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Ședința din unA.neața zilei de 22 februarie
MOSCOVA 22 (Agerpres). — ȚASS transmite : •
La ședința din dimineața zilei de 22 februarie a Congresului P.G.U.Sj 

au continuat discuțiiite pe marginea raportului prezentat de N. A. Bul
ganin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. asupra Directe*

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ Și SPORT OE PE LINGĂ CONSILIUL OE MINIȘTRI 
SI AL CONSILIULUI CENTRAI AL SINDICATELOR OIN R. P. R.
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velor Congresului al XX-lea al P.C.U.S. cu privire la cel de al șaselea; 
plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 
1956—1960. A. I. jSnecikus, care a prezidat ședința, a dat la început 
cuvintul lui N. T. Kalcenko (Ucraina). Apoi a rostit o cuvîntare M. G; 
Pervuhin. A hiat de asemenea cuvînfuil M. T. Efremov (Kuibîșev),

Ședința din după-amiaza zilei de 22 februarie

PqareL sovietice și întreaga omenire muncitoare ' 
sărbătoresc astăzi o aniversare glorioasă: se îm
plinesc 38 de ani de la crearea Armatei Sovietice. j 

Cu aproape patru decenii în urmă, în focul răz- t 
boiului impus tînărului stat sovietic de cotropitorii J 
imperialiști, în momente'e de grea încercare ale i

furtunosului an 1918, s-a născut o armată nouă, revoluționară, o armată | 
a muncitorilor și țăranilor, care a devenit din primele zile ale existenței 
sale scutul de nădejde al primului stat socialist din lume.

Tînăra armată a muncitorilor și țăranilor a zdrobit pe interven- 
ționiștii străini și pe mercenarii lor, gardiștii albi, apărînd cu un eroism 
fără seamăn cuceririle Marelui Octombrie.

In zilele construcției socialiste pașnice bravii ostași ai Armatei So
vietice au păzit cu vigilență granițele de stat ale U.R.S.S. Marele Război 
de Apărare a Patriei a fost o nouă și grea încercare pentru Uniunea So
vietică, pentru forțele sale armate. Poporul sovietic și armata sa, sub 
conducerea Partidului Comunist și a Comitetului său Central, au dat 
lovituri necruțătoare agresorilor fasciști apărînd cinstea și indepen
dența patriei. Marșul victorios al Armatei Sovietice a adus libertatea 
multor popoare d'n Europa și Asia, care gemeau sub jugul fasciștilor 
germani și al militariștilor japon ezi. Glorioasa Armată Sovietică, 
in marșul său biruitor spre BerKu, bîrlogul fascismului, a eliberat și 
țara noastră de sub jugul hitlerist, descftizînd poporului nostru drumul ' 
spre o viață nouă. Oamenii muncii din întreaga lume numesc, pe drept < 
cuvînt, Armata Sovietică o armată eliberatoare și își exprimă față de i 
ea dragostea și recunoștința veșnică. J

Pentru toate victoriile de importanță istorică mondială repurtate ' 
de-a lungul anilor Armata Sovietică este recunoscătoare Partidului ■ 
Comunist. Sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist au fost 

create forțele armate ale U.R.S.S., sub conducerea partidului au fost 
educați ostașii sovietici în spiritul patriotismului fără seamăn, în spi
ritul frăției între toate popoarele Uniunii Sovietice, în spiritul interna
ționalismului proletar și al respectului față de oamenii muncii din 
toate țările lumii.

Odată cu ridicarea cunoștințelor militare și a nivelului politic, sar
cina permanentă a ostașilor sovietici, ei se îngrijesc și de îmbunătă
țirea pregătirii lor fizice. In Armata Sovietică cresc oameni puternici, 
viguroși, capabili să întîinpine și să înfrîngă orice greutăți. In această 
misiune nobilă sportul este prietenul credincios al ostașilor sovietici. 
In rîndurile Armatei Sovietice a înflorit o mișcare sportivă de mase. 
Pregătirea fizică multilaterală a ostașilor sovietici contribuie nu numai 

Ia ridicarea măiestriei lor de luptă, cj le deschide orizonturi largi pen
tru perfecționarea în ramura sportivă preferată. Pe baza dezvoltării 
necontenite a caracterului de masă al sportului, în Armata Sovietică 
cresc necontenit rîndurile maeștrilor și ale sportivilor clasificați. Din 
cele 130 medalii de aur — de exemplu — cu care trăgătorii Uniunii 
Sovietice au fost distinși Ia campionatele mondiale de tir de la Caracas, 
75 au fost cucerite de sportivii militari din echipă. La aceiași campionat 
sportivii Armatei Sovietice au stabilit șase recorduri mondiale indi- 

, viduale. Numele unor trăgători ca Anatoli Bogdanov, G. Kupko, M. 
1 Itkis, L. Weinstein, P. Septarski, V. Romanenko, D. Bobrun și multi 
' alții sînt vestite în lumea întreagă. Ei fac parte cu toții din clubul 

sportiv central al Armatei Sovietice. Fiecare militar sovietic și întreg 
tineretul sportiv se mindrește cu minunatele performanțe ale trăgători
lor militari. Din rîndul sportivilor militari fac parte ătleți străluciți ca, 
Vladimir Kuț și furii Lituev, halterofili ca Arcadij Vorobiov și Feodor 
Nikitin, înotători ca Vladimir Strujanov, Lev Balandin, Piotri Skrip- 
cenkov și Victor Soloviov. Anul trecut 146 sportivi militari au cîștigat 
tîthil de campioni ai Uniunii Sovietice

In felul acesta se poate vedea marea contribuție pe care o aduce 
Armata Sovietică la dezvoltarea mișcării de cultură fizică și sport 
din U.R.S.S.

Oamenii sovietici se mîndresc cu armata tor, cu minunata lor avia
ție, cu viteaza lor flotă. Poporul sovietic își slăvește forțele safe armate 
pentru eroicele lor fapte de arme, pentru victoriile lor nemuritoare asu

pra cotropitorilor și dușmanilor patriei, pentru marile lor merite față 
de întreaga omenire progresistă.

Pentru prima oară în fafa urnei!
Zoltan Kozonich și Zeno 

Schlett sînt doi studenți din 
timișoara. Primul, la Institutul 
Medico-Farmaceutic, al doilea 
la Facultatea de Electro-Tehni
că. Ei și-au Trecut de curtnd 
toate examenele din cadrul se
siunii de iarnă, cu calificativele 
..bine" și „foarte bine'. Apoi, în 
vacanfă. 'împreună cu alți co
leg’, au participat la o tabără 
de schi.

Intr-o seară, în tabără a ve
nit vorba și despre viitoarele 
alegeri de deputați în sfaturile 
populare. Kozonich și Schlett 
au ascultat cu atenție cuvintele 
instructorului care a explicat 
studenților semnificația eveni
mentului de la 11 martie.

— Anul acesta probabil că și 
printre voi sînt multi care vor 
vota...

Kozonich si Schlett se priviră, 
zimbind. mtr-adevăr, și ei tac 
parte dintre acei tineri care la 
11 martie vor apare pen’ru pri
ma oară în fața urnei. Ei aș
teaptă cu multă nerăbdare acest 
eveniment, iar. emoția lor, ca-n 

orice moment nou în viată, este 
îndreptățită.

— Voi vota pentru cei cere s? 
îngrijesc de Viitorul nostru, din- 
du-ne posibilitatea să învățăm 
în condiții cit mai bune, z'se 
Zoltan Kozonich.

— Am scris tatălui meu, 
muncitor la o întreprindere din 
Brad, adăugă Schlett, că la 11 
martie îmi voi exercita și eu, 
împreună cu milioanele de oa
meni ai muncii din țara noastră, 
dreptul de vot. Și, bineînțeles, 
că voi vota cu aceia care se 
străduiesc să ne facă viața cit 
mai fericită. Astăzi avem largi 
posibilități de a Învăța și de a 
face sport.

Intr-adevăr în orele libere, 
atît Zoltan Kozonich cît și Zeno 
Schlett se preocupă intens de 
sport. Ei sînt foarte buni jucă
tori de volei, făcînd parte din 
echipa Locomotiva Complex 
C.F.R., campioană republicană 
de volei la juniori.

AL. GROSS 
corespondent regional

Lotul olimpic de polo pe apă 
al R.P.F. Iugoslavia se va antrena 

la București
La 14 martie sînt așteptați să so

sească în capitala țării noastre 
membrii lotului olimpic de polo pe 
apă aJ R.P.F. Iugosliavia.

Valoroșii jucători de polo iugoslavi 
se vor pregăti timp de aproape trei 
săptămîni la bazinul acoperit de la 
Floreasca, în compania jucătorilor 
noștri.

întîlniri internaționale ale sportivilor noștri

Luptă la fileu intre Rodica Să deanu și blocajul juniorilor de la 
Progresul I.T.B., cu care au jucat în meci de antrenament compo
nentele echipei R.P.R. (Foto: I. Mihăică)

ÎNAINTEA jocurilor de volei 
CU ECHIPELE U. R. S. S.

Veștile primite de la Moscova ne 
informează că echipele reprezenta
tive de volei ale Uniunii Sovietice, 
care vor evolua duminică după-a
miază în sala Floreasca, s-au pre
gătit cu atenție pentru întîlnirile de 
la București. Antrenamentele s-au 
intensificat săptămîna trecută, cînd 
voleibaliștii și voleibalistele sovie
tice au susținut meciuri de verifi
care cu echipe din capitala Uniunii 
Sovietice. Din formația masculină 
vor face parte cu siguranță Reva, 
Cesnokof iar din cea feminină Vera 
Ozerova, Sofia Gorbunova și Lilian 
Kalenik. Jucătorii și jucătoarele so
vietice vor sosi în București vineri 
seara. Ei vor face sîmbătă un an
trenament de acomodare în sala 
Floreasca, iar duminică vor susține 
primul joc cu reprezentativele țării 
noastre.

După cura am maj anunțat, marți 
28 februarie, tot în sala Floreasca, 
echipele masculine și feminine ale 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Romîne se vor întîlni din 
nou.

In acest timp reprezentanții și 
reprezentantele noastre se antrenea
ză cu asiduitate. După cum au pu
tut constata spectatorii prezenți du
minică după-amiază în sala Flo
reasca, antrenorii ambelor echipe 
sînt preocupați acum de definitiva
rea formulelor de echipă, lucru pe 
care îl realizează prin meciurile de 
verificare. Asemenea întîlniri au 
avut loc duminică și marți. In 
cursul lor au dovedit o formă bună 
Mictilescu, Ponova (din echipa mas
culină) și Ana Susan (din echipa 
feminină). De observat că două din

MOSCOVA 22 (Agerpres). -a- TASS transmite :
La 22 februarie, în cadrul Congresului al XX-lea al P.C.U.S., aa 

continuat discuțiile asupra raportului prezentat de N. A. Bulganin în' 
legătură cu Directivele Congresului al XX-lea cu privire la cel de al 
șa-selea plan cincinal al economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1956— 
I960.

