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LA ÎNCEPUTUL UNUI NOU 
CAMPIONAT OE FOTBAL

tine începe cam
pionatul categoriei 
A la fotbal, cea 
mai populară în
trecere sportivă a 
tării noastre. Din 
nou stadioanele din 

principalele orașe ale țării vor fre
măta de entuziasmul zecilor de 
mii de spectatori dornici sa ur
mărească lupta sportivă a celor 
mai valoroase echipe, a celor mai 
valoroși jucători de fotbal din țara 
noastră. Cu fiecare an campiona
tul primei categorii a tării treze
ște un interes crescind în rîndul 
maselor de iubitori ai> sportului 
cu balonul rotund. Ei doresc să 
asiste la întreceri de calitate me
reu mai bună care să însemne a- 
devărate demonstrații de frumu
sețe a fotbalului.

In acest an, campionatul tre
buie să însemne o contribuție la ri
dicarea calității fotbalului nostru. 
El trebuie să furnizeze întîl- 
niri de o valoare*  mai ridica
tă datorită echilibrării forțelor^ e- 
chipelor participante, împrospătării 
formațiilor cu elemente tinere și 
de pĂspectivă, pregătirilor mai a- 
tente și mai bine organizate, efec
tuate de echipele noastre fruntașe 
în perioada de pînă la începerea 
campionatului. Aceste constatări 
au fost prilejuite, de altfel, de pri
mele întîlniri amicale în care o 
serie de echipe au realizat, jocuri 
de ridicată valoare tehnică, cu 
toate că au avut de întîmpinat se
rioase dificultăți, mai ales din 
cauza stării încă necorespunzăj 
toare a terenurilor, acoperite pînă 
nu de mult de un strat gros de 
zăpadă.

Cotitura pe care o așteptăm cu 
toții în fotbalul nostru — ridica
rea calității la nivelul condițiilor 
asigurate și al popularității de 

^are el se bucură — nu va putea 
fi efectuată în mod radical dacă 
nu se vor lua, încă de la începu
tul activității oficiale, toate mă
surile concrete și adecvate menite 
să ducă la lichidarea deficiențe
lor, destul de serioase, care s-au 
manifestat în anii din urmă. A- 
ceste lipsuri care au frînat crește
rea calitativă a fotbalului au fost 
arătate în mod clar de Decizia 
cu privire la îmbunătățirea _ acti
vității în domeniul fotbalului, a 
Comitetului pentru Cultură Fizi
că și Sport și a biroului comisiei 
centrale de fotbal, de articolul 
din ziaruj „Scînteia", intitulat 
„Activitatea fotbalistică în țara 
noastră trebuie îmbunătățită1* și 
mai apoi de îndrumarul privind 
activitatea fotbalului ne anul 1956, 
precum și de discuțiile critice și 
autocritice gurtate la un nivel ri
dicat în cadrul conferinței comisiei 
centrale de fotbal și al consfă
tuirilor antrenorilor și arbitrilor de 
fotbal.

Toate aceste discuții au arătat 
că prima și cea mai importantă 
frînă în calea îmbunătățirii reale 
a fotbalului nostru o constituie 
GOANA DUPĂ REZULTATE IME
DIATE. Intr-adevăr, conducerile a- 
sociați'lor. colectivelor și sec
țiilor noastre de fotbal fruntașe, 
uitînd adevărata lor misiune, s-au 
angajat într-o goană după rezul
tate imediate, după victorii cu ori
ce preț. In consecință, ele au în
locuit pregătirea temeinică a fot
baliștilor noștri cu măsuri așa-zis 
„radicale", menite în fond să le 
asigure de la duminică la dumi- 

* nică încă două puncte în clasa
ment. Așa se explică de ce jocu
rile, în loc să crească din punct 
de vedere al calității, se transfor
mau, cu cît ne apropiam de sfîrș'tul 
campionatului, în adevărate lupte 
pentru obținerea cu orice chip a 
victoriei și, deci, a punctelor. Un 
aspect al acestei mentalități gre
șite și străine de adevăratele in
terese ale fotbalului nostru este 
suficient de clar ilustrat prin to
leranța pe care au manifestat-o o 
serie de colective față de gravele

abateri disciplinare comise de unii 
dintre jucători împotriva cărora 
nu a fost luată nici o măsură 
sau au fost luate măsuri formale. 
Manifestînd o atitudine de in
dulgență față de greșelile fotbali
știlor, atitudine determinată tot de 
teama unor insuccese, colectivele 
nu numai că nu au curmat răul 
din rădăcină dar, prin poziția pe 
care s-au situat față de aceste 
greșeli și prin lipsa de răspundere 
dovedită, au făcut să genereze în 
rindurile jucătorilor alte greșeli și 
abateri. Așa s-au petrecut lucrurile 
în secțiile de fotbal ale colectivelor 
Dinamo București, Flacăra Ploești, 
Locomotiva Timișoara, Știința Cluj, 
etc. In campionatul trecut, o serie 
de jucători din aceste colective au 
comis abateri de la disciplina și 
demnitatea cerute unui sportiv 
fruntaș. Un alt aspect al acestei 
mentalități greșite — cu privire 
Ia goana după rezultate ime
diate — îl constituie, de a- 
semenea, imixtiunea unor con
duceri administrative (ministe
re, întreprinderi), de asociații 
sau colective în atribuțiile an
trenorilor. Substituindu-se sar
cinilor acestora și cerîndu-le să 
abțină victorii imediate, ele au 
obligat pe antrenor să renunțe la 
munca de instruire, de perspectivă, 
în folosul uneia de moment, me
nită să aducă fără întîrziere vic
toriile cerute. Mai mult încă, u- 
nele conduceri de colective au 
mers pînă acolo încît au intervenit 
direct în alcătuirea formațiilor. 
Toate acestea au contribuit la știr
birea prestigiului și autorității an
trenorilor, mai ales că unele co
lective (Locomotiva Constanța, 
Știința Timișoara, etc.) au schim
bat în mai multe rînduri ,antreno
rul atunci cînd echipa a avut în- 
frîngeri succesive, întrerupînd ast
fel continuitatea muncii de instrui
re, singura care poate duce la ri
dicarea valorii formațiilor noastre 
fruntașe.

Nu este mai puțin adevărat, în
să, că de nivelul scăzut al fotba
lului nostru și de goana după re
zultate se fac vinovați și mulți 
dintre antrenorii noștri care nu au 
luptat cu suficient curaj, cu su
ficient spirit de răspundere față de 
sarcinile ce Ie reveneau, îrhpotri- 
va mentalității greșite a politicii 
înguste pe care o practicau unii 
conducători de colective și secții. 
Ei nu s-au străduit să arate aces
tora urmările nefaste pe care Ie 
pot avea măsurile lor- Din acest 
punct de vedere, o parte din vină 
revine și comisiei centrale șl Di
recției Jocurilor Sportive din 
C.C.F.S., care deși cunoșteau a- 
ceastă stare de'lucruri nu au in
tervenit cu toată autoritatea spre 
a o curma. Această politică greșită 
a goanei după rezultate imediate, 
purtată în dauna unei pregătiri 
continue, temeinice și de perspec
tivă, stă la baza tuturor lipsurilor 
de ordin fizic, tehnic, tactic și e- 
ducativ manifestate de fotbaliștii 
noștri, lipsuri care s-au accentuat 
și mai puternic în cursul anului 
trecut.

O altă greșeală care a frînat 
de asemenea progresul fotbalului 
nostru a fost lipsa de curaj în 
promovarea elementelor tinere. 
Este un lucru care nu mai tre
buie demonstrat, acela că perma
nenta infuzionare a echipelor cu 
elemente tinere produce un pu
ternic reviriment, creează o emu
lație permanentă între jucători și 
asigură combativitatea, elanul, re
zistența pe care fotbalul modern 
le cere iucătorilor. La noi, în ul
timii ani, elemente tinere intro
duse în echipele de categoria A și 
menținute cu curaj în formații au 
fost prea puține, față de numărul 
total al jucătorilor. Mai mult chiar, 
echipele noastre de prima catego
rie nu au înțeles să se folosească 
de campionatul de tineret organi
zat anul trecut. In Ioc să utilizeze

(continuare In pag. a 2-a).
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Varșovia îndoliată a condus pe ultimul său drum 
pe marele fiu al poporului polonez

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — 
P.A-P. transmite:

La 16 martie întreg poporul po
lonez l-a condus pe ultimul drum 
pe tovarășul Boleslaw Bierut, ma
rele său fiu, talentat organizator 
al construcției Poloniei socialiste, 
prim secretar a] Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez .

Varșovia este profund îndoliată. 
Drapelele de stat arborate pe clă
diri, instituții guvernamentale și 
organizații obștești au fâșii de 
crep negru. In piețe și pe fațadele 
clădirilor se pot vedea portrete 
ale lui Boleslaw Bierut înrămate 
în negru. In fața sediului Comi
tetului Centra] al P.M.U.P. în ca
re se afla sicriul cu corpul neîn
suflețit al lui Boleslaw Bierut se 
adunaseră mii de oameni ai mun
cii din capitala Poloniei. Sute de 
mii de oameni din întreaga țară 
au trecut prin fața sicriului de- 
Iunctului. In zorii zilei accesul oa
menilor muncii a fost suspendat.

La ora 9,35 au intrat în sală N. 
S. Hrușciov, M. A. Iasnov, N. T. 
Kalcenko, V. I -Kozlov, I. I. Pa- 
lețkis, I. S. Koniev. N. I. Bobrov
nikov, W. L. Vasilewșka, P. K. 
Ponomarenko, delegația guverna
mentală chineză în frunte cu ma
reșalul Ciu De, A. Novotny, Jac
ques Duclos, Harry Pollitt, Andrâs 
Hegedus, Chivu Stoica. Enver 
Hodja, H. Matern, I. Mihailov, S. 
Vukmanovici-Tempo, conducători 
și membri ai partidelor comuniste 
și muncitorești frățești! din multe 
țări care au venit să aducă ulti
mul omagiu eminentului fruntaș 
al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, tovarășul Bie
rut.

Din cinci în cinci minute se 
schimbă garda de onoare la ca
tafalcul defunctului. La ora 9,50 
în garda de onoare au intrat to
varășii de luptă ai lui Boleslaw 
Bierut: A. Zawadski, I. Cyran- 
kiewicz, K. Rokossowski, E. Ohab, 
Z. Nowak, H. Mine, J. Berman, F. 
Jozwiak, F. Mazur,. W. Dwora- 
kowski, R. Zambrowski, membri 
al Biroului Politic al C.C. al 
P-M.U.P.; W. Matwin și E. Mo- 
rawski, secretari ai C.C. al 
P.M.U.P. La catafalc se aflau de 
asemenea rudele și prietenii de
functului. Răsunau acordurile mar
șului funebru.

Sicriul cu corpul neînsuflețit a 
fost apoi ridicat cu grijă și dus 
pe stradă.

Vineri după amiază a avut loc în 
sala Ateneului R.P.R. adunarea de 
doliu organizată de Comitetul oră
șenesc București al P.M.R. pentru 
cinstirea memoriei tovarășului Bo
leslaw Bierut, prim secretar al
C. C. al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, eminent activist al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

La masa prezidiului au luat loc 
tovarășii: Gh. Gheorghiu-Dej, dr. 
Petru Groza, Jan Izydorczyk, am
basadorul R. P. Polone la Bucu
rești, A. Epișev, ambasadorul Uni
unii Sovietice la București, Gh. A- 
postol, Al. Moghioroș, Miron 

Constăntînescu, C. Pîrvulescu, P. 
Borilă, Al. Drăghici, N. Ceau- 
șescu, I. Besudnov, redactor șef ad
junct al ziarului „Pentru pace trai
nică, pentru democrație populară**,
D. Coliu, L. Răutu, Șt. Voitec, S. 
Bughici, Al. Bîrlădeanu, J. Faze-

Garda militară a încremenit în
tr-o aliniere perfectă. Sicriul a 
fost așezat pe un afet de tun. Cor
tegiul funebru a pornit încet spre 
piața centrală din fața Palatului 
Culturii și Științei. Sicriul era ur
mat de rudele și prietenii defunc
tului, de conducătorii Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și ai gu
vernului Republicii Populare Po
lone, de membrii delegațiilor par
tidelor comuniste și muncitorești 
frățești. De o parte și de alta a 
străzii stăteau în tăcere copleșiți 
de durere mii de oameni ai mun
cii. Cu capetele descoperite 'ei l-au 
condus pe Boleslaw Bierut...

Cortegiul funebru a intrat în 
Piața Centrală.

Piața' este îndoliată. Deasupra 
Palatului Culturii și Științei flu
tură drapelul de stat îndoliat. Si
criul cu corpul neînsuflețit al lui 
Boleslaw Bierut a fost așezat pe 
un soclu înalt. Conducătorii sta
tului polonez, membrii delegațiilor 
partidelor comuniste șî muncito
rești. frățești au urcat la tribuna. 
In piață s-au adunat peste 150.000 
de oameni ai muncii din Capitala 
Poloniei. Deasupra coloanelor flu
turau steagurile îndoliate, se ză
reau portretele defunctului înră
mate în negru.

La ora 11 deasupra pieței au ră
sunat sirenele. întreaga piață, în
treaga Republică Populară Polonă, 
toate orașele, șî satele au încreme
nit. Circulația pe străzi s-a o- 
prit.

întreaga țară a cinstit printr-o 
tăcere de trei minute memoria fiu
lui ei scump, Boleslaw Bierut, 
prim secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez. A răsunat apoi imnul 
partidului, „Internaționala**.  A în
ceput mitingul de doliu al oameni
lor muncii din Varșovia.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, al Consiliului de Stat și' 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, mitingul 
de doliu a fost deschis de A. Za- 
wadski, membru în < Biroul Politic 
al C C. al P.M.U.P., președinte al 
Consiliului de Stat.

A luat apoi cuvîntul I. Cyran- 
kiewicz, membru în Biroul Politic 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

In numele Comitetului pe în

Adunarea de doliu din Capitală
kaș, FI. Dănălache, acad. I. Mur- 
gulescu, Cornel Fulger, I. Pas, acad. 
Șt. Milcu, Stetian Moraru, Boris 
Caragea, maestru emerit al artei, 
Ion Perianu, directorul uzinelor 
„Boleslaw Bierut11, Ion Dumitru, se
cretarul organizației de partid al 
uzinelor „Boleslaw Bierut1*,  Ion Pe
trescu, muncitor fruntaș la uzinele 
„Mătyâs Răkosi1*, Valeria Matei, 
textilistă fruntașă la F.R.B., Ion 
Bărbățeanu muncitor fruntaș la 
Complexul Grivița Roșie.
^Au luat parte menmri ai C.C, al 
P.M.R. și membri ai guvernului, 
activiști de partid și ai organiza
țiilor obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, militari, muncitori 
și funcționari din întreprinderile și 
instituțiile din Capitală.

Au participat membri ai corpu
lui diplomatic.

Adunarea de doliu a fost deschi
să de tov. Florian Dănălache, prim- 

treaga Polonie a| Frontului Na
țional a vorbit S. Ignar.

S-a dat apoi cuvîntul șefului 
delegației guvernamentale sovieti
ce, N. S. Hrușciov, membru în 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., prim secretar al Comite
tului Central al P.C.U.S.

In continuare a vorbit Ciu De.
S-a dat apoi cuvîntul lui A. 

Novotny, S. Vukmanovici-Tempok 
J. Duclos.

Mitingul a luat sfîrșit. Orches
tra a executat imnul de stat at 
Republicii Populare Polone. In su
netele marșului funebru sicriul a 
fost ridicat de pe soclu și așezat 
pe afetul de tun. Cortegiul fune
bru s-a> îndreptat spre cimitirul 
militar. Sicriul era urmat de con
ducătorii partidului și guvernului, 
de membrii delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești frățești, 
de membrii corpului diplomatic, de 
numeroase delegații ale oamenilor 
muncii din întreaga țară.

Procesiunea funebră din Piața 
Centrală pînă la cimitir a durat 
cîteva ore.

Pe străzile parcurse de corte
giul funebru se aflau mii și mii 
de locuitori ai Varșoviei. Intr-o 

- durere mută ei l-au condus pe to
varășul Boleslaw Bierut ne ultimul 
său drum.

Ora 15. Cortegiul funebru a 
ajuns la cimitirul militar. Condu
cătorii partidului și guvernului 
au purtat cu grijă sicriul pînă la 
cavoul provizoriu. Sicriul a fost 
așezat pe un soclu.

Orchestra a executat imnul de 
stat al Republicii Populare Polo
ne. In fața sicriului tovarășului 
boleslaw Bierut a rostit o cuvîn- 
tare Edward Ohab, membru af 
Biroului Politic al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonezi Au ră
suna) apoi salve de artilerie. - Si
criul cu corpul neînsuflețit a fost 
depus în cavou în sunetele imnu
lui partidului „Internaționala**.

Apoi orchestra a executat mar
șuri funebre, s-au depus coroana 
de flori la cavoul lui Boleslaw 
Bierut.

Sicriul cu corpul tovarășului 
Boleslaw Bierut va rămîne provi
zoriu în acest cavou. Ulterior el va 
fî mutat într-o construcție sped»*  
lă din Citadela Varșoviei, und< 
vor fi înmormîntați cei mai de 
seamă fii ai clasei muncitoare po>r 
loneze și ai poporului polonez, j 

secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R. Pe fundatol 
scenei Ateneului R.P.R., drapată ta 
roșu, între drapele îndoliate, siS 
află portretul tovarășului Boleslaw 
Bierut în ramă cernită. ' I

In memoria tovarășului Boleslaw 
Bierut cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere. |

In numele Partidului Muncitoresa 
Romîn și al Comitetului său Cen-. 
trai, al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale și al Consiliului de Mn 
niștri al R.P.R. a luat cuvîntul toa 
varășul Gh. Gheorghiu-Dej, prima 
secretar al C.C. al P.M.R..

A luat cuvîn’ul acad. prof, dts 
St. Milcu, secretar-prim al Acade
miei R.P.R. I

In numele muncitorilor, ingineria 
lor și funcționarilor uzinelor caro 
poartă numele lui Boleslaw Bierut 
a vorbit tov. Ion Dumitru, secretaa 
rul organizației de partid al uzinelor*]



LA ÎNCEPUTUL UNUI NOU 
CAMPIONAT PE FOTBAL

(urmare din pag. 1) 

în prima formație elementele care 
se remarcau în echipa de tineret, 
echipele de prima categorie au 
continuat să folosească în mod ne
justificat fotbaliști care în mod e- 
vident nu mai puteau face față 
nivelului primului campionat al 
țării- Ne gîndim că jucători ca A. 
și D. Munteanu (C.C.A.), Nițule- 
scu (Dinamo), Bratu (Progresul), 
Nedelcu (Știința), Cojocaru II (A- 
vîntul Reghin), etc. au dat satis
facție atunci cînd au avut cinstea 
să îmbrace tricourile primei echi
pe. Din păcate, însă, asemenea e- 
xemple au rămas izolate. Fără să 
propovăduim o întinerire de dra
gul întineririi, care ar putea duce 
la înlăturarea prematură a unor 
elemente cu experiență, folositoa
re încă echipei și jucătorilor mai 
tineri prin rutina și experiența lor. 
cerem însă antrenorilor noștri să 
pregătească și să ridice în primele 
echipe cu mai mult curaj și per
severență jucători proveniți de la 
juniori sau din formațiițe de re- 
zer vă.

