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Pentru ridicarea valorii 
ciclismului nostru de șosea

f
N ULTIMII ani ciclis- 
mul nostru de șosea 
a înregistrat o serie 
de rezultate valoroase, 
atît în cursele interne 
cit și în cele de peste 
hotare. Astfel, în țară, 

mediile orare de 37, 38, uneori 39 
sau chiar 40 km. nu mai constituie 
o surpriză ci au început să devină 
un lucru obișnuit. In competițiile 
Internaționale am obținut, de ase
menea, unele succese in cursul a- 
nului 1955. De pildă, locul II în 
proba de 100 km. contraironometru 
pe echipe în întrecerile sportive 
prietenești din cadrul Festivalului 
de la Varșovia. In această probă 
ne-am clasat la mică diferență de 
cîștigătoarea cursei, echipa Angliei. 
Alte performanțe meritorii sînt locu
rile 8 (Turul Egiptului), 13 (Cursa 
Păcii) și 2 (Cursa București-Sotia) 
ocupate de Constantin Dumitrescu. 
De asemenea, locul 6, obținut de 
Constantin Șandru în Turul Egip
tului, ediția pe 1956, reprezintă o 
performanță meritorie.

Aceste cîteva rezultate de valoare 
nu înseamnă însă cel mai înalt 
randament pe care-1 poate da ci
clismul nostru, ținînd seama de po
sibilitățile reale ale alergătorilor 
precum și de condițiile bune care 
li se oferă. Faptul că mulți spor
tivi care au obținut unele rezultate 
înalte înregistrează serioase „că
deri", contribuie la scăderea consi
derabilă a nivelului ciclismului no
stru. In acest sens este elocvent 
cazul lui Constantin Dumitrescu, 
care în Turul Egiptului ediția 1955 
a fost, la un moment dat, un pre
tendent serios la victoria finală, 
conducind de-a lungul a trei e'ape 
în clasamentul general individual, 
iar anul acesta a concurat subme
diocru.

Apare deci firească întrebarea • 
care sînt cauzele acestor oscilații 
de formă și rezultate precum și ale 
faptului că nu creștem în același 
ritm cu ciclismul din alte țări?

In mare, aceste cauze se pot 
împărți în trei mari capitole : aler
gătorii, antrenorii și colectivele.

Este știut faptul că, după cîteva 
rezultata de valoare, o parte dintre 
cicliști, în loc să fie preocupați de 
continua ridicare a nivelului lor 
tehnic, devin îngîmfați, manifestă 
atitudini de vedetism, socotind că 
talentul (potențialul fizic) este su
ficient pentru a obține performanțe 
(N. Vasiiescu). Alții — și sînt 
destui aceștia — consideră că 
de vreme ce au fost inter
naționali, sînt perfect pregă
tiți, nu mai au nimic de învățat și, 
deci, refuză colaborarea cu antre
norul respectiv (cazul ciclistului C- 
Stânescu). De asemenea, este de-a 
dreptul îngrijorător următorul as
pect devenit „tradițional" : în tim
pul perioadei de selecționare a re- 

, prezentativei, alergătorii luptă cu 

multă însuflețire pentru obținerea 
unor rezultate superioare, care să 
le asigure un loc în echipa R.P.R. 
In schimb, peste hotare', comporta
rea lor este sub orice critică. A- 
leargă tot timpul în pluton, nu au 
acțiuni curajoase, se menajează, 
sînt lipsiți de dîrzenia necesară șl 
nu arată de fel că au conștiința 
răspunderii ce le revine purtind cu
lorile naționale. Ei dovedesc, prin 
aceasta, că i-a interesat numai vo
iajul în străinătate (V. Georgescu, 
Șt. Sebe și alții).

Un alt aspect care determină se
rioasele scăderi și oscilații de for
mă și rezultate este acela că tot 
mai mulți cicliști devin posesori 
de motociclete și încep să neglijeze 
simțitor rulajul pe bicicletă. Din 
cauză că au înlocuit pedalajul cu 
plimbările (e drept cu viteză mai 
mare) pc motociclete, au avut scă
deri îngrijorătoare în ciclism (M. 
Niculescu și E. Norhadian, în ul
tima parte a activității lor cicliste, 
C. Șandru într-o perioadă, iar re
cent C. Dumitrescu). Forma sporti
vă ca și comportarea cicliștilor sînt 
însă prejudiciate și de faptul că 
mulți dintre ei nu știu să se alimen
teze. Deși medicii și antrenorii au 
insistat asupra importanței alimen
tației — și chiar în coloanele zia
rului nostru a fost deseori dezbă
tută această însemnată pcoblemă — 
totuși mulți dintre alergători conti
nuă să se alimenteze neșțiințific. 
Fac abuzuri de alimente greu dige
rabile sau de lichide reci (apă, 
sucuri, oranjadă, citronadă) așa 
cum s-a întîmplat deseori în 
„Cursa Păcii" și mai ales în „Tu
rul Egiptului"

Cel de al doilea capitol cuprinde 
activitatea antrenorilor. Este evi
dent că aspectul negativ al pregă
tirii cicliștilor este determinat în 
mare parte și de faptul că prea pu
țini antrenori manifestă o preo- 
cupare continuă pentru ridicarea ni
velului cunoștințelor lor profesio
nale (au documente de planificare 
și conspectează temele de antrena
ment) căutînd să afle noi căi de 
pregătire în grup și mai^afes dz 
adaptare a antrenamentelor la spe
cificul fiecărui alergător. Majorita
tea antrenorilor noștri păstrează 
în munca lor sisteme depășite, ba
zate aproape în întregime pe expe- 
riența activității lor cicliste (N. L 
Țapu, I. Dolete, St. Popescu, etc ). 
Aceste metode se caracterizează, în 
genere, prin antrenamente modera
te (în timpul cărora se pot auzi dz- 
seorj sfaturi ca acestea: „nu forța, 
rezervă-te pentru concurs") ca o 
urmare a învechitei concepții că 
cicliștii pot „scoate" o performanță 
„din odihnă". De asemenea, pregă
tirea multilaterală, prin practicarea 
unor sporturi complimentare, făcută

(continuare în pag. a 6-a)
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lată-i cu cîteva clipe înainte | 

de decolare pe membrii dele- i 
galici noastre de tenis de ma
să care ne vor reprezenta la 
campionatele mondiale de la 
Tokio. !n clișeul nostru se văd 
Matei Gantner, Tiberiu Harasz
tosi, Toma Reiter, Mircea Po
pescu, Ella Zeller și Angelica 
Rozeanu.

tenis de masăCampionatele mondiale de
IN DRUM SPRE TOKIO

matinala 
așteptare

Deși ora era foarte 
(6,30) totuși, in sala de 
a aerogării Băneasa era destulă for
fotă ieri dimineață. Intr-adevăr, ve
niseră conducători ai C.C.F.S. și nu
meroși sportivi pentru a conduce pe 
jucătoarele și jucătorii noștri de te
nis de masă care vor participa la 
cea de a 23-a ediție a campionate
lor mondiale, de la Tokio.

Angelica Rozeanu, Ella Zeller, Ti- 
beriu Harasztosi, Toma Reiter, Ma
tei Gantner și Mircea Popescu, care 
vor reprezenta țara noastră la cam
pionatele mondiale de la Tokio, se 
întrețineau cu multă voioșie cu cei 
prezenți.

Rugînd-o să ne facă o declarație 
în legătură cu această deplasare, 
maestra emerită a sportului și cam
pioana mondială Angelica Rozeanu 
ne-a spus următoarele:

„Noi jucătorii de tenis de masă 
sintem primii sportivi romîni care 
vom evolua în fața spectatorilor ja
ponezi. Ne vom strădui să jucăm cît 
mai bine și chiar dacă nu vom reuși 
să cîștigăm meci după meci, vom 
căuta însă să avem o asemenea 
comportare încît impresia pe care o 
vom lăsa să însemne în tot cazul o 
victorie.

„In ceea ce privește întrecerile la 
care vom lua parte, este foarte di
ficil să fac vreun pronostic, deoa
rece nu știu la ce surprize ne pu
tem aștepta: drumul atît de lung 
și anevoios, adversari necunoscuți 
și condiții de desfășurare necunos
cute și neobișnuite nouă! Să fiți si
guri însă că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a ne prezenta cît 
mai bine".

...Și discuția ar mai fi continuat 
desigur, încă multă vreme, dar ora 
plecării se apropiase.

Ultimele formalități fiind îndepli
nite. delegația noastră s-a îndrep
tat spre avion, însoțită de urările de 
succes ale tuturor celor prezenți.

★
Călătoria sportivilor romîni pînă 

în îndepărtată capitală a Japoniei 
prezintă o serie de aspecte foarle 
interesante pe care, în rindurile ce 
urmează, vom încerca să Ie împăr
tășim cititorilor noștri.

Distanța pe care o vor avea de 
parcurs jucătoarele și jucătorii noș

Ia Tokiotri de tenis de masă pînă 
este de peste 12.000 de km., fiind 
cea mai lungă deplasare făcută vre
odată de sportivii romîni. In această 
călătorie, pe care delegația noastră 
o va face numai cu avionul, vor fi 
traversate numeroase țări europene, 
africane și asiatice. O mare parte 
din drum va trece peste Marea Me- 
diterană, Canalul de Suez, golful 
Persic, marea Arabiei, Oceanul In
dian, golful Bengal, marea Chinei 
și Oceanul Pacific. In această călă
torie sportivii noștri vor avea de 
suportat diferențe mari de tempera
tură, umiditate, vînturi, etc.

Pînă la Praga și apoi la Ziirich 
și Geneva călătoria se va efectua 
cu un avion obișnuit de curse. La 
Geneva va sosi apoi un avion cu 
patru motoare, cursă specială de la 
Londra, angajat de Federația Inter
națională de Tenis de masă, din 

Inițiativa și cu sprijinul Federației 
indiene de specialitate. Acest avion 
va transporta în comun pe toți ju
cătorii europeni (romîni, ceho
slovaci, suedezi, englezi, francezi, 
austrieci, germani) care în acest 
scop și-au dat întîlnire în frumosul 
și renumitul oraș elvețian Geneva. 
De la Geneva, unde delegația noas
tră va sosi în cursul după-amiezei

I SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI

dacă

coni-

Calendarul arată că iarna și-a 
trăit ultimele... zile. Scepticii ar 
putea să obiecteze că — acum, 
ca și altă dată — calendarul 
se află în serioasă divergență 
de opinii cu temperatura care se 
menține încă la cîteva grade 
sub zero și cu abundența de ză
padă cernută în zilele din ur
mă peste plaiurile noastre. Poa
te că aceștia n-ar fi departe de 
adevăr. Dar, oricare ar fi re
zultatele acestui „duel“, un lu
cru este evident: chiar 
zăpada va mai persista încă 
săptămîni de aci încolo, 
petițiile prevăzute pentru sezo
nul sportiv de iarnă vor trebui 
neapărat să-și încheie „bilan
țul".

In fruntea tuturor acestor în
treceri se situează, fără îndo
ială, grandioasa competiție de 
mase „Sparfachiada de iarnă a 
tineretului". De luni de zile, 
sute și sute de mii de tineri 
care încă n-au pășit pragul a- 
firmării își măsoară cu e’an 
mereu sporit forțele In concur
surile de schi, săniuș, patinaj, 
gimnastică, șah, tenis de masă 
și trîntă. Acum două zile, între
cerile regionale au desemnat 
cîștigătorii unora din probe 
(care se opresc la nivel de re
giune), precum și pe cei care 
vor trece mai departe, în etapa 
finală, la trei discipline sporti
ve: schi, șah și tenis de masă.

lată-ne așa dar în pragul unor 
interesante finale. Tineri și ti
nere din numeroase regiuni ale 
țării se pregătesc acum pentru 
ultimul asalt. La sfîrșitul săptă- 
mînii, sîmbătă și duminică. Po
iana Stalin va primi oaspeți mai 

de azi (după ce s-a oprit ieri 12 
Praga), avionul cu toți jucătorii eu
ropeni care participă la ediția de 
anul acesta a campionatelor mondi
ale de tenis de masă va porni sîm
bătă după-amiază în direcția C.iro, 
Aici se vor îmbarca și jucătorii e- 
gipteni. Apoi, călătoria va fi conti
nuată spre India cu escală la Bom
bay și Calcutta unde se vor îm
barca și jucătorii indieni. In sfîrșit, 
ultima oprire înainte de punctul fi
nal, Tokio, va fi la Hongkong un.le 
loturile participante vor. fi comple
tate cu cel al jucătorilor hongko.i- 
ghezi. Dună cum se poate vedea, a- 
c.est avion va transporta cu puține 
excepții „vîrfuri'e" tenisului de 
masă mondial. Sosirea la Tokio va- 
fi luni noaptea, adică după aproxi
mativ 60 de ore de la plecarea din 
Geneva.

Aprilie este pentru locuitorii Ja
poniei luna cea mai frumoasă, cu 
temoeratura cea mai plăcută (26-27 
grade). In timpul campiona elor 
mondiale (2-11 aprilie) particînan-*  
ții vor găsi cireșii înfloriți și o bo
gată vegetație.

Se va juca la Athletic Stadium 
din Tokio unde vor fi instalare 12 
mese, sala avînd o capacitate da 
5000 spectatori.

puțin obișnuiți. In.r-adevăr, la 
startul întrecerilor de schi care 
vor face să răsune de freamăt 
tineresc această pitorească loca
litate nu se vor alinia de astă 
dată sportivi consacrați. Locul 
lor va fi luat de schiori și schi
oare fără prea multă experiență, 
dar cu dorința arzătoare de a 
obține performanțe cit mai fru
moase. După cum se știe, la fi
nalele de schi se vor disputa 
următarele probe: categoria 
14-18 ani fete (3 km.); catego
ria 14-18 ani băieți (6 km.); ca
tegoria peste 19 ani fete (4 km.) 
și categoria peste 19 ani băieți 
(8 km.). In plus, se va disputa 
o probă de ștafetă combinată 
mixtă la care, fiecare regiune 
va participa cu cite o echipă de 
opt schimburi, alcătuită din cam
pionii regionali sătești și parti- 
cipanți din colectivele sportive 
orășenești la cele patru cate
gorii de vîrstă.

Ecoul Întrecerilor 
na Stalin încă nu 
cînd, la București, în sala Flo- 
reasca, participanții finalelor de 
șah și tenis de masă vor porni 
și ei lupta pentru întîietate. în
trecerea lor va dura patru zile, 
concurenții disputîndu-și șansele 
astfel ; dimineața la șah, iar 
după-amiaza la tenis de masă. 
Sorocită să înceapă la 28 mar
tie și să se termine la 31 mar
tie, întrecerea fina'ă la șah și 
tenis de ma^ă se va bucura, de
sigur, ca și finala de schi, de 
o numeroasă și entuziastă par- 
ticipa-e. Concursul de șah se va 
disputa eliminatoriu, iar cel de 
tenis da masă va cuprinde pro
bele clasice, jucîndu-se 3 seturi 
din 5.



Spartachiada de iarnă a 
întrecerile penultimei etape

Duminică s<_c_i„, telefoanele re- 
’dacției n-au contenit o clipă să 
sune: corespondenții din principa
lele orașe ale țării ne transmiteau 
rezultatele primelor jocuri ale e- 
chipelor de fotbal de categorie „A”. 
Odată comunicarea terminată, ei 
n-au închis însă telefonul, ci au 
transmis în continuare rezultatele 
fazei regionale ale unei competiții 
care a angrenat, în timpul lunilor 
de iarnă, sute și sute de mii de 
tineri de la orașe și sate. Iată ci; 
teva din rezultatele penultimei 
etape a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului.
""BAIA MARE. Dacă și concursul 

de trîntă ar fi avut asigurată asi
stența medicală (medicul T. Cri- 
șan a lipsit însă fără motiv), s-ar 
fi putut spune că etapa regională, 
care a adus 200 de tineri din 9 ra
ioane în concursurile de șah, tenis 
de masă și trîntă. a fost perfect 
organizată. La tenis de masă, au 
cîștigat Maria Bordea din Cehul 
Silvaniei și Emeric Meneși din Că
rei. Celelalte concursuri continuă.

TIMIȘOARA. La tenis de masa, 
participare largă. Au cîștigat; la 
simplu băiefi Maier (Timișoara), 
simplu fete A. Rădoica (Lugoj), la 
dublu fete Damian-ț-Gajuilescu, la 
dublu băieți Maier + Boltea și la 
dublu mixt Maier-} Zeller (nu este

* 260.515 PA«TICH*ANT1  IN REGIUNEA CRAIOVA*
Duminică, în orașul Craiova și 

în diferite centre de raion s-au 
desfășurat întrecerile regionale 
ale Spartachiadei de iarnă a ti
neretului iar peste cîteva zile cei 
mai buni șahiști, schiori și jucă
tori de tenis de masă vor parti
cipa Ia finalele acestei impor
tante competiții. Dar cum s-au 
desfășurat primele întreceri? Pe 
cine reprezintă cei care vor par
ticipa Ia finale ?... Sînt cîteva 
întrebări Ia care ne-a răspuns 
tov. V. MUCIONIU, președin
tele comitetului regional CFS 
Craiova:

ÎNTREBARE: Cîți tineri și ti
nere au participat la întrecerile 
Spartachiadei ?

