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Sâ pregătim bazele sportive pentru reluarea 
activității de primăvară

jțfBfăSU alendarul competi- 
■■ țional anunță o 

Km „avalanșă**  de în-
■■ treceri sportivd: 

peste numai cîteva 
săptămîni întreaga 
activitate va fi în 

plină desfășurare. Alături de în
trecerile de baschet, volei, scrimă, 
Itir, lupte, etc. care au început, vor 
intra în plină activitate și alte 
sporturi ca fotbalul, handbalul, etc.

Este clar pentru oricine că una 
din condițiile esențiale ale unei 
activități rodnice, valoroase din 
punct de vedere tehnic și specta
culoase ca desfășurare, este buna 
întreținere a bazelor sportive, Or. 
dacă acestea nu au fost pregătite 
din vreme este și firesc ca activi
tatea să se desfășoare anevoie, în 
condiții grele, neigienice. Desigur, 
sportivii ar putea da un randament 
calitativ superior dacă ar avea la 
dispoziție o bază sportivă cores
punzătoare, pregătită și îngrijită 
din vreme și cu spirit gospodăresc. 
De asemenea, spectatorilor le-ar fi 
mai agreabil să urmărească două 
echipe de fotbal care se întrec pe 
un teren nivelat, uscat, cu un ga
zon proaspăt și bine întreținut, pe 
care mingea să alerge dirijată cu 
măiestrie de jucători și nu de... 
accidentele de teren.

In unele locuri s-a pornit Ia 
treabă: terenurile au fost curățite 
de zăpadă îndată după ce ninsoa
rea s-a oprit, s-au făcut unele 
amenajări, în fine cei care admi
nistrează terenurile privesc cu toa
tă seriozitatea această importantă 
$i de mare actualitate problemă. 
In această privință putem cita ca 
exemple pozitive colectivele care 
gospodăresc terenurile de sport 
din Cluj (Metalul, FI. roșie ,.Ianos 
Herbak". Voința, etc.), din Sime- 
rla. colectivul Metalul Uz. Tr. Ora
șul Stalin, FI. roșie R. Vîlcea, 
etc. Colectivul Flacăra Moreni dis
pune în prezent de o bază că
reia i s-au făcut importante ame
najări și completări, astfel că acest 
colectiv va fi în măsură să-și 
dispute jocurile pe un teren care să 
incinte privirile și să contribuie 
la un cit mai ridicat nivel de joc, 
dacă... la acestea s-ar adăuga și o 
mai mare grijă pentru întreținerea 
in bune condițiuni a bazei spor
tive.

Din păcate, in multe orașe ale 
țării se manifestă încă nepăsarea 
față de această problemă. La 
Arad nu a fost curățit de zăpa
dă nici un teren, iar la Reghin, 
Sibiu și Iași situația este îngri
jorătoare și de așa natură incit 
poate influența direct comportarea 
echipelor in campionatul care va
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„Grivița Roșie**  organizează o 
competiție în compania sportivilor 
colectivului Metalul „23 August**.  
Competiția cuprinde următoarele 
discipline : cros (800 m. fete și 
1000 m. băieți), schi (1000 m. fete 
și 3000 m, băieți), tir, șah, volei 
și tenis de masă

Regulamentul de desfășurare a 
competiției prevede că pot partici
pa la întreceri numai sportivii ne
clasificați și cei care au obținut 
categoria a IlI-a de clasificare. 
Clasamentul va fi întocmit indivi
dual la cros, schi și tir și pe e- 
chipe Ia șah, tenis de masă și vo
lei. Sportivii colectivului care vor 
totaliza cel mai mic număr de 
puncte vor primi cupa „Grivița 
Roșie**.  De asemenea, primii trei 
clasați la probele de schi și cros 
vor primi diplome.

Colectivul organizator s-a îngri
jit, din vreme, de asigurarea celoc 

începe. Astfel, Avintul Reghin n-a 
avut unde să se antreneze, terenul 
neputind fi utilizat, dar Știința 
lași a găsit o soluție... s-a antre
nat la Sinaia!

O latură la fel de importantă a 
problemei este cea a terenurilor 
simple de antrenament care. — 
pare-se — a fost scăpată din ve
dere de colectivele sportive. In 
mai toate centrele, aceste baze 
simple sint neglijate, tocmai pen- 
itru că se omite importanța lor în 
procesul de pregătire. Chiar acolo 
unde se manifestă grijă pentru ha- 
zele principale, se semnalează 
încă neglijența față de terenurile 
simple (Cluj, Moreni, etc.).

In afară de sporturile care-și În
cep activitatea în aer liber, sint 
unele care-și continuă sau își în
cep desfășurarea în sală. Scrima, 
luptele, boxul, halterele, basche
tul, etc. sînt printre acestea. Aci 
situația este destul de proastă, mai 
ales în ce privește utilarea și 
buna întreținere a sălilor. Pentru 
campionatul republican de scrimă 
s-a găsit, cu destulă greutate, o 
sală; sălile unde se desfășoară 
de obicei întrecerile de lupte sînt 
— cu unele mici excepții — neco
respunzătoare, fie ca spațiu, fie <a 
înzestrare. La Timișoara, Oradea 
etc. sălile de baschet sînt ne
îngrijite și neutilate, la Arad 
sala de gimnastică în care-și des
fășoară activitatea secția de lupte 
a Flamurii roșii U.T.A nu poate 
fi utilizată din cauza frigului; la 
Cluj, luptătorii de la Constructo
rul se pregătesc într-o sală mică, 
necorespunzătoare.

îngrijirea bazelor sportive, fie 
ele complexe sau simple terenuri, 
nu este o treabă prea ușoară. Re
cunoaștem, ea dă o serioasă „bă
taie de cap” celor cărora li s-a în
credințat sarcina gospodăririi lor. 
Este însă o datorie de mare cinste. 
Aceste bunuri sînt obștești și tre
buiesc păstrate ca atare! Consi
liilor colectivelor sportive le revine 
îh special această sarcină. Felul în 
care bazele sînt întreținute oglin
dește activitatea, spiritul gospodă
resc și însăși dragostea de muncă 
a activiștilor din aceste consilii de 
colectiv sportiv.

Pînă cînd sezonul va „bate In 
plin**  mai este puțin timp, dar 
acest timp trebuie folosit la maxi
mum. Toate forțele trebuie mobili
zate pentru buna pregătire a tere
nurilor, a bazelor sportive. Iniția
tiva locală, forțele proprii, pot con
tribui la rezolvarea în condiții 
bune a acestei probleme. Ceva mai 
mult, poate fi rezolvată repede și 
bine problema amenajării de tere
nuri simple, de amenajări și rea- 
menajări ale bazelor existente.

mai bune condiții în ce privește 
programarea arbitrilor cît și pro
curarea echipamentului și a mat3« 
rialului sportiv necesar. Competi
ția se va desfășura tur-retur.

P. Celan, corespondent 
iAi

Cu clteva zile în urmă, în sala 
colectivului sportiv Flamura roșia- 
mixt din Bacău, a avut loc un 
concurs de tenis de masă la care 
au participat peste 120 de sportivi, 
aparținând tritiuror colectiivie'lor 
sportive sindicale și școlare din 
oraș. Cele mai multe victorii le-au 
obținut sportivii Lică Barasch 
(Prog.), Elias Schwartz (Dinamo) 
și Sigismund Gabor (Voința).

Tot la Bacău, pe patinoarul co
lectivului sportiv Voința, s-a orga
nizat zilele trecute un concurs de 
patinaj viteză. La acest concurs, 
primul de acest fel în orașul Ba
cău, au participat 30 de concuranți

I „Sfaturile populare, sprijin 
' puternic în dezvoltarea mișcării 

de cultură fizică și sport"
Joi după amiază, în sala între

prinderii poligrafice nr. 5, tov. 
Petre Capră, președintele comite
tului orășenesc C.F.S. București a 
dezvoltat conferința cu tema „Sfa
turile populare, sprijin puternic în 
dezvoltarea mișcării de cultură fi
zică și sport**.  După ce a trecut în 
revistă importantele realizări în
făptuite in țara noastră pe plan 
economic, cultural și social, vor
bitorul a amintit de o serie întrea
gă de probleme cu caracter ob
ștesc, rezolvate de sfaturile popu
lare. Tov. Capră a subliniat a- 
poi că sportul este o preocupare 
permanentă a sfaturilor populare, 
care traduc în viață sarcinile tra
sate de Hotărîrea Biroului Politic 
al C.C. al P.M R. din 25 iunie 1949. 
In încheiere, tov. Capră a mep- 
ționat importanta evenimentului 
de ba II martie, arătînd că prin
tre candidații propuși în alegerile 
de deputați ai sfaturilor, populare 
pentru orașul București se numără 
și multi sportivi ca Angelica Ro- 
zeanu. Marin Niculescu, ’lie Savel, 
sportivi care prin munca lor neo
bosită au adus patriei noastre re
zultate din cele mai importante,

-------- ------------------

ANTRENORUL ECHIPEI CAMPIOANE...
— De ce te grăbești ? Ți-am mai 

spus că poziția ta pe teren față 
de grămadă este greșită I...

Gheorghe Pîrcălăbescu își privi 
cu doj ană elevul.

— Nu sta încordat ca un arc. 
Ce naiba, parcă nu ești tu. Azi 
pari schimbat. Ai vreo caznă ?...

Altuia, Tănase Nasta n-ar fi pu
tut să mărturisească păsul. An
trenorul său, Gheorghe Pîrcălă
bescu, îl cunoștea însă de mic co
pil. Ii este apropiat ca un pă
rinte și nu se sfiește să-i vor
bească, fie chiar despre necazurile 
tinereții...

Casa lui Gheorghe Pîrcălăbescu 
este deschisă oricui. Vin la el prie
teni, jucători mai tineri, antrenori. 
In jurul măsuței se împletesc dis
cuții despre sportul preferat: 
rugbiul. Dar oare numai rugbiul 
îl preocupă pe Gheorghe Pîrcălă
bescu ? Ar fi greșit să spunem 
așa ceva. Nu ne-ar cruța cei ce-1 
cunosc și cei care i-au simțit aju
torul în atîtea rînduri. Așa că, 
în seara cu pricina. Tănase Nasta, 
unul din cei mai tineri dintre rug- 
biștii echipei campioane Locomo
tiva Grivița Roșie, a plecat tîrziu 
spre casă. Se simțea întărit: „Nu 
te sfii — îl îndemnase Gheorghe 
Pîrcălăbescu. Cînd ai o greutate, 
destăinuește-o. Vino chiar la mine- 
știi doar unde locuiesc**.

și aproape 1000 de spectatori. La 
sfîrșitul concursului au fost desem
nați următorii cîștigători: Felicia 
Burkovschi (Voința) la 500 tn. 
fete, Vasile Covalea (Șc. elem. nr. 
5) la 500 m. băieți și Gheorghe 
Ciubotaru (Voința) la 1500 m.

Duminică 4 martie sînt progra
mate în oraș, numeroase concur
suri de volei, baschet, box, gim
nastică și patinaj.

V. Mihăilă, coresp. regional și 
Gh. Antonescu, corespondent w

De curînd, colectivele sportive 
Metalul „Tudor Vladimirescu" șl 
Progresul I + Sindicatul C.C.Â. 
au organizat o competiție de șah 
și tenis de masă. întrecerile care 
s-au desfășurat în sala Casei Cen
trale a Armatei s-au bucurat de o 
bună organizare.

Competiția de șah a fost cîștl- 
gată de sportivii de la Metalul T. 
Vladimirescu, jar cea de tenis de

,4u mai rămas 8 zile pină la alegeri... La tl martie, milioanele 
de cetățeni ai patriei naostre vor oăși în fața urnelor pentru a în
credința celor mai harnici și destoinici dintre ei conducerea trebu
rilor obștești. Pentru locurile de deputați în sfaturile populare can
didează muncitori și tehnicieni din fabrici și uzine, maeștri ai recol
telor bogate, intelectuali, mici mes eriași.

Dreptul la vot este asigurat prin Constituție. Cetățenii au da-, 
toria ca, înainte de ziua alegerilor, să verifice dacă au fost înscriși 
in listele de alegători, pentru a putea semnala la timp eventualele 
om 'siuni și greșeli.

Sportivi I Controlați la centrele speciale de afișare listele de ale
gătorii La 11 martie, cu toții la vot!

Prin modestia lui, prin pricepe 
rea lui, prin bunătatea lui, el 
și-a făcut numeroși prieteni. Dar 
nu este oare datoria lui să fie 
un adevărat p arin lire pentru ti
nerii din echipă ? Nu formează 
ei laolaltă o adevărată familie ?

întrebarea asta l-a frămîntat pe 
Gheorghe Pîrcălăbescu încă cu 
mulți ani în urmă, cînd se hotă- 
rîse să se dedice muncii de antre
nor. Intr-adevăr, pentru tinerele 
mlădițe ale rugbiului nostru el tre
buia să fie un prieten mai mare, 
un educator. Și pentru prima oară

SFATURILE POPULARE
masă de sportivii de la Progr. I + 
Sind. C.C.A.

Sportivilor care au dovedit o 
bună pregătire, li s-au decernat 
diverse premii, constând din pla
chete și diplome.

Radu Gheorghe, corespondent 
-âr

Pentru a se verifica gradul de 
pregătire a echipelor de volei din 
oraș, sucursala regională Proro- 
sport Pitești inițiază o competiție, 
care este deschisă tuturor echipe
lor sindicale și școlare, masculine 
și feminine. Competiția va fi do
tată cu cîte o cupă, iar comitetul 
orășenesc C.F.S. Pitești va decer
na plachete și diplome echipelor' 
cîștigătoare .

Intîlnirile se vor desfășura tn 
sala de sport a școlii medii de bă
ieți nr. 1, iar finalele, pe terenul 
„Vasile Roaită" din parcul de cul
tură și odihnă al orașului.

Grigorg yarabiescu, cojeșPj 

în istoria rugbiului < romînesc, 
maestru] sportului Gheorghe Pîr
călăbescu a luat inițiativa formă
rii primelor echipe de pitici la 
rugbi. La el au găsit înțelegere, 
sfat și îndrumare mulți copilan
dri din cartier, azi rugbiști în ade
văratul înțeles al cuvîntului. Ef 
i-a încurajat pe cei slabi, socotind 
că o echipă bună, o echipă care 
luptă pentru titlu, trebuie să fie 
bine sudată șî sufletește.

Dacă s-ar alcătui un clasament 
al celor mai valoroși jucători, sau 
chiar al celor mal pricepuți antre
nori de rugbi, numele rugbistului 
feroviar ar fi înscris la loc de 
frunte...

Multiplele sale calități l-au fă
cut cunoscut în multe țărf ale Eu
ropei. Pe Gheorghe Pîrcălăbescu 
tl cunosc (șî îi scriu) rugbiști și 
specialiști! englezi, francezi, ita
lieni. Și nu demult forurile de 
specialitate din Republica Ceho
slovacă l-au invitat să pregătească 
echipa țării prietene în vederea 
meciului cu Italia. Ce dovedește 
aceasta ? Indiscutabil, o recunoaș
tere a meritelor sale sportive, a 
valorii rugbiului romînesc...

Pentru colectiv, pentru oameni, 
Gheorghe Pircălăbescu a fost tot
deauna un exemplu. Ceferiștii de 
la Grivița Roșie se mîndresc cu
baza lor sportivă, stadionul din 
Parcul Copilului. Puțini știu însă 
că cel care a inițiat construcția șl 
a pus serios umărul la realizarea 
ei a fost maestrul sportului! 
Gheorghe Pîrcălăbescu. A găsit de 
cuviință că este de datoria lui, 
ca antrenor și membru în consiliul 
colectivului sportiv, să muncească 
pentru ca sportivii să-și aibă o 
bază a lor. Alături de ceilalți, et 
a muncit cu un rar devotament. 
Dragostea Țață de bunurile colec
tivului, modestia, l-au îndemnat să 
gospodărească cu migală avutul 
colectiv: echipamentul, materialul 
sportiv, stadionul. Acesta este 
Gheorghe Pîrcălăbescu, pe care 
alegătorii din circumscripția elec
torală orășenească 337 l-au pro
pus candidat în alegerile pentru 
sfaturile populare.

„ MIHAI



Însemnări Ia începutul anei mari și tradiționale 
competiții de mase

Martie... Luna ghioceilor și a 
mugurilor. Iarna nu a pă
răsit încă meleagurile, dar 

venirea primăverii se simte peste 
toț. Stadioanele prind a căpăta 
viață, pentru că luna martie este 
luna primelor mari întreceri spor
tive în aer liber.

In noianul de competiții _și 
concursuri care-și anunță în
ceperea și în vederea cărora 

tineretul se pregătește cu rivnă, 
lin loc de seamă îl ocupă între
cerea de cros care an de an șe 
organizează la noi în tară în 

cinstea zilei de 1 Mai și care mo
bilizează mereu la startul con
cursurilor milioane de tineri și ti
nere. Anul acesta, sărbătoreasca 
și tradiționala competiție crosul 
de masă „Să întîmpinăm 1 Mai*  
a stîrnit același interes ca și în 
trecutele lui ediții și prima zi de 
întreceri — ziua de mîine — este 
așteptată cu nerăbdare de tinerii 
și tinerele din toate colturile tării, 

eci, mîine se vor organiza 
concursurile de cros, din 
cadrul primei etape a Cro

• Comisia orășenească de volei 
din Tg. Mureș a organizat un curs 
de arbitri de volei la care s-au 
înscris neste 40 de tineri și ti
nere.
• De multă vreme, comisiile pe 

ramură de sport din Hațeg și-au 
încetat activitatea. Motivul? Do
resc să-1 cunoască desigur și spor
tivii din raionul Hațeg, care vor 
să practice diferite sporturi, dar

sului de masă „Să întîmpinăm 1 
Mai". Sarcina organizării între
cerilor din prima etapă revine co
lectivelor sportive sindicale, șco
lărești, iar la sate colectivelor 
sportive ale asociației Recolta, în 
lipsa acestora, Căminelor Cultura
le, școlilor sau organizațiilor 
U.T.M. In vederea bunei desfășu
rări a unei întreceri de cros, sar
cinile organizatorilor sînt multi
ple. Dar, din varietatea lor este 
bine să reținem pe cele mai im
portante: mobilizarea concurentilor, 
înscrierea lor, asigurarea vizitei 
medicale, alegerea traseului, mar
carea Iui, și în sfîrșit, organizarea 
tehnică a concursului (arbitri, în
registrarea sosirilor, etc.). La pri
ma vedere, par multe și greu de 
realizat. Dar, muncind planificat 
Și solicitînd sprijinul organizațiilor 
de mase și, în special, al orga
nizațiilor de U.T.M., lucrurile pot 
fi rezolvate mai ușor și cu mai 
mult succes.

-ar putea ca organizatorii să 
întîmpine greutăți datorită 
vremii nefavorabile. In acest 

caz, rolul responsabilului cu agi

IN CITEVA RINDURI

tația și propaganda din colecti
vul sportiv capătă o importanță 
majoră. El este acela care, folosind 
mijloacele cele mai bune de agi
tație, trebuie să convingă tineretul 
că a participa la un cros în con- 
dițftuni atmosferice mai puțin 

prielnice, este de fapt un minunat 
prilej de călire a organismului, de 
verificare a propriilor forte, de a 
căpăta o și mai mare încredere 
în tine însuti.

ealtfel, despre rolul utilitar 
pe care îl are crosul s-au 
scris nenumărate materiale, 

așa incit majoritatea' tinerilor 
noștri trebuie să știe că alerga
rea pe teren variat este un bun 
mijloc de întărire fizică generală. 
Mulți sportivi fruntași, fotbaliști, 
înotători, cicliști, boxeri în munca 
lor de pregătire nu uită crosul, 
considerîndu-1 ca mijloc de bază 
în dezvoltarea pregătirii fizice ge
nerale. Cel mai concludent exem
plu în această privință ni-1 ofe
ră înaintata experiență a sportu
lui sovietic, unde nenumărati cam
pioni sau recordmeni mondiali își 
completează pregătirea prin aler
gări pe teren variat.

veche zicală populară ne 
învață: „...ce poți face as
tăzi, să nu lași pe mîine!"