Scopul mișcării noastre de cul
tură fizică și sport este nu nu
mai de a contribui la ridicarea 
nivelului sportiv al tineretului no
stru ci — înainte de toate — de 
a forma cetățeni conștienți, care 
prin eforturile lor să contribuie, 
alături de ceilalți oameni ai mun
cii, la acțiunea entuziastă a în
tregului nostru popor pentru con
struirea socialismului. Fotbaliștii, 
împreună cu ceilalți sportivi, tre
buie să fie adevărate exemple în 
această direcție. Afirmația este și 
mai valabilă pentru fotbaliștii 
fruntași, care sînt urmăriți de mii 
de tineri în tot ceea ce fac. Să nu 
uite jucătorii noștri de frunte că 
fiecare dintre ei este un model 
pentru tinerii fotbaliști care aspi- 

:ră să învețe de la ei atîtea lucruri 
bune, nu numai în activitatea de 
pe terenurile de sport ci și în 
'viața din afara stadionului. Este 
mai presus de orice îndoială că 
dacă micii și tinerii fotbaliști vor 
urma exemple ca acelea ale lui 
Nicolae Roman, un eminent stu
dent pînă nu de mult și actual
mente un apreciat jurisconsult, 
Oscar Franciscovici, inginer meca
nic — șeful uneia dintre cele mai 
importante secții/ ale atelierelor 
■C.F.R.-Timișoara, Nicolae Dumi
trescu, șef planificator la uzinele 
textile din Arad, dr. Mircea Luca, 
șeful clinicii otorinolaringologice a 
facultății de medicină din Cluj, 
dr. Nicolae Rădulescu, directorul 
policlinicii C.F.R. Cluj, Petre Co- 
jereanu, student fruntaș a| Politeh
nicii Timișoara, Eugen Potoceanu 
și Eugen Zarici, muncitori frun
tași Ia combinatul metalurgic Re
șița, Ladislau Kiss și Gebner, 
strungari la întreprinderile comu
nale Oradea, ș.a., ei nu vor avea 
decît de cîștigat. Alți jucători, înflț, 
cum sînt Rodeanu (Locomotiva 
Timișoara), Toma (Dinamo), Ola- 
ru (Locomotiva București), Sze- 
kety și Țigăniuc (Locomotiva Ti
mișoara), Sîrbu (Metalul Hunedoa
ra) nu înțeleg să se comporte ca ade- 
vărați sportivi fruntași. Ei nu vor 
putea realiza progrese nici pe te
renul de sport și nici la locul de 
muncă, nu vor putea constitui 
exemple demne de urmat dacă nu 
își vor revizui cu toată seriozita
tea atitudinea, pentru a deveni 
astfel nu numai buni fotbaliști ci 
și elemente fruntașe la locul de 
muncă. In această direcție o sar
cină importantă revine conduceri
lor colectivelor care, în loc să se 
substituie muncii antrenorilor în 
domeniul pregătirii tehnice a echi
pei, îi pot ajuta efectiv pe aceștia 
în munca educativă, care trebuie 
dusă prin mijloace concrete și efi
ciente. nu în mod formal cum se 
face însă, prin citirea articolelor 
de ziare, fără să se tragă conclu
ziile practice ce se desprind din 
ele sau prin organizarea unor șe
dințe numai de dragul organizării 
ședințelor. Un sportiv poate fi a-

jutat efectiv prin controalele pe 
care conducerile colectivelor îm
preună cu antrenorii le pot face 
Ia școală, universitate, la institu- 

’ ția sau întreprinderea unde lucrea
ză fotbaliștii. Din discuțiile cu 
conducătorii acestor unități și cu 
tovarășii de carte sau de muncă 
ai fotbaliștilor ei pot desprinde 
multe învățăminte care le pot 
servi în mod concret în munca 
educativă pe care sînt obligați să 
o desfășoare cu sportivii.

Pentru înlăturarea deficienței 
manifestate pînă acum este nece
sar să se organizeze, tot în scopul 
îmbunătățirii educației sportivilor 
fruntași și al ridicării nivelului lor 
cultural, programe de vizitare a 
celor mai importante monumente 
de artă și cultură, a muzeelor, ex
pozițiilor, locurilor istorice și chiar 
a împrejurimilor orașelor în care 
se deplasează formațiile noastre 
de frunte. înfăptuirea acestor pro
grame ca și programarea unor în; 
tîlniri prietenești între fotbaliștii 
echipelor care se vor înfrunta re
vine echipelor-gazdă. In acest fel, 
jucătorii se vor cunoaște și sub 
alt aspect decît acela de... adver
sari pe terenul de sport, toate a- 
ceste acțiuni concurînd la reali
zarea unei atmosfere cu adevărat 
sportive între jucătorii noștri de 
frunte. Poate să constituie un exem
plu inițiativa luată în această direc
ție de asociația Din-amo și de con
siliul ei regional București care a 
organizat programe ctilturale (con
ferințe, filme, vizionări de expo
ziții etc.) pentru toți sportivii săi.

La început de campionat consi
derăm că trebuie să ne adresăm 
și spectatorilor. Ei alcătuiesc ma
rea masă a iubitorilor fotbalului, 
el trăiesc alături de jucători și do
resc ca întrecerile pe care le ur
măresc să se ridice 1» un rjivel 
înalt. Alături stau în tribună la 
Arad, Oradea, Ploești sau Bucu
rești, muncitori, profesori, studenți, 
funcționari — tineri sau bătrini 
— și toți sînt animați de aceeași 
dorință: să vadă jucîndu-se un 
fotbal de calitate. Totuși, cei mai 
mulți dintre spectatorii noștri nu 
fac nimic spre a-și realiza această 
dorință. Și nu li se cere un efort 
prea mare 1 Iată : de fiecare dată 
cînd sînt prezenți la un joc de 
fotbal să încurajeze echipele și ju
cătorii care practică un fotbal de 
calitate. Aceasta înseamnă să dă
ruiască cu entuziasm aplauzele 
lor echipelor care fac eforturi 
pentru a juca bine, chiar dacă nu 
cuceresc și victoria, aceasta în
seamnă a încuraja necontenit pe 
fotbaliștii care se străduiesc să 
joace cît mai bine și fac progrese 
de la meci la meci, aceasta în
seamnă a răsplăti pe arbitrii care 
conduc cu competență contribuind 
astfel la ridicarea fotbalului.

Desigur, că despre fotbal — 
mai ales acum, la începerea cam
pionatului — ar mai putea fi 
spuse multe lucruri. Ne-am oprit 
însă numai asupra acelor aspecte 
care au constituit o frînă princi
pală în progresul acestui sport atit 
de popular în țara noastră, fie că 
ele s-au referit la conducerile de 
colective, Ia antrenori, jucători și 
chiar la spectatori. Firește, de-a 
lungul campionatului vom reveni 
asupra lor ca și asupra altor as
pecte necuprinse în articolul de 
față, cerînd părerea conducătorilor 
de colective, a antrenorilor, jucă
torilor, arbitrilor și chiar a spec
tatorilor, a acelor spectatori care 
înțeleg să contribuie în mod sin
cer la progresul fotbalului. Ceea 
ce trebuie să rămînă viu în con
știința fiecăruia dintre cei care 
activează în acest mare șj pasio
nant domeniu — fotbalul — sau 
urmăresc cu interes tot ceea ce 
se petrece în cadrul lui, este că 
actuala ediție a campionatului de 
fotbal coincide cu începutul unei 
mari bătălii pentru ridicarea cali
tății fotbalului nostru. Sub acest 
semn se dă lovitura de începere 
în marea întrecere care se des
chide mîine !

Cu toții la cros! Sub această lozincă se avintă zeci de mii de li- 
auri din toată tara în întrecerile cro sulul de masă „Să inttmpinăm 1 

Mai’\

Mîine încep întrecerile regionale ale Sparta chiadei de iarnă
Odată cu disputarea întrecerilor din cadrul ce

lei de a doua etape (raională) a Spartachiadeî 
de iarnă a tineretului, această mare competiție 
sportivă pășește într-o nouă fază, premergătoare 
celei finale: 
Spart achiadei 
care trebuie 
șurării ei.

Deci mîine,
se vor desfășura concursuri de șah, schi, trtntă, 
tenis de masă și alte sporturi cuprinse în regu
lamentul Spartachiadeî și la care vor participa 
concurenții calificați din etapa raională, tn fața 
organizatorilor stau sarcini de o' deosebită impor
tanță. Prima dintre aceste sarcini ar fi aceea a 
mobilizării tuturor concurenților care s;au clasat 
pe primele locuri în întrecerile raionale. Situăm 
sarcina mobilizării pe prirfiul -plan, deoarece prin
cipalul scop al acestei mari competiții sportive 
de mase este tocmai acela de a fi un mijloc de 
descoperire a noi elemente tinere, talentate. Or, 
primele întreceri ale Spartachiadeî de 'iarnă, pre
cum și concursurile raionale au scos în evidență 
o serie de tineri și tinere, cu mari posibilități de 
dezvoltare, care trebuie mobilizați și stimulați să 
participe și la etapa regională.

O altă sarcină importantă a organizatorilor 
etapei regionale este și aceea a asigurării tuturor 
condițiilor, pentru ca aceste concursuri să se poată 
desfășura la un nivel corespunzător. Nu trebuie 
să uităm că etapa regională constituie de fapt 
un important mijloc de selecționare a participan- 
ților care se v.or întrece în etapa finală. De aci 
rezultă că în cadrul concursurilor regionale dife
ritele competiții vor avea un nivel tehnic mult 
mai ridicat decît în etapele precedente. De ase
menea, valoarea concurenților fiind foarte apro
piată este probabil că aceste întreceri se vor 
desfășura sub semnul unei egalități sensibile, care 
să facă foarte disputată lupta pentru primul loc.

Iată de ce noi considerăm sarcina organizării 
etapei regionale ca foarte importantă. Pentru a- 
ceste întreceri trebuie mobilizați cei maj buni ar
bitri din regiunea respectivă, asigurîndu-se in 
același timp bazele sportive corespunzătoare.

Desigur că, în afară de aceste două principale 
probleme, în fața; organizatorilor etapei regio
nale stau și alte sarcini. Dar noi le-am considerat 
pe acestea ca maî importante, știut fiind că doar 
puțin timp ne mai desparte de întrecerile finale, 
care trebuie să se soldeze cu rezultate valoroase, 
pe măsura entuziasmului sutelor de mii de tineri 
concurenți la primele faze.

Două colective mari 
care se preocupă de cros 
In ultimele zile, vremea n-a fost 

de loc favorabilă organizării între
cerilor de cros. Cu toate acestea, 
unele colective sportive din Capi
tală, socotind că prima etapă cu
prinde o perioadă de timp destul 
de scurtă, s-au străduit să atragă 
la startul marii competiții organi
zate în cinstea zilei de 1 Mai cit 
mai mulți participanți. Intr-uma din 
zilele trecute, colectivul sportiv 
Progresul-Sănătatea a organizat 
un reușit cros, la Toboc. Mai in
teresante însă decît rezultatele 
concursului ni s-au părut a fi me
todele prin care acest colectiv spor
tiv urmărește atragerea unui nu
măr cît mai mare de sportivi la 
startul marii competiții.

Colectivul Progresu'.-Sănătatea 
are un mare număr de cercuri 
sportive (115), răspîndite în toa
tă Capitala. Se înțelege de la sine 
cît de dificilă devine, în aceste con
diții, nu numai mobilizarea con
curenților, dar chiar organizarea 
tehnică a întrecerilor.

Iată însă că s-au căutat și s-au 
găsit cele mai bune soluții pentru 
remedierea greutăților obiective. 
Consiliul colectivului (președinte 
tov. D. Mirea, tehnician-coordona- 
tor-tov. D. lor ga) a alcătuit o co
misie din tehnicieni, care urmează 
să se ocupe de organizarea tehnică 
a concursurilor, mobilizarea fiind 
asigurată prin responsabilii cercu
rilor sportive și organizațiile de 
bază U.T.M. Pentru facilitarea de
plasării la locul de concurs, au fost 
stabilite cîteva centre (stadionul 
Progresul F.B., Toboc, baza Pro
gresul din parcul de cultură și o- 
dihnă etc.) unde, în anumite zile, 
cercurile își vor trimite concurenții. 
In ailte cazuri, pentru unitățile mai 
izolate, concursurile primei etape 
vor fi organizate chiar în imediata 
apropiere a unităților respective 
(RECAS, Spitalul Pantelimon. 
etc)

O preocupare la fel de atentă 
manifestă și colectivul Flamura ro
șie Comerț-Alimentar din Bucu
rești, de asemenea un colectiv mare, 
cu cercuri numeroase. Aci, consi
liul colectivului, care lucrează de 
obicei în strînsă colaborare cu co
mitetul sindical orășenesc pe ramu
ră, folosește din plin sprijinul ace
stui comitet în vederea mobilizării 
tuturor sportivilor din cercuri la 
cros. In momentul de față colecti
vul și-a asigurat colaborarea orga
nelor sindicale și a direcțiunilor 
întreprinderilor și instituțiilor în 
care funcționează cercurile sale și 
a pregătit primele întreceri, care 
se vor desfășura joi 22 martie, la 
baza sportivă de la lacul Tei.

Am dat aceste două exemple pen
tru a arăta că acolo unde există o 
preocupare serioasă față de crosul 
de nias.e „Să întîmpinăm 1 Mai“, se 
creează și condițiile necesare mobi
lizării unui mare număr de concu
renți, în întreceri bine organizate. 
Colectivele sportive din Capitală, 
ca și cele din restul țării, care au 
realizat pînă acum prea puțin în 
privința crosului, trebuie să ia de 
urgență măsuri în vederea imedia
tei organizări a concursurilor, fo
losind în acest scop orice zi favo
rabilă. Mai sînt doar eleva zile 
pînă la terminarea primei etape și 
acestea trebuie fo osite la maximum 
pentru succesul deplin al competi
ției.

etapa regională. Această . etapă a 
de iarnă are o deosebită importanță, 
subliniată, acum, în ajunul desfă-

cînd în .toate regiunile țării noastre

Chici ani de la înființarea asociației 
sportive „Voința”

Flamurile cu emblema asociației 
sportive „Voința" au fluturat pen
tru prima oară cu cinci ani în ur
mă cînd, alături de sportivii din ma
rile uzine, de pe ogoare, din în
treprinderi și instituții sau din școli, 
pășeau și sportivii din cooperativele 
de producție, sportivii primelor co
lective „Voința". Și, de atunci, pe 
mai toate stadioanele din țară, la 
fiecare mare competiție de masă, 
flamurile asociației „Voința" ves
tesc prezența a sute și sute d'e ti
neri cooperatori, participarea a nu
meroși sportivi fruntași.

An de an, analiza muncii în ca
drul acestei asociații a prilejuit con
statări din cele mai frumoase asu
pra succeselor cu care sportivii ar 
cestei asociații se pot mîridri pe 
drept cuvînt O atenție deosebită a 
fost acordată dezvoltării tot mai 
largi a sportului de masă. Astăzi, 
numărul membrilor de colectiv spor
tiv a crescut cu mai bine de 300 la 
sută față de anul 1951 iar numărul 
colectivelor s-a dublat în acești cinci 
ani de activitate. Sportivii asocia
ției „Voința" participă la întreceri 
în 30 de discipline, în cadrul celor 
peste 750 de secții pe ramură de 
sport De la cele 4 baze sportive 
miari care aparțineau colectivelor 
„Voința" în anul 1952, s-a ajuns 
astăzi la aproape 30 de baze sportive 
complexe pe care își desfășoară ac
tivitatea sute și sute de tineri. Doar 
1100 de purtători ai insignei G.M.A. 
existau în această asociație la sfîr- 
șitul anului 1951. Numărul lor a 
crescut în ultimii patru anj de 15 
ori. De asemenea, zeci de mii de 
sportivi din colectivele Voința par
ticipă în fiecare ari la marjle com
petiții de masă.

Rezultate deosebite au obținut în 
munca lor colectivele Voința Piele

Asociația Recolta își instruiește cadrele
Folosinid perioada premergătoare 

începerii -activității sportive devar-ă, 
asociația Recolta a luat, cu spriji
nul Comitetului Central al sindica
tului muncitorilor agricoli o inte
resantă inițiativă: organizarea u- 
nui curs de perfecționare a cadre
lor din regiuni, raioane și de ini
țiere a instructorilor din principa
lele colective sportive ale gospodă
riilor agricole de stat, colective și 
S.M.T.

Cursul, care a tost organizat în 
două serii, la Slănic-Prahova, a 
cuprins 140 de activiști din toate 
regiunile și raioanele și din princi
palele unități socialiste ale agri
culturii. Participanții au asistat la 
lecții de înaltă ținută, prezentate 
de lectori de specialitate, din ca
drul I.C.F., secției C.F.S. a C.C.S. 
și din consiliul central al asociației 
Recolta. Cursurile au tratat pro
bleme legate de teoria și practica 
culturii fizice, ca și de munca 
practică, de zi cu zi. a activiștilor 
sportivi, în toate domeniile activi
tății sportive. O deosebită atenție 
a fost acordată prezentării și se
minarizării referate'or tratînd des
pre strnetu-a asociat ei Recolta și 
a verigii sale de bnzr — cole^liwl 
sportiv — procesul de instruire 

încălțăminte din Capitală, Voința 
Tg. Mureș, Voința Sibiu etc., _ care 
au reușit să angreneze în activita
tea sportivă un măre număr de co
operatori-

Preocuparea pentru întărirea ac
tivității sportive de mase în cadrul: 
colectivelor Voința a fost strins’ îm
pletită. în cele mai multe locuri, cil 
grija deosebită pentru educarea spor
tivilor. pentru folosirea sportului i 
ca un principal mijloc de întărire a 
capacității de muncă a membrilor 
colectivelor sportive.

Trebuie subliniat faptul că în a- 
proape toate colectivele acestei -aso
ciații sînt organizate în permanen
ță numeroase campionate de casă, 
concursuri întercercurî etc- forme 
ale activității competițlotirne care 
asigură continuitatea în practicarea 
sportului și trezesc. în același timp 
interesul altor cooperatori pentru 
această activitate.

In ultimii ani sportivii asociației 
Voința aii început să se evidențieze' 
și în întrecerile cu caracter repu
blican, aceasta ca un rezultat firesc 
al trăinicie! bazei de mase care a 
dus nemijlocit la crearea condițiilor 
pentru un sport de performanță de 
un nivel satisfăcător. Acest lutru 
este ilustrat și de cei aproape 10.000 
de sportivi clasificați, de cei 48 
de campioni republicani ca șî de 
numărul- mereu mai mare de mae-• —Aștn ăi sportului încadrați în asocia
ția „Voința".

Sînt numai cîteva d'n frumoasele 
realizări ale asociației „Voința" pc 
drumul parcurs'pînă acum.

Cu prilejul a cinci ani de Ia în
ființarea asociației „Voința" urăm 
sportivilor și activiștilor sportivi 
care muncesc în rfndurile ei noi suc
cese și fot a'tîtea contribuții pro' 
țioase la întărirea și dezvoltarea 
mișcării noastre de cultură fiz®că 
și sport.

sportivă, organizarea activității 
competiționale, etc.

In prima serie, din care au făcut 
parte cei mai mulți activiști din 
colective, s-a făcut o reușită aplica
ție practică: cursanțli au asistat 
la darea de seamă anuală a colec- 
tivului sportiv Recolta Prăjani, 
unul din cele mai bune colective 
ale asociației și la spectacolul cul- 
tural-sportiv organizat de colectiv 
cu această ocazie. Din păcate însă, 
aceasta a fost singura aplicație 
practică.

Cursul a fost de un deosebit fo-i 
los celor care l-au urmat.

Inginerul planificator Florea Vi- 
șan de la G.A.S. Jimbolia, colecti
vistul Ion Pîrvan de la G.A.C. Be- 
litori. tehnicianul loan Chiper de la 
S.M.T. Adjud, tehnicianul apictri-i 
tor Vasile Ecobici de la G.A.S. Rm. 
Vîlcea și mulți alții s-au evidențiat 
prin dorința de a-și însuși noi cu
noștințe, de a asimila cele învăța
te, în scopul aplicării tor în co
lectivele în care se vor întoarce.

Inițiativa asociației Recolta s-a 
arătat binevenită. Ea ar trebui însă 
continuată prin organizarea unor 
asemenea cursuri la nive'ul regiu
nilor, pentru instruirea activiștilor 
din colectivele sportive sătești.