RĂSPUNS: La cele șapte dis
cipline cuprinse în regulamentul 
Spartachiadei de iarnă s-au în
trecut 260.515 tineri și tinere din 
orașele și satele regiunii Craio
va. Atenția comisiilor de orga
nizare a fost permanent îndrep
tată spre angrenarea elementu
lui feminin, destul de slab re
prezentat la alte competiții de 
masă: Rezultatul: 46.382 de ti
nere au luat parte la diferitele 
concursuri organizate în cadrul 
primei etape a Spartachiadei.

ÎNTREBARE: Ce metode au 
fost folosite pentru obținerea 
unor astfel de rezultate ?

RĂSPUNS : Metode... speciale 
n-am folosit. Am căutat să înde
plinim mai bine ca în alți ani 

vorba de maesira emerită a spor
tului ci de... sora sa). La trîntă, au 
cîștigat Zaharia (Reșița), I. Kremz 
(Tim), C. Muia (Tim.) și L. Ra- 
majan (Tim.). întrecerile de șah 
au fost cîștigate de Zaharia VJasici 
(Sînnicolau Mare) și Lucreția Gur- 
ban (r. Lugoj) — sate — și de 
Ed. Petrovici (Orșova) și Rodica 
Ghisa (Arad) — oraș. Concursul 
dte gimnastică s-a desfășurat la 
Arad. S-au clasat pe primele locuri 
echipele Șc. medie nr. 4 Arad (fete) 
și Șc. prof. C.F.R. Arad (băieți), 
întrecerile de schi au fost orga
nizate pe muntele Semenic. In pro
bele de fond rezervate tinerilor de 
la sate, s-au clasat pe. primele 
locuri: junioare : Cornelia Deișa 
(ir. Lugoj); senioare: Livia Guran 
(Recolta Miniș) ; juniori: Mircea 
Crisnic (Recolta Miniș) ; sen:ori : 
Mircea Bălan (r. Lugoj). Dintre 
tinerii de la orașe s-au clasat pe 
primele locuri : senioare: Edith 
Lucașiu (Voința Arad). De remar
cat că în această probă a participat 
și canotoarea fruntașă, maestra 
sportului’ Edith Schwartz, care s-a 
clasat pe locul II; junioare : .Maria 
Amșa (FI. r. Lugoj); juniori: Gh. 
Svandek (Metalul Reșița); seniori: 
Fr. Kollath (Mfet. Reșița).

IAȘI. In concursurile de tenis de 
masă, s-au remarcat M. Gavriles- 
cu (Vaslui), V. Galan (Bîrlad).' 

indicațiile cu privire la buna 
pregătire a marilor competiții de 
masă. Ne-am străduit să folosim 
cît mai mult sprijinul organelor 
și organizațiilor UTM și în a- 
ceastă direcție, faptul că la în
treceri au participat 113.643 
membri ai organizațiilor UTM 
este poate suficient de grăitor. 
Cu prilejul primei etape precum 
și în etapele raionale au fost tri
mise în regiune brigăzi mixte de 
activiști sportivi, profesori de e- 
ducație fizică și. tehnicieni care 
au sprijinit efectiv munca de or
ganizare a concursurilor, orien- 
tîndu-ne în deosebi către raioa
nele mai slabe cum ar fi Cora
bia, Amaradia, Severin și Tg. 
Jiu, raioane care de data aceasta 
au putut realiza succese din cele 
mai frumoase.

ÎNTREBARE: Cum a contri
buit Spartachiada de iarnă.a ti
neretului la dezvoltarea mișcării 
sportive din regiunea Craiova ?

RĂSPUNS: Iată o întrebare 
al cărui răspuns îl vor da mai 
bine... lunile viitoare. Dar, de pe 
acum putem afirma cu tărie că 
Spartachiada a însemnat un pu
ternic stimulent pentru îmbună
tățirea activității sportive din 
regiune. Trecînd peste faptul că 
mai bine de 260.000 de tineri și 
tinere au participat la întreceri 
în plină iarnă, trebuie să arătăm 
că s-a putut constata și o seri
oasă creștere a capacității orga
nizatorice a celor mai multe co

tineretului
G<i.a Smcdmschi (lași) și M'aria 
Sănăvăstru (Birlad).

ALBA 1ULIA. Concursurile de 
gimnastică, trîntă, șah și tenis de 
masă ale regiunii Hunedoara s-au 
desfășurat în localitate, angrenînd 
peste 500 de concurenți. La gim
nastică s-au clasat pe primul loc 
echipele raionului Sebeș (fete) și 
Alba (băieți). întrecerile de trîntă 
au fost cîștigate de N. Mumteanu 
(r. Alba), P. Costea (Deva), M, 
Asnar (Deva), Aurel Dadaș (r. 
Alba), ia tenis de masă s-au clasat 
pe primele locuri I. Stoenescu (r. 
Oră știe) și Ana Purice (r. Hațeg), 
iar la șah au cîștigat în întrecerile 
orășenești V. Dumitru și Cornelia 
Dimitropol, iar în cele sătești Ma
ria Trixa și I. Ru&ac.

OLUJ. Schiorii s au întrecut la 
Cluj, iar ceilalți concurenți la Tur
da. In probele de fond s-au clasat 
pe primele locuiri: Iolanda LoVașch 
și Maria Deneș (senioare), Florica 
Suciu și Suzana Rășinaru (junioa
re), Al. Gavril și N. Jorja (junio
ri), A. Costau și A. Berindei (se
niori). Competiția de șah a fost 
cîștigată de G. Topliceanu și Elvira 
Pop (sate) și V. Roșea și Marga
reta Simon (oraș). La tenis de 
masă s-au remarcat Fr. Zstgmond 
șl Rozalia Hadnaghi, iar la trîntă 
au învins, pe categorii, I. Grigo- 
rescu, V. Rusu, A. Butaș și Al. 
Iakab.

lective sportive care, cu sprijinul 
organizațiilor UTM și al orga
nelor sindicale au reușit să trans
forme întrecerile Spartachiadei 
în adevărate zile de sărbătoare 
pe care tineretul le-a așteptat 
cu mult interes. Cu prilejul pri
mei etape au fost trecute zeci de 
mii de norme ale complexului 
GMA, au luat ființă peste 120 de 
noi secții pe ramură de sport 
etc. O altă constatare îmbucu
rătoare: s-a întărit mult baza 
materială a colectivelor sportive. 
Primele date pe care le avem în 
această direcție ne arată că în 
regiune au fost confecționate, 
din resurse locale, peste 1.200 de 
săniuțe, 1.500 de schiuri, mai 
bine de 1.800 garnituri de șah, 
etc.

ÎNTREBARE: Ce proiecte a- 
veți pentru viitor ?

RĂSPUNS : Și în viitor vom 
acorda toată atenția competiți
ilor de masă muncind cu toții 
pentru a face din aceste între
ceri un prețios ajutor în activi
tatea noastră de fiecare zi. Sîn- 
tem convinși că acest lucru va 
duce nemijlocit la creșterea nu
mărului de membri de colectiv, 
a purtătorilor insignei GMA, a 
numărului de secții pe ramură de 
sport etc. Și, nu este departe 
ziua în care vom porni să rea
lizăm aceste obiective: la 1 a- 
prilie începe o nouă mare com
petiție de masă: Spartachiada 
de vară a tineretului.

Crosul de masă „Să imtimpinăm 1 Mar
Pregătiri... concursuri dar și multe... lipsuri

Deși primăvara nu s-a „instalat" 
pe meleagurile noastre, decât... ca
lendaristic totuși activitatea sporti
vă în aer liber a îneeput într-un 
ritm susținut. In toate colțurile țării, 
la orașe și sate, tineretul a pornit 
avîntat în frumoase întreceri spor- 

i tive. Odată cu numeroasele compe
tiții de fotbal, baschet, handbal sau 
tenis de masă, s-au desfășurat în 
întreaga țară și prime’e întreceri 
de cros, organizate în cadrul tra
diționalei competiții de mase, cro
sul „Să întîmpinăm 1 Mai".

începută la data de 4 martie, pri
ma etapă a acestei tradiționale în. 
treceri sportive este acum în plină 
desfășurare, urmînd să se încheie 
la sfîrșitul acestei luni. Zilnic ne 
sosesc la redacție vești din țară, 
în care-corespondenții noștri ne in
formează asupra felului în care au 
fost organizate primele concursuri 
de oros și a felului în care nume
roase colective sportive se pregă
tesc pentru a organiza prima eta
pă a concursului.

Spre exemplu, corespondentul 
nostru -Ilie Feteanu, ne-a transmis 
o serie de date importante privind 
felul în care se desfășoară prima 
etapă a crosului în regiunea Pi
tești. In fruntea listei colectivelor 
sportive care se străduiesc să mo
bilizeze un mare număr de con- 
curenți se situează colectivul spor
tiv Recolta-Costești, unde pînă 
acum cîteva zile s-au organizat 
două frumoase întreceri de cros la 
care au participat peste 100 de ti
neri și tinere din comună. Intere
sant este faptul că acest colectiv 
sportiv va mai organiza și alte con
cursuri de cros. în cadrul cărora 
vor avea posibilitatea să se întrea
că și alți tineri.

Tot în regiunea Pitești frumoase 
realizări în ceea ce privește mo
bilizarea concurenților la prima e- 
tapă a crosului au obținut și co
lectivele sportive școlărești din o- 
rașele Pitești, Rm. Vîlcea și Dră- 
gășani, unde au luat parte la în
treceri sute de elevi și eleve.

In regiunea Baia Mare condițiu- 
nile atmosferice fiind încă vitrege, 
majoritatea colectivelor sportive au 
întreprins pînă acum doar acțiuni 
organizatorice, în cadrul cărora un 
loc de frunte l-a ocupat problema 
înscrierii unui număr c't mai mare 
de concurenți. Felul în care au pro
cedat colectivele sportive din regiu
nea Baia Mare trebuie să consti
tuie un exemplu pentru celelalte 
colective, care așteptînd... vremea 
frumoasă nu fac nimic. Dintre co

lectivele sportive din această re
giune poate fi citat, colectivul Pro
gresul din orașul Baia Mare, care 
a desfășurat o vie activitate pentru 
mobilizarea concurenților, folosind 
din plin toate mijloacele de popu
larizare și agitație.

Vorbeam mai sus despre o re 
giune în care condiții'e atmosferice 
împiedică organizarea întrecen’or 
de cros, dar în care colectivele 
sportive dornice să organizeze a- 
ceste întreceri nu stau cu mîinile 
în sîn. In schimb sînt a’te regiuni, 

Timișoara de pildă, unde situația 

se prezintă oarecum invers. Adică, 
vremea este bună, iar colectivele 
sportive nu fac nimic. Și un exem- 
piu concludent în această privință 
îl constituie colectivul sportiv Me*  
talul cu cele trei cercuri ale sale: 
Tehnometail, Electromotor și Electro 
Banat. Despre acest colectiv spor
tiv sînt puține lucruri de spus, 
deoarece pînă acum nu s-a tăcut 
nimic în vederea organizării pri
melor întreceri de cros. Vom men-' 
ționa, totuși, faptul că în orașul 
Timișoara, în unele colective spor
tive școlărești, există o oarecare 
preocupare pentru organizarea pri
mei etape și pentru mobilizarea 
concurenților.

Răsfoind noianul de corespon
dențe sosite în ultima vreme la re
dacție am sesizat, de asemenea un 
fapt destul de îngrijorător. Este 
vorba de felul în care înțeleg co
lectivele sportive sindicale să se 
ocupe de organizarea primei etape 
a crosului. Din știrile care ne-au 
sosit pînă acum reiese clar că în 
majoritatea regiunilor și orașelor 
colectivele sportive școlărești au 
fost acelea care s-au preocupat, în 
adevăratul înțeles al cuvîntului, de 
organizarea primei etape. Și numai 
ici-colo cîte un colectiv sportiv sin
dical reușește să întreprindă ceva 
în vederea întreceri’or.

Noi am mai semnalat acest simp
tom și cu prilejul altor ediții ale 
crosului de masă „Să întîmpinăm 
1 Mai", cînd, de la primele etape 
și pînă Ia întrecerea finală, ele
vii și elevele au fost cei care s-au 
prezentat în mare număr și — u- 
neori — bine pregătiți la startul 
concursurilor de cros. Firesc se 
pune întrebarea dacă această tra
dițională competiție de mase a de
venit acum o competiție a elevilor 
și elevelor? In uzine și în fabrici, 
în diferite instituții publice mun
cesc sute de mii de tineri și tinere 
care ar putea participa la întrece
rile de cros cu tot atît succes șfeu 
tot atît entuziasm ca și marea ma
să a elevilor și elevelor.

Noi semnalăm această periculoasă 
tendință pentru ca ea să nu devină 
un lucru obișnuit. Es'e de datoria 
consiliilor sindicale regionale, în 
primul rînd, și apoi a comitetelor 
sindicale din întreprinderi să ana
lizeze cu atenție această problemă. 
Crasul de masă „Să întîmpinăm 1 
Mai" nu este organizat numai pen
tru școlari. Dimpotrivă această fru
moasă întrecere sportivă este or
ganizată pentru întregul tineret din 
patria noastră, care trebuie mobi
lizat la startul întrecerilor de cros, 
întreceri care au fost ani de-a 
rîndul poarta prin care au pătruns 
în sport mii și mii de tineri și ti
nere. Iată de ce crosul nu trebuie 
să devină o compet’ție rezervata 
exclusiv școtarilo-, iată de ce acum, 
înainte de sfîrșitul primei etape, 
activiștii sportivi au datoria să de
pună toate străduințele pentru a 
asigura tu’.uror tinerilor muncitori, 
țărani muncitori etc. posibilitatea 
să participe la această tradițională 
competiție.

Pusă parcă pe șotii, iarna t-a 
amăgit și de astă-dată pe sportivii 
bucureșteni cu cîteva raze de soa
re primă văratic, pentru ca, în nu- 
wiai 24 de ore, să-și schimbe brusc... 
atitudinea și să cearnă peste pă- 
mîntut înghețat o nouă „provizie" 
de omăt Capriciile iernii nu-i spe
rie însă pe sportivii din Capitală. 
Intr-adevăr, deși zăpada mai aco
peră încă multe din terenurile de 
aport ale Capitalei, freamătul între
cerilor sportive este prezent din 
plin. Unii folosesc vremea prielnică 
pentru schi și săniuș, măsurîndu-și 
forțele, cu toate... căzăturile de ri
goare, în concursurile Spartachia
dei de iarnă a tineretului. Alții, 
printre care și fotbaliștii, au renun
țat la treningurile călduroase și la 
căciuli tele de lină pornind întrece
rile oficiale în echipament de... 
vară. Se poate spune deci că — 
cu toată... împotrivirea iernii — ac
tivitatea sportivă pulsează din plin 
în București!

Dacă ar fi să socotim cine me- 
•Tită mai multe laude pentru acea- 
’sta, am vedea că toate drumurile 
'duc Ia.. comitetul pentru cultură 
Ifizică șî sport de pe lingă sfatul 
■popular al Capitalei. Aci se :n la 
punct amănuntele organizatorice, 
de aci pleacă inițiativa organizării 
unor competiții inedite și tot aci își 

'află '„reședința" numeroasele comi
sii pe ramură de sport care „diri
jează" efectiv și operativ activita
tea sportivilor bucureșteni.

