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Lucrările Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S.

Ședința din dimineața zilei de 24 februarie
MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS transmite :
Congresul al XX-lea al P.C.U.S. își continuă lucrările. In ședința 

din dimineața zilei de 24 februarie, care s-a deschis sub președinția 
Iul M. G. Pervuhin, în cadrul dezbaterilor la raportul lui N. A. Bulga. 

nln în legătură cu Directivele Con greșului 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, primul a luat cuvîntul 
S.G. Rahimov, președintele Consiliului de Miniștri al R.SS. Azer- 
baidjane. S-a dat apoi cuvîntul lui M. D. Kovrighina (Moscova).
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SĂ LUPTAM PENTRU RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC Mîîne în sala Floreasca

AL BASCHETULUI

r
ară indojală, bas. 
chetul este unul din 
cele mai populare 
ramuri de sport. 
De altfel, în ma
joritatea țărilor, 
și în special în cele 
de democrație populară, el a luat un 
avînt nemaiîntîlnit. Sportivii noștri 
care au vizitat recent Republica 
Populară Chineză povestesc că în 

această țară terenurile de baschet 
se zăresc la tot pasul. In gări, în 
vecinătatea marilor șantiere de con
strucții, în școli, în universități, în 
incinta marilor întreprinderi sînt 
amenajate terenuri de baschet care 
nu stau nici un moment nefolosite.

In ultimii ani, baschetul din țara 
noastră a cunoscut o serioasă creș
tere cantitativă. Această utilă și 
completă disciplină sportivă a în
ceput a fi tot mai mult practicată 
în școli, întreprinderi, in universi
tăți. Numărul competițiilor a cres
cut șj el iar performantele interna
ționale înregistrate anul trecut de 
echipa reprezentativă masculină au 
arătat un început de progres al 
baschetului de performanță. Să a- 
m intim că echipa noastră națională 
a intrat — pentru prima oară în 
istoria participării ei la o aseme
nea competiție — în turneul final 
al campionatelor europene de la 
Budapesta și că la Festival repre
zentanții noștri au confirmat suc
cesul înregistrat la campionatele 
europene. O serie de jucători tineri, 
ru frumoase perspective de progres, 
cum sînt: Kari, Cucoș, Mihai Ră- 
ducanu, Cojocaru, Beretzkî etc. au 
ajuns în lotul reprezentativ, ceea 
ce arată că elementele care alcătu
iau pînă acum clasa medie a bas
chetului au început să iasă la i- 
veală.

Totuși, succesele Înregistrate pe 
plan calitativ sînt incă insuficiente; 
ele nu sini în armonie cu dezvolta
rea interesului pentru acest sport, 
cu condițiile create șj — mai ales 
- nu sînt întru totul în pas cu e- 
voluția baschetului pe plan inter
național.

Cea mai serioasă problemă 
este aceea a baschetului feminin. 
S-a scris adeseori, s-a discutat mult 
și faptele au arătat că baschetul 
nostru feminin este —- din punct 
de vedere al valorii — în urma tu
turor disciplinelor sportive practi
cate de elementele feminine la noi. 
Un joc între două formații femini
ne — fie ele chiar dintre cele mai 
bune — se prezintă la un nivel in
admisibil de slab, fapt care a făcut 
pe mulți dintre iubitorii baschetu
lui să înceapă să ocolească sălile și 
terenurile unde au loc asemenea ,n- 
Uluiri. Pornind de la pregătirea 
tehnică și terminînd cu cea tac
tică, constatăm că echipele noastre 
feminine au rămas la execuții și 
concepții învechite, că ele nu mai 
țin pasul cu evoluția jocului de 
baschet. Așa fiind, se impune — 
dar nu numai sub forma unor la
mentări care au devenit periculoa
se prin formalismul lor ,— a ce 
trece la măsuri efective pentru îm
bunătățirea nivelului baschetu'ui 
nostru feminin. Pentru aceasta este
nevoie ca :

ASOCIAȚIILE SA ACORDE 
MAI MULTA ATENȚIE BANCHE
TULUI FEMININ IN SPECIAL >1 
baschetului in general. 
Asociațiile noastre nu se preocu
pă prea mult de baschetul feminin. 
In majoritatea cazurilor, ele lasă 

lucrurile să se desfășoare la voia 
întîmplării, socotind că in acest 
domeniu inițiativa locală poate re
zolva totul. Așa se explică faptul 
că echipa Știința Cluj — de pildă 
— care a cucerit trei ani la rind 

campionatul țării și este una dintre 
bunele noastre echipe — nu are 
asigurate nici cele mai elementare 
condiții de pregătire, nu are o viață 
de secție corespunzătoare unei sec
ții campioane și își desfășoară ac
tivitatea datorită mai mult efortu
rilor personale, altruiste, ale antre
norului (Alexandru Șerban) și dra
gostei entuziaste pentru baschet a 
unora dintre jucătoare. Așa se ex
plică de ce asociația Flamura roșie 
care numără atîtea femei în rindu- 
rile sale are foarte puține echipe 
de baschet, iar echipele care au a- 
juns în campionatul republican =înt 
codașe (FI. roșie Tg. Mureș a retro
gradat iar FI. roșie Oradea a ter
minat pe ultimele locuri). Alte a- 
sociații nu se îngrijesc să asigure 
echipelor lor o conducere tehnică 
pricepută. De pildă, antrenorul I. 
Petruț a funcționat în această ca
litate la colectivul Progresul Arad, 
care avea echipă în campionatul ca
tegoriei A. Echipa a retrogradat 
însă și cu toate că aportul tînăruluj 
antrenor începuse să se facă sim
țit a trebuit să părăsească colectivul 
din cauza atitudinii conducerii co
lectivului față de el. O situație a- 
semănătoare s-a produs cu un alt 
antrenor — Anton Manole — care 
începuse să desfășoare o rodnică 
activitate în cadrul colectivului vo
ința Rădăuți. Se înțelege că prin 
manifestarea unui asemenea dezin
teres față de antrenori, și în spe
cial față de antrenorii echipelor 
minine, nu se roate realiza un salt 
calitativ.
ANTRENORII Șl I NS I RUCI UR" I 
SASE OCUPE MAI MULT. DE 
ELEMENTELE FEMININE. Există 
tendința ca antrenorii și instructorii 
să activeze, în cea mai mare majori
tate, pe lîngă echipele masculine. 
Sînt foarte puțini antrenori de valoa
re care și-au dedicat activitatea echi
pelor feminine (Prof. Leon Teodo- 
rescu, Alexandru Șerban. Emil Ma
nea) restul echipelor noastre frun
tașe sînt pregătite de antrenori cu 
mai puțină experiență și uneori de 
instructori cu slabă capacitate. In 
asemenea condiții multe demente 
de valoare nu se dezvoltă deloc 
sau se dezvoltă insuficient.

In plus, colegiile de antrenori, 
în frunte cu colegiul central, nu 
urmăresc promovarea în echipele 
fruntașe a acelor jucătoare care — 
mai ales sub aspect fizic — cores
pund cerințelor baschetului modern. 
Nu mai departe decît la București 
există jucătoare de peste 1,75 m. 
înălțime (d.ouă asemenea juc toare 
fac parte din echipa Știința Insti
tutul de Mine) care nu sînt pre
gătite suficient, așa că nu există 
garanția că vor ajunge în echipe de 
categorii superioare și, apoi, mai de
parte, în lotul reprezentativ. Insu
ficienta grijă a cadrelor de tehnici
eni față de echipele feminine este 
una din principalele cauze ale ră- 
minerii în urmă a acestora.

JUCĂTOARELE Șl JUCĂTORII 
SA ACORDE MAI MULTA ATEN
ȚIE PREGĂTIRII. însuși fap
tul că întîlnirile feminine se 
desfășoară la un nivel scă
zut, determină pe multe dintre com
ponentele echipelor noastre frunta
șe să se lase pe tînjeală, să nu se 
pregătească conștiincios. De aceea 
ele ajung să joace din ce în ce mai 
prost, să nu mai dea randamentul 
așteptat și iată cum jocurile femi
nine de baschet devin întreceri de 
cea mai slabă calitate. O serie de 
jucătoare care ar fi putut ajunge 
la un nivel superior practică și a- 
cum jocul pe care-1 practicau cu 
4-5 ani în urmă fără nici un fel 
de perspective de progres.

(Continuare in pag. a 7-a)

Dubla întîlnire de volei dintre reprezentativele 
Uniunii Sovietice și R. P. Romîne

Reprezentativele ae volei ale U.R.S.S., la sosirea în Gara de Nord. (Foto: I. Mihăică) 
---------------------------- * * ------—----------

Acceleratul de Iași a sosit a- 
seară cu punctualitatea unui cea
sornic, aducînd cu el grupuî volei
baliștilor sovietici care vor susține 
mîine și marți o dublă întî'.nire cu 
reprezentativele țării noastre.

Peronul Gării de Nord a cunos
cut animația caracteristică sosirii 
unor sportivi de seamă, așa cum

între echipele R. P.R
Spectatorii bucu eșleni 

tîlniri internaționale de

vor avea 
noi în- 

tenis de

din Capitală vor 
evoluția 

a R.P.F.
va întîlnî

echipei 
lugo- 
selec-

prilejul să urmărească 
tîlniri internaționale de 
masă Intr-adevăr, luni amatorii de 
tenis de masă 
putea vedea 
reprezentative 
slavia care 
ționata țării noastre.

Meciul între formațiile masculine 
ale celor două țări se va desfășura 
în sala Floreasca și echipele vor 
fi alcătuite din cite 5 jucători. Vic
toria va revent reprezentativei care 
va ciștiga 13 din cele 25 de parti
de individuale posibi'e.

Echipa oaspete și-a anunțat for 
matia. Ea cuprinde pe Harangozo, 
Vogrinc. Gabric. Barlovic și Mar- 
covic. Desigur numele lui Haran
gozo este cunoscut publicului bu- 
cureștean. Jucătorul sîrb a fost d<“ 
seori în țara noastră și în plus 
performanțele sale la diferitele con
cursuri internaționale la care a 
luat parte i-au creat o faimă bine 
meritată De curînd el a cucerit tit
lul de campion internațional al 
Belgiei, demonstrînd că este într-o 
excelentă formă. Vogrinc a reali
zat si el anul acesta performanțe 
valoroase. De altfel la cajrtpiona- 
t«le mondiale el i-a eliminat pe 
Ehnlich (Franța), Roothooft (Fran
ța) pierzînd cu 3-2 la Tanaka (Ja
ponia) care a ciștigat campionatul 
mondial. La recentele campionate 
internaționale ale Franței, Vogrinc 
s-a clasat pe locul al doilea. In 
decursul competiției el l-a elimi
nat pe cunoscutul jucător ceh Ivan 
Andreadis

(continuare In pag. a 3-a)

sînt jucătorii și jucătoarele de vo
lei din reprezentativele U.R.S.S. 
Delegația sportivilor sovietici, care 
este condusă de președintele sec
ției unionale de volei, V. Savin, a 
fost întîmpinată de tov. Al. Și- 
perco, vice-președinte al C.C.F.S., 
tov. Ion Balaș, vice-președinte al 
C.C.F.S., jucătorii și jucătoarele

Vâîm Harangczo (R.P.F. Iugosla
via), unul dintre cei mai buni ju

cători din lume.

v
Astă-seară pe pat-noarul Dinamo

Festival cu Itural sportiv
Zilele premergătoare alegerilor 

de deputați în sfaturile populare, 
prilejuiesc în întreaga țară en 
tuziaste manifestații și competiții 
sportive. Pe această linie se si
tuează și inițiativa Casei Cen
trale a Armatei, care organizează 
astă-seară, pe patinoarul Dina

mo din șoseaua Ștefan cel Mare, 
un frumos festival cuiturat-spor- 
tiv pe gheată.

loturilor de volei ale țării noastre, 
precum și de numeroși alți sportivi 
și activiști sportivi.

Voleibalistele și voleibaliștii so
vietici au fost întîmpinați cu căl
dură de sportivii bucureșteni. A« 
ceștia, odată cu cuvintele de bun

(Continuare în pag. a 3-a)

Victof Ctoctttea participă 
la turneul Hiternațronal de șah 

de (a Dresda
LA DRESDA va începe la 28 fe

bruarie un mare turneu internațio-' 
nai de șah la care vor participa 
16 șahiști din 11 țări. Printre par
ticipant se află marii maeștri 
hurii Averbach (U.R.S.S.) și Lu- 
dek Pachman (R. Cehoslovacă), 
maeștrii internaționali Holmov 
(U.R.S.S.), Sliwa (R.P. Polonă), 
.Uhlman (R.D. Germană) și alții.

Țara noastră va fi reprezentată 
de maestru! Victor Ciocîltea care 
împreună cu campionul R.P.R., 
Ion Bălănel, în calitate de consuU 
tant, a părăsit Capitala zilele tre< 
cute, plecînd spre Dresda.

(Agerpres)

in progia.t.ui festivalului care 
va înceoe la era 18,30. sînt nr?- 
văzute demonstrații de patinaj ar
tistic și oatiri'i viteză, numere co
mice și acrobații pe gheață. In 
încheierea festivalului se va des
fășura un meci de hochei pe ghea
ță între echipele C.CA si Voin
ța București.

Prezentarea programu.ui. Mir
cea Crișan, Horia Șerbănescu și 
Radu Zaharescu.



stăzi se încheie prima. e- 
tapă a marii competiții 1 
de masă, Spartachiada 

de iarnă a tineretului. Timp 
de peste 2 luni, în toate coleț- ' 
tivele sportive de la orașe și 
sate a domnit o vie activitate 
sportivă, care a angrenat sute 
de mii de tineri și tinere de pe 
întreg cuprinsul țării în con
cursurile de schi, patinaj, șah, 
săniuș, tenis de masă, trîntă 
și gimnastică.

De acum înainte, cei 
buni dintre concurenți vor 
tinua întrecerile în cadrul 
pelor superioare. Conform 
gulamentului, desfășurarea
pelor a doua (pe raion sau o- 
raș) și a treia (pe regiune), va 
avea loc în intervalul dintre 
25 februarie și 18 martie. A- 
ceste întreceri trebuie perfect 
organizate iar desfășurarea lor 
sărbătorească trebuie să con
stituie o preocupare de frunte 
a forurilor organizatoare.

Colectivele sportive au
toria de a asigura pregătirea 
temeinică a concurenților califi
cați pentru etapele superioare 
și, totodată, de a asigura con
tinuitatea activității celorlalți 
participant! la Spartachiadă, 
prin angrenarea lor în con
cursuri organizate pe scară lo
cală, în disciplinele prevăzute 
de regulamentul competiției ca 
și în alte discipline sportive.

Toate eforturile pentru buna 
desfășurare a etapelor superi
oare ale Spartachiadei de iarnă 
a tineretului!

mai 
con- 
eta- 

re- 
eta-

da-

La încheierea primei etape

S-a terminat prima etapă a unei 
mari competiții sportive de masă 
Pentru prima oară, anul acesta, 
întreg tineretul patriei a avut pri
lejul să se întreacă într-o com
petiție, unică, cuprinzîndu-i deo
potrivă pe sportivii de la orașe 
51 sate, din școli și facultăți. A- 
cest fapt a constituft oarcă un 
stimulent în plus pentru sutele de 
nm de tineri și tinere care au 
luat startul în concursurile de 
schi, patinaj și săniuțe, care s-au 
întrecut în concursurile de șah, 
tenis de masă, trîntă și gimnasti
ca. Și cu toate că sîniem departe 
<1e a avea la dispoziție toate da
tele privind desfășurarea Sparta 
chiadei în întreaga tară, putem 
face de pe acum cîteva aprecieri 
Pe marginea desfășurării primei 
etape.

Un prim aspect, deosebit de îm
bucurător, îl constituie larga par
ticipare a tineretului la această 
competiție a sa. Nu ne referim 
atît la cifre pe regiuni sau raioa
ne, despre care am vorbit deseori, 
în coloanele ziarului nostru. Este 
adevărat că 100.000 de concurenți 
în regiunea Timișoara de exemplu, 
constituie o cifră impresionantă. 
Mai sugestive însă sînt cifrele 
care vorbesc despre participarea 
într-un colectiv oarecare sau in
tr-un sat. Iată, de pildă, 6 colecti
ve sportive Flamura roșie: colec
tivul mixt Oradea, Comerțul ali

mentar Galați, M.I.U., Fabrica de 
confecții, Comerț și Alimentar din 
București. In aceste 6 colective 
au luat parte la concursurile Spar
tachiadei aproape 7500 de concu- 
renți. Iată și alte exemple: 565 
concurenți la Școala profesională 
de ucenici din Sighet, 1200 de 
probe trecute la Șc. prof, de uce
nici din Otelul Roșu, peste 2000 
în colectivul Progresul Cluj... Este 
lesne de înțeles ce poate repre
zenta în viața unui colectiv spor
tiv organizarea unui concurs care 
atrage un asemenea număr de 
participanți, este ușor de priceput 
ce acțiune propagandistică și mo
bilizatoare poate avea o suită de 
astfel de concursuri. Și mai con
cludent este acest fapt atunci cînd 
vorbim despre sate. In comuna 
Bunești (r. Rm. Vîlcea) au concu
rat 800 de tineri și tinere, la Bor- 
lești (r. Buhuși) aproape 300, la 
Dîrlos (r. Mediaș) 368 iar la 
Moșna, în același raion, 785. Nu 
este deloc de mirare că asemenea 
evenimente sportive au deșteptai 
un viu interes pentru activitatea 
sportivă: la Bunești. de pildă, oa
menii au ajuns la concluzia că 
ar fi păcat ca activitatea începută 
iarna să nu continue și in vară 
și, ca primă acțiune, au hotărît 
să construiască din resurse locale 
un stadion de tip colhoznic, cel 
mai bun și mai frumos din întreg 
raionul.

Dar, șirul aspectelor îmbucură
toare nu se oprește aci. In re
giunile Bacău, Galati, Suceava si 
altele, au avut loc adevărate cam
panii de confecționare de materiale 
sportive cu posibilități locale. 
Concursurile Spartachiadei, ce- 
rînd multă inițiativă, au și pri
lejuit multe acțiuni interesante

colectivele sportive nu s-au mul
țumit să organizeze concursuri în 
ramurile prevăzute de regulament 
ci, în perioada în care iarna s-a 
lăsat așteptată, au atras tineretul 
și în concursuri de alt gen: cros 
de iarnă, popice, haltere, etc. Mai 
mult decît atît, odată cu termina
rea primei etape începe în raionul 
Hațeg o competiție nouă, rezerva
tă sportivelor, care se va desfășura 
în opt ramuri de sport la orașe și 
cinci la sate. Sînt inițiative folosi
toare, care trebuie extinse, pentru 
a se asigura continuitatea activi
tății începute prin concursurile 
Spartachiadei

De astăzi, începe perioada în 
care se vor organiza etapa a doua 
și a treia. Aceasta nu înseamnă 
însă că odată cu terminarea pri
mei etape trebuie să ia sfîrșit și 
preocupările colectivelor față de 
Spartachiadă. Dimpotrivă, de acum 
înainte aceste preocupări trebuie 
să se desfășoare „pe două fron
turi". Este vorba, în primu] rînd, 
de pregătirea tehnică și tactică 
a concurenților calificați pentru e- 
tapele superioare. Pe de altă parte 
însă, masele de participanți la pri
ma etapă nu trebuie private de 
posibilitatea de a concura în alte 
întreceri sportive de iarnă; deci, 
este vorba de organizarea în con
tinuare a unor concursuri, în ca
drul cercurilor și a colectivelor 
sportive.

Prima etapă a Spartachiadei de 
iarnă a dovedit încă odată largile 
posibilități organizatorice ale co
lectivelor noastre sportive. Aceste 
reale posibilități trebuie folosite 
cu aceeași intensitate și în viitor, 
pentru dezvoltarea largă a mișcă-

Așa. de pildă, în unele regiuni, . rii noastre sportive de masă.

Clubul colectivului Progresul Sebeș. Sportivii iși dispută întiietaiea 
la șah, in cadrul Spartachiadei

Cîteva rezulta e...

ta La întrecerile organizate în 
comuna Breaza, raionul Reghin, au 
luat startul 228 participanți dintre 
care 51 fete. Cu prilejul organiză
rii acestei competiții, foarte multi 
tineri din localitate și-au confec
ționat schiuri și săniuțe. Dintre 
aceștia amintim pe Albert Uilaky, 
Iuliu Szabo, Albert Zolian, etc. 
(P. Truția, corespondent).

a Pe stadionul C.A.M. din Ca
pitală s-au desfășurat întrecerile 
de schi, săniuțe și patinaj organi
zate de colectivul sportiv Flamura 
roșie Alimentar. Probele au fost 
cîștigate de : Stela Bărbieru (schi 
junioare), Letiția Avram (schi se
nioare), Constantin Popa (schi ju
niori), Ștefan Nicolae (schi se
niori), D. Teodorescu (patinaj ju
niori), N. Maioru (patinaj seniori). 
La săniuțe copii, pe primele trei 
locuri s-au clasat Grigcre Avra- 
m«scu, Toni Mardare și Vasile Io- 
nescu. (I. Kaufman, corespondent).

■ In raionul Sighet, numărul 
participanților prezenți la startul 
întrecerilor din prima etapă a Spar
tachiadei de iarnă se ridică la cifra 
de 5000. La reușita acestei mobili
zări s-au evidențiat îndeosebi co
munele : Sarasău (510 participanți), 
Remeti (270 participanți), Străm- 
tura (255), Budești (230) Cîmpu- 
lung la Tisa (485), iar din orașul 
Sighet: școala profesională meta
lurgică și colectivul sportiv Pro
gresul. (V. Dabala, corespondent).