La ședința din seara zilei de 22 februarie, care a fost prezidată 
de O. V. Kuusinen, au luat cuvintul V. P. Mîlarșikov, M. Z. Saburov» 
V. E. Cernîșev (Kaliningrad) și I. F. Tevosian. Congresul a fost sa
lutat de H. Hagberg — din partea Partidului Comunist din Suedia 
și de E. Burnelle — din partea Partidului Comunist dlin Belgia. S-a 
dat de asemenea citire telegramelor de salut din partea Partidului 
Popular Socialist din Cuba și a Partidului Comunist din Chile.

Cit aceasta, ședința din seara zilei de 22 februarie a luat sfîrșit, 
Următoarea ședință a Congresului are loc la 23 februarie.

cele trei nume citate sînt ale unor 
elemente tinere. Intr-adevăr, atît 
Miculescu cît și Ana Susan fac par
te dintre jucătorii tineri, introduși 
de curînd în Ioturile reprezentative.

Luni seara la reprezentația cu 
„Nora“ de Ibsen, care a avut loc pe 
scena teatrului „Constantin No
tară", am întîlnit pe cîțiva dintre 
jucătorii echipei noastre masculine 
de volei. In atmosfera cu mult di
ferită de aceea în care ne-am obiș
nuit să-i Vedem, sportivii noștri 
discutau cu aprindere despre piesă, 
autor, interpreți și... de loc despre 
volei. L-am sustras însă pe Jean 
Ponova din aceste preocupări tea
trale, rugîndu-l să ne spună impre
siile lui asupra urmelor prerșăf’ri 
ale echipei. „La antrenamen'.ele din 
zilele acestea nu ne-am comportat 
așa cum ne-am fi așteptat. — ne-a 
declarat Ponova — Mai trebuie să 
lucrăm zilele acestea pentru a pune 
la punct combinațiile dintre ridi
cători și trăgători. Sperăm ca pînă 
duminică... să realizăm un acord 
ca să putem presta un joc bun“.

★
Loturile reprezentative de volei 

ale țării noastre susțin azi după- 
amiază în sala Floreasca noi me
ciuri de verificare în vederea în- 
tîlnirilor cu reprezentativele U.R.S.S. 
Lotul feminin va întîlni de la ora 
17 echipa de juniori Tînărul Dina- 
movist, iar lotul masculin va sus
ține în continuare o partidă cu se» 
lecționata de volei a Capitalei, din 
care fac parte cunoscuții jucători 
Mircea Cristea, Emil Wilwert, A- 
postol Sebastian, C. Novac, C. Ni- 
colau, C. Vasiliu, I. Mihăilescu, M. 
Chezan, Paul Erdely, ș. a.

La tenis de masă: R.P.R. —
R.P.F. Iugoslavia 

și R.PR.—R. P. Bulgaria
In orașul Russe (R. R, 

Bulgaria) vor avea loc duminică Și 
luiij două întîlniri internațional de 
tenis de masă. Aceste meciuri care 
se vor disputa îin cinstea Zilei In
ternaționale a Femeii vor pune față 

în față pe cele mai bune jucătoare din 
R.P.B. și un Iot dc tinere jucătoare 
romîne care va fi alcătuit din Ella 
Zeller, Maria Golopența, Irma Ma-: 
gyari, Mariana Barasch și Getai 
Strugaru. Vor avea loc două întîl* 
niri intercchipe între două selecțio
nate alo R-P. Bulgaria și două re
prezentative de tineret ale R.P.R. 
Ambele întîlniri se vor desfășura 
după sistemuil Cupei Gorbillon.’

★
In după-amiaza zilei de luni va 

avea Ioc în sala Floreasca întîlnirea 
intercchipe R.P/R.—R.P.F. Iugosla
via. Fiecare formație va f; alcătuita' 
din cite 5 jucătorii Echipa oaspe va: 
fi formată din Harangozo, Vogrinc,. 
Gabric, Barlovic și Marcovic, iar; 
reprezentativa țării noastre va fi 
formată din următorul lot de jucaJ 
tori: Gantner, Refter, Harasztosj, 
Pesch, Popescu și Bottner.

Miercuri, tot la Floreasca., 
se va disputa un concura 
individual eliminatoriu la probele 
de simplu și dublu bărbați; 
La prima probă vor lua parte 5 ju
cători. iugoslavi și 12 jucători 
romîni, iar la proba de dublu băr
bați vor concura 8 perechi. La ara* 
bele probe va participa și Angelica 
Rozeanu.

Patinatorii romi participă 
la un concurs in R. D. Germană

In zilele de 3 și 4 martie se va 
desfășura la Geising-Erzgebirge, în 
R. D. Germană, un mare concurs 
internațional de patinaj viteză Ia 
care vor lua parte și patinatori ro-i 
mini. Lotul care ne va reprezenta 
la aceste întreceri, atît la probele 
masculine, cît și la cele feminine, 
va părăsi tara peste cîteva -Ue.

Echipa engleză de rugbi 
„Harlequins” la București
LONDRA 22 (Agerpres).— Con- 

ducerea clubului londonez de rugbi 
„Harlequins" a acceptat invitația 
organizațiilor sportive din R.P.R. 
de a susține două întîlniri la Bucu* 
rești, în zilele de 9 și 12 mai.

In felul acesta echipa Harlequins 
va întoarce vizita echipei orașului 
București care a jucat în toamna 
anului trecut la Londra,



Mîine, sîmbătă și duminică va 
avea loc la Institutul de Cultură 
Fizică (strada Maior Ene nr. 12) 
sesiunea de comunicări științifice. 
In cadrul acestei sesiuni vor fi 
comunicate o parte din lucrările 
efectuate de catedrele didactice în 
cursul anului trecut. Iată progra
mul comunicărilor :

VINERI DE LA ORA 9,45 : Cu- 
vînt de deschidere (conf. Ion Și- 
clovan), „Cercetări asupra modi
ficărilor fiziologice în antrenamen
tul maximal la alergătorii de vk 
teză" (prof. Florian Ulmeanu); 
„Probleme de miologie funcțională. 
Influiența mișcării asupra formei 
și structurii mușchiului" (conf. An
drei Iliescu); „Aprecierea dinami
că a stării de antrenament prin 
rezultatele probei funcționale Le- 
tunov" (conf. Silv'u Rapoțescu); 
„Studiul mecanic al mișcării" (lec
tor Constantin Perovici) ; „Studii 
de biochimie a boxului" (asist. Gh. 
Haralambie); „Terapia artropatii- 
lor posttraumatice prin asocierea 
aplicării de curenți diadynamici cu 
ionoforeza novocainică și iradiere 
Rontgen în icrodoze" (asist. Alex. 
Partheniu). SIMBATA DE LA ORA 
9,30 : „Criterii de repartizare a sar
cinilor, mijloacelor și intensității 
efortului în perioada de întrerupe
re a campionatului și în a doua 
parte a lui la echipele de baschet 
fruntașe" (prof. Leon Teodorescu);

„Studiu asupra situației la alergă
rile de viteză și asupra metodelor 
folosite în antrenament de către 
alergătorii de viteză și antrenorii 
din țara noastră" (conf. Eugen 

’Bran); „Studiu asupra metodicii 
antrenamentului de înot cu copiii" 
(lector Nicolae Dumitrescu); „în
vățarea tehnicii voleiului, baschetu
lui și handbalului în condiții de 
joc și apropiate de joc" (lector loan
Kunst); „Valorificarea elementelor 
și legării de elemente de mare di
ficultate din gimnastica sportivă" 
(lector Iosif Mayer); „Observații 
asupra jocului echipelor de volei 
participante la campionatele euro
pene din 1955" (asist. Victor Su
rugiu); „Problema de mecanică șî 
biomecanica privind tehnica în ca
notajul academic" (asist. Sergiu 
Zelinschi). DUMINICA. DE LA 
ORA 9,30: „Munca antrenorului cu 
colectivul în pregătirea sportivilor 
fruntași" (conf. Anghel Manola* 
che); „Probleme ale muncii educa
tive cu sportivii" (lector Marcel) 
Voinescu); „Probleme psihologice 
ale ridicării măiestriei sportive" 
(lector Mihai Epuran); „Observații 
asupra programelor de stat pe ra
muri de sport" (lector Elena Firea).

La această sesiune sînt invitați 
antrenorii, profesorii de educație fi
zică, medicii sportivi, activiștii spor
tivi și sportivii interesați.

Echipele masculine de baschet 
în ajunul începerii campionatului

,,startul" în 
de baschet.

Dum.ruca se va da 
carilpionatul masculin 
Alai sini doar trei zile pînă atunci 
și jucătorii noștri cunosc febra ulti
melor pregătiri: formațiile de bază 
asupra cărora s-au fixat antrenorii 
sînt urmărite îndeaproape, primesc 
ultimele „retușuri". Așa se petrec 
lucrurile la Cluj, de exemplu, unde 
antrenorii Sigismund Ferencz 
i(Constructorul) și Gheorghe Rusu 
'((de la echipa recent promovată în 
categoria A, Progresul) și-au pre
gătit echipele cu conștiinciozitate. 
In loturile acestora figurează: 
Albu, Anghel, Bacs, Boroș, Căpu- 
șan, Crișan, Gruber, Guțan, Maftei, 
Masodi, Sarosi, Szabo. Silassy, 
Szoverfi, Vlădoiu, Wilvert (Con
structorul) și Știrbu, Nicoară, Lup- 
șe. Radu, Bugnariu, Cozma, Budi- 
șan, Litan. Gorschi, Chiorean, Sza
bo, Popițan. Lissai (Progresul). E- 
chipele din Tg. Mureș — Progresul 
și Dinamo — au și trecut un serios 
examen prin meciul susținut cu 
Proleter. La Oradea antrenamentele 
au fost frecventate cu regularitate 
de următorul lot al echipei Dinamo: 
Constantijnescu, Vania, Sebestyen, 
Till, Luțac, Berețchi, Glodeanu, 
Mihes. Stihai, Hofmann, Niculescu.

