asigure atit succesul mediat, cît 
^^■«itarea continuă a tehnicii în raport cu oe- 

pet^^^obținerea de noi și valoroase

tehnic ajuns la

ALEX. MOGOȘ
asistent I.C.F.

Intre două etape din categoriile A ți B

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Fază din meciul Știința Timișoara — Flacăra Ploești. Dinulescu 
a marcat golul Științei. Se poate vedea bucuria acestuia, dar și con
sternarea lui Pahonțu (FI.) Fcto: Emil Bertalanffy (Tinvșoara)

Prin prizrna clasamentului fi xat după rezultatele de miercuri, 
jocurile de mîine din campionatul categoriei A se anunță extrem de 
disputate și foarte importante în ce privește lupta pentru primele 
locuri, ca și pentru evitarea... ulti melor. Un joc se detașează în 
mod special: Flacăra Ploești — Dinamo București, adică intilnîrea 
dintre primele două clasate. Un meci deschis, in care orice rezultat 
este posibil- Flacăra Ploești are avantajul terenului și al compor
tării mai bune în ultima etapă. De rezultatul acestui meci însă, 
poate profita Progresul București (care joacă ,.acasă" cu Dinamo 
Orașul Stalin), pentru a se apropia și mai mult de lider. De aseme
nea, jucind pe teren propriu și menținindu-se în forma manifestată 
în ultimul timp, Minerul Petroșani poate trece și de Știința Timi
șoara și, deci, să reintre în pluto nul fruntaș. La Timișoara are loc 
o partidă care interesează, în situația actuală, mijlocul clasamentu
lui: Locomotiva-Știința Cluj. In schimb, la Tg. Mureș și Reghin 
se întîlnesc ultimele patru clasate: de o parte Locomotiva Tg. Mureș 
— FI. roșie Arad, de alta Avîntul Reghin și Locomotiva Constanța. 
Jocuri deosebit de echilibrate.

In categoria B, trei întilniri 
Stalin — Locomotiva București, 
zii și Dinamo Bacău '— Flacăra 
meni și candidate la primul loc

„tori'": Metalul Uz. tract. Orașul 
Metalul Reșița — Metalul C. Tun- 

Cimpina, echipe fruntașe în clasa
ta cele trei serii.

DOUĂ LUCRURI

...a subliniat in mod special jo
cul «ie la Tg. Mureș, Locomotiva - 
Progresul București 0-3). De o 
parte, mureșenii — lipsiți de „ar
mele" lor principale (puterea de 
luptă și însuflețirea), și diînd 
uneori dovadă de indolență, du
blată de greșeli de ordin tehnic 
în atac — au cedat pasul ime
diat ce s-au văzut conduși, au re
nunțat la luptă. Urmarea’ a fost 
un joc de slabă factură, fără nerv 
și ambiție, care nu numai că i-a 
(feziluzionat pe spectatori, dar le-a 
întărit acestora convingerea că 
echipa pierde din cauzele arătate 
mat sus. De cealaltă parte, Pro
gresul București a alunecat pe 
altă pantă: aceea a aut omul țumir iii. 
Cînd s-au văzut în avantaj cu 3-0, 
bucureștenli su „stopat**, nu au 
mai insistat în joc, iar atacanții 
au trecut la „exhibiții" fără efect

practic pentru echipă, molipsindu-i 
și pe unii dintre apărători. Proce- 
dîn-d astfel, bucureștenii au arătat 
că n-au învățat nimic din meciul 
de la Arad, unde — la fel —. au 
condus (cu 2-0) dar au pierdut 
pînă la urmă (cu 3-2).

Toate acestea sînt lipsuri care 
dacă nu sînt remediate la timp — 
și conducătorii și antrenorii au pri
mii sarcina de a interveni — pot 
duce la rezultate mat neplăcute, 
în jocuri mai grele, cum sînt cele 
de mîine, de la Tg. Mureș și 
Bucii-ești.

UN JOC FRUMOS, DAR 
INEFICACE

Prin jocul prestat miercuri în 
fața Științei, Flacăra și-a ciștigat 
foarte multe simpatii în rîndul 
spectatorilor timișoreni, buni cu? 
noscători în ale fotbalului. Și nu 
puțini au fost acei suporteri ai stu
denților care au recunoscut că gaz
dele trebuie să fie mulțumite că au

scăpat „cu fața curată". Ceva mai 
mult, unii au venit la subredacția 
noastră din Timișoara cerînd insis
tent ca studenților se li se aducă 
o severă critică pentru jocul slab 
prestat, considerirtd că ploeștenii 
sînt învingătorii morali ai meciu
lui.

Intr-adevăr, Flacăra a prestat 
unul din cele mai bune jocuri ale 
sezonului, practicind un fotbal 
clar, cu treceri rapide din apărare 
în atac și invers. Permanent, plo
eștenii au avut in atac sau apă
rare — prin ușurința cu care s-au 
deplasat — cite un om în plus 
față de studenți. Timișorenii nu 
au sezisat faptul că oaspeții și-au 
organizat o apărare cu doi stoperi, 
unul de „meserie" — Marinescu — 
și Cosmoc, și astfel rarele lor in
cursiuni au fost și mai ușor stă
vilite. Important este însă faptul 
că Cosmoc a fost la fel de util și 
in atac, mrșcîndu-se pe teren cu 
multă ușurință.

Dar, deși au dominat cea mai 
mare parte din timp, ploeștenii au 
tras foarte puțin la poartă. Or, 
cum în clasament locul se soco
tește după puncte și după golurile 
marcate, este necesar ca această 
lipsă să fie remediată de urgență.

Va fi oare înlăturată pînă mîi
ne ?

LA PETROȘANI...
...meciul dintre Minerul și Fla

mura roșie Arad, a confirmat cîte- 
va constatări pozitive privind 
comportarea echipelor și a specta
torilor. In primul rind este demn 
de remarcat faptul că echipa mi
nerilor știe să lupte cu toată hotă- 
rîrea pentru obținerea unui rezul
tat cît mai bun. Miercuri, minerii 
au practicat un joc bărbătesc și 
combativ dar corect, spectaculos, 
rapid și destul de insistent și e- 
ficacg la poartă, lucru care le-a 
adus, de altfel, și victoria cu 2-1. 
Apărarea, însă, care a avut mult 
de furcă cu înaintarea arădianilor 
a fost compartimentul care s-a 
comportat cel mai bine. Trebuie să 
arătăm că textiliștii — în accen
tuată revenire — au inițiat în 
majoritatea timpului o serie de 
atacuri bine concepute și specta
culoase, pe care însă nu le-au dus 
la bun sfîrșit deoarece înaintașii 
nu -„u luptat suficient pentru balon 
la poartă și deci nu au putut da 
finalitate acțiunilor lor.

Fără îndoială că jucătorii din 
Petroșani au muncit mult pentru 
victorie. Dac tot atât de adevărat 
este și faptul că arădanii au fost 
dezavantajați de slaba comportare 
a portarului lor Kiss, care a pri
mit goluri parabile.

Se cuvine subliniată din nou ati
tudinea sportivă a spectatorilor 
care au știut să-și încurajeze echi
pa și. in același timp, să răsplă
tească cu aplauze jocul spectaculos 
al arădanilor.

INFORMAȚII ©-onosport
• Din programul concursului special (etapa din i 

13 aprilie), care s-a închis miercuri, mîine se vor 
disputa următoarele întilniri : VII. Locomotiva Iași I 
—Flacăra 1 Mai Ploești, VIII. FI. roșie Bacău— I 
Avîntul Fălticeni, IX. Metalul Reșița—Metalul C. 
Turzii, X. Flacăra Moreni—Metalul St. roșu Orașul 
Stalin, XI. Vasas Budapesta—Kinizsi Budapesta, 
XII. Honvtd Budapest a—Partizan Belgrad și trei 
meciuri de rezervă. Mîine seară se va ștj cum arată 
un buletin cu 12 rezultate exacte la acest concurs-
• Concursul PRONOSPORT Nr. 15 (etapa din 

17 aprilie) care cuprinde alte meciuri decît con
cursul special se închide. în provincie astă-seară 
(excepție Ploeștiul care închide mîine la ora 11), 
iar în Capitală mîine la ora 14.
• In Capitală au fost puse în vînzare buletinele 

colective. Introducerea acestui buletin dă posibili
tate concurenților care participă în colectiv să com
pleteze pe un singur formular mai multe variante 
complete de pronosticuri. Costul uniii formular este 
de 2 lei. Buletinele colective se găsesc la agenția 
centrală din Calea Victoriei 9 și la agențiile PRO
NOSPORT din str. Aristide Briand 4 și Calea Vic
toriei 33.
• Mîine apare Programul PRONOSPORT Nr. 54 

cu următorul sumar :
— Primele întilniri internaționale ale echipei re

prezentative maghiare.
— Buletinul săptămînii (un comentariu al con

cursului din 24 aprilie) de I. Moalfă — crainic 
reporter-

— Pentru continua ridicare a nivelului tehnic al 
echipelor noastre de fotbal de V. Chiper.

— „Buletinul colectiv** a fost lansat.
— Fotbal peste hotare. Ce doriți să știți din fot

bal. Povestea unui premiu... uvertură a celor vii
toare ș.a.

Peste 13 000 premii la concursul PRONOSPORT 
Nr. 14

In urma trierii și omologării buletinelor depuse 
la concursul PRONOSPORT Nr. 14 (etapa din 10 
aprilie) au fost stabilite următoarele rezultate-

Buletine depuse: 659.526.
Premiul I: 297.611 lei a fost împărțit la 1.202 

buletine cu 12 rezultate exacte, revenind fiecăruia 
cîte 247 lei.

Premiul II: 328.938 lei a fost împărțit la 12.598 
buletine cu 11 rezultate exacte, revenind fiecăruia 
cîte 26 lei.

Valoarea premiului III fiind sub 15 lei a fost 
alocată m întregime, conform noului regulament, 
premiilor I și II.

Pentru premiile de consolare a fost alocată suma 
de 32.976 lei.

Programul concursului PRONOSPORT Nr. 16 
(Etapa din 24 aprilie 1955)

I. Austria A—R.P. Ungară A
II. R.P. Ungară B—Austria B
III. Flamura roșie Arad—Știința Cluj
IV. Știința Timișoara—Progresul București
V. Locomotiva Constanța—Flacăra Ploești
VI. C.C.A.—Locomotiva Timișoara .
VII. Dinamo Or. StaFn—Locomotiva Tg. Mureș
VIII. Dinamo Galați—Avîntul Fălticeni
IX. Progresul Sibiu—Știința Craiova
X. Flamura roșie Buhuși—Flacăra Cîmpina
XI. Progresul Focșani—Flacără 1 Mai Ploești
XII. Știința Iași—Flamura roșie Bacău.