■ Pînă în prezent, la întrecerile 
Spartachiadei organizate în raionul 
Sibiu au participat 6150 sportivi, 
dintre care 2223 fete. Pe discipline, 
situația este următoarea : Schi 991, 
șah 993, tenis de masă 408, gim
nastică 1668, patinaj 459, săniuțe 
2051, etc. S-au evidențiat în mod 
deosebit comunele Cristian, Roșia, 
Avrig și Sadu, (T. Ciolacu, cores
pondent)

■ Dintre colectivele sportive din 
Orașul Stalin o bună mobilizare în

întrecerile Spartachiadei a realizat 
colectivul sportiv Locomotiva. Nu
mărul sportivilor ceferiști cuprinși 
în aceste întreceri se iidică la 3000, 
dintre care: 613 la șah, 608 la te
nis de masă, 677 la gimnastică, 520 
ia schi, 130 la patinaj, 400 la să
niuțe și 80 la trîntă. (C. Gruia, co
respondent).

s In raionul Gherla, regiunea 
Cluj, cele mai frumoase rezultate 
au fost obținute de colectivele 
sportive Recolta din comunele: 
Buza, Iclod, Cornești, Mintiul 
Gherlei și Borșa. Dacă ar fi exis
tat însă o preocupare de la înce
putul competiției, Spartachiada de 
iarnă a tineretului s-ar fi bucurat 
de un și mai mare succes. (Fran- 
cisc Balasz, corespondent).

■ La întrecerile organizate da 
colectivul sportiv Locomotiva Com
plexul C.F.R. Brăila, au participai 
235 de sportivi. Această cifră este 
însă departe de a oglindi posibili
tățile mobilizatorice de care dispune 
respectivul colectiv sportiv. Nu s-a 
putut obține o mai bună mobili
zare deoarece, în momentul de față, 
colectivul Locomotiva nu dispune 
de nici o pereche de schiuri. Din 
această cauză participanții la în
trecerile de schi nu au putut să-și 
dispute îniîietatea decît atunci cînd 
colectivul sportiv Dinamo Brăi'a 
le-a împrumutat schiurile necesare. 
(V. Ștefănescu, corespondent).

a In comuna Bunești (r. Rm. Vîl
cea), întrecerile Spartachiadei s-au 
bucurat de un deosebit succes. Nu
mărul participanților la marea 
compe.iție s-a ridicat la 800, din
tre care 76 băieți și 90 fete la gim
nastică, 159 băieți și 91 fete la 
șah, 161 băieți și 110 fete la să
niuș, 1C8 băieți și 5 fete la schi. 
Un prețios ajutor în materiale 
sportive și îndrumare tehnică l-a 
primit colectivul din partra cercu
lui spor.iv al Administrației C.C.S. 
de la băile Govora. (/. Urseam, 
corespondent).

i 
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începuturile presei SPORTIVE
Este foarte gr. u de precizat mo

mentul cînd cut avui loc primele 
manifestări sport've in târg noas
tră și tot atît de greu de stabl. it este 
și data apariției primelor consem
nări asupra acestor evenimente în 
presa timpului. P’crdu'e. răzlețite 
printre celelalte fenomene ale vieții 
publice, manifestările sportive din 
perioada primelor începuturi nu au 
un caracter d ferentiat și ca atare 
ecourile lor în publicațiile cotidia
na ale vremii sînt extrem de greu 
de determinat. In ceea ce privește 
însă presa sportivă de specialita
te, datele sînt oarecum mai lesne 
de obținut.

Pr'rm publicație sportivă pe care 
am întîlnit-o deocamdată in isto
ria presei romînești este „Buletinul 
Societății de dare ia semn din. 
București" din anul 1869, adică de 
aaum aproape un veac. Buși în- 
biblioteca Academiei R.P.R. nu se 
găsește decît exemplarul citat, din 
text am putut totuși deduce că Bu
letinul apărea, probabil, cu mult 
înainte, deoarece din „Raportul A- 
nual al Comitetului Societății către 
principala adunare generală" se 
precizează că „Societatea de da
re la semn" luase ființă încă din 
anul 1861. Sîniem îndreptățiți așa-
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Fir să presupunem că ne aflăm în 
fața uneia din primele forme or
ganizate ale unei grupări spor
tive ce și-a desfășurat activitatea 
p mal multi ani și poate chiar în 
fața primului document de Presă 
romînească

Nu la multă vreme după aceea, 
ta anul 1883, apare un alt Buletin 
„Jahresbenicht des Bukares'er TUrn- 
vc.-eins" (raportul anual al socie
tății de gimnastică din București). 
Această cunoscută și, după cum se 
vede, destul de veche ăwmiție 
sportivă, înființată de cîțiva ama
tori de gimnastică din rîndurile 
germanilor stabiliți în București, 
cuprindea și pe primii sportivi ro- 
mîni. Publicația are o viață con
siderabilă. căci ti urmărim apari
ția an de an pînă în 1935, adică 
peste o jumătate de veac. Ea ne in
formează pe toată acedstzi perioadă 
despre dezvoltarea „societății de 
gimnastică", făcîndu-ne să cunoaș
tem o serie de date privind bogata 
și rodnica ei activ’.tate, precum și 
performanțe, nume de gim-naști sau 
aspecte generale ale vieții sportive 
din vremea aceea.

Tot anuarul citat ne comunică le
găturile ce existau intre gunnaștii 
bucureșteni și membrii unei și mai 
vechi. asociații, turistică de data a- 
ceasta, care activa însă în Ardeal, 
dincolo de hotarele de atunci ale 
țării și al cării buletin anual 

„Jahrbucn des sieueflburgischen 
Kairpathenvereins", (Anuarul socie
tății carpatine din Ardeal), pe carp 
l-am gas t de asemenea în biblio
teca Academiei R.P.R., a apărut 
între anii 1881 și 1944.

Pornit la început de la un carac
ter pur turistic, cu dări de s amă 
asupra activității și dezvoltăr i—sec
țiilor soc'etății ce ființau în fiecare 
mare oraș din Ardeal (Sibiu, Bra
șov, Cluj, Sighișoara) și care tota
lizau încă din primul an 480 băr
bați și 18 femei, auprinzînd des
crierea pe larg a turelor efectuat', 
cu fotografi și desene, „Anuarul" 
alunecă din ce în ce mai mult pe 
panta unei politici nvlitariste, tipic 
prusace, ajungînd pînă la urmă un 
organ de propagandă pentru elo
gierea hitlerismului și susținerea 
războiului fascist.

In numărul 65 din 1943, cuprin- 
zînd dările de seamă asupra activi
tății din ultimii ani, de la cea de 
a 62-a conferință a societății, ra
portorul oficial anunță cu „mîndrie" 
faptul că un mare număr de mem
bri ai asociației „pregătiți cu aju
torul turismului să înfrunte grelele 
viscole din răsărit sau furtuni e ne
cruțătoare din munții Bosniei și 
Herțegovinei, au împrospătat rîn- 
duirile soidațiloir și ofițerilor dlin 
SS“. Sfîrșitul războiului a pus însă 
capăt, după 63 de ani de activitate 
unei asociații ce trădase cauza 

cinstită și sănăoasă a sportului, 
devenind o oficii ă a propagandei 
fasc.sie și o organizație paramili
tară de sprUnire a ră b iu ui cri
minal.

Două al e masive pu iical.t are 
și-au întins apariția de asemenea 
pe o perioadă înd-iung iă sini a- 
nuxrele cunoscu'elor cluburi al no
bilimii și mari burghezii: „Jokey 
Club" și „Aulomobil Clubul Rom n“ 
Cu un puternic caracter de castă, 
fiicînd o severă separați: intre
membrii cluburilor și restul socie
tății, cu condiții de adm sibili.ate 
speciale, cele două cluburi duceau 
» viață cu totul izolată, străină de 
frămin'ările vieții sportive din a- 
cea vreme, dar nu Dot atît de străi
nă de evenimentele pol'ticț si eco
nomice ale timpu'iF.

„Dările de seamă anuale" ale 
„Jokey Clubului* ce încep să apară 
încă din 1885, cuprindeau p' lingă 
listele membrilor, majoritatea lor 
prinți, mari proprietari, boieri e c:, 
mai toate nume cu rezonanță nobi
litară și gestiunile unor afaceri in- 
floritoare făcute sub paravanul 
„dragostei pentru creșterea și îm
bunătățirea rasei cavaline". Foto
graf ile cailor importați din străi
nătate, a’e proprietari cr de herghe
lii și grajduri, „pedigreul" și per
formanțelor cailor și jocheilor ace
sta era m-ltrialul d- bază cl a; u- 
arelor „Jokey Club". E drept că în 
pagin'le anuarului epare atașată și 
o fascieoM dedicată secției de c ri
mă, dar aceasta se vădeș'e s'-rb 
informată și lipsită de preocupări. 

fiind de asemenea mai mult o d-re 
ie s amă asupra v'cții mondene. 
Alături de aceasta, anu.rul „Jokey 
Club" dă știrea pro'eciUlui de în
ființare a unei secții noi: tirul cu 
porumbei. Dar an'renoru1 străin ce 
urma să fie adus in țară nu a 
mai v-rdt și aceas ă ramură spor
tivă n-a mai luat.fință decît mu f. 
ani mai tîrziu.

Tot ain seria aceasta a Anuare
lor și Dărilor de seamă, tr.ai putem 
ci a încă două titluri de periodice 
al căror conținut nu-l vom mai tre
ce în revistă, deoarece se referă 
la același gen de rapoarte ca și 
cele prezentate tmi sus. Este vor
ba de „Darea de seamă a societății 
Aurora", apărută în București în 
două serii de cîte un an 1906-1907 
și 1913-1-914, și de „Anuarul T.C.R." 
(Tenis Clpb Romîti) editat în el e
va Lroșuri elegante privind act'vitci- 
tea puținilor, dar ,,dis inșilor" 
membri între anii 1910-1916

Accs'e prime pubdenții sportive 
inventariate. sumar / u îisd?r -au 
decît tn prea mică măsură sarcini
le unei adevărate prese sportive, 
căci, deși avînd un caracter perio
dic, ele nu îmbrăcau decît aspectul 
restriins al unor dări de seamă a- 
dresate membrilor societăți: r spec- 
t'.ve.

Prima publicaț'e sportivi- pro r 
zisă apare d?-abia in anul 1893, 
la 1 noiembrie, intitulată „Bicicle
ta" și purtînd subtitlul „Pruna re
vistă yelocipedică din Romînia" a- 
păr'md bilunar sub direcția „propri
etarului fondator B. D. Zissman,



o

Meciul internațional 
intre echipele R. P. R.

(umare din pag. 1)

La fel și ceilalți trei jucători 
sirbi — Gabric, Barlovic și Mar- 
covic — au mai participat la com
petiții în țara noastră. Ei sînt ta- 
lentați și des'ășoară un joc spec
taculos. Menționăm că Barlovic l-a 
învins în campionatele internațio
nale a’e Italiei pe reprezentantul 
nostru Tiberiu Harasztosi. Intere
sant este faptul că atît Barlovic. 
cit și Marcovic utilizează paleta 
cu burete.

Echipa noastră va fi selecțio
nată din următorul lot de jucători: 
Toma Reiter, Mate' Gardner, Tibe
riu Harasztosi, Paul Pescli, Mircea 
Popescu și Otto Bottner. După cum 
se ooate vedea echipa romînă va 
fi formată din jucători cunoscuți 
care au obținut importante și nu
meroase succese internaționale. Me
ciul de luni se anunță însă sub aus
picii deosebit de interesante. Echi
pa noastră a fost învinsă la Bu-

Dunrrnică și luni ia Russe 
(R. P. Bulgaria)

Intiinirea internațională feminină 
ife tenis de masă 

intre selecționatele de tineret 
ale R. P. R. și reprezentativele 

R. P. Bulgaria
Aseară a părăsit Capitala, ple- 

cînd la Russe (R.P. Bulgaria), 
Iotul celor două selecționate fe
minine de tenis de masă ale R.P.R. 
care vor susține o serie de întîl- 
niri prietenești cu jucătoarele de 
tenis de masă din R.P. Bulgaria. 
Au făcut deplasarea următoarele 
jucătoare: Ella Zeller, Maria Go- 
lopența, Irma Magyari, Mariana 
Barasch, Geta Strngaru, și Anita 
Babichian.

Intîlnirile de tenis de masă de 
la Russe se vor desfășura în cin
stea Zilei Internaționale a Femeii, 
și vor avea loc duminică și luni. 
Se vor disputa două întîlniri in- 
terechipe. Ambele meciuri se vor 
desfășura după sistemul Cupei 
Corbillon. Prima selecționată de 
tineret a țării noastre va cuprinde 
pe Ella Zeller și Maria Golopența. 
Cele două jucătoare ne vor re
prezenta atît în meciurile de sim
plu, cît și în cele de dublu. Cea 
de a doua echipă va fi formată 
din jucătoarele Irma Magyari și 
Geta Strugaru pentru partidele 
de simplu și de Irma Magyari și’ 
Mariana Barasch pentru jocul de 
dublu.

Reprezentantele tenisului de ma
să romînesc s-au mai întîlnit cu 
jucătoarele de tenis de masă din 
R.P. Bulgaria la campionatele 
mondiale care au avut loc în Bucu
rești în anul 1953. Victoria a re
venit atunci cu ușurință echipei 
R.P.R., care era însă formată din 
Angelica Rozeanu, Șari Szasz și 
Ella Zeller. A doua întîlnire a fost 
în cadrul campionatelor mondiale 
de la Utrecht (Olanda) cînd vic
toria a revenit tot echipei noastre.

de tenis de masă
și R. P. F. Iugoslavia

dapesta la un scor sever. Cu toate 
acestea sîntem convinși că jucă
torii noștri vor depune toate efor
turile de care sînt capabili tocmai 
pentru a arăta că această înfrînge- 
re nu este concludentă, în ceea ce 
privește valoarea lor reală. Deci 
meciul dintre echipele R.P.R. și 
R.P.F.I., este o excelentă ocazie 
pentru jucătorii romini de a se 
reabilita și de a înscrie în palma
resul lor o comportare valoroasă, 
la înălțimea condițiilor pe care 
le-au avut pentru pregătirea lor, 
la nivelul posibilităților lor tehnice.

Fiecare întîlnire individuală din 
cadrul acestui meci se va disputa 
după sistemul „cel mai bun din 
trei seturi". Partida dintre echi
pele Republicii Populare Romîne 

și Republicii Populare Federative 
Iugoslavia va începe la ora 17,30 
în sala Floreasca și se va disputa 
concomitent pe două mese.

★
Miercuri, tot în sala Floreasca, 

va avea loc dimineața începînd de 
la ora 10, iar după-amiază de la 
16,30 concursul individual elimina
toriu. Se vor disputa meciuri în 
cadnuil probelor de simplu bărbați 
și dublu bărbați. La simplu băr
bați vor participa pe lîngă cei cinci 
jucători oaspeți și cei mai buni 11 
jucători romini. Aceștia sînt: Toma 
Reiter, Matei Gantner, Tiberiu Ha
rasztosi, Paul Pesch, Mircea Popes
cu, Otto Bottner, Nicu Naumescu, 
Ion Andronache, Zaharia Bujor, 
Alexandru Șirlincan și Angelica 
Rozeanu. De altfel maestra emerită 
a sportului va participa și în proba 
de dublu bărbați unde va face pe
reche cu Matei Ganlner.

★
^Jucătorii iugoslavi sînt așteptați 

să sosească în Capitală în cursul 
dimineții de mîirte.

Zilele acestea au plecat spre 
București, în vederea unor în
tîlniri amicale, reprezentativele de 
volei ale Uniunii Sovietice.

Cu cîțiva ani în urmă, voleiba
liștii sovietici puteau fi conside
rați, ne drept cuvînt. cei mai pu
ternici din lume. In 1952 ei au de
monstrat convingător aceasta, cîș- 
tigînd primul loc, atît în întrece
rile feminine cît și în cele mas
culine, Ia campionatele mondiale 
desfășurate ie Moscova.

In același timp, într-o serie de 
♦ări europene și mai cu seamă în 
țările de democrație populară, vo
leiul a început să capete o răs- 
pîndire tot mai mare. Intr-un 
timp scurt, echipele Cehoslovaciei. 
Rcmîniei, Bulgariei, Poloniei și 
Ungariei au obținut mari succese 
în dezvoltarea acestei discipline 
sportive. E suficient să spunem că 
anul trecut la campionatele euro
pene feminine primul loc a revenit 
echipei cehoslovace. Reprezentativa 
Uniunii Sovietice s-a aflat pe lo
cul 2.

Cu totul nesatisfăcător a evoluat

Miine in sala Floreas^
Dubla întîlmre de volei dinlre reprezentativele 

Uniunii Sovietice R. P. Romîne
(urmare din pag. I)

sosit pe care le-au adresat, și-au 
manifestat bucuria pentru această 
nouă întîlnire, nerăbdarea de a-i 
vedea iarăși „la lucru* și convin
gerea că jocurile de miine și de 
marți vor constitui spectacole de 
un ridicat nivel, precum și un rod
nic schimb de experiență. Pe toți 
îi îndrituiesc să aibe această con
vingere trecutele partide ale echi
pelor U.R.S.S. la care au asistat, 
dar în special neuitata demonstra
ție făcută de ele în 1950, în sala 
Floreasca.

Nu exagerăm dacă spunem că 
acea demonstrație nu poate fi ui
tată de cei care au văzut-o și nici 
că în urma splendidei evoluții de 
atunci a voleibaliștilor sovietici, 
voleiul din țara noastră și-a schim
bat radical concepția, a făcut pași 
mari înainte. Am reușit chiar să 
devenim un adversar redutabil 
pentru voleibaliștii sovietici. In 
decursul anilor neam întîlnit de 
nenumărate ori cu reprezentativele 
U.R.S.S., dar victoria a revenit de 
fiecare dată (cu excepția victoriei 
echipei noastre masculine din vara 
anului trecut) reprezentativelor U- 
niunii Sovietice, ceea ce dovedește 
că sîntem buni elevi, dar că mal 
avem de învățat.

In ceea ce privește meciu
rile de mîine nu vom tace 
pronosticuri asupra rezultatelor. 
Avem însă certitudinea că vom 
asista la jocuri de înaltă vă- 

Voleibaliftii sovietici joacă in România
•—Articol scris pentru ziarul Sportul popular •—•
și echipa masculină a U.R.S.S., 
clasată pe locul 4.

In ultimul timp echipa masculi • 
nă a Uniunii Sovietice a început 
să joace mai bine. Toți componen- 
tii ei se află într-o formă bună. 
Echipa joacă mai sigur în apărare, 
aplică tactici mai variate în atac.

In componenta echipei reprezen
tative a U.R.S.S. care joacă în 
Romînia se află unul din cei mai 
populari jucători sovietici, Kon
stantin Reva. Numele lui este larg 
cunoscut iubitorilor voleiului din 
multe țări. Reva are 35 de ani. 
Anul trecut evoluția sa a fost 
mai puțin încununată de succes 
și unii începuseră chiar să vor
bească despre „apusul" gloriei 
sale sportive. Dar Reva și-a gă
sit din nou forma cea mai bună, 
remareîndu-se ca unul dintre cei 
mai puternici jucători ai ephinei. 
Konstantin Reva este maior în Ar
mata Sovietică. De mulți ani el este 
nelipsit din echipa Clubului Spor
tiv Central al Ministerului Apă
rării, de multe ori campioană a 
U.R.S.S

Un joc plin de virtuozitate de

Antomna Moiseeva, din echipa fe
minină de volei a Uniunii Sovietice 

loare tehnică, de mare spectacu
lozitate și, mai ales, că tehnicienii, 
jucătorii și spectatorii, vor avea 
multe de învățat. Chiar dacă se
lecționatele țării noastre se vor 
prezenta lipsite de aportul unor 
elemente de bază (Roman, H. Ni- 
colau, Răducanu, Mihăilescu la 
băieți, Doina Corbeanu, Tatiana 
Avacum, Ia fete) sîntem siguri că 
cei care ne vor reprezenta nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
a răsplăti încrederea ce li s-a a- 
cordat, pentru a cinsti culorile 
țării noastre.

★
întrecerile de volei dintre repre

zentativele R.P. Romîne și Uniunii 
Sovietice se vor desfășura mîine 

monstrează alți doi componenți al 
reprezentativei: Iurii Cesnokov și 
Gherman Smoieaninov. Primul are 
22 de ani, cel de al doilea 23. 
Cesnokov face parte din cadrele 
armatei jucînd în aceeași echipă 
cu Reva. Smoieaninov învață la 
Institutul tehnic superior „Bau
man" și joacă în cadrul formației 
moscovite „Dinamo".

Al doilea an consecutiv evolu
ează cu succes în echipa repre
zentativă a țării tînărul student 
din Kazani, Nil Fasahov. Cel mai 
tînăr membru al echipei este 
Ghennadii Gaikov. El are 19 ani 
și învață în Institutul mecanic 
din Leningrad. E un jucător în 
plin progres. A fost inclus în re
prezentativa țării încă de pe tim
pul cînd era elev în clasa a X-a 
a școlii medii.

*
Cea mai experimentată jucătoa

re a reprezentativei feminine este, 
firește, Vera Ozerova. Ea are 32 
ani, joacă frumos și, ceea ce e 
mai important, foarte sigur. Oze
rova face parte din echipa asocia
ției „Dinamo", una din cele mai 

după-amiază în sala Floreasca 
după următorul program :

de la ora 16: joc între două se
lecționate de juniori din Capitală;

ora 17,30: Festivitatea de deschi
dere;

ora 18: R.P.R. — U.R.S.S. (fe* 
minin) ;

ora 20: R.P.R. — U.R.S.S. (mas
culin).

