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Sportivii romîni care au participat la JocurHe Olimpice de iarnă 
s-au înapoiat în țară

ORGAN Al COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
SI AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

La 9 februarie s-a înapoiat în 
țară delegația sportivilor romîni 
care a participat la cea de a VII-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de iar
nă de la Cortina D'Ampezzo.

La sosire, sportivii au fost fn-

tîmpinați de reprezentanți ai Co
mitetului pentru Cultură Fizică șî 
Sport si ai colectivelor sportive din 
Capitală.

(Agerpresj
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Pe drumul luminos al socialismului!
iarele de ieri au 
dat publicității Co
municatul Direc
ției Centrale de Sta. 
tistică de pe lingă 
Consiliul de Miniș
tri aj R.P.R. cu pri
vire la îndeplinirea 
planului de stat pe 

anul 1955.
Prin conținutul său, Comunica

tul constituie o mărturie elocventă 
a avîntului sporit pe care l-a înre
gistrat economia noastră națională. 
In acest sens, cifrele și tabelele 
Comunicatului sintetizează roadele 
muncii desfășurate în ultimul an 
al primului nostru cincinal de către 
clasa muncitoare, țărănimea mun
citoare și intelectualitatea tării noa
stre.

Oamenii muncii au întîmpinat 
cu o vie satisfacție pasajele din 
Comunicat care se referă la succe
sele obținute în dezvoltarea econo
mie-: naționale, succese care dove
desc că s-a pășit și mai mult pe 
drumul ridicării nivelului de trai 
material și cultural.

Comunicatul precizează că planul 
producției globale pe anul 1955 a 
fost îndeplinit, pe ansamblu] indu
striei socialiste în proporție de 
108 la sută, realizîndu-se față de 
1954 o creștere de 14 la sută. De
pășirea planului pe anul 1955 a 
determinat îndeplinirea planului 
cincinal, în ce privește volumul 
producției globale industriale pe 
perioada 1951—19’5, încă de la 10 
noiembrie, adică cu 51 de zile îna
inte de termen !

Și mai impresionant apare astfel 
efortul milioanelor de muncitori, 
tehnicieni și ingineri mobilizați de 
parți-j jn direcția asigurării pa
triei cu mai multe mașini și unelte, 
cu mai mult minereu și țiței, cu 
cantități sporite de alimente, îm
brăcăminte și bunuri de larg con
sum.

Industria grea — baza indu
striei noastre socialiste — a cu
noscut un sensibil progres în 
cursul anului trecut. Comunicatul 
scoate în relief creșterile impor
tante obținute în raport cu anul 
1954 la producția de motoare cu 
combustie internă, generatori elec
trici, autocamioane, autobuse, rul
menți, mașini, utilaje agricole și

Mîine, la ora 18, in sala Floreasca meci international feminin de tenis de masă 

R. P,
Sala Floreasca va găzdui mîine 

după-amiază, începînd de la ora 18, 
întîlnirea internațională ide tenis de 
masă între reprezentativele feminine 
ale Republicii Populare Romîne și 
Angliei.

Așa după cum am mai anunțat, 
de altfel, formația țării noastre va 
fi alcătuită din maestrele emerite 
ale sportului Angelica Rozeanu și 
Ella Zeller, iar Anglia va fi repre
zentată de cunoscutele jucătoare 
Diana Rowe și Rosalinde Rowe- 
Cornett.

Pentru a reda în puține cuvmte 
valoarea celor două echipe care vor 
evolua mîine in sala Floreasca vom 
aminti aici cîteva din performanțele 
celor patru jucătoare. Angelica Ro
zeanu deține 15 titluri mondiale; 
la proba ide simplu femei ea a cu
cerit pînă acum titlul de campioană 
a lumii de 6 ori consecutiv. EHa 
Zeller a făcut parte din echipa țării 
noastre care a cucerit campionatul 
mondial tn 1953 și tn 1955. Alături 
de Angelica Rozeanu, ea deține 
titlul mondial la dubiu femei, cîș- 
tigat în anul 1955. Rosalinde Rowe, 
campioana Angliei are numeroase 
performanțe interna tronate de mare 
valoare, fiind socotită printre pri
mele jucătoare din lume. In toate 
competițiile la care a luat parte 
pînă acum ea a fost printre prînci- 

piese de schimb. Pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a agricul
turii, parcul de mașini agricole a 
crescut cu încă 3.580 tractoare, 
3.051 pluguri de tractor, 562 com
bine, 1.257 batoze etc.

S-a mărit simțitor producția la ce
le mai diferite bunuri de larg con
sum cum sînt: carnea, preparatele de 
carne și pește, pî'ne, produsele făi
noase, produsele zaharoase, mar
meladă, laptele praf, untul, brin- 
zeturile, țesăturile de bumbac și 
lînă, tricotajele, confecțiile pentru 
copii, încălțămintea din piele, în
călțămintea de cauciuc, sticlărie, 
articolele de menaj din porțelan, 
mașini de gătit emailate etc.

Capitolul din Comunicat rezer
vat agriculturii subliniază progre
sul obținut în dezvoltarea produc
ției agricole. Acest progres repre
zintă rodul măsurilor luate în 
cursul anului 1955 în direcția în
tăririi organizatorice a unităților 
agricole socialiste, așa cum a pre
văzut Plenara C.C. al P.M.R. din 
19—20 august 1953. In cursul anu
lui și în special în ultimele luni, 
în cinstea Congresului al II-lea al 
P.M.R. au luat ființă noi gospo
dării agricole colective și întovă
rășiri agricole, numărul lor ajun- 
gînd la sfîrșitul anului la peste 
6 600, cuprinzînd peste 390.000 fa
milii. In ace'ași timp, suprafața a- 
rabilă a crescut cu arroape 160.000 
ha.

Pe linia îmbunătățirii continue 
a condițiilor materiale de trai și 
a ridicării nivelului cultural a| ce
lor ce muncesc, a crescut cîștigul 
mediu al muncitorilor și funcțio
narilor cu 8 la sută, creîndu-se oa
menilor muncii pos'bilitatea să-și 
procure mai multe bunuri de larg 
consum

Comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică apare în zilele în 
care oamenii muncii, și alături de 
ei sportivii din țara noastră, luptă 
pentru traducerea în viață a Direc
tivelor celui de al doilea Congres 
al Partidului, care prevăd dezvol
tarea și mai departe a industriei 
noastre socialiste, progresul tehnic 
al agriculturii și creșterea neconte
nită a bunăstării celor ce muncesc. 
Iată de ce cifrele Comunicatului de 
ieri reprezintă un puternic imbold 
pentru realizarea acestor țeluri.

R. — A N Q
pajele protagoniste. Rosalinde și 
sora ei Diana au cîștigat titlul de 
campioane mondiale la dublu femei 
în anul 1951 la Viena și în anul 
1954 la Londra. Diana Rowe este 
de o valoare destuii ide apropiată de 
Rosalinde, avînd de altfel un joc 
foarte asemănător

Trebuie să arătăm, de asemenea, 
faptul că întîlnirea de mîine din sa
la Floreasca este a 5-a între aceste 
reprezentative în ultimii șase ani. 
Astfel, la campionatele mondiale 
desfășurate în anul 1950 la Buda
pesta reprezentativa noastră for
mată din Angelica Rozeanu, Șari 
Szasz și Luci Slăvescu a învins e- 
chipa Angliei cu scorul de 3—2. 
Doi ani mai tîrziu — la campiona
tele mondiale de la Bombay — e- 
chipa Angliei, alcătuită de data a- 
ceasta din surorile Rowe, cîștigă 
cu aceiași scor. Angelica Rozeanu 
a învins în cele două meciuri de 
simplu. Au fost pierdute meciurile 
jucătoarei Șari Szasz, precum și 
partida de dublu. In 1953 la Bucu
rești — desigur că cititorii noștri 
își reamintesc — echipa noastră 
alcătuită din Angelica Rozeanu și 
Șari Szasz, ia. la dublu Angelica 
Rozeanu cu EHa Zeller, obțin o 
strălucită victorie chiar în finala 
campionatului mondial cu 3—0.

Ultima întîlnire intre echipele fe

Jucătorii echipei de baschet Proie ter (R.P.F. Jugoslavia) fotografiați imediat după sosire în holul hote

Echipa iugoslavă de baschet Proleter întllnește pe Dinamo București
Luni seara oaspeții vor juca cu Selecționata București

luri, acceleratul de Timișoara a 
adus în Capitală delegația sporti
vilor iugoslavi care își începe azi 
turneul pe care îl întreprinde în 
țara noastră. Pe peronul gării de 
nord aștepta un grup numeros al
cătuit din membri ai comisiei cen
trale de baschet, reprezentați ai 
asociației Dinamo—organizatoarea 
turneului —, toți jucătorii echipei 
de baschet Dinamo București, an
trenori de baschet, ziariști ș. a.

L I A
minime ale R.P.R. și ale Angliei a 
avut loc în 1955 la Utrecht (Olan- 
dia) în turneul final al campionatu
lui mondial, cînd echipa noastră a 
reușit să iasă învingătoare cu sco
rul de 3—2. Atunci Ella Zeller a 
învins-o pe Rosalinde Rowe în ul
timul meci al întîlnirii.

Mec ml de mîine din sala Flo
reasca se va desfășura după ace
lași sistem ca și la campionatul 
mondial. Adică, vor avea loc patru 
jocuri de simplu și unul de dublu. 
Echipele au căzut de acord ca, in
dependent de evoluția scorului, să 
se desfășoare toate cele cinci par
tide. *

Luni după-amiază echipa Angliei 
se va deplasa la Ploești, unde va 
susține un meci cu o selecționată 
de tineret a R.P.R. formată din 3 
jucătoare. Echipa va fi. alcătuită 
din următorul lot: Elîa Zeller, Ma
ria Golopența, Irmâ Magyari, Ma
riana Barasch și Geta Strugaru. Se 
vor juca în total 6 partide, fiecare 
jucătoare din R.P.R. întîlnind pe 
ambele reprezentante ale Angliei.

Partida va începe Ia ora 17,30 în 
sala Stadionului (str. Maxim 
Gorki).

★
Jucătoarele engleze sînt aștep

tate să sosească în cursul zilei de 
astăzi in Capitală.

lului Ambasador

Azi în sala Floreasca

In momentul coborîrii oaspeților 
din tren, sportivii romîni i-au în
tîmpinat cu salutul tradițional. A- 
ceștla au răspuns prin conducăto
rul lor, Neța Iovanov, cuvintelor 
de bun sosit adresate în numele 
asociației Dinamo de către tov. 
Anton Aman.

„încă de cînd am pășit pe pă- 
mîntul Romîniei, a spus Neța Io
vanov, am simțit atenția și simpa
tia cu care sîntem înconjurați. La 
graniță am fost întâmpinați de re
prezentanți ai asociației Dinamo, 
care s-au străduit — și au reușit 
pe deplin — să n« facă cit mai plă
cută călătoria pînă la București. 
Sînt convins că legăturile sportive 
dintre Iugoslavia și Romlnia se 
vor intensifica tot mai mult și spe- 
tăm că vizita noastră va constitui 
o contribuție la aceasta11.

Minja, Vilmos, Kutiuc și ceilalți 
jucători ai reprezentativei iugosla
ve au recunoscut imediat în gru
pul baschetbaliștilor de la Dinamo 
pe Răducanu, Nagy și Dan Nicu- 
lescu cu care s-au întîlnit anul tre
cut la Budapesta.

Profitînd de prilejul pe care ni-1 
oferă călătoria în autobus de la 
gară la hotel am stat de vorbă cu 
antrenorul echipei, Voislav Stan
kov: „Engler, Vilmos, Minja și cei
lalți jucători din echipa noastră 
mi-au vorbit mult despre partidele 
valoroase pe care echipa romînă 
le-a realizat anul trecut la Buda
pesta, ne spune antrenorul echipei 
Proleter. Am o părere foarte bună 
despre baschetul rominesc și sînt 
convins că jocurile noastre la Bu
curești și Tg. Mureș vor contribui 
la progresul acestui sport în țările 
noastre".

Parcurgem străzile orașului... Ju
cătorii privesc clădirile, oamenii. 
Unul dintre ei, blond, bine făcut șî 
mereu vesel, Lazlo Rosival, excla
mă: „Deși sînt de numai cîteva 
minute... oaspetele său, îmi place 
Bucureștiul. M-a cucerit dela a- 
ceastă primă plimbăreț Abia aștept 
să văd și sala unde vom juca. Sînt 
sigur că ne vom simți bine aici, 

1 mai ales că am și avut ocazia să ne 

convingem de ospitalitatea și ama
bilitatea gazdelor noastre".

I-am revăzut pe cei II jucători 
ai echipei Proleter în lumina lăm
pilor fluorescente de la Floreasca. 
Ei au făcut un antrenament de a*  
comodare în care au dovedit o ex
celentă pregătire tehnică.

In dimineața aceasta jucătorii e- 
chipei Proleter vor face plimbări 
prin oraș iar după amiază, la ora 
19, vor apare împreună cu cei ai 
echipei Dinamo București în sala 
Floreasca unde și-au dat întîlnire 
toți amatorii de baschet din Capi
tală...

Iată programul întîlnirilor de azi 
și luni ale echipei Proleter, întîlniri 
care au loc în sala Floreasca :

AZI, ta ora 17,30: Știinta ICF — 
Constructorul (feminin), finala „Cu
pei 16 Februarie".

Ora 19: Dinamo București —t 
Proleter (R.P.F. Jugoslavia).

LUNI, la ora 18: întîlnire între 
două echipe de juniori.

Ora 19.30: Selecționata Bucu
rești—Proleter (R.P-F Jugoslav 
via).

Jocul de azi va fi arbitrat de C. 
Armășescu (R.P.R.) și Svetislav 
Schapper (RP.F. Jugoslavia) iar! 
cel de luni de Svetislav Schapper 
(R.P.F. Iugoslavia) și P Spiru 
(R.P.R.).

In meciul de azi și în cel de luni 
echipa PROLETER (antrenor V. 
Stankov) va utiliza următorul lot 
(în parenteză numărul de pe tri
cou): Vilmos Loți (6) — căpitanul 
echipei t-, Engler Lajoș (7), Min
ja Milut’n (9), Rafiei Lfubo (3), 
Radoicici Dușan (13), Rifer Iov an
ii), Mirosavlevici Miroslav (.5), 
Rosival Lazlo (11), Skorobrin Pa- 
vle (4), Rurz Ferencz (10), Sifliș 
Laici (12).

DINAMO BUCUREȘTI (anfrenoe 
Alexandru Popescu) va folosi ur*  
mătorii jucători: Constanfinid*  f4J 
— căpitanul echipei — Em. Rădu
canu (7), L. Nagy (81. Dan N'cu- 
lescu (8), Rari (10), Cojocarii Î3), 
M. Răducanu (9), M SrU”don 
(16), L -Niculescu (6), Pruncit 
(14), Giurculescu (5).



REGULAMENTUL CROSULUI DE MASĂ „Să ÎNTÎMPINĂM 1 MAI"
(pentru seniori și senioare, juniori și junioare)

J, r- SCOPUL.

<’ a) Popularizarea alergărilor pe 
teren variat în masele largi de tine- 
ret.

b) Descoperirea de noi elemente 
talentate

c) Desemnarea celor mai buni a- 
Jergători neclasificați din țară, la 
eros.

d) Trecerea normelor complexului 
G.M.A. la această probă.

‘ II. — ORGANIZAREA

Crosul de masă „Să întîmpinăm 
1 Mai“ se organizează în 4 etape șî 
anume:

a) Etapa I-a, pe colective sau co
mune, între 4—25 martie 1956. E- 
tapa l-a se va organiza în mediul 
rural, de către: colectivele sătești, 
căminele culturale, școlile sau în 
lipsă, organizațiile de bază U.T.M.

In mediul urban etapa I-a se va 
organiza de către colectivele spor
tive sindicale, școlărești, unitățile 
M.F.A-, și M.A.I.

b) Etapa a II-a pe raioane la 1 
aprilie 1956. Se va organiza în ca
drul tuturor raioanelor și orașelor. 
Această etapă va fi organizată de 
către consiliile sindicale regionale 
în colaborare cu C.C.F.S. raionale 
și orășenești.

c) Etapa a IlI-a pe regiuni la 8 
aprilie 1956. Se va organiza în ora
șele reședință ale celor 16 regiuni, 
de către consiliile sindicale regio
nale, cu sprijinul Comitetelor pen
tru Cultură Fizică și Sport re
gionale, cu excepția regiunii Bucu
rești care va organiza această e- 
tapă separat de orașul București 
fntr-unul din orașele reședință de 
raion.

In orașul București se vor orga
niza primele trei etape în modul ur
mător:

Etapa I-a pe colective sindicale, 
pe unități militare, pe școli, între 
4—25 martie 1956.

Etapa a II-a pe consilii orășe
nești de asociații sportive, pe de
partamente militare (M. F. A., 
M.A.I.) șl școlare la 1 aprilie 1956.

Etapa a IlI-a pe oraș la 8 aprilie 
1956.

d) Etapa a IV-a finală se va or
ganiza Ia București la data de 22 
aprilie de către Consiliul Central al 
Sindicatelor prin Secția Cultură Fi
zică și Sport.

La data de 22 aprilie odată cu fi
nala crosului se va organiza în în
treaga țară cîte un cros local în fie
care oraș șj în fiecare comună ru
rală. Pentru orașe distanțele sînt 
cele prevăzute pentru etapa a II-a 
pe raion, îar pentru comunele ru
rale cele prevăzute în etapa I-a pe 
comune.

Pentru orașul București crosul lo
cal din 22 aprilie 1956 se va orga
niza pe asociații sportive.

Crosul de masă „Să întîmpinăm 
I Mai" șj crosurile locale din 22 a- 
prilie 1956 se organizează pe cate
gorii de vîrstă și anume:

a) Seniori alergători de la 19 ani 
în sus (născuți în 1936 și înainte).

b) Senioare alergătoare de la 19 
ani în sus (născute în anul 1936 și 
înainte).

c) Juniori de la 17 și 18 ani (năs- 
«uți în 1937 și 1938),

d) Junioare de la 17 și 18 ani 
'(născute în 1937 și 1938).

e) Juniori de la 15 șî 16 ani 
(născuți în 1939 și 1940).

f) Junioare de la 15 și 16 ani 
'(născute în 1939 și 1940).

Vîrsta va fi dovedită prin acte o- 
ficiale (buletin de populație sau cer
tificate de naștere)', la ședința teh
nică din ajunul concursului.

III. — DISTANȚELE ȘI PRO
GRAMUL COMPETIȚIEI.

Distanțele pe care se organizează 
crosul de masă „Să întîmpinăm 
I Mai" de la categorie la categorie 
șî de la etapă la etapă sînt urmă
toarele :

Seniori 
Senioare
Juniori 17—18 ani 
Juniori 15—16 ani 
Junioare 17—18 ani 
Junioare 15—16 ani
Ordinea disputării probelor este: 

junioare 15-—16 ani, juniori 15—16 
ani, junioare 17—18 ani, juniori 
17—18 ani, senioare, seniori.