Mec'uri de rezervă
A. Metalul Baia Mare—Progresul Satu Mare
B. Locomotiva Craiova—Locomotiva Tr. Severin
C. Metalul Reșița—Locomotiva Arad
D. Dinamo Bîrlad—Locomotiva Iași.

| Miine—jocuri
I in cinci competiții

CATEGORIA A și TINERET 
(Etapa a IX-a)

Progresul București-Dinamo Ora
șul Statin, stadionul 23 August 
ora 16,30, arb. Cristian Popescu- 
București (jocul de tineret se dis
pută pe terenul Progresul F.B. Ia 
ana 8.30, arbitru M. Garcea — 
București). Avîntul Reghin — 
Locomotiva Constanța, arbitru 
A. Boloni-Orașiui StaJin (tineret: 
arb. P. Badea Orașul Stalin). Lo
comotiva Tg. Mureș-Fl. roșie Arad, 
arb. Al Toth-Oradea (tineret: M’ 
Antonescu-Ploești). Minerul Petro- 
șani-ȘtUnța Timișoara, arb. St. 
Tașuta-București (tineret: arb. O. 
Comșa-Craiova). Flacăra Ploești- 
Dinamo București, arb. Fr. Matees- 
cu-București (tineret: airb. V. Dumi. 
trescu-București). Locomotiva Ti- 
mișoara-Știința Cluj,

CATEGORIA B (Etapa a V-a) 
Seria I: Dinamo 6 Bucwești- 

Locomotiva T. Severin (teren Dina
mo I, ora 10,30, arb. Pop<a Simiion- 
MedSaș). FI. roșie Sf. Gheorghe-Lo. 
comotiva Craiova- Știința Cradova- 
Știința București. Metalul Uz. trac
toare Orașul Stalin-Locomotiva Bu
curești. Flacăra Moreni-Metalul St. 
Roșu Orașul Stalin Gocul Progre
sul CPCS București-Metalul Bucu
rești a fost amînat).

Seria a Il-a: Metalul 108-Meta- 
lul Baia Mare. Minerul Lupani-' 
Metalul Arad. FI. roșie IH Cluj- 
Progresul Oradea. Flacăra Medcaș- 
Progresul Satu Mare. Locomotiva 
Arad-Locomotiva Cluj. Metalul Re- 
șița-Metalul Cîmpia Turzii. Meta
lul Oradiea-Metalul Hunedoara.

Seria a IlI-a: Dinamo Bacău— 
Flacăra Cîmpina. Progresul Foc- 
șani-Dinamo Bîrlad. FI. roșie Ba- 
cău-Avîntul Fălticeni (se dispută 
azi sîmbătă). Dinamo Galați-Lo- 
comotiva Galați (se d spută la 
Brăila). FI. roșie Bundujeni-Știin- 
ța Iași. Locomotiva Iiași-Flacăra 1 
Mai Ploești.
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE JUNIORI (Etapa a IlI-a) 
Seria I: FI. roșie Burdujent- 

Știința Iași; FI. roșie Bacău-Avîn- 
tul Fălticeni (se d’spută azi sîm
bătă)- Dinamo Bacău-Dinamo Bîr
lad, Progresul Focșani-Fl. roșie 
Buhuși. Loc. Iași-Voința Fălticeni. 

Seria a Il-a: Dinamo Galați- 
Locomotiva Galați (se dispută Ia 
Brăila). Știința București-Flacăra 
Cîmpinș (teren Dinamo II, ora 
10.30); Tînăirull Dinamovist II 
Bucureștii - Locomotiva București 
(teren Dinamo II, orna 8.45); Fla
căra Moreni-Flacăna 1 Miaii Plo
ești. * Voința Focșani-Locomotâva 
Constanța.

Seria a IlI-a: Progresul CPCS- 
Metalul București (se dispută azi 
simbătă pe terenul I.T.B-, ora 
15,15). Știința Craiova-Tînărul Di- 
namovist I. București. Progre
sul București-Locomotiva Craiova 
(teren Progresul F.B., ana 13); 
Locomotiva T.-Severrn-Tînărul Di- 
namovist Pitești. Flacăra București- 
Flacăra Ploești (teren FI. roșie- 
Veseliei, ora 9).

Seria a IV-a: Minerul Lupeni- 
Metalul Arad. Metalul Reșița-Știin
ța Timișoara. Metalul 108-MetaIul 
Hunedoara. Minerul Petroșami-Lo- 
comotiva Arad. Progresul Timișoa- 
ra-Locomotiva Timișoara.

Seria a V-a : Metalul Baia Mare- 
Metalul Oradea. FI. roșie Cluj-Me- 
talul C. Turzii. Progresul Satu Ma- 
re-Fl. roșie Arad. Știința Cluj- Lo
comotiva Cluj. Voința Carei-Pro- 
gresul Oradea.

Seria a Vl^a: Progresul S'iblu- 
Flacăra Mediaș, Metalul St. R- 
Orașul Stalin-Avîntul Reghin. Me
talul Uz. tract. Orașul Stalin-Dir.a- 
mo Orașul Stalin. Locomotiva O- 
nașiuil Stailin-FH. rbșie Sf. Gheorghe. 
Constructorul Tg. Mureș-Locomo
tiva Tg. Mureș.

CUPA ORAȘELOR-JUNIORI 
(Etapa I)

Dorohoi-Ctopulung Mold-, Boto
șani-Rădăuți. Moinești-P. Neamț. 
Tg. Ocna-Bîrlad, Pașcanrl-Focșani, 
Vaslui-Huși. Tecuci-Roman. Măcin- 
Tulcea. Fetești-Buzău. Pucioasa-Mo- 
reni. Medgidia-Călărași. Zimnicea- 
Alexandria, T. Măgurele-Roșiori. 
Oltenița-Giurgiu. Slatina-R. Vîlcea. 
Corabia-Caracal. Băilești-Cailafat 
Tg. Jlu-T. Severin. Oravița-Lugoj. 
Orșova-Oțelul Roșu. Lipova-SinnlJ 
colaul Mare- Beiuș-Salonta. Vișeu-’ 
Sighet. Zalău-S'imleu. Dej-Gherla.- 
Năsăud-Beclean. Aiud-,Tîmăveni. 
Orăștie-Brad. Alba Iulia-Sebeș, To
pi ița-Gheorghieni, Tg. Săcuesc-Sf. 
Gheorghe, Odortiei-Mieticuiraa Clue.



CAMPIONATE r
Handbal

EPUBLICANE
Motociclism

Dat f iiinid că incepînd de mi i ne, 
campionatul republican.. masculin 
categoria A se întrerupe, activ’tatea 
competițion.ală a acestui sport se 
va reduce la jocuri în cadrul cam
pionatului republican feminin cate
goria A și a ce.ui masculin de ca
tegoria B.

In ceea ce privește prima ccwn- 
petiție, ea programează pentru mîi
ne o partidă deosebit de impor
tantă, care se va disputa la Ora
șul Stalin și în care se vor 
tîlni echipele Progresul Orașul 
Stalin și Știința I.C.F. care samt 
la egalitate de puncte în clasament. 
In afară de acest important meci, 
în cadrul campionatului republican 
feminin categoria A se vor mai 
desfășura următoarele jocuri : 
BUCUREȘTI : Știința /Ministerul 
Invătămintului-Flamura roșie Sibiu 
(teren Progresul F.B. ora 10,15); 
TIMIȘOARA : Știința-Avmtul Cod- 
lea ; CONSTANȚA: Flamura rdșie- 
Progresul Tg. Mureș ; BUHUȘ1 : 
Flamura roșie-Metalul Reșița.

In campionatul categoriei B, e- 
tapa de mîine se caracterizează 
prin întlniri echilibrate. Iată pro- 
gramtfl : BUCUREȘTI : Recolta
M.A.S.-Știința Clu-j (teren Progre
sul F.B. ora 11,15); BACAU : Pro
gresul-Progresul Odorhei; TIRGO- 
VIȘTE : Flacăra-Știința Galați ;
VARIAȘ: Recolta-Locomotiva Gara

Rugbi
Clasamentele categoriei B a cam-_ 

pionaitiului de rugbi arată, după 
două etape, astfel :

SERIA I-a

1. Minerul Buc. 2 2 0 0 75- 0 6
2. Locomotiva I.C.F. 2 2 0 0 18- 0 t
3. Știința Iași 2 10 1 9- 5 4
4. Metalul Buc. 2 10 1 6- 6 4
5. Constructorul C-ța 2 10 1 6- 8 4
6. Știința București 110 0 6- 3 3
7. Locom. Buzău 2 0 0 2 5-12 2
•. Progresul Tecuci 2 0 0 2 0-75 3
». Știința Galați 10 0 1 0-13 1

SERIA 11-a

1. Locomotiva Cluj 2 2 0 0 35- 0 6
2. Știința Cluj 2 2 0 0 14- 0 6
3. Știința Arad 2 2 0 0 12- 0 0
4. Fl. roșie Or. Stalin 2 10 1 3 -3 4
5. Flacăra Ploești 2 10 1 9-14 4
6. Locom. Timișoara 2 0 0 2 3-24 2
7. Progresul Sibiu 2 0 0 2 3-29 2
t. Sel. Tîrnăveni 2 0 0 2 0- 6 2

Box

ORAȘUL STALIN, 15 (prin te
lefon de la trimisul nostru». — 
Finalele campionatului individual 
de calificare la box s-au încheiat 
după aproape o săptămînă de în
treceri deosebit de dirze și de 
spectaculoase. Noii campioni • se 
califică pentru campionatele repu
blicane care vor avea loc în toam
na aceasta la București.

Miercuri seara s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

Cat. cocoș : A. Olteanu (Buc.) 
învinge la puncte pe Gr. Urucu 
(Arad) ; I. Croitoru (Tr. Severin) 
cîștigă prin K.O. în repriza I în 
fața lui 1. Kassai (Tg. Mureș); G 
Popa (Galați) dispune 13 purele 
de Virgil Stan (Reșița); Cat. se. 
miușoară : V. Teodorescu (Cluj) 
invinoe la puncte pe M. Casaco- 
pol (Galați): Pavel Enache (Plo
ești) întrece la puncte pe I. Brătiia- 
nu (Tr. Severin); Cat. semimijlocie: 
Gheorghe Chtciu (Or. Stalin) în

vinge prin descalificare în repri
za a IlI-a pe Fr. Ninciovici (Buc.); 
Nicolae Ene (Cluj) învinge în cel 
mai spectaculos meci al reuniunii 
pe Fr. Dobeș (Bîrlad) ; N. Zaha- 
ria (Hunedoara) întrece la puncte 
pe Pavel Iosif (Suceava); Lauren- 
țiu Halmagyi (Cluj) cîștigă prin 
abandon în repriza a 111-a în fața 
lui I. Corfiatis (Constanța) ; Cat. 
mijlocie: Gheorghe Nicolae (Or. 
Stalin) învinge prin K.O. în re
priza a II-a pe Valeriu Galeș 
(Buc.).