Deci, înainte de a încheia, o în
drumare folositoare colectivelor 
sportive organizatoare, în prima 
etapă a Crosului de mase „Să în
tîmpinăm 1 Mai". Termenul de 
disputare al primei etape este anul 
acesta ceva mai scurt ca în cei
lalți: 4—25 martie. Nu este timp 
de pierdut și nici de amînări. 
Chiar dacă vremea nu este chiar 
așa de favorabilă, colectivele spor
tive au datoria să... nu lase pe 
mîine ce pot face astăzi: organi
zarea, încă din primele zile, a în
trecerilor de cros din cadrul pri
mei etape! Să nu uităm că mai 
tîrziu încep alte competiții impor
tante, în care tineretul este angre
nat, duminică de duminică. Despre 
această problemă un activist spor
tiv ne-a spus : „Crosul ? Cu cît este 
organizat mai devreme, cu atît mai 
bine; cu cît este aminat, cu atît 
mai greu".

• ••
care nu mai au acum îndrumarea 
necesară. Ei cer comitetului raional 
C.F.S. Hațeg să treacă de urgență 
la reorganizarea și activizarea a- 
cestor comisii.
• Recent a avut loc la Comite

tul regional C.F.S. Stalin o ședin
ță festivă, cu prilejul căreia au 
fost premiiați activiștii obștești 

care s-au evidențiat în muncă a- 
nul trecut.
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INTILNIREA MAESTRE! EMERITE A SPORTULUI, ANGELICA ROZEANU, | 

CU ALEGĂTORI! DIN CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ ORĂȘENEASCĂ Nr. 11 - BUCUREȘTI
loi după-amiază, sala trustului 

Energo-Construcția, în care a avut 
loc întîlru'rea dintre alegătorii cir
cumscripției electorale orășenești 
nr. 11 și candidata propusă de a- 
ceștia în alegerile de deputați în 
sfaturile populare, maestra emerită 
a sportului. Angelica Rozeanu, a 
cunoscut o deosebită animație.

Primul a luat cuvtntul tov. Ni- 
colae Alexandru din partea acti
vului voluntar al biroului F.D.P., 
care a făcut o amolă caracterizare, 
a candidatei.

— Decorată cu „Ordinul Muncit'*  
clasa 1, II și III — a spus vorbi
torul — tovarășa Rozeanu a re
prezentat, de multe ori. culorile 
patriei peste hotare. Ea define un 
număr de 15 titluri mondiale la 
tenis de masă, ceea cs reprezintă 
o culme pe care n-a a‘ins-o, pînă 
acum, nici un sportiv din țara noa
stră.

l.uînd  cuvlntul, maestra emerită 
a sportului, Angelica Rozeanu a 
făcut o succintă trecere în revistă 
a numeroaselor realizări înfăptuite 
de sfatul popular al Capital i pe 
parcursul primu'ui cincinal. Vor
bitoarea a subliniat că h succes*  
le înregistrate pînă acum, un mare 
aport l-au adus cetățenii care au

Sportul ân școlile 
din Valea Jiului

In școlile din Valea Jiului se 
desfășoară o bogată activitate 
sportivă. La diferitele întreceri 
care se organizează participă sute 
și mii de elevi. De pildă, la con
cursurile Spartachiadei s-au între
cut 7619 elevi dintre care 3267 
fete. La unele discipline, cum ar 
fi șahul, participarea pe școală a 
fost de sută la sută, iar la altele 
(gimnastică, săniuș) de peste 85 
la sută.

Cu mult interes s-au pregătit 
școlile din Valea Jiului pentru 
campionatele școlare de gimnastică 
și schi. In etapa pe colectiv au 
participat 248 elevi Ia concursurile 
de schi și 15 echipe la gimnastică.

C. Căpăfină 
corespondent

Maestra ©merită a sportului An gelica Rozeanu, discutând cu alegă
torii diferite probleme legate de buna gospodărire a circumscripției.

înțeles să sprijine pe deputății 
sfatului popular în activitatea lor. 
In acest sens, consideră că o co
laborare efic!entă între deputafi și 
cetățeni va trebui să existe și pe 
viitor.

In continuare, cetățenii Amalia 
Vasile, A. Moraru, I. Levy și Leon 
Emanoil au făcut o serie de propu
neri și sugestii în legătură cu în
grijirea străzilor Visarion și I. C. 
Frimu, a reparării bulevardului

Dinamoviada de șah la Tg. Mureș
Intre 10 decembrie 1955 și 10 

februarie 1956, în cercurile și co
lectivele sportive Dinamo din Re
giunea Autonomă Maghiară s-au 
desfășurat întrecerile de șah ale 
Dinamoviadei. Această competiție 
sportivă a cunoscut o largă parti
cipare. De pildă, în urma unei 
munci temeinice, depuse de res 
ponsabilul organizatoric al cercu
lui sportiv Dinamo Reghin, tov. 
Ion Precup, mobilizarea la Dina- 
moviada de șah a fost de sută la 
sută. Rezultate frumoase în pri
vința mobilizării la prima etapă 
au mai obținut și colectivele Di
namo din Sf. Gheorghe, Odorhei 
și Miercurea Ciuc.

In zilele de 24, 25 și 26 februa
rie, a avut loc la Tg. Mureș etapa 

Magheru, pe porțiunile în care as
faltul » crăpat din cauza gerului, 
a electrificării Intrării Bolidului 
și a introducerii gazului metan și 
pe Intrarea Cometei.

Răspunzînd, tovarășa Angelica 
Rozeanu, a mulțumit cetățenilor 
pentru sugestiile și propunerile fă
cute, precizînd că va căuta să le 
supună comitetului executiv al sfa
tului popular al Capitalei, pentru 
a fi luate, în timpul cel ma.! scurt, 
măsuri de remediere.

a doua a Dinamoviadei de șah la 
care au participat primii clasați 
în întrecerile etapei pe colectiv. In 
etapa a doua, partidele au fost 
foarte disputate și urmărite de un 
mare număr de spectatori. Printre 
cei ce s-au remarcat au fost dina- 
moviștii din Sf. Gheorghe, Miercu
rea Ciuc și Gheorghieni. In mod 
deosebit, trebuie evidențiați Marin 
Dănică, Gheorghe Alexandru și 
Ludovic Voss. După desfășurarea 
tuturor partidelor, clasamentul are 
următoarea înfățișare: 1. Ivan Con
stantin (Reghin), 2. Gh. Alexan
dru (M. Ciuc), 3. Nicolae Perju 
(Gheorghieni), 4. Nistor Ursache 
(Odorhei).

Marin Dumitru 
corespondent

9
M-am născut cu mulți ani în 

urmă, dintr-un cireș. Popa Iapă din 
Găuriciu, deputat averescan, cu
noscut în tot județul numai cu po
recla asta, căci umbla prin sate, 
în campania electorală, călare pe-o 
iapă bălană, avea un cireș rotat. 
Și mai avea popa și un paracliser. 
Guriță Juma’ căreia îi ardea de 
cele ale bisericii, tot așa ca și pă
rintelui deputat.

Nea Guriță Juma’ era renumit 
în județ pentru repeziciunea cu 
care răsturna pe gît jumătate de 
rachiu sau lichida adversarii poli
tici ai popii

Acum vreo treizeci și ceva de 
ani, cam pe cînd se coc lubenițele, 
Popa Iapă și Guriță Juma’ erau 
în fierbere mare !

Paracliserul, care își începuse 
activitatea, se opri într-una din. 
zilele acestea în fața ci-eșului.

— Părinte, ăsta tot se usucă. 
zic să-mi croiesc din el o bîzdoai- 
Că!
.— Taie-4, taică — încuviință pă

rintele — dacă e vorba de intere
sele a lor noștri; dă-l jos că avem 
nevoie de voturi, nu de cireșii

Așa m-am născut.
Guriță Juma' mă prezentă foarte 

mîndru părintelui:
— Ia privește, taică părinte, ce 

mîndrețe I Blagostovește-o, că-i pu
sei și nume ; Frusinica I

Popa Iapă mă blagoslovi, așa că 
avusei parte șl de botez crești
nesc.

Cind să mă "Scoată Guriță pe 
poartă, Popa Iapă zise cu multă 
miere și duioșie în glas:

— Guriță, taică, să nu-l ierți pe

nici unul. Care nu 
e cu noi, miruieș- 
te-l, taică.

Guriță îmi mîn- 
giie gîlcile.

— Părinte, 
scapă nici unu’ 
miruit. Ca 
zi-ntîi!

Și paracliserul se 
ținu de cuvînt. Pri
mul pe care îl tri
mise în spital fu Voicu lui Tase, 
țăran sărac și amărît din capul 
satului. Voicu ridicase glasul, în- 
trerupînd o cuvîntare a popii.

— Da, de ce să vă votăm, pă
rinte? Ne-am săturat de minciuni. 
Pă cine votăm noi, pă dumneata, 
pă Tăcu moșieru, pă d-ăia de la 
oraș cu mașini și fabrici, pă cine?

A doua zi îl găsiră pe Voicu în 
praful liniei, plin de singe. Carnea 
era pe el ca strugurele.

Spălindu-mă de singe, nea Gu
riță îmi spuse mîndru:

— Frusinico, halal de neamu’tău f 
Nici nu mă gîndeam că o să fii 
atît de zveltă la țopăială.

Din seara aceea începu cariera 
mea. Rînd pe rînd trecură pe sub 
cucuiele mele liberali, țărăniști, dar 
mai ales oameni cinstiți, oameni 
săraci, ca Voicu lu’-Tase. Secerînd 
în dreapta și-n stînga, neobosită, 
se duse vestea despre mine în tot 
Teleormanul.

In prima mea campanie electo
rală trimisei în spital treizeci și 
patru de țărăniști, patruzeci de li
berali și peste o sută de oameni 
nevoiași care mi se împotriveau. 
Morți am avut numai șase. Toți

Amintirile unei 
bite electorale

șase duși în deal de popa Iapă în 
odăjdii și de Guriță Juma’, cîntind 
foarte duios.

Apoi cîtva timp m-am odihnit, 
gîndind cu groază la păcatele mele.

Cînd alegerile bătură din nou 
la ușa paracliserului, nea Guriță,

porni iarăși cu mine la haiducie. 
De data aceasta paracliserul n-avn 
noroc. Muri storșit chiar de cucu
iele mele. r

Pornisem într-o seară fără lună 
să înmuiem oasele lui Costea, că
petenie liberală. Ne apropiarăm de 
el prin beznă și „zdup" cu gîlcile 
în spinare. Costea se întoarse însă 
și strigă după ajutor. Atunci din 
bezna salcîmilor se năpustiră vreo 
șase umbre cu brațe lungi. Se a- 
pără paracliserul, dar în cele din 
urmă, unul, smulgîndu-mă din 
mîna lui, îl trînti în șanț și începu 
zdupăiala. Numai de cîteva ori îl 
atinseră cucuiele mele și nea Guriță 
Juma’ amuți.

Astfel, trecui în slujba liberali
lor. In numele lor, betegii alți ne- 
vinovați.

După puțin timp, într-o încăie
rare, mă capturară țărăniștii. Bă

tui atunci, la sin
ge, pe foștii mei 
ștăpîni. Puseră în 
cele din urină mina 
pe mine niște găli
gani în cămăși al
bastre. Cică erau 
„băieții" lui Cuza I 

Ce mai măcel, 
cu mine în frunte, 
ca un prapure la 
mort, porniră și 

ăștia ! „Băieții" lui Cuza 
în primire altor

găliganii 
mă dădură 
vlăjgani, tot în cămăși, dar de cu
loarea foii de dovleac. Încruntați, 
cu frunți înguste și ochi zbanghii, 
vlăjganii ăștia nu-mi plăcură. 
Auzi, dumneata! După ce îi snargi 
capul omului, ii scoți măruntaiele 
sau îl tai în felioare subțiri ca pa
rizerul — să iei poziția de drepți 
în fața lui și să-i etnți despre ar
hangheli 1 Trăind în mijlocul lor, 
începusem și eu să cred că am o 
misiune sfîntă pe pămînt. Uneori 
îl visam pe arhanghelul Mihail în- 
junghind balaurul, nu cu spader lui 
de foc, ci dîndu-i la mir cu mine, 
cu Frusinica lui Guriță Juma’.

Of I Nea Guriță, tu ceF puțin ai 
scăpat. Dar eu. ce să fac? Eu. în
cotro s-o apuc?

D? cîteva luni zac într-o cameră 
a Comitetului ■ Provizoriu. Nimeni 
nu-mi dă atenție. Rezemată în coif, 
după un dulap cu dosare, parcă aș 
fi o coadă de mătură. Cită decă
dere/ Praful mi s-a așezat pe cu
cuie și un păianjen și-a întins pla
sa între mine și un făraș I Cită u- 
milință I Eu, care am trimis pe 
dealul Mitropoliei in Came.rtă, a- 
tîția deputați, să mucegăiesc lingă 
un făraș! Intr-adevăr, ultima mea 
ieșire pe teren a însemnat cel mai 
crunt insucces al vieții mele til- 
hărești. Chiaburul Nae Uimă, care 
mă scotea din pod numai în miez 
de noapte, a fost prins tocmai cind 

se repezea pe la spate asupra bri
gadierului Cuțui. El arestat, eu o- 
ropsifă în acest colț de cameră 1 
Unde ești tu, nea Guriță, s-o vezi 
pe Frusinica ta stînd de cîțiva ani 
inactivă, după un dulap ? Dar ceea 
ce mă înebunește de-a binelea, e 
zvonul pe care-i aud, că se fac din 
nou alegeri.

— Cum, alegeri ? Ce fel de ale
geri fără mine ?

Tocmai cînd mă furaseră glodu
rile astea, intră în cameră preșe
dintele Comitetului Provizoriu și 
secretarul Organizației de bază. 
Președintele cătină un dosar, dădu 
cu ochii de mine

— Ce-i cu bîzdoaca asia ?
Secretarul îi răspunse, apucîn1 

du-mă.
— Obiect de muzeu! A lu’Nae 

Uimă. Ușurică foc.
— O să-mi fac din ea o coadă 

de lopată
A doua zi, secretarul îmi curăță 

cucuiele și devenii coadă de lopată. 
Mă apucai, după cum vezi, să 
muncesc la bătrinețe. De-atunci, 
muncesc mereu și muncesc — nu 
glumă. Și parcă, drept să spun, 
îmi place mai mult decît haiducia 
politică. Să mă vezi cum țopăi pe 
clmp ! Parcă aș fi fată mare! Ce 
să-i faci, nea Guriță Juma’, s-au 
schimbat timpurile și oamenii ăștia 
noi au îngropat năravurile trecu
tului.

Asta (i-o spune fină-ta, Frusina, 
ca să-ți intre în urechi, chiar 
dacă-ți sînt astupate, acolo, în dea
lul foștilor voștri alegători.



TOATE PINZELE
De vorbă

Scriitorii au 
cînd unul, cînd 
ființe ciudate... 
vădește aceasta 
să le iei un interviu.

Se poate î-ntîmpla ca întrebările 
să nu le placă sau chiar să-i in
dispună ; se poate să-i și întrerupi 
din lucru, să le tulburi munca. Sau. 
cs te taci dacă cumva vreunuia 
dintre ei nu-i place sportul ? To
tuși, ieri ne-am luat inima în dinți 

. și l-am tulburat pe Radu Tudoran.
Gheața de care ne-am temut s-a 

—«part la prima vedere. Acest scrii
tor să nu cunoască sportul? Mai 
întd e încă tînăr, voinic, lat în 
spate. Poartă un pulover larg, îm
pletit din lînă groasă. Ochii îi 
sînt vii și fața bronzată Pare mai 
degrabă un schior în fața cabanei 
sau un marinar rezemat de ca
targ, decît Un scriitor pe care-l 
poți găsi, de cele mai multe ori, 
stînd cu planșeta pe genunchi, 
scriind, ghemuit, în casă

Ne-a poftit într-o cameră lumi
noasă, cu mobile scunde învelite în 
creton multicolor. Pe urmă ne-a 
privit drept în ochi și a spus, pe 
jumătate serios, pe jumătate în 
glumă : „Puteți scrie liniștiți în ga
zetă că Radu Tudoran are puține 
contingențe cu sportul'1.

Bineînțeles, l-atn contrazis ■ 
„Știm că practicați înotul. Ați fost 
văzut destul de des la munte. Eroii 
dumneavoastră (de pildă, Anton 
Lupan din ultima carte...) au o 
serie de trăsături sufletești (ener
gie, loialitate, inițiativă, spirit com
bativ, etc.) pe care în felul cum 
tratați subiectul, nu se poate să mi 
le fi cunoscut chiar și dumnea
voastră, în calitate de sportiv. în 
afară de aceasta, sînt d'.scrieri în 
cărțile dumneavoastră, sînt imagini 

■ în care murmură marea și scriș- 
neiște viratul, imagini de corăbii 
cu pînzela umflate care sînt prea 
vii ca să nu fi fost etndva trăite 
a-vea ; și dacă într-adevăr le-ați 
trăit pe foaie, atunci sînteli spor
tiv și fără îndoială cunoașteți și 
sportul". In fața acestor avalanșe 
de argumente, Radu Tudoran re
nunță să mai protesteze. «Afi 
pare, spune el că ar trebui 
repet teorii vechi cunoscute și de 
cei bălrîni și de cei tineri; aici 
nu mai e nimic de dovedd. nimic 
de pledat. Prefer să mă gîndesc 
la sport ca școală a cinstei..

Curajul e însușirea cu care por
ni ști, pe cere ți-o oțetești în drum 
— cinstea e aceea cu care ajungi. 
Nu-mi dau seama acum, în ce alte 
manifestări omenești se pune mai 
mult preț ca în sport, pe ceea ce 
e permis și pe ceea ce 
mis. A respecta aceste

spus, nu odată, 
altul, că sînt niște 
Cel mai bine se
cînd te încumeți

nu e 
legi.

scriitorul Radu Tudor au

in care tu ești

doar și 
muntele 
ca și 

chemare

se 
să

per- 
ade-

în împrejurări in care tu ești 
singurul tău judecător, e ceea ce 
mi se pare mai de preț în carac
terul unui sportiv. Socotesc însă 
că viața noastră nu cîștigă nimic 
dacă nu înveți să duci însușirea 
aceasta și dincolo de stadion: 
cinstea fată de cei din jur, dar 
cinstea față de tine însuți în pri
mul rînd.

In ceea ce privește procesul de 
creație este evident, că cel ce 
caută veridicul trebuie să cunoas
că din proprie experiență, prin 
trăire, nu numai personajele ci și 
ambianța lor. Dacă nu, lucrul nu 
reușește să reflecte viața.

Dar să revenim la cele discu
tate mai înainte. Dacă sînt în- 
trucltva un sportiv, în schimb nu 
sînt și n-am fost niciodată spor
tiv de competiție. întrecerile la 
care aș fi putut participa. Intr-un 
fel, pe mine mă înspăimîntă. Pen
tru ele îți trebuie o altă fire, un 
alt nerv. Și cu toate că le apre
ciez la alții, acestea mie, îmi lip
sesc. Dar ca să fiu spectator, ta 
drept vorbind, îmi place. (Cînd 
reușesc, cu chiu cu vai, să obțin 
din cînd în cînd bilete... ori dacă 
reușesc — și asta numai din în- 
ttmplare — să mă urc pe vreo 
barcă cu motor spre a urmări 
concursurile de. vel’'. Fiindcă alt- 
minter, vă spun dr-pt, mi s-a 
cam urlt să le urmăresc de la 2 
kilometri distantă, de pe mal. cu 
ochianul...).