In vizită la comitetul orășenesc
Zilele trecute, vizitînd comitetul 

orășenesc C.F.S. București, ne-am 
putut documenta... la fața locului, 
asupra problemelor care îi frămîntă 
pe activiștii comitetului și, impli
cit, pe sportivii bucureșteni. Dar am 
aflat mai ales despre unele proiecte 
prevăzute de acum în planul de 
muncă al comitetului și care vor 
fi traduse în viață peste puțin timp. 
Desigur, activitatea competițională 
este pe primul plan. Pentru anul 
în curs a fost prevăzut un calen
dar sportiv bogat, numărul compe
tițiilor în diferite discipline spor
tive sporind în mod substanțial 
față de anul trecut. Nu lipsesc de 
la „apel" tradiționalele campionate 
orășenești, dintre care cel de fot
bal, cum e și firesc, este cel mai 
populat și cel mai... comentat. Sînt 
prezente deopotrivă competițiile cu 
caracter de masă, destinate celor 
care pășesc acum în activitatea 
sportivă. Notăm în această direcție 
numeroase concursuri populare de 
ciclism pe biciclete de oraș, între, 
ceri populare de natație, îndeosebi 
pentru copii, precum și două con. 
cursuri populare de motocicliSm 
(viteză și regularitate). Unele com
petiții prevăzute în calendarul co
mitetului orășenesc C.F.S. Bucu
rești se bucură și de „atu-ul" nou
tății. De pildă, In cursul lunii iulie 
se va desfășura „Cupa sfatului 
popular al raionului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ la box. De asemenea, 
merită a fi scoasă în evidență încă 

o inițiativă interesantă: concursu
rile atletice pe specialități. Astfel, 
la 28 aprilie va avea loc concursul 
intitulat: „Ziua săritorilor", la 7 
iulie va fi „Ziua demifondului" 
ș.a.m.d. Este cît se poate de îm
bucurător faptul că unele competiții 
au fost repartizate spre organizare 
comitetelor raionale C.F.S.

Paralel cu grija existentă pentru 
calendarul sportiv, se poate consta
ta o atenție sporită față de pro
blema îmbunătățirii nivelului pro
fesional al antrenorilor și față de 
pregătirea cadrelor de arbitri. Sînt 
în curs de organizare cursuri de re
împrospătare a cunoștințelor pen
tru antrenori și școli de arbitri la 
toate disciplinele sportive Cîteva 
cuvinte se cuvin a fi spuse și des
pre școala de tineret care iunc- 
ționează pe lingă comitetul orășe
nesc C F.S. Cele trei secții exis
tente în momentul de față (ciclism, 
natație și rugbi) vor deveni curînd 
nouă căci li se vor adăuga șase 
secții noi, printre care cele de box, 
lupte și atletism. Școala de tmeret 
are tot ce-i este necesar în maga
zia de materiale și echipamente 
sportive (numai secția de ciclism 
are la dispoziție 45 de biciclete de 
oraș, semicurse și curse, precum 
și două motociclete „Jawa", pentru 
antrenorii care supraveghează pre
gătirile tinerilor cicliști).

O problemă de mare importanță 
este cea a bazelor sportive. De cu
rînd, Sfatul Popular al Capitalei,

C.F.S. București
prin Direcția arhitecturii și siste
matizării, a repartizat comitetului 
orășenesc C.F.S. spațiul necesar 
pentru amenajarea bazelor sportive 
raionale despre care s-a mai vor
bit în aceste coloane. Este vorba — 
după cum se știe — de opt baze 
sportive, cuprinzlnd teren de 
fotbal, pistă de atletism, terenuri 
de volei, baschet și tenis, precum 
și vestiare și instalații sanitare. 
Unul dintre cele opt spații reparti
zate, cel de pe șoseaua Chitită, a 
și fost luat în primire de Casa 
Centrală a Armatei care se va ocu
pa în întregime de amenajarea ba
zei. Altul, cel din raionul 23 Au
gust, a revenit colectivului Metalul 
23 August. Este interesant de ară
tat că la această bază, în afara 
amenajărilor speciîicate mai sus, se 
vor mai construi un poligon de tir 
și o sală de g'mrartică d'n mate
riale prefabricate. Tot în acest raion, 
în imediată apropiere a stadionu
lui 23 August, se "află un te-en vi
ran atribuit cu titlu provizoriu co
lectivului sportiv Metalul Electro- 
Aparataj Acest teren va fi folosit 
după un timp de administrația sta
dionului din vecinătate. Aci se va 
semăna un gazon de rezervă pen
tru cazul cînd se „uzează" cel de 
pe stadionul 23 August.

In același fknp cu sprijinul Sfa
tului Popular al Capitalei, au fost 
intensificate eforturile in direcția 
redării în patrimoniul sportiv 
a unor săli, terenuri ți amenaja

mente sportive care, contrar H.C.M. 
nr. 2190/1952, sînt folosite actual
mente în alte scopuri Se știe, de 
pildă, că în hangarul special pen
tru ambarcațiuni de la ca
bana fostă „Finanțe" de pe 
malul lacului Herăstrău, sînt de
pozitate diferite materiale ale ad
ministrației Parcului de Cultură și 
Odihnă. în vreme ce unele asocia
ții și colective sportive n-au unde 
să-și țină ambarcațiuni'e, iro6in- 
du-se astfel sute de mii de Iei prin 
degradarea lor. La stadionul Ciu
lești, în sălile folosite altă dată 
pentru antrenamentele diferitelor 
secții de sport, Ministerul Căilor 
Ferate a instalat dormitoare. Acea
sta, în timp ce asociația Locomo
tiva închiriază baze sportive pen
tru pregătirea loturilor sale, com- 
sumînd în mod nejust și inutil 
fonduri din buget Ca să nu mai 
vorbim de faptul că sala de gim
nastică a școlii elementare nr. 72 
este folosită ca magazie de deco
ruri de către Teatrul Tineretului. 
O veste este, totuși, îmbucurătoare: 
printr-o hotărîre a Statului Popular 
al Capitalei, sala fostă „Înainte" 
din calea Șerban Vodă.va fi redată 
spo-tului cu începere de Ia 1 iulie...

Sînt multe și varirte problemele 
cărora comitetul orășenesc C.F.S. 
București trebuie să le facă fața. 
Sprijinindu-se însă pe activul oh- 
ștesc. conlucrînd strîns cu comi
tetul executiv al Sfatu'm Popular, 
comitetul orășenesc C.F.S. va iz
buti, fără îndoială, să-și ducă la 
burn sfîrșit sarcinile asumate, spre 
satisfacția maseter d> «nortivi din 
Capitală.

MARIUS GODEANU



Citeva aspecte din prima etapă la ragbî
Cei puțini ș... curi^^și (ne gân

dim la vremea friguroasă I) care 
au urmărit jocurile primei etape 
a campionatului republican de rug
bi categoria A, au plecat de pe te
renuri, întrebîndu-se, desigur, ca 
și noi, dacă programarea acestor 
meciuri a fost sau nu oportună. 
Părerea noastră este următoarea; 
starea terenurilor (în special a ce
lor de la Constructorul și de la 
Dinamo-Tonola) ca și condițiile at
mosferice, au fost cu totul nepriel
nice pentru desfășurarea normală 
a unor întî'.niri atît de importante 
cum sînt cele din cadrul unui cam
pionat republican. Cineva își ex
prima părerea că, dacă pe terenul 
Constructorul ar fi evoluat alături 
de echipa campioană, de pildă, 15 
începători bine dotați fizicește șl 
cărora li s-ar fi indicat să alerge 
toți acolo unde se afla mingea, re
zultatul nu putea fi altul deeît cel 

1 cu care s-a terminat partida din- 
j tre Constructorul București și Pro- 
! greșul Sănătatea: 0-0. Mocirla de 
ț pe teren a împiedicat ambele for- 
i mâții să presteze un joc care să 

semene oarecum cu rugbiut. Cre
dem că asociația Constructorul ori 

j inspecția de rugbi în ultimă in
stanță, trebuie să decidă că pe te- 

I renul actual de la arena Construc
torul nu se poate juca rugbi rnultă 
vreme, găsind totodată soluții adec, 
vate.

De vorbă cu dr. Vladimir Poiic conducătorul 
lotului iugoslav de polo pe apă

Conducătorul lotului reprezenta
tiv de polo pe apă al R.P.F. Iugo
slavia, dr. Vladimir Poiic, a colin
dat aproape prin toată lumea. Mai 
■întîi, în calitate de jucător, apoi 
ca arbitru internațional, delegat al 
țării sale la congresele F.I.N.-ei, 
sad conducător al reprezentativei 
iugoslave de polo. Vladimir Poke 
a fost martorul ocular al succese
lor de mare răsunet repurtate de 
jucătorii d: polo iugoslavi. Iată 
de ce l-am rugat să împărtășească 
cititorilor noștri cîtev.a din impre
siile culese la marile întreceri in
ternaționale la care a asistat.

— Puteți să ne spuneți ceva des
pre ultimele două mari competiții 
de polo: Olimpiada din 1952 și 
„europenele" de la Torino ?

— Desigur, și încă... multe, de
oarece am fost la fața locului. Dă
dacă încep prin a spune că deși 
neînvinși, am ocupat tocul II și la 
Helsinki și la Torino, din cauza 
golaverajului mai slab, cred că nu 
mai este nevoie de vreo completare.

- Para, aproape, de neînțeles va
loarea atinsă d. jocul de polo iu
goslav. Deși la dvs. nu există ba
zin acoperit și d-ci posibilitatea u- 
nei activități continue.

— Este foarte adevărat, nu sîn- 
teți primul care ne ridicați această 
problemă. Insă am căutat să com
pensăm acest mare inconvenient 
cu o tehnică și o concepție desă
vârșită a jocului. Și pentru că tot 
a venit vorba, trebuie să adaug un 
lucru deosebit de îmbucurător pen
tru noi: anul acesta vom avea două 
bazine acoperit?, unul la . Zagreb 
și altul la Rijeka.

— Care a fost ultimul contact cu 
apa al lotului pe care-l conduceți ? 
. — Dubla întâlnire de polo pe apă 
R.P.F. Iugoslavia — R.P. Ungară 
care a avut loc în octombrie 1955; 
9 octombrie la Dubrovnik, cînd am 
cîștigat cu 3—1, și trei zile mai 
tîrz.iti cînd am făcut -meci egal: 

‘ 4—4. Vladimir Poiic ne vizitează 
țara pentru a doua oară (în no
iembrie anul trecut el a condus în- 
tîlnirea care a opus reprezentativei

Nici te.enui Dinamo Tonol» nu 
s-a prezentat în condiții 'mulțumi
toare. In aiara stării terenu ui pro- 
priu-zis. cu totul nesatisfăcătoare, 
am remarcat că organizatorii nu 
s-au grăbit să pregătească nici ba
rele pentru rugbi, as'tel că. me
ciul a început mai înainte ca aces
tea să fi fost montate (fără însă 
ca porțile de la fotbal să fie ridi
cate de pe teren, ceea ce era să 
ducă și la înscrierea unei încercări, 
dacă arbitrul nu ar fi fost atent, 
atunci cînd balonul lovise bara 
porții de fotbal și ricoșașe în bra
țele unui jucător). Obiceiul de a 
se juca pe un teren cu bare de fot
bal și de rugbi s-a împământenit 
și în provincie. Ar fi bine ca ins
pecția să vegheze ca măcar la jo
curile de categoria A regulamentul 
să fie respectat întocmai.

IN SFIRȘIT, SE APLICA 
REGULAMENTUL I

Este, tară îndoială, un strigăt de 
satisfacție, deoarece și la rugbi, ca 
și în alte sporturi, regulamentele 
internaționale suferiseră oarecari 
„ajustări" insuficient justificate, 
după părerea noastră și care nu 
făcea altceva deeît să producă con
fuzie. Cu noul campionat au început 
a fi aplicate toate prevederile re
gulamentului internațional. Desi
gur, unii arbitri le cunosc mai bine, 

noastre pe cea a R. Cehoslovace), 
ceea ce ne-a îndemnat să-1 între
băm :

— Despre jocul reprezentativei 
noastre ce ne puteți spune ?

— Mereu împrospătată cu noi e. 
lemente, ea practică un joc modern, 
bazat pe viteză, cu care a obținut 
anul trecut rezultate remarcabile. 
Antrenorii dvs. trebuie să-i .învețe 
pe jucători să „gîndească" tot atît 
de rapid, pe cît de rapidă este și 
mișcarea lor. Dar ceea ce m.a 
impresionat la echipa romînă a 
fost ținuta de înaltă sportivitate a 
jucătorilor, comportarea lor cu a- 
devărat exemplară. Iată despre ce 
este vorba. Eram arbitru de poartă 
la Torino, la jocul Anglia — R.P.R. 
din cadrul campionatelor europene 
din 1954. La un moment dat, ar
bitrii de centru, spaniolul Bata- 
lasco, acordă goi pentru englezi la 
o fază în care mingea nu depășise 
linia porții. Eu n-am ridicat stea
gul porții, fiindcă văzusem că nu 
era gol. Romînii, dînd dovadă de 
sportivitate, n-au protestat și nici 
măcar n-a«t discutat decizia arbi
trului spaniol, deși prin înscrierea 
punctului respectiv echipa R.P.R. a 
fost împiedicată să se califice în 
turneul final (nota noastră R.P.R. 
— Anglia 5—6) I

— Ați întocmit înainte de sosirea 
dvs. la București programul antre
namentelor pe care le veți face ?

— Desigur, antrenamentele noa
stre vor avea ca bază pregătirea 
fizică. • Dorim ca Olimpiada de ia 
Melbourne să ne găsească cit mai 
bine pregătiți, din acest punct de 
vedere.

— Este greu de dat un pronostic 
de pe acum ?
•, «De Ioc. Părerea mea e tțgcă 
iugoslavii, ungurii și sovieticii vor 
împărți... cele trei medalii. In orice 
caz, a încheiat dr. Poiic, vom căuta 
ca la această Olimpiadă să termi
năm tot neînvinși, dar de astă-dată 
să nu ne mai învingă nici... gol
averajul

G. NICOLAESCU 

alții mai „dibuie" încă. începutul 
a fost totuși mulțumitor și sperăm 
că etapele viitoare ne vor oferi ar
bitraje din ce în ce mai bune și 
mai competente. Ne-a bucu
rat și faptul că, ținînd sea
ma de starea terenurilor și 
de temperatură, arbitrii nu au 
refuzat cererea unor antrenori 
de a permite jucătorilor să folo
sească pantalonii de trening. Dacă 
o parte a antrenorilor s-au gîndit 
să-și „ocrotească" elevii, în schimb 
nu toate colectivele au avut preve
derea de a pregăti, pentru pauză, 
ceaiuri calde; ținînd seama de tem 
peratura scăzută și de efortul de
pus de rugbiști, o cană de ceai la 
pauză ar fi însemnat mat mult de- 
cît... o mică atenție...

i
PE UN TEREN DIFICIL. TEHNI

CA DECIDE VICTORIA

Se pare că acest adevăr evident 
scapă încă multor antrenori și ju
cători de rugbi. De pildă duminică, 
pe terenurile desfundate ori foarle 
alunecoase (ca să nu mai vorbim 
și de vintul puternic), în afară de 
C.C.A. și Locomotiva, celelalte echi
pe nu au ținut seama de elemen
tarul adevăr care ne-a servit de 
subtitlu...

Intr-adevăr, C.C.A. și Locomotiva 
au jucat „la mînă" cu pase precise 
și rapide, ceea ce a dus mingea 
foarte repede spre terenurile de. 
țintă adverse. Dinamo, Constructo
rul București, Dinamo IX, Construc
torul Or. Stalin și Progresul Să
nătatea au jucat mult mai neorga
nizat și nu au folosit execuțiile 
tehnice de care au uzat cu succes 
jucătorii militari și feroviari. Se 
pot trage deci doar două concluzii: 
ori antrenorii respectivi nu au știut 
să recomande jucătorilor lor jocul 
la mînă, ori aceștia nu îl stăpî- 
nesc așa cum se cuvine. O încer
care de a schimba jocul am remaî- 
cat doar la Titi Ionescu, care, dis
perat de trecerea timpului și de 
ineficacitatea echipei sale (Dina
mo), a întrebuințat, spre sfîrșitul 
meciului cu Dinamo IX, șuturi de 
pe o parte a terenului pe cealaltă, 
pentru a-și lansa aripile (Ghiuze- 
lea și Barbu) dotate cu aprecia
bilă viteză .

EM. VALERI U

Ud nou record de juniori 
la armă sport

Duminică, pe patru poligoane, 75 
de trăgători și trăgătoare din Ca
pitală s-au întrecut în proba de 
airmă sport 40 focuri poziția ge
nunchi din cadrul concursului dp 
tir organizat de colectivul Voința 
Prestări Servicii. Rezultatele pe 
echipe au scos în evidență compor
tarea bună și omogenă a trăgăto
rilor de la Tînărul Dinamcvist, e- 
clripele acestui cerc clasîndu.se pe 
primele două locuri. Concursul a 
fost cîștigat de Tînărul- Dinamo- 
vist I cu 1732 puncte, prin echipa 
alcătuită din Mircea Răzuș, Ștefan 
Văran, Septimiu Dănescu, Georgeta 
Bănică și Anca Manolescu Pe locu
rile următoare s-au clasat în ordine 
formațiile: Tiparul Dgiamovișt II— 
1712 p.,’ 3. FI. roșie’ Comerț I — 
16.85 p., 4. Știința Arhitectura — 
1631 p., 5. Voința Prestări Ser
vicii I — 1614 p.