Semifinalele, disputate joi sea
ra, au dat următoarele rezultate:

Cat muscă : Vasile Vintilă (Tr. 
Severin) învinge la puncte pe Ște
fan Dumitrache (Buc.) ; V. Mahu 
(Iași) întrece la puncte pe Ghecr- 
ghe Hățiș (Or. Stalin); Cat. co. 
coș: C. Calinciuc (Pitești) cîști
gă prin neprezentarea lui A. Ol
teanu (Buc.); Ion Croitoru (Tr. 
Severin) întrece la puncte pe G. 
Popa (Galați) ; Cat. pană: Tîrziu 
Ivancea (Hunedoara) dispune la 

de Nord ; FAGARAȘ : Reprezentati
va orașului-Progresul Arad.

Categoria A (băieți)

IATÂ CLASAMENTELE

I. C.C.A. . 4 3 10 32:22 7
2. Dinamo 6 Buc. 4 3 0 1 35:30 6
3. Dinamo Or. Stalin 4 3 e 1 28:16 6
4. Voința Sibiu 4 2 1 r 19:13 5
5. Metalul Timiș. 4 2 0 2 25:22 4
6. Știința I.C.F. 4 1 2 1 30:29 4

7-8. Flacăra Ploești 4 2 0 2 30:30 4
7-8. Știința Iași 4 1 2 1 25:25 4

9. Metalul Reșița 4 1 1 2 32:36 3
10. Fl. roși e Cisnădie 4 1 1 2 22:29 3
11. Știința Timișoara 4 1 0 3 24:30 2
12. Fl. roșie Jimbolia 4 () 0 4 18:38 0

Categoria A (fete)

1. Progr. Or. Stalin
2. Știința I.C.F.
3. Progresul Tg. Mureș
4. Știința. Min. înv.
5. Metalul Reșița
6. Știința Timișoara
7. Avîntul Codlea
8. Fl. roșie Sibiu
9. Fl. roșie Buhuși
10. Fl. roșie C-ța

2 2 0 0
2 2 0 0
2 110
2 118
2 10 1
2 10 1
2 10 1
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2

12: 2 4
11: 3 4
4: 1 3
6: 2 3
7: 5 2
5: 7 2
4: 7 2
4: 8 0
2:11 0
1:10 0

Categoria B (băieți)

1. Locomotiva Gara
de Nord Buc. 2 2 0 0

2. Progresul Odorhei 2 2 0 0 
3.4!Progresul Arad 2 110
4. Recolta Varias 2 110
5. Știința Galați 2 10 1
6. Progresul Bacău 2 10 1
7. Știința Cluj 2 10 1
8. Recolta M.A.S. BUC. 2 0 0 2
9. Reprez, orașului

Făgăraș 2 0 0 2
10. Flacăra Tîrgoviște 2 0 0 2

20:13 
22:15 
21:17 
19:16 
23:22 
13:13 
11:14 
18:22

16:22
16:25

4
4
3
3
2
2
2
0

0
o

Mîine se dispută prima etapă din 
cadruil Cupei R.P.R. la rugbi. Iată 
localitățile și jocurile acestei prime 
etape: Timișoara: Știința — Mine
rul Petroșani; Locomotiva — Știin
ța Arad; Constanța: Constructorul— 
Știința Galați; Iași: Știința — Pro
gresul Tecuci; Ploești: Flacăra — 
Locomotiva Buzău; Orașul Statin: 
Constructorul — Flamura roșie; Si
biu: Progresul — Șei. Tîrnăveni; 
Cluj: Locomotiva — Știința: Bucu
rești: Stadionul Tineretului teren I. 
ora 9,30 Dinamo VI — Progresul 
XIX; teren II, ora 10: Minerul — 
Metalul; teren II, ora 11,30: Dina
mo IX — Locomotiva I.C.F. teren 
IV. ora 10: Știința — Progresul 
Sănătatea; teren Constructorul ora 
11: Constructorul — Progresul Fi
nanțe Băncii.

puncte de Gheorghe Zverginsehi 
(Buc.); Ion Militaru (Suceava) 
este declarat învingător la puncte 
în fața lui ion Boceanu (Bîrlad); 
Cat. ușoară : Mircea Vișoiu (Cluj) 
învinge la puncte pe Fr. Sipoș 
(Slatina); Ion Grigore (Buc.) în
vinge la puncte pe N. Bărbulescu 
(Hunedoara) ; Cat. semimijlocie • 
Gheorghe Ciuciu (Or. Stalin) în
vinge la puncte pe Nicolae Ene 
(Cluj) ; Laurențlti Halmagyi (Cluj) 
întrece la puncte pe Nicolae Zaha- 
ria (Hunedoara).

In mod deosebit s-au remarcat 
meciurile dintre G. Popa — I. 
Croitoru, Șt. Dumitrache — V. 
Vintilă, I. Boceanu — I. Militaru, 
Ion Grigore — N. Bărbulescu. De
cizia din meciul I. Militaru — I. 
Boceanu nu este justă.

Finalele acestei competiții au 
avut loc vineri seara, în sala Di
namo, în fața unui măre număr de 
spectatori. Întrecerile, disputate cu 
multă dîrzenie, au dat următoare
le rezultate:

Cat. muscă : V. Vintilă (Tr.Se
verin) învinge prin K.O. în rep. I 
pe V. Mahu (Iași); cat. cocoș:
C. Calenciuc (Pitești) dispune la 
puncte de I. Croitoru (Tr. Severin); 
cat. pană: [en Militaru (Suceava) 
cîștigă la puncte în fața lui Tîrziu 
Ivancea (Hunedoara); cat. senii- 
ușoară : Pavel Enache (Ploești) 
întrece la puncte pe V. Teodorescu 
(Cluj); cat. ușoară: M. Vișoiu 
(Cluj) întrece la puncte pz Ion 
Grigore (București). Decizia acor
dată de juriu îl nedreptățește pe 
Ion Grigore. Cat. semimijlocie:

Gh. Ciuciu (Orașul Stalin) învinge 
la puncte pe L. Hahnagyi (Cluj); 
cat. mijlocie-ușoară: Ion Botezan 
(Sibiu) învinge la puncte pe Gh. 
Caloinescu (Arad); cat. mijlocie: 
Gh. Nicolae (Orașul Stalin) este 
declarat cîștigător fără adversar; 
cat. semi-grea: Ion Cocoș (Ga
lați) dispune prin K.O. în rep. II 
de Gh. Gîlcă (Ploești) ; cat. grea:
D. Stuparu (Brăila) învinge prin 
K.O. în rep. I pe 1. Cucurezan 
(Bicaz).

G. MIHALACHE

Sătenii din comunele situate de-a 
lungul șoselii care leagă Capitala 
de Alexandria, vor fi din nou mar
torii întrecerilor fruntașilor moto- 
ciclismului nostiu, care vor lua 
startul în tradiționalul concurs re
publican de record pe 50 km.

Casa Centrală a Armatei, sub a 
cărei organizare vor avea loc ten
tativele de record, a luat o serie 
de măsuri în vederea desfășurării 
c’frselor în cele mai bune condiții. 
Astfel, pentru prima oară de-a lun
gul celor 50 km. de concurs vor 
funcționa peste 12 posturi telefo
nice care vor ține în permanență 
legătura cu punctul de plecare .Și 
de sosire a concurenților. Pentru 
toate autovehiculele șoseaua Ale
xandriei, incepînd din Capitală și 
pină în comuna Asan Aga, se va 
închide incepînd de la orele 8 di
mineața. Cursele vor începe Ia ora 
10, primii luind startul automobi- 
liștii. In ordine vor lua apoi ple
cările în grup, la intervale de cîte- 
va minute, motocicliștii claselor 
300, 350, categoria ataș, 250, 125, 
100 cmc., și aipoi categoria rezer
vată fetelor-

Aeromodelism
Intre 19—24 aprilie sala Flo

reasca din Capitală va găzdui o 
nouă și importantă întrecere spor
tivă : campionatul republican de 
micromcdele pe anul 1955.

Intîlnirea de anul trecui a celor 
mai buni constructori de micromo- 
dele din țară s-a soldat cu un ca
tegoric succes. La startul întrece
rilor au fost prezentate numeroase 
modele originale dintre care unele 
au fost întîlnite pentru întîia oară 
într-o competiție de aeromodelism. 
In afară de aceasta, din cele zece 
recorduri republicane doar două 
au rezistat asaltului dat de parti
cipant!', restul fiind considerabil 
îmbunătățite. Totodată, ediția pre
cedentă a campionatului republi
can de micromodele a scos în e- 
vidență un fapt îmbucurător și a- 
nume că sportul aeromodelișt este 
din zi In zi mai îndrăgit de ti
nerii muncitori din marile centre 
industriale. Așa de piMă, alături 
de studentul Victor Gaba (Iași) 
sau de medicul Andrei Budai (Tg. 
Mureș) au concurat în lup
ta pentru întîi-etate, excava- 
toristul Constantin Caragică 
(Hunedoara) și Cornel Uleia din 
•bazinul carbonifer din Valea Jiului.

Spre deosebire de anul trecut,

Baschet
Azi și mîine se dispută etapa a 

IX-a a campionatului masculin și 
etapa a VII-a a campionatului fe
minin de baschet al categoriei A.