Am fost, de altfel, destul de des 
pe stadioane. Spre exemplu, anul 
trecut la internaționalele de atle
tism. Sau, întâmplător, la niște 
meciuri de box. dintre localnici, 
la Era la.

—r. La Brăila ?
•— Da, acum mai multă vreme, 

cînd am început să-cni construiesc 
acolo o Corabie. Văd că t>ă mirați. 
■Ștați să-i vedeți macheta.

Dind^rătul unui teanc de cărți, 
înghesuite claie peste grămadă, pe 
o poliță lată, scriitorul scoate ma
cheta albastră a unui cuter

— Iată, aceasta e, în mic, corabia 
la care visez. Am mai avut odată 
un cuter, de proporții mai reduse 
decît acest proiect; n-avea decît 
S metri, cu 35 metri velaiură. Dar 
a obosit, săracul, sub apăsarea 
anilor... Și atunci, l-am plănuit oe 
acesta, un, vas de mare crucieră. 
De curînd, m-an gîtuEt să arăt 
aceste planuri vreunei asociații 
sportive; știu că ele au astăzi 
fonduri și pentru astfel d: sco
puri. Poate s-ar putea comanda 
un asemenea vas la fabrica din 
Reghin.

— Ați stat multi ani la aia re ? 
îl întrebăm în continuare.

—, Da, muiți.
Sînt născut la clm- 
pie și cred că șe
sul te pregătește 
într-un fel, pentru 
mare, pentru ori
zonturi largi. E atît 
de frumos să des
chizi fereastra și 
să privești Bără
ganul... E atît de 
frumos să stai în
fundat în nisip și 
să privești marea...

— Dar muntele? 
Ce reprezintă mun
tele pentru dumnea
voastră ?

— Fără 
poai'e șt 
constituie, 
marea o
spre aer liber... II 
cunosc însă mai 
puțin decît marea. 
Am făcut doar al
pinism. Cîndva am 
făcut ce-i drept schi 
ch’ar de pe 
avut prilejul 
destui tineri 
bronzate. Dar 
dorm pînă la ciniază, 
nă!... Iată un aspect al 
care în parte t-am arătat, pe care 
sigur că voi mai încerca să-l 
arăt în unele din cărțile mele vii
toare. Unii scritori au aplecarea 
dg a scrie despre oameni din 
umbra celor patru pereți ai birou
lui lor, fără să-i cunoască înde-» 
ajuns. E o formulă, desigur, des
tul de comodă dar sortită uscă
ciunii.

Mi-aduc aminte că odată, în
tr-o primăvară rece și cenușie 
stăteam nu știu din ce îndemn, pe 
malul Dunării, pustiu la vremea 
acera, gustînd cu durere, dezola
rea peisajului. Pe deasupra buște
nilor și răgăriilor care se duc.au 
la vale zburau păsări de baltă, cu 
țipeie întristătoare. M-an gîndit 
în clipele acelea la unii dintre 
confrații mei care la aceeași oră 
își beau filtrul în cafenelele bucu- 
reștene. Era frg, se însera și, 
simțind în jurul meu pustiul, de
sigur că mi-ar fi plăcui să fiu si 
eu acolo, pe o canapea de pluș, 
la căldură. Dar apoi ochii mi s-au 
dus la un pescăruș de baltă și 
am urmărit multă vr me zborul 
plin de eleganță, de un efect tul
burător pe fundalul posomorit al 
Dunării. Șl atunc!, 
și cu tot pustiul 
că eram aici, în 
furnul cafenelei.

trambulină, 
să cunosc 
sănătoși, 
și dintre

și am sărit 
Și am 

acolo 
cu fețe 

acei care 
în caba- 
viejii pe

cu tot frigul 
m-am invidiat 
loc să fiu in 
Cnedeți-vnd că

ne petrece prie-

trecusem pragul 
din nou spre ușa

asta nu-i literatură. Ca să fiu în 
notă, cred că e... un sport, însă 
un sport al sufletului.

întrevederea noastră s-a termi
nat.

Radu Tudoran 
tenos spre ușă.

Dar după ce 
camerei, privind
dincolo de care scriitorul se va 
fi întors spre lumea creațiilor sale, 
ne-am amintit dintr-odată că ui
tasem esențialul. Nu-1 întrebasem 
pe Radu Tudoran ce carte nouă 
își va înscrie în planul său de 
lucru.

Fi-va oare, povestea veșnic în
drăgită a altei corăbii cu pînzele 
umflate de vînturile ce călătoresc 
pe ape ? Istoria unui om care în- 
fruntînd văzduhul în furtună, face, 
plecat peste motoare, corp comun 
cu acestea, mînuindmle cu inteli
gență și eroism ? Povestea vreunui’ 
țanc uriaș cucerit de cățărători cu 
visuri îndrăznețe ? Sau poate po
vestea vreunei necunoscute perfor
manțe oare se încropește 
încă anonimă, dar trăind 
clocotul marilor stadioane ?

Dar, mă rog, cine-i poate 
gestii în problema asta ?
nostru ? Toți sportivii ? Editura ? 
Cititorii ?

Cine e cel mai în măsură să în- 
cfaie cumpăna hotărtrii’ intr-o par
te sau într-aiita ? După părerea 
noastră numai scriitorul Radu Tu
doran. Sportivii însă îi urmăresc 
condeiul și rămîn în așteptare...

MARIA 1RIMIE

astăzi 
mîine,

da su- 
Ziarul

CARNET 
ATLETIC

UN NOU CONCURS 
IN CAPITALA

Comisia de atletism a orașului 
București organizează astăzi și 
mîine în sala Floreasca II din Ca
pitală un nou concurs atletic aî 
cărui program cuprinde, în prin
cipal, acele probe care s-au dispu*  
tat_destul de rar în ultimul timp. 
Iată programul acestui concurs : 
astăzi (de la ora 16,30): 30 m. 
P^at categoriile). înălțime-
băieți fără elan (seniori și juni- 
ori); prăjină (sen. și jun.); Iun» 
gime băieți f. elan (sen. și jun.); 
greutate fete (sen. și jun.); mîine 
(de la ora 9,30) : 35 m. g. (toate 
categoriile); lungime fete f. elan, 
(sen. și jun.); triplu salt (toate 
categoriile)greutate băieți (sen. 
și jun.); înălțime fete f. elan (sen. 
și jun.).

ATLETISMUL
IN REGIUNEA BAC.AU

Pînă anul trecut activitatea des
fășurată în regiunea Bacău, în do-i 
meniul atletismului, lăsa foarte' 
mult de dorit, în sensul că ea se 
desfășura sporadic, de cele maî? 
multe ori la voia întîmplării. Din 
acest motiv nici rezultatele obți
nute nu au fost cele așteptate. La 
începutul anului 1955 comitetul re
gional C.F.S. a trecut la reorgani
zarea comisiei regionale de atle
tism, a cărei activitate destul de 
susținuta a contribuit în mare mă
sura la schimbarea vechii situatiL 
Pornind la treabă cu multă tragere 
de inimă, membrii comisiei regio
nale de atletism au trecut la reor
ganizarea pe baze noi a întregii 
activități. Au fost organizate nuj 
meroase concursuri cu caracter re
gional și între regiuni. In cadrul' 
acestor concursuri, organizate des
tul de regulat, au fost doborîte 20 
de recorduri regionale, dintre care 
unui este record republican pentru, 
juniorii de categ. a II-a. La între-’ 
Terl au luat parte aproape 2.500 
<e tineri și tinere. O contribuție 
serioasa la activizarea atletismului 
.in această regiune l-au adus atlețiî 
dm Piatra Neamț, în sneoia-I tine
rii de la școala sportivă de elevî 
din acest oraș (antrenor prof. VL 
hÎhCU ic Al e^' din Piatra Neamț 
Bacău 5 d'n re-°’'duri1e regiunii

Dar în activitatea comisiei te- 
gionale Bacău au existat și o se
rie de lipsuri printre care : nu a 
tost desfășurată o și mai atentă 
muncă de popularizare a atletis
mului și nu a fost stimulată în
ființarea secțiilor de atletism 
lingă colectivele sportive din re
giune (Locomotiva, flacăra, Fî. 
roșie Pi ol tar din Bacău, F-acâra 
Moineș i, Avintul P. Neamț, Avin- 
tul Roznov și Dinamo Tg. Ocna;. 
Nu au fost date suficiente îndru
mări și nu a fost sprijinită activi-1 
tatea comisiilor raionale (Buhușiț 
Moineștt, etc.).

Comisia regtonaiă 
din Bacău trebuie să 
activitatea desfășurată anul trecut 
și muncind cu și mai mult temei 
să aducă o contribute și mai mar» 
ia creșterea atletismului în aceasta 
regiune.

(De la sttfrredacția noastră)
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„CĂLĂRIE
Iubitorii sportului, oamenii care 

poposesc zilnic în librăriile noastre 
zăbovind în dreptul standurilor cu 
nenumărate lucrări de literatură, 
sportivă, regulamente sau diferite 
manuale, s-au bucurat de apariția 
unei cărți noi. Privirile li s-au oprit 
asupra unei cărți a cărei copertă în
fățișa o spectaculoasă săritură a 
unui călăreț peste un obstacol, se 
pare destul de dificil. In sfîrșit, o 
lucrare de echitație 1 De foarte mult 
timp n-a apărut nici o carte care să 
se adreseze celor ce practică spor
tul călare. Și, iată că, pentru prima 
oară, manualul de călărie își capătă 
locul cuvenit, alături de cele mai 
variate lucrări sportive. Publicînd 
manualul „Călărie", Editura Tinere
tului aduce o prețioasă contribuție 
la dezvoltarea acestui sport în țara 
noastră.

Bucuria de a răsfoi paginile primei 
lucrări de acest fel este cu atît mai 
mare cu cît lectura manualului îți 
arată că ai în față o carte bine pusă 
Ia punct, o vastă documentare șt 
în același timp un complex program 
de pregătire a călăreților șî cailor. 
Autorul, G. Nicolescu, a dat dovadă 
de multă exigență în tratarea pro
blemelor tehnice ale căiăriei, siste
matizând cu succes numeroasele as
pecte pe care le înmănunchează ac
tivitatea acestei discipline sportive. 
Conținutul manualului se referă. în 
mare parte la pregătirea călăreților

; : X.

O nouă carte sportivă:

de G. Nicolescu
Și ‘ -1
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și cailor pentru probele de obstacole 
și probele exterioare, cuprinzînd tot
odată și no(iuni de dresaj strict 
necesare pregătirii cailor pentru ast 
fel de probe. In cele peste 300 de 
pagini, iubitorii sportului călare și 
îndeosebi tehnicienii și antrenorii 
pot găsi îndrumările necesare pen
tru alcătuirea unui plan de antre
nament pe timp de un an. Manualul 
cuprinde, de asemenea, o serie de 
probleme științifice a căror studiere 
este utilă deopotrivă călăreților 
fruntași, celor începători, cadrelor

tehnice ca și medicilor umani sau 
veterinari. Lucrarea „Călărie" de 
G. Nicolescu tratează pe larg și 
probleme legate de evitarea ce‘w 
mai frecvente greșeli manifestate in 
antrenamente și concursuri. Nume
roase schițe, desene și fotografii în
fățișează o parte din aceste greșeli, 
indicînd totodată și cele mai bune 
soluții pentru remedierea lor.

Un loc de frunte între problemele 
tratate de manualul de călărie îl o- 
cupă organizarea concursurilor de 
echitație.

A.proape 100 de ilustrații îi ajută 
pe sportivi să urmărească mai lesne 
tratarea celor mai importante as
pecte ale căiăriei. Firește, desort» 
această primă lucrare originală de 
călărie pot fi spuse încă multe lu
cruri. De asemenea, ar fi de dorit 
ca și ceilalți specialiști din țara 
noastră să folosească această cale 
pentru a împărtăși tinerilor călăreți 
cunoștințele lor. bogata tor experi
ență acumulată în concursuri și an
trenamente.

Manualul „Călărie" de G. Nico
lescu este o lucrare care meri’ă a- 
precieri din cele mai frumoase, o 
carte spre studierea căreia trebuie 
să-și îndrepte preocupările fiecare 
călăreț, antrenor sau activist spor
tiv din domeniul sportului călare.

U.UA


In pragul campionatului 
de rugbi

Două săptămîni ne mai despart 
de ziua în care echipele de rugbi 
își vor disputa din nou întîietatea 
în cadrul celei mai interesante 
competiții de rugbi: campionatul 
republican pentru categoria A 
și B.

In vederea campionatului, a că
rui primă etapă a fost programată 
la 18 martie, formațiile bucurește- 
ne fac intense pregătiri. Anul a- 
cesta echipele noastre de rugbi do
resc să se prezinte într-o formă 
cît mai bună chiar de la „star
tul**  campionatului.

In ciuda timpului nefavorabil, 
jucătorii bucureșteni își desăvîr- 
șesc pregătirea tehnică, tactică și 
fizică, făcînd două-trei antrena
mente pe săptămînă. Astfel, jucă
torii Casei Centrale a Armatei pot 
fi văzuti la antrenament pe tere
nul C.C.A. din Șos. Ștefan cel 
Mare. Sub conducerea antrenorului 
Al. Argeșiu, jucătorii militari se 
pregătesc cu multă seriozitate, pu- 
nînd un accent deosebit pe tehni
ca individuală și jocul colectiv. In 
echipa Casei Centrale a Armatei, 
în afara jucătorilor cunoscuti, vor 
evolua anul acesta trei jucători ti
neri, Leonte, Stoian și Hainăroșie.

O atenție deosebită acordă pre
gătirii lor și echipele Dinamo 
București și Dinamo IX. In afara 
antrenamentelor săptămînale pe 
care aceste două echipe le fac 
sub conducerea antrenorilor A. Vo
gel și Anton Groman, ele s-au 
întîlnit în două jocuri de verifi
care, ambele cîștigate de Dinamo 
București.

In echipa Dinamo IX vor figura 
anul acesta o serie de jucători 
noi: Alexandru Lupescu (fost ju- 
câtor în echipa de volei Dinamo 
IX) precum și cîțiva jucători de 
la Dinamo București: Cristolovea- 
nu, Jean Teodorescu și Florian 
Ghiondea. La Dinamo București 
întîlnim în formație de asemenea 
cîteva nume noi: A. Olteanu, Flo- 
reâ Carol, Alexandru Stanciu și 
Alexandrescu.

Din provincie, aflăm că echipele 
Constructorul Orașul Stalin, Mine
rul Petroșani, Știința Cluj și Lo
comotiva Cluj își efectuează antre
namentele cu multă regularitate.
1-a  Știința Cluj vor juca anul a- 
cesta St. Mureșan, T. Ivan și 
Dinu Mihai. La Constructorul O- 
rașul Stalin s-au transferat printre 
alții. Dumitru Pîrvu și Alexandru 
Iepure.

Mîine, pe terenul Dinamo III în- 
cepînd de Ia ora 9,30, se vor în- 
tîlni: Dinamo IX—Progresul Să
nătatea și . Dinamo București— 
Constructorul București.

ii i

Prima etapă a campionatului republican de lupte pe echipe
Prima mare întrecere oficială de 

aoui] acesta în sportul,luptelor este 
campionatul republican pe echipe. 
Inaugurarea acestui campionat, 
cel mai dificil pentru lup
tători, are loc astăzi în sala Dina
mo din Capitală. Timp de două 
zile — azi și mîine — cele 16 
formații participante își vor dis
puta cinstea de a obține primele 
victorii din acest campionat. Ală
turi de cele 14 echipe cu un „sta
giu" mai mare sau mai mic în 
campionatul republican își vor 
măsura forțele două formații nou 
promovate: Voința Tg. Mureș și 
Dinamo Satu Mare.

Astăzi pe cele două saltele se vor 
întîlni 8 din echipele participante, 
iar restul sînt programate pentru 
mîine. Grupele — așa cum au fost 
alcătuite — opun în această primă 
etapă în special formații din ace
leași asociații, care anunță dispute 
interesante.

Astăzi, în grupa a Il-a, în care 
se întî’.nesc Dinamo Orașul Stalin, 
Dinamo Satu Mare, Metalul Reșița 
și Metalul Baia Mare nu se poate 
afirma cu certitudine că una din 
echipe este superioară celeilalte. 
Șanse egale au și Dinamo Orașul 
Stalin și Metalul Baia Mare. In 
ce'e două echipe figurează luptă
tori de valoare ca Zentai, Harri. 
Bătrîn, Mureșan, Onoiu (Dinamo), 
Sincular, Gh. Dumitru. Builarca, 
V. Pop (Metalul). Metalul Reșița 
și Dinamo Satu Mare sînt „outsi- 
deri" care pot încurca socotelile 
hăimărenilor sau dinamoviștilor din 
Orașul Stalin. In grupa IlI-a se 
întilnesc Constructorul Cluj, Con
structorul Ploești, Progresull Lu
goj și Progresul București. Se,

0 NOUĂ VICTORIE Ă ECHIPEI DE VOLEI A R.P.R. IN MECIUL CU REPREZENTATIVA UNIUNII SOVIETICE
Cele două întîlniri de volei des

fășurate joi, pentru care sala 
„Tractorul" din Orașul Statin s-a 
arătat cu totul neîncăpătoare, au 
oferit iubitorilor acestui sport pri
lejul unui spectacol de excepțio
nală valoare. Pe program a figu
rat un meci de demonstrație între 
echipele feminine ale U.R.S.S. și 
jocul — al treilea din actualul 
turneu — dintre reprezentativele 
masculine ale Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Romine.

La ora 17 a apărut pe teren lo
tul feminin sovietic, împărțit în 
două echipe. Din prima au făcut 
parte Ozerova, Moiseeva, Gorbu
nova, Gorbaceva, Boldîreva și 
Hechts, din cea de a doua Ivan- 
skaia, Strelnikova, Kalenik. Mesce. 
reakova, Galakova și Kononova. 
Spre surprinderea generală, victo
ria a revenit reprezentativei se
cunde cu scorul de 2-0 (la 7 și la 
11) care, deși nu avea în compo
nenta sa jucătoare cu... nume so
nore în voleiul feminin sovietic, 
a alcătuit o echipă mult mai omo
genă. Au excelat Kalenik prin lo
viturile sale deosebit de puternice 
și Mescereakova — mezina echi
pei — (17 ani)- prin serviciile a- 
proape imparabile și prin plasa
mentul admirabil pe fundul terenu
lui. Meciul a furnizat o dispută de 
un înalt nivel tehnic, prilejuind 
spectaculoase schimburi de mingi, 
îndelung aplaudate de public.

Cu un interes exceptional, ușor 
de înțeles, a fost așteptat meciul 
dintre echipele masculine. In cele 
două întîlniri anterioare din ca
drul acestui turneu, reprezentati
vele U.R.S.S. și R.P.R. iși împăr
țiseră. după cum se știe, victoriile 
La Orașul Stalin echipa noastră 
a ieșit pe teren în următoarea for
mație : Crivăț, Cherebețiu, Derji, 
Corbeanu, Ponova, Plocon. „Pe 
parcurs" au mai fost folosiți Lă- 
zărescu, Mușat și Botez. Reprezen

Azi și mîine Ia București și Turda

Cupa 8 Martie la natație
Astăzi și mîine — la București 

și Turda — se vor desfășura în
trecerile de natație, în cinstea zi
lei de 8 Martie, Ziua Internațio
nală a femeii.

In Capitală, la bazinul acoperit 
Fioreasca vor continua întrecerile 
începute duminica trecută.