In schimb, echipa Știința Timi
șoara nu s-a pregătit de Joc. Pînă 
acum studenții timișoreni nu au fă
cut nici un antrenament cu toată 
echipa. Dezorganizarea care dom
nește în secția de baschet Știința 
Timișoara ca și lipsa de interes 
manifestată de conducerea colecti-

Un nou record republican 
la haltere

In cadrul unui concurs de verifi
care la care au participat haltero
fili din Capitală, Octavian Gheor
ghiu de la Dinamo a obținut un 
nou record al țării la proba îm
pins, categoria semigrea: 117,5 
kg. Vechiul record i-a aparținut tot 
lui cu 115 kg.

fată de secție va avea, deși-vului
gur. efecte directe asupra compor
tării echipei în campionat.

Pentru încheiere, semnalăm lip
surile în amenajarea sălilor din Ti
mișoara (neîngrijită, neulilată, fără 
instalații de dușuri etc.), Tg. Mu
reș și Oradea) fără instalații de du
șuri și vestiare.

Doua zile I Doar atît a mai ra- 
mas pînă la 25 februarie cinci ex
piră termenul pentru participa
rea la prima etapă a Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului. 
Un timp extrem de scurt, dar 
suficient pentru organizarea, a- 
colo unde n-a existat o aseme
nea preocupare, a concursurilor 
de patinaj, schi, săniuță sau 
șah...

Duminică dimineața, de pildă, 
stadionul C.A.M. din Capitală a 
cunoscut o animație cu totul 
deosebită. In această zi, unele 
colective sportive ale asociației 
Flamura roșie, rămase în „res
tanță" cu organizarea primelor 
întreceri ale Spartachiadei, au 
mobilizat la start un mare nu
măr de participanți. Astfel de 
acțiuni au fost întilnite în ulti
mele zile nu numai la colectivele 
sportive bucureștene ci și ta cele 
din alte orașe și sate ale patriei 
noastre.

Concursurile din cadrul Spar
tachiadei aduc la startul întrece
rilor zeci și zeci de participanți, 
deschizînd, în același timp, gus
tul tinerilor și pentru practicarea 
altor discipline sportive. Un 
exemplu grăitor îl avem chiar 
In fotografia de alături: tinerii 
care cu cîteva clipe mai înainte 

participaseră la întrecerile de 
patinaj, âu hotărît să-și dispute 
întîietatea și într-o partidă de 
hochei...

După două etape în 
de tenis

• In întîlnirea masculină din Ca
pitală dintre Progresul București 
și Progresul Satu Mare prima e- 
chipă a condus la un moment dat 
cu scorul de 4—1, iar în cea de a 
șasea partidă, în setul decisiv, Io- 
nescu Soare (Progr. Buc.) condu
cea cu 17—15 la Jeney (Progr. S. 
Mare). Desigur că la acest scor 
putini dintre spectatori puteau pre
vedea că rezultatul final va fi fa
vorabil sătmărenilor. Mai ales că

CARNET ATLETIC
ANALIZA ACTIVITĂȚII COMI

SIEI REGIONALE DE ATLETISM 
CRAIOVA

Zilele trecute a avut loc la sediul 
comitetului regional C.F.S. confe
rința comisiei regionale de atletism 
Craiova pe anul 1955. Din darea de 
seamă, prezentată de tov. Mihai 
Năzdrăvan, vicepreședintele comisi
ei, a reieșit creșterea atletismului 
în regiunea Craiova. Față de anul 
precedent, în 1955 s-a putut consta
ta o creștere în ceea ce privește 
numărul secțiilor de atletism din 
cadrul colectivelor sportive, a nu
mărului sportivilor clasificați, ca Și 
a numărului concursurilor cu carac. 
ter regional și local. Totodată, da
rea de seamă a subliniat și creș
terea rezultatelor unora dintre atle- 
ții fruntași, citind numele lui: M. 
Volvoreanu 6,69 m. la lungime ; I. 
Ioancă 1,78 m. la înălțime și Cleo
patra Siraev 1,45 m. la înălțime. 
Dar, cu toate succesele înregistrate, 
în activitatea comisiei regionale de 
atletism au existat și o serie de 
lipsuri, care nu au fost cu hotărîre 
lichidate în cursul anului trecut. 
Una din lipsurile cele mai grave 
este, desigur, aceea legată de acti
vitatea școlii sportive de tineret din 
Craiova. Rezultatele acestei școli 
sînt slabe, și nici nu au fost luate 
măsurile necesare pentru îmbună
tățirea situației existente, de 
către tov. I. Lăzeanu și A. 
Ciocan, directorul școlii, de că
tre membrii comisiei regionale 
de atletism și de către președintele 
comitetului orășenesc C.F.S.

Din discuțiile purtate, și în lumi
na sarcinilor trasate de comisia

centrală de atletism, a reieșit lim
pede în care direcții anume trebuie 
îndreptate preocupările și activitatea 
membrilor comisiei regionale, pentru 
a se înregistra un succes și mai 
mare în dezvoltarea atletismului 
în această regiune a țării.

C. Savu, corespondent 
CAMPIONATUL DE SALA 
AL REGIUNII CONSTANȚA

Comisia regională de atletism din 
Constanța a organizat, prin colec
tivul sportiv Constructorul, un cam
pionat de sală, pe echipe, al regiu
nii. La întreceri au participat opt 
echipe din oraș și din regiune, cu 
56 de atleți și atlete. Dacă din 
punct de vedere tehnic concursul 
a avut numeroase aspecte pozitive, 
în schimb în ceea ce-i privește pe 
arbitrii constănțeni nu ‘se pot spune 
multe lucruri bune. Din numărul 
total al arbitrilor delegați, la acest 
concurs nu au venit decît trei, fapt 
care a influențat normala desfășu
rare a concursului.

Iată acum cîteva din rezultatele 
înregistrate: BĂRBAȚI: 30 m.: 1-2. 
P. Petculescu și S. Popescu 4,1 ; 
200 m.: 1-2. C. Ștefănescu și T. 

■“ Ursu
6,0;

200 m.: ,
Mesaroș 31,7; 400 m.: P.
65,0; 35 m. g.: 1. V. Albu
2. C. Craiu 6,1 ; lungime : R. Stam- 
bolian 5,69; lung. f. elan.: S. Po
pescu 2,80 ; triplu f. elan: V. Albu 
8,18 ; înălțime : P. Petculescu 1,50; 
FEMEI: 30 m.: Mioara Crețu 4,8; 
Cornelia Cuturicu 5,0; 200 m.: 1. 
Georgeta Albu 34,2 (nou record re
gional); 400 m.: 1. Lucia Fulga 77,1 
(nou record regional) ; 2. Elena 
Gheorghe 79,4 ; lungime : Georgeta

ACTIVITATEA LA BOX

campionatul republican 
de masă

în situația că lonescu Soare ar 
pierdut la Jeney, în celelalte trei 

Leker, Ne- 
Jeney, lonescu Soare —

Albu 4,30; lung. f. elan: Natalia 
Jurăescu 2,00 ; înălțime: Nat. Ju- 
răescu 1,20. In clasamentul pe e- 
chipe, la bărbați, locul întîi a _fost 
ocupat 
greșul 
toare 
33,5 și
26 p. La femei, pe primul loc s-a 
clasat Dinamo cu 33 p. Colectivul 
Progresul a ocupat primul loc în 
clasamentul general cu 61 p.

R. Stambolian, corespondent

de echipa colectivului Pro- 
cu 46 p. Pe locurile urmă- 
s-au clasat : Constructorul 
echipa raionului Medgidia

CONCURS DE SALA
CU CARACTER REPUBLICAN

Sîmbătă și duminică se va desfă
șura în sala Floreasca II din Ca
pitală un concurs atletic cu partici
parea atleților fruntași din întreaga 
țară. Iată programul acestui con
curs: sîmbătă: de la ora 16,00: 50 
m. (toate categ.), înălțime (seniori 
și juniori), greutate (senioare și 
junioare), lungime (seniori și ju
niori), prăjină (seniori și juniori); 
duminică: de la ora 9,30 : 40 m.g. 
(senioare și junioare), 55 m.g. (se
niori și juniori), lungime și înălțime 
(senioare și junioare), triplu salt 
și greutate (seniori și juniori).

Și 
fi 
meciuri (A. Rozeanu 
greanu
Ferber) prima șansă o aveau tot 
jucătorii din Capitală, iar Progre
sul Buc. mai avea nevoie numai 
de o singură victorie pentru a ter
mina învingător. Cu toate acestea 
rezultatul final a fost favorabil 
Progresului din Satu Mare ai că
rui jucători luptînd cu ardoare au 
reușit să cîștige și ultimele patru 
partide. Merită a fi evidențiat tînă- 
rul Jeney care l-a învins categoric 
pe Negreanu. Jeney a arătat un 
bun joc de apărare, însă a fost 
prea reținut în atac. De la bucu- 
reșteni remarcăm jocul bun al An- 
gelicăi Rozeanu care s-a prezentat 
mai bine decît în meciurile cu sil-» 
rorile Rowe, susținute cu o săptă- 
mînă mai înainte. Angelica Ro
zeanu a arătat o dispoziție deose
bită în ofensivă. Ea a pierdut la 
Leker două seturi consecutive (la 
26 și 21) pe care fot atît de bine 
le putea cîștiga. Negreanu, după 
o partidă excelentă făcută în fața 
lui Leker pe care l-a învins, a pier
dut apoi ușor la Jeney. lonescu 
Soare nu are încă experiența me
ciurilor importante, fiind prea mult 
stăpînit de emoție.

Iată clasamentul 
feminin al categoriei

campionatului
A:

1. Progresul Cluj
2. Știința Buc.
3. FI. roșie Oradea
4. FI. roșie Buc.

5—6. Progresul Buc.
5—6. '
7—8. Dinamo C-ța
7—8. Progr. Timiș.

Constr. Buc.

2
2
2
2
1
1
2
2 0

Ox.
1
1
1
1 
I 
o

0
1
1
1
0
0
2
2

6:2
5:3
4:3
3:4
3:0
3:0
0:6
0:6

4
3
3
3
2
2
2
2

Programul campionatului categoriei B
la rugbi pe 1956

• In ultima reuniune de box din
cadrul campionatului de calificare, 
desfășurată la Ciulești s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Gh. 
Octavian (Fl. r.) b. p. S. Ghidri- 
ceanu (Fl. r. teh.), V. Stoianovici 
((C.C.A.) b. p. C. Ivan (Șt.). ” 
lonescu (Met. M. R.) b. p. 
Grecu (T. D.), " “
K. G.) b. p. M. Radulescu (Șt.), 
D. Ceteraș (Din.
Jamandi (Met. K. G.), Gh. Eftimie 
(Met. 23 August) b. k. o. A. Moi- 
seanu (T. D.), A. Roznovschi (Met. 
El.) b. p. Gh. Dumitru (Met. 23 
August), C. Stratulat (Voința M.C.) 
b. k. o. T. Simionescu (Șt.).