Cel mai btfn rezultat individual a 
fost realizat de Mircea Răzuș (T.D.) 
care, cu 363 p., a îmbunătățit re
cordul republican de juniori la a- 
ceastă probă. Iri celelalte clasa
mente individuale, primele locuri 
au fost ocupate de: cat. III mas
culin : A. Cazacliu (Constr.) — 338 
p._ cat III feminin: G. Bănică 
(T.D.) — 337 p., cat. II feminin : 
Maria Otz (FI. roșie) — 358 p.

EFECTECAUZE ȘI
Prin octombrie și chiar mai 

ttrziu, prin noiembrie, cînd via
tul rece de toamnă gonise din 
parcul orașului și ultimele pe
rechi de îndrăgostiți, în curtea 
școlii medii de băieți nr. 1 din 
Dej puteau fi văzuți — și asta 
nu odată I — cite 30-40 elevi, 
în paltoane, făcînd... gimnastică. 
Tabloul era cu atît mai suprin- 
zător pentru trecători, cu cit se 
știa că sus-numita școală are 
cea mai mare sală de gimnasti
că. Și atunci, firește, căutai să 
dezlegi... misterul, întrebîndu-l 
pe profesor de ce elevii fac exer
cițiile afară. în frig, și nu te 
fac în sală?

Iar profesorul te lămurea 
imediat:

— „In sală? Acolo e mai frig 
ca... afară! Cel puțin aici e aer 
curai!

Tot profesorul ținea apoi să 
te asigure că situația aceasta e 
„de scurtă durată", că noul di
rector, tov. Florian, a promis 
că sobele și spalierele vor fi re
parate fără întîrzlere și că, tot
odată va da dispoziții ca sala 
să fie curățată.

Cum ziceam, aceasta era si
tuația prin octombrie-noiembrie. 
O situație — vorba tov. profe
sor — ,.de scurtă durată". Nu
mai că deși au trecut de-atunci 
vreo 4 luni, dacă te-ai fi oprit 
zilele trecute în Dej și ai fi fost 
curios să vezi sala de gimnasti
că, ai fi putut constata că nu 
s~a schimbat nimic. Nimic afară 
de... director. Acum, director e 
tov. Gavril Galea, care, ca și 
predecesorul său, a făgăduit că 
va face, că va drege, în 
sfîrșit, că va pune lucru
rile la punct. Dar stați, că

Gazde și
Cei care cunoșteau dinainte 

stadionul din Ploești și au avut 
ocazia să-l revadă în toamna a- 
nului trecut, au fost, desigur, 
plăcut surprinși de faptul că, în 
prelungirea tribunei principale, 
se construise altă tribună de be
ton, care soluționa, în bună mă
sură, mult discutata problemă a 
capacității stadionului.

Astăzi vă dăm o nouă veste 
îmbucurătoare. Ne referim la 
frumosul vestiar care a fost a- 
menajat sub tribuna principală. 
Dar ce vestiar! Cu covoare pu
foase, cu fotolii elegante, cu 
măsuțe de nuc, ca altele de ră

chită, cu vaze cu flori, mă rog 
cu tot ceea ce trebuie unui ca
dru plăcut, ,u^£. simți Ir.
tr-adevăr bine..:

Parcă ghicesc întrebarea dv.: 
și ce coală o astfel de știre la.. 
.lovitura de pedeapsă?". Oa
menii trebuie feliedați, nu criti
cați t

Asia și facem — pe de o par 
te.

Pe de altă parie însă, — de 
ce n-am spune-o ? — ne-a sur
prins mai puțin plăcut amănun. 

ne-am luat cu vorba și era gaia 
să spunem un neadevăr. Ceva 
s-a schimbat, totuși: murdăria-, 
e de două ori mai mare, iar. so
bele s-au deteriorat și mai mult!'

In plus, sala continuă să fiee 
murdară și asta fiindcă tov. di
rector. a comandat ta... Cluj ctr-- 
pe, ceară și benzină și ele n-atr 
sosit încă. Tot e bine că a co
mandat... cîrpele la Cluj și nu 
la București, sau chiar în.... 
străinătate. N-o să întîrzie prea 
mult /...

Dar povestea nu se termini 
aici. Singurul profesor de edu
cație fizică din școală a plecat. 
Și ce și-au zis atunci tovarășii 
de la secția de învățămlnt care 
cunosc, desigur, această pro- 
btemă:

— „Nu-l mai înlocuim... N-are 
nici un rost. Și așa n-au sală, 
iar afară se pricepe oricine să 
facă exerciții 1".

Cam așa stau lucrurile cu sala 
de gimnastică a școlii medii de 
băieți nr. 1 din Dej. Toată iar
na n-au putut s-o folosească 
nici elevii, nici colectivele spor
tive din oraș, care încheiaseră 
contracte cu școala .pentru ca 
voleibaliștii, baschetbaliștli și 
ceilalți sportivi să nu stea cu 
mîinile încrucișate în timpul 
iernii.

Noroc că a venit primăvara ț 
A scăpat tov. director de proble
ma sălii de gimnastică. Sau 
poate că, între timp i-or fi so
sit... cîrpele de la Cluj?...

i

i
I

ț

musafiri
tul cil acest minunat vestiar a 
fost amenajat pentru ., jucătorii 
colectivului Flacăra Ploeșli, țn 
t'mp ce echipele vizitatoare ur
mează să se echipeze în alt 
vestiar, acceptabil, e adevărat, 
dar, oricum, cam... sărăcuț, în 
comparație cu acesta, nou șt 
elegant

Noi știam că spiritul de ospi
talitate ne îndeamnă, îndeobște, 
să ne purtăm altfel, adică să pu
nem la dispoziția musafirilor tot 
ce avem mai bun, fie ca e vor
ba de un simplu... șerbet de 
zahăr ars, sau, cum e cazul de 
față, de un vestiar...

Or, după cum vedem „flăcă- 
riștii“ amenajînd acest splendid 
vestiar, au făcnt-p numai pen. 
tru... shflefelm lor.

Dar le-ar place ca, rămînlnd 
odată, peste noapte, la vreun 
prieten sau la vreo rubedenie, 
gazda să-și păstreze pentru ea 
camera cea mai frumoasă și lo-, 
ca oaspeți, să te pu'e la dispozi
ție... podul sau bucătăria? I...

JACK BERARII!
Emil Bocos 
corespondent
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Constatări după campionatele de cros de Ia Orade*

Bine pregătiți peatrn
In clasamentul campionatelor re

publicane de cros desfășurate du
minică la Oradea, figurează de două 
ori numele familiei Dinu. Doi re
prezentanți ai acesteia, maestrul e- 
merit al sportului Cristea Dinu 
și fiul său, Marin Dinu, au re
purtat un frumos succes clasîndu- 
se pe locul 2 și — respectiv — 4 
în cursele în care au luat startul. 
Dar nu asupra valorii performan
țelor acestora vrem să accentuăm, 
ci asupra unei situații, rar întîlnite 
și în alte sporturi- Lucrul acesta 
poate să bucure pe de o parte și 
merită într-adevăr a fi remarcat, 
dar în același timp ne întristează 
faptul că cei tineri nu reușesc în
că să se ridice la nivelul lui Di
nu Cristea. Au trecut atîția ani 
de cînd acesta și-a făcut debutul 
Jntr-o întrecere de cros, fiul său 
Marin se află de acum printre 
fruntașii categoriei sale (aceasta 
fa aproape 18 ani) și totuși, în 
parcul muncitoresc din Oradea a- 
eelași, mereu același Cristea Di
nu conduce, animă o cursă foar
te frumoasă. Vrem, în sfîrșit, ca 
cei tineri să se ridice la nivelul 
maestrului și cu toate că-i dorim 
și lui performanțe mereu mai 
înalte, lor celor tineri le cerem 
tm efort în plus. In curînd chiar 
Marin va lua startul în aceeași ca
tegorie cu tatăl său. Vor lupta 
poate cot la cot, și lucrul acesta 
este într-adevăr minunat. Dar ce 
fac ceilalți?

Constatarea de mai sus nu ne 
poate face să afirmăm însă că în
trecerile campionatelor de cros 
n-au fost interesante, chiar pasio
nante. Ele ne dau totodată pri
lejul să tragem cîteva concluzii 
pe care le socotim interesante.

Ne-am convins încă odată că 
primele întreceri, cele de primă
vară, insuflă parcă energii noi ce
lor pe care-i cunoaștem din în
trecerile trecute și în același timp, 
aduc la start un nou contingent 
de tineri și tinere, a căror luptă 
pentru afirmare ne pregătim s-o 
«rmărim în viitor.

La Oradea am remarcat și una 
'și alta. Atleți ca Victor Pop, Cri
stea Dinu, Strzelbinski, Vasile 
Weiss, Ion Pricop, Grigore Cojo- 

■caru, Nina Pasciuc, Alexandra 
•Sicoe, Elisabeta Buda (o adevă
rată revelație a concursului de 
•duminică), o parte din juniori 
-■Jie-au părut bine pregătiți, cu 
’toate că antrenamentele pe care 
'le-au făcut cei mai mulți dintre 
i*ei  n-au avut ca obiectiv campio- 
watele de cros, ci viitorul sezon 
«competițional pe pistă. Tocmai de 
«aceea ți traseul n-a fost propriu- 
rzfs de cros, ci s-a ales un par- 
<curs plat, bineînțeles cu porțiuni 
îinoi, noroioase și cu altele mai 
«tari.

La un moment dat, căutîndu-ne 
’un loc în mijlocul parcului, aveam 
Impresia că asistăm la o întrecere 
pe pistă. In același timp am putut 

«constata că mulți dintre atleți, 
«chiar dacă au de acum rezistența 
^necesară, sînt încă lipsiți de vi

■oul sezon pe pista!
teză. Dar încă odată trebuie să 
arătăm că pregătirea lor a fost 
astfel orientată încît ei să câștige 
această rezistență. Chiar antreno
rul Hires ne-a declarat că se va 
trece la individualizarea antrena
mentelor în perioada care urmea
ză și că în pregătirea celor mai 
buni demifondiști șl fondiștî ai1 
tării noastre s-a urmărit adapta
rea organismului lor la eforturi 
foarte susținute, la antrenamente, 
cum obișinuim să spunem „tari".

Numărul participanților la pro
bele rezervate juniorilor și junioa
relor (62 pentru prima caiegorie 
și 42 pentru categoria a doua, re-, 
ferindu-ne la cei care au terminat 
cursele) este destul de mare, dacă 
ținem seama că regulamentul a 
îngrădit just numărul celor care 
aveau dreptul că se înscrie în con
curs. Dacă însă la juniori am 
constatat că majoritatea partici
panților au o valoare ridicată și 
mai ales posibilități de progres, 
nu putem spune același lucru des
pre junioare. Printre concurentele 
la cursa de 1000 m. cu greu am 
putut recunoaște pe viitoarele a- 
lergătoare de fond și numai pri
mele clasate au dovedit într-ade
văr o pregătire satisfăcătoare. La 
băieți însă, cu toate că traseul a 
măsurat 3000 metri, sosirea a lost 
destul de strînsă pentru prițnii 30 
de clasați și în același timp an
trenorii prezenți la Oradea au fost 
cu toții de acord că numeroși 
concurenți la această probă au 
perspective frumoase, bineînțeles 
dacp se vor pregăti în continuare 
cu aceeași seriozitate.

Organizarea întrecerilor a fost 
satisfăcătoare, un merit deosebit 
avîndu-1 membrii comisiei locale 
de atletism și comitetul de cul- 
tură fizică și sport a) orașului 
Oradea. Activiștii’ comitetului și 
membrii comisiei locale au de
pus toate eforturile, fapt care la 
sfîrșitul întrecerilor, le-a atras 
multe felicitări.

Există însă o problemă care tre
buie discutată cu acest prilej și ca
re, de fapt, poate fi sezisată și la 
alte sporturi, ceea ce o face cu 
atît mai gravă. Mulți dintre dele
gații diferitelor asociații' ai căror 
atleți au luat parte la concursu
rile de al Oradea n-au studiat cu 
atenție regulamentul și tocmai de 
aceea au existat numeroase dis
cuții în ceea ce privește vîrsta 
juniorilor admiși în concurs. A- 
ceste discuții ar fi putut să nu 
aibă loc dacă într-adevăr regula
mentul trimis asociațiilor, încă de 
la 20 ianuarie, ar fi fost respectat 
întocmai.

TUDOR VORNICU

CONSFĂTUIRE
Ziarul nostru, în colaborare 

cu comitetul regional C.F.S. 
Iași, organizează joi 22 martie 
a .c. orele 18, in sala Teatrului 
Național, o consfătuire cu citi
torii, sportivii și corespondenții 
din orașul lași.

____________________________

ie scrimă
Prima treaptă spre titlul de cam

pion individual de scrimă al țării 
poate fi urcată — mai cu seamă de 
trăgătorii tineri — în această săp
tămână. Și iată de ce:

Regulamentul campionatului in
dividual de scrimă pentru anul în 
curs prevede separarea trăgătorilor 
în două concursuri, după categoria 
lor de clasificare. Scrimerii mae
ștri ai sportului și cei clasificați 
categoria I vor participa direct la 
turneul final pentru stabilirea cam
pionului republican*  în timp ce re
stul trăgătorilor au de susținut o 
întrecere intermediară: concursul 
individual rezervat scrimerilor de 
categoriile a 11-a, a IIl-a și ne
clasificați. Separarea întrecerilor 
individuale a urmărit: ridicarea 
calității asalturilor decisive pentru 
titlul de campioni ai țării, prin pro
movarea în aceste asalturi a celor 
mai valoroase elemente șl promo
varea și evidențierea elementelor 
tinere în scrimă, prin organizarea 
unui concurs la nivelul lor de pre
gătire. Există o îmbinare a ace
stor două concursuri separate, și 
anume: finaliștii concursului indi
vidual de categoria a Il-a (opt la 
fiecare armă) se califică pentru 
faza finală a campionatului repu
blican, avînd dlreptul să-și apere 
șansele în fața trăgătorilor experi
mentați din categoriile „maeștri 
ai sportului” și „1”.

Incepînd de joi — 22 martie — 
la Sibiu, are loc concursul indivi
dual de scrimă rezervat trăgăto
rilor și trăgătoarelor din categoriile 
a 11-a, a 111-a și neclasificați. Acești' 
trăgători, care sînt recrutați în spe
cial din rîndurile tinerilor practi- 
canți ai scrimei, se găsesc astfel în 
fața primei trepte din ierarhia frun
tașilor scrimei noastre.

Dar la Sibiu, niu vor fi prezeniți 
toți trăgătorii de categoriile a II-a, 
a III-a și neclasificați. Rîndurile 
lor au fost triate cu ocazia între
cerilor regionale care au avut loc 
în prima jumătate a acestei luni, 
așa că la Sibiu niu vom înitîlni de- 
cît pe cei mai buni reprezentanți ai 
acestor categorii. Orașul București 
și-a desemnat reprezentanții săptă- 
mina trecută, în urma unor con
cursuri care au satisfăcut în spe
cial prin numărul participanților 
și prin dîrzenia cu care aceștia s-au 
întrecut. Orașul Oluj a organizat 
un concurs foarte reușit în sala 
Dinamo din localitate, cu care oca
zie primele locuri au fost ocupate 
astfel: floretă băieți: 1. A. Taipa- 
lagă (Progresul), 2. S. Pop (Di
namo), 3. I. Kesthelyi (Progresul); 
floretă fete: 1. E. Bartoș (Progr.),
2. I. Kapdebo (Progr.), 3. M. Szego 
(Dinamo); sabie: 1. A. Balogh 
(Din), 2. L. Rohonvi (Din.), 3. P. 
Bir-o (Progr.); spadă: 1. L. Nagy,
2. I. Bicai, 3. A. Biro (toți de la 
Progresul). Tot astfel și în cele
lalte regiuni au fost organizate în
treceri locale, cele mai bune ele
mente fiind selecționate pentru con
cursul de la Sibiu.

In acest concurs, așa după cum 
se procedează incepînd din acest 
an în toate competițiile interne de 
scrimă, un trăgător nu are dreptul 
să participe decît la o singură pro
bă, aleasă în urma specializării 
sale.

R. I.

Progresul a cîștigat
Cupa Constructorul la tenis

Concursul de verificare al lotu
lui de tenis al R.P.R. și turneul 
jucătorilor tineri, care s-au des
fășurat timp de aproape două săp
tămâni în sala de sport Recolta din 
Capitală, au luat sfîrșit- cu victori
ile maestrului sportului C. Cara- 
lulis și talentatului junior A. Bar- 
dan.