In vremea din urmă ziarul nostru ■ 
s-a preecupat de realizarea unei i 
mai strînse apropieri între sport și 
literatură, între sportivi și scriitori, , 
pentru a înlesni — în egală mă- 
sură — atragerea maselor de spor
tivi spre cunoașterea cărții și a i, 
scriitorilor noștri, iar pe aceștia 
din urmă*  spre căutarea unor iz
voare de inspirație pe tărîmul vie- , 
ții sportive, atît de bogat în oa
meni, în întîmplări.

Așadar, ne străduim pentru a- ' 
tingerea acelui obiectiv enunțat în 
mod lapidar de maestrul Tudor 
Arghezi: (

„Cărturarul să practice sportul, 
sportivul să practice cartea". (

In lumina acestor preocupări, ( 
publicăm astăzi un interviu cu i, 
scriitorul german din țara noastră <, 
ALFRED MARGUL SPERBER.

un
ne-a

scriitor care n-a făcut sport
spus poetul Alfred

..."
Margul Sperber

Era anul 1936. Pretutindeni m 
lume, iubitorii sportului căutau cu 
înfrigurare în pagini de ziar ulti
mele vești de la Olimpiadă, care, 
în amil acela, se desfășura la Ber
lin. Posturile de radio transmi
teau în toate limbile pămîntului 
știri și comentarii de la marea în
trecere sportivă. Intr-o gară de pro
vincie, zeci de călători, în aștepta
rea trenurilor, ascultau glasul crai
nicului răsunînd puternic în difu
zoare.

Un om înalt, neobișnuit de înalt, 
care pînă atunci se plimbase pe 
peron cu mîinile la spate, îți făcu 
loc mai aproape, urmărind cu aten
ție știrile de la Olimpiadă. Craini
cul anunțase o știre neobișnuită : un 
negru cîștigase proba de alergare 
pe 100 m. cu 10,3 secunde, după 
ce în semifinale realizase timpul 
uluitor de 10,2. aducînd Statelor 
Unite titlul de campion olimpic și 
un nou record mondial. ■ Călătorul 
cel înalt stătu o clipă pe gînduri, 
scoase un creion și o bucată de 
hint ie, se retrase la un capăt al pe
ronului și începu a scrie.

... Un negru a învins pentru 
Statele Unite... Un negru... Un aler
gător negru, urmaș 
hăituiți din urmă cu 
roși pe plantațiile de 
nepot sau poate fiu 
negru care și-a 
ștreangul civilizaților albi.

Și rîndurile se aștemeau pe hîrtie 
simetric, unul sub altul, împere- 
chindu-se în versuri iar versurile în 
strofe.

Peste ciieva minute acceleratul 
de Praga intră în gară.

Călătorul cel înalt stătu o clipă 
pe gînduri, în căutarea unui titlu, 
îl găsi, îl scrise repede, puse poe
zia într-un plic și plicul în cutia 
de poștă a trenului care, cu un 
șuierat prelung, plecă îndată spre 
capitala Cehoslovaciei.

Și se făcu astfel că, a doua zl 
chiar, in ziarul ,,Prager Tageblatt" 
apăru o poezie care a făcut atunci 
multă vîlvă. Ziarele democrate ger
mane din Europa au reprodus-o în 
zilele următoare. Curînd ea apăru 
șt în limba franceză, în engleză. .

Omul înalt care scria poezii in 
limba lui Goethe, ridiclnd un eve
niment sportiv la rangul unei pro
bleme sociale și politice de cea mai 
mare însemnătate, era Alfred Mar
gul Sperber.

Negrul învingător la Olimpiadă 
— Jess'e Owens.

al sclavilor 
clinii sînge- 
cauciuc... Un 
al unui alt 

lăsat viața in

Astăzi cînd, după douăzeci de 
ani de la apariția acestei poezii, 
pe care o reproducem mai jos în 
primă traducere romîncască, mă 
aflam în fața lui Aifred Sperber, 
sub privirile sale limpezi, pătrun
zătoare, radiind de inteligență și 
bunătate, am înțeles că sufletul

său nu putea să nu vibreze la su- 
ferințele OMULUI, așa cum a vi-’ 
braț și la frumusețea poeziei po
porului nostru, căreia i-a închinat 
atîtea traduceri în limba germană, 
contribuind astfel la 
în lume.

Intre cei patru 
pereți, pe care căr
țile se rid:că în rîn- 
duri nesfîrșite, în
trebarea „Dacă ați 
cunoscut sportul de 
aproape" mi s-a pă- 
îut, de pb cînd o 
rosteam, lipsită de 
conformitate.

Dar răspunsul 
poetului : „Am fost 
goal-keeper și back, 
prin anii 1912— 
1914, într-o echipă 
de fotbal, de mult 
uitată”, mi-a risi
pit această impre
sie.

Am trecut astfel 
mai ușor la proble
mele care făceau o- 
biectul vizitei mele 
și acum îl ascult 
vorbind cu glas e- 
nergic, pătrunzător.

— Salut această 
frumoasă inițiativă 
a ziarului „Spor
tul popular" de a 
stabili o legătură mai strînsă în
tre scriitori și sportivi, legătură ca
re, de altminteri, există din tot
deauna intr-o măsură mai mică sau 
mai mare. Nu-mi pot imagina un 
scriitor care n-a făcut sport, cel pu
țin în zilele îndepărtate ale tinere
ții sale. O legătură cu mult mai 
strînsă între scriitor și sport sau 
mai b:ne zis între poet și sportiv, a 
fost odată nu numai un lucru fi
resc ci și unul de primă importan
tă. Cele mai frumoase, mai mărețe 
opere lirice ale literaturii univer
sale și anume „Odele" lui Pindar 
dedicate învingătorilor olimpici, își 
datcresc existența și nemurirea toc
mai unei îndatoriri civice a poetu
lui — aceea de a ciuta sportul. Și 
nu este o simplă întîmplare că acea
stă problemă a devenit din nou ac
tuală în zilele noastre, cînd iarăși 
poetul îndeplinește o funcțiune de 
mare răspundere și chemare pu
blică.

Eu m-am ocupat de această pro
blemă cu inulți ani în urmă. Există 
o poezie inedită a mea, datind de
-------- —------------------------------------

răspîndirea ei

prin 1920, 
sublim al 
date în desfășurarea forței care în
seamnă și frumusețe'.

Poetul îmi povestește apoi că a 
asistat cu mult interes la cele mai 
mari gale de box disputate pe pă- 
mîntul Americii, între Jack Demp
sey și Carpantier, între Dempsey și 
Gene Tunney, a cutreierat terenurile 
de base-ball, a admirat alergările 
(home-runs) faimosului Babe Ruth..

Dar iată-ne revenind la proble
mele literaturii sportive.

— Aș vrea să adaug ceva, un a- 
mănunt care ține mai degrabă de 
vanitatea scriitorului. Socotesc o le
gătură cît mai strînsă între sportivi

care glorifică „peisajul 
trupurilor de oțel încor-'

*

Un negru bate pentru S.U.A. 
recordul olimpic 

de Alfred Wlargul Sperber
„Pantera neagră*  -n cercul ei stătea.
In jur, mulțimea fără de suflare
O mare, albă mare îi părea
Iar ținta ca o junglă-n depărtare.

Și startul cînd pocni, țtșni cu-avlnt 
■— Un dansator prin 
Vrăjit, tot sîngele-i
Al mor (ii pllns din

flamuri în furtună —. 
zv icnea în clni .

țara lui străbună.

In cinstea celui de al doilea Con. 
greș al Cooperației Meșteșugărești 
(21—23 martie) și a celei de a 
V-a aniversări a asociației Voința,’ 
colectivul sportiv Voința Vaslui a 
obținut noi succese în muncă și 
tn sport. Astfel, brigada sportivă 
de producție de la cooperativa „1 
Mai" condusă de tov. Ion Diaconu 
a depășit planul la zugrăveli cu 
54 la sută, la cooperativa „Viața, 
nouă" secția mobilă, brigada con
dusă de tov. C. Gheorghiu a de
pășit p'.anul cu 120 la sută, iar bri
gada a doua de la secția tîmplărie 
îondusă de tov. D. Todoriță, a de
pășit planul cu 65 la sută și a rea
lizat economii de material.

STADION Nr. 5

cu interesant" foto-reportaje afef 
competițiilor sportive.

Prețul Lei 1,50:

lumea 
testabilă 
interesului acestui public. Dacă noi 
scriitorii vom îngloba în scrisul 
nostru, într-un mod convingător, 
pasionant, și lumea sportului, a- 
tunci este sigur că sportivul se va 
interesa mai mult de scrierile noa
stre, chiar de cele care nu sînt 
aferente sportului. Prin urmare, 
toate sînt în funcție de eforturile 
noastre. Sînt sigur că sportivii au 
o mare receptivitate pentru tot ce 
esite frumos și valoros, pentru că 
sportul presupune nu numai forță, 
voință, disciplină, ci și o gamă în
treagă de sensibilități.

Poate că este la mijloc și o anu
mită cantitate de preocupări unila
terale la sportivii noștri și îndrep
tarea acestui neajuns este în func
ție de educația pe care vom ști să o 
dăm tineretului. Va trebui să ajun
gem Ia dezvoltarea armonică și 
multilaterală a tuturor facultăților 
omenești, de care cu drept cuvînt 
s-a mîndrit cultura antică elenă. In 
această privință sînt pe deplin opti
mist, încrezător, fiindcă statul no
stru face tot ce-i stă în puteri pen
tru dezvoltarea culturii fizice ca și 
pentru dezvoltarea celorlalte ramuri 
ale culturii în general. Numărul me
reu crescînd al stadioanelor și 
bliotecilor îmi justifică această 
credere.

Firește, convorbirea ajunge 
munca de creație a poetului, 
„palmaresul" său figurează patru 
culegeri de versuri in limba ger
mană, o seamă de poezii de Mihail 
Eminescu și Mihai Beniuc, tra
duse în limba engleză, o culegere 
de traduceri în germană din „mă
reața literatură populară romînă" 
— după cum se exprimă poetul — 
și, pe curînd, o culegere de ver
suri alese traduse în limba ro
mînă.

Aflu însă că în planul său de 
muncă pentru volumul de povestiri 
la care lucrează acum, figurează și 
o nuvelă cu subiect sportiv, inspi
rată din frumusețile înotului, și 
care va fi publicată, probabil, și în 
traducere romînească.

O dorim din toată inima, pentru 
cei ce iubesc literatura ca și pen
tru cei oe iubesc sportul.

Am zice, pentru toată lumea.
ION VALERIU POPA

reală, puternică, incon- 
care constituie sfera

bi- 
în-

REVISTA „FOTBAL- nr. 3/1956t 
cu următorul cuprins :

TUDOR VASILE — La începutul! 
unui nou sezon de fotbal.

xxx — Conferința anuală a Co
misiei ’centrale de fotbal.

L. SA4IRNOV — Pe primul plan» 
atacul.

EMERIC VOGL — Adaptarea jo*  
cului la condițiile atmosferice..

SANDU MARIAN—Asociația „Me
talul" trebuie să-și măreascăi 
preocuparea pentru ridicarea ca
litativă a fotbalului.

ION LUPAȘ — Din experiența1' 
muncii de pregătire a echipei. 
Progresul FB.

AUGUSTIN BOTESCU — Anali
za campionatului republican de 
juniori — 1955.
BAZ1L MARIAN și CORNEL' 
ȘIMIONESCU — Despre unele' 
aspecte a ie muncii de corectare- 
a greșelilor.

Dr. ION DORGO — Unele obser
vații cu privire la bradicardia. 
sportivă la fotbaliști.

Dr. MIRCEA LUCA — Rolul că
pitanului de echipă.

xxx — Părăsirea terenului și re
intrarea în joc.

xxx — Un magaziner mode1.
xxx — Conferința pe țară a an

trenorilor.
xxx — Conferința pe țară a ar

bitrilor. .
xxx — Fotbal peste hotare.
G. FLORIAN — Un careu magici. 
MATTY — Umor.

REVISTA „CULTURA FIZICA ȘT 
SPORT" nr. 3/1956

cu următorul cuprins:

ALȘO BALAȘ — Să îmbunătățirii 
activitatea sportivă de masă.

C. PEROVICI și G. HARALAM- 
BIE —. Contribuții la determi
narea biochimică a gradului de 
antrenament la boxeri.

EDGAR FEDERHOFF — Mijloa
cele tacticii colective în jocul 
de handbal.

CORNEL IU FLORESCU — Pro- . 
bleme actuale în pregătirea e- 
chipelor la canotaj academic, 
caiac și canoe.

EMIL GHIBU — Structura lecției 
de educație fizică,

V. PETRUȘENKO și I. NEMU- - 
HIN — Antrenamentul lui Chris
topher Chattaway.

VALERIU PANȚURU — Aspecte 
din programul de pregătire all 
trăgătoarei Jacqueline Zvonev- 
schi.

DUMITRU MANOILEANU —>
Problema concepției de joc șl 
a schemelor tactice în rugbi.

NICOLAE POPOVICI — Tehnica 
executării reburului în lupte.

FLORIAN FRAZZEI — Fotogra
fia, mijloc important pentru stu
diul mișcării și pentru obținerea, 
unor rezultate mai bune în sport

ILIE ISTRATE — De la Consiliat 
Științific al Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport.

N. N. IAKOVLEV — Studii de 
biochimie a sportului.

— Note bibliografice.
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Anul 1936
în romînește de

Iosif C. Mătăsaru

O mențiune se cuvine a fi făcută 
șt brigăzii sportive de la coopera

tiva „30 Decembrie", care a depă
șit planul cu 85 la sută, iar din e- 
comomiile realizate a confecționat 
diferite obiecte. Traducînd în lapte 
lozinca „Primii în producție, primii 
in sport", aceeași brigadă a par
ticipat la întrecerile din cadrul Spar- 
tachiadei de iarnă cîștigînd titlul 
de campioană raională. In aceeași 
competiție titluri de campioni raio
nali au mai cucerit sportivii: Mi

hai Budacea. rihtirtor, Gheorghe 
Moraru tîmplar, Dan Costin zu
grav.

Avram Herșcovici 
corespondent

și scriitor ca foarte avantajoasă 
pentru acesta din urmă, deoarece 
sînt convins că nu există un public 
mai entuziast, mai sincer devotat 
obiectului admirației sale, decît pu
blicul sportiv. Și nu există o pasiu
ne mai dezinteresată, mai pură, de- 
cit aceea a sportivului. Prin ur
mare, nu pot decît să spun :

De un astfel de public doresc 
și eu să am parte.

Poetul e bine 
dispus. Fața i se 
luminează în zîm- 
bet șăgelnic iar în 
jurul ochilor i se 
conturează evanta
iul fin în cutele că- 
ruia stau ascunși 
anii trecuți, nu pu
țini la număr.

Dar minutele trec 
și mat avem încă 
de lucru. Vorbim 
acum despre lipsa 
unei creații lite
rare valoroase ins
pirate din vTața 
sportivă, despre 
interesul scăzut al 
multor sportivi 
pentru literatură.

— Cu privire Ia 
problema unui prea 
mic interes existent 
în cercurile sporti
ve față de literatu
ră, a fost totdeau
na
mea că lipsa de in
teres a publicului 
este, de obicei, vina 
celor care fac lite
ratura, a celor ca
re o creează.

Cil alte cuvinte, 
eu cred că noi scri
itorii n-am găsit 
pînă acum forme și 
mijloace potrivite 
pentru a exprima

-

c

convingerea

dtfu ^MddgLt^' ***

OMcly. f

..Poetul este, un alergător oare, mereu fără ră
suflare, tinde spre o țintă și nu o atinge nici
odată : perfecțiunea.

El este și un înotător care înattnd îmbrăți
șează necunoscutul. Dar trebuie să știe să și 
zboare, și asta foarte puțini o știu*.

Alfred Margul Sperber

REVISTA DE ȘAH nr- 3 
cuprinzînd ;

Un bogat material asupța ma
relui șahist rus A. A. Alehin 
(partide, combinații, palmares) cu 
ocazia împlinirii a zece aul de la 
moarte.

Partide și finalurt de la ultimele 
concursuri din țară șl străinătate 
(Campionatul R.P.R., concursul de 
Ia Zagreb, campionatul Europei 
pe echipe, eta.). I

Un articol de L. Ropot și S. SlH 
marian asupra problemei antrenm 
meniului în șah.

Rezultatul campionatului R.PJL 
de compoziție șahistă pe 1955.

Concursul internațional de com
poziție, cu participări numeroase 
din străinătate.

Știri din țară, concurs între dez
legători, Cititorii au cuvîntul, etai



Isaltill tineretului—caracteristica finalelor 
campionatului republican individual de tenis de masă

La deschiderea campionatului de rugbi

ii O finală de campionat republi
can în care sînt reunite, de re- 
jgulă, cele maî bune șl înzestrate 
elemente ale sportului respectiv, 
oferă specialiștilor în materie, ca 
ți tuturor celor ce urmăresc între- 
-cerea, posibilitatea _să-și formeze 
runele păreri cu privire^ la dezvol
tarea generală a disciplinei _ res
pective. Finalele campionatului in
dividual de tenis de masă al 
R.P.R., care s-au desfășurat acum 
cîteva zile în sala Floreasca din 
Capitală, au avut darul să scoată 
3n relief faptul că niveltf! gene
ral de joc a crescut față de anii 
precedenți. Recentele întreceri pen
tru desemnarea campionilor la a- 
-eeastă disciplină sportivă au fost 
«dominate de asaltul viguros dat 
tie elementele tinere pentru cuce- 
irrfrea locurilor de frunte în Ierar
hia tenisului de masă de la noi. 
51, se poate spune că...

^.ACEST PRIM ASALT A AVUT 
li URMĂRI

I’’ lată-le : Tînărul Tiberiu Harasz- 
-1t>si a devenit campion la simplu 
•/bărbați și, împreună cu experî- 
rmentațul jucător Nicu Naumescu, 
ga cîștigat și proba de dublu băr- 
pbați. Tot Harasztosi, de astă dață 
împreună cu junioara Maria Go- 
jlopența, s-a clasat în semifinalele 
^probei de dublu mixt. Tînăra Irma 
țMagyari este a treia jucătoare din 
'tară, care a reușit să o învingă pe 
FJBaestra sportului Sari Szasz și 
«apoi să dea destul de mult de 
'furcă maestrei emerite a sportului 
bElla Zeller, care la aceste cam
pionate s-a prezentat în cea mai 
ibună formă. Dar în afara aces
tora, mai sînt o serie de elemente 
rtinere și talentate care s-au afir- 
snat puternic. Este vorba de Ale
xandru Șirlincan, Cobîrzan, An- 
dronache, Iscovici, Demeter, Ma
riana Barasch, Maria Golopența, 
iMaria Gavrilescu etc. Este o si
tuație foarte îmbucurătoare șî 
trebuie să menționăm că în Capi
tală și în provincie" mai există 
destule cadre tinere cu reale pers
pective. Și nu trebuie să uităm 
că înșiși fruntașii acestui sport 
(Gantner, Popescu, Ella Zeller, 
Reiter, Pesch și Boltner) au doar 
«tțiva ani de activitate sportivă. 
Confinuînd să se pregătească cu 
aceeași sîrguință, unii dintre el 
vor fi chemați fn curînd să repre
zinte țara la campionatele mon
diale de; la Tokio, iar peste cîțiva 
ani, ceilalți vor primi ștafeta de 
4a aceștia și ne vor reprezenta fn 
alte competiții internaționale. La 
progresul acestor jucători a con
tribuit și exemplul multiplei noas
tre campioane mondiale Angelica 
Rozeanu, care de șase ani duce 
la victorie, pe treptele cele maî 
Jnalte ale ierarhiei sportive mon
diale, steagul Republicii noastre. 
La aceste întreceri finale Angelica 
Rozeanu s-a dovedit din nou o 
maestră neîntrecută a paletei, lu
cru care ne face să sperăm că 
peste cîteva săptămîni, la zeci de 
mii de kilometri de patrie, în în
depărtata capitală a Japoniei cu
lorile țării noastre vor fi apărate 
eu aceeași dragoste și hotărîre.