In aceste meciuri echipele vor fl. 
alcătuite din următoarele loturi:

U.R.S.S. (feminin) : Vera Oze
rova, Sonia Gorbunova. Miniona 
Sacse, Antonina Moiseeva, Kira 
Gorbaceva, Lida Boldîreva, Lelia. 
Kalenika, Ala Galakova, Lida StreL* 
nikova, Militia Kononova, Liusiar 
Mișcereakova, Lida Ivanskaia- 
Antrenor: M. S. Sungurov.

(masculin) : Reva, Fasahov, Ces* 
nokov, Scerbakov, Smoieaninov». 
Gaikovoi, Veiskopf, Titov, Makago* 
nov, Koșelev, Busalaev. AntrenorC
A. V. Eingorn.

R.P.R. (feminin) : Rodica Să* 
deanu, Sonia Colccriu, Ana Susan* 
Natalia Cernat, Elena Răzvanță». 
Ana Zabara, Tinela Pleșoianu» 
Georgeta Snop, Florina Teodorescu,. 
Cornelia Timoșanu, Eugenia Meto— 
padov, Veronica Zama. Antrenori 
Miron Georgescu. ('

(masculin) : Ponova, Crivăț, Pio* 
con, Miculescu, Mușat, Rusescu* 
Medianu, Botez, Derzsi, Lăzărescu* 
Cherebețiu, Corbeanu. Antrenori 
Gh. Petrescu.

puternice ale țării.
Căpitanul echipei feminine este- 

de mulți ani multilaterala sportivă 
Alexandra Ciudina. In momentul 
de față însă, Ciudina se pregăte
ște pentru sezonul atletic foarte 
încărcat, motiv pentru care nu fa
ce deplasarea în Romînia.

In afară de Ozerova, echipa 
„Dinamo" Moscova mai dă repre
zentativei pe Sofia Gorbunova și 
Lilia Kalenika. Gorbunova are 28 
ani și o mare experiență a între
cerilor internaționale. Spre deose
bire de ea, Kalenik a fost inclusă, 
abia anul trecut în reprezentativă i

Una din cele mai tinere repre» 
zentante ale echipei Uniunii So
vietice este Antonina Moiseeva* 
membră a asociației Lokomotiv.

Să urăm voleibaliștilor ambelo!" 
țări ca meciurile lor să se des
fășoare la nivelul cel mai înalt. 
Fie ca aceste întîlniri să slujeas* 
că consolidării și mai puternice 
a prieteniei frățești dintre sporti
vii Uniunii Sovietice și cei ai Re
publicii Populare Romîne.
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proprietarul magazinului de mașini 
de cusut și de velocipede „Com
pania Americană", revista iși con
sumă prima serie de numere, între 
datele de 1 nov. 1893 și 1 febr. 
1894. încă din articolul de fond al 
primului număr se arată: „între
buințarea velooipedelor luînd zilnic 
o mai mare dezvoltare î-r. Romînia, 
ne-am hotărît să dăm la lumină a- 
ceastă revistă al cărei scop este 
întărirea și răspîndirea gustului ve- 
locipediei la noi..."

In'r-adevăr. sub această promisi
une revista publică o serie de in
formații și date asupra ciclismu'ui 
din țară și străinătate, face uncie 
recomandări tehnice, prezintă fi
guri ale promotorilor biciclis nulul 
în tară (C. Dumitrescu, N.Veles- 
cu. Ca-ntili) sau anunță concursuri 
oficiale de ciclism, dar în cea mai 
trare parte se preocupă de aspectul 
senzațional, extravagant, ce-l îm
bracă biciclismul pe vremea aceea.

Cităm cu titlul de curiozitate ti
tlul cîtorva articole:
„O înmormîntare pe velociped la 
Baltimore"

„Un biciclist a'acat de Arabi" 
' ,.Orbii velocipediști" etc., etc.

De fapt, ‘revista servea interese
le „proprietarului fondator" și pa
ginile ei erau pline de reclame pen
tru produsele pe care magazinul 
Zissman le oferea cumpărătorilor. 
In afară de biciclete revista în
demna pe cititori să cumpere din 
magazinele „directorului"... „vi
nuri tonice, pudră, întăritoare, dro
guri, călimări, sfeșnice, tampoane. 

garnituri pentru fumat, etc.". Sub 
pretextul propagandei pentru ci
clism, ceva nou și atrăgător pe vre
mea aceea în țară la noi, acest 
„multilateral" reprezentant al ț r- 
m i a nericane iși făcea cu succes 
propriile afaceri.

In anul 1898 întilnim „Ziarul 
călătoriilor și întîmplărilor de pe 
mare și uscat" care, deși nu era 
o publicație sportivă proprlu-zisă, 
publ:că din primul număr „Epi
soade din călătoria mea la Podul 
Nord" de Fridjof Nansen precum 
și „Turismul în țară", relatări con
crete despre excursiile și turele 
făcute de iubitorii acestui sport, 
puțini pe atunci în țara noastră. 
Alături de aceste rubrici revista 
ce avea să devină ani mai tîrziu 
„Revista Științelor și a Călătorii
lor" publică pe Ungă diversele 
puncte de atracție turistică, mono
grafii, ca Cetatea Neamțului, Mî- 
năstirea Tismana, și altele, intere
sante date despre „Expediția vasu
lui Belgica la Podul Sud" din 1897 
la care după cum se știe a luat 
parte și cunoscutul savant romîn 
Dr. Racoviță.

De-abia începînd cu anul 1901, 
biblioteca Academiei 
poate pune la 
cetarea revistei 
tul" revistă 

R.P.R. ne 
îndemină cer- 
lunare „Spor- 

de vînătoare, că
lărie și bicicletă". Ea face să apară 
pentru prima oară în presa sporti
vă, reguli tehnice, mecanice și igie
nice de folosire a bicicletei.

Numai caracterul ei confuz ex
plică, desigur, faptul, că alături de

descrierea dramaticului asalt de 
scrimă dintre căpitanii lxirițescu 
și Mihail’di, în care primul și-a 
găsit moartea, apărută sub titlul 
„Primele victime" și-au pu:ut face 
loc și știri mondene, ca de exem
plu despre voiajul cu automobilul 
la Paris al unei familii spaniole.

„Anuarul turiștilor di-n Romînia" 
este numele exact al revistei ce 
apare în 1904 sub îngrijirea Dr. 
Ureche și a lui Tzigara Ssmurcaș. 
Publicație anuală a „Societății tu
riștilor din Romînia", revista pu
blică pe lîngă descrierea urtor ture 
alpine și nautice „O excursie de 
canotagiu de la Galați la Constan
ța" (pline de farmecul necunoscut al 
primelor începuturi), articole cu su
biect geologic semnate de prof. Lu- 
dovik Mrazec, versuri de St. O. 
Iosif sau umor de Dr. Iodoform 
(Ureche). Tot din anuar aflăm data 
certă a înființării Societății Turiș- 
l’lor din Romînia (S.T.R.) ce avu
sese loc un an mai devreme, adică 
la 1903.

„Anuarul Automobil Club Romîn:" 
apare în 1905, un an după înfiin
țarea clubului. In prima pagină o 
fotografie a prințului George Bi- 
bescu, îl înfățișează pe acesta la 
volanul unui automobil Mercedes în 
jurul căruia, acoperiți de un nor 
de fum, o grămadă de gură cască 
au rămas în admirație.

Redactat In limbile romînă și 
franceză Anuarul din 1905 se des
chide cu statutul al cărui capitol 
vorbește de avantajele membrilor.

A C.R. iar ma: d parte la capitolul 
„Scopul" se spune :

„...o societate de încurajare, al 
cărei scop este de a dezvolta în 
țară gustul, mișcarea și industria 
automobilelor...

...și de a grupa partizanii auto
mobilismului pentru apărarea in
tereselor și drepturilor, de a procura 
toate înlesnirile și țoale avantajele 
pos’bile membrilor săi...’.

Cine erau cei ce doreau dezvol
tarea industriei automobile, cine 
putea practica acest sport și despre 
care interese și drepturi era vorba, 
ne-o spune lista celor 50 de pro
prietari de mașini din țară care nu 
sînt decît membrii Comitetului de 
conducere al A.C.R.-ului: Prințul 
Suțu, Prințul B'bescu, Prințul Brîn- 
coveanu, Prințul Ghica, Prințul 
Moruzi sau a marilor proprietari 
agricoli și industriali ca Asan, 
Leon Leonida, Darvari ș.a.

Regretăm că nu putem reproduce 
aci darea de seamă asupra primei 
curse de automobile din țară ținute 
în 1904 la 22 sept, pe distanța Bu
curești (Filaret) — Giurgiu și îna
poi. Cei 6 concurenți plecați din 
București la ora 9 dimineața au 
sosit, după multe peripeții la Giur
giu in jurul orei 12. „Primirea sen
zațională" făcută prințului Bibescu 
— primul sosit — banchetul dat în 
cinstea concurenților șl întoarcerea 
lor triumfală la București, sînt re
latate cu o savoare umoristică.

In 1906 apare „carnetul sportiv" 
ce-și deschide primul număr cu 
lista concurenților romini șț strâmt 

înscriși în „primul „championat" al 
Romîn-iei de la Arena Circului Si- 
dioli". Aci printre numele luptător 
rilor străini cu faimă mondială ca. 
Lurich, Paul Koch, Zbisko Cziga- 
nieviez, Paul Pons, etc. întilnim. 
opărind pentru prima oară în presa 
sportivă numele luptătorilor ro+ 
mini: N. Dumitrescu, St. Consta n- 
tinescu, Nic. Șerbănescu-, Constan* 
tin Popovici, Stroescu, George Du* 
mitrescu, Păiș sau G. Preoțescu ce- 
și-au ' legat apoi numele pentru 
multă vreme de istoria sportului 
romînesc.

Vorbind despre succesul acestui 
sport nou în țară la noi, revista: 
„Carnetul Sportiv" din 24 septem-, 
brie 1906 scria. „Luptele au deve* 
nit în ultima vreme spectacolul de 
predilecție al publicului bucureș* 
team".

Despre congresul „Societăților șl. 
maeștrilor de gimnastică din țară1* 
aceeași revistă ne informează că a 
fost urmată la scurtă vreme de în* 
ființarea „Federației Societăților de 
Gimnastică din țară" din al cărui 
comitet făceau parte Spiru Haret, 
prof. D. Ionescu și cunoscutul ma
estru N. Velescu părintele gimnast 
ticii, scrimei și tirului de mai tip* 
ziu.

(urmare în numărul viitor)

MIHU DRAGOM1R 
D. MANOILEANU x
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Izî $ mîine în campionatele (Te îasclîdt
’ Unsprezece întîlniri programea/a 
azi și mîine campionatele catego
riei A la baschet. Echipele femi
nine sînt la a doua etapă. Ele nu 
a.u oferit îr.să o inaugurare fericită 
campionatului, practicînd jocuri de 
calitate foarte scăzută în etapa în- 
tîi. Pentru spectatorii prezenți du
minica trecută în sala Floreasca 
din Capitală întîlnirile Constructo
rul București—Progresul Tg. Mureș 
și Știința Invățămînt—Știința Cluj 
au fost exemple de felul cum nu tre
buie să se joace baschet. Consta
tarea este cu atît mai gravă ou cît 
este vorba aici de echipe care au 
contat în ultimii ani printre frun
tașele baschetului nostru feminin. 
Ne referim, în primul rînd, la 
Constructorul București care po
sedă acum cel mai valoros și com
plet lot dintre echipele participante 
Sa campionat Totuși, echipa bucu- 
reșteană a practicat ur. joc lipsit 
de orizont de claritate. Alt caz este 
acela al echipei Știința Cluj, cam
pioană a țării în mai multe rînduri. 
Echipa din Cluj a prezentat la Bu
curești o echipă complet nouă. Cu 
excepția Suzanei Șerban nu a ju
cat nici una dintre baschetbalistele 
fostei formații de bază. Dacă penitru 
Elsa Sebestyen, transferată la Meta- 
llul Cluj, există o explicație a absen
tei din formație, întrebăm ce se în- 
itîmp'.ă cu restul jucătoarelor dintre 
care unele ar fi încă utile echipei. 
Sîntem convinși că și aici lipsa de 
ijnteres pe care colectivele Știința 
și consiliul central aii acestei aso
ciații îj manifestă față de baschet 
își arată urmările. Și cînd ne gîn- 
dim cîte echipe de primă categorie 
are Știința I Cele mai multe dintre 
ele, și exemplul Științei Cluj se 
adaugă celui recent semnalat, al 
Științei Timișoara, activează însă 
la întîmplare, secțiile din care fac 
parte fiind modele de... dezorgani
zare I Slab s-a comportat și Progre- 
,sul Tg. Mureș. Dintre echipele care

au promovat în categoria A, numaj 
Voința Orașul Stalin a dovedit 
perspective de progres. O mențiune 
pentru echipa Știksța Invățămînt, 
unde munca de pregătire dusă cura
jos de mai mulți ani, fără ur
mărirea rezultatelor imediate începe 
să-și arate efectelle pozitive. In 
concluzie, etapa de început a cam
pionatului feminin confirmă va
loarea scăzută a echipelor noastre 
și, ceea ce este mai grav, ne arată 
că eforturile pentru a se depăși ac
tuala fază nu sînt atît de susținute 
oum era de așteptat

Să vedem ce se va petrece în 
etapa de mîine, care programează 
jocurile : Știința Itnvățiămîr.t—Me
talul Cluj; Știința I.C.F.—Flamura 
roșie Oradea; Progresul Oradea— 
Constructorul București; Știința 
Cluj—Progresul Tg. Mureș; Lo
comotiva București—Voința Orașul 
Stalin.

In campionatul masculin, etapa 
înitîi cuprinde următoarele meciuri: 
Dinamo București—Progresul Aria 
București ; Progresul Cluj—Știința 
I.C.F.; Progresul Tg. Mureș—Di
namo Tg. Mureș ; Constructorul 
O’.uj—Dinamo Oradea ; C.C.A.— 
Știința Țimișoara; Locomotiva 
București—Progresul Orașlul Sta
lin. Ies în evidență partidele Pro
gresul Cluj—Știința I.C.F., Con
structorul! Cluj— Dinamo Oradea, 
Progresul Tg. Mureș— Dinamo Tg. 
Mureș.

întîlnirile din București se dispu
tă în SALA DINAMO, după urmă
torul program: Azi (de la ora 17): 
Locomotiva București—Progresul 
Orașul Statin (m): Locomotivai 
București—Voința Orașul Sta
lin (f). C.C.A.—Știința Timișoa
ra (m); mîine (de la ora 9.30): 
Știința Invățămîr.t—Metailul Cluj 
(f); Știința I.C.F.—FU. roșie Ora
dea (f); Dinamo București—f 
greșul Arta București (m).

Pro-

Activitatea
— Mîine dim.neață de la ora 10 . 

se va desfășura în sala liceului de 
băieți nr. 12 din str. Italiană un 
concurs de lupte de categorii, do
tat cu „Cupa de iarnă". Tot aci, 
în continuare, se vor întîlni echipe
le Progresul și Voința București.

— Din provincie continuă să ne 
sosească corespondențe privind, mai 
a’es, pregătirile echipelor de cate
gorie A., care, peste o săptămînă 
țvor intra în „focul bătăliei" pentru 
cucerirea titlului de cea mai bună 
echipă de lupte din țară. Unele 
echipe se pregătesc cu seriozitate 
și au și condiții bune, alte 
formații privesc cu superficialitate- 
întrecerea și nici nu au asigurate 
condițiile de pregătire necesare 
luptătorilor. O echipă căreia i s-au 
creat mai ales în ultimul timp con
diții bune este Metalul din Baia 

‘Mare. Astfel, secția de lupte se 
pregătește într-un local nou, iar 
colectivul se îngrijește cu mal mul
tă atenție de cele necesare luptăto
rilor. In schimb, de la Arad am 
primit vești proaste în legătură cu 
activitatea secției de lupte a Fla-

la
nwr.i roș.i b.T.A. Din lotul primei 
formații, vin la antrenamente doar 
unii luptători și aceștia, sporadic. 
Deși antrenorul. Grossman depune 
mari străduințe pentru buneii mers 
al secției, el nu este ajutat nici de 
conducerea colectivului, nici de co
mitetul sindical. Astfel, deși secția 
se antrenează într-o saîă de gim
nastică, destul de bună, totuși fap
tul că acea~ta este neîncălzită a 
îndepărtat de la antrenamente ma
rea majoritate a luptătorilor 3iri 
echipa de campionat. „Dacă aces
tea sînt condițiile în care se pre
gătește Flamura roșie U.T.A., ne 
scrie corespondentul nostru St. 
Weinberger, desigur că nici rezul
tatele nu vor fi mai bune".

— In ce privește regulamentul 
campionatului, facem unele preci
zări : se va concura la categoriile 
de greutate prevăzute în regula
mentul internațional, adică 52, 57, 
62, 67, 73, 79, 87 kg. și grea Li
mita maximă de virsta a juniori
lor este 19 ani, ceea ce înseamnă 
că în campionat pot participa 
tineri născuți în anul 1937.

Primele rezultate
POIANA Sial.lN (pun leieion 

de la trimisul nostru). —- In cursul 
zilei de joi, participanții la cam
pionatele republicane individuale 
de schi și-au început întrecerile, și 
nu după mult timp iubitorii schiu
lui au putut afla cine sînt primii 
campioni din acest an: Madi Ma- 
rotineanu (C.C.A.) la slalom uriaș 
senioare, Manole. Aldescu (Dina
mo) la 15 km. fond seniori, Elena 
Zangor (C.C.A.) la 5 km. senioare. 
Din păcate, cîștigătorul cursei de 
slalom uriaș seniori, Radu Scîrneci 
(C.C.A.) nu a putut primi titlul cu
cerit în proba sa, care, din vina 
unor arbitri, se va redisputa.

Cu toate diferențele de timp care 
separă pe primii clasați de restul 
participanților nu se poate spune, 
totuși, că titlurile au fost cucerite 
cu ușurință. Madi Marotineanu a 
depășit cu peste 3 secunde pe ur
mătoarea clasată, Hilde Welter. 
Pentru a obține această diferență 
a fost necesar ca noua campioană 
să-și supravegheze atent cursa și 
să-și asigure, pe prima parte a tra
seului, un avantaj suficient, astfel 
ca în partea a doua a probei să 
tie preocupată doar de menținerea 
primului loc. Merituoasă este com
portarea Hildei Welter, care după 
o absență destul de lungă din schi, 
reușește să întreacă concurente ne
lipsite de la probele alpine. Doar 
o secundă a separat-o pe Edith 
Treybal de locul II, însă chiar și 
poziția a treia pe care o are în 
clasament trebuie considerată foar
te bună, avînd în vedere că în ur
ma sa s-au clașat Elena Epuran și 
S. Zerman.

Moise Crăciun a dat emoții sus- 
ținătoriilor lui Manole Aldescu și 
lui C. Enache, pornind tare pe pri
ma parte a parcursului și anunțîn- 
du-se astfel drept un principal can. 
didat la lupta pentru primul loc. 
Pînă în cele din urmă însă, Al
descu, care de-a lungul întregului 
sezon s-a dovedit a fi primul fon- 
dist al țării, reușește să refacă 
handicapul și să obțină chiar un 
avantaj de aproape un minut față 
de coechipierul său S. Enache cla
sat pe locul II. Pentru cei 15 km. 
ni se pare bun locul ocupat 
Drăguș (IV), specialist în 
mai lungi. De asemenea, 
buie subliniată comportarea
Olteanu (Recolta), Stelian Drăguș 
(C.C.A.) și Gh. Sumedrea (FI. ro
șie) sosiți în primele 10 locuri îna
intea lui I. Cimpoia. Această probă 
a fost deosebit de interesantă și 
simplul fapt că în min. 59 din mo
mentul startului au pătruns pe sta
dion nu mai puțin decît 14 concu
renți, este elocvent.

De asemenea, trebuie să subli
niem faptul că timpul lui Aldescu 
54’30” este cel mai bun realizat 
pînă acum într-o probă pe 15 km. 
de către un schior romîn.

Un aspect cel puțin la fel de îm
bucurător este și acela că timpul 
schiorului clasat pe 
sub o oră: 59’59” și 
curenți au reușit în 
să realizeze norma
corespunzătoare categoriei I.

Proba de 5 km. senioare a dat, 
în sfîrșit, celor mai bune fondiste

din camp’onatul republican de schi

Manole Aldescu (Dinamo) puf in 
înainte de intrarea în start

și

de G. 
probe 

tre- 
lui V.

din Capitală 
mîine, o nouă

Concursul atletic din sala Floreasca
Sala Floreasca II 

găzduiește, astăzi și 
întrecere a atleților fruntași din
întreaga țară. Concursul înceDe 
astăzi la ora 16 (50 m. toate ca
tegoriile; greutate senioare și iu- 
nioare; înălțime, prăjină și lun
gime seniori și juniori) și conti
nuă mîine dimineață de ia ora 
9.30 (40 m.g. senioare și junioare; 
55 m.g. seniori și juniori; lungime 
și înălțime senioare și junioare; 
triplu salt și greutate seniori și 
juniori). La întreceri vor partici
pa, printre alții: Iolanda Balaș, 
Melania Velicu, Silvia Băltăgescu, 
Inge Knobloch, Luiza Pascu, Lia
na Jung, Ioana Luță, Alexandrina 
.Tănase, Ion Soter, Ion Knaller. 
Alexandru Merică, Ion Wiesen-

inayer, Lotar Marks, Șt. Prisicea- 
nu, Al. Stoenescu, ‘
Radulescu, Mircea

Concursul oferă 
bună ocazie de a 
de dezvoltare a formei sportive a 
atleților respectivi.