IV, — PARTICIPANȚI
La etapa I-a și a II-a crosul de 

masă „Să întîmpinăm 1 Mai“ pot 
participa toți tinerii și vîrșțnicii, fie 
că sînt sau nu sînt membrii colecti
velor sau cercurilor sportive, cu ex
cepția sportivilor clasificați la orice 
ramură de sport.

Un concurent nu poate participa 
decît la categoria de vîrstă respec
tivă. Fac excepție juniorii de 17—18 
ani, care pot participa la categoria 
seniori cu avizul medicului.

Fiecare concurent trebuie să fi 
satisfăcut în prealabil vizita medi
cală (cu 10 zile înainte de disputa
rea primei faze) la una din urmă
toarele instituții: cabinetul medical 
al școlii, policlinica, dispensarul me
dical al întreprinderii, dispensarul 
medical al circumscripției sătești 
sau urbane, medicul unității (pen
tru trupele M.F.A. și M.A.I.).

Vizita medicală și dovada satis
facerii ei se face pe bază de tabel 
în două exemplare, dintre care unul 
rămîne la medicul examinator iar 
cu al doilea exemplar responsabilii 
colectivelor sportive se vor prezenta 
la concurs.

De admiterea la antrenamente sau 
prezentarea la concurs a elemente
lor neexaminate medical răspund 
profesorii de educație fizică în școli, 
antrenorii și conducătorii de colec
tive, iar de admiterea la concurs fo
rurile organizatoare care vor fi 
aspru sancționate în caz de abatere.

La etapa a II-a pot participa pri
mii cinci clasați în etapa I-a din fie
care colectiv sau comună, la fiecare 
din cele trei categorii de vîrstă.

La etapa a IlI-a pot participa pri
mii cinci clasați din fiecare raion, 
la fiecare din cele trei categorii de 
vîrstă.

Pentru orașul București în etapa 
a IlI-a pot participa primii 10 cla
sați în fiecare categorie de vîrstă 
din fiecare asociație și departament, 
participant la etapa a II-a.

La etapa a IV-a finală au dreptul 
să participe cîștigătorii fiecărei cate, 
gorii din etapa a IlI-a, în cele 16 
regiuni. Din orașul București pot 
participa primii 10 clasați la probele 
de seniori și senioare și primii cinci 
la fiecare categorie de juniori și 
junioare.
V. — CONDIȚIUNI DE STABILI
RE A REZULTATELOR.

Crosul de masă „Să întîmpinăm 
1 Mai“ se dispută individual.

Primilor 10 clasați, la fiecare ca
tegorie li se vor înregistra rezulta
tele. In limita posibilităților se va 
înregistra timpul și locul în clasa
ment al fiecărui concurent care par
ticipă.

Vor fi descalificați (eliminați din 
concurs) concurențij care nu Irec pe 
la toate posturile de control și cei 
care împiedică (prin orice mijloc) 
întrecerea reglementară a partici- 
panților. In acest scop nu se va 
declara rezultatul oficial decît după 
sosirea listelor de control ale arbi
trilor de parcurs.
VI. — TERMEN DE ÎNSCRIERE

Pentru etapa pe colective sau co
mune la responsabilul organizatoric 
al colectivului urban sau sătesc, 
pînă la data de 2 martie 1956.

Pentru etapa pe raioane prin co

Gu sprijinul comisiei raionale de 
organizare a Spartachiadei de iar
nă a tineretului, colectivele spor
tive din raionul Drăgășani au mo
bilizat pînă în prezent peste 5.500 
de tineri și tinere. Rezultate deo
sebit de frumoase au obținut co
lectivele sportive „Recolta" din 
comunele Creteni, Voiceștî, Șute
ști, etc. In momentul de față, majo.- 
ritatea colectivelor sportive din ra
ionul Drăgășani organizează cu 
succes numeroase concursuri de 
schf, săniuțe și patinaj.

C. Stoian, corespondent

In satele și comunele raionului 
Beceni, regiunea Ploești, au parti

Etapa I Etapa 11 Etapa III Etapa
1.000 m. 2.000 m. 3.000 m. 4.000 m.

500 600 800 1.000
1.000 1.500 2.000 2.500

800 800 900 1.000
500 600 700 800
400 400 500 600

lectivele sportive, la comitetele de 
cultură fizică și sport raionale pînă 
la data de 28 martie 1956.

Pentru etapa pe regiune de către 
colective prin comitetul de cultură 
fizică și sport raional sau orășenesc 
la consiliile sindicale regionale pînă 
la 5 aprilie 1956.

La înscriere delegații colective
lor vor prezenta tabel certificat 
de Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport cu cîștigătorii concursului 
la fiecare categorie.

Pentru etapa finală pînă în ziua 
de 11 aprilie 1956 de către delegații 
regionali la Consiliul Central al 
Sindicatelor secția cultură fizică și 
sport București str. Galomfireșcu 
Nr. 8, unde vor trebui să prezinte 
și tabel certificat de Comitetul pen
tru cultură fizică și sport regional . 
sau orășenesc cu cîștigătorii la 
fiecare categorie și etape regionale 
sau orășenești pentru orașul Bucu
rești.

Consiliile sindicale regionale cu 
sprijinul Comitetelor pentru cultură 
fizică și sport regionale și raionale 
sînt obligate a comunica rezultatele 
fiecărei etape precum și numărul 
total de participanți, forului orga
nizator superior, cel mult după 48 
ore de la disputarea concursului.

De asemenea consiliile sindicale 
regionale vor comunica Consiliului 
Central al Sindicatelor secția cul
tură fizică și sport numărul total 
de participanți în cadrul etapei I-a 
pînă la data de 30 martie 1956 și 
pînă la data de 26 aprilie 1956 pen
tru crosurile locale din 22 aprilie, 
completînd un chestionar identic 
cu cel de anul trecut.

Toate înscrierile se vor face pe 
tabele speciale după modelul spe
cial pe categorii de vîrstă, la fel 
ca anul trecut.

Echipamentul concurenților este :
— pentru mediul rural chiloți și 

cămașe sau tricou,
— pentru mediul urban, pantofi 

de sport, chiloți și tricou,
.— în caz de timp nefavorabil se 

va putea alerga și în trening.
VII. TITLURI ȘI PREMII

Primii clasați la toate categoriile 
în etapa IV-a finală vor fi decla
rați cîștigători ai crosului de 
masă „Să întîmpinăm 1 Mai" pe 
anul 1956.

Concursul va fi dotat cu premii 
care se vor distribui conform re
gulamentului de premiere.

Pentru crosurile locale din 22 
aprilie Consiliul Central al Sindi
catelor prin secția de cultură fizică 
și sport va acorda o cupă comite
tului regional cu cel mai mare pro
cent de participanți și cîte o pla
chetă comunei rurale și orașelor cu 
cel mai mare procent de partici- 
pănți în fiecare regiune.

VIII. CONDIȚIUNI ADMINIS
TRATIVE

Pentru etapa I-a și a II-a chel
tuielile de deplasare, cazare și 
masă vor fi suportate de colective.

Pentru etapa a IlI-a consiliile 
sindicale regionale vor suporta 
cheltuielile de transport, cazare și 
masă.

Pentru etapa a IV-a finală chel
tuielile de cazare, masă și transport 
vor fi suportate de Consiliul Cen
tral al Sindicatelor pentru clasifi- 
cații din cele 16 regiuni (primul 
loc seniori, senioare, primul loc 
juniori, junioare din fiecare cate
gorie de vîrstă).

VEȘTI DESPRE SPARTACH1A0A K IARNĂ A
cipat la întrecerile Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, pînă în ziua de 
3 februarie, 3.154 de tineri și tine
re. Dintre aceștia la întrecerile pe 
săniuțe au participat 646, la trîntă 
325, la gimnastică 424, la schi 246 
Etc. De asemenea, în colectivele 
sportive din raionul Buzău au fost 
mobilizați tot pînă la această dată 
1361 de participanți.

In raionul Beceni s-au construit 
din resurse locale 15 perechi schi
uri, 50 perechi patine și aproape 
300 de săniuțe.

Stan Roșcitlet, corespondent

Din cei peste 6.000 de membri ai 
colectivelor sportive din Orașul Me-

Sportîvii fruntași Gheorghe Lichiardopol 
și Lia Manoliu propuși candidați
ai Frontului Democrației Populare

Zilele trecute, după terminarea orelor de lucru., muncitorii, tehni
cienii și funcfionarii întreprinderii „Luceafărul” din Capitală s-au 
adunat intr-un miting convocat in cadrul campaniei electorale. Mi
tingul a fost deschis de tov. I. Bădulescu care a subliniat însemnă
tatea alegerilor de deputați pentru sfaturile populare. Primul care a 
luat apoi cuvîntul a fost tînărul muncitor fon Oancea. In numele to
varășilor săi de muncă, el a propus drept candidat al Frontului De
mocrației Populare în circumscripția orășenească 268 pe maestru spor
tului Lia Manoliu. „Urmăresc de mulți ani activitatea atleților noștri. , 
a spus Ion Oancea, și deseori m-am bucurat aflînd de succesele și re
cordurile maestrei sportului Lia Manoliu. Sportivă de frunte,. ea nu 
și-a neglijat nici un moment activitatea profesională, absolvind! cu - 
succes Institutul Politehnic din București. Ca inginer, Lia Manoliu va 
contribui la înfăptuirea planului de electrificare a țării”.

Au mai vorbit apoi muncitoarea Maria Tabacu, meșterul Nicolae 
Trandafir, muncitorul Ilie Constantinescu, care au sprijinit propunerea 1 
făcută de tovarășul lor de muncă.

Cu prilejul mitingului organizat zilele trecute la circumscripția a 
14-a a raionului 1 Mai a fost propus candidat al Frontului Democra- 
ției Populare pentru alegerile de deputați în sfaturile populare mae- 
strul emerit al sportului Gheorghe Lichiardopol. Tov. Negreanu care 
a făcut propunerea, a arătat că tov. Lichiardopol a obținut succese 
foarte importante in întrecerile sportive internaționale la care a luat 
parte, făclnd cinste culorilor patriei noastre. La Jocurile Olimpice de 
la Helsinki, la întrecerile de tir, sportivul Gheorghe Lichiardopol a în
trecut adversari de mare valoare, clasîndu-se pe locul trei și obținînd 
astfel medalia de bronz. Și în activitatea sa profesională, ca arhitect, 
maestrul emerit al sportului Gheorghe Lichiardopol muncește cu multă 
pricepere, obținînd succese frumoase.

A luat apoi cuvîntul prof. Dumitru Mânu care a susținut și el pro
punerea făcută, accentuînd asupra calităților maestrului emerit al spor
tului Gheorghe Lichiardopol,

Activitatea sportivă de Ia sate 
va cunoaște o și mai largă dezvoltare
CUEVA DIN SUCCESE...

Dacă ar fi să amintim numai de 
cele peste 2000 colective constituite 
în anul care a trecut sau despre 
numărul mereu mai mare de noi 
purtători ai insignei G. M. A., 
poate că ar fi suficient pen
tru a sublinia că această perioa
dă a marcat o îmbunătățire radi
cală a activității asociației sportive 
Recolta. De altfel, faptul că în a- 
nul 1955 tot mai mulți țărani mun
citori au fost angrenați în activita
tea sportivă, este de acum cunos
cut, dar îl reamintim pentru că a 
fost scos în evidență cu și mai 
multă tărie cu prilejul recentei ple
nare a consiliului central al asocia
ției. Anul trecut, în regiuni ca Hu
nedoara, Galați, Craiova ți Baia 
Mare colectivele Recolta și-au con
solidat temeinic baza organizatori
că, iar în altele ca regiunea Stalin, 
regiunile Oradea, Ploești etc., s-au 
realizat succese deosebite în crește
rea nivelului calitativ al diferitelor 
discipline sportive.

Cea mai valoroasă realizare a a- 
sociației Recolta a fost obținută 
insă în competițiile sportive cu 
caracter de masă, lată cîteva cifre 
din cele mai grăitoare : 228.708 
participanți fa Spartachiada de 
iarnă a satelor, 291.105 concurenți 
la crosurile. Să întîmpinăm 1 Mai 
și 7 Noiembrie, 459.780 participanți 
la întrecerile organizate în cinstea 
Festivalului de la Varșovia etc.

...ȘI LIPSURI
In anul care a trecut au existat 

în activitatea asociației Recolta și

„Cupa orașelor” la atletism, prin corespondență

Astăzi și mîine se desfășoară la 
Arad, Oradea, Timișoara și Bucu
rești întrecerile din cadrul ediției 
a II-a a competiției de atletism în 
sală, dotată cu „Cupa orașelor".

TINERETULUI
diaș, doar 2.806 tineri și tinere au 
participat la etapa I a Spartachia
dei de iarnă a tineretului. Majori
tatea colectivelor sportive din a- 
cest oraș nici pînă astăzi nu au 
făcut înscrierile pentru prima etapă 
a Spartachiadei. Din păcate, o si
tuație asemănătoare se petrece șî 
în colectivele sportive din raionul 
Mediaș. Comisia raională de orga
nizare a Spartachiadei trebuie să 
ia de îndată cele maî potrivite 
măsuri de îndreptare a lipsurilor 
semnalate mai sus.

C. Gruia, corespondent 

numeroase lipsuri. Au fost defici
ențe de ordin tehnic, organizatoric 
și propagandistic. Dar cum acestea 
au fost cunoscute și larg dezbă
tute în ultima plenară, socotim că 
este mult mai nimerit să vorbim 
despre lipsurile acelora care au fost 
absenți nu numai de la sprijinirea 
acțiunilor întreprinse de asociație, 
ci chiar și de Ia plenara consiliului 
central. E vorba de organele și de
partamentele care au contingență 
directă cu popularizarea activității 
sportive la sate (Ministerul Cul
turii, Direcția propagandei agrico
le din Ministerul Agriculturii, 
S.R.S.C., etc.). Greșit informate, 
aceste foruri socotesc că răspunde
rea muncii sportive la sate cade 
exclusiv în sarcina asociației Re
colta. Ceva mai mult, respectivele 
organe și departamente nu parti
cipă de loc Ia ședințele de lucru 
ale consiliului central al asociației, 
dînd „mandat" de reprezentare u- 
nor persoane care, prin funcțiile 
ce le dețin nu pot angaja Institu
ția în rezolvarea unor probleme de 
mare importanță, fapt relevat și cu 
Prilejul recentei plenare.

PERSPECTIVE FRUMOASE

5000 colective sportive cu 800.003 
membri, 80.000 sportivi clasificați, 
15.000 baze sportive simple. 30 ba
zine de înot, 40 săli de gimnastică, 
18 pîrtii de schi...

Acestea sînt numai cîteva din 
obiectivele propuse de asociația 
Recolta care vor trebui Îndeplinite 
pînă Ia sfîrșitul anului 1960.

Această competiție se desfășoară 
prin corespondență.

In Capitală întrecerile sînt orga
nizate de comisia orășenească de 
atletism și încep astăzi la ora 16 
(30 m. plat bărbați șî femei; înăl
țime, lungime șî prăjină bărbați 
și greutate femei), îar mîine dimi
neață de la ora 9 (35 m. garduri 
bărbați și femei; lungime™!înălțime 
femei; greutate bărbați șî trfplu- 
salt). Concursul are loc în sala 
Floreasca II.

Azi începe conferința Comisiei 
centrale de baschet

Astăzi după-amiază la ora 15,30 
se va deschide în localul C.GF.S. 
din str. Vasile Conta conferința pe 
țară a Comisiei centrale de bas
chet. Lucrările conferinței vor con
tinua mîine dimineață.

Consfătuirea antrenorilor de bas
chet începută ieri se va termina ta 
cursul acestei dimineți.



„VOI SCRIE UN CICLU DE NUVELE SPORTIVE..."
— Ne spune scriitorul Radu Boureanu —

Trecînd pragul camerei de lucru 
a scriitorului Radu Boureanu, vei 
fi impresionat, din prima clipă, de 
armonia desăvîrșită a culorilor, a 
formelor, de acea ordine artistică 
în care sînt rînduite toate, mobi
lierul, tablourile, obiectele de artă, 
cărțile—

Lumina care se strecoară prin fe
rești, dă viajă tonurilor închise ale 
unui peisaj, aprinde mai viu privi
rile unui copil oe zîmbește din rama 
tabloului, te invită să privești parcă 
fără voie sutele de volume care o- 
dihnesc disciplinat în lungi șiruri 
colorate.

Am pătruns din gerul de afară în 
acel climat de caldă sensibilitate 
pe care-1 întîlnești în versurile scri- 
itorului-pictor Radu Boureanu. Con
vorbirea alunecă încet-încet spre 
trecutul îndepărtat. Acum îmi po
vestește rar, răscolite amintiri, des
pre începuturile vieții sale spor
tive.

— Nu, n-am fost străin de sport. 
Din cea mai fragedă vîrstă am fost 
atras spre tot ceea ce înseamnă 
mișcare, pentru că am trăit muit 
in mijlocul naturii. Am învățat să 
înot, să joc oină — îmi plăcea ne
spus acea frumoasă geometrie a 
rapidității cu care mă deprinsese " 
bătrînul profesor Bădescu — iar 
mai tîrziu am făcut box. M-au an
trenat cîteva din vechile „stele" ale 
sportului cu mănuși de la noi, Șer- 
bănescu, Nour, Călinescu. Dar 
ceea ce m-a incitat îndeosebi 
și nu m-a oprit în contemplativ, a 
fost natura însăși. Odcbescu, Ho
gaș, Sar'oveanu, mi-au fost un pu
ternic îndemn, pentru că ei mi-au 
creat și mie nada frumuseților na
turii. Cîndva am ieșit ai treilea la 
un concurs de înot în stilul bras. 
Dar fiindcă vorbim de sporturile de 
apă, aș vrea să-ți povestesc un e- 
pisod din vremea primei mele ti
nereți. Ani de zile am strîns bani 
împreună cu un prieten ca să cum
părăm un cuter. Ce voiam ? Să 
plecăm pe întinsul marilor fluvii 
și oceane și să ne întoarcem cu o 
performanță sportivă neobișnuită. 
Am vrut să botezăm mica noastră 
ambarcațiune „Maxim Gorki", dar 
pe atunci a trebuit să ne mulțumim 
cu un nume evocator : „Zbor alb". 
Din nefericire, m-am îmbolnăvit 
grav și de atunci am înscris pe fă
gașul sufletului meu unul din cele 
mai adinei regrete. Totuși, fiindcă 
m-ai întrebat dacă sportul a jucat

POVESTE DE IARNĂ
de RADU BOUREANU

Era o poveste de iarnă;
Departe, In munți, într-o vale, 
O mantie albă întinsese
O zină cu albe sandale.
Și norii cu-o mină de gheață
Ii luă cum un*  puf ia o fată 
Și moale trecîndu-l pe față 
Fu pudra de nea scuturată.

Copacii ca negre brocarte 
Albind se-ncărcară de scame 
Corbi negri cu notele sparte 
Jeleau ca-n romantice drame

Al turnului ceas cu bătaie 
Sonoră și medievală,
Vibra în fereastra-n vitralii 
Și zîna iernatică, goală.