Pe lîngă aceste considerații po
zitive trebuie să arătăm totuși că 
la finalele de care ne ocupăm, ni
velul tehnic al fruntașilor nu a 
fost totdeauna pe deplin satisfă

La Oradea s-au terminat pregătirile pentru desfășurarea campionatelor de cros
ORADEA, 16 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Am părăsit Bucu- 
țeștiul pe un viscol puternic. Eram 
«estul de îngrijorat crezînd că la 
Oradea voi găsi aceeași' situație ca 
la București’, fapt care ar fj avut, 
fără îndoială, urmări serioase asu- 
j>ra desfășurării întrecerilor din ca
drul campionatelor republicane de 
cros, individuale și pe echipe.

Odată aj’uns la Oradea m-am in
teresat Ia Institutul Meteorologic 
local, de unde am putut afla că 
pentru duminică buletinul anunță 
timp bun, cu temperatura în creș
tere. Așa că, din acest punct de 
vedere, organizatorii și concurenții 
pot fi liniștiți.

Vremea călduroasă din ultimele 
iile (miercuri au fost + 10 grade) 
ta topit în bună parte stratul de ză
padă căzut recent. Din acest motiv, 

cător. Desigur, miza întrecerii: ti
tlul de campion, a fost foarte Im
portantă. Din această cauză, unii 
dintre primii noștri jucători au 
acționat prea crispat, făcînd gre
șeli elementare. Este cazul jucă
torilor Gantner și Pesch. Primul 
mai ales a fost depășit de impor
tanța meciurilor, s-a „pierdut" și 
n-a mai putut „manevra" în voie 
mingea, atît în semifinala probei 
de simplu cît și în meciurile din 
cadrul probei de dublu mixt, fn 
care n-a dat randamentul aștep
tat. Sîntem convinși ca dacă în 
partidele viitoare Gantner va ju
ca degajat, el va putea reedita 
numeroasele sale succese de pînă 
acum, iar în probele de dublu 
contribuția sa -va fi mai substan
țială.

TREI PROBLEME IMPORTANTE

L Sistem de joc îndreptat spre 
defensivă.

2. Insuficienta folosire a lovi
turii din stînga.

3. Prea puțini „buretiști".
Acestea sînt problemele asupra 

cărora vrem să insistăm în cîteva 
rînduri.

Așa cum am mai menționat șî 
în alte ocazii, mulți dintre jucă
torii noștri fruntași se simt atrași 
prea mult către jocul de apărare, 
lucru relevat de faptul că au fost 
numeroase partidele care au im
pus utilizarea... ceasului. Fără dis
cuție că a-i îndruma pe jucători 
spre acțiuni mai ofensive nu în
seamnă a-i sfătui să atace necon
tenit fiecare minge, din orice po
ziție. A juca mai ofensiv înseam
nă a avea mai multă inițiativă, a 
conduce astfel mingea pentru a 
ajunge în poziția cea mai favora
bilă de atac și a cîștiga, în acest 
fel, punctul.

Un alt fapt observat cu prilejul 
recentelor întîlniri din sala Flo
reasca este insuficienta folosire a 
loviturii din stînga. Deși cunosc 
în mod satisfăcător executarea și 
utilizarea loviturii din rever, to
tuși Gantner, Harasztosi, Popescu, 
Bottner șî alții nu o întrebuințea
ză decît la antrenamente și prea 
puțin în meciuri oficiale. Socotim' 
că este necesar ca jucătorii noștri 
care cunosc tehnica acestei lovi
turi să o folosească cu maî mult 
curaj, șî cu toată încrederea, adu- 
cînd astfel un nou element în 
joc, ridicînd totodată potențialul 
lor de luptă.

In sfîrșit, cea de a treia proble
mă asupra căreia ni s-a părut im
portant să insistăm este aceea a 
numărului foarte scăzut al jucă
torilor care au utilizat paleta cu 
burete la aceste campionate: nu
mai cinci fete și șapte băieți din 
aproximativ 60 de concurenți. In 
această situație nu este de mirare 
că majoritatea jucătorilor noștri 
sînt dezorientați atunci cînd au 
în față un adversar „buretist". 
Antrenorii noștri trebuie să reco
mande cu mai multă convingere 
folosirea paletelor cu burete ace
lor jucători cărora le este indicat 
acest gen de paletă. Astfel, vom 
putea acumula o experiență în 
plus, a cărei necesitate se face 
simțită cu tărie.

C. SEVEREANU 
M. TUDORAN

traseele alese pentru cros la Băile 
1 Mai au devenit impracticabile. Pe 
trasee este mult noroi, zăpadă care 
acoperă o serie de gropi și mici de
nivelări, fapt care poate dăuna atle- 
ților. Față de această situație, co
misia de organizare a decis ca în
trecerile de cros să aibă loc la Ora
dea.

Ca loc de desfășurare a fost ales 
Parcul Muncitoresc, stabilindu-se 
o buclă lungă de 1.262 m., pe 
care concurenții o vor acoperi de 
mai multe ori, în funcție de ldngî- 
mea traseului categoriei respective. 
Noul traseu ales, este, în general, 
destul de curat (porțiunile pe care , 
mai stăruie încă zăpada vor Ii cu
rățite în cursul zilei de sîmbătă) 
și are un profil plat. Cu toate aces
tea, prin faptul că terenul este 
moale și că pe parcurs vor fi in
tercalate o serie de obstacole arti
ficiale, se poate asigura întreceri
lor caracterul unui adevărat cros. , 

Ș Mîine se inaugurează campiona
tul republican de rugbi pe anul 
1956. Cu ani fn urmă, acesta era 
un eveniment oarecare; de desfă
șurarea jocurilor de rugbi prea pu
țini se interesau iar deschiderea 
sezoanelor, ca și finalul lor, erau 
consemnate, de obicei, doar de 
pasionați și de unit statisticieni.

In prezent, campionatul republi
can de rugbi reține atenția unui 
număr sensibil sporit de spectatori, 
deoarece acest sport s-a dezvoltat 
cu fiecare an iar Jucătorii romîni 
de rugbi au adus țării noastre nu
meroase succese pe plan internațio
nal. Desigur că ar fi încă multe 
de spus despre cauzele care fac ca 
astăzi jocurile de rugbi să fie ur
mărite de mii de spectatori, ca șî 
despre drumul pe care mulți tineri 
l-au urmat pentru a ajunge pe te
renurile de joc, răspîndite acum nu 
numai în cartierele Bucureștiuluî, 
cî și la Orașul Stalin, Tecuci, Cluj, 
Timișoara, Arad, Galați și în alte 
localități. In general, aceste Iuj 
cruri sînt cunoscute.

La deschiderea unui nou sezon, 
dorim să ne adresăm în primul rînd 
celor care sînt angrenați direct în 
procesul de dezvoltare a acestui 
sport în țara noastră și de care de
pinde, în cea mal mare măsură, 
mersul șl de aci înainte al rugbiu- 
lul pe calea răspîndirii sale cît mai 
largi și a îmbunătățirii calității 
sale-.

Faptul că un turneu de rugbi va

O imagine care reamintește iu bitorilor rugbiului de frumoasa 
victorie objinută de echipa Locomo tiva asupra redutabilei formalii pa
riziene P.U.C.

Așteptăm și pentru acest an satisfacții de aceleași proporfii.

Cu prilejul unei competiții
Mîine dimineață" se va desfășu

ra în Capitală cel de-al doilea con
curs motociclist al anului. Aler
gătorii bucureșteni se vor întrece 
în cadrul unei competiții de trial 
(ramură a motocrosului) organi
zată de Comitetul C.F.S. al raio
nului 1 Mai, în colaborare cu co
misia orășenească de specialitate. 
Traseul trialului este situat în re
giunea „Lacul Tei" pornind de la 
capătul liniei de tramvai 17, loc 
de unde starterul va da semnalul 
începerii întrecerilor (ora 9,30).

Ca amănunte tehnice, trebtHe 
să arătăm că traseul acestei com
petiții măsoară aproximativ 3 km. 
urmînd a fi acoperit de concurenți 
de patru ori. Plecările se vor da 
individual, din 30 în 30 secunde, 
iar între clase din 5 în 5 minute.

După modul în care s-a desfă
șurat prima alergare motociclistă 
a anului, „Cupa 16 Februarie" — 
Pe un traseu de numai 12,500

Comisia regională de atletism din 
Oradea a alcătuit un juriu format 
din 45 de-arbitri, cu care s-a făcut 
un instructaj special în vederea 
unei cît mai bune organizări teh
nice. In general, organizatorii, fo
losind experiența anului trecut, ca 
și sugestiile primite din partea co
misiei centrale de atletism, s-au 
străduit să asigure întrecerilor tot 
cadrul corespunzător. A fost desfă
șurată o temeinică activitate de 
propagandă și agitație în jurul a- 
cestei importante competiții atle
tice. Față de cererile care existau 
în rîndurile spectatorilor de a asis
ta la desfășurarea întrecerilor, se 
luase inițiativa formării unei gar
nituri speciale de tren de la Ora
dea la Băile 1 Mai. In situația ac
tuală, bineînțeles că s-a renunțat 
la acest tren, dar este sigur că de 
astă-dată numărul spectatorilor va 
fi cu mult maj mare, eu atît mai 
mult, cu cît ei vor putea urmări în

inaugura sezonul internațional în 
aer liber la noi în țară și chiar cu 
o participare unică pentru acest 
sport (turneul Intercapitale Ia care 
vor fi prezente formațiile reprezen
tative ale orașelor Paris, Roma, 
Praga șî București) nu poate scăpa 
unui observator atent, și el relevă 
creșterea prestigiului rugbîului ro- 
mînesc peste hotare, ca șî recunoaș
terea valorii sale. Desigur că, ală
turi de acest turneu, celelalte jocuri 
internaționale pe care le vor avea 
de susținut jucătorii noștri în acest 
an ca șî în viitoarele sezoane, ri- 
duză sarcini de o mare importanță 
în fața formațiilor noastre de rugbi. 
Desfășurarea campionatului trebuie 
să fie folosită la maximum pentru 
punerea la punct a tuturor chestiu
nilor de ordin tehnic și tactic care 
mai lasă încă de dorit. Jocul sim
plist pe care-1 practică unele echi
pe ,în dorința de a „scoate" un re
zultat cît mai... onorabil, trebuie a- 
bandonat. Antrenorii șî jucătorii 
trebuie să înțeleagă că, curajul ca
racteristic rugbiului nu se mărgi
nește la ciocnirea fizică de pe teren 
cî se extinde și la metodele de pre
gătire Și la găsirea de noi forme 
în joc, dare să îmbogățească pa
trimoniul acestui sport atît de com
plex, căruia fiecare dintre noi a- 
Vem datoria să-i adăugăm mereu 
alte lucruri inedite.

De asemenea trebuie dezvoltate 
acele calități caracteristice jocului 
echipelor noastre, cum sînt: atacu-

km. — se poate spune că aceasta 
a corespuns unei întreceri de veri
ficare a posibilităților motocicliști- 
lor noștri fruntași care au avut o 
îndelungată perioadă de inactivi
tate competițională. Iată de ce 
concursul care urmează să aibă 
loc mîine dimineață este așteptat 
cu un legitim interes*

De altfel, este cazul să arătăm 
că amatorii de sporturi mecanice 
din Capitală nu i-au mai văzut 
pe motocicli.ști întrecîndu-se (în 
afara „Cupei 16 Februarie") de 
niai bine de 6 luni și aceasta nu 
pentru că motocicliștii ar fi avut 
programate întreceri în alte centre 
din. țară, ci pentru simplul motiv 
că alergări motocicliste — mai 
niult sau mai puțin importante — 
nu au mai avut Ioc din octombrie 
J955, cînd s-a desfășurat la Ora
șul Stalin „Concursul internațio
nal de motocros". Or, se știe că 
la acel concurs reprezentanții noș- 

o formă 
la ultimele 
emerit al

condițiuni și mai bune desfășurarea 
crosului.

Față de înscrierile provizorii fă
cute pînă acum, se așteaptă ca la 
startul celor patru întreceri să se 
alinieze peste 300 de atleți și atlete, 
care vor oferi cu siguranță o luptă 
sportivă de toată frumusețea. Din
tre concurenții seniori 
foarte bună au arătat 
antrenamente maestrul 
sportului Dinu Cristea, (care a cîș 
tigat pînă acum de 10 ori titlul de 
campion național de cros) și tînărul 
Ștefan Mihaly. La femei, cu cele 
mai multe șanse se prezintă cam
pioana anului trecut, Nina Pasciuc 
și Alexandra Sicoe.

fn schimb la juniori și junioare 
nu se prea fac pronosticuri, deoa
rece, ca de obicei, cu prilejul cro
surilor apar de fiecare dată elemen
te noi și talentate care răstoarnă 
aceste previziuni

TUDOR VORN1CU 

rile chiar din terenul propriu, exe
cuțiile în plină viteză, jocul' colec
tiv al înaintării. Pe lîngă aceste ca
racteristici, trebuie folosite cu cu» 
raj și observațiile pe care tehnicîe-’ 
nii noștri le-au făcut cu prilejul 
meciurilor internaționale urmărite 
în diverse ocazii.

Odată cu deschiderea noului s^ 
zon, și arbitrilor le revin importan
te sarcini. Ei vor trebui să aplice 
regulamentul în mod just, ținînd 
seama de toate prevederile regula
mentului internațional, deoarece îg- 
norînd noile reguli de joc ei nu faci 
nimănui nici un servicî; prin a- 
ceasta, dimpotrivă, frînează dez-; 
voltarea rugbiului și pun în infe
rioritate pe reprezentanții noștri în 
meciurile internaționale viitoare.

Elementelor tinere va trebui să lî 
se acorde o mai mare aten
ție și o încredere sporită față 
de sezoanele trecute, deoarece, 
întinerirea loturilor formațiilor 
divizionare la rugbi se impu-î 
ne cu necesitate. Acest fapt se vă-» 
dește mai ales atunc; cînd ne refe
rim la cei apți să figureze în echipa 
reprezentativă a Capitalei sau în 
cea națională, unde mulți jucători 
se consideră „titulari de drept" și 
nu mai sînt stimulați în pregătirea 
lor sub toate aspectele. îndrăznim 
să afirmăm că meciurile cu Franța 
din 1957 trebuie să fie pregătite încă 
de pe acum. Aceasta înseamnă că 
munca antrenorilor și a jucătorilor 
trebuie să aibă un caracter de pers
pectivă, legat de creșterea acelor 
tineri care la datele respective vor 
putea îmbrăca tricoul echipei na
ționale.

Desigur că din colaborarea tutu
ror acestor factori rugbiul va avea 
de cîștigat. Dorim ca apropiatele 
întîlniri internaționale să confirme 
această presupunere și să avem 
plăcerea de a aplauda noi victorii 
ale rugbiștilor romîni în sezonul 
internațional. Întrecerea celor maî 
bune 10 formații din țară, care va 
începe mîine, poate însemna punc
tul de plecare pe drumul unef acti
vități rodnice în viitorul apropiat 
și baza unor succese de și mai mari 
proporții în anii următori. Apelăm 
la toți cei care au iubit și iubesc 
rugbiul pentru a-î face să înțeleagă 
importanța competiției naționale 
care se va deschide mîine, îndem- 
nîndu-i să-și unească forțele și pri
ceperea pentru progresul rugbiului 

romînesc.

motocicliste
tri au avut o comportare sub orice 
critică și aceasta datorită și in
suficientei lor pregătiri în condi
țiuni de concurs. Se vede că fo
rurile de conducere a activității 
moto nu au tras nici o învățătură 
din comportarea slabă a alergă
torilor și din deficientele care stau 
la baza acesteia, pentru că altfel 
nu se poate explica totala indi
ferență față de atitudinea asocia
țiilor și colectivelor sportive cu 
secții moto care se complac și în 
prezent în a privi cu dezinteres 
acțiunile menite să contribuie la 
ridicarea nivelului tehnic ai motu- 
cicliștilor.

Nu mai departe decît acum 
două săptămîni asociația Metalul 
trebuia — conform angajamente
lor luate și 'programului competi- 
țional pe anul în curs — să or
ganizeze un concurs de trial. A- 
ceastă competiție nu a avut loc 
și vina aparține în exclusivitate 
asociației Metalul.

Comisia centrată de auto-moto
trebuie să intervină neapărat pen
tru a scoate din inerție asocia
țiile. să activizeze comisia orășe
nească auto-moto București și să 
o sprijine, intervenind la asociații 
pentru ca acestea să-și trimită 
reprezentanți la ședințele de lu
cru ale respectivei comisii. Orice 
altă suspendare de competiție 
prevăzută în calendar va face ca 
alergătorii noștri să se prezinte 
și pe mai departe slab pregătiți 
la concursurile internaționale care 
voi*  avea loc anul acesta.

In ce privește concursul de mîi
ne, la acesta au obligația să par
ticipe toți motocicliștii fruntași din 
Capitală indiferent dacă și-au 
ales ca specialitate întrecerile de : 
motocros și regularitate sau pe j. 
acelea de viteză și dirt-track. Mo
tocicliștii, colectivele și asociațiile 
sportive nu trebuie să uite că fi
nala campionatului de regularita
te va avea loc la începutul lunii 
aprilie și că pentru o finală de 
campionat alergătorii au nevoie 
de o pregătire excelentă

2 G. ȘTEFAN ESCU



începe întrecerea celor mai bune echipe de fotbal!
Ce ne va aduce campionatul de anul acesta?

Această legitimă întrebare și-o 
pun toți cei care practică fotbalul, 
toți cei care l-au îndrăgit Ea nu 
izvorăște numai dintr-o simplă cu
riozitate, ci își are rădăcina mai 
mult în dorința tuturor ca echipa 
preferată, fotbalul nostru în gene
ral, să progreseze și să înregistreze 
de la an la an succese din ce în ce 
mai însemnate.

AnuJ acesta, nerăbdarea cu care 
este așteptată deschiderea sezonu-- 
lui este și mai mare, pentru că 
niciodată nti au existat atîtea preo
cupări din partea tuturor factorilor 
cu răspundere, ca echipele noastre să 
se prezinte cît mai bine pregătite. In 
baza analizelor d'e la sfîrșitul anu
lui trecut, Comisia centrală de fot
bal și Direcția Fotbalului _ din 
G.G.F.S./G.M. au luat și direct și prin 
subcomisiile, colegiile de antrenori 

și arbitri cît și prin antrenorii de 
stat, o serie de măsuri administra- 
tiv-organizatorice, au elaborat un 
„îndrumar" cu materialul tehnic și 
metodic necesar — totul în scopul 
de a atinge la un nivel cît mai 
înalt, dezideratul exprimat tn ar
ticolul din ziarul „Scînteia" : RIDI. 
©AREA CALITATIVA A FOTBA
LULUI IN PATRIA NOASTRĂ- 
Toate acțiunile și conferințele au 
avut și un caracter mobilizatoric, 
adresîndu.se tuturor factorilor : con
ducători, jucători, antrenori, arbi
tri, — de a se ridica peste unele 
interese înguste — fie de colectiv, 
de patriotism local, fie de afirmare 
personală — și de a-și pune toată 
capacitatea în slujba unei opere 
mari, comune, cu scopul ridicării 
fotbalului romînesc în rîndul celui 
din țările fruntașe în acest sport.

Activitatea depusă de la începutul 
anului- ne îndreptățește să conside
răm că chemarea forurilor a fost 
înțeleasă. Colectivele ari avut preo
cupări mai serioase decît în anii 
trecut! pentru asigurarea conditiu- 
nilor. Dacă nu au reușit din plin, 
aceasta se datorește unor condi- 
țitint atmosferice cu totul nefavo
rabile. pentru a căror combatere co
lectivele noastre nu an asigurată 
încă baza materială necesară. Tre
buie subliniate însă, eforturile de
puse de iucători si antrenori, care 
— în ciuda condițiilor vitrege — au

Antrenorii despre campichat
B. MARIAN (Locomotiva Bucu

rești) : Campionatul de anul acesta 
va fi mai interesant ca oricînd și 
aceasta din două motive: 1. echi
pele sînt mult întărite mai ales 
cu elemente tinere și capabile, sînt 
omogene, echilibrate; 2. echipele 
s-au pregătit cu multă ambiție și 
conștiinciozitate, atingînd un sta
diu avansat. Cu astfel de echipe 
este normal să mă aștept la jocuri 
înverșunate din care să cîștige ca
litatea fotbalului. Ca favorite ale 
campionatului le consider pe 
C.C.A., Dinamo București. Flamura 
roșie Arad și Știința Timișoara 
In ce privește echipa noastră, noi 
nu avem veleități la titlu, ci ur
mărim o comportare meritorie, la 
nivelul unei echipe medii.