Cea mai importantă partidă a 
campionatelor este aceea de ia 
București unde se întilnesc singu
rele echipe feminine neînvinse pină 
acum: Locomotiva București și 
Știința ICF. Amindouă formațiile 
au demonstrat în jocurile de pînă 
acum că sînt cele mai bine pregă
tite și că tind să realizeze un bas
chet de concepție modernă. Meciul 
lor se anunță deosebit de echilibrat 
și ne exprimăm speranța că se va 
ridica și la o bună valoare. Iată 
programul etapei- MASCULIN: 
CCA — Progresul F.B.: Locomo
tiva PTT București — Dinamo — 
Tg. Mureș; Știința ICF — Știința 
Iași; Progresul Orașul Stalin — 
Dinamo București; Progresul Tg. 
Mureș — Știința Timișoara; Con
structorul Sibiu — Dinamo Ora
dea. FEMININ: Locomotiva CFR 
București — Știința ICF; Construc
torul București — Progresul Arad; 
Știința Cluj —- Știința Invățămint

• FOTBAL. — Biletele pentru 
jocul Progresul București — Di
namo Orașul Stalin se găsesc în 
vînzare la casele stadionului „23 
August" din Bd. Muncii și Șos. 
Iancuhil, la a genți, a Dinamo (Șos. 
Ștefan cel Mare 43), la agențiile 
Pronosport (Cal. Victoriei 9 și str. 
Ar. Briand 6) și la casa de bilete 
din Bd. N. Bălcescu (lîngă „Dal
les"). Sînt valabile biletele cu se
ria 4.

— In campionatul echipe
lor de tineret, după cele două 
etape disputate duminică și 
miercuri, situația se prez'ntă ast
fel:

1. C.C.A. 8 5 3 0 14: 5 13
2. Progresul Buc. 7 5 2 0 22 : 7 12 

lata acum recordurile republi
cane pe distanța de 50 km. asupra 
cărora motocicliștii și automob.liș- 
tii vor face tentativele de record:

100 cmc.: 92,057 km/h. (32 min. 
35 sec. 3/10) I. Popa; 125 cmc. : 
112,732 km/h. (26 : 36,7) R. Mol
dovan; 250 cmc.: 126,68 (23:41.7)
I. Keresteș ; 350 cmc.: 136,830
(21:55,5) Gh. Voicuilescu; 500 

cmc.: 143 965 (20:53) 1. Cl’aru ;
500 cmc 'ataș: 112,832 (26:35,3)
J. Ibnescu + C. Grigorescu; 750
cmc. ataș: 119,800 (25:02,5) I. 
Spiciu + Al. Huhn; 125 cmc. fete: 
67,799 (44:14,9) E. Coterbic ;
automobile: 136,291 J. Calcianu.

La clasele 125, 250 și 350 cmc. 
recordurile pe care le-am dat mai 
sus au fost realizate de motoci
clete categoria curse. Pină anul a- 
cesta la concursul republican de 
record pe 50 km. au fost stabilite 
recorduri atit la categoria sport, 
cît și la categoria curse. Incepînd 
cu această ediție, la fiecare clasă 
se va alerga categorie unică, record 
fiind socotit timpul cel mai 
■bun realizat în cadrul unei clase, 
indiferent că a fost obținut de o 
mașină sport sau motocicletă curse.

actuala ediție a întrecerilor repu
blicane de micromodele, are loc la 
sfîrșitul activității de cameră fâ
nul trecut a avut loc la începutul 
acestei perioade). Inițiativa aero
clubului central de a programa a- 
ceastă competiție în luna aprilie a 
fost primită cu bucurie de toți con
structorii de aeromodfele. Și aceasta 
pentru că fiecare participant a avut 
în față o perioadă pregătitoare de 
aproape cinci luni. Și este un fapt 
cunoscut că cele mai bune rezul
tate în aeromodelism se obțin in 
această perioadă cind temperatura 
din sală este egală sau aproape 
egală cu cea din exterior.

In ultimul timp, aeroclubul cen
tral a pus la dispoziția construc
torilor de aeromodele noi și im
portante stocuri de materiale. In 
plus, o parte din concurenții pe 
care-i vom vedea peste cîteva zile 
în sala Floreasca au făcut o „re
petiție generală" cu prilejul con
cursului interregiuni. desfășurat la 
sfîrșitul hmii martie în Capitală. 
Iată de ce actualul campionat este 
privit cu multă încredere și opti
mism. Și cu siguranță că partici- 
rpanții chemați la startul acestei 
frumoase competiții ^eromodelistice 
vor dovedi «eu prisosință încrede
rea ce li s-.a acordat.

București; Fl. roșie Tg. Mureș — 
Progresul Oradea; Fl. roșie Ora
dea — Progresul Tg. Mureș. Pro
gramul jocurilor din Capitală este 
publicat la rubrica „Unde mergem 
azi și mîine".

Clasamentele se prezintă astfel:

FEMININ

1. Locomotiva Buc.
2. Știința ICF
3. Constructorul Buc.
4. Știința Cluj
5. Progresul Oradea
6. Fl. roșie T. Mureș
7. Știința înv. Buc.
8. Progr. Tg. Mureș
9. Fl. Roșie ©radea
10. Progresul Arad

6 6 0 449:226 12
6 6 0 379:209 12
6 4 2 333:265 10
6 4 2 301:250 10
6 4 2 355:308 10
6 2 4 258:319 8
6 2 4 279:370 a
6 15 253:293 7
6 15 284:361 7
6 0 6 201:391 6

MASCULIN

1. Progr. Tg. Mureș 8 7 1 506:421 15
2. C.C.A. 8 6 2 600:467 14
3. Dinamo Buc. 8 6 2 500:384 14
4. Știința ICF 8 6 2 467:423 14
5. Progr. Or. Stalin 8 5 3 460:412 13
6. Progr. F.B. Buc. 8 4 4 486:481 12
7. Dinamo Oradea 8 3 5 468:467 11
8. Știința Timișoara 8 3 5 391:432 11
9. Constr. Sibiu 8 3 5 461:507 11
10. Dinamo Tg. Mureș 8 3 5 445:506 11
11. Loc. PTT Buc. 8 2 6 400:492 10
12. Știința Iași 8 0 8 391:533 8

SPORT LA ZI
3- Flacăra Ploești 7 4 2 1 21:11 10
4. Dinamo Buc. 8 4 2 2 16: 9 10
5. Știința Tim. 7 3 2 2 13 n2 8

6-7. Avîntul Reghin 7 3 2 2 12:12 8
Locomotiva C-ța 7 3 2 2 12:12 8

8. Fl. roșie Arad 8 2 3 3 11:12 7
9. Dinamo Or. Stalin 3 3 14 10:14 7

10. Știința Cluj 7 14 2 13:13 6
11. Loc. Tg. Mureș 7 13 3 11:15 5

12. Minerul Petr. 8 6 2 6 7:26 2
13. Locom. Timiș. 7 0 0 7 7:21 0

Meciul dintre Dinamo București 
și Locomotiva Tg. Mureș (terminat 
pe teren cu scorul de 4-1 pentru 
Dinamo) a fost omologat cu rezul
tatul de 3-0 în favoarea dinamo- 
viștilor, deoarece Locomotiva a fo
losit 4 jucători (în loc de 3) în 
vîrstă de peste 23 de ani

• VOLEI. Pentru întîln-irile iater-

Pregătiri pentru intilnirile 
cu boxerii suedezi

Zilele trecute, clubul Dj Lirgarden 
din Stockholm a comunicat telegra
fic componența lotului de boxeri 
care va sosi la sfîrșitul săptămlnii 
viitoare în capitala țării noastre. 
Printre pugiliștii suedezi se numă
ră: Stig Sjoelin, fost campion eu
ropean la cat. mijlocie, Bertil 
Larsson, Roland Weissbrot și Le- 
nart Risberg, campioni ai Suediei, 
Roland Johansson, Werner Wass- 
en. Evert Hoegberg, Soeren Dani- 
elsson, Folke Strandberg și alții.

In vederea înliinirilor cu pugi
liștii suedezi, boxerii noștri se 
antrenează cu intensitate. Astăzi 
și mîine, vor avea loc două noi re
uniuni de verificare. Astă-seară, la 
Brăila, se vor desfășura o serie de 
întîlmri interesante, printre care se 
numără: Ghețu Velicu — Petre 
Zaharia, I.Dragnea — I.Buzea, 
I.Schwartz — Mihalache Novac, 
D. Artem — C. Ciocan, Dănilă Dane 
— D.Cristea. La Brăila vor mai 
boxa Luca Romano, Toma Ilie, 
Vasile Tiță și Gheorghe Tomescu.
In cadrai reuniunii de la Iași, 

care va avea loc mîine d;.~:-ea;â. 
vor evolua C. Dumitrescu. E -ta: j 
Mărgărit, Șerbu Neâcșu, P. Pcoes- 
cu, Toma Constantin, V Șch opu. 
Mircea Dobrescu, N. Miwteeanu. 
Gh. Fiat. Fr. Ambruș, D. Ciotxx-a- 
ru, M. Trancă, E. Furesz și M. 
Stoian

’ Conferință metodico-științifică j
i x
ILutti 18 aprilie, la ora 19. j

va avea loc La CCfS in str. V. J 
Conta tu. 16 (etaj VIII), o | 
nouă conferință metodico-f.nn- l 
(ifică; „Indicații în legătură cu J 
folosirea masajului în procesul | 
die antrenament, înainte și după i 
concurs". Conferința va fi ținută | 
de dr. Adrian lonescu.

înde mergem
AZI

BASCEI
ora 17,30: _ _____
— Progresul Arad (fem.); ora 19: 

București — Știința 
ora 20,30: CCA —

ET. — Sala Floreasca, 
Constructorul București

Locomotiva
ICF (fem.); u. □ _v,w . —
Progresul F.B. București (masa).

NATAȚIE. — Concurs de veri
ficare a lotului reprezentativ, la 
bazinul acoperit Floreasca, ora 19.

MÎINE
BASCHET: sala Floreasca, ora 

17,30: Știința ICF — Știința Iași 
Xmasc.)"; ora 19: Știința ICF — 
Știința Iași (echipe de rezerve) ; 
ora 20.30 : Locomotiva PTT — Di
namo Tg. Mureș (mase.)

VOLEI: stadionul Giulești, ora 
10: R.P. Romînă — R.P. Polonă 
(fem.) ; ora 11.30: R.P. Romînă — 
R.P. Polonă (mase.), 'ii caz de 
timp nefavorabil, meciurile au loc în 
sala Floreasca îneepînd de la ora 
11.

CICLISM: Șoseaua Pitești, kilo
metrul 8, ora 9. Placarea în concur
sul de verificare pentru cursa 
Scînteii.

FOTBAL : Stadion 23 August ora 
16,30: Progresul Bua — Dinamo 
Orașul Stalin (Cat A) ; Stadion 
Dinamo ora 10,30: Dinamo 6 — 
Loc. Tr. Severin (cat. B) ; teren 
Progresul F.B. (str. dr. Staicovici) 
ora 8,30: Progresul Buc. — Dinamo 
Orașul Stalin (tineret).