In programul concursului — care 
va începe mîine de la ora 10, fi
gurează probele de 100 m. ljber și 
bras (pentru înotătoarele avansa
te), 50 m. spate, 33 m. liber, 33 m. 
delfin (pentru fetițe) precum și 
proba de ștafetă 4x100 m. mixt. 
Vom putea urmări, astlel, pe In
grid Rothe, Mihaela Popescu, Mar
gareta Wittgenstein (Știința),

pare că Progresul Lugoj are un 
cuvînt mai greu de . spus decțt ce
lelalte formații. Cît despre Con
structorul Pfoeșii. np știm în. ce 
măsură va confirma*  Rima compo» 
tare de anul trecut.

Mîine se vor desfășura întîln'ri 
în grupele I și a IV-a. In 
prima grupă se vor întrece Dina
mo București, Voința Tg. Mureș, 
Flamura roșie Cluj și Flamura ro
șie Arad. Bucureștenii — cu echipa 
completă — vor obține desigur 
victoria în cele trei meciuri. Este 
însă interesant de urmărit duelul 
dintre celelalte trei formații. 

O imagine din concursul internațional de tenis de masă dintre 
jucătorii romîni și cei iugoslavi. La masa de joc Matei Gantner 
(R.PJ}.) și Barlovic (R.P^F. Jugoslavia),

tativa sovietică a întrebuințat ur
mătorul lot de jucători: Reva, Fa- 
sahov, Smoleaninov, Gaikovoî, Ma- 
kagonov, Busalaev, Cesnokov, 
Scerbakov, Koșelev și Titov.

Meciul acesta, cel mai frumos 
din cadrul întregului turneu, ne-a 
adus satisfacția unei noi victorii. 
Succesul apare cu atît mai eloc
vent și promițător, cu cît tinerii 
jucători introduși cu mult curaj 
în echipa reprezentativă (Chere- 
bețiu, Corbeanu, Derji, Lăzărescu, 
Botez) au dat satisfacție totală, ri- 
dieîndu-se în tot timpul meciului 
la nivelul maeștrilor voleiului din 
echipa noastră, fiind bine orientați 
tactic, nepenetrabili în blocaj, ex
celent inspirați în jocul pe fundul 
terenului.

Echipa sovietică a prestat, de 
asemenea, un joc bun, mai cu 
seamă în seturile I și IV. Smolea
ninov și Fasahov au impresionat 
prin loviturile lor „ca din tun", 
Busalaev și Scerbakov prin jocul 
in apărare. Din nou însă, jucătorii 
sovietici au făcut greșeli la pri
mirea mingii, neacomodîndu-se cu 
serviciul „moale" folosit deseori de 
echipa noastră.

Pe seturi, meciul a evoluat în 
felul următor: I. 10-15. Victorie 
ușoară a echipei sovietice. Ca de 
obicei, voleibaliștii noștri se în
călzesc greu. II. 15-12. Cu tot sco
rul strîns, acest set a fost cîștigat 
ușor de jucătorii noștri, care 
au condus cu 13-6. Echipa sovie
tică a remontat pînă la 13-12, 
pierzînd apoi de două ori conse
cutiv din serviciu. III-IV, 15-12, 
10-15. O luptă extraordinară, pre
sărată cu faze de o rară spectacu
lozitate. V. 15-7. Echipa sovietică 
slăbește alura, în timp ce jucă
torii romîni sînt din ce în ce mai 
siguri pe ei, schimbînd terenul la 
8-3 și conducînd cu 14-4.

Din formația noastră este greu

Maria și Elisa beta Bratu, Elena 
Ghinea (Progresul)' etc. — în pro
bele de înot, pe Emilia Lupu, So
fia Orban, lise Gagesch — in pro
bele de' sărituri de la trambulină 
cu coeficient liber. In încheierea 
programului vom asista la o par-., 
tidă de polo pe apă între două for
mații .feminine. Probele dp băieți 
se vor desfășura .în afară de con
curs. .'

Bazixul acoperit din Turda găz
duiește un nou concurs de înot. De 
astă dată se vor aduna la startul 
probelor înotătoare invitate din mai 
multe orașe ale țării. Concursul 
Ixepe astă seară și va continua 
mîine dimineață.

In grupa a IV-a C.C.A. va primi 
î ibsaltul Flamurii roșii Galați. Loco

motivei Țjmișoara și Metalului din 
ra. Qu o formație rema

niată C.C.A. va trebui să depună 
eforturi serioase pentru a-și men
ține o poziție fruntașă.

Meciurile încep astăzi de la ora 
10.30, i.ar mîine de la ora 10 
cînd se va face și verificarea o- 
ficiailă a concursurilor. Cîntarul 
concurențifor se va face cu trei 
ore înainte de începerea primului 
meci. 

de remarcat în mod special pe ci
neva: toți componenții echipei au 
jucat bine. Din echipa U.R.S.S. s-au 
remarcat: Smoleaninov, Fasahov, 
Busalaev. Excelent a fost arbitrajul 
prestat de C. Armășescu.

*

Am petrecut o zi în mijlocul vo
leibaliștilor sovietici, timp suficient 
pentru a schimba păreri și impresii 
despre jocurile susținute.

„Echipa romînă — ne-a spus 
Smoleaninov — marchează fată de 
ultima sa evoluție de la Moscova 
un evident progres. Și nu mă refer 
numai la blocaj, care la ora ac
tuală poate fi considerat printre 
cele mai bune din lume, ci și la 
jocul pe fund, în care se încadrea
ză acum perfect și jucătorii înalti, 
cei care — se știe — își însușesc 
mai greu tehnica apărării".

Vadim Busalaev s-a arătat impre

Antrenamentele cicliștilor polonezi, germani
și romini

La Oradea, cicliștii din loturile 
R.P.R., R P. Polone și R.D. Ger
mane au început săptămîna acea
sta antrenamentele în comun în 
vederea celei de a IX-a ediții a 
„Cursei Păcii1* Varșovia-Berlin- 
Praga.

Deși timpul nu a fost favorabil 
și zăpada continuă să acopere în 
mare parte șoseaua, cicliștii ro
mîni, polonezi și germani au făcut 
trei ieșiri de la începutul săptă-

fbservatii după ultimul concurs internațional
de tenis de masa

1. Concepția noastră de joc este prea defensivă
2. Să învățăm să jucăm și contra buretehii

Invingînd cu scorul de 13-^8 e- 
chipa R.P.F. Iugoslavia și cuce
rind primul loc la simplu bărbați 
prin Toma Reiter, în concursul in
ternational eliminatoriu,^ reprezen
tanții tenisului de masă romînesc 
au adăugat noi victorii de valoa
re pe tabloul performantelor lor 
internaționale.

Aceste întreceri prietenești au 
prilejuit totodată și verificarea sta
diului de pregătire a lotului nostru 
republican masculin cu o lună 
de zile înaintea campionatelor 
mondiale de la Tokio. Prin acea
stă prismă vom încerca să facem 
unele aprecieri asupra comportării 
jucătorilor noștri.

Să începem cu maestrul sportu
lui și campionul țării Toma Rei
ter. Cu mult schimbat în bine 
fată de partidele sale anterioare, 
Reiter a arătat o satisfăcătoare 
condiție fizică, o apărare excelen
tă, în care fiecare minge' a fost 
trimisă cu o „adresă precisă1* 
Așa se șî explică, de altfel, fap
tul că Vogrine, care în celelalte 
întîlniri a atacat cum și cînd a 
vrut, în ambele meciuri cu Reiter 
a fost vizibil stingherit de mingile 
bine dirijate ale iui Reiter, ca și 
de faptul că reprezentantul nostru 
utilizează o paletă cu burete; Deși 
Reiter a întrebuințat deseori lovi
turile de atac, totuși el nu a 
dovedit, prea multă siguranță în o- 
fensivă, tar îh ceea re privește 
tăria acestor lovituri ea trebuie 
simțitor mărită. Punctul forte îrf 
jocul lui Reiter îi constituie, fără 
îndoiala, calmul său deosebit chiar 
și în momentele cele mai dificile 
și voința lui nestrămutată de lup
tă. „Agățtndu-se" de fiecare min
ge, indiferent de evoluția scorului, 
Reiter a jucat cu o dîrzenie rar 
întîlnită, fapt care l-a ajutat să 
depășească situații grele

Indiscutabil că cel mai complet 
jucător romin la ora actuală este 
Matei Gantner. In acest concurs 
însă Gantner nu a strălucit nici 
chiar atunci cînd l-a învins pe Vo- 
grinc. El a jucat prea crispat în 
ambele zile, din care cauză nu și-a 
putut pune în valoare toate po
sibilitățile. Și cu aceste lipsuri 
Gantner a reușit să învingă des
tul de detașat majoritatea adver
sarilor întîlniți, pierzînd insă ca
tegoric la Vogrine în semifinala 
probei de simplu bărbați, același 
redutabi] Vogrine pe care-1 învin
sese cu două zile înainte. De data 
aceasta lui Gantner nu i-a reușit 
nici un atac. Cauza insuccesului 
iui Gantner se datorează, după 
■lărerea noastră, faptului că el a 
acționat prea reținut. Gantner va 
trebui1 să utilizeze cu mai multă 
încredere lovitura ofensivă din 
rever. Jucînd degajat și făcînd 
uz de toate cunoștințele sale, 

sionat de numărul mare de jucă
tori apropiați ca valoare, care al
cătuiesc lotul reprezentativ.

„Nu trebuie să uităm că în ace
ste meciuri n-au fost folosiți vo
leibaliști de evidentă clasă inter
națională oa Roman, Nicolau, Ră- 
ducanu, Mihăilescu. După un cal
cul sumar, cred că acum putefi 
înscrie într-un campionat, — chiar 
și mondial, — nu mai puțin de 
trei echipe, fiecare cu șanse apre
ciabile de succes.

Am cerut căpitanului echipei fe
minine, Vera Ozerova, părerea sa 
despre turneul întreprins în Ro- 
mînia.

„A fost o călătorie plăcută, care, 
în primul rînd, ne-a oferit un util 
schimb de experiență în vederea 
viitoarelor competiții de mare an
vergură care ne așteaptă în ac
tualul sezon".

VALERIU CHIOSE

la Oradea
mînii parcurgînd aproape 200 km. 
In zilele ce urmează, conform pla
nului stabilit, distantele de antre
nament vor fi mărite pînă la 100 
km. zilnic. După cum s-a mai a- 
nuntat, primul concurs de control 
va avea loc la 11 martie. Pregăti
rea cicliștilor este completată cu 
antrenamente de gimnastică și 
jocuri de baschetbal, ce se des
fășoară într-una din sălile de snort 
din Oradea. (Agerpres)

Gantner, care este jucător de ba
ză al echipei noastre reprezenta
tive, va putea emite pretenții în 
fata oricărui adversar.

Cu o. ardoare deosebită a jucat 
Tiberiu Harasztosi, care a apărat 
uneori foarte bine, dar nu a ară
tat un suficient autocontrol. El 
nu și-a ales mingile cele mai po
trivite de atac și a tras în ocazii 
mai puțin favorabile. Harasztosi 
poate deveni un jucător foarte 
bun, cu performante superioare 
constante, dar este necesar ca el 
să treacă la un joc mai dinamic, 
ofensiv. El trebuie să dea dovadă 
de mai multă stăpînire de sine, 
mai ales în finalurile de seturi.

Otto Bottner și-a făcut un debut 
promițător în echipa națională 
fiind un bun jucător de luptă, dîrz, 
cu o lovitură ofensivă de dreapta 
deosebit de eficace și cu o apă
rare mulțumitoare. Este necesar 
însă ca Bottner să exerseze lovi
tura stingă de atac, pentru că 
doar cu o singură lovitură ofen
sivă cea dreaptă — .nu poate 
face fată unui ritm susținut al 

■unui joc de atac pînă la sfîrșitul 
unei partide.

Pescți a arătat din nou că nu 
este în stare să-și desfășoare jotul 
decît in fata unui adversar; cu 
un joc „clasic". în momentul cînd 
are în față un, adversar cu burete 
sau care contraatacă sau utilizea
ză servicii variate cu elect, Pesch 
este complet derutat.

Cu o apărare foarte bună,- dar 
lipsit de finalitate în loviturile 
ofensive, Mircea Popescu, nu poate 
depăși încă un anumit nivel în ob
ținerea unor rezultate mai bune.

In general, se poate spune că 
jucătorii noștri au încă o concep
ție prea defensivă, iar în al doi
lea rînd nu sînt încă acomodați 
cu jocul contra buretelui. Dacă 
în ceea ce privește primul punct 
rezolvarea lui depinde de antre
norii lotului, ajutați în mod efectiv 
și de jucătorii respectivi, cea de 
a doua problemă va trebui să fie 
rezolvată cît mai urgent posibil 
de către organele de resort, prin 
invitarea în tară noastră, ca par
teneri de antrenament, a unui nu
măr de doi-trei jucători „bure- 
tiști“ maghiari.

Dintre jucătorii oaspeți incontes
tabil că impresia cea mai bună 
a produs-o redutabilul jucător Vo- 
grinc. El s-a arătat un cunoscător 
al întregii game a loviturilor de 
atac și apărare, dovedind multă 
fantezie și o siguranță deplină. 
Cu privire la ceilalți jucători iu
goslavii menționăm voința de luptă 
a lui Gabric, tenacitatea lui Gru- 
zic și talentul lui Marcovic și Bar 
lovic.

C SEVEREANU 
MAX BANUȘ
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Necazurile celor de ia 
Progresul Timișoara...

Secția de sporturi nautice a co
lectivului Progresul Timișoara, 
una din cele mai puternice din 
țară, s-a afirmat în arcul trecut 
printr-o serie de frumoase succe
se, care au culminat cu cucerirea 
primtiLui loc în clasamentul pe 
echipe ai campionatului republican 
de fond. Incîntați. pe moment, de 
acest succes al canotorilor timișo
reni, reprezentanții asociației Pro
gresul la acest campionat (desfă
șurat pe Bega, la Timișoara), au 
ascultat atunci cu deosebit interes 
micile „doleanțe" aie sportivilor 
clin această secție și le-au promis 
— și atunci, ca și în alte rînduri — 
„marea cu sarea" : sprijin total, 
ambarcațiuni noi, angajarea unui 
antrenor de caiac-canoe, întărirea 
secției, etc. Dar, concursul s-a ter
minat, delegații asociației au ple
cat la alte ireburi și de atunci au 
trecut luni la rînd, ieșirea pe apă 
se apropie (la Timișoara se vîslește 
din martie) și din partea asocia
ției nu vine nici cel mai mic 
senin care să dovedească măcar 
intenfia de a se da Progresului Ti
mișoara mult așteptatul sprijin.

Dar, dacă lucrurile s-ar opri 
aici, n-ar fi acesta cel mai mare 
necaz al timișorenilor. In fond, 
s-au cam obișnuit ei cu astfel de 
promisiuni ale asociației ! După 
cum ne informează corespondenta 
noastră, Elisabeta Solomon, una 
din vîsiașele de la Progresul, de 
cîtva timp canotorii acestui colec
tiv, nu mai pot să se antreneze 
nici la bacul de iarnă al Locomo
tivei (singurul din oraș), deoare
ce — din neglijența și nepăsarea 
conducerii colectivului — nu s-au 
putut „găsi" cele cîteva sute de 
lei pentru plata taxei de folosire 
a bacului, cerută de colectivul pro
prietar. Și astfel, în pragul des
chiderii sezonului, zecile de spor
tivi ai acestui colectiv, fruntași în 
canotajul nostru, își văd reduse 
posibilitățile de pregătire doar la 
cros, gimnastică și haltere. Numai 
canotaj nu...

. La Brăila, colectivul Locomo
tiva Navrom sprijină reorga
nizarea secției sale de cano- 
taj. in schimb, Metalul Industria 
Șîrmei — care a primit un număr 
important de ambarcațiuni — nu 
înțelege nici măcar să-și trimită 
delegați la comisia locală de spe
cialitate pentru a lua legătura în 
privința desfășurării activității. 
O nepăsare la fel de mare față de 
problema sporturlor nautice la 
Brăila o dovedesc colectivele lo
cale Voința și Progresul, care — 
nu numai că nu participă la nici . 
o ședință a comisiei — dar, din 
noiembrie 1955, nici nu vor să răs
pundă la adresele și revenirile co
misiei locale. în legătură cil înfi
ințarea de secții de canotaj !

I
A apărut;

STADION

Nr. 2. (4)
cu ultimele evenimente spor
tive din țară și străinătate.

Prejul lei 1,50
J

Deoarece la meciurile de baschet, 
nu există rezultat de egalitate, par
ticipant» sînt sfătuiți să nu indice 
pronosticul de X la întîlnirile de 
baschet prevăzute în programele 
concursurilor Pronosport. Pronosti
curi valabile la aceste întîlniri sînt 
deci 1 sau 2

★
Sîmbătă 3 martie este ultima zi 

cînd se mai pot depune comuni
cările la concursul anexă pe luna 
februarie 1956.

Comunicările se pot depune la 
toate agențiile Pronosport din Ca- 
nitală și provincie.

★
Suma de 471.115 rezultată din 

depunerea buletinelor la concursul 
7 din 19 februarie care a fost a- 
nulat datorită nedisputării meciu
rilor de fotbal din cauza timpului 
nefavorabil se reportează concursu
lui Pronosport nr. 9 de mîine 4 
martie a.c

★
Luni 5 martie va avea loc la a- 

giertția centrală Pronosport din Ca
lea Victoriei 9 obișnuita tragere 
din urnă a prerrtiilor speciale atri
buite buletinelor cu 0 rezultate la 
concursul Pronosport nr. 6 din 12 
februarie a.c. Premiile acordate a-

Atenție la
La București: lu

crările de curățire 
a zăpezii de pe sta
dionul din Giulești 
au continuat, cum 
se vede din foto
grafia noastră. In 
cîteva zile, terenul 
va fi complet cu
rățat.

La Fălticeni: co
respondentul nostru 
ne informează că 
tn cursul acestei 
săptămîni peste 200 
de iubitori ai fot
balului au prestat, 
alături de jucătorii 
de fotbal, sute de 
ore de muncă vo
luntară, curățind complet terenul.

Asemenea acțiuni sînt absolut 
necesare și exemplele de mai sus 
trebuie urmate de toate colectivele 
sportive. Campionatul se apropie 
cu pași repezi și terenurile trebuie 
să fie în perfectă stare de practi- 
cabilitate. Este în interesul tutu
ror ca bazele sportive să fie bine 
pregătite și utilate și în primul 
rînd este interesul colectivelor, care 
nu trebuie să uite că de la data 
de 4 martie începe reomologarea

Noi jocuri de verificare la fotbal
Mîine se vor disputa alte întâlni ri de antrenament ale echipelor de 

fotbal. La București sînt programate următoarele meciuri : Progre 
sul București—Dinamo Orașul Stalin, teren Progresul F.B., ora 
10.45 (la ora 9: Știința București—Progresul jun.) : Locomotiva 

București—Dinamo 6 București, stadionul Giulești, ora 10,30; la ora 
12,15, pe același teren, Progresul C.P.C.S.—Flacăra Cîmpina.

In țară sînt anunțate jocurile: Știința Timișoara—Flamura roșie 
Arad ; Locomotiva Arad—Locomotiva Timișoara; Progresul Sibiu— 
Flamura roșie Cluj ; Flacăra Mediaș—Flacăra Ploești; Locomotiva
Citii—Voința Cluj.

Săptămîna aceasta, echipele au 
nament. Iată cîteva relatări asupra
■ REȘIȚA (prin telefon). —

Miercuri, Locomotiva Timișoara a 
jucat în compania formației locale 
Metalul. Jocul a fost de factură 
tehnică modestă. Scor final: 2-1
(2-0) pentru Locomotiva. Au mar
cat Avasi’ichioaie, Lenghel (Loc ) 
și Seleș (Met.).