Fugea prin păduri, spulberată, 
Și-ți urma-i pe albe peluze 
Tree nu mitologice nimfe 
Ci cîrne, sportivele muz»

Pe coala poveștii de iarnă 
Cu schiuri scriind simetria
Pe drumuri mereu paralele 
Neconfrazicînd geometria

Se duc și se-ntorc, și mușcat» 
De gerul ce bîntuie azi 
Modernele muze pătate-'
Cu roșii mușcate-n obraz.

Dar iată, pe pîrtia lungă 
Pornind de sub turnul cu ceas. 
Coboară vîrtej și o dungă 
Sinuoasă în urmă-a rămas.

Coboară făcînd cristianii. 
Săi iute, de jos să-l culegi l
El face zvîcnite strădanii 
Să-nfringă geometrice legi.

Pe panta bogat presărată 
Cu albe cristale de stele
O nouă problemă arată
Că drumuri mereu paralele

înving învechitele date
Și-n viață-ntr-un punct se-ntre- 

taie
Clnd flăcări din ochi aruncate 
Aprind într-un piept o văpaie. 

vreun roi în munca mea de creație 
literară, am să-ți mărturisesc că 
tocmai această dureroasă renunțare 
mi-a dat aripi pentru creația vo
lumului „Zbor alb" și a romanului 
„Enigmaticul Baikal", care înscrie 
acest capitol al călătoriei neîmpli
nite. Aș zice că a fost sublimarea 
unor mari năzuinți refulate. Mai 
tîrziu am făcut multă drumeție prin 
țară, am umblat prin coclauri cu 
țăranii din colective, și astfel am 
scris „Cîntec pentru cei din Cena- 
di "

lntrebîndu-1 apoi ce crede despre 
faptul că la noi nu au fost create 
încă opere literare valoroase inspi
rate din tumultul vieții sportive, 
scriitorul mi-a răspuns:

— Fără îndoială, un reproș se cu
vine a fi făcut și scriitorilor noștri. 
Cu toate celelalte preocupări, cu 
tot asaltul literaturii noi, ei ar fi 
trebuit, cred, să dăruiască din munca 
lor, din talentul lor și acestei imen
se revărsări de viață care este spor
tul, larg răspîndit în țara noastră 
și ajuns o adevărată problemă 
de stat.

Pe de altă parte, poate că scriito. 
rii n-au fost solicitați îndeajuns și nu 
li s-a creat condiții pentru cunoaște
rea deplină a fenomenului sportiv, 
a tipurilor noi de sportivi. Scriitorii 
ar trebui chemați acolo unde mus
tește viața sportivă nouă, acolo

In micul monom de spor ti ce 
Vîrtejul sinuos s-a oprit. 
Vibrînd, o săgeată fierbinte 
Pe cei prăbușiți i-a ochit.

Și-n cușca de scindări, închisă, 
Cu arcul lui fără săgeată 
Un prunc dăltuit pe terasă 
Spre cei din zăpadă arată.

Și-n timp ce-n zăpadă-ncurcate 
Picioarele-n schiuri se zbat 
Obrazul cu-aprinse mușcate 
Surîde fugar spre băiat.

Și rîsul monomului sparge
In aer sonore cristale
Ecou-n pădure le duce 
Spre zîna cu albe sandale.

Sinaia.

Expoziția „concursul de fotografii turâtice-1955“
Patru oameni, unul lîngă altul, 

merg pe mal, iar siluetele li se 
reflectă în apa cristalină a lacului 
Bucura din munții Retezat; altă 
fotografie: participanții la concur
surile de orientare turistică se re
cunosc cu ușurință într-o atitudine 
caracteristică de studiere
hărții; cetatea Rîșnov... Valea Run- 
cului... Creasta Picăturii din munții 
Bticegi învăluită în nori... lacul Ză- 
noaga din Retezat... — iată numai 
c teva dintre fotografiile din expo
ziția „Concursul de fotografii tu
ristice — 1955", organizată de 
Consiliul Central al Sindicatelor și 
Institutul Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea.

Expoziția a fost deschisă vineri 
dimineața în sala I.R.R.C.S. din 
bdul Magheru, în prezența tov- Mi
hai Mujic, secretar al C-C.S. și Mi
hail Roșianu, președintele I.R.R.C.S.

Cuvîntul de deschidere l-a rostit 
tov. Constantin Mesinger, șeful Di

unde pot urmări omul și faptele 
sportive, în cantonament, la com
petiții însemnate din țară și de 
peste hotare, în oraș sau în sat. 
Nu este aceasta o pledoarie pentru 
ca scriitorii să se bucure de avan
taje — condițiile lor, sînt astăzi ex
celente — ci un mijloc realist de 
cunoaștere intimă a sportului din 
țara noastră. Se știe doar, că la 
Olimpiadele lumii antice asistau cei 
mai de seamă artiști ai epocii și 
aceasta a dus la creația atîtor o- 
pere neîntrecute nici pînă astăzi. 
Pictorul Gericault și-a petrecut mul
tă vreme pe cîmpurile de călărie 
pentru a crea frumoasele sale ta
blouri, iar Meissonnier, Verescea- 
ghin, au fost în focul marilor bătă
lii pentru a da viață atîtor tablouri 
celebre.

Or, simpla participare a scriitori
lor la manifestările sportive, rîn- 
duiți în bănci ca simpli spectatori, 
n-ar fi de nici un folos. Pe țăranul 
muncitor nu-1 cunoști numai pri- 
vindu-I cum ară. Pe strungar nu-l 
vej înțelege numai stînd lingă el 
cînd făurește piesă după piesă. A- 
cesta ar fi schematismul pe care 
astăzi îl combatem. Trebuie cu
noscut întreg cîmpul sufletesc, tre
buie adîncită viața eroilor sportului. 
Și mai este ceva : e necesar un 
dublu circuit — sportivii să cu
noască literatura, iar literatul viața 
sportivă în toată adîncimea frumu
seților ei. Ziarul „Sportul popular" 
poate avea un cuvint greu de spus 
întru aceasta, pentru că, în lumina 
celor discutate pînă acum, sportul 
se găsește aproape exclusiv pe 
seama ziariștilor de specialitate. 
Dar, fiindcă a venit vorba de ziarul 
dvs., nu mă pot opri să remarc că 
în ultimele zile el are parcă o fi
zionomie mai interesantă, mai a- 
greabilă. Mă întreb dacă nu s-ar 
putea realiza pagini și mai vii, mai 
interesante, ilustrate. Sportul este 
atît de bogat în episoade palpitante 
care pot intra în pagini de ziar în 
forme deosebit de atrăgătoare...

Convorbirea se abate acum spre 
munca de fiecare zi a scriitorului. 
In felul acesta aflu că în vremea din 
urmă lucrează la „Dimitrie Cante- 
mir", dramă în două părți în genul 
lui „Ivan cel Groaznic" al lui Alexei 
Tolstoi, un roman „Curtea Maros- 
sy“, a cărui acțiune se desfășoară 
la Timișoara...

— In orice caz, mă voi strădui să 
dau viață cît mai curînd nuvelei 
„Trei tineri Ia schi", după care voi 
scrie un întreg ciclu de nuvele 
sportive. Pînă atunci, iată, am scris 
acest poem romantic sportiv, la care 
m-a îndemnat mișcarea pe zăpadă a 
unor tinere schioare, în văi, în pă
duri, lîngă Sinaia.

In ceasul de amiază tîrzie la care 
m-am despărțit de scriitorul Radu 
Boureanu, duceam cu mine nu nu
mai îneîntarea unei frumoase con
vorbiri, ci și satisfacția unor stră
duințe comune pentru împlinirea 
aceleiași nobile năzuinți: desăvîr- 
șita osmoză între spirit și mișcare.

ION VALERIU POPA

recției de Turism și Excursii a 
C.C S., care a arătat că această ex
poziție este rodul activității a sute 
de fotografi din țara noastră. De 
altfel, fotografiile expuse sînt cele 
mai bune, selecționate din cele 15 
expoziții regionale. Calilatea și nu- 

atentă a mărul fotografiilor prezentate la 
acest concurs întrec cu mult reali-
zările expozițiilor anterioare.

Expoziția cuprinde 650 de foto
grafii turistice. La intrare, te în- 
tîmpină panouri mari care demon
strează caracterul de masă luat de 
activitatea turistică și creșterea nu
mărului de baze turistice în anii 
puterii populare. Un colț separat 
a fost amenajat pentru fotografiile 
în culori, prezentate în afara con
cursului.

Expoziția „concursul de foto
grafii turistice-1955“, contribuie la 
popularizarea frumuseților patriei 
și răspîndirea turismului tn rîndul 
oamenilor muncii-

Din „carnetul de bord” al cicliștilor români 
în „Turul Egiptului” (II)

Luni 16 ianuarie. De cu seară, 
stînd de vorbă cu băieții, am dat 
cuvint de ordine : „atacul". In eta
pa a V-a, Minah-Beni-Suef (125 
km) avem satisfacția primei victorii 
pe echipe. Băieții au muncit extra
ordinar „dezmembrind" mereu plu
tonul și, în cele din urmă, trei din 
ei (Moiceanu, Șandru și Ion Va- 
sile) au sosit în pritn-le șapte 
locuri. Bucuria noastră, firește, e 
mare. Dar n-avem timp de jubi
lat. Ne așteaptă a doua zi etapa a 
Vl-a: Beni-Suef — El Ghiuzek 
(124 km.). O etapă asfaltată și în 
care, probabil, ca in fiecare an, se 
va goni ca vîntul. Și așa a și fost. 
Dovadă, media orară de peste 41 
km. Ion Vasile și Moiceanu s-au 
..bătut" cu înverșunare și au cules 
roade binemeritate : echipa noastră 
înregistrează a doua victorie conse
cutivă pe etapă. Pe Șandru nu pu
tem coala în acțiunile echipei, de
oarece e „blocat" de fruntașii cla
samentului, iar Dumitrescu conti
nuă să sosească cu mari întlrzieri.

Etapa a Vll-a ne duce de la El 
Ghiuzeh la Tahrir. După 124 de ki
lometri intrăm în Tahrir. Aici au 
început mari lucrări de fertilizare 
a unor ținuturi secetoase'din mar
ginea deșertului... De la Tahrir ca
ravana cicliștilor pornește In sus 
spre țărmul Mediteranei, la Alexan
dria. 200 de kilometri de iureș neîn
cetat. Fiecare vrea să intre primul 
în Alexandria, unde e programată 
însfirșit, prima zi de odihnă după opt 
etane. Redvig (Danemarca) este cel 
care cîștigă, dar odată cu el so
sesc Ion Vasile și Moiceanu. In 
acest oraș avem prilejul să sărbă
torim cea mai frumoasă perfor
manță a noastră. Ocupăm locul doi 
în clasamentul general!... Vom re
zista oare?

Zi de odihnă la Alexandria. Bă
ieții au dormit zdravăn și nimeni 
nu i-a deranjat pînă la ora primu
lui. Dumitrescu este demoralizat. 
Anul trecut în etapa a Vll-a purta 
încă „tricoul galben". Acum, însă, 
el sosește mereu la „periferia" plu
tonului, iar acei cicliști care au mo
nopolizat locurile codașe. îl bat pe 
umăr și-i spun rîzind că este „cel 
mai bun echipier al lor"... Desigur, 
aceste glume, fie chiar nevinovate, 
îl dor pe Dumitrescu, care are pri
lejul să reflecteze adine asupra co
modității" și superficialității cu care 
a privit munca de pregătire premer
gătoare acestei curse. Ieșim cu toții 
prin oraș, vizităm portul, și ne 
bucurăm copios de această zi de 
odihnă. Un singur om, însă, a ră
mas in cameră. Este mecanicul Gh. 
Negoescu. El va munci fără înce
tare pînă noaptea tîrziu. A desfă
cut toate bicicletele, bucată cu bu
cată. a revizuit cu o migală de cea
sornicar fiecare piesă, iar a doua zi 
dimineață, bicicletele băieților arată 
ca „scoase din cutie". Seara, stăm 
iarăși la sfat. Mai sînt șase etape, 
desigur cele mai grele.

Etapa a IX-a. Drum lung de la 
Alexandria la Mansurah (aproape 
200 de kilometri). O cursă care 
seamănă cu o avalanșă. Moiceanu 
și Șandru rezistă și vin în același 
timp cu Malitz (R.D.G.) cîștigăto- 
rul etapei. Un vînt teribil suflă din 
coaste. Plutonul se frămîntă ca un 
roi de albine. L-am sfătuit pe Ion 
Vasile, ca și pe ceilalți, să stea me
reu în față. Cei care se dezlipesc 
măcar un metru de „evantaiul" plu
tonului, nu pot rezista viatului și 
rămîn. Iată că așa s-a intimplat cu 
Ion Vasile. Aproape 50 de kilometri, 

el a gonit de unul singur, tuînd în 
piept vîntul. Plutonul se afla în tot 
acest timp la mai puțin de 50 de 
metri în fața lui, dar el nu putea 
reintra. Apoi, firește, puterile l-au 
lăsat. Rezultatul? Am trecut iarăși 
Pe locul patru în clasamentul pe 
echipe.

A doua zi, la capătul etapei Man- 
surah-Tanta, după cei 55 de kilo
metri, cînd m-am uitat la crono
metru, nici nu^ni-a venit să cred 
ochilor. Cei 55 km. fuseseră „în
ghit iți" într-o oră și zece minute. 
Asta înseamnă peste 47 km. la oră. 
De necrezut și totuși adevărat. Un 
astfel de iureș nu mi-a fost dat să 
văd niciodată în cei peste 15 ani 
de cînd fac ciclism... Dumitrescu 
pare în revenire. A sosit al treilea, 
în grupul fruntaș, urmat de Ion 
Vasile. De asemenea, echipa noastră 
S-a clasat pe locul doi in etapă, 
mareînd același timp ca și forma
ția polonă. Sîntem pe locul III. 
Etapa a XI-a: nimic nou. Ba, mai 
e ceva de constatat. Dumitrescu 
care „sclipise" în etapa precedentă 
(foarte scurtă), în etapa următoa
re (142 km) și-a reluat locul în 
„coada" plutonului. Pentru etapa a 
XII-a, tactica noastră e aceeași: a- 
tacul. Aci, trebuie să notez că, de 
cîteva etape, antrenorii echipelor 
participante, uimiți de combativita
tea lui Moiceanu și Ion Vasile, ne 
aruncau întrebări cu... subînțeles: 
.cînd li se termină... benzina ?...“ 

Cei doi băieți dau singuri... răs-t 
punsul, atacînd din nou, chiar de 
la plecarea în etapa a Xll-a. II 
urmăresc din mașină pe Moiceanu 
și pe Vasile. Sînt mîndru de ei. 
Se „bat" intr-adevăr cu un curaj 
rar... Dar, deodată, inima mi se 
stringe. Un grup de cicliști s-a 
prăbușit pe șosea, la viraj... Iată-l 
și pe „38" : Moiceanu. El se ridică 
și vrea să reia cursa. Una din pe
dale. însă, s-a rupt. Pînă sosește 
mașina-atelier, trec minute pre- 
(ioase. Moiceanu se așterne la 
drum, pedalează cu vigoare, dar nu 
mai poate recupera minutele pier
dute care ne vor arunca din nou 
pe locul IV- Deși rapide (37—38 
km. pe oră), ultimele două etape 
nu au fost atît de disputate ca 
celelalte. Orice tentativă de evadare 
era „înăbușită în fașă" de protago
niștii cursei, care căutau să-și con
serve locurile. Șandru încearcă să 
joace „ultima carte". E pe locul VI 
în clasamentul general, dar nu-L 
despart decit 34 de secunde de Ve
sely (V) și 44 de secunde de Bu- 
galski (IV). Dar, nu reușește ni
mic. La fiecare acțiune cei doi „co
poi" stau parcă... lipiți de el. Atît 
în penultima cit și în ultima etapă 
nu fac decît să-mi întăresc o mai 
veche convingere... Sîntem slabi la 
sprintul final. Băieții noștri vin 
deseori in grupul fruntaș, dar la bă
tălia de pe ultimii metri, pierd la 
limită... Cînd ne vom înapoia la 
București vom insista în mod deo 
sebit asupra sprintului final și, mai 
ales, asupra „zvîcnirii" pe ultimii 
metri. Păcat, însă, că ducem lipsa 
velodromului, care ne-ar fi fost da 
un mare folos...

O mulțime imensă ne așteaptă la 
Cairo. „Turul Egiptului" s-a ter
minat.. Desigur, nu sîntem mulțu
miți de locul IV. Cu o echipă 
completă am fi avut, firește, un 
cuvint mai greu de spus... Ne luăm 
rămas bun de la prietenii noștri.

(Din însemnările antrenorului 
Marin Niculescu. Redactarea : Emil 
lencec și G. Mihalache),



C. C. A. pe locul I în turneul de hochei pe gheațo > S-a înche:at camp'cnatul republican
Echipa C.C.A. a cîștigat și cea 

de a doua competiție de hochei pe 
gheață organizată în Capitală. Cu 
ceva mai multe emoții în întîl- 
nirea finală (provocate de atacu- 
rile viguroase întreprinse de A- 
vîntul în prima repriză) dar — în 
general — la fel de comod ca și în 
„Cupa 16 Februarie**.  Militarii și-au 
demonstrat odată mai mult su
perioritatea asupra restului echipe
lor noastre și această superioritale 
care decurge din mai buna lor 
pregătire fizică generală, din pati
najul mai rapid, dintr-o mai avan
sată tehnică a crosei și, în sfîr- 
șit, dintr-o mai avansată și mai 
bine aplicată concepție tactică. In 
condițiile valorilor actuale ale echi
pelor noastre, problema cîștigăto- 
rului aproape că nici nu se mai 
pune în competițiile interne la care 
participă și C.C.A., ceea ce face ca 
însuși interesul spectatorilor — 
care urmăresc atît aspectul demon
strativ cît și pe cel al disputei 
pentru victorie—să scadă. Așa se 
explică de ce numărul celor ce au 
vizionat întrecerile de la Dinamo 
a fost mereu mai mic. După pa
tru victorii ale C.C.A.-ului asupra 
principalilor săi adversari, hocheiș- 
tii din Miercurea Ciuc, cel de al 
cincilea joc era privit cu un inte
res minor. Se părea totuși la un 
moment dat, că Avîntul va infir
ma așteptările: jocul de joi seara 
a început foarte dinamic, cu ata
curi viguroase ale „pădurarilor". 
Ei au dominat minute în șir, au 
ratat de cîteva ori situații clare de 
gol sau i-au dat ocazia lui Dron 
să se impună din nou ca cel mai 
bun portar al nostru. Militarii 
sînt surprinși, jucătorii bucureșfeni 
au mai puțină inițiativă in joc și 
scorul se menține alb multă vreme. 
Spre sfîrșit, Czaka trage de de
parte și pucul intră în poartă, prin
tre picioarele 
In continuare 
„și-a intrat în 
joace rapid și .
ri’e au venit unul după altul, lo
nescu a urcat scorul printr-un șut 
surprinzător, apoi Peter a Înscris 
de două ori, din apropiere. In ulti
ma repriză, cu 4 goluri avans, 
C.C.A. a slăbit ritmul. Din nou 
Avîntul atacă și Fodor reduce sco
rul. Ultimul gol, lonescu (C.C.A.). 
Scor final: 5—1 (1—0, 3—0, 1—1).