Despre C. Carailulis, se poate 
spune că în sezonul actual are mai 
multă inițiativă în joc și se pre
ocupă de găsirea celor mai eficace 
soluții de anihilare a acțiunilor ad
versarului. Pregătirea lui,~ținînd 
seama de perioada în care ne a- 
flăm, este satisfăcătoare.

Un joc îmbunătățit, față de pe
rioada respectivă a anului trecut, 
au arătat maeștrii sportului Gheor- 
ghe și Marin Viziru și tînărul I. 
Rakosi, despre a cărui bună com
portare am mai scris.

Turneul rezervat jucătorilor ti
neri a constituit o plăcută surpri
ză pentru toți cei care au asistat 
la desfășurarea jocurilor, Atît A. 
Bardan, cîștigătorul turneului, cît 
și C. Năstase, Eugen Cristea, Șt. 
Georgescu, V. Serester și D. Viziru 
au dovedit o simțitoare creștere a 
nivelului tehnic, o mai bună pre
gătire fizică (ceea ce le-a permis 
să joace în același ritm de la în
ceputul și pînă la sfîrșituil parti
dei), serioase preocupări pentru 
îmbunătățirea loviturilor de atac 
pe ambele părți și mai ales o 
dârzenie care ar putea constitui 
un exemplu chiar pentru jucătorii 
de tenis mai experimentați. Așa

după cum remarca maestrul sportd- 
lui C. Caralulis, antrenamentele 
regulate precum și atenția cu care 
au dat ascultare . sfaturilor antre
norilor au făcut ca nivelul calitativ 
al jocului practicat de tineri să se 
apropie din ce în ce mai mult de 
cel al fruntașilor. Clasamentul fi
nal al turneului este următorul: I. 
A. Bardan 4 victorii (o înfrângere 
la O. Năstase), 2. C. Năstase 3 
v. (înfrîngeri la V. Serester și 
Eugen Cristea), 3. Șt. Georgescu 
2 v. (înfrîngeri la A. Bardan, G. 
Năstase și D. Viziru), 4. V. Seres- 
ter 2 v. (înfrîngeri la A. Bardan,
E. Cristea și Șt. Georgescu), 5. D. 
Vizăm 2 v. (înfrîngeri la A. Bari 
dan, C. Năstase și Vi Serester), 
6. Eugen Cristea 2 v. (înfrîngeri 
la A. Bardan, Șt. Georgescu și D. 
Viziru).

Concursul de verificare al lotu
lui de tenis al R.P.R. și concur
sul rezervat jucătorilor tineri au 
fost dotate cu „Cupa Constructo- 
rul“. In urma rezultatelor înregis
trate, „Cupa Constructorul" a re
venit asociației Progresul (C. Ca
ralulis, Șt. Georgescu) 5 pct. care 
a fost urmată în clasament de Ca
sa Centrală a Armatei (Gh. Vizi
ru, C. Năstase) 4 pct., Dinamo (A. 
Bardan) 3 pct. și Constructorul 
(T. Bădin) 3 pct.

Pregătirile lotului de tenis al 
R.P.R. ca și cele ale jucătorilor ti
neri continuă sub supravegherea și 
îndrumarea unui colectiv de antre
nori.

H. N.

„Puncte negre” in campionatul republican 
de șah pe echipe

Constatări după ultimele etape la baschet

Se apropie de sfîrșit campionatul 
i de șah al echipelor bucureștene, 

fază de sferturi de finală a campio
natului republican. După cum se 
știe, primele patru clasate se vor ca
lifica pentru semifinale. Actualmen
te, dacă Constructorul I, Știința și 
Dinamo par a-și fi asigurat primele 
trei locuri, în schimb o luptă foarte 
strînsă se dă pentru locul patru, la 
care concurează cu șanse apropiate 
Progresul DCS, Constructorul II, 
Locomotiva I și Voința. Această dis
pută suscită un interes explicabil 
în rîndul iubitorilor de șah și este 
cu atît mai regretabil că, în etapa 
de duminică, au intervenit anumite 
fapte negative care umbresc frumu
sețea luptei sportive. Le vom ex
pune pe scurt.

Echipa Locomotiva II, care ante
rior se dovedise un adversar dificil 
pentru Progresul DCS și Construc
torul I, nu s-a prezentat la meciul 
cu Constructorul II, prilejuindu-i a- 
cesteia un adaos imediat de 8 punc
te și prejudiciind astfel în mod ne
justificat pe celelalte echipe care 
luptă pentru locul 4.

Dar și prima echipă a asociației 
Locomotiva pare a fi renunțat „be
nevol" la puncte prețioase în între
cere... Intr-adevăr, Locomotiva I a 
permis jucătorilor săi fruntași T. 
Popa și P. Storojevski să lase baltă 
campionatul republican, pentru a

pleca la alt concurs la Ploești, Nu 
numai atît. Odată cu T. Popa a ple
cat și soția acestuia, jucătoarea Eu
genia Popa, lăsînd astfel echipa 
fără trei titulari de bază.

Și un ultim „punct negru": vi
neri seara, nu s-au putut continua 
cele trei partide întrerupte ale me
ciului Dinamo—Progresul DCS, de
oarece a lipsit... arbitrul! Din moți- • 
ve pe care nu le cunoaștem (și care 
oricum nu sînt de luat în conside
rație 1) arbitrul Octav Filipescu nu 
s-a prezentat la sală, împiedicînd 
astfel desfășurarea întîlnirii.

Supunem aceste trei cazuri spre 
studiu organizatorilor campionatu
lui republican de șah pe echipe.

★
In cel mai important meci al eta

pei a 7-a, Constructorul I conduce 
cu 4—0 în fața Progresului DGS, 
care nu poate remonta handicapul 
în celelalte 4 partide întrerupte. 
Alte rezultate: Progresul Arta — 
Locomotiva I 5*/ 2— P/2 (1). Știin
ța — FI. Roșie 8—0, Dinamo — 
Voința 4‘/j—*/ 2 (2), Constructorul
II — Locomotiva II 8—0 (forfait).

In clasament, conduce Construc
torul I cu 43*/2  (4) p., urmată de 
Știința 41 p., Dinamo 39 (5) p„ 
Constructorul II 31 p., Progresul 
DCS 27 (7) p.

D. Munteanu, corespondent'
Ultimele etape ale campionate

lor de baschet au confirmat impre- 
isia creată, încă de la începerea 
• competiției, că unele echipe sînt 
lîn real progres față de trecut, că 
«ele au început pregătirile din a- 
•cest an cu mai multă seriozitate. 
"In categoria aceasta întră în pri- 
:n»ul rînd echipa feminină Știința 
'Ministerul Invățămîntului Bucu- 
srești (antrenor: Emil Manea).

Alcătuită în mare majoritate din 
Jucătoare tinere, care și-au înce
put activitatea de baschet în acest 

«colectiv, această formație a ur
mat în fiecare an un program con- 

■.știincios de pregătire, privind to
tul prin prisma perspectivelor și 

■nu a rezultatelor imediate. Per
formanțele pe care le-a înregistrat 
în etapele de pînă acum ale campio
natului sînt urmarea aces ei po
litici juste. Așteptăm ca exemplul 

■echipei Știința Ministerul Invătă- 
■mîntului care are deja trei jucă
toare în lotul renublican (Ana Firi- 
mide. Emilia Todirașcu. Anca Pop) 
și numără și alte elemente de va
loare în formație (în mod special 
trebuie remarcată Adriana F!o-
:rescu), să fie urmat de cît mai 
:multe echipe feminine. Ne referim 

în special la echipele Voința Ora
șul Stalin și Metalul Cluj care — 
prin elementele de care dispun — 
pot ajunge, în timp, la o valoare 
ridicată. Repetăm însă, IN TIMP, 
adică numai printr-o muncă de 
perspectivă. Iată ceea ce nu tre
buie să uite antrenorii acestor e- 
chipe, Gh. Roșu și Artur Gamentzi.

In ce privește echipele mascu
line, notăm ca pozitivă evoluția 
dinamoviștilor din Oradea. La ora 
actuală ei se prezintă ca o echipă 
completă, care — se vede clar — 
a muncit serios pentru a se pre
găti. Totul e«ste însă ca actuala 
fază generală de pregătire a ju
cătorilor — în rîndul cărora se 
află veritabile „speranțe" ca Be- 
rețki, Sebestyen, Hofmann — să 
constituie efectiv o etapă în dru
mul spre realizarea unei valori 
superioare. Este de datoria jucă
torilor confirmați ai echipei (Va
nya. Thil', Constantinescu) să 
muncească tot atît de serios ca și 
tinerii din lot, astfel ca echipa lor 
să nu se oprească aici. Adică, să 
nu intervină AUTOMULȚUMI- 
REA, SUPRAEST1MAREA FORȚE
LOR PROPRII

Și acum, o observație „tehnică"’ 
există dispoziția regulamen'a ă ca 
ori de cite ori se lace o schimbare, 

atît jucătorul care părăsește tere
nul cît și cel care îi ia locul în for
mație să treacă pe la masa oficia
lilor. In ultima vreme, mulți din
tre jucătorii și jucătoarele noastre 
au „uitat" această obligație, îngre- 
unînd astfel efectiv îndeplinirea 
sarcinilor oficialilor. De asemenea, 
reamintim dispoziția regulamentu
lui privind obligația jucătorului 
penalizat de a ridica mîna în mo
mentul cînd arbitrul a indicat gre
șeala.

Iată acum clasamentele la zi:
FEMININ

1. știința I.C.F. 550 323:158 10
2. Știința Min. învăț. 550 300:235 10
3. Construct. Buc. 541 325:211 9
4. Locomot. Buc. 541 2^2:181 9
5, Progresul Oradea 523 258:276 7
6. Progr. Tg. Mureș 523 217:256 7
7. Știința Cluj 514 177:247 6
8. Voința Or. Stalin 5 14 195:292 (î
9. Metalul Cluj 514 159:270 6

10. Flamura r. Oradea 5 0 5 195:315 5

MASCULIN
1. Locom. P.T.T. Buc. 440 288:181 8
2. Dinamo București 440 303:205 8
3. C.C.A. 4 4 0 270:183 8
4. Dinamo Oradea 422 253:250 6
5. Constructorul Cluj 422 205:715 6
6. Progresul Clui 422 201:213 6
7. Dinamo Tg. Mureș 422 2*3:264  6
8. Progr. Tg. Mureș 413 283:26a 5
9. Știința I CF. 4 13 2^:227 5

10. Sti’nța Timișoara 4 13 180”5 5
11. Progr. Arta Buc. 413 223’293 r.
12. Progr. Or. Stalin 404 170:324 4

Echipele de handbal își verifică pregăt'rea
Echipele de handbal din în

treaga țară se pregătesc intens. 
La sfîrșitul acestei săptămîni, du
minică 25 martie, vor intra „în 
scenă" formațiile participante la 
cele trei campionate republicane: 
categoriile A și B băieți și A fete. 
In vederea acestui eveniment, e- 
chipele își desavîrșesc pregătirea 
în cadrul a numeroase meciuri a- 
micale.
• In București s-a încheiat dumi

nică „Cupa Dinamo 6", competi
ție bine organizată de colectivul 
sportiv Dinamo 6, în vederea pre
gătirii echipelor participante la 
campionat, precum și ca mijloc 
practic de pregătire a arbitrilor 
participanți Ia consfătuirea meto
dică pe țară. Competiția a fost 
cîștigată de C.C.A. Ultimele me
ciuri ale compe*iției,  desfășurate 
ne terenul Dinamo 3, s-au termi
nat cu următoarele rezultate: Di
namo 6—Progresul l.T.B 9—3 
(3—2); Stiinta I.C.F—Flacăra 
n'o«sti 6—2 (3—0): C.C.A — Dina- 
«•■«• r^răsii1 S'alin f—6 (1—iț. țp. 
țiului meci a prilejuit o dispută 

dîrză între două echipe apropiate 
ca valoare.

• In ciuda timpului friguros și 
a terenului cu zăpadă, meciul Pro
gresul Bacău—Știința Iași, des
fășurat pe stadionul Locomotiva 
Bacău s-a ridicat la nivelul unei 
„avanpremiere" a campionatului 
republican. Scor: 5—8 (2—4).
• La Timișoara, echipele femini

ne Flamura roșie U.T.T. și Con
structorul au terminat la diferență 
de un punct un meci care a plă
cut prin dinamism și nivel tehnic:
2—1 (1—-1). Acest echilibru n-a 
existat însă în jocul dintre echi
pele masculine Știința—Locomo
tiva: 14—4

O Echipele sibiene își verifică 
și ele forțele înaintea primei etape 
de campionat. Pe un teren neco
respunzător, Voința a cîștigat cu 
5—1 (1 — 1) în fața Flamurii ro
șii Cisnădie un joc în care, ambele 
echipe s-au arătat totuși de va
loare egală- Jucînd cu echipa mas 
culină Voința II, formația femini 
nă de cat. A Flamura roșie Sibil 
a... p.erdut cu 1—2 (0—1),



.Turneul de juniori F. L F. A»
ECHIPELE DIN SERIA I ȘI 11 SÎNT CELE MAI PUTERNICE

PRIMELE IMPRESII DUPĂ PRIMA ETAPĂ A CATEGORIEI X

La Budapesta și 
în întreaga Unga
rie se vorbește mult 
despre apropiatul 
turneu de juniori 
organizat de F1FA. 
In orașele unde se 
vor desfășura între
cerile s-au făcut in
tense pregătiri și de 
pe acum toate a- 
mănuntele organi
zatorice sînt puse 
la punct.

Zilele trecute am 
stat de vorbă cu 
antrenorul echipei 
maghiare, Hoffes 
Jozsef, care odini
oară a fost un bun 
fotbalist, actual
mente ziarist și un 
excelent tehnician. 
Hoffer Jozșef mi-a 
vorbit despre pre
gătirile echipei ma
ghiare și despre 
valoarea celorlalte 
echipe care partici
pă fa acest intere
sant turneu.

— „In 1955 am 
selecționat un nu
măr de 70 tineri 
fotbaliști care s-au 
remarcat în cam
pionatul republi
can. Spre sfîrșitul 
anului, numărul acestora a fost re
dus la 30 juniori, care și-au început 
pregătirile în mod sistematic. La în
ceputul acestui an, după două me
ciuri de antrenament și acest Iot a 
fost redus la 18. Din păcate însă, 
vremea nefavorabilă din februarie 
ne-a împiedicat să ne antrenăm 
așa cum prevăzusem inițial. To
tuși, în ciuda temperaturii scă
zute, lotul nostru a continuat an
trenamentele, susținind în această 
perioadă, citeva meciuri amicale. 
Probabil „repetiția genera ă" a echi
pei noastre în vederea ‘turneului
F.I.F.A.,  va avea loc duminică 25 
martie, cînd în deschidere la me
dul dintre selecționatele de tineret 
ale Ungariei și Franței se vor în
trece echipele de juniori ale celor 
două țări.

„Fără îndoială ca anul trecut 
reprezentativa noastră a fost mai 
puternică. Dintre jucătofTi noștri 
care au participat la turneul FjFA 
desfășurat In Italia, anul acesta 
doar Vărhidi, Nemes. Keresztes și 
Povăzsai au mai rămas în Iot. 
Pot afirma însă că și lotul nostru 
cuprinde numeroase talente, jucă
tori care activează în echipele din 
prima categorie a țării și în cam
pionatul de rezerve.

„Și acum despre echipele din 
cele 4 serii. In baza valorii arătate 
de echipe in edițiile precedente .și

La concursul Pronosport nr. 11 
etapa din 18 martie a.c. au fost de
puse 710.689 variante.

La trierea buletinelor au fost gă
site 4 variante cu 12 rezultate ; 39 
variante cu 11 rezultate și 652 va
riante cu 10 rezultate.

Omologarea concursului are loc 
azi după-amiază.

PREMII SPECIALE

Premiile speciale atribuite buleti
nelor cu 0 rezultate de Ja concursul 
nr. 9 etapa din 4 martie 1956» plus 
premiile reportate de la concursul 
nr. 7 din 19 februarie a.c. au fost 
distribuite următorilor participanți :

Cele două motociclete „Moscva” 
acordate participanților cu cele mai 
multe buletine cu 0 rezultate a re
venit lui :

Klotzer Elena din București str. 
Pitar Moș 23 cu 64 variante și Ci- 
reașe Gh. din com. Bobăita reg. 
București cu 64 variante.

Cele două motociclete „M,oscva" 
acordate prin tragere din urnă au re
venit lui :

Neicu Niculae din București str. 
Mătăsari 14 A și Boștean Dumitru din 
București str. Plevnei 131A.

Cele șase aparate de radio ,.Su- 
perelectromagnetiea“ :

Dumitrescu Dumityu din București 
str. M. Eminescu 8, Pană Ecaterina 
din Răcari regiunea București; To- 
mescu Grigore din Sibiu str. Tg. 
Vinului 5; Domel Georgota din 
București str. Parîngului 22; Deliu 
Dumitru din București Calea Moși
lor 147 și Dumitrescu Dumitru din 
Odorhei str. V. Alecsandri 6.