HANDBAL : Teren Progresul F.B. 
ora 10,15 Știința Min. Invățămîn- 
tului — Fl. roșie Sibiu (ietninin 
cat. A); ora Jl,15 Recolta ALA.S. 
— Știința Cluj (masculin cat. B).

RUGBI: Stadionul Tineretului: 
Teren I ora 9,30 Dinamo VI — 
Progresul XIX; teren H ora 11.30 
Dinamo IX — Locomotiva I.C.F^ 
teren IV ora 10 Știința — P ’ 
sul Sănătatea ; teren Construckxu* 
ara 11 Constructorul — Progresai 
F.B. (toate aceste jocuri se drspatî 
în cadrul Cupei R.P.R.).

NATAȚIE.— „Cupe Primăveri', 
la ba-zitiul acoperit Floreasca. o<a 
9.30.

ra’iona'.e R. P. Romînă-R. P. PolonS. 
sini valabile numai permisele roșii 
și albastre, precum și permisele ne
gre CCFS, pentru ziariști.

♦ CICLISM. Astăzi și mîine se 
desfășoară la Cluj prima etapă <tw 
competiția pe țară ..Cupa Orașe
lor", la care participă cei mai va
loroși a'ergători tineri din catego
riile II și III, precum și cele mai 
valoroase alergătoare. Astfel, ci' 
cliști și cicliste din București, 
Timișoara. Craiova, Constanța^^ 
rasul StaFn și alte centre își vor * w

• 'tismjfp înriiet^tea pe străzile ora- 
Ișului Cin] ca și pe șoselele asfal

tate din împrejurimi.



>

Două noi recorduri R.P.R. la nafatie
Ieri, in cadrul concursului de ve

rificare de la bazinul Floreasca, 
au fost obținute două noi recorduri 
R.P.R. la natație. Inotind în pri
mul schimb al ștafetei 4x200 m. 
liber, Zoltan Hospodar a obținut 
timpul de 2.15,3 — nou record

al țării — (v„. record Z. Hospodar: 
2.17;4). împreună ou ceiljailți trei 
componenți ai ștafetei (Marchițiu, 
Naghi, Novac), Hospodar a con
tribuit și la obținerea unui nou 
record republican la ștafeta 4x200 
m. liber: 9.15 ;2.

De la comitetul orășenesc C.F.S. București
Avînd în vedere unele acte de 

indisciplină comise de unii antre
nori și arbitri de natație, comitetul 
orășenesc C.F.S. București, prin 
comisia orășenească de natație, a 
luat următoarele măsuri discipli
nare:

Se dă un avertisment scris an
trenorului Vladimir Agarici de la 
colectivul Constructorul 1 pentru 
încălcarea regulamentului Campio- 
natului de hală al juniorilor la po
lo pe apă. Totodată el este exclus

din subcomisia de competiții și 
clasificări a comisiei orășenești de 
natație. In cailitate de arbitra, pen
tru neprezentări repetate la con
cursuri, VI. Agarici este suspendat 
pe o lună de zile și retrogradat 
în cat. a IlI-a.

De asemenea, sînrt suspendați pe 
timp de o lună, pentru neprezen- 
tare la concursuri, următorii arbi
tri: C. Corcec, N. Nicolaescu, G, 
Dumitru, M. Constantinescu. Sanc
țiunile au intrat In vigoare de la 
4 aoriilie crt.

A fost deschis sezonul sportiv de vară 
in R. P. D. Coreeană

ir. toi,In timp ce in sudul însorit sezonul sportiv de vară este 
la Murmansk, dincolo de cercul polar se întrec schiorii.

Sărbătoarea Nordului
senine dar geroase domnesc 
la Murmansk, dincolo de 
polar și aproape nu-ți vine

VORBESC CĂPITANII 
DE ECHIPĂ

Cu prilejul deschiderii campio- 
' “ , .un 

c -------  — ui „Soviețki
8 5>port s-a adresat cîtorva jucători

In Republica Populară Democra
tă Coreeană a fost deschis sezonul 
sportiv de vară. Cu acest prilej a 
avut loc o reușită demonstrație 
a sportivilor din Phenian. Nume
roși locuitori ai capitalei țării s-au 
aliniat de-a lungul străzilor princi
pale ale orașului, Bulevardul Stalin 
și B-drt Armatei Populare, pe 
traseul ștafetei combinate.

Nu de mult încă aceste străzi 
erau în ruină. Dar prin munca en
tuziastă a populației dărimăturile 
au fost înlăturate, pavajul refăcut, 
au fost montate sute de felinare 
frumoase. Școlarii din Phenian au 
pfarttat pomi și arbuști, au amena
jat scuaruri și zone verzi.

Pe notd stadion reconstruit a- 
proape în totalitate prin munca 
voluntară a studenților Universi

tății Kim Ir Sen s-au adunat peste 
40.000 spectatori. Aceștia nu erau 
însă singurii iubitori de sport din 
Phenian. Zeci de mii de oameni 
care nu au încăput în tribune au 
luat loc pe dealul la poalele căruia 
se află stadionul.

După defilarea sportivilor au în
ceput întrecerile. Pe terenul de fot
bal, in primul meci al sezonului, 
s-au întîlnit reprezentativa orașu
lui și echipa Ministerului Afacerilor 
Interne. Victoria a revenit celor 
din urmă cu scorul de 3—1. Un 
joc frumos, înir-un ritm rapid, eu 
oferit echipele Ministerului Apărării 
și Ministerului Căilor Ferate. Au 
învins militarii eu scorul de 1—0 
In schimb Tntîlnirea de baschet a 
adus revanșa feroviarilor care au 
cîștigat cu scorul de 60:50.

Luptătorii maghiari participă la campionatele mondiale
BUDAPESTA (Agerpres).— MTI 

transmite: Sportivii maghiari vor 
participa la campionatele mondiale 
de lupte clasice care -se vor desfă
șura între 21 și 24 aprilie la Karl

sruhe (Germania occidentală). In 
echipa R.P. Ungare au fost selec
ționați următorii luptători: Polyak, 
Baranya, Hodos, Tarr, Szilvasi, 
Gurics, Solyom, Fullop.

Congresul Federației Internaționale de CicPsm
Recent a avut loc la Saarbriic- 

ken congresul Federafei Interna
ționale de Ciclism. La lucrări a 
hiat parte și delegația secției unio
nale de ciclism din U.R.S.S. in 
frunte cu maestrul emerit al spor
tului A. Kuprianov.
• Cu prilejul congresului au fost 
luate o serie de hotăriri importante.

In primul rînd trebuie subliniată 
admiterea în unanimitate în rîndul 
membrilor Federației Internaționala 
de Ciclism a Republicii Democrate 
Germane.

Totodată, s-au adus unele modi
ficări în regulamentul campiona

tului mondial pe pistă. Astiel, în 
cursele preliminare se suprimă re
calificările. Se va alerga o singură 
recalificare în serii și în optimi 
de finală. Incepînd din sferturile de 
finală victoria se va obține după 
sistemul crt mai bun din două 
curse. In caz de egalitate de punc
te se va alerga o a treia cursă.

Congresul a adoptat o hotărîre 
importantă potrivit căreia se vor 
înregistra de acum încolo recordu
rile mondiale feminine pe velodrom 
în aceleași probe ca și cele mas
culine : 200, 500 și 1000 m. lansat, 
1, 5, 10, 20, 100 km. și oră.

Jucătorii de tenis din R. Cehoslovacă 
se pregătesc pentru „Cupa Davis ”

PRAGA (Agerpres). — Ceteka 
transmite :

Cei mai buni jucători ceho
slovaci de tenis au început pregăti
rile în vederea „Cupei Davis“. La 
această competiție R. Cehoslovacă 
va fi reprezentată de Jiri Javorski, 
Vladimir Zabrodski și Jan Krajcik. 
Un al patrulea jucător urmează 
să fie desemnat dintre tinerii Le- 
lieonbom, Siroky, Merunka și Do- 

4 bek, care în ultimul an au înre
gistrat mari progrese.

0 nouă intilnire intre 
voleibaliștii sovietici și indieni

DELHI (Agerpres). — TASS 
transmite :

Zilele trecute s-a desfășurat la 
Delhi tatîtnirea internațională de 

K volei dintre echipa reprezentativă a 
Indiei și echipa sovietică Spartak 
Kiev. Victoria a revenit voleibaliș
tilor indieni cu scorul de 3-2.

La intilnire a asistat primul mi
nistru al Indiei, Nehru.

Echipa K. Cehoslovace va juca 
primul meci între 30 aprilie și 2 
mai, la Lisabona, în compania echi
pei Portugaliei. In caz de victorie, 
sportivii cehoslovaci vor întîlni în 
cel de al doilea tur echipa Bel
giei, la Praga.

Meciul Smislov-Gheller
Partida a Vl-a 

a fost întreruptă
MOSCOVA (Serviciul nostru de 

radio).
Aseară, în Sala coloanelor din 

Palatul feroviarilor s-a jucat cea 
de-a Vl-a partidă a meciului Smîs- 
lov-Gheller.

Intr-o variantă a apărării slave, 
oare s-a mai întîlnit în acest meci 
în partidele .a II-,a și a IV-a, Gheilier 
(cu albele) a făcut la mutarea 9-a 
o inovație și jocul a căpătat din- 
tr-odată un caracter foarte ascuțit. 
Ambii parteneri au gîndit mult ast
fel că ultimele mutări au fost fă
cute într-o acută criză de timp.

La mutarea 40 partida a fost 
întreruptă într-o poziție complicată.

Emil Zatopek va încerca să doboare
două recorduri mondiale

PRAGA. —- De curînid, corespon
denții die presă din Praga, într-o 
convorbire cu recordmanul mondial
și campionul olimpic Emil Zato
pek, 1-au întrebat care sînt planu- 

_ lui pentru aciuatul sezon. La
B ^^easta, Emil Zatopek a răspuns :

„Voi încerca să dobor recordurile 
mondiale la probele de 10.000 m.