ILIE OANA (Flacăra Ploești): 
Va fi un campionat echilibrat și 
este greu de pronosticat cine-l va 
cîștiga. Echipele fiind echilibrate 
ca forțe, cred că șansele vor fi de 
partea acelora care vor fi mai bine 
pregătite, tn ce ne privește, promi
tem în primul rînd un joc de 'ca
litate și apoi o comportare cel pu
țin la fel de bună ca anul trecut

V. MARDARASCU (Dinamo O 
rașul Stalin): Mă aștept ta o în
trecere interesantă, echilibrată. In 
ce mă privește, doresc ca toate e- • 
chipele noastre de frunte să rea
lizeze întîlniri de valoare. Acea-

a Concursul Pronosport nr. 11 
de mîine 18 martie a.c. cuprinde 
6 meciuri din prima etapă a cam
pionatului categoriei A de fotbal 
din țara noastră, o întîlnire din 
campionatul italian și 5 meciuri din 
campionatul francez* dio „Superelectromagnetica" și 6 bi

ciclete „Diamant" prin tragere din 
urnă .

Par i'icipanții din Capitală care 
dețin buletine cu 0 rezultate de la 
acest concurs sînt rugați să par
ticipe.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 12 

Etapa din 25 martie 1956
I. C.C.A. Buc. — FI. Ploești 

(camp. cat. A)
II. Loc. Timiș. — Loc. București 

(camp. cat. A).
III. Știința Cluj — Știința Timiș, 

(camp. cat. A).
IV. Prog. Oradea — Prog, Buc.

a Luni 19 martie va avea loc la 
agenția centrală Pronosport din 
Calea Victoriei 9, tragerea din ur
nă a premiilor speciale . atribuite 
concursului Pronosport nr. 9 din 4 
martie a.c.

Datorită reportărîi premiilor spe
ciale de la concursul Pronospport 
nr. 7 anulat, premiile ce se vor 
extrage din urnă la acest concurs 
s-au dublat și constă din următoa
rele obiecte:

Două motociclete „Moscva" par
ticipant lor cu cele mai multe va
riante cu 0 rezultate, două moto
ciclete „Moscva", 6, aparate de ra- 

nmnc.t cu multă abnegație și per
severență, înfruntând gerul, viscolul, 
terenurile desfundate și iăcînd, în 
unele cazuri, adevărate sacrificii 
pentru a nu-și întrerupe activitatea 
de pregătire. Jocurile de verificare 
6usținute la 10 martie au confir
mat valabilitatea muncii depuse. 
In același timp însă, au dovedit un 
lucru și mai îmbucurător: toate e- 
chipele s.au străduit să presteze 
un joc de bună calitate.

Desigur, în aceste jocuri au ieșit 
în evidență și o serie de dificiențe, 
mai ales de ordin'tehnic și tactic. 
Aceste deficiențe pot fi însă.elimi- 
nate treptat, odată cu îmbunătățirea 
terenurilor de joc. Important este 
însă, ca toate echipele noastre, fie', 
care jucător în parte și ^antrenorii 
să insiste mai departe și în jocurile 
de campionat, la ridicarea calitativă 
a fotbalului, iar ceilalți factori —• 
conducătorii colectivelor în primul 
rînd, apoi arbitrii și presa — să-i 
încurajeze în permanență în stră-' 
duințeîe lor.

In astfel de condițiuni și lucrînd 
temeinic și cu răbdarea cuvenită, 
este sigur că în sezonul care în
cepe mîine, fotbalul nostru va putea 
înregistra un puternic reviriment 
calitativ care, în timp, va aduce șl 
o afirmare — sub raportul rezultate
lor — pe tărîm internațional.

Personal, sînt convins că entuzias
mul cu care au lucrat pînă acum 
jucătorii și antrenorii nu va scă
dea, ci dimpotrivă va crește pe 
măsură ce vor reuși, individual și 
în ansamblu, să presteze jocuri din 
ce,în ce mai bune. Ei vor căuta me
reu procedee și soluții cît m>ai bune 
pentru a întrece pe adversari și vor 
renunța Ia diferite mijloace negative 
sau nesportive, pentru a cuceri vic
toria sau puncte cu orice preț. De 
asemenea, îmi exprim speranța că 
publicul spectator se va alătura o- 
rientării generate spre calitate și nu 
va pretinde echipelor preferate nu
mai rezultate, ci în primul rînd, 
joc de calitate, răsplătind fără reți- 
nere pe cele care merită, chiar și 
atunci cînd nu ar fi la miiloc ju
cătorul sau echîna simpatizată.

EMERICH VOGL 
președintele Colegiului Central 

de Antrenori

sta ar fi contribuția lor cea mai 
de preț adusă la progresul fotba
lului romînesc. In privința echipei 
noastre, una din cele mai tinere 
din campionat, pot spune că ne 
vom strădui să împlinim acest de
ziderat care nu este numai al no
stru, ci și al zecilor de mii de iu
bitori ai fotbalului, pe care ti do
rim alături de noi în lupta pentru 
un fotbal de calitate".

PROGRESUL-ȘTIINȚA CLUJ 
LA RADIO

Duminică, în jurul orei 16,50, pe 
programul II al posturilor noastre 
de radio se va transmite de pe 
stadionul Dinamo repriza a doua a 
jocului Progresul-Știința Cluj.

Mîine în cadrul radjo-maga. 
zinului care se transmite cu în
cepere de la orele 14,30 pe pro
gramul I, Mircea Crișan va pre
zenta cîteva momente vesele în 
legătură cu începerea activității 
la ’fotbal.

Acest program va fi retrans
mis pe stadioanele Dinamo și 
Giulești.

Iată o fotografie cum am dori să mai publicăm: portarul la lucru I 
Asta înseamnă că înaintașii joacă, nu... glumă și ajung des la poar
tă, punînd la grea încercare pe ap ărătorii buturilor.

Primele jocuri, primii arbitri, ultimele pregătiri...
Așadar, din nou la fotbal 1
De mîine, campionatul categoriei A va aduna pe terenurile din {ară 

zeci de mii de iubitori ai fotbalului, dornici să asiste la marea între
cere a celor mai bune echipe.

Mîine fotbaliștii noștri cei mai buni se vor înfrunta în următoas 
rele jocuri:

București (Stadionul Dinamo, ora 16): Progresul București — 
Știința Cluj (arb. D. Schulder, la tușe: D. Rusu și Șt. Munteanu- 
București).

București (Stadionul Giulești, ora 16): Locomotiva — Minerul 
Petroșani (arb. S. Segal, la tușe: Gh. Dulea și C. Trișcu-Buc.).

Bacău : Dinamo — Dinamo Bucu rești (arb. Z. Drăghici-Qonstanța, 
la tușe: V. Ultimescu și I. Ciobanu- Iași).

Orașul Stalin: Dinamo — C.C.A. (arb. Al. Toth-Oradea, la tușe: B. 
Cristescu și Ilie Oprea-Ploești).

Ploești: Flacăra — Locomotiva Timișoara (arb Gh. Dumitrescu- 
București, la tușe: M. Cîțu și I. Nestor-Buc,).

Timișoara: Știința — Progresul Oradea (arb. Șt. Mataîzer-Craiova, 
la tușe: W. Milancovici și Gh, Sporea-Arad).

Favoriții jocurilor ? E greu de spus acum la început de campionat, 
cind trebuie acordat același credit tuturor echipelor. Deci, jocuri echi
librate, în vederea cărora ultimele 
vede mai jos.

BUCUREȘTI: Dintre cele patru 
echipe care reprezintă Capitala în 
campionatul categoriei A, două vor 
juca în deplasare, iar două „acasă". 
Dinamo București pleacă spre Ba
cău în dimineața aceasta. Pe tere
nul „Steaua roșie" dinamoviștii vor 
alinia următorul „unsprezece" : 
Birtașu — Torna,.Băcuț II, Szdko— 
Călinoiu, Băcuț I — Nițulescu, Ni- 
cușor, Ene, Neagu, Suru. C.C.A. a 
pornit aseară spre Orașul Stalin. 
Formația prezintă o singură pro
blemă: aceea a portarului care va fi 
ales între Voinescu și Toma. In rest, 
echipa va fi aceasta: Zavoda II, A- 
polzan, Ivănescu — Onisie, Bone- 
Cacoveanu, Constantin, Alexandres- 
cu, Zavoda I, Tătaru. In Giulești, 
pregătirile au fost terminate iar 
formația... aproximativă se prezintă 
astfel: Coman (Dungu) — Dodea- 
nu, Vărzan II, Macri . (Fodor) — 
Bodo, Neamțu — Copil III, Langa, 
Olaru (Ene II), Georgescu (Ola- 
ru), Filote. Semnele de întrebare... 
și parantezele sînt provocate de in
disponibilitățile — de moment — 
ale lui Macri și Georgescu. In sfîr- 
șit, Progresul FB va porni la „a- 
salt" împotriva Științei Cluj cu ur
mătoarea echipă : Cosma — Gref, 
Bratu, Soare — Ciocea, Știrbei — 
Moldoveanu, Srnărăndescu, Cruțiu. 
Ozon, Blujdea.

TIMIȘOARA. Reprezentantele o- 
rașului de pe malul Begăi au ter
minat „repetițiile". Ele au jucat cu 
Metalul Reșița (Locomotiva) și 
Flamura roșie U.T.T. (Știința) în- 
vingînd cu 3—0 și, respectiv, 5—1. 
Pentru jocurile de mîine ele au a- 
nunțat următoarele formații: LOCO
MOTIVA: Franciscovici — Corbuș, 

(camp. cat. A).
V. FI. r. Arad — Dinamo Bacău 

(camp. cat. A).
VI. Dinamo Buc.—Din. Or. Stalin 

(camp. cat. A).
VIL Franța — Austria
VIII. R. P. Ungară juniori — 

Franța juniori.
IX. Spăl — Milan (camp, italian)
X. Anulat
XI. Napoli — Atalanta (camp, 

italian)
XII. Internazionale — Sampdoria 
(camp, italian)

MECIURI DE REZERVA
A. Lazio — Bologna (camp, ita

lian).
B. Fiorentina — Lanerossi (camp, 

italian).
C. Locomotiva Buc. — Știința 

I.C.F. (baschet fern.)
D. C.C.A. Buc. — Constr. Cluj 

(baschet mase)

pregătiri au fost intense, cum se

Androvici, Rodeanu — Ferenczi, 
Ivanenco — Călin, Țigăniuc, I. Co
vaci, Avasilichioaie, Bădeafițu. ȘTI
INȚA: Curcan — Sbîrcea, Don, Flo- 
rescu — Cojereanu, Nicolin —- Gîr- 
leanu, Tănase, Ciosescu, Dinulescu, 
Boroș. In cazul cînd Brînzei se va 
simți bine — are o ușoară întindere 
de ligament — va juca în locul luî 
Don.

ORADEA. Progresul... va re
intra în categoria A cu următoarea 
echipă: Gebner — Vărzan I, Cari- 
caș, Kiss II — Barta, Tiriac-—Toth, 
Koszegi, Florea, Mesaroș, Kiss I.

ORAȘUL STALIN. Vremea hu 
este tocmai favorabilă fotbalului în 
orașul de la poalele Tîmpei. Tempe
ratura era ieri de —-3 grade. Terenul 
va fi însă în bună stare, așa că, la 
ora 16, echipa C.C.A. (cu formația 
anunțată) va intra pe stadionul Ti
neretului spre a-și disputa întîieta- 
tea (...și a realiza un joc frumos, 
completăm noi) cu Dinamo Orașul 
Stalin care va utiliza formația: Sta
in ate —■ Moarcăș, Lazăr, Sereș — 
Hidișan, Florescu — Szakaci I, Ra
dulescu, Ristin, Csegezi, Mihai.

BACĂU. Interesul cu care este 
așteptat meciul de la Bacău nu e 
greu de explicat: echipa locală de
butează în categoria A întîlnind pe 
campionii țării. Lucrările pentru cu
rățirea terenului se desfășoară in
tens, astfel că echipa: Munteanu — 
Popa, Weber, Cîrnaru — Cicerone, 
Vasile—Dărăban, Corneanu, Gram, 
Firică, Hulea are toate posibilitățile 
să realizeze o întîlnire valoroasă în 
compania dinamoviștilor bucureș- 
teni.

PLOEȘTI. Flacăra a făcut un 
meci de antrenament în compania e- 

chipej de juniori (7—0) și a Meta
lului Sinaia (4—1), jucînd cîte o 
repriză cu fiecare. Formația de du
minică este următoarea : Maroși — 
Pahonțu, Marinescu, Neacșu — 
Cosmoc, Pereț — Leucă, A. Teo- 
dorescu, Zaharia (Drăgan), A. 
Munteanu, Ghiță. Singurul punct de 
întrebare: Drăgan.

PETROȘANI. După toate indica
țiile, Minerul va sosi. în Capitală în 
cursul zilei de azi. Formația proba
bilă : Gram (Crîsnic) — Romoșan, 
Vasiu, Panait — Coidum, Farcaș — 
Paraschiva, Demien, Munteanu, 
Gabor, Sima.

CLUJ. Dacă toate formațiile pe 
care le-am prezentat au multe „pro
babilități" nici aceea a Științei Cluj 
nu face excepție: Cătină — Szeke- 
ly, Luca, Isac — Cojocaru (Nedel- 
cu I), Zeană (Georgescu) — Suciu, 
Lutz, Dragoman, NedeUti II, A- 
vram. Studenții sosesc în Capitală 
în dimineața aceasta.

In ultimele zile 
pe terenurile de fotbal

Flamura roșie Arad, care nu este 
programată în prima etapă a cam- 
pionatului, va juca mîine un „amP 
cal" cu Locomotiva Arad pe terenul 
acesteia din urmă. Joi, textiliștii au 
făcut un antrenament „în familie": 
probabilii contra posibilii. Au cîștf- 
gat probabilii cu cinci goluri (Bob’ 
toș — 11 m., Mateon, Petschowskf, 
Dudaș, Birău) contra două (Pop 
Tîrlea). Formația probabilă : Faur 
(Horvat) — Sziics, Dușan, Farmati- 
Mercea (Capaș), Serfozo-Jurcă, 
(Dudaș), Atateon (Mercea), Boitoș, 
Petschowski. Birău.

★
Un joc de antrenament (2 reprize 

a 30 minute) au susținut și echipele 
arădene Metalul și Locomotiva. Me-J 
talul a învins cu 1—0 (0—0) prin' 
punctul înscris de Moldoveana.: 
Constructorul Arad a întîlnit pe Mi-’ 
nerul Lupeni cu care a terminat Ia 
egalitate : 2—2 (2—0), punctele 
fiind marcate de Seleușan, Carpi- 
net, respectiv Pinghert și Morar.

*Avîntul Reghin a jucat la Toplita 
cu Avîntul din localitate. Rezultat: 
3—1 (2—0) pentru Toplița. Lupașcu 
(2) și Simon ău înscris perrtru gaz
de. Catană pentru oaspeți.

★’
Flacăra Cîmpina a susținut un 

meci amical acasă, în compania 
Flăcării Moreni, de care a dispus 
cu 4—0 (1—0). Gazdele si-au apro
piat victoria prin punctele marcate 
de Lungu (2), Dumitru și Ciobo- 
taru.

Două partide de verificare au avut 
loc la Baia Mare. In prima, . Pro
gresul Satu Mare a întrecut Dinamo 
Baia Mare cu 1—0 (0—0) prin
punctul marcat de Ștefănescu, iar 
în al doilea Minerul Baia Mare a 
dispus de Dinamo Tg. Mureș fot cu 
1—0 (0—0), golul fiind înscris da 
Takacs

Vești despre cîteva din echipei» 
din categoria C.

Progresul Turda a întîlnit o e- 
chjpă regională — Voința Cluj — 
șî a cîștigat cu 2—1 (0—0) Puncte
le au fost marcate de Buzdun (2) 
respectiv Halmagy. Cealaltă echi
pă din Turda, Constructorul, a ju-' 
cat la Luduș cu Progresul și â 
pierdut, cu 1—0.

îlr
Două meciuri amicale programate 

mîine :
Baia Mare : Minerul — Locomo

tiva Cluj
Cluj: Flamura roșie I. H. —* 

Dinamo 6. -

W ne reamintim!
■ La jocurile de campionat nu 

se schimbă jucătorii sub nici un 
motiv, conform regulamentului 
F.I.F.A.

■ Toate jocurile vor începe la 
ora 16 precis șî’arbitrii sînt primii 
care trebuie să respecte această 
oră.

■ La stadionul Giulești locurile 
sînt numerotate" și trebuie respec
tate de spectatori, după cum ur
mează:

Tribuna I (intrarea prin Cal. 
Giulești) sectorul A: nr. 1-1242, 
sectorul B: nr. 1-2511; tribuna II 
sectorul E (intrarea prin curtea 
stadionului) ; nr. 1-3576 sectorul F 
(intrarea prin Cal. Giulești): nr. 
1-3200; peluza (intrarea prin, 
curtea stadionului), sectorul C: nr. 
1-2918, sectorul D: nr 1-2838.

■ La stadionul Dinamo locurile 
vor fi numerotate de Id 1 aprilie. 
Totuși, spectatorii trebuie să păs
treze ordinea și să respecte sectoa
rele la care au bilete.

Lotul de junioori se pregătește 
pentru Budapesta

In cadrul programului de pregă
tire în vederea Turneului FIFA, lo
tul de .juniori a făcut două antre
namente la Orașul Stalin. In al 
doilea, efectuat joi, echipa de ju
niori a întîlnit formația Dinamo 
Orașul Stalin cu care a terminat 
la, egalitate; 2-2 (2-1) prin punc
tele marcate de Raab și Drideâ 
Pentru dinamoviști au înscris: Hi
dișan și Mihai. Lotul de juniori a! 
arătat o foarte bună pregătire fi* 1 II. III. IV.-' 
zică și tehnică și s-a orientat bine 
în teren, desfășurînd acțiuni va-) 
riate în viteză. Mîine, juniorii vor! 
susține o nouă întîlnire de antre-f 
nament. de data aceas‘a .în com
pania form-tiei de juniori a Pro
gresului București.

adres%25c3%25aendu.se


Campionate republicane
O ETAPA FOARTE iNTERESAN-

I TA IN CAMPIONATELE DE 

jF BASCHET

Infrîngerea echipei clujene Cons
tructorul în fața proaspetei pro
movate în categoria A Progresul 
Arta București a fost oare un sim
plu accident ? Dar victoria jucă
toarelor de la Progresul Oradea 
asupra Locomotivei București (ca
re cu o săptămînă în urmă dispu
sese de Constructorul București) 
s-a datorat cu adevărat valorii 
mai bune a orădencelor ? Studen
ții de la I.C.F. vor înregistra a 
patra înfrîngere consecutivă ? Ti
nerele de la Știința Ministerul 
Invățămîntului vor „lua" primul 
examen cu adevărat greu în cam
pionatul din acest an ?