Cele șase biciclete Diamant :
PolacR Solomon din Luduș str. A. 

Mureșanu 17; Segal Rebeca din Iași 
str. Ștefan cel Mare 11; Antalfi Ale
xandru din Ocna RT.ureș str. Mihai 
Viteazul 36; Mureșanu Petru din Cu- 
gir str. Principală 90; Vasil.e Petres
cu din Rm. Sărat str. Crișan 8 și 
Brădescu Alexandru din București 
Intrarea Izvoranu 5.

In urnă au fost introduse 1591 va
riante cu 6 rezultate»

Afișul Turneului F.I.F.A.

în special anul trecut în Italia, îmi 
voi permite să fac cîteva aprecieri. 
In seria I, ungurii și bulgarii au 
echipele cele mai puternice. In se
ria a 11-a cele mai bune reprezen
tative vor fi, fără îndoială, echipe
le Iugoslaviei și Romîniei. Meciul 
dintre cele două țări va fi desigur 
o luptă frumoasă și interesantă. Iu
goslavii joacă un fotbal spectacu
los foarte-asemănător cu cel al echi
pei de seniori. Linia lor de atac este 
însă destu] de ineficace. După pă
rerea mea, în aceste două serii sînt 
echipele cele mai bune ale turneu
lui. In seria a IlI-a, pentru primul 
Ioc se vor lupta echipele Italiei și 
Franței, în timp ce în seria a IV-a 
se pare că echipele sînt de forțe e- 
gale. După „calculul hîrtiei**,  cele 
mai bune reprezentative sînt cele 
din R. D. Germană și R. Ceho
slovacă. Totuși, echipa turcă poate 
fi un adversar periculos. In edițiile 
precedente, echipa Ungariei a avut 
mult de furcă cu reprezentativa 
Turciei. Desigur, pe noi ungurii ne 
interesează momentan valoarea 
fotbalului din Turcia și sintem cu
rioși să vedem calitatea cadrelor 
tinere ale acestuia".

SUBERT ZOLTAi» 
corespondentul ziarului 
„Sportul popular"

la Budapesta

INFORMAȚII ^J^onosport
AMĂNUNTE DESPRE CONCURSUL 
PRONOSPORT nr. 12 DIN 25 MARTIE

I. C.C.A. București — Flacăra Mo- 
ești (1950 : 2—2 și 1—1; 1951 : 0—0 și 
fr-4; 1952 : 2—1 și 3—4; 1954 : 1—6 și 
2—1; 1955 : o—1 și 0—2). După com
portarea avută în prima etapă, se 
impune un pronostic favorabil echi
pei militare.

II. Locomotiva Timișoara — Loco
motiva București (1950 : 1—0 și 0—1; 
1951 : 3—2 și 2—0; 1953 : 0—0 și 2—1; 
1354 : 5—0 și 2—0). Un meci cu atît 
mai disputat cu cît e vorba de o 
întrecere în... familie. Duminică am
bele echipe au terminat la egalitate 
cu Flacăra la Ploeșit și respectiv cu 
Minerul Petroșani la București.

III. Știința Cluj — Știința Timi
șoara (1951 : 0—0 și 1—1; 1953 : 0—1 și 
2—0; 1954 : 0—0 și 1—1; 1955 : 1—2 și 
1—1). întâlnirile dc pînă acum s-au 
terminat de cele mai multe ori la 
egalitate. De altfel și de data aceasta 
pronosticul de bază este X alătuii 
de cel al... inspirației sau simpatiei ’

IV. Progresul Oradea — Progresul 
București. Gazdele nu au o misiune 
prea ușoară în fața echipei bucu- 
reștene, hotărîtă să repete frumoasa 
comportare avută în campionatul 
trecut. Credem că factorul decisiv în 
stabilirea scorului îl va constitui 
comportarea înaintărilor, cea condu
să de Ozon mareînd o ușoară supe
rioritate.

V. FI. roșie Arad —Dinamo Bacău. 
Un meci care ne poate furniza un 
solist, dacă nu vreți să vă asigurați 
în vederea unei eventuale surprize., 
In mod normal, deși dinamoviștii din 
Bacău au avut o comportare fru
moasă în prima etapă, arădanii nu 
pot Dierde acest meci.

VI. Dinamo Buc. — Dinamo Orașul 
Stalin. Anulat.

VII. Franța — Austria (1945 — Vie- 
na : 1—4; 1946 — Paris : 3—1; 1951 — 
Paris : 2—2; 1952 — Paris : 2—1). In 
favoarea gazdelor pledează rezulta
tele obținute anul trecut și avanta
jul terenului. Pentru oaspeți. în spe
cial... ultimele două înfrîngeri ale 
Franței (cu Belgia și Italia).

VIII. R. P. Ungară (tineret) — 
Franța (tineret).

Este faar.e greu ca după prima e-apa sa lO.'muiezi consiai&ri 
definitive. Din relatările trimișilor și corespondenților noștri și 
din observațiile delegaților comisiei centrale de fotbal rezultă că, 
în general, echipele au făcut dovada unei pregătiri fizice accepta
bile, chiar bune, dar că din punct de vedere tehnic ele au manifestat 
destul de multe lipsuri. Este explicabil, dacă ținem seama că 
întreaga perioadă pregătitoare a fotbaliștilor din categoria A s-a 
desfășurat în condițiuni extrem de vitrege, dintre care starea timpu
lui a fost principala piedică în calea unui antrenament normal. 
Echipele s-.au străduit însă să se pregă’ească pe cît le-a fos4 posibil 
și din punct de vedere tehnic. Aceasta s-a văzut chiar duminică : 
în 5 din ce'e 6 meciuri s-a jucat bine în primele 20—25 minute, 
iar în Giulești tot timpul Rămîne ca, pe măsură ce campionatul 
își va consuma etapele și timpul se va îndrepta, echipele să-și 
îmbunătățească pregătirea tehnică și tactică, spre care trebuie 
îndreptată toată atenția antrenorilor.

Din etapa de duminică însă, s-au desprins cî-teva aspecte inte
resante pe care le expunem în rînduriîe ce urmează.

Pentru multi, un „X" în Giulești 
a însemnat o surpriză. Locomotiva, 
chiar cu un atac improvizat, era 
totuși favorila întîlnirii. Pe teren 
însă, lucrurile nu s-au petrecut 
chiar după previziuni, pentru că... 
Dar iată explicația dată de antre
norul Ron-ay: „Minerul s-a prezen
tat cu mult mai bine decît mă aș
teptam și în repriza a doua a jucat 
cu multă ambiție, mai ales după 
egalare. Apărarea s-a organizat 
mai bine, beneficiind și de aportul 
interilor, și a stăvilit numeroase 
acțiuni ale înaintării noastre care, 
însă, n-a mai ținut mingea prea 
mult și nici nu „s-a înțeles" ca în 
prima repriză. In această repriză, 
Locomotiva putea cîștiga meciul, 
pentru că a avui citeva situații 
bune. Tot în această repriză, în 
ciuda vîniului puternic care a in
fluențat desfășurarea partidei, jo
cul mi-a plăcut. Locomotiva a con
struit cîteva acțiuni foarte frumoa
se. Echipa noastră a comis însă o 
greșeală în momentul în care a 
„simțit" că este mai bună și poate 
învinge: a început să joace cu pase 
scurte și laterale, ceea ce a frînat 
atacul nostru și a avantajat regru
parea apărării Minerului. In gene
ral, în raport cu posibilitățile ac
tuale, cele două echipe se prezintă 
bine pregătite".

ir
Și, ca să terminăm cu capitolul 

„meciurilor nule", să ne oprim o 
clipă asupra partidei de la Ploești, 
alt joc care a surprins prin rezul
tat. Ca o completare la relatările 
ziarului nostru, dăm mai jos păre
rea observatorului special, antreno
rul de stat N. Petrescu: „Echipele 
au prestat un joc de calitate slabă. 
Vîntul puternic și terenul alunecos 
au scos în evidență pregătirea in
suficientă a celor două formații. 
Jocul, în general, lent. Flacăra 
Ploești a atacat mai mult, iar Lo
comotiva Timișoara s-a apărat. Dar 
ploeștenii au făcui în acest meci 
o risipă de pase. Numai în cursul 
unei singure acțiuni am numărat 
aproape 14 paset... Și au fost pase

„Speranțele" celor două țări se 
vor înfrunta într-un meci desigur 
viu disputat. Cum formația maghiară 
beneficiază de avantajul terenului» 
„1“ pare pronosticul cel mai bun.

IX. spăl — Kffilan (1954/55 : 9—0 și
6—6; 1955/56 : 6—2). Milcnezîi joacă
destul de bine în deplas.Ve pentru a 
putea „smulge” un punct la Ferarro. 
Nu trebuie uitat însă ca duminică 
Spăl a reușit în deplasare o frumoa
să performanță : 6—o la Bologna. In 
clasamente :
Spăl (acasă) 12 8 2 2 18: 7 18
Milan (deplasare) 11 4 3 4 24:22 11

X. Juventus — Roma. Anulat.
XI. Napoli — Atalanta (1954/55 :

1—0 și 1—1; 1955/56 : 2—l)r Duminică 
la Bergamo» Atalanta a făcut meci 
nul cu Florentina» în timp ce Napoli 
jucînd tot în deplasare cu Roma a 
cedat la limită (1—2). In clasamente: 
Napoli (acasă) 11 4 4 3 22:17 12
Atalanta (deplasare) 11 2 2 7 15:22 6

XII. Intemazionale — Sampdoria 
(1954/55 : 1—0 și 1—1; 1955/56 : 2—3). 
Invingînd în ultima etapă în depla
sare pe Torino (2—0), Internazionale 
se prezintă cu mai multe șanse de
cît Sampdoria (duminică : 0—0 cu 
Genoa). In clasamente :
Inter (acasă) 11 6 1 4 17:11 13
Sampdoria (deplas.) * 11 2 5 4 12:22 9

A. Lazio — Bologna (1954/55 : 0—0 
și 1—2; 1955/56 : 2—0). Lazio a învins 
în tur jucînd în deplasare și e greu 
de crezut că va ceda acasă. In cla
samente :
Lazio (acasă) 11 3 4 4 17:16 10
Bologna (deplas.) 12 1 3 8 14:23 5

B. Fiorentina — Lanerossi (1955/56:
1—1). E greu de crezut că fruntașa 
clasamentului va ceda pe teren pro
priu. Totuși Lanerossi poate obține 
un surprinzător meci nul deoarece 
joacă extrem de „închis**  (dovadă 
golaverajul : 20—22). In clasamente : 
Fiorentina (acasă) 12 8 4 0 19: 3 20
Lanerossi (deplasare) 10 3 3 4 10:13 9

Â
Meciul VI Dinanto Buc. — Dinamo 

Orașul Stalin prevăzut în programul 
Pronosport nr. 12 de duminică 25 
martie, se anulează întrucît se joacă 
sîmbătă 24 martie a.c. In concurs va 
conta rezerva B, meciul Fiorentina— 
Lanerossi. 

laterale și înapoi care nu aduceau 
nici un cîștig de teren. Dintre se- 
lecționabili, singurul care a cores
puns a fost Androvici, Pereț, nu e 
încă bine pus la punct cu pregă
tirea fizică

„Un cuvînt bun despre arbitraj. 
Gh. Dumitrescu a condus foarte 
bine Jăsînd jocului continuitatea, 
dar și intervenind cu autoritate a- 
lunci cînd a fost nevoie"

★
Mult comentat este golul care a 

deschis scorul la meciul Progresul 
București-Știinja Cluj. Bucureștenii 
susțin că Ozon a marcat acest gol; 
clujenii — lamă să tăgăduiască ro
lul lui Ozon în acțiunea respectivă 
— afirmă că Luca, încercind să îm
piedice marcarea golului a introdus 
mingea în plasă In orice caz, nu 
acest lucru a fost cel mai intere
sant din partida de la „Dina-mo". 
Iată, de pildă ce a desprins Gică 
Nicu'.ae, unul din antrenorii Pro
gresului: „Știința mi-a plăcut în 
prima repriză, cînd a avut o com
portare superioară celei din me
ciul de anul trecut. După părerea 
mea a atacat însă greșit: în loc 
să folosească cele două extreme ra
pide în acțiuni în adîncime, extre
mele au venit înapoi pentru a cu
lege mingi. De asemenea, i-am vă
zut pe mijlocași jucînd prea înapoi, 
chiar pe linie cu Luca, iar pe Lutz 
marcîndu-l pe... Știrbei. Aceasta mă 
face să cred că clujenii s-au orga
nizat ca pentru un „meci nul". In 
repriza a doua, atacul Științei a a- 
buzat de combinații. Despre echi
pa noastră? M-a satisfăcut în pri
ma repriză. In general însă, mi-am 
dat seama că jocul extremelor tre
buie mult îmbunătățit. Mi-a plăcut 
comportarea foarte bună a lui P. 
Moldoveanu ca inter".

Și acum, părerea clujenilor, prin 
cuvîntul , lui Lutz : „Am jucat la 
București pentru prima oară... pe 
pămînt. Intr-adevăr, noi am jucat 
la Cluj numai pe zăpadă. In pri

De pe terenurile de fotbal
■ In etapa a doua a campiona

tului categoriei A, în București se 
dispută două jocuri, care inițial au 
fost programate astfel:

Dinamo București — Dinamo O- 
rașul Stalin, sîmbătă 24 martie pe 
Stadionul Dinamo.

C.C.A — Flacăra Ploești, dumi
nică 25 martie pe Stadionul „23 
August".

Prima întîlnire se va disputa așa 
cum a fost fixată. A doua însă, nu 
este sigur că va avea loc pe Sta
dionul „23 August", din cauza 
timpului. Rămîne ca zilele acestea 
să se ia o hotărîre definitivă, sta- 
bjlindu-se eventual un alt teren.

■ Meciul Știința Cluj — Știința 
Timișoara se va disputa duminică

Jocuri
■ CONSTRUCTORUL ARAD.

MINERUL LUPENI 2—3 (1—0).
Au marcat: Farcaș (2) și Furnea, 
respectiv Chitic si Vartolomeu.

b METALUL O. TURZII-FLA- 
CARA MEDIAȘ 1—2 (0—1). Fla
căra Mediaș a jucat foarte bine, 
fiind net superioară. Au marcat: 
Mari (autogol) și Șarlea, respectiv 
Potocea.

■ PROGRESUL FOCȘANI-ȘTI- 
INȚA GALAȚI 5—0 (3—0, 1—0, 
1 —0). — Joc în trei reprize. Punc
tele au fost marcate de Giungu, Cio. 
boată (2) si Niculescu (2).

■ LOCOMOTIVA PAȘCANI-LO- 
COMOTIVA IAȘI 3—1 (3—1). — 
Ambele echipe aii făcut o bună ve
rificare a pregătirii lor. Punctele au 
fost înscrise de Rizea (2) și Ro- 
mică pentru Progresul și Stan pen. 
tru echipa din Iași.

b DINAMO BIRLAD-ȘTUNȚA 
IAȘI 1—3 (0—2). — Joc de bună 
calitate. Au marcat: Vasilescu (2) 
și Border pentru Știința și Patru 
pentru Dinamo. S-an ’•e narcat: 
Popa, Patru și Pantici (Din.), Otto, 

mele 4o ae minute echipa noastră 
s-a mișcat mai bine, neașteptat de 
bine. Pregătirea noastră este in
suficientă, fiindcă am început tîr- 
ziu antrenamentele, iar prob’ema an
trenorului — nesoluționată încă de
finitiv, nici ea — a împiedicat de 
asemenea pregătirea. Progresul a 
acționat mai legat și mai periculos 
in repriza întîi. Cred că nici bucu
reștenii nu sînt perfect pregătiți. 
Mai nesigură decît anul trecut mi 
s-a părut apărarea. In orice caz, 
eu și coechipierii mei sintem deciși, 
cu toate greutățile organizatorice 
pe care le are secția noastră (n.r. 
și asupra cărora vom reveni într-un 
număr viitor), să ne punem la 
punct, astfel ca în etapele urmă
toare să practicăm un joc cît mal 
aproape de posibilitățile noastre".

-k
In meciul de la Timișoara, cei 

aproape 14.000 de spectatori aștep
tau din partea celor două echipe 
o întrecere dîrză și spectaculoasă, 
pe măsura forțelor lor.