• TIMIȘOARA. Iată lista învin
gătorilor în finala etapei regionale 
(juniori) : Gh. Galeș (Tim.), G. 
Farkaș (T), P. Burbab iOR), A. 
Farkaș (T), I. Graur (T), G. La- 
vric (T), I. Rînju (T), T. Gheza

V. 
V.

A. Pană (Met.

IX) b. k. o V.

I. Trifan (H), Gh. Basarab (Petr.), 
M. Cîntărelu (H), Gh. Georgescu 
(Petr.), ......................................

(T), Tr. Stuparu (Arad), I. Ararj 
(Arad), D. Coșec (T). (A. Gross, 
corespondent).

• CONSTANȚA. In reuniu
nea din sala cinematografului 
„7 Noiembrie" au fost de
semnați campionii regiunii Con
stanța. Iată numele lor. JUNIORI. 
N. Omet, T. Lisov, I. Cătălui, E. 
Anghel, C. Lascu, Tudor C-tin, N. 
Stoenescu, I. Boescu. SENIORI. 
Petre Panait, D. Ocianu, L. Teo
dor, C. Preda, Dumitru Vasile, Gr. 
Nicolae, D. Gîlea, E. Andronache, 
D. Bîrzoianu, AI. Budei. (Suciu 
Valeriu, corespondent).

• HUNEDOARA. După întrece
rile finale ale etapei regionale, la 
care au participat pugiliști din Alba 
Iulia, Petroșani, Lupeni. Vulcan și
Hunedoara, au fost declarați cam- , va avea loc o nouă reunion*. 'n *a- 
pioni următorii sportivi. JUNIORI: drul campionatului de calificare.

N. Albu (H), I. Cioca 
(A. I.'). SENIORI: I. ------
(H), V. Georgescu (Petr.). 
Godeanu (H), P. Șerban (A. L). 
Gr. Gavrilă (H), T. Șerban (H). 
A. Damian (H), T. Chevoiu (Vul
can). I. Doicear (Lupeni). (M. 
Curcubătă, corespondent).

• REȘIȚA. Iată campionii regiu
nii Timișoara (seniori) : D. Recea- 
nu (OR.), Papp Artenie (O.R.),Fr. 
Pazmany (Tim.), Eug. Bălan 
(Tim.), P. Cîrlogea (O.R.), P. la- 
bloșin (Oravița), C. Zainer (Lu
goj). St. Marcoviceanu (Reșița). 
(G. Dobrescu, corespondent).

• Astă seară la ora 18, în sala 
uz'ne’or Mao-Tze-dun din Capitală,

Gânescu
Gh.

SERIA I
Etapa 1 18 martie. Locomotiva 

Buzâu-Știința Iași; Flamura roșie 
Orașul Stalîn-Progresul Tecuci ; 
Constructorul Constanița-Flacăra 
Ploești ; Știința Gatați-Minerul 
București; Știința București-Pro- 
gresul Finanțe Bănci.

Etapa a 11-a 25 martie. Știința 
Ia și-Progres» îl Finanțe Bănoi ; Mi
nerul fiicurești-Știiința București; 
Flacăra- Ploești-Știința Galați; Pro
gresul Tecuci-Ganstructorul Con
stanța : Locomotiva Buzău-Flamura 
roșie Orașul Stalin.

Etapa a 111-a 1 aprilie. Flamura 
roșie Orașul Stalin-Știința Iași; 
Constructorul Constanța-Locomotiva 
Buzău ; Știința Galați-Progresul Te
cuci ; Știința București-Flacăra Plo
ești ; Progresul Finanțe Bănci-Mi- 
nerttl București.

Etapa a IV-a 15 aprilie. Știința 
Iași-Minerul București ; Flacăra 
Ploești-Progresul Finianțe Bănci. 
Progresul Tecuci-Știința București ; 
Locomotiva Buzău-Stiința Galați: 
Flamura roșie Orașul Stalin-Con- 
structoruil Constanța ,

Etapa a V-a 22 aprilie. Construc
torul Const-iuta-Știința Iași; Ști
ința Ga lațWF lamura roșie Orașul

Stalin ; Știința București-Loconw- 
tiva Buzău; Progresul Finanțe 
Bănci-Progresul Tecuci; Minerul 
București-rliacăra Ploeșil.

Etapa a Vl-a 29 aprilie. Știința 
Iași-Flacăra Ploești; Progresul Te
cuci-Mi,nerul București; Locomotiva 
Buzău-Progresul Finanțe Bănci ; 
Flamura roșie Orașul Stiai'.in-Șbiința 
București; Constructorul Constanța- 
Știința Galați ,

Etapa a VH-a 13 mai. Știința 
Galați-Ștfința Iași ; Știința Bucu- 
rești-C&nstructorul Constanța ; Pro
gresul Finanțe Bănci-Flamura roșie 
Orașul Stalin. Minerul București- 
Locomotiva Buzău ; Flacăra Ploești- 
Progresul Tecuci ,

Etapa a VlII-a 20 mai. Știința 
Iași-Progresul Tecuci; Locomotiva 
Buzău-Flacăra Ploești; Flamura 
roșie Orașul Stat in-Minerul Bucu
rești ; Constructorul Constanța-Pro- 
gresitl Finanțe Bănci; Știința Ga- 
lati-Stiința București.

Etapa a IX-a 27 mai. Știința 
București-Știința Iași: Progresul Fi
nanțe Bănci-Știința Galați; Minerul 
Buct'reșfa'-Constnicfori'l Constanța; 
Flacăra Ploesti-Flamura rose Ora
șul Stal:-q; Progresul Tecucj-Loco- 
inotiva Buzău,



S-a încheiat prima parte a campionatului 
de scrimă

După o săptămînă de întreceri, 
duminică a luat sfîrșit în Capitală 
prima parte a campionatului repu
blican de scrimă pe echipe cate
goria A. Aceasta, pentru că în 
concursul de Ia București s-au dis
putat toate meciurile programate 

' în turul campionatului. Astfel in
cit, astăzi putem publica clasa
mentele definitive ale turului în 
toate probele de campionat, pre
cum și clasamentul general. pe 
patru probe.

Spre deosebire de campionatele 
trecute, de această dată formațiile 
participante sînt eșalonate în cla- 

. samente la mică diferență de 
) puncte, ceea ce dovedește echili

brul de forțe existent între di
versele echipe participante. A- 
ceastă egalizare a valorii forma
țiilor nu s-a realizat prin micșo
rarea randamentului echipelor frun
tașe, ci printr-un însemnat pro
gres' calitativ al echipelor mai pu
țin consacrate și al formațiilor 
promovate în acest an în prima 
categorie.

Dintre cele 8 eChipe partici
pante (la spadă, 9) cel mai bun 
rezultat a fost obținut de repre
zentativa Casei Centrale a Arma
tei, care a reușit să ocupe primul 
Ioc în trei din cele cinci clasa
mente oficiale. Dacă succesul mi- 

. litarilor la floretă bărbați, sabie și 
chiar spadă era întru totul scon
tat, în schimb, primul loc în cla
samentul general, pe patru probe 
obținut de reprezentativa C.C.A., 
constituie una din marile surprize 
ale întrecerilor de săptămînă tre
cută. La realizarea acestei per
formanțe au contribuit, fără în
doială floretiștii, sabrerii și spa
dasinii militari clasați pe primele 
locuri, dar mai cu seamă echipa 
de floretă fete, care, introdusă pen
tru prima dată în campionat șî 
alcătuită în majoritate din trăgă
toare începătoare, a reușit o fru- 

' moașă comportare, fotalizînd cele 
14 puncte cu care reprezentativa 
C.C.A. a reușit să se instaleze pe 
primul loc în clasamentul gene
ral.

Echipele colectivelor Progresul 
F. B., Progresul Cluj și Dinamo 
Cluj (mai puțin la floretă femei) 
au ocupat locurile scontate în toate 
cele patru clasameiriite. In schimb, 
prezența pe locul V în clasamentul

Conferința Comisiei centrale de scrima
Conferința comisiei centrale de 

scrimă, care a avut loc în primele 
zile ale acestei săptămîni, a ana
lizat temeinic majoritatea aspecte
lor pozitive și negative înregistra
te în activitatea scrimei din ulti
mul an. Rapoartele prezentate 
(darea de seamă a comisiei cen
trale și raportul secției de scrimă 
Flacăra Ploești), discuțiile purtate 
de un număr mare de tehnicieni 
și activiști voluntari ai scrimei, 
cuvîntul tov. Marcel Vlaicu, vice 
președinte al C.C.F.S. și conclu
ziile expuse de tov. Petre Bălăcea- 
nu, președintele comisiei centrale, 
au subliniat realizările obținute în 

- anul 1955, au analizat cauzele lip
surilor și greutăților care au îm
piedicat realizarea unei activități 
și mai rodnice și au indicat calea 
ce trebuie urmată pentru o și mai 
largă răspîndire a scrimei și ri
dicarea măiestriei trăgătorilor noș
tri.

Una din problemele cele mai 
frămîntate a fost aceea a insufi
cienței activității depuse în asocia
țiile și colectivele soortive. Darea 
de seamă și discuțiile au scos la 
lumină lipsa de preocupare față de 
scrimă manifestată ani de-a rîndul 

< de unii activiști din asociațiile 
sportive și mai cu seamă din aso
ciațiile Știința, Locomotiva, Flamu
ra roșie, Metalul, Recolta, Mine
rul și Avîntul. Dacă astăzi răspîn- 
direa scrimei în masa tineretului 
este nesatisfăcătoare, aceasta se 
datorește, în primul rînd. lipsuri
lor prezente în activitatea consilii
lor centrale și a colectivelor spor
tive din aceste asociații. Biroul co
misiei centrale, ne avînd o legă
tură organizată cu conducerea 
C.C.F.S., cu Direcția Instruirii spor
tive din C.C.F.S., cu secția sport 
din C.C.S. și cu înseși consiliile 
centrale mai sus menționate, n-a 
reușit în decursul anului trecut să 
îmbunătățească această stare de 
lucruri. De altfel, insuficienta le
gătură concretă a Biroului Comi
siei Centrale cu comisiile locale de 
scrimă a făcut ca activitatea să 
nu se desfășoare organizat, sar
cinile trasate nefiind urmărite în 
aplicarea lor.

O altă problemă căreia i s-a a- 
oordat o deosebită Hnportanță în 

general a reprezentativei Progre
sul I.M.F. Tg. Mureș, promovată 
în acest an în prima categorie, 
merită a fi subliniată ca o per
formanță deosebită, care face cin
ste echipelor din Tg. Mureș și 
care dovedește puterea de luptă 
șl calitatea noilor formații promo
vate.