Iată numai cîteva din numeroa_- 
sele întrebări pe care le ridică 
etapa campionatelor republicane 
'de baschet masculin și feminin 
'din această săptămînă. întrebări 
care nu vor căpăta răspuns de- 
cît duminică seara, după ce vor 
fî cunoscute toate rezultatele. 
Ceea ce trebuie neapărat reținut 
este faptul că întrecerile din ca- 
'dru| campionatelor republicane de 
baschet sînt cu adevărat deosebit 
Me atractive și că fiecare etapă, 
fiecare meci, interesează în cea 
mai mare măsură nu numai pe 
jucători sau antrenori, ci și ma
rea masă de spectatori. Iar „răs
punsurile la întrebări urmează să 
le aflăm azi și mîine, după desfă
șurarea următoarelor partide:

FEMININ : Știința Ministerul 
Invățămîntului—Progresul Oradea; 
Flamura roșie Oradea—Locomotiva 
C.FR. București; Constructorul 
București—Voința Orașul Stalin ; 
Știința I.C.F. București—Progre
sul Tg. Mureș; Metalul Cluj — 
Știința Cluj ; MASCULIN : C.C.A. 
—-Progresul Arta București; Știin
ța I.C.F. București—Dinamo Tg. 
Mureș ; Dinamo București—Dina
mo Oradea; Progresul I.M.F. Cluj 
—Știința Timișoara; Progresul Tg- 
Mureș—Progresul Orașul Stalin; 
Constructorul Cluj—Locomotiva 
P.T.T. București.

In Capitală meciurile se dispută 
'după următorul program : azi în 
sala Floreasca de la ora 18: Cons
tructorul București—Voința Orașul 
Stalin (feminin), C.C.A.—Progre
sul Arta (masculin); mîine în sa
la Floreasca de la ora 16 : Știin
ța I.C.F. București—Progresul Tg. 
Mureș (feminin), Știința I.C.F.— 
Dinamo Tg. Mureș (masculin). 
Știința Ministerul Invățămîntului 
—Progresul Oradea (feminin), 
Dinamo București—Dinamo Ora
dea (masculin).

★

Incepînd de Ia 1 aprilie, jocurile 
de baschet din cadrul campiona
tului masculin al categoriei A se 
vor desfășura în aer, liber. Pentru 
a se asigura buna desfășurare a 
întrecerilor, colectivele sînt obli
gate să se îngrijească din vreme 
de repararea, utilarea și punerea 
în stare de funcționare a terenu
rilor.

PROGRESUL BUCUREȘTI —

PROGRESUL CLUJ, JLA TENIS

DE MASA

Campionatul republican de tenis 
de masă pe echipe (masculin și 
feminin) continuă duminica acea
sta cu disputarea meciurilor eta
pei a IV-a.

In Capitală au loc trei partide 
masculine deosebit de interesante- 
jCea mai atractivă se anunță în- 
tîlnirea dintre cele două echipe 
ale asociației Progresul din Bucu
rești și Cluj. Ambele formații cu
prind jucători fruntași și între
cerile lor vor da loc desigur la 
meciuri viu disputate și de un 
nivel tehnic superior. Progresul 
București va utiliza formația’ cea 
mai bună adică Angelica Rozea- 
nu, Tiberiu Harasztosi și Otto 
Bottner. Echipa clujeană va fi al
cătuită din următorul lot de 
jucători: Paneth, Gavrilescu, Co- 
bîrzan și Demeter.
. O altă întîlnire din Capitală va 

fi cea dintre echipa campioană a 
R.P.R. Flamura roși» Buc. (Reiter, 
Gantner, Ploscaru) și Voința A- 
rad (Andronache, Papp, Covaci). 
Cea de a treia partidă masculină 
t 

va’ pune față în față formațiile 
bucureștene Voința Lemn Mobilă 
și Constructorul.

In provincie se vor desfășura 
meciurile : Constanța : Dinamo — 
Dinamo Tg. Mureș ; Oradea : Fla
mura roșie—Progresul Satu Mare.

In campionatul feminin, sînt 
programate duminică numai me
ciuri în București : Flamura roșie 
•—Progresul Timișoara. Progresul 
—Progresul Cluj, Știința— Cons
tructorul. &

Echipele Dinamo Constanța șl 
Flamura roșie Oradea nu joacă în 
această etapă.

CONCURSUL DE FLORETA

AL ORAȘULUI BUCUREȘTI

Campionatul de scrimă al orașu
lui București a continuat joti după- 
amiază cu desfășurarea probei de 
floretă băieți. Timp de șapte ore, 
19 trăgători au luptat pentru cuce
rirea titlului de campion regional 
și pentru obținerea calificării în 
faza finală a campionatului. Majo
ritatea participant! lor au format-o 
floret-iștii tineri, a căror comportare 
a întrecut așteptările. In mod deo
sebit s-au "remarcat trăgătorii de la 
Tînărul Dinamovist (antrenor: 
Râul Dristoreanti), care au reușit 
de nenumărate ori să pună în dificul
tate pe floretLștiî cu mai multă 
experiență.

Dintre participant! numai Glieor- 
ghe Matei (Progresul F.B.) a ter
minat neînvins concursul, clasîn- 
du-se astfel, pe primul loc.

Prezența trăgătorilor Gh. Matei 
și B. Olănescu în acest concurs 
este însă nejustificată, întru
cât acești trăgători au norme ob
ținute pentru categoria I și con
form regulamentului nu au drept de 
participare.

La sfîrșitul întrecerilor a fost al
cătuit următorul clasament: 1. Gh. 
Matei (Progresul F.B.) 7 v., 2. B. 
Olănescu (Progresul F.B.) 6 v.; 3. 
I. Mihăilescu (Progresul F.B.) 5 v., 
4. P. Munteonu (Voința) 3 v., 5. M. 
Maxim (Tîn. Dinamovist) 3 v., 6. 
I. Cotlear (Voința) 2 v., 7. S. Bușe 
(Tîn. Dinamovist) 2 v., 8. R. KinaR 
(G.G.A) 0 v.

Conform, regulamentului, primii 
șase clasați sînt calificați pentru 
faza finală a concursului care începe 
miercuri la Sibiu. Deoarece Gh. Ma. 
tej și B. Olănescu au participat 
contrar regulamentului, locul lor în 
finală va fi ocupat de S. Btise si R. 
Knall.

Campionatul orașului București 
continuă astăzi (sabie) și mâine 
(spadă) în sala Progresul F.B.

JNTRECERILE DE ȘAH PE 

ECHIPE

■ In regiunea Ploești au luat 
sfîrșit întîlnirile care contează 
pentru prima fază a campionatu
lui republican pe echipe. Pentru 
semifinale s-a calificat echipa Mi
nerul I.S.A.R. Ploești, campioana 
orașului.- In întâlnirea decisivă, 
ploeștenii au întrecut echipa Fla
căra Cîmpina, care eliminase din 
competiție pe Metalul Sinaia. In 
două jocuri, Minerul I.S A.R. a 
învins Flacăra Cîmpina cu 572— 
27a' și, respectiv, 472—3H.

■ De un interes deosebit s-au 
bucurat întrecerile de șah din re
giunea Stalin. In campionatul O- 
rașului Stalin, care a reunit 11 e- 
chipe, cele două serii au fost câș
tigate de echipele asociației Ști

Turneul de verificare a lotului 
republican de tcuiis

Fără îndoială că marea surpriză 
a turneului de verificare a lotului 
de tenis al R.P.R., competiție do
tată cu „Cupa Constructorul", o 
constituie victoria trnărului jucător 
I. Rakosi asupra rutinatului T. 
Bădin. De la prima și pînă la ul
tima minge I. Rakosi a fost supe
rior adversarului său, întrecîndu-1 
din toate punctele de vedere. I. Ra
kosi a atacat curajos și cu succes 
la fileu, a trimis lovituri puternice^ 
Pe ambele părți ale terenului, a al
ternat jocul lung cu mingi scurte și 
a avut inițiativa aproape tot timpul 
meciului. T. Bădin a jucat la va- *•  
loarea sa. O surpriză poate fi so- 
cotită și victoria lui Gh. Cobzuc 
cu 3—0 asupra campionului R.P.R., 
C. Zacopceanu. învingătorul a prac
ticat un joc mai bun deeît în cele
lalte partide și a „speculat" toate 
greșelile adversarului. De altfel o 
remarcă valabilă în general pentru 
desfășurarea turneului de verificare

Etapa a Il-a a campionatului re
publican de lupte pe echipe se 
desfășoară în întregime mîine în- 
cepînd de la ora 10, în orașele Ga
lați, Arad, Tg. Mureș și Lugoj.

Programul întrecerilor este urmă
torul :
Grupa I: Galați : Dinamo Bucu
rești, Dinamo Orașul Stalin, Con
structorul Cluj, Flamura roșie Ga
lați.
Grupa II: Tg. Mureș: Voința Tg. 
Mureș, Dinamo Satu Mare, Con
structorul Ploești, Metalul Hune
doara
Grupa III: Lugoj: Flamura roșie 
Cluj, Metalul Reșița, Progresul 
Lugoj, C.C.A.
Grupa IV : Arad : Flamura roșie 
Arad, Flacăra Baia Mare, Progre
sul București, Locomotiva Timi
șoara

*

O parte dintre cei mai burii lup
tători de „libere" au susținut joi 
dimineața întîlniri în cadru] unul 
concurs de verificare. Concursul nu 
a scos în evidență decât într-o oa
recare măsură posibilitățile și cu
noștințele participanților. Astfel, a 
fost utilizată doar o mică parte din 
cele peste 70 acțiuni învățate, iar 
apărarea a constituit un punct vul
nerabil pentru cei peste 20 concu- 
■renți.

Unii dintre luptători, ca, de pildă, 
T. Ghincea. A. Tampa, M. Cseke, I. 
Rettî, Fr. Bolla, I. Pintea au arătat 
calități care le deschid perspective 
de progres. Mult schimbat în bine 
s-a prezentat Gh. Marton (cat. grea) 
care s-a mișcat ușor, a executat cu 
curaj o serie de acțiuni. Pe catego
rii primii s-au clasat : A. Ruzsi, 
I. Ghincea, V. Popescu, A. Tampa, 
I. Mureșan, M. Cseke, T. Tarbă, Gh. 
Marton.

este aceea că antrenorii-jucători 
(0. Caralufe, T. Bădin și Gh. Cob- 
ziuc) s-au prezentat mai bine de- 
cît ceilalți jucători (Gh. Vizirii, 0. 
Zacopceanu, Marin Viziru). Aceasta 
poate și pentru faptul că antrenorii- 
jucători joacă la antrenamente mai 
mult decât ceilalți. O mențiune spe
cială trebuie acordată și luî C. Ca- 
ralulis, care prestează un joc mult 
îmbunătățit.

Iată acum ultimele rezultate ale 
concursului : I Rakosi — T. Bădin 
6—2, 4—6, 7—5, 6—4 ; C. Garalu- 
lis — M. Viziru 6—4, 6—3, 6—2 ; 
Gh. Cobzuc — C. Zacopceanu 6—2, 
6-2, 6—4; Gh. Viziru — M. Vi. 
ziru 6—1, 6—2, 2—6 1—6, 4—6. 
In urma acestor rezultate clasamen
tul final al turneului se prezintă 
astfel : 1. G. Caralulis 5 pot, 2. 
T. Bădin 4 pct, 3. Gh. Viziru 3 pct.,
4. C. Zacopceanu 3 pct., 5. Macin 
Viziru 3 pct., 6. Gh. Cobzuc 2 pct., 
7. I. Rakosi 1 pct

ința, care s-au calificat astfel pen
tru finala pe regiune. 7 echipe 
s-au întrecut la Sibiu, unde titlul 
de campioană a orașului a fost 
cucerit de Progresul. In turneul 
final al Regiunii Stalin a ieșit câș
tigătoare echipa Progresul Sibiu 
care a totalizat 19 puncte in cele 
trei meciuri susținute. Sibienii s-au 
calificat astfel pentru semifinalele 
campionatului republican. Locul 
doi în turneu a fost obținut de 
Știința Orașul Stalin cu YI'U 

puncte, urmată de Știința II Ora
șul Stalin cu 7 puncte și Flacă
ra Victoria cu i'/î puncte.

• In Capitală, s-au jucat în 
cursul acestei săptămâni alte două 
runde ale campionatului de șah pe 
echipe. Aseară, în sala Locomotiva 
a avut loc jucarea partidelor între
rupte, ale căror rezultate au adus 
precizări în clasament. Iată scoru- 

- rile finale ale câtorva întâlniri mai 
importante: Constructorul I — Lo
comotiva II 572 — 272, Știința — 
Locomotiva I 5-^3, Știința Locomo
tiva II 772—72. Dinamo — Progre
sul Arta 772—72, Progresul D.C.S. 
— Dinamo 3—2 (3). După 6 runde, 
clasamentul este următorul: Con
structorul I 3972 P-, Dinamo 3472 
(3) p., Știința 33 p„ Progresul DCS 
27 (3) p., Constructorul II 23 p., 
Locomotiva I 22 72P„ Voința 22 p.. 
Progresul Arta 13 72 p„ Flamura 
roșie MCI 11 p., Locomotiva II 
10 p.X ■

ETAPA A II-A LA LUPTE

Mîine, la ciclocros:
„Cupa Campaniei agricole de primăvară” 

și „Cupa Sportul popular”
Joi după-amiază, concurenții la 

probele de ciclocros care se des
fășoară mîine dimineață, au fă
cut „în corpore" recunoașterea tra
seului. Au studiat cu atenție 
„punctele strategice", în _ special 
cele din Parcul de Cultură și O- 
dihnă I. V. Stalin, din Băneasa 
și Herăstrău, unde terenul este 
propice acțiunilor decisive. Și-au 
notat cu grijă punctele oficiale 
pentru încălecat și descălecat, dat 
fiind că într-un ciclocros acesta 
puncte sînt numeroase, cer o anu
mită dexteritate și joacă un rol 
important în obținerea unui rezul
tat bun.

Marele număr de sportivi care 
au participat la recunoașterea tra
seului, cum și interesul arătat de 
ci, lasă să se întrevadă o dispută 
sportivă interesantă — demnă de 
o „repetiție generală" înaintea 
campionatului republican progra
mat pentru 25 martie.

Din cei aproape 16 km. ai cursei, 
cel puțin 5 km. vor fi parcurși pe 
jos. Dacă mai punem la socoteală 
și porțiunile dificile (teren moa
le, noroios sau acoperit cu zăpa
dă), care de asemenea cu greu 
vor putea fi străbătute pe bicicle
tă, kilometrajul total al alergării 
pe jos va crește, desigur. Chiar 
dacă în cursa de mîine, sportivii 
vor alerga pe jos mai mult de 
30 la sută din traseu (ceea ce de
pășește cifra reglementară pentru 
trasee de ciclocros), aceasta va 
constitui, în schimb, un sever an
trenament pentru finala campiona
tului, a cărui rută totală depă-

Miine concurs de înot și jocuri 
de polo la bazinul Floreasca

Mîine, bazinul acoperit de la Flo
reasca găzduiește un nou concurs 
de înot, organizat de consiliul re
gional al asociației Voința în co
laborare cu colectivul sportiv Vo
ința Textil-confecții.

întrecerile se vor desfășura în 
două etape. Prima «Hapă se dis
pută mîine de la ora 10, avînd 
programate următoarele probe: 
SENIORI: 400 m. liber, 200 m. 
bras, 100 m. spate; SENIOARE : 
100 m. liber, 100 m.‘fluture del
fin, 4X100 m. liber; JUNIORI: 
100 m. liber, 4X100 m. mixt; JU
NIOARE •: 100 m. bras, 100 m. 
spato.

Deoarece concursul prezintă un 
bun prilej de verificare a pregă
tirilor efectuate pînă acum, este 
de așteptat o participare nume
roasă. Cea de a 2-a etapă se va 
desfășura duminica viitoare.

★
Tot mîine se dispută jocurile 

de polo din cadrul etapei a Il-a 
a „Cupei de iarnă", organizată 
de comisia orășenească de spe
cialitate. De la ora 12 se desfă
șoară meciurile Știința—Progre
sul (seniori), C.C.A.—Dinamo (se
niori), iar de la ora 17 : Dinamo 
B—Progresul (juniori), Metalul— 
Avîntul (juniori), Dinamo A— 
C.C.A. (juniori). Voința — Cons
tructorul (seniori).

AZI

Baschet — Sala Floreasca, de la 
ora 18: Constructorul—Voința (fe
minin); C.C.A. — Progresul Arta 
(masculin).

Popice. — Etapa a Vin-a a cam
pionatului orășenesc a categ. I de la 
ora 16 30, în sălile Progresul Gospo
dării, Recolta, „23 August”, Boleslaw 
Bierut.

MSINK

Natație. — Bazinul acoperit Flo
reasca. de la ora 10: concurs orga
nizat de asociația Voința '

Polo. — Bazinul acoperit Floreas
ca, de la ora 12: „Cupa de iarnă”, 
Ștlința-Progresul (seniori), CCA-Di- 
namo (seniori). De la ora 17: Dina
mo B-Progresul (juniori), Metalul- 
Avîntul (juniori), Dinamo A-C.C.A. 
(juniori), Votnța-Constructorul (se
niori)

Fotbal. — Campionatul categoriei 
A: Stadionul Dinamo, ora 16: Pro
gresul Bueurești-Știlnța Cluj; stadio
nul Ciulești, ora 16: Locomotiva 
București-Minerul Petroșani.

Baschet. — Sala Floreasca, de 'ia 
ora 16: Știința ICF-ProgresuI Tg. 
Mureș (feminin). Știința ICF-Dinamo 
Tg. Mureș (masculin). Știința Invăță- 

șește 20 km., .implicind deci cel 
puțin 7 km. de fugă pe jos.

Un pronostic ? Considerăm că 
nu este indicat. Și iată de ce. O 
mare parte din concurenți sînt 
foarte bine pregătiți, terenul este 
pe alocuri deosebit de dificil, pri- 
cinuiește numeroase derapări și 
chiar căzături; iar în unele punc
te se cere concurenților o adevă
rată măiestrie în stăpînirea echili
brului. Ca atare, surprizele — pe 
un teren cu gheață, lapoviță și 
noroi, vor fi... la ordinea zilei-

Prezența participanților la start 
(Ministerul Agriculturii) între ora 
9 și 9,30, pentru semnarea foilor 
de concurs. Startul : la ora 10. In 
proba de mîine. se vor decerne 
„CUPA CAMPANIEI AGRICOLE 
DE PRIMĂVARA" și „CUPA 
SPORTUL POPULAR".

ȘpGfiî[li!TlSi
• BOX. De la subredacția dto 

Cluj ne-au venit primele știri în 
legătură cu desfășurarea finalelor 
campionatului de calificare. Pînă în 
momentul <fe față au sosit La Cluj 
59 de pugiliști din regiunea București, 
Oradea, Bacău, Galați, Cluj, și re
giunea Stalin. Mai sînt așteptați 
finaliștii din regiunile Oraiova, Plo
ești, Iași, etc.

întîlnirile vor începe astă-seară 
în sala Armatei, la ora 19, și vor 
continua apoi în fiecare zi.

La Oradea, vor începe întrecerile 
juniorilor..
• TIR. Mîine, la poligoanele „Gh. 

Vasilichi", Dinamo, I.C.F. și Progre
sul, începând de Ia ora 9, va avea 
loc a doua etapă a „Cupei Voința", 
organizată de colectivul sportiv 
Voința Prestări Servicii. In această 
etapă se vor desfășura întrecerile 
pe echipe de’ armă sport 40 focuri 
poziția genunchi.

■ OINĂ. — Intre zilele de 21 și 
23 martie a.c. va avea loc la se
diul C-C.F.S./C.M. din str. Vasile 
Conta nr. 16 o consfătuire cu an
trenorii și arbitrii de oină, iar în 
zilele de 24 și 25 martie va avea 
loc conferința comisiei centrale de 
oină.

■ BASCHET. — Campionatul 
de calificare al orașului București 
se află în plină desfășurare. Du
pă patru etape, în clasamentul e- 
chipelor masculine se află pe pri
mul loc echipa Știința Mine, care 
nu a cunoscut infrîngerea. Ea a 
învins pînă acum formațiile Știin
ța Ministerul Invățămîntului, Ști
ința I.C.F., Progresul F.B. și Me
talul Energia. Pe locurile urmă
toare, la egalitate de puncte, se 
află echipele Metalul Energia, Pro
gresul F.B. și Constructorul. In 
continuarea clasamentului găsim 
echipele Progresul MGCIL, Voin
ța și Locomotiva I.C.F.