Gh. Stanei, Gh. 
Ursac. etc.
antrenorilor o 

verifica stadiul

locul 22 este 
că 42 de con- 
acest concurs 
de clasificare

prilejul să se alinieze la start și 
să se înfrunte în mod direct pentru 
cucerirea titlului de campioană a 
probei. Pînă acum, victoriile în di
feritele curse pe această distanță 
fuseseră împărțite. Elena Zangor 
a reușit să rezolve în favoarea ei 
întrecerea cu celelalte schioare a- 
coperind cei 5 km. în 23’42”. Intre 
următoarele 3 clasate diferențele 
sînt infime. O secundă între a doua 
și a treia, 40 de secunde între a 
treia și a patra, 30 secunde între a 
patra și a cincea și 18 secunde 
între aceasta și cea de a șasea 
clasată.

In privința pîrtiilor trebuie spus 
că ele s-au prezentat în condiții 
optime, zăpada fiind excelentă și 
vizibilitatea bună. De data aceasta, 
ceara nu a mai avut importanța 
din alte întreceri, așa îneît se poa
te spune că doar valoarea tehnică 
și tactica adoptată de schiori au 
decis clasamentele. Slalomul fete
lor s-a caracterizat prin proble
mele de viraj pe care le-a pus și 
a permis celei care a alunecat mai 
bine, care a schiat mai corect și 
care nu a avut rețineri, să cîștige 
primul loc. Iată rezultatele tehnice 
pe probe:

Slalom uriaș senioare: 1. M. Ma- 
rotineanu (C.C.A.) 2:06,7. 2. H.
Welter (Metalul) 2:09,9; 3. E. Trey- 
bal (Progresul) 2:10,9; 4. E. Epu- 
ran (Știința) 2:11,6; 5. St. Zerinan 
(FI. roșie) 2:12,2; 6. R. Bugl (FI. 
roșie) 2:20,6. Traseul a măsurat a- 
proximativ 1.400 m. fiind presărat 
cu 40 de porți și avînd o diferență 
de nivel de 400 m. Au terminat 
cursa 9 concurente.

15 km. fond seniori: 1. M. Aldes
cu (Dinamo) 54:30.0; 2. C. Ena
che (Dinamo) 55:52,0; 3. M. Duca
ru (Dinamo) 56:34,0; 4. G. 
(C.C.A.) 56:43,0; 5.
(Dinamo) 57:00,0; 6.
(C.C.A.) 57:48,0. 7.
(Recolta) 58:26,0; 8.
(C.C.A.) 58:39,0; 9. Gh. Sumedrea 
(FI. roșie) 59:05,0; 10. 1. Cimpoia

Gh. 
M. 
V. 
Șt.

Drăguș 
Olteanu 
Crăciun 
Olteanu 
Drăguț

Boxul in Capitală
• in reuniunea de joi seara din 

cadrul campionatelor republicane 
de calificare au obținut victoria ur
mătorii pugiliști bucureșteni : D. 
Baurdă, P. Vizitiu, Gh. Drăgan, O. 
Siiberman, M. Albu, Ștefan loja, 
N. Ene, Al. Constantin, M. Balogh 
și N. Vlăsceanu.

Astă-seară au loc finalele fazei 
orășenești în sala Ciulești, înce- 
pînd de la ora 18. Vor evolua o 
serie de tinere elemente printre 
care: D. Ionescu, D. Morăruș, N. 
îchim, M. Urlățeanu, M. Stoiano- 
vici, M. Băloiu, D. Niculescu, A. 
Bucur, etc. (D. Vașilfy cpregpcxm 
dent}.

kC.C.A.) 59:07,0. 82 de înscriși, 78 
prezenți la start, 76 clasați, 2 a- 
bandonați.

5 km. senioare: 1. Elena Zangor 
(C.C.A.) 23:42,0; 2. Șt. Botcariu 
(Dinamo) 24:12,0; 3. I. Simon (Di
namo) 24:13,0. 4. L. Tabără (Voin
ța) 24:53,0; 5. Eva Covaci (Voin
ța) 25:23,0; 6. El. Tampa (FI. ro
șie) 25:41,0; 7. I. Teutch (Progre
sul) 26:20,0; 8. M. Borzea (Dina
mo) 26:24,0; 9. A. Mănescu (FI. 
roșie) 26:38,0; 10. H. Schuster
(FI. roșie) 27:20,0. 27 înscrise, 25 
prezente la start, 23 clasate, 2 a- 
bandonate.

Primele întreceri din cadrul cam
pionatului republican din acest an 
s-au desfășurat azi dimineață cînd 
au avut loc probele de fond pentru 
juniori și junioare. In general, în
trecerile au fost viu disputate, ti
nerii concurenți arătînd pe lîngă o 
vie dorință de a se clasa cît mai 
biine și o bună pragătire tehnică. 
Iată rezultatele: junioare 3 km. (12 
concurente): 1. Sofia Boghez (Re
colta) 14,49; 2. Iolanda Balaș (Pro
gresul) 15,15; 3. Maria Bratu (Re
colta) 15,34; 4. Estera Adam (A- 
vîntul) 15,39; 5. Maria Lescan (FI. 
r.) 16,25; juniori 5 km. (12 concu
renți): 1. Ion Bogdan (Voința) 
19,53; 2. Gh. Cioacă (Recolta)
20,33; 3. Gh. Cincu (Metalul) 21,04; 
4. D. Voicu (Dinamo) 21,41; 5. Gh. 
Oprea (Voința) 21,58; 6. N. Milcan 
(Loc.) 22,12.

Re-

minute pe care Moise 
obținuse asupra lui Gh. 
15 km. fond era cit pe 
insuficient pentru obți-

Disputată pentru a doua oară, 
proba de slalom uriaș seniori a fost 
cîștigată de Gh. Cristoloveanu (Di
namo) Ia mare diferență. Totuși, 
rezultatele pe care le publicăm sînt 
prtovizorii deoarece la ora cînd 
ni s-a telefonat arbitrii mai aveau 
de judecat unele contestații,
zultatele tehnice sînt: 1. Gh. Cris
toloveanu (Dinamo) 3:01,3; 2. I. 
Bîrsan (Dinamo) 3:07,8 ; 3. M. Bîră 
(C.C.A) 3:08,3; 4. I. Letcă (Dina
mo) 3:10,4; 5. R. Scîrneci (C.C.A.) 
3:10,7; 6. I. Berindei (Ș.jința) 
3:11,9; 7. M. Bucur (Progresul) 
3:13,1 ; 8. Pus Theil (Voința) 3:14,3; 
9. M. Enache (C.C.A.) 3:14,9; 10 
H. Bergel (Voința) 3:17.3

La combinata nordică, avantajul 
de cîteva 
Crăciun îl 
Frățilă la 
aci să fie
nerea primului loc.

Clasamentul combinatei este ur
mătorul : 1. M. Crăciun (C.C.A.) 
394,5; 2. Gh. Frățilă (Dinamo) 
394,3 ; 3. C. Tiron (Metalul) 354,0 ; 
4. C. Ducaru (Dinamo) 351,1. Să
riturile speciale juniori au revenit 
talentatului Tibor Peterfi (Voința) 
care a totalizat 200,1 puncte avînd 
sărituri de 39,5 și 41,5 m.

La slalom uriaș juniori N. Iovici 
și-a reconfirmat valoarea terminînd 
pe primul loc la mare diferență de 
următorii clasați. Clasament : 1. N. 
Iovici (Fi. roșie) 2:38,0 ; 2. P. Clinei 
(Progresul) 2:47,2 ; 3. 1. Zangor 
(FI. roșie) 2:47,7 ; 4. R. Banu (Pro. 
greșul) 2:50,3; 5. C. Tăbăraș (Pro
gresul) 2:51,0; 6. K. Fronius (Vo
ința) 2:56,3.

SĂ TERMINĂM ODATĂ CU „PLIMBĂREȚII”!
tele-
Ceea
cam-

POIANA STALIN 24 (prin 
fon de la trimisul nostru). — 
ce s-a întîmplat in prima zi a 
pionatelor individuale de schi ale 
R.P.R cu prilejul disputării probei 
de slalom uriaș a fost de-a dreptul 
scandalos. D>n neglijența conduce
rii Combinatului și în special a to_ 
varășului Ion Biolan, la ora 10 
cînd s-a dat plecarea în probă nu 
era asigurată legătura între start 
și sosire, din simplul motiv că nu 
erau telefoane. Această legătură a 
putut fi stabilită abia după ce Mi
hai Bîră — concurentul cu Nr. 3 — 
a plecat din start. Pe de altă parte, 
mai mulți dintre arbitrii care tre
buiau să asigure buna desfășurare 
a întrecerii, au dat dovadă de co
moditate și dezinteres, ajungînd la 
unele porți după ce mai mulți con
curenți își terminaseră coborîrea. 
Prezenfîndu-se prea tîrziu la pos
turile lor, aJMtrii n-au mai putut 
așeza fanioanele pe bețe decît du
pă trecerea mai multor concu
renți, astfel că proba s-a disputat 
neregula mentar.

Acestea sînt, pe scurt, faptele, 
gentru noi care am asistat la

concurs lucrur le au apărut și mai 
grav. La un moment dat, pe cana
lul Sulinarului exista un singur ar
bitru la 14 porții (Notați că e vor
ba de slalom uriaș), alte porți n-a
veau fanioane, iar concurenții se 
zăpăceau pUr și simplu, trecînd 
dintr-o porțiune unde porțile aveau 
fanioane, într-alta numai cu bețe. 
Juriul probei a primit mai multe con
testații iar cursa — conform regula
mentului — a fost anulată. In a- 
celași t’mp, comisia de organizare 
a luat măsuri împotriva principa
lilor vinovați, suspendînd pe Gh. 
Găitănar, responsabilul arbitrilor 
probei, care a dovedit total dezin
teres și nepricepere (vor trebui trași 
la răspundere și cei care i-au încre
dințat această funcție). Aurel Mun- 
teanu și Ștefania Teodorescu, care 
s-au prezentat la posturile lor du
pă trecerea mai multor concurenți.-

Comisia de organizare urmează 
să ceară comisiei centrale de schi 
și C.C.F.S. sancțiuni aspre împo
triva acestor trei și a altor arbitri 
și în același timp să ia măsuri în 
ceea ce privește conducerea Combi
natului,

Accentuăm odată in pius că s-i 
vădit cu acest prilej nepriceperea 
multor arbitri și in special a celor 
din București, care pur și simplu 
nu-jj dau seama de ceea ce se Pe
trece în fața ochilor lor. O bună 
parte dintre arbitrii verificați, bine 
pregătiți, n-au putut să se prezinte 
la campionate și în acest moment 
la Poiana Stalin se află o seamă 
de „pl'mbăreți" care cred că arbi
trajul ia un campionat este un pri
lej de excursie și destindere. Dar 
nu numai atît: mulți dintre ei sînt 
atît de străini de schi incit, de pil
dă, arbitra Cornelia Spătaru, prin 
fața căreia trecuseră Cristoloveanu, 
Bîră, Scîrneci, a întrebat cu naivi
tate pe spectatori: „Cînd credeți că 
începe concursul?"

Mulți dintre ei nu sînt în stare 
să se deplaseze trei metri pe schiuri 
și totuși sînt chemați să asigure 
buna desfășurare a celei mai im
portante competiții de schi din țara 
noastră.

Pe de altă parte, arbitrajul la 
schi a devenit o problemă de fami
lie. Intîlnim aici surori, frați și 
soții ale diferiților arbitri care

prin... rudenie se socotesc și ei ar
bitri. Cunoștințele contează mai 
puțin...

Împotriva celor care tolerează j- 
ceastă situație vor trebui luate as
pre măsuri.

Cu toate că Ia început se părea 
că s a schimbat ceva, conduce
rea Comb’natulut continuă să mear
gă cu aceeași consecvență pe li
niari obișnuită de dezinteres. 
Dacă-1 întrebi pe tovarășul director 
adjunct Ion Biolan despre situația 
telefoanelor de pe pîrtie, îți vorbește 
de zeci de fire așezate pretutin
deni. Totul este sublim, dar... în re
al tate... lipsește cu desăvîrșire.

bine sînt cei mai mari nedreptă
țiți?

In primul rînd schiori; care au 
luptat din toate puterile, Radu 
Scîrneci, care a coborît excelent, 
dar care se vede probabil privat de 
titlu, din cauza unor nepricepuți și 
indolenii.

Să sperăm însă că pînă la urmă 
vor învinge cei mai buni și mai 
ales că o mătură cu fire tari va fa
ce curățenie în acest sport

T. VORNICII



Pregătirile atleților ploeșteni Hote
Spre deosebire de anij trecuți, 

cînd atletii își întrerupeau complet 
activitatea chiar imediat după des
fășurarea ultimului concurs, la 
sfîrșitul anului 1955 atleții și an
trenorii din Ploești nu au avut nici 
un fel de întrerupere în munca 
lor, desfășurînd, cu o rîvnă deose
bită, o intensă activitate de pregă
tire. Astfel, chiar din luna decem
brie a anului trecut, după ședințele 
de analiză a sezonului atletic 1955, 
antrenorii și atleții ploeșteni au tre
cut de îndată la o muncă susținută, 
la baza căreia au stat propria lor 
experiență, experiența atleților frun
tași din țară și din străinătate, ca 
și planul de perspectivă pentru se
zonul competițional al anului 1956. 
Atleții din secțiile colectivelor Fla
căra, Voința și Progresul se întîl- 

i nesc cu regularitate în sa'a le sport 
a stadionului Flacăra, pe pista, ame. 
najată sub tribuna a il-a a stadio
nului, sau prin împrejurimile tere
nului „Radu de la Afumați", unde 
fac crosuri. In această perioadă, a- 
tleții ploeșteni participă la cîte pa
tru antrenamente săptămînal, din 
care două au loc în sală.

Antrenamentele secției de atle
tism a colectivului Flacăra sînt con
duse de antrenorul Gh. Bejan și se 
bucură de participarea a peste 20 
de atleți și atlete, din care pot fi 
remarcați, prin conștiinciozitatea a- 
fătată: Alice Junele, Viorica Giur-

„Cupa 8 Martie” Ia natațiie
Bazinul acoperit Horească, va 

găzdui mîine la ora 10 a.m. pri
mul concurs de natație al anului. 
Este vorba de „Cupa 8 Martie", 
organizată de comisia orășenească 
de natație în cinstea Zilei Interna
ționale a Femeii. Această competi
ție va reuni la starlul probelor toa
te secțiile feminine aparținînd co
lectivelor sportive bucureștene. Ast
fel, din colectivul Știința nu vor 
lipsi tinerele înotătoare Ingrid 
Rothe, Margareta Witgenstein. Mi- 
haela Popescu, Astrid Gobel, Astrid 
Wachter, Veronica Dodan, etc. 
Progresul va prezenta, de aseme
nea, un lot puternic : Elisabeta Bra- 
tu, Elena Ghinea, Maria Bratu, ete.

înotătoarele din Iotul republican. 
Sanda Platon, Maria Both, Anca 
Rosetti, vor evolua și ele în acest 
concurs, dar nu în cadrul probelor 
în care sînt specialiste.

Iată, în ordine, probele zilei de 
mîine : 100 m. spate, 100 m. delfin, 
50 m. bras, 33 m. bras, 33 m. spa
te, 50 m. liber, 4x100 m. liber. In 
afară de concurs vor putea fi ur
măriți și o serie de înotători frun
tași din Capitală. Ei vor concura 
în următoarele probe : 66 m. delfin 
juniori cat. II, 400 m. liber și 200 

• m. bras seniori.
Programul va fi completat cu 

• sărituri de la trambulină, cu coefi
cient impus și o partidă de polo pe 
apă. Partea a Il-a a concursului 
„Cupa 8 Martie" se va desfășura 
duminica viitoare.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 9

Etapa din 4 martie 1956

I. Internazionale — Fiorentina 
(camp, italian).

II. Triesțina— Spăl (camp, ita
lian).

III. Padova — Lanerossi (camp, 
italian).

IV. Napoli — Milan (camp, ita
lian).

V. Atalanta — Genoa (camp, 
italian).

VI. Juventus — Torino (camp, 
italian).

VII. Sampdoria — Lazio (camp, 
italian).

VIII. Roma — Novara (camp, ita
lian).

1
IX. Taranto — Como (camp, ita

lian).
1 X. Palermo — Udinese (camp, 

italian).
XI. Parma — Messina (camp, 

italian).
; XII. Locomotiva Buc. — Construc

torul Buc. (baschet feminin). 

canu, Ioan Rotaru, Ștefan Tănăses- 
cu, etc. Sub conducerea profesoru
lui Mircea Simion, se pregătesc 
atleții colectivului Voința, printre 
care: Stelian D-umitrescu, C. Stă- 
nescu, Cornel Popescu. Maria An- 
ghelache-Metz, etc.

Dacă despre activitatea desfășu
rată în aceste două secții de atle
tism se pot spune, în general, mul
te cuvinte bune, în schimb, nu ace
lași lucru se poate spune despre 
secțiile colectivelor Progresul și 
Locomotiva. Conducerile acestor co
lective sportive nu arată nici un 
fel de preocupare pentru activitatea 
secțiilor lor, pentru înzestrarea a- 
cestora cu un minimum de mate
riale și echipamente necesare, unor 
condiții de lucru cît de cît mai 
bune.

Comisia regională de atletism 
Ploești are datoria să cerceteze a- 
ceastă situație și împreună cu co
mitetul orășenesc C.F.S. să ia de 
urgență măsuri pentru a o remedia. 
De asemenea și asociațiile Progre
sul și Locomotiva trebuie să se in
tereseze de această problemă. Nu
mai prin măsuri urgente și hotărîte 
se poate îndrepta starea actuală de 
lucruri existentă în secțiile de atle
tism din colectivele Progresul și 
Locomotiva. In felul acesta se poate 
contribui la o și mai temeinică 
popularizare a atletismului în ora
șul și în regiunea Ploești. (Florian 
Albu, corespondent).

Mîine o nouă competiție 
de ciclocros

Mîine, pe străzile principale ale 
Capitalei, zeci de cicliști șf cicliste 
se vor întrece în competiția de ci
clocros organizată de asociația 
Flamura roșie. Traseul probei re
zervate cicliștilor avansați străbate 
drumul de la Fabrica de confeclii 
„Gh. Gheorghiu-Dej" (locul ofi
cial de start) pe la Palatul Pio
nierilor — Podul Cotroceni — pe 
cheiul Dîmboviței pînă la Podul 
Știrbei Vodă — Grădina Cișmigiu
— prin Grădina Cișmigiu pînă la 
ieșirea spre Bd. 6 Martie — Bd. 6 
Martie — str. Brezoianu — tra
versarea Căii Victoriei — spre 
Sala Dalles — prin fața cine
matografului Republica — Piața 
Romană — Bd. Ana Ipătescu — 
Piața Victoriei — Arcul de Triumf
— se traversează Parcul de cul
tură și odihnă I. V. Stalin — spre 
lacul Herăstrău — prin fața stu
dioului de filme Alexandru Sahia
— pînă în fața săli de sport Flo- 
reasca unde va avea loc sosirea. 
Acest traseu are o lungime de 14 
km. Fetele, vor parcurge 10 km., 
cu plecarea și sosirea în aceleași 
locuri ca și băieții.

Plecările se vor da din 5 în 5 
minute, după următorul program: 
categoria fete ora 11,00; catego
ria oraș ora 11,05; categoria semi- 
curse ora 11,10; categoria juniori 
ora 11.15 și categoria avansați 
ora 11.20.

La această competiție vor lua 
parte și cicliștii din Orașul Stalin. 
Adăugind la aceasta și faptul că 
majoritatea cicliștilor fruntași, 
care se pregătește pentru finala 
campionatului de ciclocros al 
R.P.R. (Cluj 18 martie) vor fi 
prezenți la startul întrecerii, ne 
putem da seama de nivelul la 
care se va ridica competiția de 
mîine.

țjftonosport
Meciuri de rezervă

A. Bologna — Pro Patria (camp.
italian).

B. Progresul Tg. Mureș — Progre
sul Oradea (baschet feminin).

C. Progresul Arta —- Locomotiva
P.T.T. (baschet mase.).

D. Știiința I.C.F. — Dinamo Buc.
(baschet mase.).

COMUNICAT

Din cauza condițiilor atmosfe
rice nefavorabile care au dus la 
suspendarea etapei de duminică 26 
februarie din campionatul francez 
și nu dau certitudinea disputării 
meciurilor din Italia, concursul 
Pronosport nr. 8 (etapa din 26 fe
bruarie) se anulează.

Participanții care au depus bu
letine pentru acest concurs vor pri
mi înapoi, de la agențiile la care 
au concurat costul taxei de parti
cipare și al formularelor, după ce 
se va face verificarea că buletinele

ARBITRII CE FAC ?...

De aproape două luni, fotbaliștii 
noștri de toate categoriile desfășoară 
o largă și perseverentă activitate de 
pregătire în vederea sezonului ofi
cial care va fi inaugurat la 18 mar
tie. Antrenamentele echipelor se des
fășoară cu aceeași regularitate în 
ciuda timpului defavorabil.

Despre arbitri însă, acești factori 
importanți în desfășurarea activi
tății coinpetiționale, am auzit prea 
puține lucruri bune. Vești îmbucu
rătoare avem de la Cluj, Bacău, 
Timișoara, Arad, unde arbitrii și-au 
îr,ceput din timp pregătirea fizică, 
fără care n,u vor putea face față 
sarcinilor în campionat.