La sfîrșitul turului, clasamen
tele pe probe și cel general au ur-- 
măfoarea înfățișare :

FLORETĂ BĂRBAȚI ,

7 7 0 0
7 6 0 1
7 5 0 2

1. C.C.A.
2. Progr. F.B. Buc.
3. Dinamo Cluj

4. Progr. I.M.F. Tg. M. 7 4 0 3
5. Progresul Oradea 7 3 0 4
6. Metalul Satu Mare 7 2 0 5
7. FI. roșie Tim.

Progresul Cluj

FLORETA

109:12 21
76:36 19
58:54 17
55:57 15
47:65 13
40:72 11
40:72 9
32:80 78.

FEMEI

Progr. F.B. Buc. 
Progresul Cluj

1.
2.
3. Metalul Satu Mare
4. Dinamo Clu;’
5. C.C.A.

Tim.

M.

SPADA

1. Progr F.B. Buc.
2. C.C.A.
3. Dinamo Cluj
4. Rep. Pentatlon
5. Progresul Cluj
6. Progr. I.M.F.

Tg. Mureș
7. Progresul Oradea
8. Met. Satu Mare
9. FI. roșie Tim.

SABIE

1.C.C.A.
. 2. Progresul Cluj

3.
4.

5.

7 4

7 4
7 4

Progr. F.B. Buc. 
Progresul I.M.F.

Tg Mureș
Progresul Oradea

6. Metalul Satu Mare
7. Dinamo Cluj
8. FI. roșie Tim.

CLASAMENT

7 6
7 5
7 3
7 3
7 2
7 1
7 0

86:26
76:36
72:40
62:50

89:39
72:56
66:62

22
22
18
15

48:80 14

7 7 0 0 91:21 21
7 5 0 2 74:38 17

1 2 62:50 16

0 3 
0 3

7 2 0 5
7 115
7 0 0 7

GEN Cit AL :

67:45
53:59
46:66
38:74
17:95

15
15
11

2
7

1.
2.

3.
19 21 22 16 79 P.-321 V.
17 14 22 9 62
7 19 15 17 58

5.

8.
7.
8.

C.C.A.
Progresul F.B. 

București
Dlnamo Cluj 

4. Progr. Cluj
Progresul I.M.F.
Tg. Mureș 

Met. S. Mane 
Progr. Oradea 
FI. r. Tim.

15 11 14 15 55
11 17 11 11 50
13 9 12 15 49
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fost aceea a 
materiale co-

această conferință a 
asigurării unei baze 
respunzătoare. Colectivele sportive, 
care astăzi sînt insuficient dotate 
cu materiale și echipamente spor
tive, din care cauză activitatea lor 
a rămas nesatisfăcătoare, vor fi a- 
provizionate în viitor cu materialo 
de calitate și corespunzătoare can
titativ. Atenția va fi îndreptată în 
principal spre producerea în țară 
a majorității materialelor și echi
pamentelor de scrimă, în acest sens 
fiind interesate atît serviciile 
C.C.F.S. și ale ministerelor de re
sort, cît și tehnicienii, sportivii și 
activiștii voluntari ai scrimei.

La sfîrșitul conferinței a fost 
prezentată noua componență a co
misiei centrale: Petre Bălăceanu- 
președinte, A. Altman, M. HențesJ 
cu,. E. Meșter, A. Pellegrini, R. 
Dristoreanu, R. Ionescu, A. Vîlcea, 
O. Coman, M. Liveanu, C. Stoian, 
Șt. Nemet, A. Bachelli, A. Csipler, 
A. Kakucs, R. Iliescu, K. Landes, 
Șt. Vincze, L. Sigheti, A. Galimir, 
Oc. Ștefănescu, A. Copăceanu, A. 
Dieneș, P. Burluc, I. Istrate, C. 
Georgescu, L. Biro, V. Gurath, 
I. Gabany, V. Iliescu, T. Pre- 
descu, A. Covacs, Matei Gali, 
Gh. Armeanu, V. Firea, C. Opri- 
șah, M. Kesthelly, M. Răduță, N. 
Nicolau, Ed. Denischi și Mircea 
Baia.

Informații PRONOSPORT
(Etapa din 26 februarie 1956)

I. st. Etienne — Nimes (camp, 
francez).

TI. Toulouse — Lyon (camp, fran
cez).

III. Marseille — Lille (camp, fran
cez).

IV. Racing Paris — Sedan (camp, 
francez).

V. Nancy — Nice (camp, francez).
VI. Milan — Padova (camp, ita

lian).
VII. Novara — Bologna (camp, ita
lian).

VIII. Spăl — Roma (camp, italian).
IX. Genoa — Napoli (camp, ita

lian).
X. Lanerossi — Sampdoria (camp, 

italian)
XI. Fl. r. Jimbolla — Fl. r. Lugoj 

(handbal fem.).
XII. Fl. r. Arad — Constr. Timi

șoara (handbal fem.).

De pe terenurile 3e fotbal
Anul acesta, colectivelor sportive le revine o sarcină importantă 

pe linie de instruire-antrenament. Intrucît s-a renunțat la pregătirile 
de lungă durată ale loturilor repre zentative, tocmai pentru a se întări 
munca de instruire în colective, acestea au datoria să acorde cea 
mai mare atenție pregătirii jucători lor lor de fotbal în această perioa
dă. De aceea, antrenamentele trebuie să se desfășoare cu toată se
riozitatea, în mod continuu, fără nici o întrerupere, oricare ar fi sta
rea timpului. Echipele trebuie să-șî programeze jocuri de verificare în 
fiecare duminică. Să nu se uite că în prima parte a sezonului re
prezentativa noastră va susține trei meciuri importante (Iugoslavia, 
Suedia și Norvegia) în care buna comportare a selecționatei noastre 
va depinde de pregătirea în actuala perioadă a fotbaliștilor în colecti
vele lor.
Iată cîteva amănunte în legătură 

cu pregătirile echipelor de categorie 
A. și B, transmise de corespondenții 
noștri.

e La Arad, Flamura roșie a fă
cut duminică un antrenament la 
două porți „în familie". Au jucat 
două echipe completate cu cei doi 
antrenori, Reinhardt și Dumitrescu 
III. ALBAȘTRII : Kiss, Dușan, Far- 
mati, Capaș, Reinhardt, Fazekaș, 
Boitoș, Mercea, Petschowsky, Jur- 
că. ROȘII: Horvat, Dudaș, Mihuț, 
Borota, Faur, Smărăndescu, Birău, 
Mateon, Serfozo, Dumitrescu HI. 
>,Albaștrii" au marcat cinci go
luri (Jurcă 3, Mercea și Petschow
sky), iar „roșii" unul (Smărăn
descu). O pregătire bună au ară
tat Farmati, Capaș, Mercea, Pet
schowsky, Jurcă, Dudaș, Mihuț și 
Birău. Joi textiliștii vor juca la două 
porți cu Flamura roșie 7 Noiembrie, 
iar duminică cu Locomotiva Arad.

• Terenul cu zăpadă n-a împie
dicat pe Știința Cluj să se antrene
ze duminică în compania echipei 
sale de juniori, de care a dispus cu 
5—1 (2—0), golurile fiind înscrise 
de Dragoman (3), Suciu și Avram. 
Studenții — ale căror antrenamen
te sînt conduse deocamdată de 
N. Munteanu — au folosit formația: 
Cătină (Bucur)-Szekely, Luca, Isac 
(Dascălu)-Moldovan, Nedelcu I 
(Cojocaru)-Avram, Lutz, Drago
man, Georgescu, Suciu. Zeană și 
Roman nu au participat la antre
nament. Duminică Știința va juca 
pe terenul „FI. roșie Ianoș Herbak" 
cu C.C.A. In vederea acestui joc,

N O
TERENURILE SA FIE FĂCUTE 

PRACTICABILE!
Pregătirile echipelor de catego- 

Te A au intrat în ultima etapă. 
Data începerii campionatului se a- 
propie cu pași repezi și în toată 
țara se intensifică antrenamentele 
la două porți. Fiecare echipă are 
nevoie în perioada actuală de cît 
mai multe jocuri de antrenament Și 
amicale pentru a-și desăvîrși pre
gătirea.

Astfel de jocuri au avut loc și 
vor continua, cu regularitate pînă 
la 11 martie, ultima duminică îna
inte de inaugurarea sezonului ofi
cial. Zăpada însă, stînjenește în 
mare măsură pregătirea echipelor. 
Terenurile acoperite cu zăpadă, dacă 
înlesnesc verificarea pregătirii fi
zice, împiedică în schimb în mod 
evident antrenamentul tehnic. De 
aceea, sub acest aspect, jocurile nu- 
și ating scopul.

De aici rezultă o sarcină imedia
tă care revine colectivelor sportive 
respective: aceea de a se îngriji 
de curățarea terenurilor de zăpadă. 
Aceasta este cu atît mai necesar, 
cu cît în curînd va începe reomo- 
logarea terenurilor și acestea tre
buie să se afle în stare bună,' care 
să înlesnească controlul comisiilor 
speciale de omologare. Este în in
teresul colectivelor sportive ca te
renurile să fie făcute practicabile, 
pentru a fi bune de joc la începe
rea campionatului.

IAR GOANA DUPĂ REZUL
TATE ?...

S-ar putea spune că Metalul Cîm
pia Turzii și-a luat revanșa asupra 
echipei C.C.A. pentru înfrîngerea

Se reamintește participanțllor la 
concursurile Pronosport, că în urma 
anulării concursului nr. 7 din 19 fe
bruarie a.c., suma de lei 471.115 — 
rezultată din depunerea buletinelor 
la acest concurs, a fost reportată 
conform regulamentului concursu
lui de pronosticuri sportive, concur
sului următor șt anume, concursului 
Pronosport nr 8 de duminică 26 
februarie 1956.

Concursul Pronosport nr. 8 cu- 
prind’e 10 meciuri de fotbal din 
campionatele Franței și Italiei și 
două întîlnlri de handbal feminin 
din țara noastră.

In baza informațiilor sosite prin 
telefon din Franța și Italia, vremea 
s-a îmbunătățit simțitor, iar măsu
rile ce se iau vor permite o nor
mală desfășurare a întîlnirllor de 
fotbal prevăzute pentru etapa de 
duminică1 26 februarie a.c.

la

de

au început lucrările pentru curăți
rea terenului de zăpadă. La 4 mar
tie, Știința va întîlnj Metalul 
Cîmpia Turzii, iar la 11 martie pe 
Locomotiva Cluj sau o echipă 
categorie A la Cluj.

Locomotiva Cluj joacă duminică 
cu Metalul Cluj, pentru ca la 4 și 
18 martie să întîlnească la Sibiu și 
Cluj pe Progresul Sibiu.