De Ia C.C.A. s-au impus Peter, 
Ionesciî și Măzgăreanu, în timp 
re Avîntul a avut cei mai buni oa-

lui Sprencz: 1—0. 
(repriza II) C.C.A. 
mînă“, a început să 
spectaculos și golu-

ÎNCEPE „CUPA DE
Principala competiție alpină din 

acest sezon „Cupa de iarnă**  va fi 
organizată între 16 februarie — 
15 martie.

Pjentru a da posibilitate tuturor 
secțiilor de alpinism din cadrul 
colectivelor sportive să se pregă
tească cît mai bine pentrn această 
competiție, comisia centrală die al
pinism. analizînd situația atmosfe
rică și starea zăpezii în regiunile 
muntoase, a decis deschiderea se
zonului alpin de iarnă la data de 
10 februarie și închiderea lui la 15 
martie.

Odată cu deschiderea sezonului 
alpin de iarnă, secțiile de alpinism 
au datoria să intensifice activita
tea de pregătire a sportivilor și 
să programeze primele ture în ve
derea clasificării sportive și a tre
cerii standardelor de participare 
la campionatul R.P-R. _ de cățără- 
tură pe stîncă. In legătură cu a- 
ceastă probliemă, comisia centrală 
de alpinism face cunoscut că re
gulamentul campionatului prevede 
■următoarele standarde de iarnă: 
pentru bărbați o tură de gradul 
III A si o tură de gradul II B, iar 
pientru femei (ture efectuate numai 
în echipe feminine) o tură de gra
dul II A și o tură de gradul I B. 
Regulamentul campionatului preve
de de asementea că în afara nor
melor generale de arbitrare a tu
relor alpine, turele destinate a 
servi ca standarde de participare la 
campionat vor trebui anunțate cu 
7 zile înaintea efectuării lor la co
misia ctentrală de alpinism, pentru 
a se putea delega observatori. Ne- 
anunțarea în termen a programării 
acestor ture, va 
noașteriea lor ca 
dacă îndeplinesc 

‘bitrare obișnuite.
In legătură cu 

trebuie cunoscut că la această com
petiție pot participa echipe formate 
din cîte 4 alpiniști (atît la con
cursul masculin cît și la cel femi
nin). Competiția va consta din par- 

atrage nerecu- 
standarde, chiar 
condițiile de ar-

„Cupa de iarnă'*.

meni în Ferenczi, Togănel, Torok 
II. Au arbitrat corect A. Teodores- 
cu și C. Tico, a căror sarcină a 
fost ușurată de comportarea mai 
sportivă, în general, a jucătorilor 
decît în meciurile anterioare.

★
Metalul Orașul Stalin venea din 

nou după un rezultat valoros dar 
- ca și în „Cupa 16 Februarie1*—

Singur intre cinci adversari, V. Covaci (Știinfa Cluj) nu va 
din meciul Știin(a Cluj — Metalul 

(Foto I. M’IHAICA)
întrece, iar Știința Cluj, după în- 
frîngeri de 2—7 și 0—5 în fața 
C.C.A., pierde în fața militarilor 
Ia mare luptă, cu 1—3. Ceea ce 
dovedește odată mai mult că nu
mai o activitate îndelungată, regu
lată, poate duce Ia progresul teh
nic și tactic.

RADU URZICEANU

putea fructifica atacul (aspect 
Orașul Stalin).

a capotat din prima repriză în fața 
Științei Cluj. Clujenii sînt un ad
versar cu care metalurgiștii par 
a nu se „acomoda" de loc. In jo
cul de joi, Știința a început decisă, 
Naghi și-a părăsit postul din me
ciurile de apărare (între fundași) 
și — insistînd în fazele de poartă 
— clujenii au condus cu 3—0 (prin 
golurile înscrise de Gali, Tomor, 
Vili Covaci). In repriza a doua 
metalurgiștii sînt mai buni, dar 
Stafie, portarul Științei, apără fără 
greșeală. Hollo urcă scorul la 4-0 
pentru Știința. In ultima repriză, 
luptă echilibrată; Martonfi (Me
talul) și Vili Covaci (Știința) în
scriu fiecare de cite două ori și 
Știința cîștigă cu 6—2 (3—0, 1—0, 
2—2). Din formația învingătoare 
am remarcat, în afara portarului 
Stafie, pe Naghi, Czaka II. Me
talul a avut cei mai buni jucători 
în Manolescu, Sîngeorzan, Preda.

★
In încheierea acestor scurte con

siderații asupra turneului, trebuie 
să facem o remarcă: cele șase zile

IARNA" LA ALPINISM
curgerea unor creste de munți pe 
schiuri sau cu piciorul, folosind, 
după nevoite, materialele tehnice al
pine și elemente de orientare. Tra
seele vor fi prevăzutie cu posturi 
de control; pentru atingerea fie
cărui post de control se acordă e- 
chipei respective un număr anumit 
die puncte, prin însumarea cărora 
se va întocmi clasamentul. Regu
lamentul mai prevede penalizări și 
descalificări pentru echipele care 
efectuează traseele în termen ne
justificat de lung.

Competiția are două etape: etapa 
I se desfășoară între 16—20 februa
rie în masivul Piatra Craiului, pe 
trasee de 20—40 km. pentru echi
pele masculine și 10—20 km. pen
tru echipele feminine. Regiunea în 
care se vor stabili traseele este cu
prinsă între limitele extreme Podul 
Dîmboviței și Gura Rîuilui. Etapa a 
Il-a se va desfășura între 1—5 mar
tie în masivul Retezat pe trasee de 
100—150 km. nentru echipele mas
culine și de 25—50 km pentru e- 
chipele feminine. Regiunea de 
concurs are ca limită extremă oe- 
rimetrul cuprins între cabana Pie- 
trile — cabana Gura Zlata — Ca
bana Gura Apei — muntele Bo- 
răscu — muntele Drăgșanu — ca
bana Buta — cabana Pietrile, in- 
cluzînd crestele Retezatului Mare 
și ale Retezatului Mic-

Comisia de organizare a stabilit 
în limitele arătate mai sus un nu
măr de trasee echivalente ca difi
cultate. pe care le vor parcurge 
echipele participante. Aceste trasee 
concretizate sub forma unor schițe 
de parcurs care vor preciza postu
rile die control și punctajul aferent 
fiecăruia, vor fi trase la sorți de 
conducătorii echipelor înaintea ple
cării.

Apropierea acestei importante 
competiții alpine de iarnă a făcut 
ca în numleroase colective sporti
ve să se înceapă din vreme pregăti
rile pentru participarea la această 
întrecere. Dintre colectivele bucu- 
reștene, cele mai active s-au dove
dit Casa Centrală a Armatei și 
Voința care au început din timp 
antrenamentele. 

de jocuri din Capitală au folosit 
mult echipelor, mai ales celor care, 
în campionatul republican de la în
ceputul lui ianuarie, intraseră cu o 
pregătire sumară. Ne referim mai 
ales la Știința Cluj și Metalul Ora
șul Stalin. Metalul, care pierduse 
în campionat cu 0—17 în fața 
Avîntului, joacă acum de la egal 
cu această formație, ba chiar o și

Concursul de verificare
a lotului republican de tenis 

de masă
Turneul de verificare cu parti

ciparea membrilor lotului de tenis 
de masă al R.P.R. care s-a des
fășurat marți și joi în sala Fio- 
reasca, a luat sfîrșit cu victoria 
jucătoarei Ella Zeller.

Iată rezultatele obținute în ulti
ma zi de concurs: Maria Golo- 
pența-Luci Slăvescu 2—0, Marius 
Lăzărescu-Ionescu Soare 2—1, Ella 
Zeller-Mariana Barasch 2—0, Geta 
Strugaru-Irma Magyari 2—0, Lă- 
zărescu-Slăvescu 2—0, EHa Zelier- 
Geta Strugaru 2—1 (18—21, 
21—14, 21—9), Golopența-Magyari 
2—0, lonescu Soare-Barasch 2—0, 
Magyari-Lăzărescu 1-2, Ella Zeller- 
Golopența 2—0, Slăvescu-Barasch 
2—1, lonescu Soare-Strugaru 2—0.

Campinnatul republican tfe tenis 
de masă pe echipe

In prima etapă a campionatului 
republican de tenis de masă la 
proba pe echipe masculine, sînt 
programate mîine următoarele me
ciuri: la Tg. Mureș echipa locală, 
Dinamo proaspăt promovată în 
campionatul A, va primi replica 
valoroasei formații Progresul din 
Satu Mare; la Arad Voința va în- 
tîlni puternica echipă Constructo
rul din București, iar la Cluj Pro
gresul va juca cu Voința Lemn 
Mobilă din Capitală- De asemenea 
la Oradea Flamura roșie va primi 
vizita formației dinamoviste din 
Constanța.

La echipe femei sînt programate 
întâlnirile: Oradea: Flamura roșie- 
Dinamo Constanța, București: Con- 
structorul-Progresul Timișoara.

★
Ieri după-âmiază în sala Progre

sul C.S.P. din Capitală s-au desfă
șurat meciurile de tenis de masă 
din cadrul campionatului categoriei 
A dintre echipele feminine și mas
culine Progresul și Flamura roșie 
București. Ambele meciuri au re
venii! echipelor asociației Progresul. 

La fete scorul a fost de 3—0, iar 
la băieți 5—4. Iată acum rezulta
tele tehnice : Progresul — FI. ro
șie (fete) : BabigHian — Patulea 
2—0 (17, 14) ; Zeller — Mavrocor- 
dat 2-0 (16, 14); Zeller, Babichian 
— Mavrocordat, Patulea 2—0 (11, 
14); Progresul—FI. roșie (băieți): 
Bottner — Reiter 0—2 (14, 19); 
Rozeanu — Ploscaru 2—1 (—21, 
10, 12) ; Harasztosi-Gantner 1—2 
(—21, 9, 17); Rozeanu-Reiter 2—1 
(—12, 19, 15); Bottner — Gantner 
0—2 (18, 14); Harasztosi—Ploscaru 
2—0 (18, 15) ; Rozeanu — Gant
ner 0—2 (12, 9) ; Harasztosi — 
Reiter 2—0 (17, 13) ; Bottner — 
Ploscaru 2—0 (12, 7),

de patinaj artistic
CLUJ 10 (prin telefon) — Astă

zi a luat sfîrșit în localitate cam
pionatul republican de patinaj ar
tistic, competiție care timp de trei 
zile a ținut treaz interesul specta
torilor clujeni.

Primii care au încheiat disputele 
au fost perechile. Campionatul 
pentru perechi a avut loc joi seara 
și a atras pe patinoarul Locomotiva 
peste 1000 de spectatori. Tricourile 
de campioni ai țării la patinaj ar- 
tistic-perechi au fost îmbrăcate de 
Alfred Eisenbeiser și Irina Mincu- 
lescu (C.C.A.), cărora arbitrii le- 
au acordat cel mai mare punctaj 
pentru conținutul și corectitudinea 
execuției programului lor. (10.3 
pct.). In ordine s-au clasat apoi: 
2. Berth Heuchert—Trude Konnerth 
(Metalul St. roșu Orașul Stalin), 
9,9 pct.; 3. St. Balaș — Ecaterina 
Pusztai (Progresul Cluj) 9,8 pct.;
4. Gh. Săndulescu (Progresul
I.T.B. ) — Mioara Morțun (Știința 
Invățămînt) 6,2 p.

La proba figuri obligatorii băr
bați, disputată azi dimineață, victo
ria a revenit lui Roman Turușanco 
(Metalul Orașul Stalin) cu 455,3

6 noi recorduri republicane 
la campionatele de patinaj viteză

Rezultatele mulțumitoare, și în 
unele cazuri chiar foarte bune, ob
ținute de sportivii noșiri la cam
pionatele republicane de patinaj vi
teză sînt, fără îndoială, rodul acti
vității depuse de patinatori în ta
berele de pregătire organizate de 
secția sport a C.C.S., la Tușnad și 
de Casa Centrală a Armatei și Di
namo. la Miercurea Ciuc. In aces
te tabere, patinatorii au avut la 
dispoziție antrenori pricepuți, și 
ceea ce a fost mai important, ghea
ța, elemente indispensabile pentru 
realizarea unei pregătiri în cele 
mai bune condiții.

In bilanțul întrecerilor de cam
pionat de la Miercurea Ciuc, figu
rează șase recorduri republicane 
îmbunătățite, dintre care două de 
o valoare ridicată. Primele patru 
recorduri sînt trecute în dreptul 
patinatorului Gh. Catona (Avîntul 
Miercurea Ciuc), la categoria de 
vîrstă 15-16 ani : 50,3 sec. la 500 
m., 1 min. 47,1 sec. ia 1000 m., 
2:47,2 la 1.500 m. și 6:08,3 la 3.000 
m. Cu aceste cifre, Gh. Catona s-ar fi 
clasat la categoria de vîrstă 16-17 
ani pe locul II la 500 m. (din 12 par- 
ticipanți), pe locul I la 1.500 m. 
și pe primul loc, la egalitate de 
timp cu Șt. Csato la 3.000 m, iar 
la categoria seniori pe locul cinci 
la 500 m. (din 14 participant) și 
pe locul șase la 1.500 m.

Celelalte două recorduri aparțin 
seniorilor. Este vorba de noile re
corduri : la 5.000 m. — 11:23,3 rea
lizat de Eva Farkaș și la 10000 
m. — 19:04,2 realizat de Vladimir 
Bulat. Dacă în urma antrenamente
lor metodice efectuate la Tușnad și 
Miercurea Ciuc, era de așteptat ca 
juniorii să aducă oarecare îmbună
tățiri recordurilor existen'e, nimeni 
nu ar fi putut crede că acest lucru 
s-ar putea întîmpf? la seniori, la 
care, in dreptul recordurilor era 
trecută localitatea Alma-Ata. Se 
știe că anul trecut patinatorii no
ștri au participat la o tabără co
mună de pregătire organizată în 
U.R.S.S., la Alma-Ata. Aci, după 
ce patinatorii s-au antrenat cîteva 
săptămîni avînd drept îndrumători 
pe excelenții patinatori sovietici, la 
un concurs de verificare, în com
pania acestora, recordurile țării au 
fost doborîte, rea!izîndu-se cifre la 
care, în țară, sportivii noștri n-ar 
fi putut spera. La tehnica pe care 
au acumulat-o de la sportivii so
vietici s-a adăugat și starea exce

Aspstr din timpul desfășurării probei de 1000 m. senioare din 
cadrul campionatelor de patinaj viteză*

(Foto I. MIIHĂICA)

pct. urmat de Maxim Bindea (Pro
gresul Cluj) cu 402,9 pct., Teo Cris
tian (Locomotiva Orașul Stalin) 
342 pct., Ștefan Hudak (Progresul 
Tg. Mureș) și Bert Bomches (Me
talul Orașul Stalin) 95,1 p.

După disputarea figurilor libere 
la probele individuale bărbați și 
femei, titlurile de campioni ai 

țării au revenit pe merit Marietei 
Weinrich (Avîntul M. Ciuc) și 
lui Roman Turușanco (Metalul 
Orașul Stalin). In urma rezulta
telor din ultima probă, clasamen
tele generale sînt următoarele: 
bărbați: 1. R. TURUȘANCO
777.1 p., 2. M. Bindea (Progresul 
Cluj) 701,7 p„ 3. T. Cristian 
(Loc. Orașul Stalin) 566,4 p., 4. 
Șt. Budac (Progr. Tg. Mureș) 
493,5 p., 5. B. Bomches (Met. Ora
șul Stalin) 291,0 p. : femei : 1. 
MAR1ETA WEINRICH 494,6 p„
2. Ecaterina Pusztai (Progr. Cluj)
490.1 p., 3. Cecilia Weinrich (Ști
ința Cluj) 449,7 p., 4. Eva Pallossi 
(Av. M. Ciuc) 311,3 p., 5. Cor
nelia Nagy (Știința Buc.) 182,1 
puncte.

RADU FISCH

lentă a gheții de la Alma-Ata, lo
calitate care, prin așezarea ei, este 
complet lipsită de curenți, iar alti
tudinea și deci presiunea atmosfe
rică sînt parcă anume potrivite 
pentru tentative de record. Or, Mier
curea Ciuc nu se poate „lăuda**  cu 
nimic din toate acestea. Apa din 
care este forma'ă gheața este plină 
de săruri, de oxizi, care frînează 
lunecarea patinei, iar în ce pri
vește curenții, presiunea atmosTri- 
că și temperatura, acestea sînt 
diferite față de cele de la A'rna- 
Ata. Pentru aces e considerente ni
meni nu se aștepta ca recordurile 
de la Alma-Ata să fie îmbunătățite 
cu ocazia acestor campionate. Și, 
totuși, unii dintre patinatori, cum 
a fost cazul Evei Farkaș, și al lui 
VI. Bulat, corectîndu-și tehnica și 
ajutați, prima de instructorul Gali, 
iar cei de al doilea de instructorul 
Al. Bobeica, au reușit să îmbună
tățească două din recordurile de 
la Alma-Ata. Mergînd pe același 
drum de serioasă pregătire pe care 
au pornit-o anul acesta, sîntem si
guri că patinatorii vor putea să 
modifice foarte curînd și celelalte 
recorduri stabilite la Aima-AG.

Dar nu numai acești noi titulari 
de recorduri se pot mîndri cu per
formanțele lor. Absolut toți pat na. 
torii în cadrul campionatelor, și-au 
îmbunătățit simțitor recordurile per
sonale, ceea ce desigur că înseam
nă un progres. Cel care prin re
zultatele iui poate fi situat insă 
în imediata apropiere a noilor 
campioni și recordmani este, fără 
îndoială, Vasiie Oprea.

V. Oprea este maestru al sportu
lui la ciclism, deținător a numeroa
se titluri de campion și recordman 
pe pista velodromului. Luînd exem
plul maestrului emerit al sportului 
Ipolitov — excdlent patinator și 
ciclist din Uniunea Sovietică — 
pentru a se pregăti mai bine pen
tru ciclism, V. Oprea a înceout în 
1954 să se preocupe și de patinaj. 

Anul trecut a participat pentru pri
ma oară în campionatele de pati
naj, iar anul acesta, datorită unei 
pregătiri intense și multilaterale 
efectuate în timpul verii, Oprea a 
reușit să ocupe locui doi în cam
pionatele republican^ de patinaj, 
întrecînd pe Kurt Valerian, Zoltan 
Szekeiy și pe alți patinatori cu 
vechi state de serviciu. i

GH ȘTEF'NESCU



„Cupa Metalul” ia schi
POIANA STALIN 10 (prin tele

fon). — întrecerile de schi ale 
„Cupei Metalul", care contează 
drept cea de a doua etapă a cam
pionatului R.P.R. pe echipe, s-au 
desfășurat pe pîrtii bine pregătite, 
dar la o temperatură foarte scăzu
tă (minus 25 grade). Organizatori: 
au depus toate eforturile pentru ca 
întrecerile să se desfășoare în con
diții cit mai bune, iar rezultatele 
obținute au dovedit că majoritatea 
concurenților s-au prezentat bine 
pregătiți.