Așteptările lor au fost însă în
șelate, pentru că cele două echipe 
au fost departe de forma lor din 
toamnă. De altfel .aceasta este și pă
rerea antrenorului de stat Coloman 
Braun, care a asistat la meci in 
calitate de observator al Comisiei 
Centrale de fotbal: „Jocul a fost 
frumos numai în prima jumătate 
a primei reprize. In rest, el a fost 
de o slabă factură tehnică Dintre 
jucători, nici unul nu s-a impus cu 
autoritate pentru meciul cu R.P.F. 
Iugoslavia".

'•&.
La Bacău, Dinamo București a 

cîștigat greu, la limită și aceasta 
pentru că și terenul a îngreunat 
mișcarea jucătorilor, dar și adver
sarul a fost destul de dificil, după 
cum ne spunea antrenorul P. Stein
bach : Din punct de vedere fi
zic, echipele s-au comportat bine, 
la nivelul și posibilitățile actuale. 
Au jucat într-un ritm susținut tot 
timpul meciului. Din punct de ve
dere tehnic însă, starea terenului 
— acoperit cu zăpadă și pe alocuri 
cu băltoace — a influențat desfă
șurarea normală a meciului: au fost 
multe pase imprecise, iar în atacul 
la om s-au produs ciocniri inerente 
Dinamo București a fost superior, 
a jucat mai tehnic, jucătorii săi 
s-au regăsit mai ușor, deși nu au 
jucat la posibilitățile lor reale. Di
namo Bacău a debutat promițător. 
A fost un adversar greu mai ales 
prin combativitate. Dintre jucători, 
Băcuț I și Nicușor au jucat mai 
bine, evidențiindu-se ca selecțio- 
nabili. Băcuț II și SzoM> au jucat 
acceptabil. Nițulescu, foarte bun, 
este un element de viitor".

la Cluj. Clujenii însă, vor trebui 
să ia măsuri urgente pentru ca te
renul să se prezinte în bune con- 
dițiuni, curățindu-I de zăpadă.

■ In cursul acestei săptămînl 
Dinamo 6 București va susține 
două meciuri amicale la Cluj, CU 
Știința și Locomotiva.

■ Iată un joc amical care nu 
s-a disputat: Avîntul Tg. Mureș — 
Constructorul Turda, angajat pen
tru duminică la Tg. Mureș. Echipa 
din Turda însă, cum ne-a relatat 
corespondentul nostru, nu s-a pre
zentat. A fost necesar ca Avîntul 
să alcătuiască două echipe din lo
tul său pentru a oieri totuși un 
meci numeroșilor spectatori care 
au umplut tribunele.

amicale
Ghibănescu si Vasilescu (Știința).

■ MINERUL BAIA MARE-LOCO-
MOTIVA CLUJ 1-2 (0—1). —
Peste 2500 de spectatori. Teren des
fundat. Gazdele au dominat majori
tatea timpului dar Locomotiva a 
meritat victoria fiind mai eficace. 
Au marcat : Dobay (2) și Sulyok. 
S-au remarcat: Oprea, Rădtilescu,

■Cretan (Loc.). Schlessinger, Uj- 
vary si Incze (Min.).

b DINAMO BAIA MARE-DINA- 
MO TG. MUREȘ 0—3 (0-2). — 
Au marcat: Bacs, Zongor si Gyula.

■ METALUL ORADEA-LOCO- 
MOTIVA ORADEA 2—2 (1-0). — 
Ah marcat: Conrad și Racs (Meta
lul), Zare și Sebestyen (Loc.).

b METALUL SIBIU.METALUL 
SINAIA 1—2 (1—0). — S:bienii au 
fost superiori, oaspeții au jucat în 
forță, dur. Kucserak a în cris pen
tru ga7d'r și Frone și V. Petrescu 
pentru echipa din Sinaia.



Conferința comisiei centrale de tenis 
de masă

DUPĂ C1CL0CR0SUL DE BUMINlCĂ ȘI IN PREAJMA FAZEI FINALE

In zilele de 16 și 17 martie s-au 
desfășurat în Capitală lucrările con
ferinței comisiei centrale de tenis 
de masă. Au participat membrii co
misiei centrale de tenis de masă din 
Capitală și provincie, antrenori și 
tehnicieni precum și o serie die ju
cători fruntași. Au mai luat parte 
de asemenea și reprezentanți ai 
C’C.F.S. și ai presei sportive.

Ședințele au fost prezidate de 
tov. N. Bellu, președintele comisiei 
qentrale, care în cuvintul de des
chidere a adresat un salut partlci- 
panților și a dat apoi cuvintul tov. 
Dumitrescu Budești pentru expune
rea raportului de activitate pe anul 
1955. Vorbitorul a arătat care au 
fost realizările in activitatea aces
tei discipline sportive (extinderea, 
față de anii precedenji, a bazei de 
masă în practicarea acestui sport, 
afirmarea unor elemente tinere, 
creșterea performanțelor sportive 
in arena internațională). Vorbitorul 
a menționat în același timp o serie 
de lipsuri și greutăți ce au frî- 
nat o și mai mare dezvoltare în a- 
oeastă ramură sportivă (lipsa de 
legătură cu centrele din provincie, 
insuficienta muncă de îndrumare 
și control din partea membrilor 
biroului comisiei centrale, nesatis- 
făcătcarea activitate a subcomi
siilor biroului, insuficientă colabo
rare cu organele C.G.F.S., etc.). 
Raportul a cuprins și o serie de 
propuneri menite să ajute la imbn-

HALTERE. Duminică s-au desfă
șurat la Cluj întrecerile fazei re
gionale din cadrul campionatului 
individual al R.P.R. Iată rezulta
tele: cat. cea mai ușoară: Dorin 
Blebea 207,5 kg., cat. semi-ușoară: 
Ladislau Bara bas 245 kg., cat. u- 
șoară Francisc Satmari 227,5 kg., 
nat. semi-mijlocie Arcadie Sinai 
267,5 kg., cat. mijlocie Ștefan Ba- 
nyai 265 kg., cat. semi-grea: Gheor- 
ghe Radu 232,5 kg. cat grea V. 
Bocoș 277,5 kg. Au participat 22 
concurenți.

(V. Gligor, 
corespondent)

• POLO. — Iată ultimele rezul
tate înregistrate în „Cupa de iar
nă": SENIORI: Constructorul — 
Voința 3—2 (2-1); JUNIORI: 
CGA—Dinamo A 2—0 (1—0); Avîn- 
tul — Metalul 9—2 (6—0), Dinamo 
B — Progresul B 1—6 (0—4). Ur
mătoarea etapă se dispută miercuri 
la bazinul acoperit din Capitală, a- 
vînd programate următoarele me
ciuri: de la ora 20: Metalul — Fla
mura roșie (juniori B), Știința — 
Voința (juniori A), CCA — Con
structorul (seniori).

• TENIS DE MASA. In partida 
din. campionatul masculin al cate
goriei A de la Constanta echipa lo
cală Dinamo a întrecut cu scorul 
de 5—0 formația Dinamo din Tg. 
M’ureș. Iată rezultatele tehnice : J. 
Garabedian — Bernstein 2—1, G. 
Garabedian — Bohm 2—0, Bojo- 
gian — Verzar 2—0, G. Garabe
dian — Bern sten 2—1, J. Garabe
dian — Verzar 2—1.

CARNET
LA BUCUREȘTI — 

CONCURS DE SALA

; Sala Fioreasca II din București 
la adăpostit la sfîrșftul săptămînii 
trecute un nou concurs pe teren 
acoperit. Iată cîteva dkitre_ razul, 
țațele înregistrate cu acest prilej:

BĂRBAȚI: 50 m (finală) : 1. A. 
Camban is (S) 6,3; 2. T. Ardeleana 
(S) 6,3; 3. FI. Matei (S) 6,4; 
50 m. (finală) — juniori:.!. FL 
Dinescu (L) 6,4; 2. L. Rogulschi 
(FI. r.) 6,4 ; 3. I. Rinderiu (S) 6,5 ; 
55 m. g .(finală) : 1. G. Vintilă (P) 
8,2; 2. Ad. Kocsrs (O.O.A.) 8.4;
3. C. Tonei (C.®A) 87; lungime- 
sen.: 1. I. Njcolescu (D) 6,53; 2. 
T. Ardeleana (S) 6,48; 3, I. Vo- 
rovencim (S) 6,41 ; tung.-jwi. 1 : 
■V. Duțu (L) 6,49; 2. S. Ciochină 
(D) 6,16 ; înălțime-sen.: 1. G. Du
mitrescu (S) 1,92; înălț.-iun.: 1. 
Gr. Marinescu (P) 1,73’(nou re
cord de sală pt. juniorii de 15—16 
ani) ; 2. N. Mărășescti (0.G.A.) 
1,65; prăjină: 1. Z. Dragomir (S) 
3,90; 2. D. Gfirleanu (S) 3.80; 
3, Gh. Zîmbreșteanu (G.C.A.) 3,80 ; 
prjij.-jun.: Gh. Constantin (G.G.A.) 
W .-greutate • 1. A. Raica (G.C.A.) 
15,06; 2. N. Ivanov (D) 14 68; 

nătățirea muncii viitoare. Dintre a- 
cestea trebuie subliniate propu
nerile referitoare la alcătuirea unui 
plan de muncă defalcat pe subco
misii și colegii, eșalonat pe tri
mestre și cupirinzind sarcini precise 
pentru fiecare membru al biroului, 
reorganizarea biroului comisiei cen
trale și completarea acestuia cu 
noi resoarte, o reactivizare a mem
brilor comisiei centrale din provin
cie, etc.

După citirea dării de seamă au 
prezentat rapoarte de aotivitate 
tov. Heusler (reg. Timișoara) și 
Verzar (R.A.M.). Au urmat apoi 
discuții pe marginea dării de sea
mă și a celor două rapoarte. După 
terminarea discuțiilor a fost pre
zentat un referat tehnic intitulat: 
„Jocul modem in tenisul dte masă 
și metodele de antrenament pen
tru însușirea lui” și s-a citit Pro
iectul planului de muncă pe anul 
1956, urmate de unele sugeștii.

In încheierea luicrărillor confe
rinței pe țară a comisiei centrale 
de tenis de masă a luat cuvintul 
tov. Gh. Smoleanu directorul di
recției jacuri din C.C.F.S. și tov.
N. Bellu, (președintele comisiei cen
trale.

Tov. Smoleanu a caracterizat ac
tivitatea dusă pînă în prezent ca 
satisfăcătoare, arătînd totodată și 
o serie de lipsuri care au dăinuit 
ln munca acestei comisii dintre 
care subliniem slabul accent pus în 
extinderea practicării tenisului de 
masă în rindurile tineretului, o a- 
numită carență în munca de in
struire și formarea cadrelor, pre
cum și un «satisfăcător control 
din partea organelor competente.

Intre altele tov. N. Bellu, a atras 
atenția asupra dezinteresului ma
nifestat de asociațiile noastre spor
tive, care nu au găsit necesar să-și 
trimită reprezentanți la această 
conferință. Dintre aspectele care au 
constituit greutăți serioase în mun
ca acestei comisii, reliefate de pre
ședintele comisiei centrale, mențio
năm lipsa de legătură cu comi
siile regionale și insuficientul Spri
jin dat de C.C.F.S.

In cadrul lucrărilor conferinței a 
fost formată următoarea comisie 
centrală: N. Bellu președinte, M. 
Stanei ti, M. Moldoveanu vicepreșe
dinți, Dumitrescu Budești, C. Co- 
mamischi. Pop Vasile, G. Mihăes- 
cu, I. Mocanu, Mircea Augusiin, 
Angelica Rozeanu. J. Văleanu, Ma
rius Ma.rcu, Iutiana Jalea, Sari 
Szasz, Otto Ho! z man, T. Reiter, 
Ella Zeller, A. Chițu, V. Marcu,
O. Schimefl, V. VIa done, N. Nau- 
mescu, Petre Negoiță, R. Apătea- 
nu, P. Mărculescu, Gh. Florescu, 
C. Nicudescu M. Gantner, T. Ha- 
rasztosi, L. Baka, F. Paneth 
(Cluj), Gh. Bojogian (Constanța), 
A. Taglicht (Oradea), Nagy Iosif 
(B. Mare), Szep Ernest (R.A.M.), 
M. Fischler (Suceava), Ionescu 
C-tin (Pitești), A. Vasilescu (Plo- 
ești), J. Davidescu (reg. Bucu
rești), L. Barasch (Bacău), Is.rai- 
lovici (Iași), A. Heusler (Timiș.), 
Em. Grunwald, Toth (Arad), C. 
Stoica (Hunedoara), A. Ghibu, V. 
Dijmidgian (Galați), I. Schwartz 
(Craiova), Popescu D. (Fălticeni). 
Stoian C-tin (reg. Stalin).

ATLETIC
3. I. Vorovendu (S) 13,92 ; FEMEI: 
50 m. (.finală) : 1. Ioana Luță (L) 
6,8; 2. Detiția Bard.aș (L) 6,9; 3. 
Gabriela Bellu (C.G.A.) 7.3; 50 m. 
(finală).junioare : 1. Ștefania Chio- 
seaua (S) 7,3 ; 2. Antoaneta Drago- 
mirescu (L) 7,4; 3. Garin Ârtz 
(P) 7,5; 40 m. g.-senioare: 1. E- 
lena Streza (L) 6,7; 40 m.g.-ju- 
nfoare : 1. Xenia Miliutin (8) 6,7 ;
2. ‘Anft Dr<agamiiresc»i (L) 6,8; 

lunglme-sen. : 1. Iuliana Marin (P) 
5.05; 2. Liana Jung (G.G.A.) 4,99;
3. Let. Bardaș (L) 4,65; lung..jun.:
1. Ant Dragomirescu (L) 4,92; 2. 
Hi ide Kerst (S) 4,88; 3. Doina 
Vințan (S) 4,79; greutate: 1.
Lia Mancliu (G) 11,52; 2. Marta 
Vintilă (S) 11,20.

„CUPA PRIMĂVERII" LA MARȘ

Comisia de atletism a orașului 
București organizează o competiție 
de marș, în cinci etape, dotată cu 
„Cupa primăverii". Competiția este 
deschisă tuturor categoriilor de 
concurenți. Clasamentul se întoc
mește după desfășurarea celor cinci 
etape ale întrecerii, fiind declarată 
cîștâgătoare echipa care însumează 
cel mai mic număr de puncte. Pri
ma etapă are ioc duminică 25 mar
tie.

Campionatul de ciclocros al re
giunii București, desfășurat în ca
drul întrecerilor dotate cu „Cupa 
campaniei agricole de primăvară" 
și „Cupa. Sportul popular", a pri
lejuit um ultim și sever antrena
ment pentru sportivii bucureșterri, 
în vederea fazei finale care se va 
djsputo duminică 25 martie, la 

Orașul Stalin.
Cadența deosebit de vie, pe tot 

parcursul, ca și lupta strînsă pen
tru primele locuri, .au arătat că 
majoritatea ciclocrosiștilor sînt bine 
pregătiți.

Notăm de asemenea că numeroși 
cicliști (de fond sau de velodrom) 
practică cu regularitate oiclocrosul, 
ca o activitate complimentară, ne
cesară ciclismului propriu-zis.

D. Dragomir, în formă bună, a 
Obținut o victorie netă. La aceasta 
au contribuit și unele erori ale lui 
Moraru, ca și faptul că el și Witt
man nu <au conlucrat temeinic a- 
tunci când Dragomir se detașase 
puțin și mai erau perspective să 
fie prins. Dar, orice cursă cu în
vățătura 1

Campionatul regional a prilejuit 
și afirmarea unor elemente tinere : 
N. Qiuciitoici, I. Stoica, C. Fio- 
rescu, C. Baciu, St. Constantinescu, 
Ion Tudor și alții.

Cit despre C. Bachi (Progr. 
F.B.) și Șt. Constantinescu (Știin
ța), clasați pe locurile 21 și 22,

Pe principalele străzi ale Capitalei s-au întrecut uiuiraiucă d mi- 
neață cei mai buni ciclocrosiști. In fotografie un aspect de la plecare: 
conduce maesira sportului Maria Bisak.

(foto: I. MI H A ICA)

Pentru ridicarea valorii 
ciclismului nostru de șosea

(Urmare din pag. I).

destul de aproximativ în timpul ier
nii, este total neglijată odată cu 
începerea rulajului pe șosea, soco- 
tindu-se — în mod cu totul greșit 
— că pregătirea prin practicarea al
tor spărturi nu ajută la creșterea 
măiestriei sportive a ciclistului

Unii dintre antrenori nu au au
toritatea necesară din cauza familia- 
rismului dintre ei și alergători și a 
limbajului cu totul nepotrivit in 
care se adresează cicliștilor (I. Sil
vestru, I. Dolete, E Norhadtan și 
alții).