■ ARAD (prin telefon). — Joi, 
Flamura roșie U.T.A. a jucat cu 
doi adversari: cu Constructorul (2 
reprize a 30 min.) și Voința (2 
reprize a 25 min.). In primul meci, 
scorul a fost de 5-0 (4-0), prin go
lurile marcate de Mercea, Serfozo, 
Boitoș (2) și Birău; in al doilea, 
rezultatul final a fost 5-1 (1-0), 
punctele fiind marcate de Smărăn- 
descu, Jurcă și Mateon (3), — res
pectiv — Katona.

■ TIMIȘOARA (prin telefon). — 
Terenul desfundat pe care s-a dis
putat joi meciul Locomotiva Timi- 
șoară-Progresul Timișoara, n-a per
mis jucătorilor să desfășoare un 
joc pe măsura posibilităților lor. Lo- 
cofnotiva a învins cu 3-1 (2-0). Au 
marcat: Ad. Covaci, I. Covaci și 
Scortan — respectiv — Petrovici I

Știința a jucat cu Metalul Teh- 
nometal, de care a dispus cu 18-0 
(9-0) prin punctele înscrise de Cio- 
sescu (6) Dinulescil (3), Boros 
(3), Lazăr (3), Filip (2) și Gîrlea. 
mi

■ MORENT (ferin telefon). — 
Flacăra din localitate a întîlnlt joi 

INFORMAȚII f^onosDort

cestui concurs constă din următoa
rele obiecte :

O motocicletă ,,Moscva” parti
cipantului cu cele mai multe va
riante cu 0 rezultate. O motocicletă 
„Moscva”, 3 aparate de radio și 
3 biciclete prin tragere din urnă.

Participant» din Capitală care 
dețin buletine cu 0 rezultate la 
acest concurs sînt rugați să parti
cipe

★
Pentru a putea participa la pre

miile speciale atribuite concursului 
anexă pe luna martie 1956, este 
necesar să depuneți buletine la toa 
le cele 4 concursuri Pronosport 
prevăzute pentru luna martie și a- 
nume la 4, 11, 18 și 25 martie a.c.

Primul concurs cu care începe 
pa-ticiparea la premiile speciale a- 
tribuife co-ncursu’ui anexă pe luna 
martie este concursul Pronosport 
Nr. 9 de duminică 4 martie a.c

PROGRAMUL 
CONCURSULUI NR 10 
etapa din 11 martie 1956

L Pro Patria — Napoli (camp, 
italian)

II. Lanerossî — Torino (camp, 
italian)

terenuri!

terenurilor. In această privință, în
drumarul activității fotbalistice pe 
anul 1956 stabilește o serie de obli
gații și termene, a căror nerespec- 
tare va atrage după sine neomo- 
logarea terenurilor și programa
rea jocurilor pe alte terenuri sau 
în alte orașe.

Paralel cu pregătirea echipelor, 
asigurarea unor terenuri în bună 
stare trebuie să constituie o preo
cupare principală a colectivelor 
noastre sportive.

susținut cîteva întîlniri de antre- 
desfășurării lor :
pe Flacăra Cîmpina. Scor final: 2-2 
(1-1), prin punctele înscrise de 
Dumitru și Lungu (F. C.), Capoia- 
nu și Tocan (F.M.). Oaspeții au 
dovedit o mai bună pregătire fizică 
și tehnică. Echipa locală manifestă 
o insuficientă coeziune și pregătire 
>izică.

■ ARAD (prin telefon). — Lo
comotiva Arad s-a antrenat în 
compania echipei de categorie C, 
Flamura roșie 7 Noiembrie, de caro 
a fost întrecută cu 3-2 (0-2). Au 
marcat: Balaș (3) — respectiv — 
Dilă și Petz.

■ CLUJ (prin telefon). — Lo
comotiva Cluj s-a pregătit intens 
pînă acum și urmează ca duminică 
să susțină prima partidă de veri
ficare în compania echipei Voința 
Cluj. La 10 martie, feroviarii vor 
întîini echipa Științei Cluj.

■ FĂLTICENI (prin telefon).— 
In primul său meci de antrena
ment, Avîntul din localitate a între-, 
cut Flamura roșie Burdujeni cu 4-1 
(2—0). Punctele au fost mar
cate de Cepolski, Darie, Grișaru și 
Sandu Marin, respectiv Șony. A- 
vîntul a arătat o bună pregătire fi
zică. Flamura roșie nu-i încă pusă 
la punct cu antrenamentul.

■ La Cîmpia Turzii, Metalul a 
îndîlrcit pe Știința Cluj. Metalur- 
giștii au dominat, majoritatea tim
pului șî au învins cu 3—rl (0r-0)

III. Triestina — Atalanta (camp, 
italian)

IV. Lazio — Roma (camp, ita
lian)

V. Genoa — Padova (camp, ita 
lian)

VI. ANULAT
VIL Nancy — Marseille (Camp, 

francez)
VIII. Racing Paris — St. Etienne 

(camp, francez)
IX. Lyon — Metz (camp, fran

cez)
X. Strasbourg — Troyes (camp, 

francez)
XL Sochaux — Nimes (camp, 

francez)
XII. Locomotiva P.T.T. Buc. — 

Progresul Cluj (baschet masc>)

MECIURI DE REZERV-A

A. Lens —'Monaco (camp, fran
cez)

B. Constructorul București — 
Flamura roșie Oradea (baschet 
fem-.)

C. Știința I.C.F. Buc. — Știința 
Cluj (baschet fem-.)

D. Știința I.C.F. Buc. — Știința 
Timișoara (baschet mase.).

Aspecte inedite din
l>e fapt, aceste aspecte nu sînt 

strict legate de pregătirea efectivă 
a echipelor și jucătorilor de fotbal, 
ci mai mult de condițiurciie în care 
se desfășoară aceste pregătiri din 
ce în ce mai intense, ne măsură ce 
se apropie data de 18 martie.

Dar, veți vedea mai jos despre 
ce este vorba...

NICI O ÎNGĂDUINȚA FAȚĂ
DE ABATERI !

... Pe la începutul lunii februa
rie, cil prilejul conferinței pe țară 
a antrenorilor, am stat de vorbă 
cu Reinhardt, antrenorul echipei Fla
mura roșie Arad, mai ales în ce 
privește participarea jucătorilor la 
antrenamente. Antrenorul arădan 
ne-a semnalat atunci atitudinea de 
dezinteres a jucătorului Petschow- 
ski, față de pregătirea sa. Acest 
jucător, care anul trecut a arătat 
o deosebită preocupare față de pre
gătirea sa și a întregii echipe a 
început să privească în mod su
perficial problema antrenamentului, 
dovadă un comunicat al colectivului 
sportiv arădean, care glăsuiește 
astfel:

In urma analiziei activității și 
comportării jucătorilor din secția de 
fotbal și pentru a întări pe viitor 
disciplina în cadrul echipei de fot
bal, colectivul sportiv — la propu
nerea antrenorilor și sprijinit de 
comitetul de întreprindere — a luat 
următoarele măsuri:

1. Se dă un ultim avertisment în 
scris și public jucătorului Petschow- 
sky Iosif, care de la începutul 
perioadei pregătitoare și pînă în 
prezent a avut o atitudine nejustă, 
neprincipială și netovărășească față 
de coechipieri și față de antrenori, 
absenjînd n mod repetat și nejus
tificat de la antrenamente.

2. Se dă un avertisment în scris 
și public jucătorului Dudaș Petru, 
care în ultimul timp a dat dovadă 
de Fpsă de respect față de coechi
pierii mai vîrstnici și, totodată, de 
superficialitate în pregătirea sa.

Comunicatul este cuprinzător și 
semnificativ, conturînd atitudinea 
justă a colectivului Vom sublinia 
numai că alături de un jucător con
sacrat ca Petschowsky stă un ju
cător tînăr, cu perspective, Dudaș. 
Și nu s-ar putea spune că exemplul 
kF Petschowsky n-a avut nici o 
influentă asupra atitudinii lui Du
da ș

ESTE... DAR NU ESTE!

Am folosit titlul sub care cores
pondentul nostru din Tecuci A. Sto- 
enescu, ne „dezvăkiie" o situație 
foarte interesantă la colectivul Vic
toria Tecuci, din categoria C. A- 
ceasfă echipă a avut și are toate 
condițiile pentru a duce o activi
tate rodnică : o sală înzestrată cu 
toate cele necesare cum nu au multe 
colective, teren de antrenament la 
cîțiva pași. Și totuși nu și-a în
ceput antrenamentele, pentru sim
plul motiv că i-a lipsit un singur 
lucru : lotul de jucători. Ba i-a mai 
lipsit ceva: antrenorul, care nici 
pînă în prezent n-a ajuns la Te
cuci. Conducătorii ar fi putut face 
ceva pentru ca măcar jucătorii pre. 
zențî în Tecuci să-și înceapă pre
gătirile. Dar n-au făcut. Nu se poa
te spune însă că nu s-au zbătut în 
această .direcție . au făcut cîteva 
drumuri la București, de unde Seati 
înapoiat cu... promisiuni și cu in
formația culeasă din... programul 
Pronosport că Victoria va benefiaia 
de alțj jucători de valoare ca Bo- 
cianu și Ghibea, pe lingă Klein, 
Kiss etc. Nici lotul de juniori nu 
este într-o situație mai bună. Micii 
fotbaliști, adunați din diferite colec
tive sportive, nu au făcut nici un 
antrenament. De altfel, se pare că 
anul acesta nici unul din ei nu va 
sta ’a Tecuci, ci la... Buzău..

Cît va mai dura această si
tuație ? Pînă, la începerea campio
natului mai sînt doar 28 de zile și 
dacă lucrurile vor continua în felul 
acesta, atunci' Victoria Tecuci își 
va începe antrenamentele odată cu 
prima etapă de campionat...

Iată o situație curioasă, căreia 
trebuie să i se pună capăt.

ÎNGRIJIREA TERENURILOR

Ca să practici un fotbal de cali
tate este nevoie și de terenuri bu
ne. bine întreținute și amenajate. 
Grija aceasta o are și colectivul 
Flacăra Moreni, de pildă, despre a 
cărei bază sportivă corespondentul 
nostru Paul Andrei ne vorbește în 
termeni eiogioși. Pînă acum au fost 
aduse numeroase și importanțe țm-

pregătirea fotbaliștilor
bunătâțiri: regagoitarea terenului, 
completa revizuire a cabanei spor
tivilor, asigurarea mijloacelor de 
încălzire a cabanei, instalare^ dușu
rilor, etc. Este necesară însă, o mai 

'atentă tăvălugire a terenului’ de joc 
și înlocuirea plaselor porților. Și 
Metalul Oțelul Roșu dovedește preo
cupare pentru teren, conducerea 
colectivului ltiînd o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea terenului de 
joc, repararea gardului de sîrmă și 
de lemn, ridicarea unei noi tribune, 
montarea unor bănci.

Sînt însă colective care nu acor
dă importanța cuvenită acestei pro
bleme esențiale în dezvoltarea fot
balului. Tot corespondentul din Mo
reni ne semnalează că vechiul teren 
a fost dat uitării, deși este folosit 
pentru antrenament de Flacăra din 
categoria B și pentru jocuri de Fla
căra G.R.T. din campionatul local, 
împrejmuirea terenului este distrusă 
î i proporție de 60 la sută ; tribuna 
diiȚ lemn are întreaga bază putre
zită, iar acoperișul mai este sus
ținut doar de cîțiva stîlpi, astfel 
că nu mai are mult pî.iă să se dă- 
rîme ; barele porților sînt neregu
lamentare (vechile bare rotunde a» 
fost acoperite cu seînduri, dîndu-li- 
se o formă pătrată) ; există o sin
gură cabină pentru jucători, iar ins
talația de încălzire și de apă nu 
funcționează. In concluzie, un teren 
în stare... îngrijorătoare, care re
flectă o delăsare condamnabilă.

Lucruri negative ne aduce ia cu
noștință și corespondentul Pristă- 
vescu Mincea în legătură cu tere
nul echipei Metalul 131. Gazonul 
nu a fost îngrijit și este degradat 
în fața porților și la centru (va fi 
reparat în pauza dintre tur și re
tur) : capacitatea tribunei este mică 
(400 locuri) ; există o singură ca
bină pentru jucători, dar ea ser
vește și drept magazie pentru echi
pament: arbitrii nu au la dispoziție 
o cabină ; accesul pe teren se face 
greu din cauza lipsei unei porți de 
intrare (pentru a cărei construire 
s-au făcut aproape 10 proiecte în- 
tr-un an.

Tot astfel Progresul Focșani șl 
Recolta Cărei nu dispun de tere
nuri corespunzătoare. Coresponden
ții H. Colin și Gh. Cornățeanu din 
Focșani ne semnalează că terenul 
are nevoie de reparații și de con
struirea unei tribune și că în a- 
ceastă direcție nu se acordă nici' 
im sprijin din partea nici unui for 
local. La Cărei, terenul se prezintă 
în aceeași situație, după cum ne 
relatează corespondentul Tr. Sila- 
ghi. In asemenea condițiuni, spor
tivii locali își pun întrebarea dacă 
meciurile oficiale se vor putea dis
puta pe aceste terenuri sau vor 
avea loc în alte orașe. Colectivele 
sportive trebuie să recurgă ia mij
loacele locale pentru rezolvarea 
Problemei și.,nu să aștepte totul de 
■a centru, respectiv de la asociații.

CU MINGI DE FOȚBAL
SAU DE VOLEI?...----- ----- ■ ----- . o

In sfîrșrt, o altă problemă legată 
de activitatea fotbaliștilor este aceea 
a echipamentului. Loturile de jucă
tori ale echipei Metalul 131 — ne 
scrie _ corespondentul Pristăvesctt 
Mircea — nu au echipament. Ba 
mai mult, mi an nici o minge de 
fotbal, fiind nevoite să se antreneze 
cu mingi de... volei. Tov, Oicchi- 
narti loan, președintele comitetului 
de întreprindere a promis că ie va 
cumpăra nu una, ci 10 mingi, dar 
a tărăgănat lucrurile trei săptămîiw 
în șir... Dacă mai tine mult, vor 
rămîne fără mingi și voleibaliștii...

■ ★ >
Ne am străduit să cuprindem mai . 

sus cîteva din aspectele mal im
portante din actuala perioadă fot
balistică semnalate de coresponden
ții noștri și, dat fiind faptele nega
tive arătate — trebuie să spunem 
că înțelegînd în felul acesta munca 
și condițiile care trebuie create ac
tivității echipelor de fotbal, nu se 
poate ajunge Ia rezultate bune. 
Conducerile de colective trebuie să 
fie pătrunse de roiul pe care-î au 
în etapa actuală a activității fot
balistice, iar forurile superioare tre
buie să controleze modul cum se 
desfășoară munca în colective, cu 
privire la importantele probleme 
care sînt: educația, întărirea sec
țiilor de fotbal, pregătirea terenurl- 
lor și a echipamentului.. Sportivii 
trebuie să-și dea toată silința pen
tru buna lor pregătire. In această 
perioadă se pregătește viitorul se
zon oficial, în această etapă de pre
gătire se pun bazele unei bune 

_ comportări în competiții și a succe-: 
selor fotbalului nostru.



6om|telilii...eoncursuvi
DE CE NU SE JOACA MÎINE 

BASCHET LA TIMIȘOARA...

In etapa a Il-a a campionatu
lui republican masculin de bas
chet echipa Știința Timișoara tre
buia să joace „acasă" cu echipa 
Constructorul Cluj. Inspecția de 
baschet ne-a anunțat însă că me
ciul nu se va desfășura la Timi
șoara, ci la Cluj, considerîndu-se 
că echipa timișoreană este totuși 
gazdă (deci în retur partida se 
dispută tot la Cluj). Fără îndo
ială, o măsură destul de severă 
și care provoacă nedumerire. Bine
înțeles însă, pentru cei care nu 
știu despre ce e vorba sau pen
tru cei care... nu înțeleg gravita
tea greșelii comise. Ca să fim mai 
preciși, sala din Timișoara este 
socotită impracticabilă, neutilată, 
neîngrijită și neputînd găzdui în 
condiții normale desfășurarea u- 
no? întreceri de baschet cu carac
ter republican. Aceasta din cauza 
negliienței condamnabile a foruri
lor 'oc-'e obligate să se îngri
jească de amenajarea și întreține
rea singurei săli de sport din 
Timișoara. Ne referim la comite
tele regional și orășenesc C.F.S., 
la conrsia orășenească de baschet 
și chiar la colectivul sportiv Ști
ința

Despre starea sălii de sport din 
Timișoara s-a scris și s-a discil- 
ta: d» multe ori Din păcate însă, 
neglijența și dezinteresul au ră
mas și continuă să îngreuneze 
munca de pregătire a sportivilor. 
Faptul e cu atît mai grav, cu cît 
nu se pretind instalații noi, pre
tențioase, ci amenajări strict ne
cesare. puțin costisitoare și care 
pol fi făcute în scurtă vreme.

Noi considerăm justă; măsura d-e 
suspendare a sălii. dar sperăm 
că această sancțiune va folosi ce
lor care nu se îngrijesc de buna 
întreținere a sălii. Sperăm că mă
car acum se voir lua măsurile cu
venite pentru a se amenaja sala 
tn condiții mulțumitoare. De acest 
lucru ar fî mulțumiți și sportivii 
și numeroșii speclatori care sc văd 
privați de soeetaco'e de calitate

Programul jocurilor din etapa a
Il-a a campionatului masculin și 
din etapa a IlI-a a campionatului 
fem’nin este următori»1: MASCU
LIN : Progresut Arta București — 
Locomotiva P.T T. București, Ști- 
îrrța I.C.F. — Dinamo București, 
Dinamo Tg. Mureș — Progresul 
Cluj, Dinamo Oradea — Progre
sul Tg. Mureș, Ști'nța Timișoara
— Constructorul Cluj (la Cluj), 
Progresul Orașul Stalin — C.C.A.; 
FEMININ : Flamura roșie Oradea
— Știința Invățămînt București, 
Locomotiva București — Con
structorul București. Metalul Cluj
— Știința IC.R, Voința Orașul 
Staliu — Știinta Cluj, Progresul 
Tg. Mureș Progresul Oradea.

Jocurile din Capitală ss dispută 
mîine în sala Floreasca, de la 
ora 17, în următoarea ordine: 
Dinamo București — Știința I.C.F. 
(masculin), Looomotiva P.T.T. — 
Progresul Arta (măscuita). Loco
motiva București — Constructorul 
București (feminin).

ACTIVITATEA LA BOX

• CARACAL — In orașul nos
tru timp de două zile s-au desfășu
rat întrecerile finale regionale dta 
cadrul campionatului republican de 
calificare. Iată lista campionilor re
giunii Craiova

Cat. muscă : D. Văgîi (FI. r. Tr. 
Severta). Cocoș: N. Stanca (Pr. 
Craiova). Pană: V. Surugiu (Voin
ța Cr.). Semiușoară: Iosif Olarii 
(Progresul Cr.). Ușoară: Paul 
Pîrlea (Locomotiva Cr.) Semi-mij- 
locie: Const. Bîlă (Locomotiva 
Cr.). Mijlocie mică: I. Iancu (Pro
gresul Cr.). Mijlocie: Ilie Șerban 
(Victoria Cr.). Semigrea: Pintilie 
Iancu (Victoria Cr.). Grea: Grigo- 
re Varzari (Victoria Cr.). Arbi
trajele (P. Radulescu, I. Cetățea- 
nu), bune. (G. Năstasc, corespon
dent).
• IAȘI. — In sala cinematogra

fului Ilie Ptatrlie cîteva mii de 
spectatori au aplaudat evoluția bo
xerilor de Ia CCA care au primit 
replica pugiliștitor d»i localitate. 
Dăm mai jos cîteva din rezultatele 
înregistrate. Toma Ilie (CCA) b. 
p. Marin Cristaa (Iași). Victor 
iȘchiopu (CCA) b. p. I. Botez 
(Iași). V. Seșeami (Iași) face 
meci nul cu N. Mîndreanu (CCA). 