— La fete nu s-au disputat de
cât două etape. In fruntea clasa
mentului se găsește Știința I.C.F., 
urmată de Flamura roșie, Progre
sul Finanțe Bănci, Voința 1, Vo
ința II, Progresul I.M.F. și Știin
ța Mine. (Al. Papaianopol — co
respondent).

mînt București-Progresul Oradea 
(feminin), Dinamo București-Dinama 
Oradea (masculin)

Tenis de masă. — Sala Constructo
rul (str Aurora nr. 1), ora 8,15: Pro
gresul București-Progresul Cluj (fe
minin); ora 9,3C: Știința Bucurșști- 
Construetorul București (feminin); 
ora 10,30: Voința L. M. București- 
Constructorul București (masculin); 
ora 11,30: Progresul București-Pro
gresul Cluj (masculin).

Rugbi. — Teren C.C.A., ora 16: 
C.C.A. -Locomotiva ICF București; 
teren Locomotiva Grivița Roșie (Par
cul Copilului); ora 16: Locomotiva 
Grivița Roșie-Constructorul Orașul 
Stalin; teren Dinamo Tonala țstr. 
Tonola), ora U: Dinamo IX Bucu- 
rești-Dinamo București; teren Con
structorul, ora 11: Constructorul
TSF-București-Progresul Sănătatea

. Ciclocros. — o* *ra  10. plecare din 
fața Ministerului Agriculturii.

Popice. — Etapa a VIII-a a cam
pionatului orășenesc a categ. I de la 
ora 8,30 în sălile Progresul Gospo
dării, Recolta, „23 August”, Bole
slaw Bierut.

Șah. — Campionatul inter-colective 
al Capitalei, de la ora 9,30 în sălile 
Locomotiva (str. Dlnicu Golescu 38), 
Constructorul (str. Tng. Saligny nr. 
3), Voința (str. Halelor 7).

C.FR


Pregătirile echipelor de handbal
tu cît se apropie data începerii 

campionatelor republicane, mascu
lin șl feminin, de handbal cu fl
at se accelerează și ritmul pregă
tirilor pe care Ie fac echipele noas
tre fruntașe In ultimul timp ne-au 
sosit la redacție numeroase scri
sori, prin care corespondenții noș
tri ne Informează asupra felului 
cum se pregătesc diferitele for
mata divizionare pentru întrece
rile care vor începe în scurtă 
vreme.

■ O rodnică activitate desfășoa
ră echipele timișorene, în special 
Metalul Tehnometa] șî echipa fe
minină Flamura roșie U.T.T., ca
re au disputat o serie de meciuri 
amicale cu formațiile din Reșița. 
Primele jocuri au avut loc la Re
șița și s-au soldat cu următoarele 
rezultate : Metalul Reșița—Metalul 
Timișoara (masculin) 7-7, jocul 
s-a desfășurat în trei reprize a 
cîte 20 de minute; Metalul Reși
ța—Flamura roșie U.T.T. (femi
nin) 2-0.

După cîteva zile echipele reșițe- 
ne au susținut Ia Timișoara re
vanșa acestor partide. In întîl- 
nirea dintre cele două echipe mas
culine, victoria a revenit la limită 
oaspeților, care au cîștigat cu sco
rul de 8-7 (5-3). In jocul dintre 
formațiile feminine, textilistele 
din Timișoara și-au luat revanșa 
întrecînd cu un scor categoric: 
6-1 (3-0), echipa din Reșița.

■ Pentru o cît mai bună pre
gătire a echipelor feminine din 
București, astăzi după-ami'ază va 
începe o competiție organizată de 
comisia centrală de handbal. Șf-au 
anunțat participarea formațiile: 
Știința I.C.F., Știința Ministerul 
Invățămîntuliii șî Flamura roșie 
Steagul roșu. In afară de aceste 
trei formații, în cadrul competiției 
va juca și echipa Flamura roșie

Programul campionatului feminin 
al categoriei A la volei

ETAPA 1—15 APRILIE

Constructorul București — Loco
motiva București.

Dinamo București — Progresul 
București.

Știința I.C.F. — Progresul Cluj.
Flamura roșie Cluj — Voința Ora

șul Stalin.
Voința Sibiu — Dinamo Arad.

ETAPA A Il-a — 22 APRILIE

Locomotiva București — progresul 
București.

Constructorul București — Știința 
IC.F

Dinamo Arad — Dinamo București.
Voința Orașul Stalin — Voința Si

biu.
Progresul Cluj — Flamura roșie 

Cluj.

ETAPA A IlI-a — 29 APRILIE

știința I.C.F. — Locomotiva Bucu
rești.

Dinamo București — Voința Orașul 
Stalin.

Progresul București — Dinamo A-' 
rad.

Flamura roșie Cluj — Constructo
rul București

Voința Sibiu — Progresul Cluj.

ETAPA a IV-a — 6 MAI

Locomotiva București — Dinamo A- 
rad

Constructorul București — Voința 
Sibiu.

Știința I.C.F. — Flamura roșie Cluj
Voința Orașul Stalin — Progresul 

București.
Progresul Cluj — Dinamo Bucu

rești.
ETAPA A V-a — 13 MAI

Dinamo București — Constructorul 
București.

Progresul București — Progresul 
Cluj.

Turneu 
în memoria Iui
Un, interesant turneu în memoria 

lui Alehin, de la a cărui moar
te se împlinesc zece ani, a 
început la Ploești. Au fost 
Invitați să participe cițiva din
tre jucătorii de frunte ai țării: 
reputații maeștri G. Alexandres- 
cu și St. Erdely, puternicii candidați 
de maeștri E. Nacht, B. Soos, C. 
Radovici, .problemrstul P. Diacones- 
cti și alții. Dar iată tragerea la 
sorti a turneifhii «re se desfășoară 
în frumosul clu>b al Uzinelor 1 Mai: 

Buhuși, care îșî va completa ast
fel pregătirea prin meciurile pe 
care le va susține în compania pu
ternicelor formații bucureștene. 
De fapt, primele meciuri trebuiau 
să aibă loc joi după-amiază, dar, 
din cauza timpului nefavorabil, ele 
au fost amînate, pentru astăzi la 
ora 16, pe terenul Progresul I.T.B.

■ Din Făgăraș, corespondentul’ 
nostru V. Lazăr, ne relatează că 
în această localitate s-a disputat 
un joc amical între reprezentativa 
orașului și Flamura roșie Cisnă- 
die. Meciul a avut loc pe un tererf- 
desfundat, ceea ce a Influențat. în 
bună parte normala desfășurare a' 
întîlniiriî. Rezultatul: 6-6 (3-3).

■ Proaspăta promovată în cam
pionatul categoriei A, formația fe
minină Flamura roșie Sighișoara, 
ș-a pregătit serios în vederea în
ceperii campionatului. Antrenorul' 
echipei, maestrul sportului Heinz 
Kartman, s-a ocupat în special de 
dezvoltarea pregătirii fizice a ju
cătoarelor, căutînd, în același 
timp, să le îmbunătățească și pre
gătirea tehnică individuală. Echi
pa din Sighișoara va folosi în 
acest an formația de anul trecut. 
Va juca în plus doar Lucia Dobre, 
care a fost transferată de la Ști
ința Timișoara.

■ Subredacția noastră din Cluj 
ne-a informat că echipa Știința 
și-a început din vreme pregătirile 
sub conducerea celor doi antre
nori Liviu Taloș și Aurel Encu- 
țescu- Pînă acum, la antrenamen
te a participat un lot de 26 jucă
tori, ședințele de pregătire desfă- 
șurîndu-se de trei ori pe săptămî- 
nă în parcul „Victor Babeș". In 
vederea începerii campionatului, 
clujenii vor disputa cîteva meciuri J 
amicale cu proaspăta divizionară
B Dinamo Tg. Mureș și cu for
mația de categoria A Știința Timi
șoara.

Flamura roșie Cluj — Locomotiva 
București.

Voința Sibiu — Știința I.C.F.
Dinamo Arad — Voința Orașul Sta

lin.
ETAPA A Vl-a — 20 MAI

Constructorul București — Progre
sul București.

Știința I.C.F. — Dinamo București.
Locomotiva București — Voința O- 

rașul Stalin.
Progresul Cluj — Dinamo Arad.
Flamura roșie Cluj — Voința Sibiu

ETAPA A VII-a — 27 MAI
Progresul București — Știința 

I.C.F.
Dinamo București — Flamura roșie 

Cluj.
Voința Sibiu — Locomotiva Bucu

rești.
Dinamo Arad — Constructorul 

București.
Voința Orașul Stalin — Progresul 

Cluj.

ETAPA A VIII-a — 3 IUNIE

Locomotiva București — Progresul 
Cluj.

Constructorul București — Voința 
Orașul Stalin.

știința I.C.F — Dinamo Arad.
Flamura roșie Cluj — Progresul 

București.
Voința Sibiu — Dinamo București.

ETAPA A IX-a — 10 IUNIE

Dinamo București — Locomotiva 
București.

Progresul București — Voința Si
biu.

Voința Orașul Stalin — Știința 
I.C.F.

Progresul Cluj — Constructorul 
București.

Dinamo Arad — Flamura roșie 
Cluj.

de șah 
Alexandr Alehin
1. E. Nacht 2. B. Soas 3. I. Mitray 
4. Gh. Atdea 5. Gh. Niculescu 6. 
Tonta Popa 7. G. Alexandrescu 8. 
C. Radovici 9. P. Diaconescu 10. 
P. Sic rojev schi 11. /. Oprescu 12. 
St. Erdely. Li runda i’, s-au în
registrat rezultatele: Soos-Oprescu 
1-0, Mitray-Storojevschi 0-1, Aldea- 
Diaconesc-u 0-1, Niculescu-Radovici 
0-1. Partida Nacht-Erde'.y a fost 
amânată, iar cea dintre Toma Popa 
și G. Alexandrescu s-a întrerupt.

Parcul olimpic din Melbourne. In primul plan se vede „Cricket Ground Stadium" în spatele căruia se 
află velodromul, terenul de antre nament și în construcție bazinul acoperit. Tribuna stadionului prin
cipal va fi mărită, fotografia noastră înfă(iștndu-ne chiar primele lucrări.

(Foto News & Information Bureau)

Orașul Melbourne se pregătește pentru Jocunie Olimpice

Cu două luni înainte de sosirea 
noastră la Melbourne a fost inau
gurată prima pistă de atletism a- 
coperită cu zgură, d'in Australia.

La inaugurare, atleții Dave 
Stephens și Hector Hogan și-au 
îmbrăcat dresurile cele mai fru
moase și au alergat în pași elastici 
prin fața obiectivelor aparatelor 
de filmat Oficialii prezenți în tri
bune, în haine negre și gulere tari, 
au coborît și ei pe pistă și, după 
cîțiva pași, s-au arătat satisfăcuți 
de calitatea pistei.

Dar n-au trecut prea multe zile 
șî ploile abundente au stricat totul. 
Apa nu se scurgea și zgura roșie, a- 
vînd o compoziție neadecvată, se 
prindea în bucăți mari de cuiele 
pantofilor lui Dave Stephens șî 
Hector Hogan. De data aceasta, cei 
doi atleți nu mai erau atît de în- 
cîntați ca la inaugurarea pistei. 
Un alt atlet australian, John Mi-' 
chael Landy, care se antrenase cu 
rîvnă într-o localitate de munte, 
nemulțumit și el de calitatea pis
tei, i-a sfătuit chiar pe organiza
torii jocurilor să caute specialiști 
în Finlanda, Suedia sau aiurea, 
pentru că numai un om cu expe
riență în materie poate face o pis
tă bună. In zilele în care ne aflam 
noi la Melbourne, își făcuse apari
ția un englez sub îndrumarea că
ruia se lucra la drenajul noii piste 
de pe „Cricket Ground Stadium".

Iată, pe scurt, povestea primei , 
piste de zgură din Auslralia. Pînă 
acum, în această țară,’ celebrele at
lete Marjorie Jackson-Nelson șî 
Barbara Stricktand de la Hunty a- 
lergau pe piste de gazon. Jocurile 
Olimpice deschid astfel o noită.eră
— din punct de vedere al pistelor
— în atletismul australian.

Principalele locuri de concurs 
pentru Jocurile Olimpice vor fi 
grupate la Melbourne într-un parc 
sportiv denumit „Parcul Olimpic". 
Cea mai importantă construcție 
este „Cricket Ground Stadium", de
spre care am mai seri® Aci vor a- 
vea loc ceremoniile de deschidere 
și închidere, se vor disputa între
cerile de atletism și finala turneu
lui de fotbal. Este, de fapt, un sta
dion pentru cricket și rugbi austra
lian. In ceea ce privește rugbiul 
este interesant să arăt că austra
lienii au legi diferite de ale celor
lalți pămînteni: terenul este oval, 
asemănător unei mingi de rugbi, 
iar regulamentul cuprinde unele 
dispozițiuni diferite de cete ale 
rugbiului european.

Tribunele stadionului cuprindeau, 
pînă acum, între 85 și 95.000 spec
tatori. Se fac însă lucrări pentru 
mărirea lor astfel că în ziua de 22 
noiembrie, Ia deschiderea Jocurilor 
Olimpice, 110.000 spectatori vor a- 
vea posibilitatea să asiste Ia acea
stă festivitate.

di) «

Parcul Olimpic situat în a pro-' 
pierea fluviului Yarra mai cuprin-’ 
de și alte baze sportive. Cea mai 
importantă, în ordme, după „Cric
ket Ground Stadium" este desigur 
bazinul acoperit. O construcție 
nouă, concepută după planurile 
ingenioase ale unui grup de tineri 
arhitecțî. Pentru alegerea acestui 
proiect a fost organizat un concurs 
în întreaga Australie. Privind pla
nul te minunezi de idee. Cu atît mai 
mult o faci, în clipa în care vezi 
lucrarea. Din afară ți se pare un 
acoperiș răsturnat, deoarece baza 
este mult mai redusă decît partea 
superioară. Pilonii laterali au fost 
înlocuiți cu cabluri puternice de 
oțel care contrabalansează greu
tatea și forța vîhtului. In -tribune
le din jurul bazinului cu o lungime 
de 50 m. și o lărgime de 20 m. vor 
putea lua loc aproximativ 5.500 
spectatori. Cînd am vizitat, „Par
cul Olimpic" lucrările la bazin e-*  
rau în toi, dar am fost surprinși 
de o... fază neașteptată a construc
ției. Părțile exterioare ale clădirii, 
aproape terminate, suferiseră prima 
avarie. Spărgînd stînca, — pe care 
este ridicată construcția — pentru 
a face loc bazinului propriu-zis, ex
plozia a aruncat cu putere bucăți de 
rocă. Acestea spărseseră acoperi
șul.

In construcție se află de aseme
nea și velodromul, care va avea în 
partea vestică o tribună cu 4.500 
locuri și un taluz pe care vor pu
tea sta aproximativ 5.500 specta
tori.

In Parcul Olimpic se mai află un 
teren de fotbal cu o pistă de atle
tism — e vorba de pista despre 
care scriam la începutul articolului 
— tribunele din jur avînd o capa- 
citate'de 36.000 locuri.

Iată acum cîteva amănunte des
pre celelalte locuri de concurs. în
trecerile de box se vor desfășura 
la „West Melbourne Stadium", sală 
care le-a produs organizatorilor, 
cea mai mare încurcătură. Se bu
curau tocmai că nu vor avea nici 
o grijă în ceea ce privește întrece
rile de box, cînd Weht Melbourne 
Stadium a ars pînă în temelii, <?- 
bligîndu-î să înceapă în grabă re
construcția. Noua sală va avea o 
capacitate de 8.000 locuri și o ilu
minație specială.

Palatul de expoziție din Melbour
ne (Exhibition Building) în care 
noi ne-am putut documenta în ceea 
ce privește aparatele electrice — 
tocmai se organizase o prezentare 
de astfel de obiecte casnice — se 
va transforma și el în loc de între
ceri. In diferitele săli vor concura 
luptătorii, halterofilii și tot aici vor 
fi organizate concursurile de scri
mă din cadrul pentatlonului mo
dern,

Intr-una din cele mai frumoase 
clădiri din Melbourne, în apropie
rea golfului Porth Phillip, se află 
primăria Saint Kiida, în care vor 
avea loc întrecerile de scrimă. Pen
tru aceste concursuri vor fi folosite 
două din sălile acestui edificiu mu
nicipal.

Jocurile de polo pe apă se vor 
disputa în bazinul „Richmond", în 
tribunele căruia vor găsi locuri a- 
proximativ 2.000—2.500 specta
tori.

Călătoria lungă pe care am între
prins-o pentru a vizita poligonul 
„Wiliamstown", așezat la o dis
tanță destul de mare de oraș, la 
60—70 m. de țărmul oceanului, nu 
ne-a răsplătit eforturile. Este un 
cîmp miens, peste care vînturile se 
plimbă în voie, cu direcții și forțe 
diferite, mereu schimbătoare. Poli
gonul este abia în construcție și 
chiar construcția este puțin înain
tată. Problema cea mai importantă 
care se va pune aci pentru concu- 
renți este cea a luminozității.

întrecerile de pentatlon modern 
se vor desfășura pe următoarele 
baze : tirul la poligonul „Wiliam
stown", scrima în sala Exhibition, 
înotul la bazinul obmpic, crosul 
pe un teren din vecinătatea satului 
olimpic, călăria la baza „Okland 
Hount Club", situată la 25 km. da 
satul olimpic. La această bază sînt 
pregătiți și caii care vor fi repar-' 
tizați concurenților.

întrecerea de ciclism-fond se va 
desfășura în afara orașului pe un 
circuit de 17 km., cu mici diferențe 
de nivel, asfaltat și netăiat de 
nici o șosea sau cale ferată. Dificil 
este traseul de maraton și marș, 
asfaltat și el în întregime și mai aJ 
Ies expus razelor puternice ale soa- 

, relui.
întrecerile de canotaj academic 

și caiac-canoe vor avea Ioc pe un 
lac din apropierea orașului Balla-’ 
rat, situat Ia 130 km. de Melbourne. 
Este o regiune potrivită în ceea ce 
privește temperatura șf vînturile, 
iar canotorii vor avea aci la dispo
ziție hangare, ateliere de reparații 
pentru ambarcațiuni; în schimb nu 
pot fi spuse cuvmte tot atît de 
bune despre posibilitățile de ca
zare.

Acestea ar fi într-o scurtă prezen
tare, bazele sportive ale celei de a 
XVI-a ediții ale Jocurilor Olimpice 
de la Melbourne, oraș fondat în 
1835 de către John Batman, crescă
tor de vite, care a venit aci din 
Tasmania.

SAMUEL BARANY
directorul Instruirii Sportive 

în C.C.F.S.



JUCĂTORII LOTULUI REPREZENTATIV DE POLO PE APA 
IUGOSLAVIA AU SOSIT LA BUCUREȘTIAl R. P. F.

Ieri la amiază au sosit în Capi
tală jucătorii din lotul de polo pe 
apă al R.P.F. Iugoslavia. Pe pero- 
nul gării de nord oaspeții au fost 
întîmpinați1 de reprezentanți ai 
C.C.F.S. precum și de un nume
ros grup de sportivi, printre care 
jucătorii reprezentativei noastre, 
Novac, Simon, Hospodar, Deac, 
Deutsch, Zahan, Nagy. Erau de a- 
semenea prezenți tinerii noștri1 ju
cători de polo C. Marinescu, Bla- 
jec, Bădiță, componenți ai lotului 
reprezentativ de juniori. La.coborâ
rea din vagon sportivii iugoslavi 
au fost întîmpinați de sportivii 
noștri și de... conducătorul lor, dr. 
Vladimir Polic, care sosise la Bucuj 
rești de miercuri seara.