Proba de slalom special seniori 
și senioare s-a desfășurat pe pîrtia 
de sub teleferic, cea rezervată băr
baților avînd o lungime de 700 m 
și 64 porti, iar cea rezervată în
trecerilor feminine o lungime de 
500 m. și 42 porțL La seniori vic
toria a revenit lui Mihai 3îră care, 
cu toate că în prima manșă fusese 
penalizat cu 5 secunde, și-a depă
șit net adversarii. La fete, în frun
te s-a situat Stenislava Zerman. In 
proba de fond de 10 km rezervată 
juniorilor, tînărul Ion Leampă de la 
asociația Voința a obținut o perfor
manță excelentă, întrecîndu-l tot
odată pe cel de-al doilea clasat cu 
aproape 2 minute. In proba de 30 
km. seniori, din cei 45 de concu- 
renți 23 au obținut norma de cla
sificare de categoria I. In sfîrșit, 
în proba de coborîre juniori, Ni- 
colae Iovici a demonstrat din nou 
calitățile sale, cîștigînd proba care 
s-a desfășurat pe pîrtia Lupului.

Rezultate tehnice : slalom special 
bărbați: 1. Bîră (C.C.A.) 88,5 + 
5-ț-90,1 = 183,6 ; 2. Letcă (Dinamo) 
94.5 + 94,8=189,3; 3. Aurel Albert 
(C.CA.) 94,5+95.4= 189,9 ; 4. Theil 
(Voința) 190,3; 5. Kovacs (Meta
lul) 191,4; 6. Scîrneci (C.C.A.) 
194.0 ;slalom specia! fete: 1. Sta- 
n's’ava Zerman (FI. roșie) 85,9+

Gh. Viziru (C.C.A.) a ciștigat concursul de tenis în sa'ă
judecind după forma arătată în 

cursul întîlnirilor anterioare de că
tre maeștrii sportului Gh. Viziru 
și Gh. Cobzuc, finala concursului 
de verificare a lotului R.P.R. de te
nis de cîmp — care a avut loc ieri 
după-amiază în sala Recolta — se 
anunța foarte disputată.

Jocul a fost de un nivel teh
nic ridicat, ambii jucători — în 
special Gh. Viziru — făcînd dova
dă și de o deosebită voință de 
luptă. Pentru a ilustra și mai bine 
acest aspect este suficient să amin
tim că în primul set — care i-a 
revenit lui Gh. Viziru cu 11—9— 
Gh. Cobzuc a avut 3 „set bal-un" 
(mingi de set) la scorul de 7—6 
și 8—7. De asemenea, Gh. Viziru 
nu a putut cîștiga acest set de- 
cît după al patrulea setbal.

După cum s-au desfășurat pri
mele șase jocuri din cel de al doi
lea set, în care Gh. Viziru jucînd 
foarte bine reușește să conducă cu 
categoricul scor de 5—1, se pu
tea sconta o victorie ușoară a fos
tului campion R.P.R. Totuși, din 
cauza unei greșite orientări tac
tice (la acest scor el n-a mai ata
cat la fileu, mulțumindu-se cu un 
joc de regularitate și expectativă) 
precum și a unei nervozități exce
sive, asistăm la o neașteptată reve
nire a Iui Cobzuc. Acesta reușește 
treptat să reducă handicapul, să 
egaleze, să preia conducerea, avînd 
chiar un „setbal” la scorul de 
7—6. Cu dîrzenia care-1 caracteri
zează, Gh. Viziru a reușit în cele 
din urmă să-și adjudece victoria 
finală cu scorul de 10—8, nu fără

Se aduce la cunoștința partici- 
panților la Pronosport că meciul 
VI Pro Patria-Spal (camp, italian) 
din Programul concursului Prono
sport Nr. 7 etapa din 19 februa
rie a. c a fost anulat deoarece se 
dispută sîmbătă 18 februarie. In 
locul acestui meci, va conta în con
curs rezerva A FI. roșie Ind. Lînei- 
Fl. roșie Jimbolia (hand, fem )

★
Luni 13 februarie a. c. va avea 

loc la Agenția Centrală Pronosport 
din Calea Victoriei 9. tragerea din 
urnă a premiilor speciale atribuite 
concursului Pronosport nr. 4 din 
29 ianuarie a. c. buletinelor cu „0“ 
rezultate. Se reamintește premiile 
acordate acestui concurs:

O motocicletă I. J. de 350 cmc. 
participantului cu cele mai multe 
variante cu „0“ rezultate.

O motocicletă I. J. de 350 cmc., 
3 aparate de radio „Superelectro- 
magnetica" și 3 biciclete „Dia
mant" prin tragere din urnă.

88,„=174,4; 2.Hilde Welther (Me
talul) 91,8+101,5=193,3; 3. Edith 
Treybal (Progresul) 91,2 + 115,5= 
205,7 ; 4. Siegrid Klein (Voința) 
215,0 ; 5. Viorica Albert (C.C.A.)
227,2 ; 6. Elisabeta Suciu (Știința) 
228,1 (în prima manșă a avut cel 
mai bun timp 854). Fond 10 km 
juniori : 1. Leampă (Voința) 37,30; 
2. Zeidel (FI. roșie) 39,19; 3. Dinu 
Petre (Avîntul) 40,14 ; 4. Muscoi 
(FI. roșie) 40,24 ; 5. Zaharia Dorel 
(C.C.A.) 40,25; 6. I. Ducaru (Me
talul) 40,28 ; 10 km. fond senioare:
1. Lucia Tabără (Voința) 55,01 ;
2. Eva Kovacs (Voința) 55,20; 3. 
Elena Tampa (FI. roșie) 55,52; 4 
Aurelia Mănescu (FI. roșie) 56,07;
5. Herta Schuster (Progresul) 
58,31 ; 6. Ete'ka Varga (Voința) 
59,06; 30 km. fond seniori: 1. Gh. 
Olteanu (Dinamo) lh 58’49”; 2. 
Bunea (Dinamo) lh 59’33”; 3. I. 
Sumedrea (Dinamo) 2h 00’32”; 4. 
V. Olteanu (Recolta) 2h 00’33”; 
5. Gh. Sumedrea (FI. roșie) 211 
00’56”; 6. A Jifca (FI. roșie) 2h 
02’20”; Coborîre juniori: 1. iovici 
(FI. roșie) 65,0; 2. Banu (Progre
sul) 66,7 ; 3. Sorică (Metalul) 66,8 , 
4. Albert (Știința) 68,0 ; 5. Zangor 
(FI. roșie) 69,3; 6. Tăbăraș (Pro
gresul) 69,5 ; coborîre junioare : 1. 
H. Schuler (FI. roșie) 100,8; 2. 
Lexen (Știința) 101,2; 3. O. Schu
ler (FI. roșie) 103,2; 4. Bucur (Pro
gresul) 116.6; 5. Mihaela Ghioarcă 
(Voința) 121,4.

Comisia centrală de schi a ho- 
tărît ca probele alpine pentru se
niori și senioare care urmau să se 
desfășoare între 7 și 11 martie să 
aibă loc între 23 și 27 februarie. 
De asemenea, „Cupa C.C.A." (eta
pa a treia a campionatului R.P.R. 
pe echipe) va avea loc între i5 șî 
19 februarie și nu între 17 și 21 
februarie.

a avea nevoie pentru aceasta de 
3 „mecibal“-uri.

Cea de a <k>ua finală de ieri — 
a concursului*de  consolare — ne-a 
dat prilejul să asistăm la o între
cere deosebit de interesantă. Am
bii protagoniști — juniorul D. Vi
ziru (Dinamo) și tînărul St. Geor
gescu (Progr. I.T.B.) — ău de
monstrat un joc modern, bazat pe 
servicii și lovituri puternice, din 
fundul terenului, urmate de acțiuni 
decisive la fileu. Mai rutinat St. 
Georgescu a cîștigat ai scorul de 
6—3, 6—1

BILETE PENTRU INTILNIR1LE 
INTERNATIONALE

BASCHET
La întîlnirile de azi sînt valabile 

biletele cu seria 9 și cu seria 12- 
liera A. Luni sînt valabile biletele 
cu seria 10 și cu seria 12, litera 
B (toate bilete tip Dinamo). Au 
valabilitate numai permisele roșii, 
albastre (în piele), cele negre de 
ziariști și permisele cu dungă 

galbenă (baschet).
TENIS DE MASA

La întîlnirea de tenis de masă 
dintre echipele feminine ale R.P.R. 
și Angliei sînt valabile biletele 
cu seria 129 litera E purtînd 
stampila „tenis masă” (balcon) 
și biletele cu seria 130 litera E 
purtînd stampila „tenis masă" 
(parter). De asemenea, sînt va
labile carnetele roșii și albastre 
(piele) și carnetele negre — zia
riști.

C^onosport

Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 5 etapa din 5 fe
bruarie a. c. continuă mîine dumi
nică 12 februarie între orele 8-13, 
la toate agențiile proprii Prono
sport din raioanele unde partici- 
panții și-au depus buletinele.

COMUNICAT

Se aduce la cunoștința Asocia
țiilor Sporive și colectivelor din 
raza regiunii București, că între 
16-28 februare a. c. I. S. Prono
sport efectuînd inventarul stocuri
lor de bilete și timbre olimpice, nu 
va putea livra solicitanților nici o 
cantitate.

Pentru asigurarea nevoilor Aso
ciațiilor și colectivelor sportive se 
recomandă tuturor ca toate cererile, 
de aprovizionare cu bilete și tim-

Fotbaliștii Locomotivei București exersează jocul cu capul. In 
fotografie: Ene II (stingă) și Georgescu (dreapta) — asistați de 
antrenorul Roriay. (Foto I. M’IHAIQA)

La un antrenament al Locomotivei' București...
Miercuri după-amiază... se pă

rea că vremea va lăsa fără obiect 
vizita noastră la stadionul Giulețti. 
Mercurul termometrului coborîse la 
minus 10 grade și ningea des. O 
clipă am încercat impresia că nu 
vom avea prilejul să culegem în
semnări; o clipă doar, fiindcă a- 
junși în cabinele de sub tribunele 
stadionului Giuleșii am găsit o a- 
nimație deosebită. Lotul de fotba
liști al echipei Locomotiva se pre
gătea pentru primul antrenament 
în Capitală. De la această ședință 
lipsesc Seredai, care nu s-a pre
zentat încă în lot și Dungu, înttr- 
ziat. Apariția lui Dungu este „sa
lutată" cu melodia Marinică... Ma- 
rinică-.. Deși zîmbește, se pare că 
abilul portar al Locomotivei nu 
este, prea îneîniat de originalita
tea salutului- Dar, între timp, toți 
s-au echipat și antrenorii Fr. Ro
nay și B. Marian au dat sem
nalul începerii. Antrenamentul se 
desfășoară pe terenul II. Citeva 
ture în pas ușor, apoi sprinturi 
scurte, treceri dint'-un șir intr-al
tul, din nou sprinturi și treceri 
rapide și apoi... lucrul cu ba
lonul. Cele 9 baloane care au 
așteptat „cuminți" pe margine au 
intrat in funcțiune. Se execută 
pase scurte, se fac preluări, scurte 
sprinturi cu mingea și uneori ba
lonul (în special atunci cînd an
trenorii nu pot observa) se în
dreaptă către poarta unde Dungu 
încearcă să se acomodeze cu plon
jonul pe zăpadă... Pe rînd, Ene, 
Georgescu, Ferenczi. Copil, Văr- 
zan, Bodo, Semenescu, Macri. Stan
ca și alții, încearcă să stabilească 
recordul zilei la lovituri cu capul- 
Cînd antrenamentul se termină în
cep primele.... discuții- Se contu
rează speranțe, sînt mărturisite 
impresii despre noua echipă. Toc
mai despre acest lucru ne-a vor
bit Ferenczi, unul dintre jucătorii 
„bătrîni": „Echipa noastră a pri
mit un lot valoros de tineri. Zilele 
pe care le-am petrecut la Băile „1 
Mai" au contribuit la crearea su
durii sufletești atît de importante 
pentru forța unui colectiv- Faptul 
că ei au luat locul vechilor titu
lari nu ne-a supărat- In fond, pes
te cîtva timp și în locul meu va 

bre olimpice, pentru perioada 15 
februarie-10 martie 1956, să fie 
prezentate pînă în ziua de 15 fe
bruarie a. c. în Calea Victoriei nr 
9 la sediul Serv. Bilete-Timbre.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT

Etapa din 19 februarie 1956
I Lille — Toulouse (camp fran

cez).
II Sedan — Lens (camp, francez). 

Ill Bordeaux — St. Etienne (camp, 
francez)

IV Lyon — Sochaux (camp, fran
cez).

V Internazionale — Lanerossl 
(camp, italian).

VI Anulat
VII Bologna — Torino (camp. Italian).

VIII Sampdoria — Milan (camp. 1- 
talian).

IX Atalanta—Lazio (camp. Italian).
X Padova — Fiorentina (camp. Ita

lian)
XI Flamura roșie (Lugoj — Cons

tructorul Tim. (handbal fem.)
XII Locomotiva Timișoara—Voința 

Timișoara (handbal fem.).
A Flamura roșie ind. Lînei — Fla

mura roșie Jimbolla (handbal fem.) 

veni un t.năr. Așa este normal: 
să predăm ștafeta unul altuia, iar 
fotbalul să progreseze necontenit..."

Despre cei tineri și misiunea lor 
ne-a vorbit Ene: „La început va fi 
greu, pot spune chiar foarte greu. 
Noi sîntem tineri și n-avem expe
riența echipelor cu care ne vom în- 
tîlni în primele meciuri. Dar mai 
tîrziu, munca noastră va da roa
de și sîntem convinși că vom reuși 
rezultatele pe care le doresc toți 
suporterii înflăcărați ai Locomoti
vei- Avem o singură preocupare: să 
muncim cît mai mult, să asimilăm 
cît mai multe cunoștințe fotbalis
tice-..“

N O
ATENȚIE LA ELEMENTELE 

TINERE!

Conferința Comisiei centrale de 
fotbal, ca și conferința pe țară a 
antrenorilor, au subliniat necesi
tatea ca secțiile d« fotbal și an
trenorii să pună de acum înainte 
un accent deosebit pe creșterea și 
pregătirea tiner,elor cadre. Multe 
echipe de categorie A și B au vă
dit și p’nă acum preocupare în a- 
ceastă direcție, iar anul acesta lo
turile echipelor din „A" cuprind 
multe nume noi, ale unor jucători 
tineri și de valoare. Numai atît 
însă, nu-i suficient. Fotbalul nostru 
are nevoie permanent de cadre șî 
sarcina formării lor revine, în pri
mul rînd, antrenorilor 'de juniori, 
dar și antrenorilor celorlalte echi
pe ale unui colectiv. Problema a- 
ceasta este deosebit de importantă 
și necesită discuții ample. In acest,e 
rînduri vom sublinia deocamdată, 
numai atît: că antrenorii echipelor 
din categoriile' A, B și C trebuie 
să îndrumeze, să coordoneze și să 
controleze permanent munca an
trenorilor și instructorilor echipelor 
de juniori. Este o datorie pe care 
trebuite s-o înțeleagă orice antre
nor conștient de menirea și sarci
nile sale în această privință. Tre
buie rezervat timp mai mult pentru 
pregătirea juniorilor și copiilor. 
Antrenorii să facă din crearea ca
drelor obiectul unei întreceri entu
ziaste, astfel ca la sfîrșitul fiecă
rui an să se poată mîndri cu noii 
jucători formați de ei-

MENTALIȚ' U DIFERITE

Antrenorul Șepci (Minerul Pe
troșani). vorbind de modul cum

Programul campionatului
SERIA IV

Etapa 1 — 8 aprilie; CCA Bucu
rești — Locomotiva București; Pro
gresul Călărași — Locomotiva Con
stanța; Metalul București — Progre
sul CPCS București; Metalul Con
stanța — Flamura roșie Giurgiu; 
Constructorul Constanța stă.

Etapa II — 15 aprilie: Constructo
rul Constanța — Progresul CPCS 
București; Flamura roșie Giurgiu — 
Locomotiva Constanța; Progresul Că
lărași — Locomotiva București; Me
talul Constanța — CCA București; 
Metalul București stă.

Etapa III — 22 aprilie: Metalul 
București — Metalul Constanța; Lo
comotiva București — Constructorul 
Constanța; Progresul CPCS Bucu
rești — Progresul Călărași; Locomo
tiva Constanța — CCA București; 
Flamura roșie Giurgiu sta.

Etapa IV — 29 aprilie: Constructo
rul Constanța — M’etalul Constanța; 
Flamura roșie Giurgiu — Progresul 
CPCS București; Progresul Călărași 
— Metalul București; Locomotiva 
Constanța — Locomotiva București; 
CCA București stă.

Etapa V — 6 mal: Progresul CPCS 
București — Locomotiva Constanța;

I De pe terenurile 
de fotbal

a în programul de pregătire al 
I Locomotivei Timișoara sînt inciuse 

citeva meciuri de antrenament. 
Astfel, la 26 februarie, feroviarii 

proiectează un joc cu o echipă de 
categoria A (timișorenii se gîn- 
desc la C.C.A....), la 29 februarie cu 
Metalul Reșița, iar la 8 și 11 mar. 
tie cu Locomotiva Arad. Dintre ju
cători, Glămeanu, Scorțan și Călin 
nu au participat la primele a ire- 
namente.
• Un stadiu mulțumitor, mai fl

ies din punct de vedere al pregăti
rii fizice, a atins Flacăra Ploești, 
care, după meciul de antrenament 
de duminică cu Progresul CPCS. 
va mai susține următoarele jocuri: 
cu Dinamo Bacău la Bacău (19 fe. 
bruarie), Progresul București (26 
februarie) și cu Dinamo București 
și Flacăra Mediaș (la 4 și 11 mar
tie, ordiinea nefiind încă stabilită)
• Știința Cluj a rezolvat, în sfîr

șit, problema antrenorului. Noul 
antrenor este de fapt unul... vechi: 
Ștefan Covaci, care și-a luat pos
tul în primire, astfel că acum ju
cătorii clujeni își pot desfășura pre
gătirile cu regularitate.

• Dinamo București își continuă 
cu regularitate pregătirile. De no
tat că în alara ședințelor obișnuite 
de după-amiază, antrenorul A. Ni- 
culescu ține antrenamente și dimi
neața, dar numai cu cîțiva jucă
tori, lucrînd cu fiecare în parle. 
Pînă la începerea campionatului. 
Dinamo va susține citeva meciuri 
după cum urmează: Ia 19 și 26 fe
bruarie va întîlni echipe de cate
gorie B (una din ele este Dinamo 

6), iar Ia 4 și 11 martie echipe de 
categorie A (printre care Flacăra 
Ploești).

T E
se desfășoară pregătirile echipei 
sale, ne sublinia conștiinciozitatea 
deosebită cu car,e se antrenează 
jucătorul Paraschiva, un element 
vîrstnic, care mai vrea să fie de 
folos colectivului său. In același 
timp însă, antrenorul Lengheriu 
(Locomotiva Timișoara) n« sem
nala cazul jucătorului Bădeanțu, 
care s-a prezentat la primul antre
nament pentru ca după aceea să 
„strălucească".... prin absență de 
la ședințele d(e pregătire.