Ceilalți însă, ce fac ? Pînă la în
ceperea campionatului mai sînt doar 
trei săptămîni și nimic nu dovedește 
că arbitrii din București, de pildă, 
par preocupați de îndeplinirea aces
tei datorii a lor. Arbitrajul din 1955 
a avut lipsuri în privința pregătirii 
fizice a arbitrilor, iar conferințele pe 
țară din acest an au subliniat atât 
lipsurile cît și necesitatea ca arbi
trii să se preocupe mai mult de în
sușirea unei foarte bune pregătiri fi
zice. Mai mult. îndrumarul activită
ții fotbalistice pe anul 1956 a fixat 
și o dată (10 februarie) pentru înce
perea acestor pregătiri. Termenul 
însă, a trecut de mult și arbitrii își 
continuă în tihnă pauza. Este mo
mentul însă, să-și înceapă pregăti
rile. în sală sau pe teren, după pro
grame judicios alcătuite de colegiile 
regionale de antrenori în co'a- 
borare cu colegiile de arbitri.

Viitorul campionat se anunță viu 
disputat, greu, și arbitrajele trebuie 
să fie ila înălțimea cerințelor.

ATENȚIE LA „CUPA R P.R.

Competiția aceasta și-a cîștigat 
o mare popularitate, dovadă cele 
aproape 3000 de echipe înscrise în 
ediția sa de anul acesta. In multe 
regiuni jocurile de cupă se bucură 
de o atenție deosebită, asigurîndu- 
li-se condiții bune de organizare 
și desfășurare. In altele însă, stă
ruie lipsuri serioase, mai ales din 
punct de vedere organizatoric. Sînt 
regiuni care se îngrijesc să-și pro
grameze la timp etapele prelimi
nare și să facă cunoscute comisiei 
centrale rezultatele înregistrate 
(Galați, Constanța, Ploești, Craio
va, Baia Mare, orașul București). 
Altele însă, au „uitat" să trimită 
aceste rezultate, astfel că în pre
zent nu se cunoaște situația (de 
exemplu, în regiunea Stalin și re
giunile Suceava, Iași, Bacău, Bucu
rești, Pitești, Timișoara, Hunedoara, 
Cluj și Regiunea Autonomă Maghia
ră. Asemenea omisiuni au de
venit obișnuite la unele comisii re
gionale de fotbal, care nu înțeleg 
să se conformeze dispozițiilor co
misiei centrale. Sperăm însă, că de 
data aceasta își vor face datoria și 
vor înainta pînă la 15 martie — 
termen fixat de comisia centrală de 
fotbal — situația meciurilor dispu
tate și planul de desfășurare a vi
itoarelor etape de Cupă.

au fost depuse pentru acest con
curs. Participanții vor depune la 
agenții taloanele 3.

Depunerea comunicărilor pentru 
concursul anexă continuă în mod 
normal pînă la 3 martie, fiind va
labile participarea la 3 concursuri 
(5, 12 și 19 februarie).

Suma afectată pentru premii de 
la concursul nr. 7 din 19 februarie, 
în valoare de 471.115 lei, rămine 
reportată pentru concursul nr. 9 
din 4 martie a. c.

I. S. Pronosport
-ir

Tragerea din urnă a premiilor 
speciale acordate buletinelor cu 
„0“ rezultate de la concursul Pro
nosport nr. 6 etapa din 12 februa
rie 1956, va avea loc luni 5 martie 
a. c., orele 18 la agenția centrală 
Pronosport din Calea Victoriei 9.

Pentru a cunoaște cît mai bine 
modul de distribuire a premiilor 
speciale în obiecte oferite acestui 
concurs și care constă din: două 
motociclete „Moscva", 3 aparate 
de radio și 3 biciclete, participanții 
la concursurile Pronosport din Ca
pitală și în special cei care dețin 
buletine cu „0“ rezultate la acest 
concurs sînt rugați să participe la 
tragerea din urnă ,

Amatorii de fotbal au ocazia să-șî dovedească 
dragostea fată de sportul preferat *

Zilele trec și data cînd fotbalul 
va trece la activitatea oficială nu 
este departe. • Cititorii ziarului 
nostru urmăresc cu nerăbdare cres- 
cindă pregătirile pe care le fac 
echipele de categoriile A, B și C 
în vederea campionatului Dar în 
desfășurarea antrenamentelor fot
baliștilor noștri fruntași a interve
nit un... adversar neprevăzut: ză
pada. Ea a acoperit cu un strat 
gros stadioanele și terenurile, fă- 
cînd ca ședințele de pregătire să 
se efectueze în condiții foarte 
grele. „Dacă programul de pregă
tire fizică, ne spunea zilele trecute 
antrenorul Ronav. este ajutat de., 
zăpadă, fiindcă ea cere jucători
lor un efort suplimentar, și astfel 
se face apel în mod deosebit la 
rezistență, în schimb cel de pregă
tire tehnică se desfășoară în con
diții deosebit de grele și pot afir
ma că nu am făcut mu'ți pași îna
inte, din acest punct de vedere".

Deck aceasta este situația. In 
seamnă însă, că trebuie să stăm 
cu mîinile în sîn? Să lăsăm ca 
data începerii campionatului să 
surprindă echipele noastre nepre
gătite și deci să se pornească la 
drum cu un handicap care va de
termina jocuri slabe în multe e- 
tape? Firește că nu!

Datoria tuturor colectivelor noa
stre este să se preocupe îndea
proape, să facă tot ce este posi
bil pentru ca terenurile să fie 
degajate de zăpadă și astfel, an
trenamentele să aibă loc în condi
ții normale. Primii care trebuie să 
dea exemplu în această direcție 
sînt, se înțelege, membrii secțiilor 
de fotbal, jucătorii. Subliniem ca 
pozitivă acțiunea jucătorilor de 
la Locomotiva București, care vin

De pe terenurile de fotbal
MIINE — „CUPLAJ" IN CAPITALA

lncepînd cu duminica aceasta, 
rînd cele de categorie A, vor sus 
ce mai tari, în cadrul pregătirilor 
natului. Astfel, în Capitală, Progr 
mineață cu începere de la ora 11.30 
loc pe terenul Progresul F.B. din 
ora 9.45, Locomotiva București se 
jocuri în țară: Știința Cluj — C.C. 
motiva Arad, Locomotiva Cluj —
• Minerul Petroșani a susținut 

joi un meci de antrenament în com
pania echipei Metalul Hunedoara. 
Echipa din Petroșani a cîștigat cu 
5—3 (5—2) prin punctele marcate 
de Paraschiva (3), Munteanu și 
Gabor. Minerul a aliniat formația; 
Crîsnic (Gram) — Romoșan, Va- 
siu, Panait (Coidum) — Deleanu 
(Cotruț), Farcaș II — Paraschiva. 
Demien, Mkinteanu. Gabor (Tîmo- 
veanu), Murzacu (Sima).

• Continuîndu-și seria pregătiri
lor în vederea campionatului cate
goriei C, echipa Metalul 131 a în
tâlnit echipa de categorie A Dina
mo Orașul Stalin. Rezultat: 5—0 
(4—0) în favoarea dinamoviștilor, 
prin golurile înscrise de Szakacs 1 
(m. 8), Rădulescu (m. 20 șj 60) 
Mihai (m. 35) și Ristin (m. 40) 
Au jucat următoarele formații; DI
NAMO: Stamate — Moarcăș, La- 
zăr, Sereș (Cincu) — Hidișan Flo- 
rescu (Vătaf u) — Ristin, Rădules
cu, Szakacs 1, Mihai. Szakacs II. 
METALUL 131: Szakacs (Năsta- 
se) — Mic, Danciu, Fenke — Ma
tei (Ionescu), Drăguț — lancu (Je- 
cu) lațimirski (Mocanu), Ivano- 
vici (Greiere). Rdclulescu (Mitran), 
Muta.
• Despre pregătirile echipelor de 

categorie B și C din regiunea
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SERIA IX
Etapa I — 8 aprilie: Locomotiva 

Tg. M’ureș — Avîntul Reghin; Avîntul 
Toplița — FI. roșie SI. Gheorghe; 
Flacăra Mediaș — Constructorul Tur
da; Dinamo Tg. Mureș —> Dinamo 
Orașul Stalin; Reprezentativa Tîmă- 
veni stă.

Etapa II — 15 aprilie: Reprezenta
tiva Tîrnăveni — Dinamo Tg. Mu
reș; FI. roșie Sf. Gheorghe — Con
structorul Turda; Dinamo Orașul 
Stalin — Locomotiva Tg. Mureș; A- 
vîntul Reghin — Avîntul Toplița; 
Flacăra Mediaș stă.

Etapa III — 22 aprilie: Constructo
rul Turda — Reprezentativa Tîrnă
veni; Locomotiva Tg. Mureș —i Avîn
tul Toplița; Dinamo Orașul Stalin — 
Avîntul Reghin; Dinamo Tg. Mureș
— Flacăra Mediaș; Fl. roșie SI. 
Gheorghe stă.

Etapa IV — 29 aprilie: Construc
torul Turda — Dinamo Tg. Mureș; A- 
vîntul Toplița — Reprezentativa 
Tîrnăveni; Fl. roșie Sf. Gheorghe — 
Locomotiva Tg. Mureș; Flacăra Me
diaș — Dinamo Orașul StalințșțAvîn- 
tul Reghin stă.

Etapa V — 6 mai: Avîntul IJeghin
— Flacăra Mediaș; Reprezentativa 
Tîrnăveni — Fl. roșie Sf. Gheorghe; 
Dinamo Tg. Mureș — Avîntul Topli
ța; Locomotiva Tg. Mttfe£ 

cu un ceas înainte de ora fixată 
pentru antrenament și lucrează la 
curățirea de zăpadă a stadionului 
Giulești.

Dar, cei care pot aduce cea mai 
importantă contribuție în această 
problemă sînt iubitorii fotbalului, 
marea masă a susținătorilor de e- 
chipe și a membrilor colectivelor, 
care urmăresc duminică de dumi
nică întâlnirile de fotbal Totul este 
însă ca aceste mii de animatori 
ai fotbalului din țara noastră să 
fie atrași în acțiunea de mare 
importanță a curățirii terenurilor. 
Avem pilde de ceea ce poate rea
liza dragostea și interesul pentru 
fotbal. Anul trecut, în toamnă, 
peste 1000 de Iubitori ai fotbalului 
din Rm. Vîlcea au lucrat cu sîr- 
guință și spor la amenajarea sta
dionului local. Alt exemplu: toi 
anul trecut, în primăvară, era pro
gramat un joc important pe te
renul Kinizsi din Budapesta. In 
noaptea premergătoare meciului a 
nins din abundență și dimineața 
terenul de joc era acoperit de un 
strat gros de zăpadă. Și totuși, în
tâlnirea n-a fost amînatăl Peste 
500 de iubitori de fotbal din car
tierul unde se află stadionul, au 
venit din proprie inițiativă și au 
lucrat la curățirea terenului Pînă 
la prînz acesta era perfect practi
cabil.

Sîntem siguri că oriunde colec
tivele cu secții de fotbal ar face 
apel la sportivi pentru a participa 
la acțiunea de degajare a tere
nurilor, aceștia vor veni în număr 
mare. Principalul este însă, ca 
secțiile de fotbal și administrațiile 
stadioanelor să se îngrijească de 
procurarea uneltelor necesare lu
crului și să organizeze munca.

echipele de fotbal, și în primul 
ține jocuri cu adversari din ce In 
lor în vederea începerii campio- 

esul București va întllni mîine di- 
pe Flacăra Ploești. Meciul are 

str. dr. Staicovici. In deschidere, la 
va întllni cu Dinamo Bacău. Alte 
A., Flamura Roșie Arad — L<x»- 
Metalul Cluj etc.

Bacău ne scriu corespondenții 
V. Mihăilă și I. lancu. Astfel, ju
cătorii formației Flamura roșie 
Proletarul din Bacău, care activea
ză in categoria B, își continuă pre
gătirile sub conducerea antrenoru
lui Căpățînă. Cu multă conștiin
ciozitate se pregătesc și jucătorii 
echipei Flamura roșie Buhuși, care 
va jucat anul acesta în categoria 
C. Antrenamentele echipei textiiliste 
au început la 16 ianuarie, după ce 
în prealabil s-a făcut analiza ac 
tivități secției de fotbal pe anul 
1955 și s-au trasat obiectivele p? 
anul în curs. Pregătirile sînt con
duse de antrenorul Ion Unguroiu 
cane a promovat în prima echipă o 
serie de juniori ca Boghici, Ungu
roiu, Țipa, Nemeș, Teodorescu 
Rusu. Cele două echipe promovate 
recent în categoria C, Flacăra Moi 
naști și Avîntul Piatra Neamț și-a? 
început și ele pregătirile încă din 
a. doua jumătate a lunii ianuarie 
direct în aer lfber, sub conducerea 
antrenorilor M. Beraru și — res
pectiv — Tr. Tomescu. Lotul echi
pei Avintul P. Neamț este: Popa, 
Milovski, Hufanu, Harabagiu, Ru
su, Bălan, Schmitz, Stoenescu, Si
mon, Cucoș, Mungiu, Bucșe 1, Buc
șe II, Nicolau, Niculescu, Pinoșa- 
nu. Hilbert. Chinina

tructorul Turda; Dinamo Orașul 
stalin stă.

Etapa VI — 13 mai: Dinamo Orașul 
StaUn — Fl. roșie Sf. Gheorghe; Fla
căra Mediaș — Reprezentativa Tîr
năveni; Constructorul Turda — Avîn
tul Reghin; Dinamo Tg. Mureș — 
Locomotiva Tg. Mureș; Avîntul To- 
piița stă.

Etapa VII — 20 mai: Flacăra Me
diaș — Locomotiva Tg. Mureș; Cons
tructorul Turda — Avîntul Toplița; 
Reprezentativa Tîrnăveni — plnamo 
Orașul Stalin; Fl. roșie Sf. Gheorghe 
— Avîntul Reghin; Dinamo Tg. Mu
reș stă.

Etapa VIII — 27 mai: Avîntul Re
ghin — Dinamo Tg. Mureș; FL roșie 
Sf. Gheorghe — Flacăra Mediaș; A- 
vîntul Toplița — Dinamo Orașul 
StaUn; Locomotiva Tg. Mureș Re
prezentativa Tîrnăveni; constructo
rul Turda stă.

Etapa IX — 3 iunie: DinamO Tg. 
Mureș — Fl. (roșie Sf. Gheorghe; Re
prezentativa Tîrnăveni — Avintul Re
ghin; Dinamo Orașul Stalin țgfc Cons
tructorul Turdaț Avîntul Toplița 
Flacăra Mediaș; Locomotiva Tg. Mu
reș stă. ____________ *
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La începutul unui drum nou in scrimă...
începem discuția cu privire la pri

ma parte a campionatului republi
can de scrimă pe echipe categoria 
A. cu cîteva constatări generale.

Noul sistem de desfășurare a în
trecerilor, introdus în această ediție 
a campionatului, corespunde mult 
mai fidel cerințelor de dezvoltare 
cantitativă și de progres calitativ 
ale scrimei noastre. Aplicarea prin
cipiilor „omul și arma" și „con
cursuri de mare intensitate", precum 
și introducerea arbitrajului electric 
la floretă, au determinat realizarea 
unei cotituri esențiale a activității 
scrinurilor fruntași. Prin această 
nouă formulă, „porțile" scrimei de 
cr/itate au fost deschise pentru un 
număr mare de trăgători și mai 
cu seamă pentru elementele de vii
tor, iar atmosfera din timpul con
cursurilor a fost schimbată radical. 
Au fost create condițiile pentru ca 
o competiție de scrimă să reprezin
te un adevărat spectacol sportiv, în 
care luptă un număr mare de tră
gători, în care măiestria tehnică 
și tactică trebuie să fie completată 
de o superioară pregătire fizică și 
morală și din care au fost eliminate 
țoale acele „neînțelegeri" și „discu
ții" în privința arbitrajului.

Elementul cel mai pozitiv subli
niat de concursul de scrimă de săp- 
tămîna trecută a fost, fără îndoială, 
numărul mare de concurenți. Pen
tru prima dată într-un concurs de 
scrimă pe echipe au participat peste 
150 de trăgători, ceea ce este un 
progres real. Creșterea numerică a 
participanților a fost determinată de 
apl carea sistemului „omul și arma" 
(un trăgător nu are voie să lupte 
rlecîl inlr-o probă) și a fost rezol- 
vată prin promovarea uncr elemen
te tinere, pline de calități și neaș
teptat de bine pregătite. In toate 
cele patru probe de campionat ș-au 
evidențiat aceste elemente noi. La 
floretă băieți o impresie deosebită 
au lăsat-o tinerii Tănase Mureșânu 
(Progresul F.B.), Nicolae Laszlo 
(Progresul Oradea). Atila Csipler 
și Iuliu Hovanyi (Progresul Tg. 
Mureș), etc. care, pe lingă faptul 
că au realizat cel mai bun rezultat 
din echipa lor, au fost și printre 
animatorii concursului, printre tră
gătorii care au realizat cel mai ma
re număr de victorii individuale. O 
situație asemănătoare am întîlnit-o 
la floretă fete, unde. tinerele Maria 
Lutzky, Otilia Vadnay (Metalul 
Satu Mare), Iudith Kapdebo (Pro
gresul Cluj), etc. s-au ridicat, în 
condiții'e floretei electrice, la nive
lul trăgătoarelor consacrate. Ilona 
Czimba moș (Progresul Tg. Mu
reș) s-a impus pentru a fi selecțio
nată în lotul țării, iar Georgeta Sa. 
chelarie, Cristina Istrate (C.C.A), 
Mioara Sătesnu (Progresul Ora
dea), Agy Adorjan (Progresul 
Cluj), Astrid Krammer (Flamura 
roșie Timișoara). Agneta Csip’er 
(Metalul Satu Mare) și Csaba 
Sz:ntkiraly (Progresul Tg. Mureș) 
au îmbogățit, prin prezența lor, mi
mând trăgătoarelor cu frumoase 
p. .spect ve. Aportul tineretului a 
for' resimțit cel mai evident fi 
proba de spadă. La această armă, 
în care pînă mai ieri nu aveam de- 
cît 4-5 trăgători oarecum speciali-

SPORT LA ZI
RUGBI. — Duminică 26 februa

rie ia ora 10,30 va avea loc pe tere
nul Dinamo o întîlnire amicală între 
formațiile de primă categorie Dina
mo București și Progresul Sănăta
tea.

© HOCHEI. — Activitatea de ho
chei; continuă. Iată o scrie de rezul
tate înregistrate în ultimul timp :

Ba Sebeș. Avîntul din localitate 
a întrecut selecționata Tîrnăveni cu 
9—1 prin golurile marcate de.Cul- 
cear (2), R. Munteanu (2), Hăpreanu 
(2). N. Munteanu, Beșoi, Pătrașcu, 
respectiv Sava Tot la Sebeș, Avîn
tul a susținut două jocuri cu Vo
ința Sighișoara, de care a dispus cu 
9—2 și 8—0.

Echipa C.C.A. a susținut două 
meciuri la Sighișoara, în compania 
echipei locale Flamura roșie, cîști- 
gînd cu 11—2 și 9—1.

La Tg. Mureș, Flamura roșie a 
întrecut pe Dinamo Tg Mureș cu 
7—3 (2—0, 2—0, 3—3).

S FOTBAL. — Serviciul de legi
timări din C.C.F.S./C.M, aduce la 
cunoștința colectivelor sportive cu 
secții d'e fotbal care, din diferite 
motive, nu s-au putut prezenta la 
datele fixate pentru viza anuală, că 
li se acordă un ultim termen după 
cum urmează : 25—29 februarie cele 
din reg. Pitești ; 1—5 martie cele 
din R.A.M. ; 7—13 martie cele din 
reg. Suceava și Iași ; 18—22 martie 
cele d’in reg. Oradea și Hunedoara ; 
19—25 martie cele din regiunea Sta
lin și Cluj : 25—29 martie cele din 
reg. Baia Mare și Constanța

Se pune în vedere colectivelor 
sportive și . tuturor comitetelor 
C.F.S. că nici un colectiv sportiv 
nu va putea participa la o competi
ție oficială în 1956 fără a avea ju
cătorii legitimați, cu carnetele de 
colectiv sportiv vizate de Serviciul 
de Legitimări din C.C.F.S./C.M. 

zați, apariția tinerilor Thalmainer 
(Dinamo Cluj), Csillag, Francia 
(Metalul Satu Mare) și a altora, 
a deschis perspectiva ca de acum 
înainte să putem forma un lot re
prezentativ de spadă, tînăr, capabil 
de rezultate bune și mai cu seamă 
cu mari posibilități de progres. La 
sabie, alături de tinerii fruntași 
Mustață, Pe'imuș (C.C.A.), Peterfi 
(Progresul Tg. Mureș) care, în ul
tima vreme au mai fost selecțio
nați în loturile țării, de acum încolo 
ne putem bizui și pe aportul mai 
puțin consacraților Nicolae Ghile- 
zan (Progresul Cluj), Elkan, Szent- 
paly (Progresul Oradea), Koșa 
(Metalul Satu Mare), Tatar (Pro
gresul Tg. Mureș), Mezei (C.C.A.), 
etc. Din această înșiruire a elemen
telor tinere care s-au impus cu au
toritate în recentul concurs, se 
desprinde cu ușurință concluzia că 
rîndurile scrinurilor fruntași s-au 
înmulțit substanțial și că viitorul 
calitativ al scrimei poate fi asigurat 
cu ușurință.