C. Paznicu (Iași) termină la ega
litate cu D. Boiangiu (CCA). L 
Ambruș (CCA) b. p. V. Mahu 
(Iași). Ștefai Bogdan (CCA) b.
k. o. M<. Asofiei (Iași). Dumitru 
Burlaș (Iași) b. p. Pavel Rînjea 
(CCA). Șerbu Neacsu (CCA) b. 
p. I. Buzac (Iași). Valeriu Galeș 
(CCA) b. p. N. Cristescu (lași). 
(Eugen. Ursu, Fr. Baciu, corespon
denți).

HANDBAL IN SALĂ, 
IN CAPITALA

Joi dună-amiază s-au desfășurat 
în sala Floreasca jocurile etapei 
a Il-a a returului „Cupei de iarnă” 
la handbal, la care au participat 
echipele categoriei a Il-a din Capi
tală. Majoritatea meciurilor au 
fost viu disputate, ieșind în eviden
ță buna pregătire fizică și tehnică 
a echipelor masculine Progresul
l. T.B., Voința M'.C. și Flamura ro
șie 7 Noiembrie. Au fost obținute 
următoarele rezultate: Progresul
LT.B.—Progresul F.B. (m) 39—21 
(19—10); El, roșie F.C.—Voința 
P.I. (f) 10—3 (5—1); Flacăra Ba
za I — Progresul F.B. (f) 12—5 
(7—4); Voința MC. — FI. roșie? 
Noiembrie (m) 19—20 (13—12);
Locomotiva Gara de Nord —- Me
talul 23 August (f) 10—3 (5—0); 
Voința P.I. — Știința Constr. 29— 
15 (14—6).

Astăzi sînt programate următoa
rele întîlniri: ora 16: Prog. F B.— 
Voința P.I. (m); ora 17,10: FI. ro
șie FC. — Metalul 23 Aug, (f), 
ora 18: Știința Constr. — FI. roșie 
7 Noiembrie (m), ora 19,10: Pro
gresul F.B. — Locomotiva Gara de 
Nord (f), ora 20: Progresul LT.B. 
- Voința M.C. (m), ora 21,10: 
Voința P.I. — Flacăra Baza 1 (f).

O NOUA TRAVERSARE A CAR- 
PAȚILOR MERIDIONALI

O echipă de atpiniști a asocia
ției Voința, formată din Alexan
dru Floricioiu, P. Fozokoș și Nor
bert Hiemesch, a plecat vineri di
mineața de la Băi e Hercu’ane 
pentru a efectua traversarea Car. 
pațiîor meridionali, pînă la Valea 
Buzăului Traseul, care se înfinde 
pe o distanță de 800 km., este cel 
mai dificil de acest gen, în țara 
noastră (gradul 5-B), mai ales în 
timp de iarnă

Traversarea va dura aproape 30 
zile și poate fi considerată, pe drept 
cuvînt, o adevăra'.ă „expediție" 
Menționăm că pentru prima dată 
acest traseu a fost străbătut In 
1955 de echipa Casei Centrale a 
Armatei și în același an de echi
pa asociației Voința.

Traversarea este împărțită în 
cinci etape și anume: 1 Munții
Cerne!—Godeanu—Retezat, pînă 
în Valea Jiului: 2. Munții Parîng- 
Munții Căpățîna pînă în Valea Ol
tului: 3. Munții Făgăraș; 4. Pia
tra Craiului—Munții Bucegi; 5. 
Munții Baiului—Munții Ciucas— 
Munții Buzăului

In unele cercuri de scrimă, mai cu 
seamă în cele din țările occidentale, 
această discuție se menține încă, 
deși Congresul Federației Interna
ționale de Scrimă a hotărît, cu doi 
ani în urmă, introducerea aparatu
lui electric în concursurile de flo
retă. Pînă în prezent, noi am stat 
departe — în general — de această 
discuție, deoarece nu am avut posi
bilitatea să verificăm practic avan
tajele, eventual dezavantajele ar
bitrajului electric față de cel obiș
nuit

Numai săptămîna trecută, cu oca
zia campionatelor republicane de 
scrimă pe echipe categoria A, am 
avut prilejul să cîntărim — chiar 
în același concurs — aceste două 
Sisteme diferite de arbitraj. Și fără 
să înregistrăm vreun „vot contra" 
sau vreo „abținere", verdictul a fost 
favorabil floretei cu arbitraj elec
tric, deși organizarea concursului 
propriu-zis a lăsat de dorit din 
multe puncte de vedere. După nă- 
rerea unan’mă, arbitrajul electric 
salvează frumusețea și claritatea 
spectaco'elor de scrimă cu floreta și 
readuce posiblitatea înregistrării 
unor rezultate reale. Acest „arbitru" 
mecanic, necunoscînd nume, echipe 
și rezultate precedente, a permis ca 
o echipă alcătuită din trăgătoare în
cepătoare (C.GA.) să termine la e- 
galitate cu campioana țării din ulti
mii patru ani (Știința, astăzi Dina
mo Cluj). Acest scor, precum și 
victoria echipei Metalul Satu Mare 
repurtată tot asupra formației di- 
namoviste, au fost numai două din 
rezultatele nescontate oferite de

Sport la zî
va avea ioc în capitală faza 

raională a campionatului de ciclo- 
cros, organizată de comitetul CFS 
al raionului N. Bălcescu. întrecerea 
»e va desfășura prin Parcul Libertă
ții și împrejurimi, constituind1 tot
odată și un bun prilej pentru popu
larizarea sportului pedalei în această 
parte a orașului.

Ținînd seama de numărul mare de 
sportivi care au luat parte la recu
noașterea traseului, este de așteptat 
o mobilizare importantă și, totodată, 
dispute sportive de un bun nivel. 
Faptul este de altfel explicabil, dat 
fiind că atît faza raională cît și cea 
regională (11 martie) sînt ultimele 
antrenamente oficiale în vederea fi
nalei campionatului republican, care 
se va desfășura în ziua de 18 martie 
la Cluj.

Adunarea pârtieipanților mîine la 
ora 9,30 în Cal. Șerban Vodă (Baia 
Zerlendi), de unde se vor da plecă
rile, cu începere de la ora 10.

® HOCHEI. — Echipa CCA a sus
ținut un joc amical la Sf. Gheorghe, 
cu Voința din localitate. Bucurestenii 
au învins cu 25—2 (8—0, 8—0, 9—2).
— La Miercurea Ciuc, Progresul a 
întrecut Voința din localitate cu 
1-0—2 (3—0, 2—0, 5—2). In aceste zile 
se desfășoară la Miercurea Ciuc un 
concurs organizat de Comitetul ra
ional CFS, pentru echipe de pitici.

A BOX. — Azi și mîine se desfă
șoară în mai multe centre din țară 
etapa inter-regională a campionatu
lui republican de calificare și a cam- 
Dionatului republican de juniori.

A GIMNASTICĂ. — Colectivul 
sportiv Flamura roșie Comerț din 
Capitală organizează un concurs de 
gimnastică închinat zilei de 8 mar
tie. Concursul se va desfășuia sîm- 
bătă după-amiază de la orele 17 și 
duminică dimineață de la orele 9 în 
sala de gimnastică din strada Preda 
Spătaru nr. 17 (băieți) și în sala din 
bd. Hr is to Botev (fete).

• HALTERE. — Mîine se dispută 
în majoritatea orașelor de reședință 
regională prima fază a campionatu
lui republican individual la haltere. 
La aceste întreceri din prima etapă
— regională — participă halterofilii 
clasificați, de categoriile a Il-a și a 
IlI-a. precum și cei neclasificați (în
cepători). întrecerile se dispută la 
cele 7 categorii, iar campionii de 
regiuni se califică în etapa finală 
alături de halterofilii de cat. I, ma
eștri ai sportului și cei invitați, care 
ce califică direct.

In București, faza regională se 
disputa duminică dimineața în sala 
Floreasca, cu începere de la ora 
8.30 (cîntarul oficial se va face la 
ora 7,30). Participă concurenți de la 
CCA, Dinamo. Flamura roșie, Pro
gresul. Voința, Locomotiva, Știința, 
în afară de concurs, vor lua parte 
la întreceri și sportivi de cat. I

— Azi dimineață, de la ora 9,30. 
în sala Dinamo o serie de halterofili 
fruntași vor lua parte la un concurs. ; 
cu prilejul căruia își vor da pro-' 
bele de control. Printre aceștia se 
află Silviu Cazan, Ilie Dancea, Va- 
sile Rudan etc.

<
A TENIS DE MASA. — Pentru 

mîine sînt programate următoarele 
întîlniri din cadrul campionatului 
republican de tenis de masă pe echi
pe: bărbați: Tg. Mureș: Dinamo- 
Voința Lemn Mobilă București; A- 
rad: Voința-Dinamo Constanța; Cluj: 
Pragresul-Flamura roșie București; 
Oradea: Flamura roșie-Progresul
București; Satu Mare: progresul- 
Constructorul București. Femei: Ti
mișoara: Progresul-Dinamo Constan
ța; Cluj: Progresul-Flrmura roșie 
București; Oradea: Flamura roșie- 
Progresul București.

• HANDBAL. — Intre 6 și 18 mar
tie a.c., colectivul Dinamo 6 din 
București organizează „Cupa Dinamo 
8” la handbal. Participă Casa Cen
trală a Armatei, Dinamo Orașul 
Stalin, Flacăra Ploești, Dinamo 6 
București, Locomotiva Gara de Nord, 
Știința I.C.F. și Progresul I.T.B. în
trecerile se vor desfășura pe terenu
rile Dinamo III din Parcul sportiv 
Dinamo și Progresul I.T.B.

Cu sau fără aparat
primul nostru concurs de floretă 
electrică. împotriva acestor așa-zise 
surprize (la floretă electrică sînt 
mai de grabă posibile, deoarece în 
asemenea concursuri contează mult 
mai mult randamentul pe care este 
capabil să-1 dea un trăgător în ziua 
respectivă) nu există decît un sin
gur remediu: aprofundarea studierii 
și pregătirii floretiștilor. Iată de 
ce, considerăm că floreta electrică 
vine și în ajutorul dezvoltării cali
tății și artei acestui sistem de 
scrimă.

Evident că din primul nostru 
concurs cu floretă electrică am ieșit 
și cu cîteva constatări precise. Ia- 
tă-le: 1. Fioretiștii noștri sînt întîr- 
ziați în acomodarea cu acest nou 
sistem de luptă; 2. Prezentăm nume
roase deficiențe tehnice, tactice și 
fizice; 3. Față de specificul trăgă
torilor noștri, floreta electrică ne a- 
vantajează și ne creează frumoase 
perspective pentru viitor.

Se cuvine să ne ocupăm acum și 
despre ceea ce trebuie făcut. Acea
stă problemă nu poate fi atacată 
decît prin obișnuita invitație la... 
antrenament, antrenament și iar an
trenament. La floreta obișnuită un 
trăgător nu putea da un randament 
pozitiv dacă nu dispunea de o pre
gătire multilaterală corespunzătoa
re. In condițiile floretei electrice 
(mai grea, mai rigidă, cu centrul de 
greutate modificat), această sarcină 
este mult dezvoltată. Trăgătorul 
care nu și-a asigurat pregătirea

Programul campionatului republican masculi» 
de handbal catsgoria A pe anul 1956

ETAPA I 25 MARTIE
București : Dinamo 6 — Flacăra Ploești 
București: C.C.A. — FI. roșie Cisnădie 
Sibiu : Voința — Reprez. or. Făgăraș 
lași: Știința — Metalul Timișoara 
Timișoara : Știința — Metalul Reșița 
Orașul Stalin : Dinamo — Progresul Arad.

ETAPA A Il-a 1 APRILIE
Făgăraș: Reprez. orașului — Progresul Arad 
Cisnădie: Pi. roșie — Dinamo Orașul Stalin 
Reșița : Metalul — C.C.A.
Timișoara : Metalul — Știința Timișoara 
Ploești : Flacăra — Știința Iași
Sibiu: Voința — Dinamo 6 București

ETAPA A IlI-a 8 APRILIE
București: Dinamo 6 — Reprez, orașului Făgăraș 
București ; C.C.A. — Metalul Timișoara 
Iași : Știința — Voința Sibiu 
Timișoara ; Știința — Flacăra Ploești 
Orașul Stalin: Dinamo — Metalul Reșița 
Ăra.d : Progresul — FI. roșie Cisnădie

ETAPA A IV-a 15 APRILIE
Făgăraș: Reprez. orașului — FI. roșie Cisnădie 
Reșița : Metalul — Progresul Arad
Timișoara : Metalul — Dinamo Orașul Stalin 
Ploești ■ Flacăra — C.C.A.
Sibiu: Voința — Știința Timișoara
București : Dinamo 6 — Știința Iași

ETAPA A V-a 22 APRILIE
București: C.C.A. — Voința Sibiu
Orașul Stalin: Dinamo —■ Flacăra Ploești 
Iași : Știința — Reprez. orașului Făgăraș 
Timișoara : Știința — Dinamo 6 București 
Arad: Progresul — Metalul Timișoara 
Cisnădie: FI. roșie — Metalul Reșița.

ETAPA A Vl-a 29 APRILIț
Făgăraș: Reprez. orașului — Metalul Reșița 
București: Dinamo 6 — C.C.A.
Timișoara : Metalul — FI. roșie Cisnădie 
Ploești : Flacăra — Progresul Arad 
Sibiu: Voința — Dinamo Orașul Stalin 
Iași: Știința — Știința Timișoara

ETAPA A Vll-a 6 MAI
București : C.C.A. — Știința Iași
Timișoara : Știința — Reprez. orașului Făgăraș 
Orașul Stalin : Dinamo — Dinamo 6 București 
Arad; Progresul — Voința Sibiu
Cisnădie : FI. roșie — Flacăra Ploești 
Reșița : Metalul — Metalul Timișoara.

ETAPA A VllI-a 13 MAI
București: Dinamo 6 — Progresul Arad
Făgăraș; Reprez. orașului — Metalul Timișoara 
Ploești: Flacăra — Metalul Reșița 
Sibiu: Voința — FI. roșie Cisnădie 
Iași; Știința — Dinamo Orașul Stalin
Timișoara: Știința — C.C.A

ETAPA A IX a 20 MAI
București: C.C.A. — Reprez. orașului Făgăraș 
Orașul Stalin: Dinamo — Știința Timișoara 
Arad: Progresul — Știința Iași
Cisnădie : FI. roșie — Dinamo 6 București 
Reșița : Metalul — Voința Sibiu
Timișoara: Metalul — Flacăra Ploești

ETAPA A X-a 27 MAI
București: C.C.A. — Dinamo Orașul Stalin 
București ; Dinamo 6 — Metalul Reșița 
Făgăraș: Reprez. orașului — Flacăra Ploești 
SiWu : Voința —- Metalul Timișoara 
Iași: Știința — FI. roșie Cisnădie 
Timișoara: Știința — Progresul Arad.

ETAPA A Xl-a 3 IUNIE
Orașul Stalin : Dinamo — Reprez. orașului Făgăraș 
Arad: Progresul — C.C.A.
Cisnădie: FI. roșie — Știința Timișoara
Reșița : Metalul — Știința Iași 
Ploești: Flacăra — Voința Sibiu 
Timișoara: Metalul — Dinamo 6 București.

electric la floretă?
atletică cel puțin in același pas cu 
antrenamentul țehnic-tactic nu poa
te face față cerințelor noului sistem 
de luptă. La rîndul lor, tehnica in
dividuală și cunoștințele tactice ale 
unora dintre floretistele noastre 
fruntașe s-au dovedit necorespun
zătoare. Floreta electrică impune o 
mare precizie în lovitură (numai cu 
vîrful lamei, altfel aparatul nu su
nă!) și o deosebită viteză de exe
cuție. Tocmai aceste calități au lip
sit trăgătoarelor de la Dinamo și în 
consecință „surprizele" au fost po
sibile. Dacă arbitrajul electric ar fi 
fost folosit și la întrecerea floretiș
tilor, probabil că am fi înregis
trat aceleași „surprize" și în asaltu
rile lui Botka, Matei, Tapalagă, Zi- 
lahy și alții. Astfel stînd lucrurile, 
se impune ca atenția antrenorilor 
și trăgătorilor noștri să fie îndrep
tată spre remedierea acestor lipsuri. 
Viteza, simțul de timp și simțul de 
distanță au fost totdeauna calită
țile de bază ale unui bun scrimer. 
La floreta cu arbitraj electric, aceste 
calități sînt mult mai necesare și 
mai decisive. Trăgătorii noștri frun
tași — mai cu seamă cei tineri — 
dispunînd de aceste elemente esen
țiale, sînt avantajați de floreta elec
trică, care Ie deschide frumoase 
perspective. Trebuie însă corijate 
deficiențele prezente (Taitiș, Tărăn- 
goiu, Ștefănescu. Orb, Tudor, Uray. 
Matei, Laszlo, Olane seu, etc.), este 
necesar să se insiste asupra dezvol
tării dîrzeniei, curajului, insistentei 

și simțului de reacție; la alții (Ta
palagă, Zilahy, Botka, Olga Orban, 
I.utzki. Telegdy, Valaskay etc.) 
trebuie imprimată o tehnică indivi
duală superioară asigurîndu-lLse 

o mai pronunțată coordonare a ac
țiunilor iar la toți trebuie realizată 
o pregătire atletică multilaterală, 
mai dezvoltată și mal concretă.
JUDECĂTORUL RAMINE JUDE

CĂTOR...
Aparatul electric nu ne-a scutit de 

discuții în jurul arbitrajului. La 
primul nostru concurs cu floreta 
electrică, funcția de arbitru-judecă
tor a fost tratată — în general — 
mult prea ușor. Dintre arbitrii folo
siți am remarcat două cazuri ca
racteristice și total diferite: Vasile 
Chelaru și Ilie Tudor. Primul, deși 
judeca cu ajutorul aparatului elec
tric, a continuat JUST să analizeze 
regulamentar fraza de arme, acor- 
dînd prioritate unei lovituri, con
form legilor convenționale ale flo
retei, indiferent dacă cele două 
lumini s-au aprins simultan, sau 
la diferențe imperceptibile. In 
schimb, Ilie Tudor s-a orientat 
GREȘIT, numai după ce sezisa 
aprinderea luminilor, dictind fără 
analiză, tuș la dreapta sau Ia 
stingă! Din această cauză, el a 
făcut și numeroase greșeli. Una 
dintre ele a dat cîștig de cauză 
— după părerea noastră, nemerî- 
țată — trăgătoarei Agy Ador- 
jan în fața Iuliei Valaskay și astfel 
meciul Dinamo — Progresul Cluj, 
în loc să se termine cu un real re
zultat de egalitate, a fost cîștigat de 
Progresul 1

RENATO ILIESCU



K treia sesiune de comunicări științifice la i. C. F.
Pe zi ce trece, activitatea de 

cercetări științifice din țara noa
stră ia o amploare tot mai mare.

Cele 17 lucrări prezentate de ca
drele didactice ale Institutuilui 
de Cultură Fizică în cea de a 3-a 
sesiune de comunicări științifice, 
care a avut loc la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, au contribuit și mai 
mult la fundamentarea pe baze 
științifice a practicii sportive.

In cuvîntul său de deschidere,, 
tov. conferențiar I. Siclovan, di
rector adjunct al I.C.F., a subliniat 
locul important al lucrărilor de 
cercetare științifică în activitatea 
cadrelor didactice ale Institutului 
de Cultură Fizică pe anul 1955. In 
continuare vorbitorul a arătat că 
această muncă a fost orientată 
pe de o parte în soopul elaborării 
și îmbunătățirii metodelor didac
tice (cursuri, manuale), iar pe de 
altă parte în problemele antrena
mentului sportiv, problemă cu care 
s-au ocupat de altfel lucrările a- 
cestei sesiuni și pe care le vom 
arăta în rîidurile de mai jos.