Doi jucători — două mentalități 
diferite. Să apreciem zelul jucăto
rului Paraschiva și să sperăm, în 
același timp, că jucătorul Bădeanțu 
— element de valoare care poate 
aduce o contribuție însemnată ta 
comportarea bună a echipei sale, 
își va revizui atitudinea și va privi 
cu mâi multă seriozitate problema 
pregătirii sale.

CONFERINȚA PE ȚARA 
A Arbitrilor

Astăzi, la ora 9,-în sala Teatrului 
Armatei din str -Uranus se des
chide și va lua sfîrșit mîine. con
ferința pe țară a arbitrilor. Un e- 
veniment die seamă pentru arbitrii 
noștri, cu prilejul căruiș vor fi dez
bătute — pe marginea raportului 
de activitate a colegiului central— 
probleme importante ale arbitra
jului în fotbal. Arbitrii trebuie să 
folosească acest prilej pentru ea 
analizîndu-și în mod autocritic ac
tivitatea, șă dezbată pe larg mul
tele și spinoasele probleme r’dicate 
de arbitraj, să alungă la măgu
rile oele mai potrivite pentru lichi
darea lipsurilor și, mai ales, să a- 
jungă odată la uniforma interpre
tare și aplicare a rew'>'em‘>"»u’ui 
de joc-

republican de juniori
CCA București — Progresul Călărași; 
Locomotiva București — Metalul 
București; Flamura roșie Giurgiu — 
Constructorul Constanța; Metalul 
Constanța stă.

Etapa VI — 13 mai: Metalul Bucu
rești — Flamura roșie Giurgiu; Pro
gresul Călărași — Metalul Călărași; 
Constructorul Constanța — CCA 
București; Progresul CPCS Bucu
rești — Locomotiva București; Loco
motiva Constanta stă.

Etapa VII — 20 mai: Flamura roșie 
Giurgiu — Progresul Călărași; Meta
lul Constanța — Progresul CPCS 
București; Locomotiva Constanța — 
Constructorul Constanța; CCA Bucu
rești — Metalul București; Locomo
tiva București stă.

Etapa VIII — 27 mai: Locomotiva 
București —- Flamura roșie Giurgiu; 
Progresul CPCS București — CCA 
București; Constructorul Constanța — 
Metalul București; Metalul Constan
ța — Locomotiva Constanta; Progre
sul Călărași stă.

Etapa IX — 3 iunie: Progresul Că
lărași — Constructorul Constanța; 
Locomotiva Constanța — Metalul 
București; Metalul Constanța — Lo
comotiva București; CCA București 
— Flamura roșie Giurgiu; Progresul 
CPCS stă.



CUPA
r • BASCHET. — întîlnirea dispu
tată joi seara în sala Giulești între 
formajiile feminine Constructorul și 
Locomotiva a oferit spectatorilor 
o partidă de bună calitate, mai 
ales în cea de a doua repriză. For
mația feroviarelor a început jocul 
puternic, diar pînă la sfîrșitul pri
mei reprize jucătoarele de la Con
structorul au refăcut treptat dife
rența, iar după pauză au jucat din 
ce în ce mai ibine, cîștigînd pe me
rit cu 41—34 (18—17). In celelalte 
două meciuri feminine Știința ICF 
a realizat un joc excelent și a în
trecut confortabil cu 63—32 (31— 
17) formația Voința, iar Progresul, 
aliniind echipa completă, a cîștigat 
cu 38—27 (16—9) întîlnirea cu Fla
mura roșie. Jocul dintre echipele 
masculine Progresul Arta și Meta
lul Energia a fost de slabă factură 
tehnică. Progresul a cîștigat la un 
coș diferență. Astăzi după-amiază. 
cu începere de la ora 16, în s-ala 
Giulești vor juca formațiile feminine 
Voința și Flamura roșie, iar în sala 
Floreasca, în deschidere la jocul 
internațional Dinamo-Proleter, va 
avea Ioc întîlnirea dintre Știința 
ICF și Constructorul (fem.). Acest 
joc va decide pe cîștigătoarea „Cu
pei 16 Februarie". Mîine dimineață 
în sala Giulești, la ora 10, se va 
disputa meciul Știința ICF—Pro
gresul Arta, iar după-amiază de la 
ora 16 jocul feminin Locomotiva— 
Progresul FB. (A. Papaianopol — 
corespondent).
• POPICE. — Reprezentativa a- 

sociației Voința, întîlnind în semi
finală Locomotiva II, a reușit să 
obțină victoria cu scorul de 3463 la 
3306 puncte. In zilele de 13—14 fe
bruarie ora 16,30 se va disputa fi
nala competiției între echipele aso
ciațiilor Metalul și Voința.

• CICLISM. — Duminică 12 fe- 
bruariie se va deschide sezonul de 
ciclocros pe 1956. Prima probă a 
anului este organizată de către 
secția de ciclism a colectivului 
sportiv Locomotiva Grivița Roșie, 
fiind dotată cu „Cupa 16 Februa
rie". Ca și în anii trecuți, întrece- 
riea se va desfășura pe străzile din 
împrejurimile Atelierelor Grivița 
Roșie-

Adunarea concurenților la ora 
9,30 la Atelierele Grivița Roșie, de

SPORT LA ZI

16 FEBRUARIE
unde ste va da plecarea, cu începere 
de la ora 10,30. Sosirile se vor fac» 
în același loc-

Se vor desfășura probe pentru 
categoriile: avansați, semicurse, ju
niori, fiete și biciclete de oraș.

0 VOLEI. — Miercuri, în sala 
Giulești, s-a disputat meciul restanță 
dintre echipele feminine Construc
torul și Știința I.C.F. Victoria a 
revenit echipei Constructorul, care 
a întrecut după cinci seturi tînăra 
echipă a studentelor; Meciul a 
fost însă de slabă factură tehnică. 
Ambele echipe au făcut numeroase 
greșeli, în special la servici. Scor 
final: 3—2 (15—12, 11—15, 16—14, 
11 — 15, 15—12) în favoarea echipei 
Constructorul. Ultima etapă a ace
stei competiții se dispută azi și 
mîine în sala Giulești după urmă

0 SĂPTĂMÎNĂ DE SCRIMĂ LA BUCUREȘTI! 
Mîine începe campionatul categoriei A

Campionatul republican de scrimă 
pe echipe categoria A ediția 1955 
s-a încheiat cu un bilanț dlestul de 
rodnic. Faptul că alături de între
cerile de floretă, femei și bărbați, 
și sabie au apărut și asalturile de 
spadă, precum și faptul că un tră
gător n-a avut dreptul să participe 
la mai mult de două arme, au făcut 
ca această ediție a campionatului 
să angreneze un număr mai mare 
de concurenți, mai ales din rîndu- 
rile tinerilor, și să marcheze un 
progres calitativ al trăgătorilor, 
mult mai accentuat decît în trecut. 
In plus, campionatul pe 1955, prin 
formula sa tranzitorie de desfășu
rare, a creat premizele pentru ca în 
acest an să se treacă la stabilirea 
unei individualizări stricte a tră
gătorilor pe arme și la organizarea 
unor întreceri de mare intensitate.

Față de aceste condiții create și 
dte învățămintele obținute din- des
fășurarea campionatelor trecute, 
formula categoriei A a fost simți
tor modificată pentru anul în curs. 
Noul sistem adoptat permite mai 
ușor atingerea scopurilor propuse 
la inițierea acestei importante în
treceri cu caracter intern. Prin in
troducerea și aplicarea strictă a 
principiilor modeme — individuali
zare și organizare de concursuri 
de mare intensitate — sînt spriji
nite efectiv acțituinile pentru ridi
carea măiestriei sportive a trăgă
torilor fruntași, pentru dezvoltarea 
nivelului tehnic general al con
cursurilor interne, pentru promova
rea elementelor tinere într-o compe
tiție superioară și pentru propaga
rea scrimej în masele largi munci
toare.

Regulamentul din acest an mi 
permite unui trăgător să participe 
la mai mult de o probă (deci obli
gativitatea specializării trăgătorului 
la o singură aripă) și prevede des
fășurarea tuturor întrecerilor numai 
în două etape (deci asigurarea a 
două concursuri anuale de mare in
tensitate). Prima etapă are Ioc la 
București, între 12 și 19 februarie, 
reunind toate meciurile din turul 
campionatului, iar a doua etapă la 
Satu Mare între 21 și 28 octombrie, 
reunind toate meciurile din returul 
campionatului.

Asemenea întreceri de scrimă, fi
ind — prin forța lucrurilor — de 
o valoare înaltă, asigură un prețios 
schimb de experiență între trăgă
tori și între tehnicieni, reprezintă 
un moment prielnic pentru popu
larizarea scrimei și sprijină efectiv 
acțiunea de verificare a trăgăto
rilor fruntași în vederea selecțio
nării lor în loturile țării.

De la gara Șercaia, pînă la 
G. A .S. ,7 Noiembrie" e cale 
lungă. In gară, am avut însă șan
sa de a găsi cîțiva tineri de la 
gospodărie, care tocmai încărcau 
alimente. Bucuroși de prez-nța 
noastră, s-au grăbit să ne facă 
un loc cit mai bun într-una dintre 
căruțe, peste sacii plini. Și, in con
voiul care avea să pornească în 
curînd, cu cintece și veselie, cu 
chiuituri și glume cum fac tot
deauna flăcăii la țară, timpul s-a 
scurs pe nesimțite.

...Intr-un tîrziu am ajuns. Des
tul de devreme, totuși, pentru a mai 
„prinde" mulți tineri la club. Unii 
se strinseseră în jurul sobei, în 
care focul ardea în vîloătăi mari, 
răspîndind miros de rășină, tros
nind și împrăștiind scântei. Fete 
și băieți ascultau în tăcere glasul 
domol al unui bătrînel care le spu
nea povești cu un farmec nespus. 
Alții, uiiînd de oboseala zilei, se 
încinseseră la cîteva partide de 
șah, preocupați numai de o mu- 

torul program : azi, de la ora 
17,30: Locomotiva Gara de Nord
— Constructorul (f) . Locomotiva 
CTFT — Progresul (m). Mîine, de 
la ora 11,30: Dinamo—Știința LCF 
(f), Dinamo — Voința (m) ; după 
amiază, de la ora 18,30: Locomo
tiva MCF — Progresul (f) și CCA
— Locomotiva I.C.F. (m).

0 MOTO. — Mîine se va desfă
șura prima competiție auto-motoci- 
clistă a anului. Este vorba de tra
diționala alergare de regularitate 
organ>zată de asociația Locomotiva 
pe ruta București-Găești-București. 
Competiția este deschisă atît echi
pelor cît și motocicliștilor indivi
duali și va începe la ora 9,01, ur- 
mînd a se închaia după ora 14, 
cînd participanții urmează să so
sească în București.

Incepînd de mîine, în Capitală 
vom avea ocazia să vedem la lucru 
echipele de floretă femei și bărbați, 
de sabie și de spadă ale colectivelor 
Casa Centrală a Armatei (campi
oană în 1955 la floretă bărbați și 
sabie). Progresul F.B. București 
(campioană absolută de scrimă), 
Dinamo Cluj, Metalul Satu Mare, 
Progresul Cluj, Flamura roșie Ti
mișoara, Progresul Oradea și Pro
gresul Tg. Mureș. Așa după cum 
se constată din această listă de e- 
chipe participante, față de anul tre
cut au apărut cîteva formații noi, 
cele ale Progresului Tg. Mureș 
(campioane ale categoriei B în anul 
1955) și cele ale Progresului Ora
dea, da>r au dispărut și cîteva din 
echipele consacrate, cele ale Ști
inței I.C.F. București (campioană 
de spadă) și cele ale Științei Cluj 
(campioană la floretă femei). 
Aceste două colective studențești 
s-au auto-exdus din campionatul 
de scrimă, datorită condițiilor sub 
orice critică pe care le-au asigurat 
sportivilor lor, atît în campionatele 
trecute, cît și în pregătirea pentru 
campionatul din acest an. Atitudi
nea consiliului Central al asociației 
Știința, care s-a dezinteresat total 
de activitatea de scrimă, nepăsarea 
cu care consiliul regional Știința 
Cluj a privit ani de-a rîndul pre
gătirea scrimerilor săi fruntași, 
precum și ușurința cu care colec
tivul Știința I.C.F. s-a lipsit de 
aportul oelor mai buni trăgători 
ai săi, au provocat indignare în 
rîndurile tuturor sportivilor. Măsura 
luată de Direcția Instruirii Sportive 
din C.C.F.S. și de Biroul Comisiei 
centrale, de a aproba cererile de 
transfer ale scrimerilor fruntași din 
această asociație, reprezintă un vot 
de blam pentru activiștii asociației 
Știința răspunzători de această 
stare die lucruri.

Concursul începe mîine la ora 8, 
în sala Progresul F.B., cu întîlni- 
rile de floretă băieți. De mîine după 
amiază și pînă duminica viitoare, 
în fiecare zi dimineața (8-14) ți 
după-amiaza (14-21), întrecerile 
vor avea loc în sala de sport a Mi
nisterului de Finanțe (lîngă liceul 
Sf. Sava).

Duminică și luni se dispută asal
turile de floretă bărbați, marți și 
miercuri cele de floretă fete, joi și 
vineri cele de spadă, iar sîmbătă și 
duminică cele de sabie.

Popas printre sportivii
tare cit mat dibace a pieselor. In 
alt colț, doi tineri ,, schimbau" 
mingi după mingi intr-o năvalnică 
partidă de tenis de masă, sub pri
virile atente ale celorlalți, care stă
teau cuminți, pe margini.

— E întrecere mare aici! — ne 
lămuri tovarășul Streașină, despre 
care am aflat că este un vrednic 
sprijinitor al sportului. El ne-a cu
mințit că în gospodărie se duc 
,, lupte" dîrze în cadrul Sparta- 
ch:o.dei de iarnă.

De alifec, In G.A.S. Șercaia spor
tul ocupă un loc important, dato
rită mai a'es, sprijinului acordat 
de conducere Atît directorul, tov 
Gh. Biro. cît și inpinerul-șef tov. 
Petre Nicod'.m sînt aproape tot
deauna prezenți la club.

Aflăm apoi că în gospodărie 
există și o echipă de fotbal care, 
participind la întrecerile din cadrul

Trei probleme care frămîntă baschetul: 
înălțimea jucătorilor, jocul pasiv și arbitrajele

„Dacă în baschet se va merge 
In continuare pe această linie, nu 
este exclus ca în curînd să citim 
în ziare anunțuri prin care antre
norii caută jucători care să depă
șească în înălțime 2 metri".

Textul acesta extras dintr-o re
vistă cehoslovacă, este, desigur, în 
bună parte, o glumă, dar în oricte 
caz nu sîntem departe de adevăr. 
In evoluția sa baschetul a ajuns Ia 
o răspîntie care pune mai multe 
probleme, dintre care aceea a înăl
țimii jucătorilor este poate cea mai 
importantă. Despre aceasta s-au 
scris atîtea pagini îneît se ponte 
alcătui, fără prea mare greutate, 
un adevărat tratat- Problema a ră
mas însă nerezolvată, deoarece o 
echipă care are în componența ei 
doi sau chiar trei jucători depășind 
1,90 sau chiar 2 metri, teste în a- 
vantaj față de o echipă ai cărei 
jucători — la un nivel tehnic și 
tactic apropiat de prima — nu de
pășesc înălțimile obișnuite. Este 
sigur, deci, că o echipă dispunînd 
de „pivoți" cu statură înaltă, are 
acest avantaj. Nu discutăm aici 
faptul că în cele, mai multe cazuri, 
un jucător înalt își va însuși mai 
greu elementele de tehnică, acea
sta pentru că în general este lip
sit de viteză și chiar de îndemînare.

In orice caz astăzi s-a ajuns la 
situația ca orice antrenor să urmă
rească cu grijă următoarea proble
mă : cel mai „scur.d’" jucător din 
echipa sa să măsoare cel pu
țin 1,85 m. Este firească a- 
tuncî întrebarea : cei mai midi 
nu mai au dreptul să joace 
baschet, chiar dacă au acele cali
tăți despre care vorbeam? Goana a- 
ceasta după jucători înalți va îm
părți baschetul în două lumi? Giur- 
culescu și alți jucători scunzi ca 
el, vor trebui să rămână mereu pe 
tușă, așteptînd ca echipele din care 
fac parte să întîlnească formații 
compuse din jucători mici de sta
tură?

In 1939, cineva propusese ca în- 
nălțimea maximă a unui jucător dte 
baschet să fie 1,90 m. In 1956 a-

A. B.
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In terenurile A, B și C mingea nu poate fi „ținută" de cit in 
părțile nehașurate,

' In terenul D, in afara zonei hașurate în care mingea poate 
„ținută", zona lărgită a celor ,7 szeun de" (nehașurată îndepărtează 
pe jucătorii înalți de coș.

de la G.A.S. Șercaia
campionatului raional, a obținut 
primul loc.

— Noi ne mîndrim cu tineri ca 
Radu Dumitru, Gh. Prună sau Otto 
Baier care au răspuns printre pri
mii, cînd a fost vorba de noi efor
turi pentru obținerea drapelului 
fruntaș pe gospodărie, ca și atunci 
cînd s-a pus problema organizării 
activității sportive — ne spune to
varășul Stingă, din comitetul de 
întrepr ndere al gospodăriei Sur
prinși de faptul că nu este amintit 
nu nele nici unei fete. întrebăm:

— Dar fetele... fetele nu fac 
sport?

— Cum să nu! Ele au alcătuit 
o foarte bună echipă de handbal- Și 
echipa aceasta a fetelor noastre a 
întrecut toate echipele cu care a 
jucat!..

...A doua zi am vizitat cîteva 
pavilioane ale gospodăriei. Am 

ceastă propunere pare ridicolă din 
moment ce există jucători mai 
înalți de 2,10 m. S-a încercat, de 
asemenea, ridicarea coșului la o 
mai marte înălțime. Nici soluția a- 
ceasta nu s-a arătat a fi echitabilă, 
cei înalți au arătat că sînt și mai 
avantajați, iar jucătorii mici de sta
tură au mărturisit că este și mai 
nepotrivit pentru ei. In sfîrșit, în 
ultimul timp se propune lărgirea 
zonei de „3 secunde" ; aceasta ar 
obliga pe jucătorii înalți să acțio
neze mai departe de coș și ar permi
te jucătorilor de înălțime mijlocie 
să aibă un avantaj datorită vite
zei lor de execuție. S-aT putea ad
mite ca acest lucru să fie aplica
bil numai în cazul în care una din 
echipe are jucători mai înalți de 
1,95 m.

O altă problemă care frămîntă 
baschetul în zilele noastre esfe 
problema jocului pasiv- Pînă acum 
nimeni n-a reușit să explice cu 
exactitate care este echipa cade tre
buie să .atace: aceea care are min
gea sau aceea care nu o are. As
tăzi, problema „ținerii mingii" este 
plaga cea mai gravă a baschetului. 
Cum se poate lupta împotriva ei? 
Va trebui probabil să fie revizuit 
regulamentul în ceea ce privește a- 
părarea și atacul. In unele țări, de 
pildă, s-a adoptat sistemul unei 
zone din care jucătorul marcat 
trebuie să iasă în cel mult 5 se
cunde. Soluție oarecum valabilă, 
dar cere lasă totdeauna arbitrului, 
o anreciere în- secunde, destul de di
ficilă și de mujle ori neechitabilă. 
Dar limitarea timpului pentru o 
combinație tactică? Probabil însă 
că soluția piropusă de multi antre
nori, de a se trasa o zonă, sin
gura în care o echipă are dreptul 
să păstreze mingea, este cea mai 
justă- S-au făcut mai multe pro
puneri în această privință, și le 
puteți studia în cele trei desene 
pe care le publicăm alăturat.