• Progresul Oradea își continuă 
cu regularitate antrenamentele și 
susține meciuri de verificare. Du
minică, de pildă, a jucat la Cărei 
cu noua promovată în categoria G, 
Recolta. Cu tot timpul defavorabil 
(viscol), echipele au folosit meciul 
pentru a-și pune la punct pregăti
rea. Rezultatul final: 1—1.

• Duminică — un joc interesant, 
deși de pregătire: Progresul Bucu
rești—Flacăra Ploești. Intîlnirea va 
avea loc pe stadionul din str. Dr. 
Staicovici. Pînă atunci, Progresul 
își continuă antrenamentele obiș
nuite. Ieri după-amiază a avut loc 
p astfel de ședință, iar mîine după- 
amiază va avea încă un antrena
ment.

• Minerul Lupeni a făcut pînă 
acum numeroase pregătiri sub con
ducerea antrenorului Fr. Dvorzsak. 
Jucătorii participă cu multă con
știinciozitate la antrenamente, ca și 
juniorii, cărora — spre deosebire de 
alți ani — acum li se acordă o a- 
tenție specială. Din păcate, activi
tatea este stînjenită de lipsa echi
pamentului corespunzător, proble
mă care poate fi rezolvată numai cu 
sprijinul asociației.

T E
suferită în Cupă, astă-toamnă. Du
minică, echipa din Cîmpia Turzii a 
cîștigat cu 5—4, meciul cu C.C.A., 
care făcea parte din... programul 
de pregătire al celor două formații. 
Or, corespondentul nostru Florea 
Petre ne semnalează că ambele e- 
chipe au luptat pentru... victorie și 
că în cursul jocului portarul Toma 
l-a lovit pe atacantul Copil I (Me
talul). Așadar, într-un meci de AN
TRENAMENT, al cărui scop este 
numai desăvîrșirea pregătirii, două 
echipe îl transformă într-o luptă 
pentru rezultat, în care scop forțea
ză jocul și dau naștere chiar la a- 
bateri de la disciplina sportivă. Ia
tă fapte reprobabile, care exprimă 
o mentalitate greșită, o atitudine 
nejustă față de pregătire. Din feri
cire, cazul este singular. Totuși, el 
se cere analizat cu atenție de către 
antrenorii celor două echipe, care 
sînt răspunzători de modul în care 
se face pregătirea jucătorilor lor. 
Asemenea tendințe periculoase, de 
goană după rezultate, trebuie stîr- 
pite imediat pentru a nu se manife
sta mai tîrziu, în activitatea com- 
petițională. Mentalitatea aceasta, 
condamnată unanim la conferința 
comisiei centrale ca fiind una din 
cauzele stagnării fotbalului nostru, 
nu are ce căuta în activitatea noa
stră sportivă.

Programul campionatului republican de 
fotbal

juniori
la

SERIA VIII

Etapa 1 — 8 aprilie: Recolta Că
rei — Progresul Cluj; Locomotiva 
Cluj — FI. roșie Cluj; Știința Clu.-
— Progresul Satu Mare; Metalul Baia 
Mare — Metalul c. Turzii; Avîntul 
Sighet stă.

Etapa II — 15 aprilie: Progresul S 
Mare — Metalul C. Turzii; Metalul 
B. Mare — Progresul Cluj; Avîntul 
Sighet — Știința Cluj; Locomotiva 
Cluj — Recolta Cărei; FI roșie Cluj 
stă.

Etapa III — 22 aprilie: Știința Cluj
— FI. roșie Cluj; Progresul Cluj — 
Progresul S. Mare; Metalul C. Turzii
— Recolta Cărei; Avîntul Sighet -• 
Locomotiva Clu'; Metalul B. Mar© 
stă.

Etapa IV — 29 aprilie: Recolta Că
rei — Metalul B. Mare; Metalul C 
Turzii — Avîntul Sighet; Locomotiva 
Cluj — Știința Cluj; Progresul S. 
Mare — FI. roșie Cluj; Progresul 
Cluj stă.

Etapa V — 6 mai: FI. roșie Cluj
— Progresul Cluj; Avîntul Sighet —

OZON: „Promitem un fotbal 
de calitate”

Antrenamentele echipei de fottal 
Progresul București se desfășoară 
aproape în fiecare zi, pe stadionul 
din str. Dr. Staicovici. Sub condu
cerea antrenorilor Gică Nicolae și 
Ion Lupaș, cei 18 jucători care 
formează lotul echipei Progresul, 
se străduiesc să atingă gradul de 
pregătire fizică, tehnică și tactică 
necesar participării la cea mai im
portantă competiție de fotbal a a- 
nului: campionatul categoriei A.

„Anul acesta — ne-a spus an
trenorul Gică Nicolae — campio
natul de fotbal constituie o proble
mă la fel de grea pentru toate e- 
chipele. Aceasta, datorită echili
brului dintre formații și fopt-ilui 
că In primele etape se desfășoară 
majoritatea jocurilor „cheie" pen
tru șefia clasamentului."

Poate tocmai datorită acestui 
fapt, cei doi antrenori întrebuin
țează, în cadrul pregătirilor, dife
rite formule în alcătuirea echipei. 
Astfel, la un singur! antrenament 
au fost încercate în apărare liniile 
Cosma-Gref-Bratu-Soare și Mîn- 
dru-Pețenchi-Bratz-Soare, în com
partimentul de mijloc cuplurile 
Ciocea-Știrbei, Ciocea-Maior și 
Maior-Știrbei. iar în atac liniile P. 
Moldoveanu-Țîrcovnicu-Ozon- Smă- 
răndescu-Blujdea; Cruțiu-Țîrcovni- 
cu-Ozon-Smărăndescu-P. Moldo- 
veanu (Blujdea) și Cruțiu-Smă- 
răndescr-Ozon -Dragomir-Colossi.

După un astfel de antrenament 
am stat de vorbă cu cîtiva i”câ- 
tori și cu antrenorii. De pildă, 
maestrul sportului Ozon ne-a vor
bit despre elfementele tinere:

— „Cei cinci tineri care au venit 
în echipa noastră s-au acomodat 
imediat cu restul jucătorilor. De 
altfel, lotul nostru are o vîrstă medie 
de 23 ani. Remarc cu satisfacție 
comportarea foarte bună a tinerilor 
Mtndru, Gref și Țîrcovnicu și sînt 
foarte supărat pe Cruțiu care nu 
este conștiincios la antrenamente 
și dovedește tendințe individua
liste"

— „Care sînt obiectivele pe care 
le urmăriți în perioada actuală la 
antrenamente ?“

— „Facem antrenamente de 5 
săptămlni — ne-a spus antrenorul 
Ion Lupaș. Pînă acum am urmărit, 
în special, pregătirea fizică. In cele 
4 săptămlni care au mai rămas 
pînă la începerea campiona'ului, 
punem accentul pe pregătirea teh
nică și tactică Insistăm mult asu* 
pra legăturii dintre compart mente 
și orientării echipei spre un !oc 
permanent ofensiv. Cerem jucăto
rilor să pună la contribuție fante
zia lor în crearea atacurilor si să 
conlucreze pentru a desăvirși omo
genitatea acestui compartiment. 
De asemenea, ne străduim să le 
imprimăm simplitatea în acțiuni și 
desfășurarea lor în maximum de 
viteză.

Totul se face în vederea unei 
bune comportări în campionatul ca
tegoriei A, despre care Ozon ne-a 
spus :

„Așteptăm cu încredere noua e- 
diție a campionatului. Am citit în 
ziarul „Sportul popular" declarația 
antrenorului Angelo Niculescu cu 
privire la echipele care luptă cu 
șanse la titlu. Asupra echine’or 
Dinamo București, C.C.A și FlaJ 
mura roșie U.T.A. sînt de aceeași 
părere. Consider însă, că au ace
leași șanse și echipele Știinta TD 
mișoara și... Progresul București. 
Ceea ce promit însă cititorilor din 
partea echipei noastre, pentru mul 
fotbalistic 1956, este un joc fru
mos. lipsit de durități și cu multe, 
foarte multe faze de fotbal de ca
litate"

H. N.

Cărei; Progresul
B. Mare; Știința __ _
Turzii: Locomotiva Clu.' stă.
VI — 13 mai: FI. roșie Cluj

S. Mare — 
Cluj — Me-

Recolta
Metalul 
talul C.

Etapa _ . .___.
— Avîntul Sighet; Recolta Cărei — 
Progresul S. Mare; Metalul B. Mare
— Locomotiva Cluj; Metalul C. Tur
zii — Progresul Cluj; Știința Cluj 
stă.

Etapa VII — 20 mal: Locomotiva 
Cluj — Progresul S. Mare; Recolta 
Cărei — FI. roșie Cluj; Progresul 
Cluj — Avîntul Sighet; Metalul 
Mare — Știința Cluj; Metalul 
Turzii stă.

Etapa Vin — 27 mai: Avîntul 
ghet — Metalul B. Mare; Știința Cluj
— Recolta Cărei; Progresul Cluj — 
Locomotiva Cluj; FI. roșie Cluj 
Metalul C. Turzii; Progresul S. Mare 
stă.

B.
C.

Sl-

Etapa IX — 3 iunie: Metalul C. 
Turzîl — Locomotiva Cluj; FI roșiei 
Cluj — Metalul B. Mare; Progresul
S. Mare — Recolta Sighet; Progresul 
cluj — Știința Cluj; Recolta Caret 
stă.



Începe campionatul republican individual de schi
' POIftKA tele
fon de fa trimisul nostru).

Astăzi după-amiază aproape 450 
de concurenți și arbitri intrau prin 
marea poartă a... „Stadionului de 
vară" pentru a sărbători împreună 
deschiderea celei mai Importante 
competiții interne a schiului nostru: 
„Campionatele republicane indivi
duale”. Tuturor li s-a părut însă că 
literele mari așezate deasupra in
trării erau nepotrivite, mai ales că 
în întreaga Poiană pîrtiile care co
boară din Postăvar sînt acoperite 
de un strat gros de zăpadă. Tocmai 
de aceea, chiar dacă nimeni nu va 
schimba această firmă e firesc ca 
noi să considerăm că ne aflăm de 
fapt pe un stadion de iarnă. Nu se 
dă oare de aci startul în probele 
de fond? Aci vor înregistra și cro- 
nometrele performanțele lui Aldes- 
cu, Moise Crăciun, Leampă sau Ște- 
fania Botcariu. Și tot aci ne vom 
întîlni din nou marți pentru a a- 
ilauda pe noii campioni de schi ai 
țării. Pînă atunci am avut prilejul 
azi după-amiază (n.r. ieri) să-i săr
bătorim pe același stadion pe com- 
ponenții echipelor clasate pe pri
mele trei locuri în întrecerea cam
pionatelor republicane pe echipe, 
care au luat sfîrșit zilele trecute.