„Terapia artropatiilor posttrau- 
matice prin asocierea aplicării de 
curenți diadinamici cu ionoforeza 
novocainică și iradiere rontgen în 
microdoze", (asist. Alex. Parte-, 
niu de la catedra de fiziologie). 
Cercetarea este deosebit de valo
roasă deoarece ea vine să rezolve 
o problemă foarte importantă în 
practica sportivă și anume trata
rea într-un timp foarte scurt a 
diferitelor traumatisme (entorse, 
contuzii, luxații etc.). Eficacita
tea acestei metode complexe este 
posibilă datorită uiui tratament 
prin aplicarea curenților diadina
mici, ionoforeza novocainică și 
iradierea rSntgen în microdoze. A- 
ceastă metodă complexă a fost ex- 
perimentată pe un număr foarte 
mare de cazuri reumatice și a- 
poi postreumatice, avînd la bază 
un traumatism.

O altă lucrare cu aplicativitate 
imediată îi practica sportivă. 
„Studii de biochimie a boxului", 
a fost prezentată de asistentul 
Gh. Haralambie de la catedra de 
biochimie și fizică. Rezultatul ana
lizelor transpirației și urinei la 
boxeri — recoltate în ședințele de 
antrenament și la meciuri — sta
bilește în mare măsură gradul de 
pregătire și poate da i tdicații pri
vind individualizarea antrenamen
telor.

Conferențiarul Silviu Rapoțescu, 
șeful catedrei de igienă și control 
medical, a prezentat lucrarea : „A- 
precierea dinamică a stării de an
trenament prin rezultatele probei 
functionate Letunov”. Această pro
bă oferă elemente prețioase refe
ritoare la starea de antrenament 
a sportivilor, dă indicații asupra 
acomodării organismului privind 
rezistența, viteza și forța. De a- 
semenea, proba combinată Letunov 
dă o serie de indicații importante 
în legătură cu individualizarea 
antrenamentului.

In prima zi a sesiunii an mai 
fost prezentate referatele: „Studiul 
mecanic al unor mișcări” de lector 
Constantin Perovici, șeful catedrei 
de biochimie și fizică; „Probleme 
de miologie funcțională. Influența 
mișcării asupra formei și structurii 
mușchiului" de conf. Andrei Iliescu, 
șeful catedrei de anatomie, și 
„Cercetări asupra modificărilor fi
ziologice în antrenamentul de in
tensitate maximală la alergătorii 
de viteză" prezentat de tov. prof. 
Florian Ulmeanu, șeful catedrei 
de fiziologie.

In celelalte două zile au fost 
prezentate lucrări rezultate din 
munca colectivă a catedrelor meto. 
dice, științelor sociale și pedago
gice. Unele dintre acestea an fost 
deosebit de apreciate:- „Criterii 
de repartizare a sarcinilor, mijloa
celor și intensității efortului în 
perioada de întrerupere a campio
natului și în a doua parte a lui, 
la echipele de baschet fruntașe” de 
prof. Leon Teodorescu, șeful ca
tedrei de jocuri sportive; „Studiu 
asupra situației la alergările do 
viteză și asupra metodelor folosite 
în antrenament de către alergă
torii de viteză și antrenorii din 
țara noastră”, de conferențiar Eu
gen Bran, șeful catedrei de at
letism ; „învățarea tehnicii volei
ului. baschetului și handbalului în 
condiții de joc si apropiate de joc" 
de lector Ioan Kunst de la catedra 
de jocuri sportive; „Problema de 
mecanică și biomecanică privind 
tehnica în canotajul academic” de 
asistent Sergiu Zeliaski de la ca
tedra de înot și canotaj ; „Studiu 
asupra metodicii antrenamentului 
de înot cu copii” de lector N. Du
mitrescu, șeful catedrei de înot și 
canotaj; „Munca antrenorului cu 
colectivul în pregătirea sportivilor 
fruntași” de conferenția*  Anghel 

Manoiache, șeful catedrei de peda
gogie, și „Probleme psihologice 
ale ridicării măiestriei sportive”, 
de lector Mihai Epuran, șeful cate
drei de psihologie.

Lucrările celei de a ireia sesiuni 
de comunicări științifice a cadre
lor didactice din I. C. F. s-au bucu
rat de un deosebit succes, proble
mele abordate fiind mult mai con
crete decît cele prezentate de se
siunile precedente. Un fapt care 
a contribuit la această creștere 
calitativă a sesiunii a constat și 
în aceea că majoritatea metode
lor de cercetare ale diferitelor lu
crări au fost variate și în unele 
cazuri, complexe. De asemenea, se
siunea a cuprins aspecte diferite 
din practica sportului nostru, iar 
lucrările au avut în cea mai mare 
parte finalitate. Continuarea cer- 
cetărilor și valorificarea lor în 
practică trebuie să constituie o 
sarcină de seamă pentru fiecare 
cercetător, fiindcă numai în acest 
fel ele vor putea căpăta viată-

Faptul că referatele unei zile au 
fost prezentate consecutiv, nu a 
permis o concentrare egală asupra 
fiecărei lucrări. Ii schimb, siste
matizarea lucrărilor, în cale trei 
zile de comunicări, pe specificul ca
tedrelor și anume: probleme medi
cale, metodice, științe sociale și pe
dagogice a ușurat formarea unor 
vederi de ansamblu asupra proble
melor dintr-un domeniu. Credem, 
însă, că ar Ii fost bine dacă lu
crările erau depuse pentru a fi 
consultate de cei interesați.

Referitor la participare, aceasta 
a fost mult mai numeroasă decît 
în sesiunile precedente. Din pă
cate, însă, ea a fost asigurată doar 
de cadrele didactice din InsFtut, 
numărul antrenorilor, sportivilor 
fruntași, activiștilor de cultură fi
zică etc. fiind aproape inexistent. 
Ne întrebăm care este motivul a- 
cestei totale lipse de interes din 
partea cadrelor tehnice? Sîntem 
convinși că din aceste comunicări 
științifice ele ar fi putut culege 
multe date prețioase menite să îm
bunătățească munca lor de instrui- 
ire cu sportivii.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tov. M. Vlaicu, vicepre
ședinte al C.CF.S./C.M Tov. 
Vlaicu a subliniat valoarea lucră, 
iilor expuse, dar a arătat că pe 
viitor ar fi bine să se abordeze lu
crări și mai apropiate de practica 
educației fizice, care să se adre
seze îndeosebi la marea masă de 
practicanți. In continuare, tov. 1 

Vaida, — vicepreședinte al C.C.F.S. 
/CM și președintele consiliului 
științifico-metodic. al C.C.F.S. — 
a făcut un bilanț al lucrărilor pre
zentate în sesiune, arătînd că ele 
marchează o etapă importantă în 
munca de cercetări științifice din 
(ara noastră.

Concluziile asupra desfășurării 
sesiunii de comunicări științifice a 
cadrelor didactice I C F. au fost 
trase de tov. conferențiar G. Teo
dorescu, directorul Institutului de 
Cultură Fizică.

EVA LUPU 
ION OPRESCU

Ce trebuie să știe un european despre Jocurile Olimpice de la Melbourne
Ziarele de sport din Europa se 

ocupă din ce în ce mai mult de 
marele eveniment sportiv al anu
lui : Olimpiada de vară de la 
Melbourne.

In coloanele acestor publicații 
sînt relatate nenumărate aspecte 
legate de pregătirile ce se fac de 
către organizatori, de stadiul lu
crărilor de construcție și de pre
gătirile pe care sportivii din lu
mea întreagă Ie fac în vederea 
tradiționalelor întreceri olimpice. 
Părerile unanime sînt că lucrările 
de amenajare a bazelor sportive 
se află într-un stadiu avansat și 
că acestea vor fi terminate la 
timp, în cele mai bune condițiuni. 
Rîndurile de mai jos nu vor trata 
aceste probleme, ci vor căuta să 
contureze imaginea pe care un eu
ropean trebuie să șl-o facă despre 
îndepărtata Australie.

Cu avionul sau cu vaporul?
Mulți sînt cei care ridică o pro

blemă serioasă: Cum și cu ce 
mijloace de transport se face de
plasarea la Melbourne? Bine în
țeles, această întrebare și-o pun 
mai mult europenii, pentru că dis
tanța care ne desparte pe noi de 
Australia depășește 20.000 kilome
tri 1 Deci, iată că problema călă
toriei constituie un obiect de dis
cuție foarte important. Există două 
posibilități : călătoria cu avionul 
sau cu vaporul. In această privin

Actualități 
sportive

sa De curînd a fost inaugurai 
palatul culturii fizice .al universi
tății din Kazaihstan, care va sta la 
dispoziția studenților și sportivilor 
din capitala R.S,S. Kazahă. La con
strucția palatului un aport prețios 
au adus studenții universității de 
la facultatea de curtară fizică, în 
frunte Cu maestrul sportului Ș. 
Bekbaev.

Palatul cuprinde numeroase săli 
spațioase, în care se vor antrena 
gimnaiștii, baschetbaliștii și volei
baliștii. Ele sînt înzestrate cu tri
bune pentru spectatori. Alte trei 
săli sînt puse la dispoziția boxeri
lor, luptătorilor și scrimerilor. Ju
cătorii de șah au de asemenea la 
dispoziție o sală special amena
jată.

Peste două mii de studenți se 
pregătesc aici în cele mai bune 
condițiuni în vederea Spartachiadei 
Popoarelor din U.R.S.S.

Palatul culturii fizice este opera 
arhitectului A. Zaibotin. El a știut 
să împartă în mod economic sălile 
de sport, ținînd seama și de volu
mul clădirii care se ridică la 8 mii 
metri cubi. Palatul culturii fizice 
din Kazahstan este cel mai mare 
complex sportiv diin republica Ka
zahă și împreună cu stadionul aflat 
în imediata sa apropiere constituie 
o bază sportivă complexă unde ti
nerii sportivi se pot antrena în tot 
timpul anului.

n In centrul orașului Talin a în
ceput construcția unui nou bazin 
de natație înzestrat eu tribune cu 
o capacitate de 2000 de locuri. Ba
zinul v.a avea o lungime de 50 m. 
și o lățime de 20 m. Aici se vor 
putea disputa întîlniri de natație, 
polo și sărituri de pe trambulină. 
In jurul bazinului vor fi amenajate 
cîteva terenuri de sport.

■ Mii de iubitori ai sportului cu 
motor din orașul Talin au urmărit 
cu viu interes timp de două zile 
întrecerile motocicliste pe pista de 
gheață a stadionului „Comsomol" 
din localitate. O măiestrie deose
bită îa clasa 125 cmc. rezervată fe
meilor a arătat maestra sportului 
Evi Nughis. Ea a acoperit cele 5 
ture pe pista de gheață cu o vite

ță părerile sînt diferite. Se pare 
însă că cei mai mu’ți sînt pentru 
efectuarea călătoriei cu avionul, 
deși o astfel de călătorie durează 
nu mai puțin de 80 ore de zbor 
efectiv. Dar dacă vorbim de călă
toria cu vaporul trebuie să men
ționăm că ea durează cel puțin 
24—25 zile. Afirmația că pe va
por sportivii pot să se antreneze 
este adevărată, dar numai par
țial. Intr-o asemenea călătorie este 
imposibil să eviți urmările intem
periilor. schimbările de temperatu
ră. oboseala.

La noi frig, în Australia 
vară...

In timp ce europeanul își îm
bracă paltonul și șoșonii. în Aus
tralia clima este asemănătoare cu 
cea din mai și iunie la noi. Și 
tocmai acest lucru îi pune pe gîn- 
duri pe sportivii care se pregătesc 
pentru Melbourne. In Australia, 
temperatura poate înregistra fluc
tuații de 12—15 grade într-o sin
gură zi, din cauza schimbării di
recției vîntului sau a ploilor care 
pot cădea pe neașteptate. Ar fi gre
șit să se creadă că temperatura ți 
întreaga climă a Australiei nu ar 
avea un efect negativ asupra com
portării sportivilor. Fără îndoială 
însă că acest lucru dezavantajează 
în egală măsură pe toți concuren- 
ții, bineînțeles în afară de austra
lieni, neozeelandezi și sudameri- 
cani.

De curînd s-a desfășurat la Moscova întilnirea int rnațională 
de baschet între reprezentativele fem:nine ale Uniunii Sovietice șt 
R. P. Bulgaria. In fotografie: fază de joc.

ză de 62 km. pe oră, ocupînd pri
mul loc. La aceeași categorie în 
proba rezervată bărbaților, pe pri
mul loc s-a clasat reprezentantul 
asociației „Rezervele de Muncă", 
Karl Sorts, care a înregistrat o vi
teză de 66 km. pe oră.

La categoria 350 cmc., victoria a 
revenit maestrului sportului Er
vin Valla.

■ Studioul de filme „Lenfilm" 
din Leningrad a realizat un film 
sportiv pentru ecran larg întitulat 
„Cinci zile". Acest film în culori 
are ca temă pentatlonul modern și 
a fost realizat cu aportul maeștri
lor sportului V. Jdanov și A. Ta
rasov.

■ 16 studenți de la Institutul 
Pedagogic din Kazahstan, au efec
tuat o ascensiune pe vîrful Soviete
lor. Ei au urcat 4150 m., ascensiu
nea efectuîndu-se în condiții 
optime.

■ La Sverdlovsk a luat sfîrșit 
campionatul individual de patinaj 
al Armatei Sovietice. Proba de 500 
m. a revenit sportivului A. Titov 
(Leningrad) cu timpul de 45 sec. 
Tot el a cucerit victoria și. la pro
bele de 1500 m. și 3000 m. cu tim
pul de 2:20,9 și — respectiv — 
5:08,3. Proba de 5000 m. a revenit 
lui E. Kazanțev din Sverdlovsk, cu 
timpul de 8:53,7. La probele rezer
vate femeilor pe primul loc s-a 
clasat sportiva E. Emelianova. Tit
lurile de campioni a.i Armatei so

Alimentația și transportul 
— alte probleme impor

tante
Modul de alimentație al austra

lienilor diferă de cei al majori
tății europenilor și el se aseamănă 
foarte mult cu cel al englezilor 
Dimineața australienii servesc o 
masă bogată, la prînz o mică gus
tare (lunch) iar masa de bază a 
zilei o servesc seara. Desigur că 
acest mod de alimentație nu va 
fi impus și europenilor. Organiza
torii se străduiesc de pe acum să 
asigure absolut toate alimentele și 
felurile de mincări solicitate de 
europeni și în plus acordă fiecărui 
lot dreptul de a-și aduce din țara 
respectivă cite un bucătar...

★

Cum se va face transportul ccn- 
curenților pe stadion ? O altă în
trebare pe care și-o pun în mod 
firesc participanții. Comitetul de 
organizare va pune la dispoziția 
sportivilor autobuze speciale care 
vor circula după un anumit orar, 
de la locul de cazare piuă la ba
zele sportive respective. Important 
este faptul că aceste autobuse nu 
sînt la dispoziția unui singur Iot 
și ele nu vor circula Ia cererea 
sportivilor, ci numai după orariul 
stabilit. Pentru a înlătura greută

vietice au fost cucerite de A. Titov 
și E. Emelianova

s In vana anului trecut, la Uni
versitatea „A. A. Jdanov" din 
Leningrad a sosit o scrisoare din 
patea studenților sportivi de la 
Universitatea din Helsinki. Stu
denții finlandezi propuneau să se 
desfășoare cîteva întîlniri amicale 
între sportivii universității din 
Leningrad și Helsinki. Studenții 
universității din Leningrad au răs
puns favorabil accepți nd propune
rea colegilor lor din Finla. da.

In timpul vacanței de iarnă din 
acest an echipa de baschet a uni- 
versității/ d'in Helsinki a sosit la 
Leningrad. Tot la Leningrad a mai 
sosit și echipa de baschet a univer
sității din Tartu. Studenții sovie
tici au primit cu o deosebită căl
dură pe sportivii finlandezi.

In prima zi s-au întîl.nit echipele 
orașelor Leningrad și Helsinki, In 
echipa studenților din Helsinki se 
aflau și trei jucători ai reprezenta
tivei Finlandei : Mutru, Blomkvist 
și Șareta inen. Victoria a revenit 
sportivilor sovietici cu scorul de 
64—41. In ziua următoare s-au în
tâlnit echipele universitare ale ora
șelor Tartu și Helsinki. Și de data 
aceasta, victoria a revenit studenți
lor sovietici cu scorul de 82—47.

După terminarea jocurilor a de
clarat conducătorul delegației fin
landeze A. Peitsaare: „Aceste în
tîlniri au darul de a întări legă
turile de prietenie nu numai între 
universitățile noastre, ci și între 
popoarele noastre".

țile ce s-ar putea ivi în această 
direcție, loturile își vor putea în
chiria — contra cost — cite un 
autobus particular. S-a pus acea*  
stă problemă deoarece la Mel
bourne circulație este destul de 
anevoioasă. Mașinile nu pot depăși 
viteza de 40 km. pe oră și vă pu
teți da seama că în timpul Jocu
rilor Olimpice, cînd se vor înco
lona sute de mașini și autobuse 
oficiale circulația va fi și mai 
mult stinjenită,

Melbourne ora 20 —
București ora 12

Vă veți întreba, desigur, cum 
vom fi informați asupra rezultate
lor și performanțelor zilnice de la 
Melbourne. In afară de faptul că 
aproape toate agențiile de presă 
din lume vor avea reprezentanți 
care vor transmite în ce: mai 
scurt timp ultimele stir' nai euro
penii sîntem avantejafi în ce pri
vește posibilitățile de in'ormare 
pentru că în timp cc ia Melbourne 
este ora 20, la București ceasul 
va indica ora 12. Dacă presupunem 
că întrecerile atletice, meciurile 
de fotbal, competițiile de rano'aj 
etc. vor lua sfîrșit la ora 20 (ora 
Melbourne) agențiile de presă au 
suficient timp să transmită rezul
tatele în aceeași zi, iar noi să le 
punem la dispoziția cititorilor în 
zorii zilei următoare.
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ACTIVITATEA NOASTRĂ
Anul acesta, echipele noastre de 

fotbal vor avea o bogată activita
te, atit pe plan intern, cit și pe 
plan international. Desigur că ac
tivitatea lor de bază va fi cam
pionatul — categoriile A, B, C, 
regional, raional și orășenesc — 
spre care se Îndreaptă atenția tu
turor. Dovadă, pregătirile febrile 
pe care le fac în prezent toate 
echipele de fotbal.
Noile date ale campiona

tului categoriei A
In programul campionatului au 

survenit însă. unele modificări, 
determinate de noile date ale în- 
tilnirilor internaționale. De fapt, 
este vorba numai de campionatul 
categoriei A care se va desfășura 
la următoarele date:

18 și 25 martie (etapele I și II)-
1, 8, 11 și 29 aprilie (etapele

III—VI).
6, 13, 20 și 27 mai (etapele 

VII—X).
3, 6 și 21 iunie (etapele XI— 

XIII).
In București, cuplaje 

la categoria A
Intr-o ședință care a avut loc 

la Direcția Fotbalului cu adminis
tratorii terenurilor din București 
și cu delegații echipelor bucurește- 
ne din categoriile A, B și C, s-a 
stabilit in principiu ca in Bucu
rești, locurile de categorie A să se 
dispute in cupla), pentru a se da 
sportivilor posibilitatea să vizio
neze ambele meciuri programate 
la aceeași dată. Intrucit insă, in 
primele etape starea terenurilor nu 
va permite disputarea jocurilor în 
cuplaj fără riscul degradării cim- 
pului de joc, s-a decis ca — în 
mod exceptional — la 18 și 25 
martie jocurile să aibă \c la con
curentă. Programul a fost alcătuit 
astfel:

18 martie : Progresul București 
—Știinfa Cluj pe stadionul Di
namo, iar Locomotiva București— 
Minerul Petroșani pe stadionul 
Giulești.