Sistemul de desfășurare a între
cerilor, prin concentrarea tuturor e- 
tapelor din turul campionatului în- 
tr-o singură săptămînă, a supus pe 
trăgători la un examen dificil, ce- 
rîndu-le un efort susținut, apropiat 
ca intensitate de cel al marilor com
petiții internaționale. Rezultatul 
examenului a fost negativ. Scrime- 
rii noștri — mai cu seamă cei 
vîrstnici și consacrați — n-au reu
șit să facă față unu; asemenea 
efort. Rezultatele lor au fost diferi
te de la meci la meci, spre sfîrșitul 
întrecerilor resimțindu-se oboseala, 
respectiv, lipsa pregătirii fizice 
generale. De insuficientă pregătire 
de bază au dat dovadă și trăgă
torii echipelor reprezentative, tră
gători care se prezentau la formarea 
loturilor fără un antrenament co
respunzător efectuat în cadrul co
lectivelor lor. Deși acest aspect a 
fost sezisat în repetate .rînduri, ma
joritatea secțiilor de scrimă n-au 
luat măsuri eficace pentru a dez
volta pregătirea la nivelul cerințe
lor scrimei moderne. Sperăm că 
eșecul suferit de unele echipe de 
colectiv, tocmai din cauza acestei 
pregătiri necorespunzătoare, va de
termina pe trăgătorii și tehnicienii 
noștri să treacă la un antrenam mt 
susținut, fără menajamente, multi
lateral. Această cotitură în munca 
de pregătire a trăgătorilor în ca
drul colectivelor lor va sprijini și 
acțiunea pentru ridicarea calității 
formațiilor noastre reprezentative, 
dar va contribui și la dezvolt?- i 
valorică a întrecerilor interne. Pînă 
la etapa de retur, care va avea loc 
în toamnă, este suficient timp pen
tru remedierea lipsurilor prezente 
în pregătire și pentru promovarea 
unor elemente de rezervă Ia fiecare 
echipă.

Oină poate
Activitatea la oină în anu| 1955 

s-a caracterizat prin avîntul cu 
care colectivele sportive au pro
movat elementele tinere în rîndul 
echipelor fruntașe. Și ceea ce este 
important, aceste elemente au dat 
deplină satisfacție. Tineri ca Ti- 
beriu Voicu (Știința București). 
Gh. Gheorghe, Nic. Berghezan 
(Dinamo București). M. Gurinov 
(Știința Iași), M. Hoțu, V. Voro- 
șciuc (Constructorul București), 
V. Sulea (Progresul Baia Mare). 
P. Popescu, M. Gruianu (Recolta 
Curcani) și alții au arătat în ma
joritatea întrecerilor la care au 
luat parte că posedă suficiente ca
lități pentru a deveni jucători 
fruntași. Inițiativa de a promova 
tinerele elemente în echipele frun
tașe’, începută în sezonul competi- 
țional al anului trecut, trebuie sus
ținută cu și mai multă tărie în 
sezonul care începe acum, știut 
fiind faptul că niznai în acest 
fel sportul nostru național poate 
atinge nivelul de dezvoltare pen
tru care i-au fost create condiții.

O problemă tot atît de impor
tantă, care și-a găsit întrucîtva 
rezolvarea în anul 1955. este aceea 
a popularizării oinei în rîndurile 
tineretului muncitor și studios. 

Echipele asociațiilor Știința, Dina
mo și Recolta, care au susținut 
partide demonstrative în diferite 
sate și orașe, au contribuit efec- 
t:v la popularizarea acestui sport. 
Rămine, totuși, ca o sarcină per
manentă pentru colectivele sportive 
care au echipe de oină, continua
rea seriei de întîlniri demonstrati
ve în. orașele și satele unde acest 
sport este mai puțin cunoscut.

Atragerea tineretului în practi
carea oinci depinde însă în mare 
măsură și de felul în care echipele 
noastre reușesc, in timpul desfă-

Programul campionatului 
categoriei B la rugbi

SERIA A II-A

Etapa I 18 martie. Voința Oluj- 
Metalu.l București (Minerul Lupeni- 
Locomotiva Timișoara ; Știința 
Arad-Selecționata Tîrnăveni. Pro
gresii 19 Buc.-Locomotiva Cluj; 
Progresul I.A.T. Sibiu-Stiinta Ti
mișoara ;

Etapa a Il-a 25 martie. Metalul 
București-Știimța Timișoara ; Loco
motiva Cliuj-Progresud I.A.T. Sibiu ; 
Selecționata Tîrnăveni-Progresul 19 
Buc. ; Locomotiva Timișoara-Știința 
Arad ; Minerul Lu.peni-Voînța Ciul;

Etapa a III-a 1 aprilie. Minerul 
Lupeni-Metalul București ; Știința 
Arad-Voința Oluj; Progresul 19 
Buic.-Locomotiva Timișoara; Pro
gresul I.A.T. Sibiu-Selecțiionata 
Tîrnăveni; Știința Timișoara-Loco- 
motiva Cluj î

Etapa a IV-a 15 aprilie. Metafiul 
București-Locomotiva Cluj; Selec
ționata Tîrnăveni-Știiința Timișoara; 
Locomotiva Timișoara-Progresul 
I.A.T. Sibiu ; Voința Cluj-Progresul 
19 Buc.. Minerul Lupeni-ȘtHnta 
Arad ;

Etapa a V-a 22 aprilie. Știința 
Arad-Metalul București ; Progresul 
19 Buc.-Minerul Lupeni ; Progresul 
LAT Sibiu-Vcința Oluj; Știința Ti- 
mișoara-Locomotiva Timișoara ; Lo
comotiva Oluj-Selectionata Tîrnă
veni ;

Etapa a VI-a 29 aprilie. Metalul 
București-Seiecționata Tîrnăveni; 
Locomotiva Timișoara-Locomotiva 
Cluj ; Voința Cluj-Știința Timișoa
ra; Minerul Lupeni-Progresul I.A.T. 
Sibiu; Știința Arad-Progresul 19 
Buc. ,

Etapa a Vil-a 13 mai. Progresul 
19 Buc.-Metakil București; Progre
sul I.A.T. Sibiu-Știința Arad ; Lo
comotiva Oluj-Voința Oluj; Selec
ționata Tîrnăveni-Locomotiva «Timi
șoara ; Știința Timișoara-Minarul. 
Lupeni;

Etapa a VIII-a 20 mai. Metalul 
București-Locomotiva Timișoara; 
Voința Chtj-Selecționata Tîrnăveni ; 
Minerul Lupeni-Locomotiva Oluj; 
Știința Arad-Știința Timișoara ; 
Progresul 19 Buc.-Progresul I.A.T. 
Sibiu ;

Etapa a IX-a 27 mai. Progresul 
I.A.T. Sibiu-Meta.liil București ; Ști
ința Timișcara-Progresul 19 Bir'. ; 
Locomotiva Cluj-Știința Arad ; Se
lecționata Tîrnăveni-Minerul Lupeni; 
Locomotiva Timișoara-Voința Cluj;

progresa în sezon ul actual
șurării meciurilor, să evidențieze 
frumusețea și utilitatea sportului 
nostru național. Reiese, deci, clar 
că una dintre preocupările de bază 
ale antrenorilor și jucătorilor tre
buie să fie îmbunătățirea nivelu
lui jocului. Dacă în anul 1955 la 
acest capitol se pot spune o serie 
de lucruri îmbucurătoare (îmbună
tățirea execuției bătăii și a prin
derii la jucătorii echipelor Știința 
București, Dinamo București și 
Constructorul București; folosirea 
a doi și chiar trei jucători în atac 
la triunghiul de ieșire, la echipele 
Dinamo București, Știința Iași și 
Știința București), anul acesta e- 
chipele au datoria să lucreze pen
tru aplicarea de noi formule de 
atac care să îmbunătățească nive
lul jocurilor și în același timp să 
contribuie la dinamizarea acțiuni
lor. De asemenea, va trebui ca 
membrii colegiului de antrenori să 
fixeze problema servirii mingii, în 
sensul că mingea servită trebuie 
să aibă o traiectorie normală 
(după cum este permis serviciul în 
regulamentul actual, mingea ser
vită de adversar poate lua efecte 
curioase, ceea ce provoacă dis
cuții). O preocupare a antrenori
lor va trebui să fie și educarea 
jucătorilor pentru practicarea unui 
joc de factură tehnică ridicată, ur- 
mărindu-se mai puțin rezultatul 
imediat.

In anul 1955 numărul compe
tițiilor a fost mai mare decît în 
auii precedenți datorită organiză
rii (pentru prima dată) a „Cupei 
R.P.R “ la care au participat cele 
mai multe dintre asociațiile spor
tive. De asemenea, campionatul 
R P.R., Spartachiada sindicală, 
campionatul universitar și dinamo- 
viada au însemnat tot atîtea pri
lejuri pentru angrenarea unui im

Succese, dar și multe lipsuri în sportul călare
1955 a fost un an de rodnică ac

tivitate corn petiționară în sportul 
călare. S-au desfășurat nouă 
concursuri republicane, la Ploești 
(2), Craiova, Sibiu, Brăila, Con
stanța, Timișoara, Tg. Mureș și 
Iași. In acest interval de timp, că
lăreții noștri fruntași au partioipat 
și la trei concursuri internaționale 
(la București pentru dresaj și ob
stacole, la Belgrad pentru obstacole 
și la Sofia pentru proba completă). 
In anul 1955 s-au organizat cam
pionate republicane la toate cate
goriile : dresaj, obstacole, proba 
completă de călărie și fond. Tre
buie remarcat faptul că au fost 
introduse și unele probe noi: triat- 
lon, dresaj categoria „C“, record 
de lungime, record de înălțime, 
proba de forță și forța progresivă, 
proba celor șase bare, proba pe 2 
cai pe parcursuri de categorie dife
rită (1,30 și 1,40 m.), proba de 
„duble", proba cu eliminări succe
sive. Numeroasele concursuri au. 
prilejuit desigur o serie de consta
tări importante și la sfîrșitul acti
vității competiționaje s-a putut a- 
jtinge la concluzia că act v’taitea 
în sportul călare a cunoscut în 
anul 1955 unele realizări îmbucu
rătoare. Călăria a fost popularizată 
într-un mai mare număr de cen
tre din țară, au fost amenajate trei 
noi baze hipice (București, Graioya 
și Brăila) și în plus, a fost con
struită în pădurea Bănoasa, baza 
hipică a asociației Dinamo. Acti
vitatea de organizare a diferitelor 
concursuri republicane a fost îm
pletită cu munca de îndrumare a 
comisiilor regionale sau raionale de 
călărie, care, în multe, cazuri, au 
început să muncească eu rezulltate 
mai bune.

In ceea ce privește pregătirea și 
comportarea în concursuri a călă
reților de dresaj, trebuie arătat 
faptul că unii dintre ei s-au per
fecționat în proba de dresaj cate
goria „B“, cîțiva rldioîndu-se chiar 
la nivelul categoriei „C“. La ob
stacole s-au făcut, de asemenea, 
progrese evidente, aceasta ca urma
re a organizării unor probe mult 
mai grele, cu mai mari d ficultăți 
tehnice și de conducere. La 
concursul internațional de la Bucu
rești, ca și la cel de la Belgrad, 
călăreții noștri au reușit să treacă 
corect obstacole de dimensiuni o- 
limplce: obs cole drepte dj 1,60 
m. și largi de 1.50/2,20, „riviera" 
de 4,50 m. etc. In afară de pro
gresul tehnic genera’, mulți călăreți 
și cai s-au ridicat la probe de ca
tegorie superioară. Amintim pe N. 
Mihalcca la. dresaj categoria ,,C“ 
pe calul Mihnea, Dumitru Velicu .La 
obstacole categoria grea cu calul 
Fildeș, Vasite Pinciu, Constanții 
Vreme, Titus Chirilă, la categoria 
mijlocie cu caii Odobești. Dinar, 
Dida, Fiți.

Bogata activitate competiționallă 
desfășurată anul trecut a prilejuit 
însă și constatarea unor serioase 
lipsuri, care au f-rînat în mu'te lo
curi dezvoltarea sportului călare- 

portant număr de echipe în în
treceri. Considerăm că aceste com
petiții nu au fost totuși suficiente 
pentru angrenarea echipelor noas
tre de oină într-o activitate con
tinuă. Este necesar să se inai or
ganizeze o serie de întreceri cum 
ar fi : Cupa Orașelor, campionate 
pe asociații, campionate școlare 
și campionate regionale. Cu aju 
torul acestor competiții s-ar re
zolva și problema continuității în 
activitate și, mai ales, s-ar aduce 
un serios aport la popularizarea 
oinei pe întreg cuprinsul .‘țării. 
Pentru aceasta se cere ccmiteleloi 
regionale C.F.S. și asociațiilor 
sportive o mai susținut! activi- 
t-?te.

Este necesar ca în sezonul corn 
petițional al anului 1956 să nu se 
mai practice sistemul convocării 
unor echipe direct în fazele supe
rioare ale competițiilor, aceasta 
dăunînd atît respectivelor echipe 
(care nu au posibilitatea verifi
cării stadiului de antrenament) cit 
și echipelor mai tinere care nu pot 
învăța din experiența echipelor 
fruntașe în întîlniri preliminare. 
Mai amintim că în anul 1955 o 
serie de formații (Recolta Filea, 
Recolta Obidiți) au fost chemate 
direct la finale,, fără să fi jucat 
meciuri de calificare în fazele pre
mergătoare. Organizatorii au fă
cut astfel un prost serviciu aces
tor echipe, deoarece ele au mani
festat un nivel scăzut în timpul 
competiției, participarea la finale 
folosindu-le foarte puțin. -

Anul 1956 trebuie să însemne 
pentru oină un pas înainte pe 
calea introducerii în toate colțu
rile țării a acestei discipline spor
tive și mai ales să aducă un real 
progres în tehnica și tactica echi
pelor fruntașei N. OLARU 

Multe d.n aceste lipsuri au fost 
puternic reliefate mai ales del 
cele trei concursuri internaț ona;a 
preaum și de campionatele re
publicane. Antrenorii și călăreții 
noștri au dat foarte puțină im.por4. 
tanță pregătirii fizice generale șl 
speciale. Și numai de aceea în t’m- 
pul concursurilor internaționale de la 
București și Belgrad, care au cerut . 
eforturi prelungite timp de 10 zile, 
unji dintre călăreți au dat semne 
de oboseală. Rezultatele mediocre 
realizate în concursul de la Soția 
se datoresc, în bună măsură și lip- • 
sei pregătirii fizice corespunzătoa-l 
re. Este subapreciată încă impor
tanța perfecționării continue .■> saț, . 
lidității în șa și a unei poziții co-, 
recte, ceea ce duce la comite.e<E; 
multor greșeli de parcurs. Lipsii, 
unui dresaj temeinic cu caii de ob 
stacole și tehnica conducerii di. 
parcurs nesatisfăcătoare, i-au. îm ' 
piedicat pe călăreții noștri să obți
nă victoria în unele probe al< 
concursurillor internaționale. Tehni ' 
ca săriturii nu a ajuns încă la ni 
velul cerut de probe grele (ma. 
ales la combinații care cer să string 
sau să întinzi calul cum vrei 
și la anumite genuri de obstacol^ . 
ca: „riviera", oxere laigi, obsta 
cele masive și largi și obstacol 
drepte de la 1,40 m. în sus. Dif 
punct de vedere tactic, mulți din 
tre călăreți au arătat — prin gre 
șelile săvîrșite — că nit sînt inc ■ 
orientați sau nu glndesc suficien 
înainte de a intra pe. parcurs. Ce • 
mai multi dintre ei nu-si fac n 
pian precis asupra felului în car 
își vor conduce ca’ul în funcție d 
caracterul probei (precizie, vînă 
toare, viteză), de dificultățile tei? 
nfee ale probe1, de caracteristicile 
coechipierilor și ale adversarilor 
Neavînd această orientare tacts’! 
marea majoritate a călărețilo 
fruntași a făcut greșeli care le-a 
cauzat pierderea unor probe atît î 
concursurile republicane, cit și Î>T, 
cele intemațanale. Astfel,' îi- 
concursul republican de Ia Gre.’ova 
Gheorghe Antohi cu calul M ndî 
a pierdut proba nenumerotată, peij 
tru că a venit prea scurt și obli 
ta un obsfacol.

Călăreții noștri au arătat mult) 
combativitate și o puternică dorinii ■ 
de a cîștiga, dar aceste calități a:- 
fost umbrite uneori de ambiția pM 
sonală, de individualism și chia 
de vedetism. Lipea experienței î 
concursuri Importante cu adversa.! 
puternici și în condițiuni noi a io: 
una din cauzele principale ale sl.ș; 
bilor rezultate obținute în concur ai 
de la Belgrad. Deși din punct d' 
vedere tehnic, probele cuprinse î\ 
programul ace tui concurs nu al..- 
fost, în generai, mai grele decît ce I ■. 
organizate în mod obișnuit în țar. 
totuși, călăreții noștri s-an lăsi 
prea mult impresionați de un 
concurenți străini, de unele part 
cularități tehnice neobișnuite ca - 
întoarceri scurte, un teren lung ' 
îngust, jumătate tare și juma.țaț 
moale, etc. O altă cauză ciore 
determinat obținerea unor rezulta.’ 
sub posibilitățile reale ale călăreți 
lor noștri, a fost atribuirea cu pi; 
țin fmp înainte de c.oncurs a linei 
cai cu care componenții renrezei 
tativei noastre nu erau obi.șmii‘. 
Gu excepția lui Gheorghe Anto! 
toți ce.la ți călăreți au participat < •’ 
cel puțin tin cal nou : M. Timu c 
Gafon, D.*Velicii cu Nor, Gh. Gh 
țuran cu Tosca și Recer Oscar < 
Bolero și Avrig; aceasta cu toa 
că pentru acomodare este ne<«s; 
un timp de cel puțin trei'luni < 
zile. Lipsa de preocupare a căi 
roților pentru ridicarea nivelul1, 
pregătirii teoretice, de cunoaștere i 
mijloacelor și metodelor noi d? a' 
trenament, de îmbinare a teoriei 1 
practica, continuă să dăinuie, fr . 
nînd aistfel progresul călăreițilgl 
nc-ștri.fruntași. Aceste lipsuri treburi 
să fie temeinic analizate și elitr . 
r.ate pentru ca anul 1956 să adu- 
sportului no tru călare și mai ma- 
succese
“ GH. NICOLESCU

antrenor

La întîlnirile internaționale 
de volei (26 și 28 februarie) 
ți tenis de masă (27 și 29 fe
bruarie) din sala Floreasca sînt: 
valabile următoarele bilete :

VOLEI : 26 februarie : bile
tele cu seria nr. 132 și 133 ; 28 
februarie: biletele cu seria nr. 
136 și 137.

TENIS DE. MASA: 27 fe-l 
brua-rie: biletele cu seria nr. 
131 și 139; 29 februarie: bile
tele cu seria nr. 138 și 140

La toate aceste manifestai 
internaționale sînt valabile 
mai carnetele C.C.F.S. roșii țft 
albastre (în piele), cele negre. 

| (de ziariști) și roșii (în pîtiză). 
f Copiii peste 4 ani nu pot intra 
; în sală decît pe bază de bi- 
! let.



In preajma deschiderii 
sezonului oficial de rugbi

La 18 martie, amatorii sportului 
cu balonul oval vor fi din nou în 
jurul „terenurilor cu buturi" pen
tru a urinări evoluția celor mai 
bune echipe de rugbi din țara 
noastră. Campionatul din sezonul 
trecut, cîștigat „pe linia de so
sire" de feioviarii bucureșteni a 
pus tuturor echipelor o seiie de 
probleme de instruire-antrenament, 
probleme pe care majoritatea for
mațiilor încearcă să le rezolve în 
actuala perioadă de pregătire.

La începutul acestei perioade o 
serie de echipe (C.C.A., Dinamo 
București, Progresul Sănătatea, 
Dinamo IX etc.) s-au deplasat la 
munte. Aici — în afară de pregăti
rea pe schiuri, care a constat din 
cobcrîri, slalom, crosuri cu și 

fără schiuri — s-au ținut și trei 
ședințe de antrenament pe săptăr 
mînă în sală, cu o durată de 
aproximativ 60 minute. In orele 
de antrenament în sală precum 

la crosuri, dezvoltarea calită
ților fizice de bază a constituit 
unu. din obiectivele de seamă. 
Programul general de pregătire 
a cuprins și numeroase excursii 
la cabanele din apropiere.

Dintre exercițiile folosite în pre
gătirea rugbiștiior ne vom ocupa 
mai jos de cele prin care se poate 
atinge o bună pregătire la înce
putul perioadei competiționale.

Exercițiile pentru dezvoltarea 
generală cu și fără aparate, tre
buie să ducă la o întărire a gru
pelor musculare și în deosebi a 
celor angrenate în practicarea 
sportului respectiv. In acest scop 
jucătorii de rugbi au executat în 
sală diferite exerciții cu mingi 
medicinale, cu saci de nisip, cu 
haltere mici, exerciții de gimnas
tică, exerciții la scară fixă și a- 
parate de gimnastică țcal și ca
pră). Toate aceste exerciții, îm
preună cu altele, specifice jocului 
de rugbi (de exemplu: împingeri 
la grămadă, pase cu mingi medi
cinale, etc), creează posibilitatea 
unei dezvoltări armonioase a cor
pului, precum și îmbunătățirii ma
rilor funcțiuni ale organismului.