și 30 km. Odată cu vîrsia, aler
gătorul pierde din viteză. Astăzi, 
ca să poți cîștiga în proba de 5000 
m. trebuie să realizezi un timp 
sub 14 min. și pentru aceasta ai 
nevoie de viteza respectivă". Printre 
cei mai puternici adtvensari ai săi 
în actualul sezon, Zatopek !i con
sideră pe Kuț, Chartaway și Pirie,
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8 8
8 natului de'fotbal al U.R.s's*'
8 corespondent al ziarului . E ’’ 

____ j____
8 fruntași cu rugămintea de a îm. 
g părtași cititorilor ziarului părerea 
8 lor asupra competiției care începe, 
g Iată ce a răspuns K. Krîievski, că- 
8 pitanul echipei Dinamo Moscova :
8 „In sezonul trecut colectivul 
8 nostru a cucerit titlul de cam- 
8 pion al țării. Fără îndoială că și 
fin acest an vom încerca să men- 
g ținem acest prețios trofeu. După 
8 părerea mea, în momentul de față 
g echipa noastră nu a atins cea mai 
8 bună formă. Totuși, se poate ob
li serva o creștere incontestabilă a 
8 măiestriei tehnice a jucătorilor 
8 Cei mai periculoși adversari îi 
8 consider pe dinamoviștii din Tbi- 
glisi, echipele Spartak din Moscova 
8 Și Minsk. De asemenea cred că 
'faimosul colectiv Ț.D.S.A. va evo- 
8 lua mult mai bine în acest ezon. 
8 Aceasta mă face să prevăd o luptă 
g deosebit de aprigă în campionatul 
8 care a început**.
8 V. Morozov, căpitanul echipei 

Șahtior Stalino, a spus :
„Colectivul nostru s-a numărat 

în trecut printre cele fruntașe ale 
țării. Acum, am cucerit din notf 
dreptul de a evolua alături de cele 
mai puternice echipe. Aceasta ne o- 
Iligă să privim cu multă seriozita
te viitoarele întilniri.

Pentru actualul campionat ne-am 
. „.cgai.t Sperăm să le-
| înviem vechea faimă a fotbaliștilor 
£ - 
8 nem în clasa 
8 păm un loc de

8 
8 
8 8 
8 
8 8 
8 
8 8 
8
8 pregătit minuțios.

8 Donbasului și, nu numai să rămî- 
| nem în clasa ,.A“, dar să și ocu- 
8 păm un loc de frunte in clasa
ți ment“.
88 g
8 Mîine, in
8 al U.R.S.S.
8 nouă și importantă etapă. La Tbi- 
8 lisi dinamoviștii din localitate pri- 
' mese replica echipei Rezervele de 
? muncă. Șahtior Stalino susține pe 
8 teren propriu un meci foarte difi- 
8 cil în compania fostei campioane 
8 a țării, Spartak Moscova. Dijpa 
8 victoria la scor repurtată in da'ina 
8 echipei Lokomotiv, Dinamo Mos- 
8 cova pornește favorită in meciul 
8 cu Aripie Sovietelor, care va avea 
| loc la Kuibîșev. La Minsk eciii; a 
8 locală Spartak va întîlni f~i;ra ia 
8 Zenit, iar la Kiev dinamoviștii 
8 ioacă rit Tr.rn.vln a La

echipe 
și Loko-mo-

campionatul de fotbal 
este programată o

di na mo- 
| joacă cu Torpedo Moscova. 
8 Harkov se întdnesc două c. 
8 din Moscova : Ț.D.S.A.
|tiv.
8

Zile 
acum 
cercul 
să crezi că undeva la miază-zi, e 
caM, se joacă lotbail, se înt’rec 
atieți'i.

A căzut multă zăpadă acoperind 
văi și dealuri, bucurindu-i pe par- ___ ___________
«cipanții la tradiționala Sărbătoa-' pentru această competiție, 
re a Nordului, una din ultimele ~ ‘
întreceri ale sezonului sportiv de 
iarnă-

Este interesantă povestea acestei 
sărbători. Pentru prima dată ea a 
avut loc în 1934, din inițiativa ci- 
torva entuziaști aii sportului din lo
calitate. Au luat parte la concur
suri vreo 300 schiori din Murmansk, 
Moscova și Leningrad. Întrecerile 
au fost interesante și de atunci 
si-au cucerit an de an tot mai 
multă popularitate.

Sărbătoarea Nordu'ui s-a dispu
tat chiar și în timpul anilor grei 
ai Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei, constituind o trecere în re
vistă a măiestriei schiorilor d'in 
rîndurile bravei Armate Ș'oViețice.

Se poate spune de asemenea, Că 
aceste întreceri au descoperit și au 
pus în valoare o serie de strălu
ciți sportivi. Cu prilejul Sărbătorii 
Nordului s-a vorbit pentru prima 
dată de Vladimir Oleașev, despre 
Vladimir Kuzin, devenit apoi cam
pion mondial, despre Feodur Te
rentiev și mulți alți maeștri ai 
schiului din U.R.S.S.

Acum, programul Întrecerilor a

Moment din meciul Dinamo Moscova — Zenit, desfășurat anul 
trecut.

fost mult lărgit. In afară 
bele de schi și cursele 
au fost incluse probe de patinaj f 
viteză, combinată nordică și sări- 8 
turi de pe trambulină. La cea de a | 
XXI-a ediție a Sărbătorii Nordului 8 
au fost prezenți peste 600 de spor- 8 
tivi, număr record de participanți |

*........................8

■ Ca totdeauna Sărbătoarea Nor-8 
dului a fost deschisă prin cursa | 
masculină pe 15 km. Cel mai bun 8 
timp a fost marcat de maestrul 8 
sportului P. Kolcin, care a obținut g 
52 min. 44 sec. Proba feminină pe 8 
5 km. a revenit maestrei sportului | 
S'. Sușina. Ea a reușit s-o Învingă 8 
pe A. Kolcina și pe A. Malofeeva, 8 
două dintre cele mai bune schioare | 
ale lumii. 8

O
Cursele de săniuțe trase de reni 8 

se bucură de mare popularitate în 8 
mijlocul populației ținuturilor po- | 
lare. Ele au atras mii de specta- 8 
tari.

...încep 
rihiță este -__ _ „ . ...... -
buie multă măiestrie pentru a stă-1 
pîni aceste —1—’* —*— 
sperioase, 
întinsurillor

Traseul măsoară 3.200 m. aw -x 
tiev, un renumit crescător de reni. | 
reușește să parcurgă distanța în 8 
7:28,8. Multă vreme acesta ră- | 
mine cel mai bun timp al zilei. 8 
Dar. F. Kanev din colhozul Tundra, 8 
obține timpul de 6:54.0 clasîn- | 
du-se pe primul loc. Foarte inte- 8 
resante au fost și întrecerile de 8 
reni 1.600 m. lansat. Și aici vie-1 
toria a revenit conducătorului F. 8 
Kanev. care a parcurs distanta In £ 
2 : 35,2. 8

Pe pista de gheață s-au între- | 
cut patinatorii. Primele locuri la 8 
tetratlon au revenit Tamarei Rllo-8 
va (feminin) și lui R. Merkulov | 
(masculin). Interesant de remarcat 8 
că acești sportivi au fost învingă- " 
tori în toate cele patru probe ale 
tetra-t ionului.

In ultima zi s-a desfășurat cursa 
masculină de schi pe 30 km. și 
cea feminină pe 
Gh. Suvorov și 
cina.

După 
obținut 
Sușina 
rați campioni absoluți ai celei de 
a XXI-a ediții a Sărbătorii Nor
dului

de pru
de reni,

întrecerile. Fiecare 
trasă de 4 reni.

animale puternic- dar 8 
supranumite „corăbiile 8 
de zăpadă". 8

Ar- §

8
8
8z
8
88
8

10 km. Au învins 8
respectiv A. Kol- 8

•88
3
88
8
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8
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calculat punctajul 8 
în toate probele de schi, S. 
și P. Kolcin au fost decla-

ce s-a

A fost publicat progra mul celei de a XVI-a Olimpiade
După cum anunță agenția D.P.A. 

din Melbourne, comitetul de orga
nizare a Jocurilor Olimpice care 
vor avea loc in anul 1956 în Aus
tralia, a editat broșurile oficiale 
pentru toate cele 16 discipline spor
tive cuprinse în program, broșuri 
care conțin condițiile și regulamen
tele de disputare.

In conț-intoul broșurilor au fost de 
asemenea incluse lista membrilor 
comitetului olimpic internațional 
și ai Comitetului de organizare, ca 
și regulamentul Jocurilor Olimpice. 
Duroă programul general al între
cerilor urmează programele pe dis
cipline sportive, cu datele exacte 
de desfășurare a întrecerilor, ter
menele de înscriere etc.

In programul întrecerilor de a- 
tletism au fost incluse 22 probe 
masculine și 8 probe feminine. A- 
ceste întreceri sînt programate de-a 
lungul a 8 zile- Datele de dispu
tare g diferitelor probe au fost 
astfel aranjate incit, de pildă, un 
atlet care concurează pe 5.600 mz-

va avea posibil.tatea să ia startul 
și In cursa de 10.000 m. ca și la 
marathon. Pentru prima dată în 
programul jocurilor, proba de marș 
se va desfășura pe 20 km. pe șo
sea și nu pe 10 km. pe stadion, 
cum era înainte. Marsthonul și 
cursa de 50 km. marș pe șosea se 
vor desfășura pe un traseu cu în
toarcerea la 21 și respectiv 25 km. 
Pe traseul marathonului, cea mai 
mare diferență de nivel nu depă
șește 80 m.

Campionul olimpic absolut die 
gimnastică va ti distins cu o sin
gură medalie de aur, indiferent 
dacă a ocupat primul loc și la 
a>lte aparate. Nici ceilalți gimnaști 
nu vor primi mai mult de o me
dalie.

In probele feminine tte gimnas
tică, vîrsta minimă a participanți- 
lor a fost stabilită la 16 ani.

In cadrul întrecerilor de fotbal 
si hochei pe iarbă vor fi admise 
rnax mum 16 echipe. Competiția de 
fotbaj va avea loc sistem cupă. La

hochei pe iarbă, in caz cind vor 
fi 16 eciiipe, ele vor fi împărțite 
In 4 grupe. Echipele Învingătoare 
din fiecare grupă se vor întîlni 
între ele într-un turneu final.

La înot sînt prevăzute 9 probe 
masculine și 8 feminine, precum și 
turneul de polo pe apă. Acest- din 
urmă Se va desfășura mai toții In 
cadrul grupelor preliminare, iar a- 
poi într-un turneu final.

Cursa ciclistă se va disputa pe 
un traseu în circuit, măsurînd 17,3 
km. Fiecare participant îl va par
curge de 11 orj (190,3 km.). Și 
aici concurenții primesc o singură 
medalie pentru Victoria individuală 
și pe echipe.

La întrecerile de box sportivul 
care n ocupat locul 3 nu va primi 
medalia de bronz. In consecință, 
meciul pentru stabilirea comeuren- 
ților clasați pe locurile 3 și 4 nu 
va mai avea loc.