2-1 martie: Dinamo București— 
Dinamo Orașul Stalin pe stadionul 
Dinamo.

25 martie: C.C.A. — Flacăra 
Ploești pe stadionul 23 August.

In privința programului de la 
24 și 25 martie s-a stabilit că, 
dacă starea terenului va permite, 
cele două partide să se dispute in 
cuplai pe stadionul 23 August.

In același timp, s-a hotărit ca 
de la 18 martie să intre in vigoare 
numerotarea locurilor. La Giu-

REPREZENTANȚ1 AI R. P. ROMINE 
LA CONGRESUL UNIUNII 

INTERNAȚIONALE DE CICLISM
Joi au părăsit Capitala plecînd 

la Paris pentru a participa la Con
gresul Uniunii Internationale de 
ciclism (U.C.I.) Gh. Bunescu, 
membru în C.C.F.S. ți Marin Ni- 
culescu, antrenorul lotului de ci
clism al R.P.R.

(Agerpres)

Recent comitetul de conduce
re al Federației suedeze de 
fotbal s-a reunit pentru a dis
cuta calendarul international 
din acest an. Se pare că me
ciurile pe care echipa suedeză 
va trebui să le susțină cu for
mațiile Angliei, Finlandei, Ro- 
mîniei, Germaniei Occidentale, 

‘ Norvegiei, Danemarcei și Unga
riei i-au determinat pe conducă- 

; torii fotbalului suedez să ia u- 
nele măsuri care vor produce, 
desigur, uimire. S-a propus, de 
pildă, ca jucătorii de fotbal sue- 

Îdezi care sînt profesioniști în 
diferite țări, odată întorși în 

S patrie să fie recalificați amatori.
In această situație, ar fi posi- 

Ibil ca Gunard Nordhal. de pil
dă. care se află în Italia de mai 
multi ani, să apară în cen
trul liniei de atac a echi
pei care va juca ta 17 iunie la 
București. Dar din acești profe
sioniști pe care Federația sue
deză i-ar putea readuce pe o 
poartă deschisă unui nou ama
torism, s-ar putea face nu o 
echipă reprezentativă, ci multe, 

\ de valori foarte apropiate. Ce j ar fi, de pildă, ca o astfel de î echipă să apară și în turneul 
» de calificare pentru Jocurile ț Olimnic”? In orice caz, este in- ț teresantă această atitudine a

FOTBALISTICĂ - INTERNĂ
Iești vor fi locuri numerotate; la 
Dinamo insă, operațiunea de nu
merotare nu este încă terminată, 
astfel că decizia va fi respectată 
din etapa de la 1 aprilie.

Jocurile internaționale 
interțări

In privința calendarului interna
tional intertări, numărul meciuri; 
lor a rămas același: opt. Numai 
datele s-au schimbat la trei din 
ele. Astfel că în prezent, acest ca
lendar se prezintă în felul urmă
tor :

22 APRILIE LA BELGRAD: 
R.P.F. Iugoslavia—R.P. Romînă.

17 IUNIE LA BUCUREȘTI? 
R.P. Romînă—Suedia.

27 IUNIE: R.P. Romînă B — 
Norvegia B (localitatea n-a fost 
fixată).

28 IUNIE LA BUCUREȘTI: 
R.P. Romînă A—Norvegia A.

1 IULIE LA ZABRZE R.P. Po
lonă— R.P. Romînă (juniori).

9 SEPTEMBRIE LA SOFIA: 
R.P. Bulgaria A—R.P. Romînă A 
și jocul de juniori. i

9 SEPTEMBRIE LA BUCU
REȘTI. R.P. Romînă B — R.P 
Bulgaria B.

La aceste intilniri trebuie adău
gate însă partidele pe care re
prezentativa de juniori le va sus
ține în cadrul Turneului F.I.F-A., 
la 29 martie, 31 martie și 2 apri
lie, în R.P. Ungară.

! SCRIMERII NOȘTRI AU
Echipe.e de iabie și ..orela femei 

ale țării noastre au plecat ieri 
spre Leipzig pentru a participa la 
concursurile internaționale de scri
mă organizate de R.D. Germană 
cu ocazia Tîrgului de Mostre. For
mațiile noastre sînt alcătuite din 
Mar:a Taitiș, Olga Orban și Elena

Delegația studenților români 
Mondiale Universitare a plecat

Vineri dimineață a părăsit Ca
pitala, plecînd în R.P. Polonă, de
legația sportivă a studenților ro- 
mîni care va participa între 7 și 
13 martie la Jocurile Mondiale U- 
niversitare de iarnă de la Zako
pane și Varșovia.

Delegația sportivă a R.P.R. este 
alcătuită din 35 de studenti care 
vor concura la probele de schi și 
competiția de hochei pe gheată.

VIZITELE SPORTIVILOR
Delegația jucătorilor de tenis 

de masă din R.P.F. Iugoslavia, 
care a participat zilele trecute la 
intilniri prietenești cu sportivii

Profesionism 
sau amatorism 

forurilor de conducere a fotba
lului suedez care s-au agitat în 
repetate rînduri, punînd la zi
dul infamiei pe profesioniști. 
Mai mult declt atit, nu trebuie 
să uităm că Gunder Hăg și Ar
ne Anderson, doi renumiți at- 
leți suedezi, au fost suspendați 
pentru acte de profesionism. 
Dar atunci atletismul suedez 
avea multe rezerve. Acum însă, 
cînd fotbalul este lipsit de ele
mente de prima mînă, profe
sioniștii pot deveni peste noap
te cei mai „curați" amatori.

In Olanda se discută cu totul 
altfel. Aci, profesionismul a fost 
instaurat de doi ani pentru clu
burile din prima categorie. In 
schimb, în categoriile a Il-a, a 
IlI-a și a IV-a s-au depus efor
turi pentru menținerea cît de cit 
a amatorismului. Situația a- 
ceasta a creat însă numeroase 
încurcături, asl "el că, de curînd, 
cluburile din categoriile inferi
oare au cerut Federației o totală 
reorganizare. Nu se știe însă 
precis: și acestea vor să devi
nă profesioniste sau vor să se 
reîntoarcă la un amatorism a- 
devărat? Microbul a contami
nat însă numeroși fotbaliști, ast
fel că, plnă la urmă. Federația 
va prefera, probabil, să vor
bească de un profesionism total.

$1 INTERNAȚIONALĂ
Numeroase jocuri inter- 

colective
Calendarul international cuprin

de și o serie de jocuri intercolectij 
ve. La Direcția Fotbalului există 
o permanentă preocupare pentru 
a asigura echipelor de colectiv o 
activitate internațională regulată, 
mai ales la datele cînd aceste e- 
chipe nu susțin jocuri oficiale 

Astfel, Dinamo București se va 
deplasa în Belgia unde va sus
ține două meciuri: la 31 martie 
sau 1 aprilie la Liege cu F. C. 
Liegeois și la 1 sau 2 aprilie la 
Bruxelles cu Daring C B. Echipa 
dinamovistă mai are perfectate 
trei intilniri în R. Cehoslovac} în
tre 5 și 18 iulie, cu trei echipe 
care nu au fost încă desemnate.

In luna mai, va juca în tară 
Dinamo Sofia : la 6 mai la Timi
șoara cu Știința și la 9 mai la 
București cu Locomotiva. Tot o 
echipă bulgară, Minior Dimitrovo, 
va evolua la 8 și 12 august la 
Petroșani și — respectiv — Lu- 
peni, in compania echipelor noas
tre Minerul din cele două orașe. 
In revanșă, Minerul Petroșani va 
susține două jocuri în R.P. Bul
garia între 26 și 29 august. In 
sfîrșit între 1 și 12 august ur
mează să joace la București o 
echipă cehoslovacă, probabil Slo
van Bratislava sau Spartak Pra- 
ga.

Aceste intilniri, ca și altele în 
curs de perfectare, vor completa 
bogata activitate internațională 

din acest an.

PLECAT LA LEIPZIG
Samșudeanu la floretă Și Tiberiu 
Bartossy, Dumitru Mustață și Cor
nel Pelmuș la sabie. întrecerile în
cep mîine, cu participarea trăgători
lor și trăgătoarelor din R. D. Ger
mană, R. Cehoslovacă, R. P. Po
lonă, R. P. Bulgaria și R. P. Ro
mînă. z

pentru Jocurile 
în R. P. Polonă

Din lot fac parte schiorii Gh. Cri- 
stoloveanu, M. Bîră, N. Pandrea, 
M Aldescu, Elena Epuran, Mag
dalena Marotineanu, Elena Suciu, 
hocheiștii Z. Tomor, D Stafie, Z. 
Takacs, S. Peter, St. Torok, I. Lo- 
rincz și alții. Delegația este con
dusă de F. Zilcsak, din secția sport 
a C.C.S. și Gh. Pop, din secția 
de sport a U.T.M.

IUGOSLAVI IN CAPITALĂ
romini, a vizitat joi întreprinderea 
de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“. 
Oaspeții au fost primiți cu multă 
căldură de muncitorii întreprin-
derii.

Jucătorii iugoslavi Vogrinc, Ga- 
bric, Barlovic și ceilalți membri 
ai echipei, împreună cu membrii 
lotului R.P.R., au făcut în sala de 
sport a întreprinderii, reușite de
monstrații de tenis de masă la 
care au asistat numeroși tineri 
muncitori.

In cursul dimineții sportivii 
iugoslavi au vizitat Combinatul 
poligrafic Casa Scînteii „I. V. 
Stalin".

(Agerpres)

• Luptători belgieni s-au intiinit 
intr-un meci revanșă cu cei francezi 
in sala Coubertin din Paris. intîl- 
nlrea a fost cîștigată de belgieni cu 
scorul de 6-4.

• După cum anunță ziarele fran
ceze de sport, federația franceză de 
rugbi a răspuns afirmativ la invita
ția, prin care echipa Parisului a fost 
solicitată a lua parte, alături de e- 
chipele reprezentative ale orașelor 
Londra, Roma. Fraga și București 
la un mare turneu de rugbi care 
va avea loc in țara noa.Vă intre 19 
și 29 mai.

• In campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Angliei, in cursul 
zilei de joi s-au desfășurat jocuri la 
toate probele.

In sferturile de finală ale probei 
de simplu bărbați jucătorii maghiari 
Sido și Gyetvai an obținut victorii 
ușoare. Fostul campion mondial Sido 
l-a întrecut cu 3—0 pe Kennedy (An
glia), iar Gyetvai a dispus cu î—1 
de înger (Anglia). S-au mai calificat 
printre alții I. Koczian. (R.P. Un
gară), Leach (Anglia) și Wenner (An
glia).

Finala probei de dublu femei va fi

ÎNCEPE CAMPIONATUL DE 
FOTBAL IN RP. BULGARIA
SOFIA 2 (prin telefoi). — As

tăzi, porțile stadioanelor din prin
cipalele orașe ale R.P. Bulgaria 
se vor deschide din nou cu prile
jul inaugurării campionatului repu
blican de fotbal pe anul 1956.

li actuala ediție participă 12 e- 
chipe și anume: Ț.D.N.A, Uzina 
12, Dinamo, Udarnik, Spartak și 
Lokomotiv, toate din Sofia, Spar
tak Orașul Stalin, Narodna Armia 
Plovdiv, Spartak Plovdiv, Spartak 
Pleven, Minior Dimitrovo, Torpe
do Russe. Ultima echipă a fost 
introdusă în prima categorie a ță
rii în locul echipei V.V.S. din So
fia, a cărei conducere a dat do
vadă de abateri grave de la regu
lamentul privitor la desfășurarea 
campionatului republican pe anul 
1955.

Primul joc programează echi
pele: Lokomotiv Sofia — Spartak 
Pleven. Duminică se vor desfășura 
jocurile : Spartak Orașul Statin-Di- 
namo Sofia; Narodna Armia Plov- 
div-Spartak Plovdiv; Ț.D.N.A. — 
Udarnik; Uzina 12 — Minior Di
mitrovo. Torpedo Russe va intra 
în competiție în etapa a doua

TOMA HRISTOV

DUMINICĂ SE REIA CAMPIO
NATUL IUGOSLAV

BELGRAD. — Duminică 4 mar
tie începe returul campionatului: 
de fotbal al R.P.F. Iugoslavia pe 
anul 1955/1956. Sfîrșitul campiona
tului este prevăzut la 17 iunie.

In prima etapă a returului se 
dispută meciurile: Steaua roșie 
Buducnost Titograd; Beogrădski 
Sport Klub — Dinamo Zagreb; 
Sarajevo — Hajduk Split; Prole- 
ter Osiek — Spartak Subotița; 
Vojvodina Novi Sad-Zedezniciar 
Sarajevo; Velej Mostar — Radni- 
ciki Belgrad.

■A-
Campionatele de fotbal din R. 

Cehoslovacă și R.P. Polonă vor în
cepe la data de 18 martie.

La 11 martie, în R.P. Polonă se 
vor desfășura optimile de finală 
ale Cupei R.P. Polone pe anul 
1955/1956
CLASAMENTUL CAMPIONATU

LUI ITALIAN
In urma jocurilor restante des

fășurate miercuri, clasamentul

PATINATORII ROMINI AU SOSIT LA GEISING
GEISING 2 (prin telefon). Pa

tinatorii romini au sosit în loca
litate în vederea concursurilor in
ternaționale de patinaj viteză a 
căror desfășurare urmează să în
ceapă mîine. De cîteva zile, vre
mea nu este însă favorabilă. Tem
peratura ridicată a făcut ca fflsta 
de alergări să se dezghețe aceasta

Turneul internațional de șah de la Dresda
DRESDA 2 (prin telefon). — Joi 

s-a desfășurat runda a 4-a, iar vi
neri s-au jucat întreruptele din 
runda a 3-a și a 4-a. Iată re
zultatele din runda 4-a: Pack- 
mann-Pldevschi 1-0, Fuchs-Goltz, 
Sliva-Sternei remiză, Ciocîltea- 
Sefc 0-1, Averbach-Dittmann 1-0, 
Mohlberg-Holmov 0-1, Andersson- 
Traikovici întreruptă, Uhlmann- 
Bilek 1-0. In clasament con
duce Holmov cu 4 p. urmat 
de Averbach cu 3 p. și o parti

disputată intre cuplurile G. Farkaș, 
Kerekes (R.P. Ungară) și D. Rowe, 
A. Haydon (Anglia) iar la dublu 
mixt se vor intîlni Jones, Shirley 
(Anglia) și Leach, D. Rowe (Anglia).

Un mare succes au repurtat jucă
torii maghiari in proba de dublu băr
bați. Pentru finală s-au calificat 
Szepessi. Gyetvai și Sido, I. Koczian.

• Campionatul de șah al RPF Iu
goslavia se apropie de stirșit. In 
runda 14-a marele maestru Gligoric 
a remizat partida cu Trlfunovic și 
continuă să conducă în clasament 
cu 10 puncte. Lupta pentru titlu ră- 
mîne însă deschisă deoarece Mata-

norm

Meciul restant Torino-Bologna se 
dispută la 7 martie.

campionatului italian se prezintă
astfel-

1. Fiorentina 20 13 7 0 38:11 33
2. Milano 20 11 5 4 50:27 27
3. Internazionale 20 10 3 7 34:21 23
4. Spăl 20 8 6 6 26:23 22
5. Sâmpdoria 20 3 6 6 30:28 22
6. Torino ’3856 27:22 21
7. Lanerossi r0 6 9 5 18:18 21
8. Juventus • 20 6 9 5 19:22 21
9. Roma 20 6 P. 6 30:29 20

10. AtJalanta ’0 9 2 9 40:39 20
11. Lazio 20 6 7 7 28:26 19
12. Napoli 20 6 7 7 31:29 19
13. Novara 20 5 8 7 25:26 18
14. Genova 20 8 2 10 32:35 18
15. Padova 20 3 2 10 25:30 18
16. Triestina 20 5 7 8 12:27 17
17. Bologna 19 5 2 12 28:37 12
18. Pro Patria 20 1 5 14 17:61 T

• Sofia 1 (Agerpres).
Echipa de fotbal Dțnamo Bucu

rești, care se află tn R.P. Bulga
ria, a susținut la 29 februarie un 
meci de antrenament cu echipa 
Spartak din Sofia. Victoria a reve
nit fotbaliștilor bulgari cu scorul 
de 2-0
• Beirut 1 (Agerpres)
La 29 februarie s-a disputat la 

Beirut întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele reprezentati
ve ale R.P. Ungare și Libanului. 
Mieciul s-a terminat cu scorul de 
4-1 (2-0). în favoarea echipei oas
pete. Punctele fotbaliștilor ma
ghiari au fost realizate de Puskaș 
(2), Hidegkuti și Kotasz.
• Zurich 2 (Agerpres). —
La 1 martie s-au încheiat în

scrierile pentru cel de al 6-tea 
campionat mondial de fobal al 
cărui turneu final se va desfășura 
în iunie 1958 în Suedia.

Comisia de organizare de. pe 
lîn<ză Federația internațională de 
fotbal (FIFA) a primit adeziunile 
de participare din partea a 44 de 
țări, cu 6 mai mult ca la ultima 
ediție. Conform regulamentului, în
tre 1 ianuarie 1957 și 31 decem
brie 1957 vor avea loc jocurile pre
liminare. La turneul final al cam
pionatului vor participa 16 echipe 
împărțite în patru grupe

Echipele R. F. Germane (deți
nătoarea titlului mondial) și Sue
diei (țară organizatoare) se Cali
fică direct în turneul final.

La campionatul mondial de fot
bal va participa și echipa selec
ționată a R.P.R.

constituind un serios impediment 
în ce privește pregătirea concu- 
renților înaintea concursurilor. In 
afara patinatorilor d'in R.D.G, și 
R.P.R. la concursul internațional 
de patinaj vor mai participa con- 
curenți din R. F. Germană și 
R. P. Polonă.

da întreruptă, Pachmann 3 p. Cio- 
cîltea 2'A, Sliwa 2*/?,  Uhlmann 
2lj2. etc. Simbătă este zi liberă. 
Duminici Ciocîltea joacă cu albele 
cu Dittmann, iar luni cu Holmov.

Iată tragerea la sorți: /. Fuchs,
2. Sliwa, 3.Sterner, 4. Goltz. !>. pi- 
devschi, 6. Sefc, 7. Dittmann. 8. 
Holmov, 9. Traikovici, 10. Bilek, 
11. Andersson, 12. Mohlberg, 13. 
Averbach, 14. Ciocîltea, 15. Pach
mann, 16. Uhlmann.

novic are 9 jum. puncte și numai 
ultimele runde vor putea decide pe 
ciștigător.

• Tratativele în vederea organi
zării unui campionat neoficial de 
rugbi sînt foarte avansate. Federa
ția internațională, care conduce acti
vitatea rugbistică amatoare, dorește 
să angreneze intr-o activitate oficială 
tot mai multe țări europene. _Pe a- 
ceastă linie, pe lingă organizarea 
turneului „Celor cinci națiuni”, la 
care participă reprezentativele Fran
ței, Angliei, Țării Galilor, Scoției și 
Irlandei, se preconizează organiza
rea unei competiții similare. Ia care 
ar urma să participe, — după cum 
s-a mai anunțat — și țara noastră, 
alături de echipele Italiei, Germa
niei Occidentale, Cehoslovaciei (sau 
Spaniei) șl Franței B.

• Halterofilul american Tom Kono
a stabilit la Honolulu un nou record 
al lumii la categoria mijlocie, reali- 
zînd 424,500 kg. (1J4.S00, 127,500
și 162,500). Vechiul record era de 
410 kg. și-i aparține tot lui.
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