Cei mai fericiți de succesul ob
ținut erau schiorii asociației Fla
mura roșie cărora li s-a înmînat 
o frumoasă cupă și 40 de plachete 
de aur. Muncind cu perseverență 
pentru pregătirea tinerilor schiori, 
antrenorii Vasile Ionescu, Aurel 
Jilca, Elena Tampa și Francisc To- 
rbk, care au și concurat alături de 
ceilalți membri ai echipei lor, au 
obținut un frumos succes, cîștigînd 
la luptă mare un loc de frunte în 
schiul nostru. Cei mai puternici ad
versari ai schiorilor de la Flamura 
rosie au fost reprezentanții asocia
tei Voința, învingătorii de anul tre- 
cr.t, care s-au clasat acum îna- 
fotea celor de la asociația Progre
sul.

Dar iată că nu s-a terminat bine 
o întrecere și începe alta. Acesta 
este un fapt firesc fiindcă ne aflăm 
n plin sezon al sporturilor de iar

nă. Schiorii și schioarele dețin a- 
cum cea mai bună formă ceea ce 
va face ca lupta lor să fie extrem 
de interesantă, iar acei care vor 
îmbrăca marți tricourile de cam
pioni se vor putea mîndri că au 
făcut-o în urma unei întreceri de 
un înalt nivel. Asupra acestui aspect ■ 
a insistat și tov. Netolinschi, vice
președintele comisiei centrale de 
schi, în cuvintele pe care le-a ros
tit astăzi (n.
cipanților .

Organizarea acestor întretei 
este ușurată de zăpada abundentă 
de pe pîrtii. Totuși, faptul că în 
aceeași zi au loc mai multe pro
be, atît de fond cit și alpine, va 
cere un efort foarte serios din par
tea organizatorilor mai ales că nu
mărul arbitrilor este mai mic decît 
cel necesar. Cei prezenți dau un 
ajutor eficient la pregătirea pîrtii- 
lor, astfel că la ora la care veți citi 
aceste rînduri, credem că pirtiile 
se vor prezenta în condiții bune. 
Astăzi după-amiază (n. r. ieri), de 
pildă, concurenții probei de slalom 
uriaș au făcut recunoașterea pîr- 
tiei. w

Programul inițial a suferit anu
mite modificări deoarece s-a urmă
rit ca duminică, cînd în Poiana 
Stalin urcă mii de turiști, să li se 
dea posibilitatea să urmărească în
trecerile cele mai spectaculoase. 
Prin modificările aduse programu
lui, acești vizitatori ai Poienii, pe 
care îi dorim cît mai numeroși, vor 
putea asista duminică la probele de 
slalom special seniori, la săriturile 
speciale și la trei probe pentru ju
niori.

TUDOR VORNICU

r. ieri) în fața parti-

Programul desfășurării 
campionatelor republicane 

individuale de schi
Astăzi 23 febr.; 

seniori și senioare; 
seniori; fond 5 km. senioare.

Vineri 24 febr.: slalom uriaș 
juniori și junioare; 5 km. fond ju
niori; 3 km. fond junioare; sări
turi speciale juniori; sărituri pen
tru combinată seniori și juniori.

Sîmbătă 25 febr.: 30 km. fond 
seniori; ștafetă 3x5 km. senioare; 
slalom special juniori.

Duminică 26 febr.: fond 5 km. 
junioare; ștafetă 3x5 km. juniori; 
slalom 
nioare;

Luni 
seniori; 
slalom 
km. senioare.

Marț] 28 febr.: 50 km. fond se
niori; coborîre junioare, senioare, 
juniori și seniori; 1’0 km fond ju
niori.

Slalom uriaș 
fond 15 km.

special seniori, juniori, ju- 
sărituri speciale seniori. 

27 febr.: ștafetă 4x10 km. 
ștafetă 3x3 km. junioare; 
special senioare; fond 10

„Cupa 8 Martis” primul concurs de natatie 
ai anului in

Duminică dimineața odată 
desfășurarea întrecerilor

cu 
contînd 

pentru „Cupa 8 Martie", se va inau
gura activitatea oficială a înotăto
rilor și 
Această competiție organizată 
comisia 
cinstea 
meii, are drept scop ridicarea mă
iestriei, verificarea formei sportive 
și promovarea de noi cadre ale na- 
tației feminine din Capitală. Con
cursul este eșalonat pe două etape 
de desfășurare, după cum urmează: 
duminică 26 februarie ora 10 (prima 
parte a concursului) și duminică 
4 martie ora 10 (continuarea con
cursului). Iată programul „Cupei 8 
martie": DUMINICĂ 26.11 ORA 10: 
100 m. delfin; 50 m. bras; 33 m. 
bras; 33 m. spate; 50 m. liber, DU
MINICA 4.III.ORA 10: 100 in. li
ber; 100 m. brass; 50 m. spate; 33 
m. liber; 33 m. delfin. Programul 
este completat cu probe de verifi
care pentru băieți (în afară de con
curs) conform graficului de antre
nament.

De remarcat că în program au 
fost introduse în mod obligatoriii 
probe în stil delfin, ceea ce Va avea 

ca rezultat îmbunătățirea într-un

înotătoarelor din Capitală, 
de 

orășenească de natație în 
Zilei Internaționale a Fc-

viitor apropiat a performanțelor la 
acest stil.

Organizatorii au prevăzut șî pro
be de sărituri, cu coeficient impus 
(duminică 26 februarie) și un coe
ficient liber (duminică 4 martie). 
Acest lucru — programarea la fie
care concurs a probelor de sărituri 
— va remedia în mare măsură lip
surile care au frînat dezvoltarea 
normală a săriturilor în anul 1955.

Și pentru ca programul concursu
lui să fie complet, organizatorii au 
prevăzut în încheierea celor două 
zile de concurs, cite o partidă de 
polo pe apă.

<-

Au fost alcătuite seriile 
și programul turneului F.I.F A.

R. P. Romine in seria a ll-a—— Reprezentativa de juniori a
BUDAPESTA 22. (Prin telefon 

de la corespondentul nostru Subert 
Zoltan). — Miercuri după-amiază 
a avut loc în sala de marniofă a 

. Nepstadionului tragerea la sorți a 
seriilor și programului turneului 
F.I.F.A. pentru echipele reprezen
tative de fotbal-juniori.

Echipa R.P. Romîne face parte 
rlin seria a Il-a, împreună cu Ju
goslavia, Austria și Polonia, Iată 
componența celorlalte serii:

Seria I-a .’ Ungaria, R.F. Ger
mană, Bulgaria și Anglia.

Seria III-a : Italia, Belgia, Fran- 
‘a și Saar.

Seria IV-a: Grecia, Cehoslova
cia, RD. Germană și Turcia.

Programul jocurilor este urmă
torul :

28 martie — SERIA I: Unga
ria — R.F. Germană la Budapesta ; 
Bulgaria—Anglia la Salgotarjan. 
SERIA III: Italia—Belgia la Do- 
rog; Franța — Saar la Eger.

29 martie — SERIA II: R.P. 
ROMINA—JUGOSLAVIA la Gyor; 
Austria — Polonia la Czegled. SE
RIA IV: Grecia — Cehoslovacia 
la Budapesta ; R.D.G. — Turcia la 
Tatabanya.

30 martie — SERIA I: R.F. Ger
mană — Bulgaria la Szekesfeher- 
var; Anglia — Ungaria la Tata
banya. SERIA 111: Belgia—Fran
ța la Budapesta ; Saar — Italia la 
Sztalinvaros.

31 martie — SERIA II: Jugo
slavia — Austria la Szekesfeher- 
var; POLONIA — R.P. ROMINA 
la Sztalinvaros. SERIA IV: Ceho
slovacia — R.D.G. Ia Kecskemet;

Turcia — Grecia la Salgotarjan.
1 aprilie — SERIA I: Ungaria— 

Bulgaria la Budapesta; R.F. Ger
mană — Anglia la Budapesta. SE
RIA Ill: Italia — Franța la Kec
skemet ; Belgia — Saar la Gyor.

2 aprilie - SERIA II: R.P. RO
MINA — AUSTRIA la Budapesta ; 
Jugoslavia — Polonia la Buda
pesta. SERIA IV ■ Grecia—R.D.G. 
la Eger; Cehoslovacia — Turcia la 
Dorog.

■ Zilele acestea a avut loc la Fra
ga conferința delegaților țărilor ca
re participă la competiția fotbalis
tică „Cupa dr. Gcro”. La lucrări au 
participat reprezentanții Italiei, Iu
goslaviei, Ungariei, Austriei, Elve
ției și Cehoslovaciei.

In cadrul lucrărilor s-au hotărît 
următoarele : Țlnînd seama de fap
tul că Jocurile Olimpice din acest 
an și în special campionatul mon
dial care se va desfășura în anul 
1953 în Suedia vor necesita nume
roase termene de desfășurare a în- 
tîlnirilor preliminarii, competiția 
„Cupa dr. Gerb” nu se va termina 
la sfîrșitul anului 1958, ci se va 
prelungi pînă la 30 iulie 1959. Pe 
viitor competiția se va desfășura în 
decurs de patru ani șl nu trei ani 
așa cum s-a întîmplat pînă acum.

S-au stabilit de asemenea datele de 
desfășurare a meciurilor după cum 
urmează : la 29 aprilie la Budapesta 
șl la ÎS septembrie la Belgrad se 
vor desfășura meciurile Ungaria — 
Iugoslavia. La 11 mal la Geneva va 
avea loc meciul Elveția — Cehoslo
vacia. La 20 mai la Budapesta se va 
desfășura întîlnirea Ungaria — Ce
hoslovacia, la 30 septembrie la Bel
grad meciul Iugoslavia — Cehoslo
vacia, jar Ia 16 iunie meciul Iugo

slavia — Austria.

Australia se pregătește 
în vederea Jocu rilor Olimpice

Recent s-a înapoiat in țară de
legația Comitetului olimpic romîn 
care a vizitat orașul Melbeurne 
din Australia unde va avea loc în 
acest an cea de a XVI-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară.

Intr-o convorbire cu un cores
pondent al Agenției Romîne de 
Presă, tov. S. Baranyi, conducăto
rul delegației, a făcut unele apre
cieri asupta bazelor sportive de la 
Melbourne, a interesub”' nentru 
jocuri cît și asupra condițiilor cli
materice și de cazare ce vor fi o- 
ferite participanților.