Astăzi începe întrecerea celor mai bune 
echipe de tenis de masă din lume
De astăzi dimineață și pînă în 

seara zilei de duminică 24 aprilie, 
cei mai buni jucători și cele mai 
bune jucătoare din lume vor con
cura în marea lor întrecere pentru 
cucerirea celor 7 titluri mondiale 
puse în joc.

Actuala ediție a campionatelor 
mondiale de tenis de masă este cea 
mai grea din toate cîte au avut 
loc pînă acum, intr-adevăr, parti
cipă un număr record de concu- 
renți: aproximativ 400 jucători și 
jucătoare din 33 de țări. De aceea, 
reprezentanții Republicii Populare 
Romine vor avea de susținut un 
greu examen.

Pe bună dreptate putem spune că 
nu este de loc ușor să te afirmi 
într-o competiție în care participă 
jucători renumiți ca japonezii Ogi- 
mura, campion mondial, Tomita și 
Tamasu, cehoslovacii Andreadis — 
campion mondial la proba de du
blu mixf împreună cu Gizi Farkas, 
Stipek și Tereb® maghiarii Si do și 
Koczian, Bergman (.Anglia), jugo- 
slavii Dolinar și Harangozo, sue
dezul Flisberg, finalistul campiona
tului mondial de anul trecut, fran
cezul Roothoft. De asemenea și Ia 
fete se vor înfrunta jucătoare redu
tabile ca: reprezentantele Japoniei 
Watanabe, Eguchi, Tanaka, finalista 
de anul trecut a probei de simplu 
femei și Narahara, cunoscută de la 
campionatele mondiale din 1952 de 
la Bombay ; austriecele Wertl și 
Pritzi, surorile Rowe (Anglia), 
Eva Koczian, Ilona 'Kerekes și Ag
nes Simon (R.P.U.), tînăra Jones 
(Țara Galilor), clasată între pri
mele 8 jucătoare la campionatele 
mondiale de anul trecut de la Lon
dra. In această companie, ne dăm 
seama cît de dîrză va fi lupta și 
cît de mari vor fi eforturile pe care 
vor trebui să le depună reprezen
tanții noștri pentru a reuși o com
portare cît mai bună la întrecerile 
care încep astăzi ia Utrecht. Mae
stra emerită a sportului și campioa
na mondială Angelica Rozeanu va 
încerca, cu acest prilej, să realize
ze o performanță încă neîntîlnită 
în istoria tenisului de masă mon
dial : aceea de a cuceri pentru a 
șasea oară consecutiv titlul de cea 
mai bună jucătoare a lumii. Desi
gur că este un lucru greu dacă a- 
vem în vedere și faptul că la pro
ba de simplu femei din acest an, 
Angelica Rozeanu are cea mai di
ficilă tragere la sorți din toate 
campionatele la care a concurat 
pînă acum. Astfel, cajnpioana noas
tră care nu are adversară în pri
mul tiur, va întîlni probabil — în 
eventualitatea calificării pînă în fi
nală — în ordine pe Narahara (Ja
ponia), Simon (R.P. Ungară), Pri
tzi (Austria) sau Watel (Franța), , 
Rosalinde Rove (Anglia) și pe Wa
tanabe (Japonia).

Cît despre celelalte două repre
zentante ale noastre. maestrele 
sportului Sari Szasz și Ella Zeller, 
ele au următoarea „sortare": Sari 
Bzasz va juca în primul tur cu 
Bojadjeva (R.P. Bulgaria) și apoi 
— în eventualitatea victoriei — 
cu cîștigătoarea grupei a IV-a din 
preliminarii. In caz de victorie, 
Șari Szasz va întîlni pentru califi
carea între primele 8 jucătoare ale 
campionatelor pe cunoscuta Bates 
(Țara Galilor). Invingătoarea aces
tei partide va juca probabil cu 
Watanabe (Japonia), «iacă aceasta 
nu va suferi un nou eșec în fața 
austriacej Lauber, care a mai în
vins-o anul trecut și care se gă-

sește în jumătatea de grupă a ju
cătoarei japoneze. EHa Zeilor joacă 
în prima rundă cu Nakma O Cruz 
(Brazilia) și apoi, dacă iese învin
gătoare, cu Fahmi (Egipt). Dacă 
trece și de aceasta, adversară în 
turul următor if va fi una dintre 
jucătoarele Wrlson (Irlanda), Tab
let (Franța) sau Van Heghe (Bel
gia). In eventualitatea unei noi 
Victorii, Zeller va juca mai departe 
cu una dintre jucătoarele Wertl 
(Austria), Kerekes (R.P. Ungară) 
sau Diana Rowe (Anglia) pentru 
calificarea în rîndul primelor 8 par
ticipante la campionate.

Sorții i-au dezavantajat și pe ju
cătorii noștri care au, în cea mai 
mare parte, adversari deosebit de 
puternici încă dn prunul tar. Așa 
bunăoară Mata Gantner joacă ta
tii cu japooezul Tamasu. al 3-lea 
jucător aî reprezentativei Japoniei, 
în timp ce Harasztosi va întîlni de 
asemenea în primul său meci pe 
redutabilul jucător maghiar FoMi.

Țara noastră este reprezentată 
la cea de a XXII-a ediție a cam- 
ptanateior mondiale de tenis de 
masă de cele mai bune jucătoare 
și ca mai buni jucători pe oare 
îi avem in momentul de față. 
Trebuie să menționam, de aseme
nea, că numărul jucătorilor ro- 
mrni prezenți la campionate a 
crescut, aceasta ca urmare a ridi
cării vatorii sportivilor noștri și a, 
puternicei lor afirmări pe plan in
ternațional.

Echipa noastră feminină 
cerit o faimă 
performanțelor 
lesa reaili z at
campionatelor 
participat, reușind, de altfel, să cu
cerească de trei ori titlul de cea mai 
bună echipă a lumii (Budapesta 
1950, Viena 1951, București 1953). 

Fără îndoială că cea mai însemna
tă contribuție la aceste 
cese a adus-o maestra 
sportului și campioana 
Angelica Rozeanu, care 
un mare număr de puncte pentru 

echipa noastră.
Caracteristica reprezentativei mas

culine este tinerețea. Se poate afir
ma că echipa noastră este una din
tre cele mai tinere formații partici
pante la Utrecht. Fără îndoială că 
tinerii noștri reprezentanți, caire 
și-au cîștigat un frumos renume în 
ultimele întreceri internaționale, 
vor depune toate eforturile spre a 
se afirma pe deplin 
dtală a tenisului de

*
Echipele noastre, 

la Utrecht miercuri 
susține astăzi primele întîlniri: 
CUPA CORB1LLON (competiția 
echipelor feminine): ora 11.30 cu 
R.P. Bulgaria ; ora 16 cu Dane
marca; ora 22,30 cu R.P.F. Jugo
slavia. CUPA SWAYTHLING 
petiția echipelor masculine) : 
10 cu Elveția; ora 3J.30 cu Saar. 
Programul de 
BILLON: ora 
ora 16.30 cu 
Belgia; CUPA 
10 cu Spania ; ora 14.30 
mania ; ora 20 cu Țara Galilor. 
Programul este redat cu orele cores
punzătoare țării noastre.
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pe care 
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emerită a 
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11.30 cu Pakistan; 
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SWAYTHLfNG: oca 

cu Ger-

Amănunte 
cu cea de a

Pește două săptămîini, Praga 
..Oraișull de >aiur“ va avea cinstea 
de a găzdui — cu prilejul celei 
de a' VIII-a ediții a „Cursei Păcii", 
pe cicliștiii pairtocipanți La tradiți
onala întrecere organizată de zia
rele „Rude Pinavo", „Neues Deutsch. 
Land" și „Tribuna Ludu". •

Odată cu pregătirile cicliștilor, 
care sînt aioum pe sfîrșite, organi
zatorii iau ultimele măsuri pentru 
a asigura marii alergări cele mai 
bune condiții.de disputare. Din a- 
cest punct de vedere este interesant 
să rrfatăm o serie «ie amănunte:

Coloana de mașini care îi va 
însoți pe cicliști va fi formată din 
64 de mașini, dintre care 23 turisme, 
23 mașini->ate4ter, 11 autobuze, 5 mo
tociclete pentru arbitri și 2 pentru 
informatorii «te pe traseu. Mașinile 
arbitrilor vor purta Btena (ju- 
ry>-Cu două ore înainte de start, 
vor pleca mașinile cu bagaje și

organizatorice in legătură 
VIII-a ediție a „Cursei Păcii”
autocarul cu cicliștii abandonați 
din etapele precedente, translatorii 
și maserti. Cofloana de cicliști va 
fi încheiată de un autocar, des
tinat să transporte cicliștii care 
eventual ar abandona în cursul 
etapei.

Comisia de arbitaaj va fi alcă
tuită din 10 persoane. .Arbitru! prin
cipal va fi din R.D. Germană cîte 
dod arbitri vor fi din R. Ceho
slovacă, R.D. Germană și RJ5. Po
lonă. Aiu mai fost invitați să facă 
parte din comisie delegați din 
U.R.S.S, Danemarca și Franța.

S-a hotărît ca primul comunicat 
neoficial cu rezultatele etapei să 
fie dat publicității la o oră după 
sosirea primutai concurent, iar 
comunicatul complet, după trei ore 
de la sosirea primului concurent 
In afară de aceasta, pe stadionul 
unde va avea loc sosirea In fie
care etapă, va exista un panou, pe

Echipa R. Cehoslovace, cișhgătoarea ediției de anul trecut 
„Cursei Păcii" pe podiumul învingătorilor.

care vor fi scrise numele concurem- 
ților în ordinea sosirii , și timpul 
realizat de ei. Un panou asemănă
tor, pe care se vor nota diferite 
știri în legătură cu etapa care a 
.avut loc, se via afilia ia habeiul uode 
sînt cantonați reprezentanții pre
sei. ,

Ziariștii vor avea la dispoziție 
translatori pentru următoarele 
limbi: rusă, engleză, franceză, 
germană, italiană, polonă și una 
din limbile țărilor scandinave.

La sfîrșttul fiecărei etape cicliș
ti. participant^ vor primi din partoa 
organizatorilor un butetin cu repul- 
tatole controlate ate etapei desfășu
rate, descrierea traseului etapeâ de a 
doua zi. Buletinul va fi primit de 
concurenți în fiecare dimtoeață ta 
oria 7.

S-a ștabilit că distanța dintre 
startul neoficial și cel tehnic nu 
trebuie să depășească 3 km.