In sfîrșit cea de a treia problemă 
legată de activitatea baschetului 
este cea a arbitrajelor. Se preco 
nizează simplificarea cîtorva reguli 
de joc și în același timp, se cere 
ca o întrecere să se desfășoare 
de-a lungul a două reprize de cîte 
30 minute și, mai ales, foarte 
multe din paragrafele regulamentu
lui să fie explicate detailat.

Am prezentat aceste cîteva pro
bleme care frămîntă în zilele noa
stre baschetul de pretutindeni- Noi 
am prezentat doar cîteva amă
nunte, dar desigur că cele trei 
probleme necesită comentarii mult 
mai largi. Ar fi de dorit ca tehni
cienii, antrenorii și jucătorii să 
vină să-și spună cuvîntul în legă
tură cu acestea.

putut vedea la locurile lor de mun
că pe mulți dintre cei care, asea
ră, se întrecuseră la club. Astfel, 
la pavilionul mecanic tractoristul 
Radu Dumitru era preocupat de 
punerea la punct a motorului unui 
tractor, în timp ce tînărul Marcel 
Manole verifica instalațiile electri
ce. In ciuda gerului, mîinile lor 
trebăluiau îndemînatice pe flecar» 
piesă.

...Am părăsit G.A.S Șercaia, spre 
seară cînd freamătul muncii nu în
cetase încă. Dimpotrivă, în pavi
lioanele în care erau grupate, într-o 
curățenie perfectă vacile de lapte 
salt purceii pe care gospodăria are 
sarcina să-i îngrașe, zorul era 
parcă și mat*  mare. Pretutindeni 
aceeași atenție în îngrijirea fiecă
rui animal, în asigurarea hranei 
și a celor mai bune condiții de 
igienă Gospodăria aceasta, pe 
bună dreptate, se poate minări cu 
titlul de gospodărie fruntașă!

• PATINAJ. — Duminică dimi
neața la ora 9 comitetul orășenesc 
C.F.S. București organizează un 
concurs de patinaj pe stadionul 23 
August. Pot participa toți tinerii 
și tinerele din colectivele sportive 
bucureștene. întrecerile contează 
pentru prima etapă a Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului.

• NATAȚIE - Mîine, la Turda, 
se inaugurează noul bazin acope
rit. Cu această ocazie se va des
fășura un concurs de înot cu par
ticiparea sportivilor din localitate 
și din orașul Cluj.

0 HANDBAL IN SALA. — Iată 
unele rezultate din categoria B: 
BUCUREȘTI: mascu!in:Voînța Me- 
talo-chimic —ș Știința Construcții 
14—9 (5—5), Progresul I.T.B. — 
Voința Piele-încălțăminte 16—U
(7—7) ; Progresul F.B. — Flamu
ra roșie 7 Noiembrie 21—20 (9-8). 
Feminin: Locomotiva Gara de 
Nord — Voința Piele-încălțăminte 
II—0 (6—0); Progresul F.B. — 
Metalul 23 August 7—1 (4—0):
Flacăra — Fi. roșie F.C. 9—-4 
(5—4). TIMIȘOARA. In cadrul 
Cupei 16 Februarie, meciul dintre 
echipele masculine Știința Timi
șoara și Progresul Timișoara a 
luat sfîrșit cu scorul de 11—12 
(5—6). In întrecerea rezervată e- 
chipeîor de categoria B (Cupa de 
Samă) s-au înregistrat următoarele 
rezultate: masculin: Recolta Giar- 
mata — Flacăra I.R.P. 15—10 
(7—8) ; feminin: Voința — Fi. 
roșie U.T.T. 9—9 (1—5); Construc
torul — Locomotiva 9—0 (6—0) ;

I Flamura roșie Lugoj — Flamura 
I roșie Teba Ârad 3—0 (0—0). PLO- 

EȘTI. La această competiție iau 
parte șapte echipe, dintre care cinci 

I din Ploești și două din regiune, 
i Competiția a ajuns în etapa a IlI-a, 

.1 cele mai disputate întîlniri de pînă 
ț acum fiind cele dintre Flacăra Ra- 
I finăria 1 — Constructorul (30-23);

Flacăra Rafinăria 3 — Flacăra Ra
finăria 6 (27-23); Flacăra Poiana 
— Constructorul (22-15); Flacăra 
Rafinăria 1 — Flacăra Poiana 
728-17). Pînă acum conduce în cla
sament Flacăra Rafinăria 1 Ploești 
(6 pct.) urmată de Flacăra Poiana 
(4) și Constructorul Ploești (2).

TIBERIU STAMA



* Va fi gata la
La Lujniki, alături de biroul conducerii 

construcției marelui stadion din Moscova 
se află un... calendar. Spre deosebire de 
obișnuitul calendar de perete el este insă 
de dimensiuni uriașe și e confecționat nu 
din hîrtie, ci din lemn. Există încă o di
ferență esențială: calendarul constructo
rilor de la Lujniki este calculat pe un 
timp mult mai scurt decît un an. La 3 
februarie de pildă, el anunța că pînă la 
terminarea construcției marelui stadion au 
rămas 147 zile.

Scheletul viitoarei amenajări sportive 
se profilează deja pe decorul înzăpezit al 
Colinelor lui Lenin. Acum, nu trebuie să 
fii specialist în probleme de construcție 
ca să-ți dai seama că în fotografia alătu
rată este prezentată o imensă arenă 
tivă. Dacă pătrundem prin pereții 
strucției, ne vom afla în centrul 
cupe uriașe. Chiar în această 
100.000 de spectatori (exact atît

spor- 
con- 
unei 

vară,
_____ ___ _r_______ ,_________ este 
capacitatea tribunelor) vor putea urmări 
aci întrecerile celor mai străluciți mae
ștri ai sportului.

Ce amenajări vor mai sta la dispozi
ția sportivilor și spectatorilor?

Și aici, ca și în toate construcțiile de la 
spațiile de sub tribune. Firește, pe stadionul central aceste posibili
tăți sînt cu mult mai mari. Este suficient să spunem că volumul clă
dirilor stadionului întrec pe cede ale Marelui teatru academic de stat 
al U.R.S.S. „Clădirea” de sub tribune numără patnu etaje. La primul 
se vor afla camerele de odihnă și cele de duș, sala de încălzire, po
liclinica cu cabinetele de Roentgen și fizioterapie, precum și labora
toarele. Etajul II va fi pus exclusiv la dispoziția spectatorilor. Aici 
va fi amenajat și muzeul stadionului. La al IlI-lea etaj se construiesc 
14 săli de sport destinate antrenamentelor și 2 săli de cinematograf. 
Ultimul etaj ,al IV-lea, va fi hotel.

★
Crește, văzind cu ochii, și construcția marelui stadion pentru jocuri 

sportive, cu o capacitate de 15.600 locuri. In numai șase luni care au 
trecut de la începutul lucrărilor au fost terminate toate lucrările me
talice, fiind turnată carcasa de beton armat a clădirii. In momentul ' 
de față s-a trecut la finisarea exterioară a pereților, iar înăuntru se 
montează tribunele.

Ce instalații vor fi utilizate de sportivi cînd construcția va fi gata? 
Pe o suprafață de 1600 metri pătrați, se vor afla terenuri pentru în
trecerile de volei, tenis, baschet Tot aici se va amenaja patinoarul ar
tificial. Deosebit de confortabile vor fi clădirile de sub tribune. Spor
tivii vor găsi acolo camere de odihnă, bufet săli de duș. un mic bazin 
de înot, cabinete medicale. Alături de dădire vor fi două săli de sport, 
avînd fiecare cite un teren de 500 metri pătrați.

O adevărată minune a tehnicii va fi și bazinul de înot, polo și să
rituri in apă. El va fi alcătuit din patru cade, dintre cane prima de 25 
metri pe 22 cu o adîncime de 3,5—5 metri este rezervată săritorilor, 
iar a doua (de două ori mai mare) pentru înotători și jucători de 
polo. Celelalte două cade se vor afla sub tribune și vor fi folosite de 
sportivi în timp de iarnă. Dimensiunile lor vor fi de 25/4,5 m. In plus, 
sub tribune vor mai amenajate două sădi de sport și două pentru în
călzire. Autorul proiectului, arhitectul Lurie, a găsit un mijloc foarte 
ingenios de construcție: sportivii pătrund în bazine direct din săli, 
printr-un tunel. Apa bazinelor va beneficia de o instalație de încăl
zire, astfel că aici, antrenamentele și concursurile se vor putea des
fășura pînă tîrziu în toamnă, chiar cind aerul se va răci simțitor.

In momentul de față colectivul de muncitori ingineri și tehnicieni, 
termină construcția pereților și finisarea lor cu plăci de ceramică. 
Sînt de asemenea foarte avansate lucrările de montare a tribunelor 
ca și cele de canalizare. Bazinul de înot și toate celelalte construcții 
sportive ale complexului de la Lujniki va fi gata în iulie 1956 pentru 
a găzdui întrecerile uriașei competiții de masă, Spartachiada popoare
lor din U.R.S.S.

Lujniki sînt larg folosite IN FAMILIA OLIMPICA
Am pășit în anul 1956 — anul 

Jocurilor Olimpice. Istoria sportu
lui contemporan nu cunoaște o altă 
acțiune sportivă internațională e*  
gală Jocurilor Olimpice și de aceea 
întreg acest an se va desfășura 
sub semnul pregătirilor și partici
pării la Olimpiadă. Acum, comite
tele olimpice naționale își mai ve
rifică încă odată posibilitățile pen
tru trimiterea de Relegați în lunga 
călătorie, antrenorii și sportivii a- 
nalizează cu răbdare și minuțio
zitatea unor savanți rezultatele ob
ținute, căutînd drumuri noi pentru 
îmbunătățirea măiestriei sportive, 
pentru căpătarea formei maxime în 
zilele întrecerii. Presa sportivă dă 
zilnic amănunte și noutăți despre 
pregătirile în vodeirea Olimpiadei. 
Intr-un cuvînt, lumea iubitoare de 
sport. întreaga familie olimpică se 
pregătește pentru Jocuri ca pentru 
o mare sărbătoare.

Familie olimpică! Printre cei care 
activează pe tărîm sportiv, această 
expresie capătă tot .mai multă popu
laritate. Intr-adevăr, prin ideile și 
caracterul săiu, Olimpiaidla trebuie să 
fie o sărbătoare a păcii și priete
niei, trebuie să slujească pe deplin 
cauzei păcii, cauzei apropierii între 
sportivii diferitelor țări, cauzei în
țelegerii reciproce, a unirii sporti-’ 
vllor și iubitorilor sportului într-o 
familie mare și prietenoasă-

Se știe că după cel de al doilea 
război mondial în întreaga lume, 
s-a întărit puternic lupta pentru 
pace, pentru lărgirea și întărirea 
colaborării dintre popoare în toate 
domeniile vieții, printre ca;re și spor
tul- Sportivii multor țări împărtă
șesc cuvintele frumoase publicate 
într-unul din buletinele comitetului 
olimpic internațional:

„Ne exprimăm dorința sin
ceră ca nici o furtună să nu 
împiedice dezvoltarea viitoare 
a mișcării olimpice, ca Jocurile

(

CE ESTE NOU IN SPORTUL SOVIETIC
® Trei competitori la titlul de campion al 

din
Pentru prima dată in 

istoria sa, la cea de a 
XXI II.a ediție, finala 
campionatului de șah al 
U.R.S.S. dă trei învingă
tori. In partida întreruptă 
din ultima rundă (cu 
Polugaevski) Spasski n-a 
putut obține decît remi
za, clasîndu-se astfel la 
egalitate cu Averbach și 
Taimanov. Pentru desem
narea campionului ab
solut al țării, cei trei mari 
maeștri vor susține un 
meci turneu suplimentar, 
care începe astăzi 11 fe
bruarie. Clasamentul tur
neului final al campiona
tului U.R.S.S. din acest 
an este următorul: 1—3. 
Averbach, Spasski, TaL 
manov Ll'h p.; 4. Korcinoi 
li p.; 5—7. Holmov, Po-’
I- ngaevskt; Tal, lO'li p.r 
8. Bolesiavski 9 p. : 9—10. 
Znrahov, Antoșin 8 p;ș
II— 12. Bannik, Bîvșev 
l'h p.t 13—14. Ragozin*

U.R.S.S. ® Conduce Casa Ofițerilor 
Leningrad 9 Nikolai Ozerov de trei ori învingător.

Toluș 7 p. : 15. Simaghin 
6'h p.: 16. Borisenko 6 
p.: 17. Hasin 5‘/s p.; 18. 
Lisițîn 4 p.

Ceea ce se observă, 
chiar, și dintr-o lectură 
sumară a clasamentului, 
este, fără îndoială,, ma
rele succes al șahiștilor 
tinerei generații singurii 
care au luptat efectiv 
pentru titlu și au ocupat 
detașat primele șapte 
locuri la o diferență a- 
preciabilă de al 8-lea cla
sat, marele maestru Bo
leslavski. Cei trei cîști- 
gători își confirmă înalta 
lor clasă. Taimanov și 
Averbach au mai fost pe 
primul loc în campionatul 
U.R.S.S., iar SpaS'ski a- 
raiă că marile sale suc
cese de la campionatul 
mondial al juniorilor ca 
și de la turneul de la Gote- 
borg sini pe deplin me- In campionatul U.R.S.S. 
rifafe. O remarcă spe- de hochei cu mingea 
cială merită tinerii Poltv (bandy) după 15 etape

gaevski și Tal, care, par- 
iicipînd pentru prima dată 
in finala campionatului 
U.R.S.S., repurtează un 
succes desăvirșit.

Deși lipsit de aportul e- 
chipelor Dinamo și
T. S.K.M.O. ai căror jucă
tori au alcătuit reprezen
tativa Uniunii Sovietice 
la Olimpiada de iarnă, 
campionatul de hochei al
U. R.S.S. prilejuește o lup
tă deosebit de strînsă, care 
se ridică la o foarte bu
nă valoare tehnică. In 
momentul de față, in 
fruntea clasamentului se 
află echipa Casa Ofițeri
lor din Leningrad care a 
reușit să învingă cu 4—2, 
intr-un meci decisiv, pe 
principala concurentă la 
titlu Avangard Celea- 
binsk.

'ic
de K. ANDRIANOV

președintele Comitetului Olimpic 
al Uniunii Sovietice 

membru al Comitetului Olimpic 
Internațional
★ ★

Olimpice să se desfășoare tot
deauna. într-o ambianță de pace. 

_Sportivii Uniunii Sovietice îm- 
părtășfndu-și această părere, au fă
cut și fac tot posibilul pentru a 
traduce în fapte această năzuință 
nobilă a popoarelor.

-Sportivii Uniunii Sovietice au 
pășit pentru prima dată în între
cerile olimpice în 1952, la Helsinki. 
Spre capitala Finlandei s-a îndrep
tat cea mai numeroasă delegație 
sportivă- a U.R.SS. care a plecat 
vreodată peste hotare. Larga par» 
ticipare la Jocuri a sportivilor din 
Uniunea Sovietică șl din țările de 
democrație populară, atitudinea lor. 
tovărășească față de sportivii altor 
țări, dorința de a stabili și a dezJ 
volta legăturile internaționale au 
produs o impresie puternică în mij
locul tuturor participanților și spec
tatorilor. Jocurile olimpice de la 
Helsinki au însemnat o nouă con» 
firmare a popularității ideii de pace 
și prietenie, fiind din acest punct 
de vedere un moment crucial în îs» 
toria mișcării olimpice.

In anii care s-au scurs, sportivii, 
antrenorii și activiștii pe tărîmul 
sportului din U.R-S-S. au rămas 
ferm credincioși frumoaselor idealuri 
ale păcii și prieteniei. Dovadă stau 
numeroasele întîlniri internaționale 
ale sportivilor sovietici, lărgirea 
considerabilă a legăturilor sporti
ve cu diferite țări ale lumii. Astfel, 
după Jocurile Olimpice din 1952, 
Uniunea Sovietică a stabilit legă
turi și a făcut schimb de delegații 
sportive cu țări ca India, Japonia, 
Egipt, Liban, Argentina, R. F. Ger
mana ș- a. In 1955 sportivii sovie
tici au fost pentru prima 
Indonezia și Birmania- In 
au evoluat în acest timp 
dîn Afganistan, Australia, 
na, etc. In momentul 
U.R-S.S. deține legături 
cu peste 40 de țări. In primele 11 
luni ale anului 1955 au plecat peste 
hotare 142 delegații sportive sovie
tice, numărînd peste 2180 oameni. 
In acest timp, în U-R.S.S. au fost 
găzduite 174 delegații străine, nu-- 
mărînd 1822 oameni. Aceste cifre 
întrec cu mult pe cele din anii an
teriori.

Vorbind despre viața sportivă in
ternațională, trebuie să remarcăm 
că în perioada de după Jocurile 
Olimpice de la Helsinki familia o- 
limpică a crescut simțitor. Dacă fn 
1952 comitetul olimpic internați^-

dată în 
U.R.S.S. 
sportivi 
Argen ti
de fața 
sportive

conduce Casa Ofițerilor 
din Sverdlovsk cu 
puncte.

ir
Cei mai puternici 

cători de tenis 
U.R.S.S. s-au întîlnit sîm- 
bătă și duminică pe te
renurile acoperite ale 
stadionului Dinamo în 
cadrul unui interesant 
concurs. Cu acest prilej 

rea ma- 
sportu-

>v, care 
ilt o in- nai cuprindea 79 comitete națio»

25

ju- 
din

'.cală la 
genunchi. Intr-o formă 
excelentă, fostul campion 
al țării a repurtat trei 
victorii, învingind la 
simplu pe M. Novik (2-0), 
la dublu bărbați cu Kor- 
ciaghin perechea Novik- 
Markov (2-0, ultimul set 
la 13) și la dublu mixt 
cu E. Ciuvirina. perechea 
Filipova-Markov, tot cu 
scorul de 2-0. "

male, acum această 
la 88. Lă sesiunea C.’f
a fost reciffioscut comitetul olimpic 
al Republicii Populare Chineze, a st» 
fel că sportivii Wriașei țări asiatice 
au dobîndit dreptul legal de a par
ticipa la Jocuri

La cea de a 50-a sesiune C-I.O., 
desfășurată în iunie 1955 Ta Paris, 
a fost rezolvată în mod pozitiv pro- 
blema recunoașterii zomitetuluî o»

limpic național al Republicii De-» 
mocrate Germane. C.I.O. s-a pro» 
nunțat pentru o delegație unită 
germană la Jocurile Olimpice. După 
cum anunță presa de peste hotare, 
reprezentanții R-F.G. și R-D.G. au 
căzut de acord ca în unele disci
pline sportive germanii să pre
zinte echipe unice.