In perioada actuală, exercițiile 
pentru dezvoltarea calităților fi- 
zilce îmbinate cu îmbunătățirea 
continuă a tehnicii trebuie să 
constituie obiectivul principal al 
jucătorilor de rugbi. Alergările pe 
distanțe scurte, medii și lungi, a- 
lergările pe teren variat și dife
rite jocuri la sală, asigură reali
zarea acestui obiectiv. Este bine 
ca în afara acestor mijloace, an
trenorii să alcătuiască un com
plex de exerciții necesare dezvol
tării și perfecționării continue a 
elementelor tehnice de bază. Ri
dicarea halterelor, alergări pe di
ferite distanțe cu și fără greutăți 
în mîini ele. contribuie în mod 
evident ia dezvoltarea forței mus
culaturii picioarelor, trunchiului și 
brațelor jucătorilor. Și. pentru că 
uneori timpul nu permite efectua
rea tuturor antrenamentelor în aer 
liber, o parte dintre calitățile fi- 

■ zice sînt dezvoltate prin exerciții 
efectuate la sală. Astfel, pentru 
asigurarea și dezvoltarea continuă 
a vitezei, starturile, sprinturile 
scurte, schimbările de direcție, fen- 

țtele etc., sînt exerciții pe care le 
țîntflnești cu regularitate la antre
namentele rugbiștiior. De aseme
nea, îndcmînarea — calitate foar
te necesară jucătorilor de rugbi — 
poate fi asigurată în condiții opti- 
rnc în antrenamentele de sală prin 
diferite exerciții în doi, jocuri de

SĂ LUPTĂM PENT8U RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC
AL BASCHETULUI

(urmare din pag. I)

eosebit de grav este faptul că ce- 
mai multe dintre jucătoarele noa- 

re nu acordă atenție pregătirii 
Lice. Astăzi cînd baschetul a deve- 
jt un joc atletic, această deficiență 
ie capitală. Cele mai multe din- 
) jucătoarele noastre nu știu să 
:rge, nu au suficientă mobilitate, 
Jeiă, forță. De aceea, este firesc 

și acțiur. îg pe Oare 1- îitreprind 
fie rigide, stereotipe, încete. A-

i timp cît jucătoarele noastre nu 
■ înțelege că fără o pregătire 
că serioasă nu poți realiza ni- 
: valoros din punct de vedere 
inie și tactic, vom con'inua să 
hînem cu baschetul feminin la 
;ul nivel actual
ață de toate aceste constatări 
> d? datoria C.C.F.S. « prin 
lecția de baschet, cit și a comi- 

centraie, prin toate organele 

„doi la doi", „trei la trei", prin
deri de baloane din săritură, șta
fete combinate etc. Folosirea exer- 
cițiilor arătate mai sus are o im
portanță deosebită în desfășura
rea activității jucătorilor de rugbi 
în perioada actuală.

La antrenamentele în aer liber, 
antrenorii trebuie să asigure dez
voltarea acestor calități prin alte 
mijloace, diferite în mare măsură 
de cele efectuate la antrenamen
tele în sală. Totodată, ei trebuie 
să aprecieze ridicarea nivelului 
acestor calități prin diferite nor
me de control. Din acest moment, 
viteza rugbistului va Ii dezvol
tată prin efectuarea unor exerci
ții din atletism (sărituri în lun
gime, sprinturi de 50 și 100 m), 
a rezistenței specifice, prin repe
tarea unor distanțe pe pistă sau 
pe terenul de rugbi (10x30 m., 
6x50 m. etc.).

Dezvoltarea calităților fizice 
trebuie să constituie unul din o- 
biectivele principale, deoarece fără 
aceste calități rezultatele sportive 
vor fi mediocre.

Exercițiile pregătitoare pentru 
perfecționarea deprinderilor teh

nice au. de asemenea, o mare im
portanță, deoarece, în această pe
rioadă, mulți sportivi își schimbă 
sau își îmbunătățesc o parte din 
procedeele tehnice întrebuințate în 
campionatul trecut (pase, fente, 
culegeri de mingi, etc.).

Este bine ca. în această perioa
dă, să existe și o serie de preocu
pări de ordin teoretic și tactic. 
Acum sportivii trebuie să se aco
modeze cu noile procedee tehnice 
care nu pot fi lăsate pe seama 
perioadei fundamentale, cînd ce
rințele jocurilor sînt foarte mari. 
De asemenea, omogenizarea for
mațiilor se realizează în acest in
terval de timp. Diferitele scheme 
tactice de joc sînt executate în 
forme reduse în sală sau pe teren. 
Ete reîmprospătează cunoștințele 
jucătorilor și dsu posibilitatea în
vățării de noi situații. De aseme
nea, aprofundarea regulamentului 
de joc precum și a diferitelor pro
bleme teoretice, specifice rugbiului, 
vor ajuta în mod rea] la îmbună
tățirea nivelului de cunoștințe și, 
mai tîrziu, la realizarea unor per
formanțe bune.

In rîndurile de mai sus am ară
tat numai cîteva din mijloacele 
prin care pot fi realizate sarcinile 
perioadei pregătitoare și pe care 
cele mai multe echipe de rugbi 
le-au folosit și le folosesc în an
trenamentele lor. Desigur că a- 
ceste mijloace sînt mult mai nu
meroase și că de felul în care an
trenori vor ști să le combine, 
asigurînd buna desfășurare a pre- 
gătirii jucătorilor de rugbi în a- 
ceastă perioadă, vor depinde în 
mare măsură și rezultatele din 
sezonul viitor. Așa cum am mai 
aratat, ne aflăm foarte aproape de 
deschiderea sezonului oficial. Ți- 
nînd seama de acest lucru, echi
pele trebuie să-și continue și de 
acum înainte antrenamentele în 
aer liber cu cea mai mare serio
zitate. Meciurile de antrenament 
cu umbra sau cu adversar, antre
namentele efectuate în funcție de 
posibilitățile fiecărei formații, tre
buie să constituie baza pregătirii 
rugbiștiior.

Apropiatul campionat se anunță 
tot atît de disputat ca și cel de 
anul trecut și va pretinde echipe
lor și jucătorilor o temeinică pre
gătire, care se realizează acum, 
în această perioadă.

ei voluntare, să muncească pentru 
ridicarea nivelului baschetului în 
general și al celui feminin în spe
riat. In scopul îndeplinirii acestui 
obiectiv trebuie acordată cea mai 
mare atenție atragerii către prac
ticarea baschetului a elementelor cu 
calități fiice — în cazul elemente
lor feminine, mai ales a celor înal
te — spre a asigura baschetului de 
performanță o bază largă de ele
mente cu perspective. De asem nea, 
trebuie sprijinită mai mult acțiunea 
de documentare a tehnicienTor no
ștri, care sînt prea puțin în curent 
cu noutățile jocu’ui. Pe această li
nie este necesar să se as gure c.tît 
echipelor reprezentative cît și celor 
de colectiv cît mai multe întilniri 
internaționale, dat fiind că aceasta 
stimulează și, în aceiași timp, o- 
feră multe învățăminte prețioase, 
atît jucătorilor cît și antrenorilor.

Olimpiada de iarnă de la Cortina D’Ampezzo 
Note de drum

Cînd ușa grea a avionului de 
Praga s-'a închis tn urma mea, nu 
eram nici pe departe convins că 
vom putea decola de pe pista aero
portului Băneasa.

Ploaia amestecată cu fulgi mari 
de. zăpadă, vîntul puternic, pîșlele 
dimineții care nu se risipiseră încă, 
ipate acestea mă făceau să cred că 
m-ăm urcat în avion numai pen
tru a mă conforma programului 
stabilit și nicidecum pentru a ple
ca intr-un zbor lung și care avea 
să dureze cinci ore

Ide altfel, trebuie să mărturisesc 
că trăgeam cu coada ochiului spre 
personalul de bard. Dar, spre ui
mirea mea, — și trebuie să recu
nosc că n-am prea bătut drumurile 
văzduhului — pilotul, navigatorul, 
telegrafistul își vedeau liniștiți de 
pregătirile de plecare, ca și cînd 
pista aeroportului ar fi fost scăl
dată în cel mai luminos soare de 
nai.

N-am avut însă prea mult timp 
pentru reflecții, pentru că, peste cî
teva clipe, simțeam deja balansul 
aripilor în aer.

Am aflat mai tîrziu, că, spre deo
sebire de mine, personalul navi
gant al avionului era la curent în 
cele mai mici amănunte, cu buleti
nul meteorologic de parcurs, care 
vestea vreme bună și condiții fa
vorabile pentru zbor.

Ce-aș putea povesti despre acest 
drum? Desigur că multe lucruri 
văzute din avion dacă „plafonul" 
ar fi fost descoperit. Dar cînd no
rii acoperă fața pămintului, gtn- 
desc că dedesubtul meu sînt orașe 
austriece, poate întreg Tirolul cu 
munții săi frumoși, apoi Engadinul 
elvețian și bineînțeles marele aero
port din Zurich.

Dar popasul acesta scurt abia 
îmi dă timp să privesc aeroportul 
elvețian, căci avionul nostru și-a 
făcut „plinul" și zboară pe alba
strul cerului italian, spre Roma. 
Sînt . tranzit’’ prin Roma, pentru o 
singură noapte, astfel că nu văd de- 
cît luminile orașului, și multe, mul
te reclame de neon peste tot. Coca- 
Cola, Ovomaltine, banca Sania Spi- 
rito etc. etc. îmi propun să fac la 
întoarcere un popas mai mare ca 
să vizitez renumitul oraș. A doua 
zi dimineață sînt din nou pe aero
port și fac calea întoarsă ca să a- 
jung la Veneția... Trei ore mai 
tîrziu ajungem în vechea cetate a 
dogilor. Pe aeroport, o animație 
neobișnuită. Privesc pe fereastra 
avionului și văd numeroși reporteri 
fotografici și cinematografici apro- 
piindu-se de avion. Caut cu privi
rea în jurul meu să ghicesc pentru 
cine veniseră aceștia la aeroport. 
Cu excepția unei femei elegante, 
nimic nu-mi reținea atenția. Poate 
se află in avion vreo personalitate 
politică sau artistică? După figură, 
nu recunoșteam pe nimeni. La co- 
borire mă lămuresc repede. Femeia 
elegantă este Miss Australia — 
1955, care face o vizită în Europa. 
Un asemenea material interesează 
presa burgheză ma! mult decît 
orice. Aparatele intră în funcțiune, 
„vedeta" vorbește la microfon, apoi, 
cu un gest ai mîinilor, salută lu
mea, urcă într-o barcă cu motor și 
pornește spre centrul orașului. Cu- 
rînd vom ajunge și noi în orașul 
lagunelor, Admir Lido, Canale 
Grande, Biserica Sf. Sofia. Arhi
tectura barocă a clădiri'or este im
presionantă. Majoritatea acestor 
clădiri așezate pe canaturi pito
rești au fost înălțate de negustorii 
secolului al XVI-lea, primii care a- 
duceau piperul din orient, sau de 
pirații venețieni care cu averile 
furate, poleiau în aur bisericile, 
mulțumind astfel Domnului pentru 
prada bogată. Deși sîntem în plină 
iarnă, canalele exală un miros 
cumplit. De aceea, pitorescul gon
dolelor care lunecă prin canale, îl 
guști mai puțin. Gondo'ierii nu sînt 
atît de eleganți cum mi-i imagina
sem eu din lectura diferitelor re
portaje mai vechi sau din cărțile 
care descriu Veneția. Imbrăcați să
răcăcios, tăcuți și foarte modești, 
gondolierii muncesc din greu pen
tru a-și putea cîștiga existența. Îmi 
plimb paști pe lingă Ponte dei Sos- 
piri, vestita punte a suspinelor de 
pe care erau aruncați mulți nevi- 
novați și răzvrătiți împotriva o- 
presiunii din secolele trecute. In 
viața San Marco am fost întlmpi- 

. nat de o adevărată echipă de vînză- 
tori ambulanți care îmi ofereau 
cărți poștale și mici amintiri. O fe
meie bătrînă mi-a vîndut, contra 
100 lire, un pachețel care conți- 
rea boab- de porumb, hrana prefe
rată a miilor de porumbei de aci.

In clipa cînd am intrat în posesia 
pachețelului, zeci de porumbei mi 
s-au așezat pe mîini ți umeri, iar 
alții mai curajoși — și pot ajirma 
că sînt destui — au poposit chiar 
pe capul meu. In acel moment de 
derută pentru mine, neinițiat tn 
astfel de spectacole, un fotograf 
mi-a propus să-mi facă o mică a-

H. Ene, conducătorul bobului de 4 
al reprezentativei noastre, Ia Cor
tina D’Ampezzo, înaintea cursei.

mintire. Desigur că rm l-am refu
zai deoarece momentul era cel mai 
prie'nic și amintirea foarte plăcută

După-amiază, iau trenul electric 
spre Cortina. In aceeași noapte, 
după 170 km ajung în micul oraș 
italian. Natura a fost darnică și a 
împodobit această localitate din 
Alpii Dolomiți cu un cer albastru 
fermecător, pe care munții maje- 
stuoși își profilează coamele ple
șuve. Dar de aceste frumuseți e 
greu să se bucure un om al muncii 
din Italia, căci nu numai în timpul 
Olimpiadei, dar oricînd, Cortina 
este accesibilă numai celor care 
pot plăti între 6 și 8 mii de lire 
întreținere pe zi, aceasta, in timp 
ce salariul unui muncitor nu depă
șește 30.000 lire lunar. Așa se și 
explică faptul că la Olimpiada Al
bă, in tribune, marea majoritate a 
spectatorilor o formează bancherii, 
industriașii și oamenii de afaceri, 
veniți aci cu soțiile lor, care au gă
sit cu acest prilej un moment priel
nic pentru a-și etala toaletele și a 
impinzi numeroasele baruri și lo
caluri de noapte de la Cortina. De
seori vedem pe stradă femei îm
brăcate în costume de schi apro
piate ca model de fracuri sau băr
bați care purtau în cap căciuli de 
culoare gri avind la spate atașată 
chiar... coada animalului sacrificat. 
Snobismul a întrecut orice măsură. 
Intr-o zi am văzut în fața unul 
hotel de mare lux. un turist care 
avea cusute pe scurta sa sute de 
etichete și embleme culese de pe 
unde a călătorit îneît nu mai di~ 
stingeam ce culoare are haina sa. 
In timpul Jocurilor, scumpetea a 
întrecut orice închipuire. Un bilet 
de intrare la stadionul de iarnă co
sta între 2000 și 3500 lire și după 
cum lesne se înțelege, un salariat 
nu-și putea permite un astfel de 
lux.

Be plan sportiv. Olimpiada Albă 
a cunoscut un strălucit succes. Pen
tru prima oară în istoria celor 
șase Olimpiade de iarnă, disputate 
pînă acum, la această ediție au 
participat sportivi din Uniunea So
vietică și acest lucru a făcut ca 
întrecerile să fie mai interesante, 
iar valoarea tehnică a concursuri
lor să crească, fără îndoială. Repre
zentanții sportului din U.R.S S. au 
confirmat cu acest prilej înalta lor 
măiestrie și tehnica excepțională re 
care o stăpînesc. Bilanțul întocmit 
la sfîrșitul competiției a fost fa
vorabil sportivilor sovietici, care 
în clasamentul neoficial pe țări, 
după disputarea celor 24 ile probe, 
au ocupat primul loc. cu 121 punc
te, cucerind 26 medalii de aur, 17 
medalii de campioni mondlăli, 17 
medalii de campioni europeni, 5 
medalii de argint și 6 medalii' de 
bronz. Pe străzile orășelului, îmbră- 
câți in costume de culoare alba
stră, sportivii sovietici au fost pri
viți mereu cu interes de pasionați! 
de snort și permanent solicitați de 
vlnătorii de autografe. Cea mai 
strălucită victorie sovietică a fost 
înregistrată în competiția de ho
chei pe gheață, punctul de atracție 
al aces'ei Olimpiade. Miza victo
riei în acest turneu era foarte ma
re, fiind puse în joc nu mai puțin 
de... trei t t'uri: campioni mondiali, 
europeni și olimpici. Memorabilă 
va fi seara de 4 februarie în amin
tirile celor 12.000 de spectatori. 
După un joc extraordinar, echipa 

U.R.S.S. a reușit să învingă cu scop 
rul de 2—0 echipa Canadei, care 
deținea campionatul mondial. în
ciudați de jocul echipei U.R.S.S. 
spectatorii au aplaudat cu multă 
căldură comportarea frumoasă a 
hocheiștilor sovietici. Lingă mine, 
aproape de masa presei, mai mulți 
tineri italieni localnici s-au ridicat 
în picioare și au ovaționat echipa 
sovietică in momentul cînd acea
sta a înscris cel de al doilea punct, 
prin Kuzin A doua zi, pe străzile 
Cortinei, micuții vînzători de ziare 
strigau „Canadienii învinși de ruși 
la hochei pe gheață”.

De mare simpatie s-a bucurat la 
Cortina celebrul schior austriac 
Tony Sailer, care a reușit să cuce
rească trei medalii de aur, tnvin- 
glnd pe cei mai puternici advers ort. 
Sailer a fost poreclit la Cortina 
„Zatopekul zăpezilor”, deoarece și 
atletul cehoslovac ciștigaș„e la O- 
limplada de vară de la Helsinki 
din 1952 tot atltea medalii de aur. 
Un lucru foarte neplăcut s-a pro
dus la sfîrșitul turneului de hochei 
pe gheață. Afaceriștii sportului au 
încercat să atragă cu sume de bani 
pe cei mai valoroși sportivi al 
jocurilor. Intre cei solicitați a fost 
și sportivul sovietic Puzikov care 
a făcut o deosebită senzație in 
poarta echipei sovietice. Un mana
ger american, pe nume Jim He- ay, 
care activează pe lingă echipa 
„Cleveland Barrons" a expediat a 
telegramă lui Pucikov prin care-i 
oferea un contract de 10.000 dolari 
pentru a trece în rîndurile echipei 
pe care o patronează. Firește că 
managerul american a primit răs
punsul pe care-l merită: un NU 
categoric.

A doua zi după Jocuri, Cortina 
a luat un alt aspect. Ca un magazin 
la lichidare. Cum turiștii milionari 
au început să plece, magazinele au 
început să piardă strălucirea, as
pectul festiv al orașului să mai dis
pară. Trenurile încărcau zilnic că
lători, mașinile zburau pe șosele 
înghețate în jos spre San Dobiago. 
Am părăsit Cortina printre primii, 
mai ales că îmi expira viza. Am 
plecat de data aceasta cu trenul, 
pe ruta Bologna-Florența-Roma, 
drum de nouă ore. Cu această oca
zie am văzut încă urmele războiu
lui, pe care anii nu le-au slers. 
Am văzut cum muncesc țăranii 
italieni pămîntul lor cu unelte sim
ple și apoi am intrat in luxul Ro
mei, unde limuzinele goneau pe bu
levardele largi. Pînă a doua zi, 
cînd a plecat avionul, am vizitat 
orașul. Am văzut marile construc
ții ale Romei antice: Coloseumul, 
Columna lui Traian, Panteonul, 
Foro Romano apoi monumentul 
eroului necunoscut, vestita basilică 
San Pietro din Vatican și alte 
locuri istorice. Am putut să 
admir operele lui Michel Angelo, 
apoi operele de artă din capela 
Sixtină. Nici un turist nu are voie 
să intre în Vatican cu aparate f to- 
grafice, căci din dispoziția Vatica
nului fotografiatul este concesio
nat unui trust.

La Columna lui Traian, cerșetorii 
cer mila trecătorilor iar alți zdren
țăroși te solicită să cumperi cărți 
poștale ilustrate. In periferia ro
mană, în case mici și insalubre 
trăiesc mii de muncitori cu salarii 
de mizerie sau șomeri. In zilele cind 
vizitam Roma, frigul care a venit 
pe neașteptate a găsit această 
populație în condițiuni groaznice. 
Lipsa de combustibil, lipsa de îm
brăcăminte groasă, ou făcut nume
roase victime.

A doua zi, sînt de dimineață pe 
aeroportul Ciampino. Plec cu un 
avion elvețian care urma să ne 
ducă direct la Zurich. Dar previzi
unile meteorologice sînt nefavora
bile și avionul poposește pentru 
două ore la Nissa, de unde pleacă 
la Geneva și apoi se oprește la 
Zurich. Avionul pentru Praga va 
pleca abia a doua zi, astfel am ci- 
ieva ore să vizitez frumosul oraș 
elvețian. A doua zi plecăm spre 
Praga, prin Viena, unde oprim pen* 
tru trei ore. Aci, pe aeroport, citesc 
un anunț deasupra căruia se aflau, 
înscrise trei litere: S.O.S. Apoi de
desubt : „Ajutați pe copii săraci din 
Viena". Ajungem la Praga și de 
aici avionul ne poartă spre patria 
noastră. Din zbor vedem București- 
ul și curind vorbim rominește cu 
funcționarii aeroportului. Sînt buca» 
ros. Din nou acasă...

PAUL OCHIALBI 
trimisul „Agerpres" la

Cortina D’Ampezzo
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al luptătorilor noștri
Ca și alți sportivi fruntași ai 

tării noastre, luptătorii vor avea 
de susținut în acest an o serie de 
întîlniri internaționale, în vederea 
cărora se pregătesc cu asiduitate. 
Rezultatele acestei pregătiri se vor 
vedea, desigur, cu ocazia întreceri
lor pe care le vom aminti mai jos, 
dar „pe parcurs" luptătorii își vor 
putea verifica forma în întrecerile 
campionatului republican pe echi
pe a căror desfășurare începe peste 
o săptămină.