Va fi amenajată o celula foto- 
efeotrici pe iăm de fâtaș a fiecă
rei etape. In scopul de a se ușura 
munca comisiei de arbitri s-a pre
văzut instalarea cîtorva dictafaane 
ta punctul de sosire in e^iape

Serviciul medical pentru cicliști 
în timpul cursei va fi îndeplinit 
de cîte un specialist din licoare 
țară organizatoare. R.P.Polonă va 
pune la dispoziție un medic chi
rurg. Pe teritoriul fiecărei țâri un 
numeros personal medical va fii ia 
dtsipozjițita ciciîșt'iior.

Ca și în w frecați, sossrea con
curent itor în fiecare etapă se va face 
pe stadioanele orașelor de etapa. Cu 
acest pri/lej se vor desfășura nume
roase meciuri de fotbai îrrtne echipe 
de chib din țările organizatoare. 
AstfeJ .echipa din R. D. Germană 
Wismut Karl ASarx Stadî va juca în 
R.P. Polonă în orașele Wroclaw 
(unde va întîlni echipa Koiejarz 
Poznan) și la Lodz (<unde via ju
ca cu echipa Wlokniarz din 'loca
litate). Im orașele Choraow și 
Varșovia va evolua cîte o echipa . “ ’ se

cu
R.

din R.Cehoslovacă. La Wroclaw 
vor desfășura curse motocicliste 
participarea motocicliștilor din 
Cehoslovacă.

Pe teritoriul R.D.Germane, la 
mai, se va desfășura la Berlin 
meciul de fotbal dintre reprezenta
tiva Beriinutai (apusean și răsănt- 
tean) și reprezentalnvia arașuitai 
Praga. Meciull va aiveta tac pe sta
dionul! „Walter Ulbricht",

li

(Agerpres). — TASS 
In cinstea celei de a

întreceri prietenești 
intre motncicliștii 

sovietici și polonezi
MOSCOVA 

transmite:
10-a aniversări de la semnarea Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Uniunea 
Sovietică și R.P. Polonă va avea 
loc o întrecere de motociciism la 
care vor lua parte sportivii sovietici 
și polonezi.

La 21 aprilie va lua startul de 
Ia Moscova echipa DOSAAF a 
U.R.S.S. pe traseul Moscova-Var- 
șovia-Moscova. In aceeași zi, din 
capitala R.P. Polone va lua pleca
rea echipa motocicliștilor polonezi. 
Ei vor parcurge traseul Varșovia- 
Moscova-Varșovia. La 22 aprilie, 
echipele motocicliștilor sovietici și 
polonezi se vor întîlni la Minsk, 
iar in ziua următoare, sportiv» so
vietici se vor găsi la Varșovia, iar 
cei polonezi la Moscova.

HOTARE

Cicliștii sovietici participant la „Cursa Păcii” 
au plecat la Praga

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 14 aprilie a părăsit Moscova, 
plecînd spre Praga, echipa cicliș
tilor sovieticii care va participa ia 
cea de a 8-a ediție a „Cursei Păcii" 
Praga-Berlin-Varșovia.

Din delegația sportivilor sovietici 
. fac parte campionul unional Rodi- 

slav Cijikov, Viktor Verșinin, Ev
ghenii Klevțov, Evghenii Nemîtov, 
Vladimir Krucikov, Boris Bebenin 
și alții.

PE SCURT

■ Mîine se dispută la Budapesta 
o nouă mtîlnire internațională in- 
terolubu-ri.' Echipa campioană a R. 
P. Ungare, Honved Budapesta, în- 
tîlnește puternica echipă jugoslavă 
Partizan Belgrad. Cele două for
mații sînt cunoscute ta întreaga 
lume pentru rezultatele excelente 
obținute în străinătate cît și pen
tru faptul că în reprezentativele 
celor două echipe figurează o serie 
de jucători internaționali. In cam
pionatul Jugsslaviei echipa Parti
zan a obținut în ultima vreme o 
scrie de succese remarcabile. Ea se 
află într-o puternică revenire de 
formă și, ca dovadă, în ultimele 
trei etaipe și-a îmbunătățit poziția 
în clasament, trecând de pe locul 
VI pe locul IV. In echipă se re-

marcă mijlocașul Ceaikowski, cen
trul Înaintaș Bobek, fundașul Stan- 
kovici etc. Echipa Honved se află 
pe locul trei în clasamentul R. P. 
Ungare și a obținut rezultate bune 
în ultimele două meciuri interna
ționale. In toamnă, la Belgrad, vic
toria a revenit echipei Partizan 
cu 3-2.

★
• După cum am mai anunțat, în 

cursul acestui an se va relua tra
diționala competiție „Cupa Euro
pei Centrale" intercluburi. La a- 
ceasta competiție vor participa cîte 
două echipe de cl'ifb d'in 5 țări : 
R. P. Ungară, R. Cehoslovacă, Ju
goslavia, Austria, și (talia. Com
petiția se desfășoară sistem elimi
natoriu. Federațiile de specialitate

din aceste țări vor tace cunoscute 
comisiei de organizare, pînă la da
ta de 1 iunie, numele celor două 
echipe pe care le vor angaja în 
competiție. Primele meciuri au fost 
programate între 29 iunie și 3 iulie 
Semifinalele se 
16 și- 24 iulie, iar 
și 31 iulie.

vor desfășura ‘mire 
finala ;ntre 27

★
• In camptonaitul 

bal, — in cele 3 ligi — din cauza 
grevei fotbaliștilor profesioniști au 
fost amînate nu mai puțin de 
90 partidie. Așa se explică de ce 
echipa Chelsea care conduce în cla
sament (47 puncte) a susținut 38 
meciuri, iar echipele clasate pe lo
curile II-III Wolverhampton și 
Portsmouth (42 puncte) au susți
nut numai 35 jocuri.

AngBei ta fot-

• MOSCOVA, 15 (Agerpres).—TASS 
transmite: Echipa de lupte clasice 
a U.R.S.S. a părăsit la 14 aprilie 
Moscova, plecînd spre Germania oc
cidentală, unde va participa la cam
pionatele mondiale de lupte clasice. 
Din echipa sovietică fac parte cam
pionii mondiali Ghivi Kartozia, Ar
tem Terian, Gurghen Satvorian și 
August Englas, campionul Moscovei 
Alexandr Mazur și alții.

Campionatele mondiale de lupte 
clasice se vor desfășura în orașul 
Karlsruhe între 21 și 24 aprilie.
• In campionatul de fotbal al R.D. 

Germane echipa Erfurt conduce cu 
33 puncte, urmată de Wismut Karl 
Marx-Stadt cu 30 puncte și Rotation 
Leipzig cu 27 puncte. Mai sînt trei 
etape și, după toate probabilitățile, 
echipa Erfurt va deveni campioana 
R.D. Germane pe anul în curs.

A In cadrul unui concurs de nata- 
ție desfășurat la Rouen, recordma
nul mondial la 100 m. spate Gilbert 
Bozon s-a clasat pe primul loc la 
această probă obținînd rezultatul de 
1:05,1. Pe. locul doi s-a clasat engle
zul Brokway cu rezultatul de 1:05,5.

A Ziarul vienez ,,Der Abend“ pu
blică loturile de fotbal ale Austriei 
în vederea întîlnirilor de la 24 apri
lie cu R. P. Ungară. Este interesant 
de remarcat că din lotul reprezen
tativei „A“ lipsește cunoscutul 
temațional Ocwirk.

a La campionatele europene 
box care se vor desfășura în 
mai Ja Berlin (zona de vest), 
înscris pînă acum următoarele 
țari: Egipt, R. P. Bulgaria. ” 
marca, Germania occidentală, R. 
Germană, Anglia, Finlanda, Franța, 
Olanda, Irlanda, Italia, Jugoslavia, 
Luxemburg, Saar, Scoția, Suedia, 
Spania, R. Cehoslovacă, Turcia, 
Ungară, Austria, R. P. Romînă 
U.R.S.S.

a In orașul Faenza (Italia) 
desfășurat meciul internațional 
baschet dintre reprezentativele 
liei și 
echipei

in-

de 
luna 
s-au 

23 
Dane- 

D.

R.P. 
șl

s-a 
de 

______ .... Ita- 
Austriei. Victoria a revenit 
Italiei cu 57-30 (27-14).

a La Wolverhampton (Anglia) echi
pa de tenis de masă a Angliei a în
vins S.U.A. cu 5-4.

A După ce echipa reprezentativă 
de fotbal a Austriei a fost învinsă 
de reprezentativa R. Cehoslovace, 
E. Kaulich — selecționerul unic al 
echipei Austriei — și-a înaintat de
misia. In locul lui Kaulich federația 
austriacă de fotbal l-a ales pe Mol- 
zer. După cum scrie revista vest- 
germană ,,Der Kiker“ federația aus
triacă de fotbal preconizează anga
jarea unui antrenor maghiar pen'ru 
echipa reprezentativă.
• Tînăra înotătoare olandeză Mary 

Kok, a corectat din nou recordul 
european la proba de IM m. flu
ture. Ea a obținut rezultatul de , 
1:14,6. <

A Cunoscutul schior norvegian 
Stein Eriksen, care a trecut recent 
la profesionism, a intenționat sâ par
ticipe la un concurs în stațiunea de 
iarnă Sun Waley (SUA). înainte de 
începerea concursului , Stein Eriksen 
a făcut o încercare pe pîrua de co
borî re care prezenta mari rtseari. 
Din cauza vitezei extraordinare. Stein 
Eriksen a căzut, fracxurindu-?a peoo- 
rul.

A După cum se știe, probele de 
călărie din cadrul jocurilor olimpice 
din 1956 se vor desfășura la Stock- 
hokn între 16-1T iunie. Pînă în pre
zent, un număr de 12 țări și-au îna
intat cererile de înscriere. Organi
zatorii scontează pe participarea a 
380 concurenți din 30 țări.

A In cadrul unor concursuri de 
natatie desfășurate în R.P. Polonă 
au fost stabilite 
ale țării: 100 m. 
1:03,0, 200 m. liber 
100 m. fluture 
1:20,4.

a Echipa de lupte clasice a R. D. 
Germane care va participa la cam
pionatele mondiale ce se vor des
fășura în curînd în orașul Karls
ruhe va avea următoarea componen
ță: Kemmerer. Fischer, Schultz. Hei* 
muth. Albrecht. Rosovski. Firing 
Helbert Albrecht și Killhorn.

trei rkoi recorduri 
spate JaMdewicz 
Tolkacewski 2:10.4, 
femei Kleminska
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