Sesiunea C.I.O. de la Paris este 
importantă prin aceea că la propu
nerea delegației sovietice a fost fă» 
cută o formulare mai exactă a pro
blemelor de bază care stau în fața 
comitetului olimpic internațional. 
In statut se arată că una din prin
cipalele obligații ale C-I.O. o con» 
stituie „sprijinirea organizării în
trecerilor sportive în general, dirU 
guirea sportului amator și influent 
țarea dezvoltării lui pe un drum 
bun, contribuirea la dezvoltarea șt 
întărirea prieteniei dintre sportivii 
tuturor țărilor și continentelor": 
In statut se mai arată că între 
țări și persoane nu se admit dis
criminări rasiale, religioase și po
litice.
Organizațiile sportive ale U.R.S.S'. 

salută aceste hotărîri și, din par-» 
tea lor, iau măsuri să mărească 
și mai mult caracterul de masă al 
mișcării sportive, să facă în așa 
fel ca fiecare om al muncii din 
țara noastră să fie un adept al 
culturii fizice. Aici este interesant I 
să arătăm că pentru organizarea : 
uriașei demonstrații a culturii fi-' 
zice — Parada Unională a Spor
tivilor din 1954 — sesiunea C-I.O. i 
de la Paris a decernat comitetu
lui olimpic al Uniunii Sovietice 
„Cupa Bonacossa", ce se decerne 
anual comitetului olimpic național 
care a demonstrat cea mai multă 
inițiativă în cauza propagării idej- 
lor olimpice — dezvoltarea spor» 
tului de masă pe principii ama» 
toare.

Cu toată această recunoaștere pe 
plan internațional a succeselor 
noastre în dezvoltarea mișcării 
sportive de masă, noi nu trebuie 
să ne mulțumim cu cele obținute, 
începe o nouă etapă în munca 
noastră, în care atenția trebuie în
dreptată în primul rînd asupra ac
tivității colectivelor sportive. Acum, 
întrecerile din cadrul campionate
lor raioanelor și orașelor se vof 
desfășura nu între echipe de aso» 
ciații, ci numai între echipe re» 
prezentative de colectiv. In acea
stă etapă a mișcării sportive so
vietice, colectivul constituie ve» 
Tiga principală de care depinde 
viitorul progres 
vietic, ridicarea 
și mai înalt.

1956 este anul 
nimente sportive, 
dei popoarelor din U.R.S S. 
celei de a XVI-a Olimpiade de la- 
Melbourne-

Fie ca el să aducă o nouă con-» 
țribuție la dezvoltarea prieteniei 
între sportivii tuturor țărilor, la 
întărirea familiei olimpice !

(Articol reprodus, cu pre-
Wb scurtări, din revista „FU 

zcultura i sport*'  nr. f. 
1956).

al sportului so- 
lui la un nivel

unor mari eve- 
anul Spartachia- 

anul

nr.



BĂLĂ NEL- CI O CIL TEA
Cea « uoua partidă a m^ciuiu» 

pentru titlul de campion de șah al 
R.P.R. dintre Bălanei și Ciocîltea 
l-a apropiat și mai mult de victorie 
pe Bălanei, dar nu fără o luptă 
energică și plină de inventivitate 
din partea maestrului nostru inter
national.

întîlnirea, ca oricare alta într-un 
meci atît de scurt, s-a desfășurat 
sub semnul unei nervozități... bila
terale de altfel ușor de explicat 
Bălănel a știut însă să se stăpi- 
nească mai bine și mai cu seamă 
în momentele critice ale partidei.

In apărarea spaniolă adoptată de 
Ciocîltea (cu negrele) el a oferit 
încă de la primele mutări un in
genios gambit legat de sacrificiul 
unui pion. Bălănel a acceptat sa
crificiul și după cîteva mutări, pro- 
fitînd de faptul că regele negru 
rămăsese în centru, a propus la 
rindul său sacrificiul unui cal. Cio
cîltea a apreciat destul de super
ficial urmările acestui „dar“. In
tr-adevăr, abia după luarea calului 
s-a văzut că negrul pierde forțat 
dama, fapt care era suficient pen
tru a ceda partida. Ciocîltea, însă, 
a continuat jocul și a găsit chiar 
complicații tactice foarte intere
sante. Dar Bălănel a fost mereu

FOTBAL PESTE HOTARE
FOTBALIȘTII MAGHIARI IN 

TURCIA

Echipa reprezentativă a ora
șului Budapesta a susținut miercuri 
primul meci în cadrul turneului 
în Turcia. Jucînd la Izmir cu se
lecționata orașului, fotbaliștii ma
ghiari au obținut victoria cu 8-1 
(7-1) prin golurile înscrise de 
Pușcaș 2, Machos 2, Tichi 2, 
Czibor și Venak în proprie poartă.

Vineri fotbaliștii maghiari au 
susținut a doua întîlnire în com
pania aceleiași echipe. Și de data 
aceasta victoria le-a revenit cu 
un scor categoric: 11-0 (7-0). Go
lurile au fost marcate de Czibor 
3, Csordas 3, Hidegkuti 2, Puș- 
kaș, Machos și Tichi.

Echipa Budapestei va susține 
duminică o nouă întîlnire la An
kara cu reprezentativa orașului. 
Meciul oficial dintre reprezenta
tivele Turciei șî Ungariei a fost 
din nou amînat din cauza timpu
lui nefavorabil. Meciul va avea 
loc la 21 februarie (în loc de 19 
februarie) la Istanbul.

FOTBALIȘTII BULGARI AU UN 
BOGAT PROGRAM INTERNA

ȚIONAL

Numai trei săptămîni îi mai 
despart pe fotbaliștii bulgari de 
inaugurarea sezonului oficial de 
fotbal. Prima etapă a campionatu
lui republican de fotbal se va des
fășura în zilele de 3 șî 4 martie, 
așa că toate echipele participante 
la campionat au început pregăti
rile și susțin meciuri de verifi
care.

In afara programului intern, fot
baliștii bulgari vor susține 
o serie de meciuri internațio
nale. Astfel, la sfîrșitul lunii

DE PE TUȘH

2-0
.a înălțimea situajii.or ivite pe ta
blă, respingind toate amenințările. 
Și totuși, un sacrificiu de nebun Ia 
,.h3“ pe care nu l-a văzut Cio
cîltea, i-ar fi dat acestuia șanse 
apreciabile de remiză. O dată acea
stă ocazie ratată, Bălănel a simpli
ficat jocul și pus în fața unei in
feriorități materiale evidente, Cio 
cîltea s-a recunoscut învins la mu
tarea 36-a.

In felul acesta, după două par 
tide, scorul este de 2-0 în favoarea 
luj Bălănel. Conform regulamentu. 
lui, cîștigător al meciului și cam 
pion al țării este declarat acela 
care acumulează primul 2*/,puncte.  
In consecință, este clar că Bălănel 
are nevoie de o singură remiză 
pentru a-și adjudeca a treia oară 
titlul de cel mai bun șahist al ță 
rii. In caz de egalitate (care teo
retic mai este posibilă) meciul va 
continua pînă la prima victorie a 
unuia dintre adversari.

Intre timp ni s-a comunicat o mo
dificare în programul de desfășu
rare a întîlnirii. Astfel, sîmbătă nu 
ca mai fi zi de odihnă ci, la ora 
obișnuită (17,30), în sala Cons
tructorul M. C din str. Ing. Sa- 
ligny nr. 1 va avea loc cea de a 
treia partidă.

V. CH.

martie, va evolua Ia Sofia echipa 
chiliana „Green Cross", care în
treprinde un turneu în Europa. In 
R.P. Bulgaria, chilienii vor dis
puta 4 întîlniri: două la Sofia și 
două în provincie. La 11 măi, 
echipa olimpică de fotbal a R. P. 
Bulgaria va susține la Londra în- 
lilnirea revanșă cu echipa An
gliei. înaintea acestui meci, echi
pa olimpică a R. P. Bulgaria va 
avea cîteva întîlniri pregătitoare 
cu echipe bulgare și străine. 
Astfel, la 1 aprilie, în orașul 
Dresda (R.D.G.) se va desfășura 
intîlnirea dintre reprezentativele 

orașelor Dresda și Sofia. In afară 
de aceste meciuri, sînt prevăzute 
pentru a doua jumătate a anului 
numeroase întîlniri interțări și in- 
tercluburi. Reprezentativa de ju
niori a R. P. Bulgaria va parti
cipa la turneul F.I.F.A., care se 
va desfășura la Budapesta.

ECHIPA STEAUA ROȘIE LA 
BRUXELLES

Echipa iugoslavă Steaua roșie 
a jucat la 9 februarie la Bruxelles 
cu echipa Anderlecht campioana 
Belgiei. Victoria a revenit echipei 
gazde cu scorul de 7-4 (2-3).

CALENDARUL INTERNAȚIONAL 
AL FOTBALIȘTILOR 

IUGOSLAVI

Activitatea oficială fotbalistică 
din acest an va reîncepe în pri
ma sau a doua duminică a lunii 
martie prin desfășurarea primei 
etape a returului campionatului 
de fotbal. In ceea ce privește ca
lendarul internațional, sînt proiec
tate mai multe întîlniri, fără a

Presa americană elogiază pe sportivii sovietici
NEW YORi' (Agerpres). — 

TASS transmite :
Comentînd rezultatele Jocurilor 

Olimpice de iarnă de la Cortina 
D’Ampezzo, presa americană a a- 
cordat o deosebită atenție rezul
tatelor obținute de sportivii so
vietici.

Ziarele subliniază înalta măie
strie a sportivilor din U.R.S.S. și 
atitudinea lor prietenească față de 
sportivii din celelalte țări care au 
luat parte la Jocurile Olimpice.

Presa dă o înaltă prețuire per
formanțelor obținute de patina
torii, schiorii și îndeosebi de ho- 
cheiștii sovietici.

Săritorul american Davlin a de
clarat unui corespondent al zia
rului „Daily Worker" : „Nu am 
întîlnit încă nici un sportiv rus 
care să nu manifeste față de noi 
amabilitate și cordialitate... Gîn- 
deam că ei sînt cu totul altfel. 
Este clar că cineva difuzează 
multe verzi și uscate despre ruși".

Presa americană scrie pe larg 
despre echipa de hochei sovietică 
Corespondentul ziarului „New 
York Herald Tribune", MacGern, 
a transmis de la Cortina D’Am
pezzo : „Spectacolele cele mai 
preferate din cadrul Jocurilor O- 
limpice de iarnă au fost cele ale 
rușilor, care au luat parte pentru 

se fi stabilit datele de disputare. 
A fost perfectată întîlnirea cu re
prezentativa R. Cehoslovace. Me
ciul se va desfășura la 30 septem
brie la Belgrad. Meciul Ungaria— 
Iugoslavia a fost fixat pentru 29 
aprilie la Budapesta. In aceeași 
zi, reprezentativele secunde ur
mează să se întîlnească la Bel
grad. Pentru întîlnirea cu echipa 
națională a Italiei au fost pro
puse două date : fie la 20 mai, fie 
în cursul lunii septembrie. Meciul 
urmează să aibă loc la Belgrad. 
In răspunsul lor italienii au pro
pus data de 16 decembrie 1956. 
Meciul cu echipa Austriei ar ur
ma să se desfășoare la 4 noiem
brie la Belgrad. In toamna a- 
cestui an se va disputa la Bel 
grad revanșa meciului Ungaria— 
Iugoslavia. Sînt în curs de per
fectare și alte întîlniri.NOTE EXTERNE CU PREȚUL VIEȚII...

Desigur, ați citit de 
multe ori cum nenumă
rate vieți tinere sînt sa
crificate în ringurile bo
xului profesionist. In do
rința de a cîștiga cit mai 
mult, stăpînii așa-ziselor 
grajduri sportive îi silesc 
deseori pe boxeri să urce 
în ring cină un control 
medical chiar și sumar 

■ le-ar interzice aceasta. 
Bineînțeles că, de multe 
ori, sfîrșitul este nefast. 
Dar, bussines-manului 
nu-i pasă că a murit un 
om. Ei își calculează sa
tisfăcut. ciștigul. De cele 
mai multe ori familiile

> celor dispăruți ajung în
> cea mai neagră mizerie. 

prima dată la întrecerile care se 
desfășoară de 32 de ani... Rușii 
au trecut victorios prin cea mai 
grea încercare”.

Revista „Sports Illustrated" 
scrie: „Atacanții ruși în frunte 
cu Vsevolod Bobrov au manifes
tat o înaltă măiestrie în jocul de 
pase, iar portarul sovietic Niko
lai Pucikov este excepțional". 
Ziarul „Christian Science Moni
tor" a scris despre sportivii so
vietici următoarele: „Ei au dove
dit o vădită superioritate în fața 
tuturor celorlalte țări din lume 
care au participat la Jocurile O- 
limpice. Ei s-au prezentat într-o 
formă sportivă minunată. Echipa 
sovietică care a participat la 
Cortina D’Ampezzo a fost, se 
poate spune, echipa cea mai bine 
pregătită din istoria Jocurilor 
Olimpice".

Referindu-se la viitoarele jocuri 
olimpice de vară de la Melbourne, 
revista „United States and World 
Report" scrie : „Printre milioanele 
de oameni din întreaga lume, 
măiestria sportivă este considera
tă ca un indiciu al prestigiului 
țării, al sănătății și energiei po
porului”.

Multe ziare americane își ex
primă părerea că întîlnirile spor
tive dintre diferite țări contribuie 
la stabilirea înțelegerii reciproce 
și a prieteniei între popoare.

Botvinik și Flohr 
la Praga

PRAGA (Agerpres). — C.am.' 
pionul mondial de șah Mihail 
Botvinik și marele maestru Salo 
Flohr, care se află în vizită în 
R. Cehoslovacă, au dat două si
multane la Praga.

Botvinik a jucat la 20 de mese 
cu cei mai talentați tineri șahiști 
cehoslovaci. El a cîștigat 9 par
tide, a remizat alte 9 și a pier
dut 2.

Jucind la 22 de mese, Salo 
Flohr a obținut 20 de victorii, 1 
remiză, pierzînd o singură par
tidă.

Pe fostul stăp'.n nu-l mai 
interesează aceasta și el 
refuză cu cinism să plă
tească orice ajutor sau 
„despăgubire", dacă des
păgubirile pot compensa 
vreodată pierderea unei 
vieți omenești

In ...................
vilvă 
ring) a boxerului profe
sionist Frederico Corto
nesi, campion al Italiei 
la categoria pană, care 
și-a pierdut viața în 
timpii' meciului cu pugi- 
tistul francez Vignes. 
Mama boxerului decedat 
a cerut managerului Bu
sacca precum și Federa
ției italiene de box o des-

1947 a făcut multă 
tragica moarte (pe

păgubire de 50 milioane 
lire. Mulfi ani a așteptat 
mama lui Cotonesi in spe
ranța acestei despăgubiri.

Văzînd insă că cererea 
ei rămine fără nici un 
răspuns, ea a hotărît să 
se adreseze instanțelor 
judecătorești Și iată că 
a sosit și ziua procesu
lui. Acuzatul Busacca îm
preună cu persoanele ca
re reprezentau Federația 
s-au transformat deodată 
în... acuzatori. Ei au în
vinuit-o pe mama boxe
rului de moartea fiului 
ei. In instanță, Busacca. 
nu s-a sfiit să spună: 
„mama este prima vino
vată pentru că și-a lă
sat fiul să urce treptele

0 nouă victorie 
a boxerilor sovietici
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 9 februarie a avut loc la 

Moscova întîlnirea internațională de 
box dintre selecționata secundă a 
U.R.S.S. și reprezentativa R. F. 
Germane. Tinerii boxeri sovietici 
s-au comportat excelent, repurtînd 
victoria cu scorul de 16—4. Ei au 
cîștigat 8 meciuri și au pierdut 
două, la fel ca și boxerii primei 
selecționate.

O impresie deosebită a făcut bo
xerul de categorie mijlocie, Evghe
nii Teofanov, care l-a învins cate
goric la puncte pe fostul campion 
al Europei, Wemhoner.

PE SCURT
a Săptămîna aceasta a luai sfîrșit 

campionatul de hochei pe gheață al 
R.P. Bulgaria. Dispunînd de toți ad
versarii, echipa Cerveno Zname So
fia a cucerit titlul de campioană pe 
anul 195S. In ultimul meci, cerveno 
Zname a*  dispus de Akademik cu 
scorul de 2-0 (1-0; 0-0; 1-0). Pe locul 
doi s-a clasat echipa Akademik.

a Reprezentativa feminină de bas
chet a R.P. Bulgaria a plecat în U- 
niunea Sovietică, urmînd să susțină 
o întîlnire prietenească cu reprezen
tativa Uniunii Sovietice. Meciul va 
avea loc la Moscova.

e In zilele de 17 și 19 februarie 
va avea loc la Sofia un turneu de 
hochei pe gheață cu participarea echi
pei iugoslave Partizan

© La Zagreb au avut loc recent 
meciurile finale din cadrul Cupei Iu
goslaviei la handbal redus. Echipa 
favorită, Steaua roșie din Belgrad, a 
pierdut în ultimul minut întîlnirea cu 
echipa Mlada Bosnia: 9-10. Competi
ția s-a desfășurat în două serii. Cupa 
a revenit echipei MJadost Zagreb 
care a dispus de Mlada Bosnia cu 
14-7.
• In localitatea Karpacz din voi

vodatul Wroclaw se vor desfășura 
în zilele de 18 și 19 februarie cam
pionatele internaționale de bob ale 
R. P. Polone. La întreceri, alături de 
cei mai buni boberi polonezi și-au 
anunțat participarea echipaje din 
Italia, R.D. Germană, R.P.R., Sue
dia și Norvegia. Din echipa italiană 
vor face parte și campionii olimpici 
Dalia Costa și M^nti.

• La Leningrad s-a încheiat tur
neul de baschet la care au luat par
te echipele Universităților din Hel-

i sinki, Leningrad și Tartu (R.S.S. Es- 
Itonă).

Turneul a fost cîștigat de echipa U- 
niversității din Tartu.

ringului. Nu știa ea oare 
că Frederico este debil 
și că are o sănătate șu
bredă?”

Oricît ar părea de sur
prinzător, aceste „argu
mente" au fost destul de 
convingătoare in fața in
stanțelor judecătorești din 
Italia, pentru ca mama 
lui Frederico Cortonesi să 
piardă procesul.

Iată adevărata față a 
sportului profesionist, i- 
lustrată și prin acest 
exemplu. Un caz care nu 
este de loc izolat ci spe
cific sportului din acele 
țări, unde putreziciunea 
morală se află la Ioc de 
cinste și unde banul este 
mai presus decît viața.

Antrenamentele 
!n aer liber ale 
fotbaliștilor con

tinuă...

La o ședință tehnlco-profesio. 
nală a Trustului I Construcții, 
inginerul șef N. Ionescu a în
trebuințat masa’ de ping-pong 
ea tablă pentru demonstrații.

in Jocurile de hocbel pe 
gheață disputate In ultimul 
timp In București, jucătorul 
Tomor (Știința Cluj) a „exce
lat” in durități.

IV&Î!
t6hor.’[^\