— Opinia sportivă din Australia, 
a spus S. Baranyi — manifestă un 
interes uriaș pentru Jocurile Olim
pice. Populația orașului Melbour
ne este preocupată în cel mai înalt 
grad de organizarea marelui eve
niment sportiv care va începe la 
22 noiembrie și face cele necesare 
pentru a asigura condiții cît mai 
bune desfășurării jocurilor.

In timpul șederii la Melbourne 
am vizitat toate bazele sportive și 
satul olimpic. O parte din ele sînt 
complet terminate: sala de gim
nastică, cea pentru lupte și haltere, 
sala de scrimă, baza de canotaj din 
orășelul Ballarat, situai la 160 km. 
de Melbourne. Mai sînt însă de 
efectuat lucrări importante la sta
dionul olimpic, la velodrom, la ba- 
zinut de înot și la poligonul de tir. 
Stadionul olimpic va avea o capa
citate de 110.000 locuri. Aici vor 
avea loc concursurile de atletism 
și meciurile finale ale competiției 
de fotbal.

Conducătorii comitetului de or
ganizare E. J. Hoit și L. Curnow, 
secretarul Federației olimpice E. S. 
Tanner, deputat în Parlamentul 
statului Victoria și generalul bri
gadier Elliot au declarat că atît in

satul olimpic 
tive lucrările 
timp și Australia va putea primi 
pe participanta la olimpiadă.

Satul olimpic situat în orășelul 
Heidelberg la 15 km. de Melbour
ne va găzdui delegațiile de spor
tivi din cele peste 60 de țări care 
și-au anunțat participarea la olim
piadă. In satul olimpic se 
construiește un teren de antrena
ment. Se fac lucrări serioase pen
tru a asigura posibilitatea trans-1 
miterii știrilor de presă, a trans
misiilor de radio și televiziune In 
întreaga lume. In ce privește con
dițiile atmosferice și alimentația 
va fi desigur necesară o perioadă 
de aclimatizare.

S. Baranyi a remarcat interesul 
pe care-1 manifestă cercurile spor
tive din Australia cu privire la 
participarea la Jocurile Olimpice a 
sportivilor sovietici și a sportivilor 
din țările de democrație populară. 
In Australia sportivii sovietici sînt 
apreciați printre cei mai buni din 
lume și sînt dați ca favoriți prinj 
cipali la gimnastică, lupte, canotaj, 
tir, atletism, fotbal etc. Sportivii 
australieni continuă să comenteze 
performanțele sportivilor maghiari 
Tabori, Iharos și Roszavolgyi care 
au participat la concursuri și în 
luna decembrie la Me'bourne și 
Sidney.

— Membrii delegației romîne —a 
spus în încheiere S. Baranyi — 
s-au bucurat de o primire cordială 
djn partea oficialităților sportive 
australiene care le-au dat posibili
tatea să viziteze tot ceea ce i-a in
teresat și le-au pus la dispoziție 
un bogat material documentar.

cit și la bazele spor- 
vor fi terminale la

HOTMK
S-a hotărît să se schimbe regu

lamentul competiției, care nu mal 
corespunde, și anume: fiecare e- 
chipă are dreptul să schimbe în 
timpul unul meci doi jucători, por
tarul pe tot timpul jocului și un 
jucător de cîmp ping la pauză.

■ In timpul sărbătorilor de pri
măvară numeroase echipe străine 
vor participa la turnee organizate 
în R.P. Polonă. Astfel, la 1 aprilie 
vor juca echipele Djurgardfen (Sue
dia), Wacker (Austria) o echipă din 
R. Cehoslovacă și o echipă din R.D. 
Germană.

In aceeași perioadă, cîteva echipe 
poloneze Vor evolua în străinătate. 
Ruch Chorzow va juca în Belgia, 
urmtnd ca alte echipe din prima 
categorie a țării Să evolueze în R.D. 
Germană șl R. Cehoslovacă. Tot în 
cursul lunii aprilie va evolua 
Varșovia echipa ,,Allemania“ 
Aachen (R.F. Germană), una
cele mai bune echipe ale campiona
tului vest-german.

In timpul desfășurării competiției 
cicliste „cursa Făcll't, în orașele 
Lodz, Chorzow șt Wroclaw vor avea 
loc întîlnirl internaționale.

La sfirșitul sezonului de primă
vară vot evolua la varșovia echipele

la 
din 
din

franceze F. C. Sedan și Olimpique 
(Marseille).

■ La 88 octombrie 1956 va avea 
loc la Varșovia întîlnirea Interna
țională de fotbal dintre reprezen
tativele Poloniei și Franței. Ultimul 
med între rfeptezentative.e celor 
două țări s-a desfășurat in anul 
1939 la Paris și s-a terminat cu 
victoria francezilor eu scorul de 
4—0. De atund, reprezentativa po
loneză a mai jucat o singură dată' 
cu echipa Franței (amatori) în ca
drul turneului de la J.o. de la Hel
sinki cind' a învins cu 2—1.

■ Echipa de fotbal „Steaua roșie” 
din Belgrad, care se află în turneu 
în Belgia a susținut al doilea meci 
în orașul Lifege unde a învins echi
pa Standard Club cu 5—<1 (1—0).

Echipa „Sarajevo4* se află în tur
neu în Israel. Fotbaliștii iugoslavi 
au dispus de Macabi cu 2—0 și de 
Hapoel cu 3—0 și au terminat la 
egalitate (3—3) cu combinata celor 
două cluburi. Echipa Spartak Subo- 
tița se află în turneu în Anglia unde 
va sustihe trti întîlnirl.

■ Echipa Austria <îin ........- —
află în turneu în S.U.A. .Tttcînd la 
New York cu selecționata ligii ame
ricane. fotbaliștii austrieci au cîȘti- 
—* cu 7—1 (1—1). La med au asls-

trn număr „record" de specta- 
: 6009 I

_ Echipa O.G.C. Nice din campio
natul Franței a întrecut recent e- 
chipă argentiniană San Lorenzo cu 
s—5 (2—2). Meciul s-a desfășurat la 
Nice.

Viena se

gat 
tat 
tori

<< m.)

Blakney
Thomas 

120 yarzi gar- 
triplu salt:

mondial, de- 
o lungime de

b. Clark 3:49,8 ; 
8:16,2 ; 3 mile (4828
13:36,0, Powert 13:38,0 ; 
duri: Weinberg 14,3;
Salt 14,94 m. 190 yarzi femei (91,44 

Strickland 10,7; Matews și Ja
mes 10,8 ; 80 m. garduri Austin 11,1, 
Strickland 11,2, Cooke 11.4.

omologată ca record 
oarece bazinul a avut 
25 yarzi.
• Atieții australieni au obținut în 

ultimele concursuri noi rezultate va
loroase. Proba de 440 yarzi (402,34 
m.) a fost parcursă de tînărul Gos- 
ter în timpul de 47,2 (nou record 
australian). Iată alte rezultate : 1500

• înainte de a se înapoia în Sta
tele Unite, echipa reprezentativă de 
hochei a SALA. a susținut o întîl- 
nire la Stockholm cu echipa națio
nală a Suediei. Victoria a revenit 
suedezilor cu 4—3 (2—2, 6—1, 2—9).
• Recent a avut loc la Viena un 

spectacol de gală dat de guvernul 
austriac în cinstea triplului campion 
olimpic Tony Sailer. La spectacolul 
care a avut Ioc în sala Operei de 
Stat din Viena au asistat membrii 
guvernului austriac în frunte cu pre
ședintele Republicii Austria, Theo
dor Kiirner. Președintele Theodor 
Korner, i-a acordat triplului cam
pion olimpic Tony Sailer, cea mai 
înaltă distincție a Republicii 
Austriace.
• In ultima vreme atieții indieni 

au obținut cîteva rezultate exce
lente : Sădi Lai 19,4 (record indian) 
la 100 m. plat, Gurdial Sing 15:01,2 
la 5000 m., Satiana Raian 7,39 m. la 
lungime, Daial 50,67 m. la ciocan, 
Isar Sing 14,74 la greutate, Sing 
Bullar 1,95 m. la înălțime.

& După cum s-a anunțat, înotăto
rul Japonez Nagasava a obținut tim
pul de 1:00,9 la 100 m. fluture. A- 
ceastă performanță nu poate fi însă

• După 7 runde în campionatul 
de șah al R.P.F. Iugoslavia pe pri
mul loc se află Janosevic cu 6 
puncte, urmat de Gligoric cu 5 
puncte și Matanovic cu 4'/, puncte.

In cea de a 7-a rundă Karaklajic 
l-a învins pe Jovanic, Matulovic l-a 
intreent jte Rabar iar Djapa a ob
ținut victoria în partida cu Janose- 
vic. S-au încheiat cu remiză parti
dele : Gligoric — Sokolov ; Pirk — 
Marik ; Trifunovic — Lukic ; Dju- 
rasevic — Matanovic șl Cirlc — 
Ivkov.

8 Echipa selecționată de box a 
R. F. Germane a susținut la 21 fe
bruarie al doilea meci din cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde în 
R.P. Polonă. Echipa germană a în- 
tilnit în orașul Poznan echipa re
prezentativă secundă a R.P. Polone. 
Demonstrînd o superioritate eviden. 
tă echipa poloneză a obținut victo
ria cu scorul de 16-4. O excelentă 
comportare a avut boxerul polonez 
de categorie cocoș Adamski care 
l-a învins net la puncte pe Sch
wartz. Campionul european la cate
goria muscă Basel (R.F. Germană) 
l-a întrecut la puncte pe Litke.

■ Echipa poloneză de fotbal ,,Gar- 
bamia” Kracowia, din prima divi
zie a campionatului R.P. Polone, 
întreprinde în prezent un turneu în 
R.P. Chineza1. La 1Q februarie, fot
baliștii polonezi au întîlni t echipa 
de tineret a orașului Pekin. Meciul 
s-a terminat cu scorul de 3—2 (1—0) 
în favoarea echipei chineze.

■ Fotbaliștii echipei poloneze 
C.W.K.S. care se află în R.F. Un
gară, pentru a se antrena timp de 
Inal multe Săptămînl în comun cu 
echipele maghiare, au susținut zilele 
trecute un joc amical cu formația 
Vasas din Diosgyor.

Victoria a revenit echipei ma
ghiare cu scorul de 6—1 (3—1).
• Miercuri s-a disputat la Istan

bul un nou joc între fotbaliștii ma
ghiari șl turci. Echipa R.P. Ungare 
jucînd cu Selecționata Armatei 
Turce a învins cu 9-4 (4-0). De la 
Istanbul, fotbaliștii maghiari vor ple
ca azi în Damasc, unde vor juca vi
neri și duminică cu reprezentativa 
Siriei.
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