Sportivii noștri au oferit oaspe
ților flori șî s-au întreținut cor
dial cu ei. Unii dintre membrii de
legației iugoslave îi cunosc pd 
sportivii romînî întrucît au făcut 
parte din echipa orașului Belgrad 
care a jucat vara trecută la Bucu-' 
rești. Printre aceștia este și Du- 
șan Arneri care ne-a declarat ur
mătoarele : „Sînt bucuros că voi 
avea prilejul să mă antrenez în 
compania jucătorilor de polo ro- 
mîni pe care-i apreciez în mod 
deosebit. In ultima vreme ei au 
făcut progrese remarcabile, așa că 
pot privi cu toată încrederea vii
toarele întreceri internaționale. Pe 
de altă parte, mă bucur că voi 
rămîne mai multă 
București, oraș care 
foarte mult, și în care 
din plin atenția unor 
mitoare".

Echipa națională de polo a 
R.P.F. Iugoslavia este una dintre 
cele mai bune formații din lume. 
Eă a fost prezentă la toate ma
rile întreceri — campionate euro
pene și turnee olimpice — în lup
ta pentru primele locuri, impunîn- 
du-se ca o formație de mare va
loare tehnică și cu o deosebită pu
tere de luptă. Palmaresul oaspeți
lor este impresionant. Dintre cele

vreme la 
îmi place 
am .simțit 

gazde pri-

Fotbaliștii sovietici în preajma 
unui nou sezon competițional

® in cursul anului 1955 echipele 
sovieti'ce de fotbal au susținut un 
număr de 109 întîlniri internațio
nale. In anul 1956, această c'ifră va 
fi depășită cu mult. Sînt prevăzute 
meciuri ale fotbaliștilor sovietici cu 
numeroase echipe de valoare din 
Europa, Asia și Africa. Primele 
jocuri internaționale ale echipelor 
sovietice vor avea loc în luna mai, 
iar ultimele în decembrie

© In cadrul turneului preoiim- 
pîc de fotbal, echipa reprezentativă 
a Uniunii Sovietice va susține în 
luna iulie două meciuri, tur și re
tur, cu reprezentativa statului Is
rael. In afara acestor jocuri echipa 
Uniunii Sovietice va întîlrii repre
zentativele Danemarcei, R.P. Un
gare, R.F. Germane și Franței. E- 
chipa Danemarcei va juca la Mos
cova în luna mai, iar în iulie fotba
liștii sovietici vor întoarce acea
stă vizită jucînd la Copenhaga, In 
luna” septembrie, echipele reprezen
tative ale URSS și R.P. Ungare 
vor juca la Moscova, în timp ce e- 
chîpele secunde se vor întîlni la 
Budapesta. Tot în luna septembrie, 
la Berlin, va avea loc meciul din
tre reprezentativele URSS și R.F. 
Germane.

• Echipele sovietice de club vor 
susține întîlniri cu echipe din R.P. 
Albania, R.P. Bulgaria, R.D. Ger
mană, Olanda, Italia, R.P. Chi
neză, Birmania, Portugalia, Indo
nezia, Egipt, Liban și din alte țări.

Numărul viitor al zia
rului nostru apare luni 
19 martie la ora obișnui
tă, cu rezultate și cro
nici de la manifestațiile 
sportive din țară și de 
peste hotare.

Lotul reprezentativ de polo pe apă al R. P. F. Iugoslavia la sosirea 
in Gara de Nord

mai valoroase performanțe ale Iod 
cităm următoarele : 1952 : locul II 
în clasament, la egalitate de 
puncte cu echipa R.P. Ungare câș
tigătoarea turneului olimpic de la 
Helsinki, 1953: echipa R.P.F. Iugo
slavia învinge trei dintre cele mal 
puternice reprezentative ale Euro
pei (R.P. Ungară^ Italia, Olanda) 
și se clasează pe primul loc la 
turneul de la Nimegue (Olanda) ; 
1954: în campionatul Europei, din 
nou la egalitate de puncte cu câș
tigătoarea campionatului: echipa 
R.P. Ungare și din nou pe locul 
2 datorită golaverajului mai slab; 
1955 : echipa R.P.F. Iugoslavia în
vinge cu 3-1 echipa R.P. Ungare 
campioană olimpică șî europeană.

Iată acum numele jucătorilor 
iugoslavi care vor face timp de 
trei săptămîni antrenamente în co
mun cu jucătorii noștri în bazinul 
acoperit Florească: Kovacic, Kak- 
sic, Vuksafibvic, Jesic, Radonic. 
Roje, Cipci, Amsel, Zukvas, Zu- 
zeî, Arneri1, Ifkovîc, Cirkovic, Mus- 
catirovic, Katizîc, Janakovîc, 
Csakvas, Montins, Mohoric, Nar- 
deli, Jezina. Antrenorii lotului sînt: 
Bozo Grkioic și Lovro Stakuls.

G. N1COLAESCU

• Ca și în trecut, cea mai im
portantă competiție a fotbaliștilor 
sovietici va fi campionatuj unio
nal care va începe mai devreme ca 
de obicei, la data de 1 aprilie. La 

-ediția din anul acesta a campiona
tului vor lua parte 12 echipe, și a- 
nume : Dinamo, Spartak, Ț.D.S.A., 
Lokomotiv și Torpedo din Mosco
va, Zenit și Rezervele de muncă din 
Leningrad, Dinamo Kiev, Dinamo 
Tbilisi, Șahtior Stalino, Burevest- 
nik Chișinău și Casa Ofițerilor 
Sverdlovsk. . 1
• O competiție interesantă de 

fotbal va avea loc în zilele Sparta- 
chîade'i popoarelor din Uniunea 
Sovietică, în luna august. Vor par
ticipa echipele reprezentative ale 
orașelor Moscova, Leningrad, pre
cum și selecționatele tuturor repu
blicilor unionale.

• Anul acesta nu se va desfă
șura „Cupa URSS“ la fotbal. In 
schimb vor avea loc meciuri pen
tru „Cupa Republicilor Unionale".

, • Intre 2 șl 10 iunie vor avea loc
la Praga campionatele europene 
masculine și feminine de baschet. La 
ediția din anul acesta a campiona- 

i telor și-au anunțat pînă acum parti
ciparea echipele reprezentative a 15

> țări și anume: U.R.S.S., Italia, Fran
ța, R p. F. Iugoslavia, R.P.R., Rel

igia, Egipt, Danemarca, Olanda, R. F.
Germană, R. p. Polonă, Austria,

i Scoția, Elveția și R. Cehoslovacă.

) S Intre 30 aprilie și 5 mai vor avea 
Ioc la Luxemburg, în marea sală a 

•expoziției, campionatele mondiale de 
scrimă pentru juniori. La acdastă

1 competiție și-au anunțat participarea 
sportivi din 11 țărif Anglia, Fran- 

’ ța, Țara Galilor, Italia, Iugoslavia, 
Monaco, Austria, R.P. Polonă. R.P.R., 

'Saar și Luxemburg.
) In cadrul competiției se vor desfă
șura probele de floretă femei și băr-

) bați, spadă și sabie

► a In prezent se desfășoară meciul 
de șah prin corespondență dintre

) echipele U.R.S.S. și Norvegiei. Fie
care echipă este alcătuită din cîte

19 șahiști urmînd ca la fiecare masă 
6ă se joace cîte două partide. Din 
echipa Uniunii Sovietice fac parte

ÎNTRECERILE de iarna 
ALE ATLETILOR SOVIETICI
Străvechiul parc Lefort din Mos

cova a avut zilele acestea un as
pect neobișnuit. Ga și cum sezonul 
sportiv de vară ar’ fi sosit mai de
vreme aici, o animație deosebită a 
cuprins aleile și terenurile acope
rite cu zăpadă. Pretutindeni unde 
s-au putut deszăpezi locuri de în
treceri, aruncătorii de suliță, dis
cobolii, alergătorii și-au demonstrat 
măiestria. Peste 800 de atleți re- 
prezentînd 18 dintre cele mai im
portante organizații sportive ale 
Moscovei s-au prezentat la startul 
celei de a doua Spartachiade de iar
nă. Cu acest prilej au fost înregistra
te o serie de rezultate excelente care 
demonstrează că pregătirea inten
să de-a lungul întregului an este 
o chezășie sigură a succesului.

Deși ne referim la competiții în 
aer liber, trebuie să începem cu 
doua performanțe record obținute, 
însă, în sală. Tînărul student Igor 
Kașkarov a reușit sa treacă la să
ritura în înălțime ștacheta înălțată 
la 2,05 m. și să stabilească astfel 
un nou record unional pe teren 
acoperit, care a devenit acum egal 
cu cel pe teren descoperit deținut 
de V. Sitkin. La săritura în lungi
me Oleg Fedasiev a obținut 7,50 m., 
performanță de asemenea superi
oară vechiului record unional de 
sală. Dintre celelalte rezultate tre
buie să remarcăm 49,39 m. la disc 
realizați de N. Ponomareva, 59,52 
m. la aruncarea ciocanului (peste 
norma de maestru) obținuți de I. 
Nikulin, 12,7 sec. la 100 m. plat, 
performanță cu care Nina Bocika- 
reva Turova a cîștigat proba pe o 
pistă de zăpadă bătătorită. In cursa 
de 800 m. desfășurată de asemenea 
în aer liber, campionul U.R.S.S. A.

Osminkin și recordmanul țării G. 
Ivakin au obținut același timp: 
2:00,3. E. Gorceakova a cîștigat 
proba de aruncarea suliței cu 47,18 
m. iar K. Buhanțev pe cea de a- 
runcarea discului cu 48,12 m. La 
săritura cu prăjina juniorul I. Ple- 
șatov a trecut 4 m. învingînd pe 
cunoscuții maeștri B. Suhariev și 
V. Brajnik.

maeștrii Konstantinopolski, Sima- 
ghin, Abramov, precum și mai mulțj 
șahiști

• In cadrul unui concurs de nata- 
ție desfășurat la 14 martie la Tokio, 
înotătorul japonez Jlro Nadasawa 
a stabilit două noi recorduri mon
diale în probele de 200 m și 220 
yarzi fluture. El a realizat pe aceste 
distante timpurile de 2’19”3/10 și res
pectiv 2’20”3/10.
Vechile recorduri mondiale ale 
acestor probe aparțineau Japonezu
lui Takshi Ishimoto și erau de 2’20” 
8/1Q, (200 m) și 2’21”6/1O (220 yarzi).

• Iu

t

In turneul internațional de șali de la Dresda 

Victor Ciocîltea
cu L.

a făcut remiză 
Packman

De la Dresda ne-a sosit un plic. 
Am găsit în el cîteva rinduri scri
se de Ciocîltea și de secondantul 
său Bălanei, pîecum și un teanc 
consistent de buletine ale turneului 
internațional de șah, care se desfă
șoară acum în Republica Democra
tă Germană, Consultînd partidele 
cuprinse în buletin ne-am putut 
convinge de nivelul tehnic înalt la 
care se situează concursul. In rîn- 
durîle de mai jos .oferim cititorilor’ 
(în notație) cîteva din realizările 
fruntașilor clasamentului de la z 
Dresda.

I. APARAREA FRANCEZA

ALB: Ciocîltea (R.P.R.) 
NEGRU: Golz (R.D.G.).

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 
Db6 5. Cf3 Cc6 6. a3 a5 7. Nd3 
Nd7 8. Nc2 cd4: 9. cd4: Cge7 10. 
Cc3 Cc8 11. 0-0 Ne7 12. Tel Dd8 
13. Ce2 Cb6 14. Cf4 g6 15. g3 a4 
16. h4 Ca5 17. Ch3 Nb5 18. Nh6 
Dd7 19. Ch2 Nc4 20. Cg4 Cb3 21. 
Nb3:Nb3: 22. Df3 Db5 23. Cf6+N16: 
24. Df6:Tg8 25. Cg5 Dd7 26. Ch7: 
Dc7 27. Taci Nc4 28. Ng5 Tc8 29. 
Tc3 Ta8 30. Tf3 și negrul cedează.

II. PARTIDA ENGLEZA

ALB: Averbach (U.R.S.S.) 
NEGRU: Pîdevski (R. P. Bulgaria)

1. c4 Cf6 2. Cc3 g6 3. g3 Ng7 4. 
Ng2. 0-0 5. e4 c5 6/ Cge2 Cc6 7. 
0-0 d6 8. d3 Nd7 9. h3 a6 10. a3 
Tb8 11. Tbl e5 12. b4 Ne6 13. f4 
ef4: 14. gf4: Ch5 15. f5 Nd7 16 
Cd5 Ne5 17. Nh6 Te8 18. Dd2 Cd4 
19. Cd4: Nd4:+ 20. Ne3 Ne3:+ 21. 
De3: Nf5: 22. Tf5: gf5: 23 Dh6 Dh4 
24. Dh5: Dh5: 25. Cf6+ Rg7 26. 
Ch5: + Rh6 27. Cg3 fe4: 28. Ne4: 
Ted8 29. Tfl Td7 30. Cf5 + Rh5 31. 
Rh2 b5 32. Tgl negrul cedează.

Conflict în fotbalul englez
verselor cluburi profesioniste sala
riile jucătorilor au fost micșorate 
mult. Președintele sindicatului fot
baliștilor englezi, fastul internațio. 
nai, Jim Guthrie, a declarat că ac
tuala situație este intolerabilă, și 
că în timp ce societățile de televi
ziune realizează mari profituri de 
pe urma acestor meciuri, fotbaliștii 
englezi sînt cei mai prost salariați 
dintre toți jucătorii profesioniști din 
țările occidentale.

LONDRA 16 (Agerpres). — In
tre sindicatul jucătorilor de fotbal 
profesioniști din Anglia și Liga 
cluburilor profesioniste s-a iscat în 
ultimul timp un diferend foarte se
rios. Fotbaliștii englezi au anunțat 
că vor" declara grevă, în cazul cînd 
nu vor fi acceptate revendicările 
lor cu privire la primele speciale 
care le-au fost promise pentru par
ticiparea la meciurile în nocturnă 
și la cele televizate. In ultimii ani, 
din cauza marilor deficite ale di-

TOKIO, (Agerpres). — La 15 
martie a avut loc la Tokio stabili
rea favoriților (caipi de serie) în 
cele 5 probe de simplu și dublu din 
cadrul celei de a 23-a ediții a cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă care vor începe la 2 aprilie 
în capitala Japoniei.

Iată favoriții pe probe: simplu 
bărbați: Andreadis (R. Cehoslova
că), Ogimura (Japonia), Bergman 
(Anglia), Tomita (Japonia), Stipek 
(R. Cehoslovacă), Leach (Anglia) 
Tereba (R. Cehoslovacă), Tanaka 
(Japonia). Cehoslovacul Andreadis

a fost ales prim favorit deoarece 
el l-a învins pe campionul mondial 
Tanaka cu prilejul meciului pentru 
cupa Swaythling.

Simplu femei: A. Rozeanu (RPR). 
Tanaka (Japonia), Haydon (An
glia), Eguchi (Japonia), ZegeO 
(RPR), D. Rowe (Anglia), L. Weril 
(Austria), Watanabe (Japonia).

Dublu bărbați: Andreadis, Stipek 
(R. Cehoslovacă); Leach, Bergman 
(Anglia); Tereba, Wihnanovskl 
(R. Cehoslovacă); Ogimura, Tomita 
(Japonia).

Dublu femei: A. Rozeanu, . E 
Zeller (RPR); Tanaka, Okawa (Ja
ponia); Haydon, D. Rowe (Anglia);

• Miercuri s-a desfășurat Watanabe, Eguchi (Japonia).
DilsseMorf întîlnlreia internațională C DubVl mixt: Andreadis (R. Ce

de fotbal dintre echipele reprezenta- > , , ,__/«„„iî-X.
tive ale R.F. Germane și Olandei. hos.ovaca), Haydon (Anglia), Ogl

Echipa r.f. Germane, care după) mura, Watanabe (Japonia); Rozea- 
termișarea campionatelor mondiale < Gardner (RPR). Cuplul ma-
din Elveția a avut o comportare me-/ c „V TZ/ „nmnian
diocră, înregistrînd numeroase v gfhiar Szepessy, KocZian carnplO 
eșecuri, a fost învinsă cu scorul de x mondial la Utrecht (Olanda) nu 
2-1 (0_0) > participă la această ediție.
• In cadrul pregătirilor pe careV ________ m j -o ________ -

le fac în vederea întîlnirii de fot- jr
bal de la Budapesta din 25 martie, \ ■ rn *7  n
cu echipa de tineret a R.P. Un-/ An^pliCâ ROZCSIWi S H8 £6
gare, tinerii fotbaliști francezi au\ MligDIIVd
jucat joi cu selecționata de ama-/ . .. . * n n OUIma-m
tori a Franței, de care au dispus \ IHVltălS IU K. I- ulim8Z3
cu 4—3. Z

© Din calendarul internațional alZ . V.ne^ rfcLrw*
echipei de boxeri amatori a Franței X Cialltațllor sportive dim K4". Ulia e. 
spicuim următoarele întîlniri: LaZ ză, maestrele emerite ale sportului 
9 aprilie : Franța—U.R.S.S la Paris; \ Angelica Rozeanu și Ella Zeller vor 
Ia 14 aprilie: Franța — italia lax pleca după terminarea campionate-’ 
Marsilia; la 29 aprilie : Jugoslavia—Z lor mondiale de tenis de masă de 
Franța la Belgrad. Aceste întîlniri^ la Tokio tn R.P. ©hineză unde vor 
vor servi drept criteriu de selec-x susține o serie de întîlniri priete- 
ționare a echipei olimpice a Fran- hești iri orașele Pekin, Șanhaii șl 
ței. Ganton.

III. INDIANA REGELUI

b4 cb4:

ALB: Holmov (U.R.S.S.) 
NEGRU: Andersen (Danemarca)

1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Ng7 
4. e4 d6 5. f3 0-0 6. Ng5 c5 7. d5 
h6 8. Ne3 e5 9. Dd2 Rh7 10. g4 Ce8 
11. Nd3 a6 12. Cge2 Nd7 13. a3 
Dc8 14. Cg3 b5 15. De2 bc4: 16. 
Nc4: Cc7 17. 0-0 De8 18. b4 cb4: 
19. ab4: f5 20. gf5: gf5: 21. ef5: 
De7 22. Nd3 Rh8 23. Dd2 Dh4 24. 
Rhl Nc8 25. Tgl Nb7 26. f6 Df6: 
27. Ne4 Ce8 28. Ch5 Dh4 29. Cg7: 
Cg7: 30. Nh6: Tg8 31. Tg4 negrul 
cedează.

DRESDA 16 (prin telefon). — 
După o zi liberă, vineri turneul in
ternațional de șah de la Dresda a 
fost reluat cu desfășurarea parti
delor din runda a XIII-a. In cen
trul atenției generale s-a situat 
partida dintre tînărul nostru jucă
tor V. Ciocîltea și marele maestru 
internațional Ludek Pachman. La 
mutarea 20-a, ambii jucători au că
zut de acord asupra remizei. Ju
când excelent, marele maestru in
ternațional Averbach l-a învins pe 
talentatul jucător german Fuchs 
(fost campion al R. D. G. la ju
niori). Prin această victorie, Aver
bach și-a consolidat poziția de frun
taș al clasamentului. Iată celelalte 
rezultate: Muhlberg-Sliwa remiză, 
Andersen-Sterner remiză, Bilek- 
Goltz 1-0. Partidele Traikovici- Pî
devski, Holmov-Sefc, Dittmann-Uhl- 
mann s-au întrerupt. In c'asament 
conduce Averbach cu 10'/2 P- uf-*  
mat de Holmov 9'/2, (1) p., Cio
cîltea 9'/2 P-, Pachman 8’/2 P- etc. 
Azi, sîmbătă se dispută runda 
XIV-a. Ciocîltea joacă cu negrele 
împotriva lui Fuchs, duminică se 
reiau întreruptele iar luni Se dis
pută ultima rundă cînd Ciocîltea 
întîlnește cu albele pe Sliwa.

de serie fa campionatele 
tenis de masă
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