La 7 aprilie reprezentativa noas
tră de lupte va susține la Bucu
rești prima întîlnire internațio
nală în compania echipei Egiptu
lui. Luptătorii egipteni vor mai în- 
tîlni o selecționată romînească la 
10 aprilie. La 22 aprilie echipa R.P. 
Romîne va întîlni reprezentativa 
R. Cehoslovace. Echipa de lupte li
bere a Bucureștiului va primi la

15 iulie vizita selecționatei Var
șoviei, iar la 5 august selecționata 
de tineret a țării noastre va înfrun
ta Ia Sofia, pe cei maî buni din
tre tinerii luptători bulgari. Ince- 
pînd de la 6 septembrie un număr 
de luptători fruntași din țara noas
tră vor participa la un mare con» 
curs pe categorii, care se va des
fășura la Budapesta. Turneul pen
tru „Cupa Jadran", care — după 
cum se știe — a fost cîștigat de 
Dinamo București, se va desfășura 
anul acesta între 15 și 22 septem
brie în localitatea Rejeka din Iu
goslavia. Va participa, de aseme
nea, o echipă din R.P.R., care ur
mează a fi desemnată ulterior. In 
stîrșit, reprezentanții noștri vor 
întoarce vizita pe care ne-a fă
cut-o echipa de lupte a R.F. Ger
mane. Primul meci urmează să se 
desfășoare în toamnă la Karlsruhe.

In legătură cu înscrierile la Campionatele Mondiale 
de masăde tenis

TOKIO 24 (Agerpres). — La 
campionatele mondiale de tenis de 
masă, care vor începe la 2 aprilie 
în Japonia la Tokio, va participa 
și echipa R.P. Chineză care, după 
curii se'știe, a fost primită ca mem
bră a Federației internaționale de 
tenis de masă. Organizatorii au 
primit pînă acum înscrierea echi
pelor Angliei, R.P.R., R.P. Chineze, 
Australiei și Aden (Araliia). Sînt 
așteptate, înainte de 2 aprilie, con
firmările de participare din partea 
următoarelor țări : Germania (o 
selecționată alcătuită din R. D 

•Germană și R. F. Germană), 
U.R.S.S., R. Cehoslovacă, Portuga
lia, Egipt, Iugoslavia, India, Pa-

kistan, Ceylon, Singapore. S.U.A 
Brazilia și alte țări.

Echipele R P. Ungare, Austriei, 
Noii Zee lande, Irlandei și Sco
ției au anunțat că nu vor participa 
ia campionate. Este sigpură nepar- 
ticiparea Olandei, țară care a găz
duit anul trecut cea de a 22-a edi
ție a campionatelor. Președintele 
federației olandeze, Hogendoorn. a 
anunțat că nu poate alcătui o for
mație redutabilă pentru această 
competiție.

Campionatele mondiale de tenis 
de masă se vor desfăștîra în ma
rea sală a gimnaziului Municipal 
din Tokio care poate primi 5.00') de 
spectatori

Turneul de tenis
MOSCOVA 24 (Agerpres).— In 

să'.ile stadionului Dinamo a conti
nuat desfășurarea turneului inter
național de tenis la care participă 
cei mai buni jucători din U.R.S.S., 
R.P. Ungară și Norvegia.

Pentru finala probei masculine 
s-au calificat Asboth (R.P. Unga
ră) și Andreev (U.R.S.S.). Cam
pionul sovietic. în formă excelentă.

Noutăți organizatorice in 
din acest

Cu toate că pînă la darea star
tului în cea de a IX-a ediția a com
petiției cicliste Varșovia - Ber in 
Praga — „Cursa Păcii", mai sînt 
două luni, lucrările comitetului^ de 
organizare sînt în plină desfășu
rare. Anul acesta, organizatorii au 
trimis invitații următoarelor țâri : 
Albania, Austria, Anglia, Brigiia, 
Bulgaria, Danemarca, Egipt, Elve
ția, Finlanda, Franța, R. F. Ger
mană, Italia, Iugoslavia, Irlanda, 
Luxemburg, Olanda, echipa polo
nezilor din Franța, R. P. Romînă, 
Saar, Suedia, Ungaria, U.R.S.S., 
echipele țărilor organizatorice fi
ind înscrise din oficiu.

S-ar părea, după cele opt ediții 
care au avut loc, că din punct de 
vedere organizatoric n-ar mai fi ni
mic de îmbunătățit. Și totuși, rea
litatea nu este chiar aceasta. Cu 
fiecare an, organizatorii competiției 
caută să elimine lipsurile constata
te, pentru ca, intr-adevăr, întrece
rea să se desfășoare la cel mai 
înalt nivel. Și anul acesta au fost 
aduse numeroase inovații care vor 
constitui o surpriză plăcută pentru 
concurenți.

In primul rînd a fost desființată 
coloana de camioane Și autobuse 
mari. Fiecare echipă participantă va 
avea la dispoziție o mașină mică 
„I.F.A." în care ar urma să ia 
loc conducătorul echipei, conducă
torul tehnic și mecanicul. Or, anul 
•acesta numărul însoțitorilor a fost 
redus la 3. Aceste mașini au depli
na libertate să se deplaseze după 
necesitate, cu o singură excepție :

edi(ia 
at& a ^Cursei Păcii"

în cazul regrupării c.cnș.iior pe 
traseu, arbitrul de concurs va opri 
deplasarea mașinilor pentru un anu
mit timp, ridicînd fanionul roșu.

In afară de mașinile-atelier (mici) 
pe care le va obține fiecare echipă, 
organizatorii vor pune la dispozi
ția tuturor concurenților încă 6 
mașini-atelier (de asemenea mici), 
care vor avea sarcina de a veni în 
ajutorul tuturor ciciiș.ilor. fără a 
ține seama de naționalitatea concu
rentului. Aceste mașini vor inter
veni atunci cînd mașinile acredita
te fiecărei echipe vor pleca înainte 
spre punctul de alimentare.

In ceea ce privește punctele de 
alimentare și aici s-au adus îmbu
nătățiri. Ele nu vor mat fi așezate 
pe șosea, ci în orașe, în piețele 
cele mai mari și vor fi înconjurate 
cu un gărduleț demontabil pe o 
lungime de 1.000 metri, care va fi 
montat la fiecare stație de alimen
tare.

Penlru participant, organizatorii 
vor pune la dispoziție numeroase 
obiecte care vor constitui mici a- 
mintiri. In primul rînd fiecare con
curent va obține un carn.ețel-pliânt 
avînd dimensiunile 5 x 10 cm. în 
care vor fi fotografii reprezentînd 
traseul fiecărei etape și o vedere 
din orașele de etapă. Vor mai Ti 
confecționate : cravate, curele, bro- 
șe, brățări, apără’ori pentru cutii 
cu chibrituri, baticuri și șervete, 
toate cu emblema „Cursa Păcii".

S-au adus și schimbări regula
mentului competiției. Anul acesta 
nu se vor mai da două starturi.

Se va da numai startul oficial lan. 
sat. Concurenții se vor încolona în 
fața hotelului și vor avea de par
curs pînă la startul oficial, care 
este situat în afara orașului la 4 
km., cu excepția orașului Stalino- 
grod, unde pînă la locul startului 
vor fi 10 km

Să presupunem 
se încolonează în 
telului. Urmează controlul tricouri- 
lor. Componenții unei echipe tre
buie să aibă aceleași tricouri fiindcă 
altfel vor fi sancționați. Pînă la 
startul oficial au mai rămas 1.500 
m. Un panou mare le indică direc
ția și apoi din 100 în 100 de metri 
sînt instalate panouri de orientare. 
Se apropie startul oficial. Pen rit 
ca nici unul din concurenți să nu 
țîșnească înainte, în fața coloanei 
concurenților se va afla mașina ar
bitrului care cu 50 m. înainte de 
start își va mări viteza și peste 
cîteva momente concurenții vor fi 
în plină cursă.

In ceea ce privește bonificațiile, 
s-au produs și aici modificări. Pri
mul sosit 'obține o bonificație de 
1 minut. Al doilea, o bonificație de 
30 secunde.
deoarece de 
și al doilea 
diferență de 
O bonificație de 1 min va obține 
concurentul care va sosi primul în 
vîrful Schoeneberg, aflat între o- 
rașele etapă Kar! Marxstadt și 
Karlovy-Vary.

că cicliștii 
fața ho-

S-a făcut acest lucru, 
multe ori între primul 
sosit în etapă exista o 
mai puțin de o roată.

HOTftW
PE SCURT

l
• La 22 februarie echipa mascu

lină de baschet a U.R.S.S. a jucat la 
Lyon cu o selecționată a orașului. 
Sportivii sovietici au 
toria cu 81—M (46—28).

• Echipa poloneză de
barnia“ din Cracovia, ___ ___ _____
în turneu în R.P. Chineză a jucat 
la 22 februarie la Pekin cu echipa 
Institutului de cultură - • " 
ciul s-a terminat cu un 
decis : e—«.

• Echipa suedeză de _____  ___
koplng din Stockholm va întreprinde 
un turneu în Franța în cursul lunii 
martie. La 25 martie suedezii vor 
juca cu fruntașa campionatului fran
cez O.G.C. Nice.

echipele italiene nu vor participa 
în ediția din acest an.

Anul acesta competiția va începe 
la 24 iunie și va Jua sfîrșlt la 29 
iulie. In pr’mul tur, echipa primă 
joacă pe terenul ptopriu. In com
petiție pot participa jucătorii care 
au avut drept de joc în timpul cam
pionatului țărilor respective. In ca
zul cînd după două meciuri rezul
tatul va fi egal, se va juca un al 
treilea meci, înainte de desfășura
rea turului următor. A fost ales 
noul comitet al competiției, pre
ședinte fiind delegatul cehoslovac, 
Josef Vogi. Viitoarea ședință va a- 
vea loc la 1 aprilie la Budapesta 
cînd se vor fixa arbitrii pentru 
prima etapă.

Iată programul competiției : 24
Iunie: Austria I — Cehoslovacia II; 
Ungaria I — Iugoslavia I; Austria 
II — Iugoslavia II; Ungaria II — 
Cehoslovacia I. Returul jocurilor va 
avea loc la 1 Iulie. La 8 și 15 iulie 
se vor întîlni : Invingătoarea primei 
perechi cu invingătoarea celei de 
a doua perechii și invingătoarea ce
lei de a treia perechi cu învingătoa- 
rea celei de a patra perechi. Câști
gătorii se vor întîlni în finală la 
22 Iulie, urmlnd ca returul finalei 
să se desfășoare la 29 iulie.
CUPA CAMPIONILOR EUROPEI 

AU FOST TRASE LA SORȚI 
SEMIFINALELE

— Miercuri seara, a avut loc la 
Paris tragerea la sorți a semifina
lelor „Cupei Campionilor Europei". 
Stade de Reims va întîlni pe cam
pioana Scoției — Hibernians, iar 
campioana Italiei A. C. Milano, va 
înfrunta pe Real Madrid. Datele 
ultimei întîlniri nu au fost încă 
fixate, ele urmînd a fi hofărîte ul
terior de conducerile celor două clu
buri. In ceea ce privește primele 
două echipe, ele vor juca la 15 
martie la Paris, și la 18 aprilie la 
Edinburgh.

terminarea con- 
țârilor partici- 

de fotbal „Cupa 
a avut loc în 

delegaților țări- 
’ “ la

PBAGA. — După 
ferinței delegaților 
pante la competiția 
Europei-Dr. Gera”, 
continuare șcd'ința .
lor ale căror echipe participă 
Cupa Europei Centrale. La lucrări 
au luat parte reprezentanți ai ur
mătoarelor țări: Italia, Iugoslavia, 
Ungaria, Austria și Cehoslovacia. Cei 
prezenți au căzut de acord asupra 
faptului că această competiție poa
te deveni foarte interesantă dacă 
vor participa echipele clasate pe 
primul și al doilea loc în campiona
tele țărilor respective. In consecință, 
s-a propus să nu se mai repete si
tuația de anul trecut, cînd1 unele 
țări au înscris în competiție-echipe 
mai slabe. Președintele federației 
Italiene, ing. Barassi. a anunțat că 
echipele italiene nu vor putea par
ticipa la ediția din aceast an a C.E.C. 
El a arătat că reprezentativa Ita
liei va susține un turneu de lungă 
durată în America latină, iar echi
pele din liga I vor termina campio
natul în preajma începerii compe
tiției. Anul acesta jucătorii profe- 
soniștl vor obține un concediu de 
6 săptămîni ceea ce ar face ca e- 
chipele italiene să fie foarte slabe 
fără acești jucători. In consecință',

* xZxZXZ'ZXa

Un strigăt de alarmă z
in sportul capitalist <

tle la Moscova
a învms n uliimele jocuri pe ma
ghiarii Adam și Iancso cu scorul 
de 2—1 iar Asboth s-a calificat în 
urma victoriilor obținute în fața 
lui Ozerov (U.R.S.S.) și Gulyâs 
(R.P. Ungară).

In concursul feminin finala se 
va disputa între sportivele ma
ghiare Kormoczi și Erdodi, care 
n-au suferit nici o înfrîngere pînă 
acum.

Campionatul de șah al Iugoslaviei
BELGRAD 24 (prin telefon). 

După 9 runde, pe primele trei locuri 
în clasament se află șahiștii 
Ianoșevici, Gligorici și Matanovici

ou cite 6‘/j p. Urmează în ordine : 
Ivkov cu 5*/î p- ; Pirc, Karaklaici, 
Udovcic, Marianovici cu cîte 5 p. 
etc

NOWtXHItHE
J

Aceste 
stîrnit un puternic ecou în lumea 
capitalistă. Faptul că sistemul de 
cultură fizică și sport sovietic este 
cu mult superior celui existent în 
țările capitaliste, a fost recunoscut 
de înseși forurile competente care 
conduc destinele sportului în lumea 
Occidentului. Acestea sînt nevoite 
azi, pentru a (ine pasul cu sportivii 
sovietici și cu bei din țările de de
mocrație populară să revizuiască 
întreaga tor concepție despre sport. 
Astfel, președintele Comitetului O- 
limpic Internațional — Averry 
Brundage — într-un interviu acor
dat săp’ămjnalului american 
„Sports Illustrated" a declarat că 
„progresele atleților sovietici se 
datoresc unui vast program sportiv 
național"... „Rușii — a adăugat el 
— devin din ce în ce mai tari, în 
timp ce noi sin tem tot mai slabă".

Convins că statul sovietic folo
sește metode superioare în pregă
tirea sportivilor săi. Brundage sa
lută faptul că și în S.U.A. — după 
exemplul sovietic — a început să 
existe o preocupare pentru dezvol
tarea bazei de masă a sportului a- 
merican. „Timp de 30 de ani, a 
spus el, noi am luptat pentru ca 
armata să aibă un program spor
tiv. Ea are, în sfîrșit, unul. Se 
pare chiar că noi am exagerat: 
cantonamente speciale antrenament 
special. . Facem exact ceea ce-i a- 
cuzăm pe ruși că ar face".

Ocupîndu-se de aceeași problemă, 
revista de specialitate vest-germa-

„Rușii devin din ce în ce mai 
tari. în timp ce noi sîntem tot mai 
slabi" — a spus A. Brundage, pre
ședintele Comitetului Olimpic In
ternațional.

Amatorii de sport din lume aș
teaptă cu un deosebit interes par
ticiparea sportivilor sovietici la ma
rile competiții internaționa'e. An de 
an, ei sînt iot mai mult impresionați 
de deosebita măiestrie a sportivi
lor din Marea Țară a Socialismu
lui. de răsunătoarele lor succese. 
Aceste succese au ieșit în evidentă 
în mod cu iotul deosebit cu prile
jul celei de a XV-a Olimpiade de 
vară de la Helsinki. Prima partici
pare a sportivilor sovietici la Jocu
rile Olimpice a însemnat, pe Ungă 
un succes total, și înlăturarea su
premației americanilor, care p'nă 
■atunci dominau cu autoritate spor
tul mondial.

Acest succes nu a fost izolai. 
El a fost urmat de multe alte vic
torii internaționale, dintre care cele 
mai valoroase au fost realizate la 
campionatele mondiale de gimnas
tică. tir, haltere, lupte, pentatlon 
modern șah, oatinaj viteză, hocki: 
la campionatele europene de atle
tism. canotaj, tir. etc.

La Jocurile Olimpice de iarnă 
desfășurate în acest an ta Cortina 
D’Ampezzo, sportivii sovietici au 
înregistrat o victorie și meu răsu
nătoare, cucerind cu un mare a- 
vans de puncte primul loc în cla
samentul pe țări și totodată cel 
mai mare număr dc medalii.

obținut vic-

fotbal „Gar- 
care se află

fizică. Me- 
rezuitat ne-

fotbal Nor-

Imprestonante succese ou ni „LEICHT-ATHLETIK" scrie 
sub semnătura lui H. Morgentha-, 
lor: „De această problemă (este vor
ba de baza dc m isă a sportului) s-au1 
preocupat pînă și forurile condu-, 
cătoare din S.U.A. Astfel fa 11 
iulie 1955, președintele S.U.A. —' 
Eisenhower — a primit în audija-, 
ță mai mulți conducători ai diferi
telor federații de sport, cu care o-4 ♦
cazie et a subliniat necesitatea re-Z — Federația franceză de fotbal a 
organizării sportului american în ’ hotărît ca toate jocurile de dnmi- 
scopul întăririi fizice generale a k nică 26 februarie din cadrul divi- 
tineretului și stîrpirii criminalității Z zii'or I și II să fie amîuate, din 
în rîndurlle acestuia. „Dacă ne J cauza timpului nefavorabil, 
gindim la marea rivalitate sporti- 
vă care există între state puter
nice — a spus președinț ie Eisen
hower — ne votn da seama cîte 
avem de făcut tn privința reorgani
zării pe care vrem s-o realizăm".
Printre altele președintele S.U.A. C BERLIN 19 (prin telefon de Li 
a remarcat că tineretul american f corespondentul nostru GERHARD 
este azi mai slab dezvoltat fizi-\ LERCH).
cește decît cel din Europa. De aici f La Oberhof s-au desfășurat oam- 
reiese că pînă acum s-a acordat / pionatele de bot șt schi ale Ger- 
puțină atenție educației fizice a ti- \ maniei la care au participat, în a- 
neretului în Statele Unite k fară de sporUvii din R.D.G.

\ R.F.G. și concurenți din Finlanda, atletism din S.U.A. (A.A.U.) aal-) . r* < • «. < ’
cătuit un vast program de dezvol- < Cehoslovacia, Polonia etc. La intre- 
tare a sportului în școli, univer- f ceri au participat peste 200 de spor- 
sități și armată, după modelul > tivi. Un frumos succes au obținut 
■spor/u/ui sovietic și al celui din k boberii Winkier+Geinitz din R.D.G. 
țartie de democrație populara. ț . ...... .

Ce va ieși din aceste „transfor-' care au ocupat pnmut loc, intrecind
mări" ale sportului american rămî- echipaje renumite din Germania 
ne de văzut. Cert e însă faptul că C occidentală. Un frumos succes a
nu se poate realiza cu adevărat un 7 ,ealizat Bruno Werner (R.D.G.)

K* £ r >
list, care cultivă slngeroasa exploa-J de 30 km. fond, cu timpul de 1.45,06 
tare a omului de către om. întrecînd, printre alții, pe finlande-

• In cadrai unui concurs care a 
avut loc la Kiel, în Republica Fe
derală Germană, atletul cehoslovac 
Jirl Skobla, campion al Europei, a 
aruncat greutatea la 17,U m.

• Ea Paris a avut loc o întîlnire
Internațională de baschet între for
mația franceză P.U.C. și echipa iu
goslavă " " —■—- ------------ - —
cîștigat

• In 
concurs
Fraser ____ ________ ________
lumii La proba 220 yarzi. Ea a rea
lizat pe această distanță timpul de 
2:22,9, față de 2:25,8 cît era vechiul 
record, care aparținea compatrioatei 
sale, australianca Lorraine Crapp.

Acum cîteva zile, inotînd la Sid
ney în cadrul campionatelor de 
natație ale Australiei, pe distanța 
de 100 m. liber ea a realizat un 
nou record mondial și in această 
probă, parcurgînd distanța în tim
pul " ------- --------  " — ”
den

S.C. Belgrad. Iugoslavii au 
intilntrea cu ei—54.

Australia, în cadrul unui 
de natație, înotătoarea Dawn 

(19 ani) a bătut recordul

de 1:94,5 (vechiul record Van 
Ouden (Olanda) 1:04,6).

La Dunkerque a avut loc un 
internaționaL Victoria a reve- 

.............................  A- 
pe

«ros . __ . ____ _ ..
nit cunoscutului fondist francez 
lain Mimoun. care i-a întrecut 
englezii Perkins și Rhodes.
• La Davos s-a desfășurat 

concurs internațional pentru junioa
re de patinaj artistic. La întreceri 
au participat 22 concurente, repre 
zentînd șapte națiuni. Pe primul lot 
s-a clasat Karine Frohner (Austria) 
ea a fost urmată de Caria Tichat 
schek (Italia) 
(Franța).

un

și de Dany Rigoiilo

Din activitatea sportivilor din R. 0. Germană
cui S-alonen, 
etc. Excelent 
data aceasta . ... , ___
realizat sărituri de 72 și 77 m. (u 
iima performanță întrece cu 2 
vechiul record ai trambulinei), o 
sîndu-se pe primul loc. Aceste 
treceri au fost un bun prilej p< 
ttu selecționarea echipei germs 
în vederea concursului intemațio 
de fond de la Oberhof, la care ’ 
participa și schiori romîni.

★
Slmbătă s-a desfășurat la Bei 

întîlnirea internațională de hm 
dintre echipele Einheit Berlin 
A.I.K. Stockholm. Victoria a n 
nit echipei germane: 6-1 (1-0, 
3-1).

cehoslovacul Matins 
s-a comportai și i 
Harry Glass, eace
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