Lipsa de pregălire. profesională, 
precum și lipsa de exigență mani
festată de o parte din antrenori 
față de unii sportivi, are repercu
siuni directe asupra pregătirii ci
cliștilor fruntași. Aceasta din 
cauză că în lotul R.P.R. se 
prezintă în fiecare an aler
gători cu nivel de pregătire 
total diferit punînd in dificultate 
munca antrenorilor lotului care, 
într-o perioadă scurtă, nu mai pot 
aduce la același nivel p: toți com- 
ponenții reprezentativei noastre. Dz 
aici și faptul că deseori reprezenta
tiva noastră nu a avut omogenita
tea necesară. Lipsa de omogenitate 
a fost ilustrată de faptul că, în 
cadrul competițiilor internaționale, 
In timp ce unul dintre aiergători se 
afla pe primele locuri ale clasamen. 
tului general, ceilalți erau „îtn- 
prășliați" Ia diferențe considerabile 
pe tot restul clasamentului.

Al treilea capitol se referă la ac
tivitatea colectivelor. O serie de 
colective cu serioase posibilități nu 
s-au îngrijit de ridicarea și întărirea 
secției de ciclism (Metalul, Flamu
ra roș e) iar altele nu le-au spri
jinit să participe Ia cursele mari, 
deși aveau elemente capabile să în
registreze rezultate bune în cadrul 
acestor competiții (Constructorul, 
Știința, etc.). In alte colective 
antrenorul s-a lăsat influen
țat de punctul de vedere al 
cicliștilor, admițînd programul de 

propun-m comULi centrale de ci
clism să-i invite Ia ta.za finală 
(în afară de cei 20 clasați în faza 
regională), idlat -fiind că întrecerea 
de la Oraișul Stalin constituie o 
prețioasă experiență pentru acești 
tineri cu frumoase perspective.

lată lista celor 20 alergători 
bucureșteni, calificați pentru finală: 
(în ordinea clasamentului) : D. 
Dragomir (Recolta), F. Wittman 
(C.C.A.), I. Moraru (Progr. C.S.). 
N. Vasilescu (Dinamo), A. Șelaru 
(Dinamo), A. Faniciu (Metalul),
G. Dumitrescu (Recolta), N. Pel- 
oa.ru (C.C.A.), N. Ștepanian 
(C.C.A,), N. Cioclu bici (C.C.A.), 
M. Voln-escu (Dinamo), C. Istrate 
(Progr. C.S.), I. Stoica (OG.A.),
P. Nuță (Minerul), St. lonescu 
(Locom.), C. Florescu (Șc. Tine
ret), V. Militarii (Constr.), Gabriel 
Petrescu (Recolta), Ion Baciu (FI. 
roșie) și R. Voișeanu (Progr. C.S.).

Acestora 11 se vor alătura, cam
pionii din celelalte regiuni.

Traseul finalei de la Orașul Sba- 
lin a fost ales din tiimp și el este 
deosebit de interesant și dificil, pe 
măsura unul campionat republican.

Iată în linii mari, cum se desfă
șoară acest traseu : plecarea din fața 
hotelului Oarpați, pînă ta Statuia 
Stalin, pe sub Tîmpa, poarta Sche. 
iului. str. Ilie Pintilie, pe Warte (pe 
lingă turn). Palatul Pionierilor, 
str. Crîșan, str. Lungă, hotel Gar- 
pați. Circuitul măsoară aproxima-

antrenament și competițional pre
conizat de aceștia. Unele a- 
sociații și-au concentrat atențb. 
numai asupra unui singur colectiv, 
cel din Capitală, r.egiijînd munca 
de ridicare de noi elemente tinere 
din cadrul altor colective (Progre 
sul).

Fără îndoială că aspectele ne
gative care frînează atingerea u 
nui nivel valoric cit mai ridicat în 
ciclismul nostru pe șosea sînt mul 
tipie și variate. Pentru îndreptarea 
situației existente sînt necesare o 
serie de măsuri.

Astfel, antrenorii trebuie să fie 
mereu în curent cu noile principii 
de antrenament și mai ales să lu
creze temeinic pentru crearea re
zistenței în regim de viteză, prin 
parcurgerea rapidă a unor porțiuni 
care vor crește progresiv. In acest 
sens, adoptarea pregătirii cu an
trenament mecanic (pedalaj în spa
tele motocicletei) este un procedeu 
eficace, care-i va ajuia pe alețgă- 
tori să-și perfecționeze sprintul fi
na).

Asigurarea bazei de masă îi ci
clism prjn organizarea de competi
ții cu caracter popular și prin promo
varea cu curaj a elementelor tinere 
va asigura, fără îndoială, creșterea 
valorică a ciclismului nostru.

De asemenea, trebuie dusă o se
rioasă muncă de educare cu aler
gătorii pentru ca aceștia să fie pă

trunși de importanța respectării în 
cele mai mici amănunte a pregătirii 
precum și a unei desăvârșite vieți 
sportive, elemente determinante în 
realizarea performanțelor.

Ne aflăm în preajma sezonului 
competițional al anului 1956 și so
cotim că ținindu-se seama de cele 
semnalate se poate înfăptui o co
titură însemnată în ciclismul nostru 
pe șosea. O strînsă conlucrare In
tre toți factorii care contribuie la 
ridicarea valorică a nivelului din ci
clismul nostru de fond va putea in
fluența pozitiv rezultatele alergăto
rilor noștri. 

tiv 8 km. și va fi acoperit de 3 
ori.

In proba feminină, concurentele 
vor parcurge un tur. apoi, la jumă
tatea celui de al doilea tur, se vor 
îndrepta spre sosire, parcurgînd 
astfel doar jumătate din traseul 
rezervat băieților.

La ora actuală, organizatorii fa
zei finale a campionatului repu
blican se preocupă de măsurile ne
cesare unei bune desfășurări a a- 
cesteî probe, cu care se rncheie acti
vitatea de primăvară la ciclocros.

In .același timp, participanții la 
campionat își vor desăvîrși pregă
tirea în cursul acestei săptămîni, 
deplasîndu-se apoi din timp la Ora
șul St-alim pentru studierea amă
nunțită a traseului, factor deose
bit de Important în orice probă 
de ciclocros.

E. I.

înotătorii din provincie 
nu vor sau... thi pot 

să concureze?
a Comportarea și rezultatele în

registrate de înotătoarele și înotă
torii participanți la concursul or
ganizat în Capitală de asociația Vo
ința sînt, multe dintre ele, îm
bucurătoare. Sînt îmbucurătoare, 
nu atît prin valoarea lor, absolută, 
cit prin însuși faptul că acum, în 
plină perioadă pregătitoare, se în
registrează timpuri egale sau cliiar 
mai bune decît cele obținute anul 
trecut de aceiași înotători în mij
locul perioadei competiționale. A- 
ceasta înseamnă că antrenorii au 
înțeles importanța aplicării princi
piului intensității maxime în antre
namente, l-au aplicat si roadele an 
început să apară.

■ Tot ca o genera li tafe trebue 
să remarcăm numărul mare de 
concurenți. Pentru fiecare proba au 
fost necesare mai multe serii și a- 
desieori lupta a fost deosebit de 
strînsă. Faptul că au participai niulți 
concurenți, dintre care numeroși 
înotători fruntași, nu poate decît 
să bucure și să confirme seriozi
tatea cu care aceștia privesc meto
dele de pregătire și de verificare a 
celor realizate în curmi antrena
mentelor. Din păcate însă, posibili
tatea de a se pregăti în condiții op
time o au numai înotătorii din Ca
pitală, Cluj sau Turda, tind: există 
bazine acoperite care pot adăposti 
concursuri. I.n schimb, înotătorii din 
Timișoara, Oradea sau Tg. Mureș, 
sînt nevoiți să se antreneze în con. 
dijiii cu totul necorespunzătoare și, 
pe deasupra, nici nu au posibilita
tea de a concura. Considerăm că 
mengînd pe linia unui permanent 
control al pregătirilor, trebui? or
ganizate concursuri la care să fie 
invitați și concurenți din centre 
fără b*ein  acoperit. Iar .asociațiile 
și colectivele sportive au datoria 
de a sprijini aceste acțiuni, care 
nu pot fi docît folositoare pentru 
dezvoltarea na'.ației.

a Din nou timpurile înregistrate 
de crononietrori nu au corespuns cu 
ordinea sosirii. Duminică în proba 
de 100 m. liber, Wăchter Astrid a 
sosit pe locul trei cu timpul de 
1.20.5, iar Dan Marta, sosită a doua, 
a fost înregistrată cu 1.20.611! Ar 
fi timpul să înceteze întîmplărle de 
felul acesta care h prima vedere 
sînt amuzante, dar de fapt nu o- 
glindesc decît lipsă ds atenție sau 
poate chiar nepricepere

■ In ștafeta de 4<100 m. liber, 
tinerele de ta Știința s-an clasat pe 
locul I ou 5.14.0, ceea ce reprezintă 
un nou record de senioare și juni
oare. Tot în această cursă, Marga
reta Wittgenstein :a stabilit un nou 
record al țării (junioare categoria I 
și a II-.a). Din păcate, însă, din aces
te două recorduri a fost omologat 
numai al doilea. Performanța obți
nută de ștafetă nu a fost omologată 
deoarece Wăchter Astrid, al doi. 
lea schimb, nu a atins peretele ba
zinului din cauză că a întfns bra
țul! lateral și nu înainte. Iată o 
clipă de neatenție și o ...performan
ță ratată. De aci învățătura că o 
cursă are un început și un sfîrșit 
bine determinate, care trebuie res
pectate.

■ In privința jocurilor de polo 
din „Cupa de iarnă", care de ase
menea constituie prilej de pregă
tire și verificare, avem de făcut 
deocamdată o singură observație și 
anume asupra disciplinei unor tineri. 
Este vorba de conduita dinamoviști- 
lor Adrian Oanță și Aurel Zahan, 
care au adresat cuvinte ne
cuviincioase și chiar injurii 
primul arbitrului, iar secun
dul adversarilor. Considerăm că 
asemenea abateri trebuie se- 
veF reprimate, mai ales că e 
vorba de două elemente tinere, în 
plină formare.

D. STANCULESCU

oa.ru


A doua etapă a campionatului republican de lupte
Cea de a doua etapă a campiona

tului republican de lupte pe echipe 
a fost o etapă agitată, cu toate că 
fruntașele clasamentului, Dinamo 
București și C.C.A., au dominat 
de data aceasta întîlnirile, păștrîn- 
dti-și astfel șefia clasamentului.

Dinamo București, îndeosebi, a 
dispus cu ușurință și la scoruri con
cludente de adversarii săi. E drept 
că victoria dinamoviști’lor a fost 
mult ușurată și idle slaba compor
tare a echipelor din Galați și Cluj, 
ambele prezent! ndu-se sub orice 
critică. Pentru C.G.A. însă, întâl
nirile de Ia Lugoj' au fost destul de 
dificile. In primul rînd, echipa lo
cală Progresul, un adversar redu
tabil, s-a prezentat și de această 
dată în formă bună, obligînd echipa 
militarilor să se mulțumească cu un 
rezultat de egalitate. Pe de altă 
parte, echipa metalurgiștilor reși- 
teni s-a prezentat surprinzător de 
bine, dovedind în ultimă instanță că 
este o echipă sudată, capabilă de 
rezultate frumoase, chiar în fața 
unor echipe cu mai multă expe
riență.

Foarte bine s-a prezentat în a- 
ceastă etapă și echipa bucureșteană 
Progresul. In compania unor echipe 
de certă valoare, bticureștenii s.att 
impus categoric, revenirea lor fiind 
cu atît mai semnificativă cu at au 
înviins o echipă cunoscută (Flacăra 
Baia Mare). De altfel, comporta
rea slabă a echipei din Baia Mare 
constituie de asemenea o surpriză. 
Ea a fost învinsă de Locomotiva 
Timișoara și Progresul București șî 
cu multă greutate a reușit un meci 
egal în fața Flamurii roșii Arad. 
Mai bine decît în prima etapă s-a 
prezentat Constructorul Ploești și 
bmamo Orașul Stalin. Nesatisfăcă. 
tor s-au comportat echipele Me
talul Hunedoa'ra, Flamura roșie Ga
lați și Constructorul Oluj, cu toate 
că în componența lor au elemente 
de valo.Te.

Merită — de asemenea — a fi 
scoasă în evidență comportarea ti
nerei promovate în categoria A, 
Voința Tg. Mureș. Cu un lot de lup
tători tineri bine pregătiți. Voința 
a fost cea mai bună din serie și 
puțin a lipsit să obțină victoria și 
asupra echipei Constructorul Ploești 
(la caiteg. 57 kg. D. Tihan — Voința 
a condus la puncte pînă la ulti
mele două minute în întâlnirea cu 
A. Schuster, Constructorul Ploești. 
Ultimul a reușit să-1 învingă prin 
tuș.)

Așa cum ne semnalează corespon
denții și trimișii speciali ai ziaru
lui, o contribuție importantă la reu-

Turneul celor cinci 
națiuni la rugbi 

a intrat in faza finala
Sîmbătă, pe stadionul Murry- 

field din Edinburgh a avut Ioc în
tâlnirea de rugbi XV între echi
pele naționale ale Scoției și An
gliei. Jucînd mai bine și adaptîn- 
du-se mai ușor condițiilor atmos
ferice, rugbiștii englezi au cîștigat 
partida cu scorul de 11—6 (11—6). 
La Dublin, în cadrul aceleiași corn 
petiții, Irlanda a întrecut consecu
tiv Scoția cu scorul de 14—10 și 
Țara Galilor cu 6—3. Au mai ră
mas de disputat doar două partide 
si anume: la 24 martie la Cardiff: 
Țara Galilor-Franța iar la 14 apri-
lie la Paris, pe stadionul Colom-
bes, naționala Franței va
Anglia. Pînă atunci iată 
meniul la zi:

întîlni
clasa-

1. Anglia 3 2 0 1 34:14 4
2. Țara Galilor 3 2 0 1 24:12 4
3. vHroiia 4 2 0 2 ?8:47 4
4. Franța 2 10 1 11:20 2
S. Scoția 4 14 3 31:34 2

La această competiție clasamen-
tul este alcătuit după criteriul: 
v:ctoria = 2 p; meciul nul = 1 p 
înfrîngerea = 0 p.

Dacă aruncăm o privire asup'a 
clasamentului vedem că cele mai 
multe șanse de a termina pe pri
mul loc le are Țara Galilor, care 
mai are de jucat acasă cu Franța. Eu 
glezii au șanse mai reduse deoa
rece joacă cu Franța la Paris și 
francezii știu să folosească avan
tajul terenului. Aceștia din urmă 
nu pot spera la titlu decît în ipo
teza că vor cîștiga ambele partide 
P.c care le mai au de disputat. 

sita acestei etape au aeliw-o orga
nizarea bună și arbitrajele corecte. 
Excepție face Lugojul, tunde orga
nizatorii ani făcut prea puțin pentru 
acest hicru, urmărind în mod injust 
numai rezultatul concursului. Pro
paganda a fost de asemenea satis
făcătoare și acest lucru este dove
dit de numărul mare de spectat/ri 
care au urmărit întrecerile în toate 
cele patru orașe. Trebuie scoasă 
în evidență comportarea meritorie 
a unui însemnat număr de elemente 
tinere, combative, care și-au dat 
contribuția la dinamismul întreceri
lor, o altă caracteristică a celei de 
a doua etape a campionatului. In 
general, întrecerile au purtat de 
data aceasta pecetea dîrzcrtiei, ceea 
ce constituie un fapt îmbucurător. 
Nu putem_ trece cu vederea primi
rea tovărășească și cazarea bună 
a sportivilor oaspeți în toate ora
șele și îndeosebi la Tg. Mureș.

Un aspect negativ al acestei e. 
tape l-a constituit faptul că o serie 
de echipe ca: Flamura rosie Galați, 
Constructorul Cluj, Flacăra Baia 
Mare,. Locomotiva Timișoara etc. 
au prezentat loturi incomplete, lu
cru care dovedește o atitudine de 
nepăsare inadmisibilă din partea 

colectivelor sportive și a secțiilor 
de lupte respective.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
comportarea luptătorului L. Bujor. 
Insușîndu-și critica făcută de ziarul 
nostru pentru „surpriza" din prima 
etapă, cînd a fost învins prin tuș de 
către D. Hîtni, L. Bujor a luptat 
de data aceasta cu dîrzenia ce-I 
caracterizează, reușind să cîștige 
toate cele trei întîlniri prin tuș. E- 
xemplul lui merită a ii urmat de 
toți sportivii noștri.

fată acum rezultatele înregistra
te: La Tg. Mureș (Voința) cu Di
namo Satu Mare 6—2, cu Metalul 
Hunedoara 5—3 și cu Constructo
rul Ploești 4—4. Constructorul Plo
ești cii Dinamo Satu Mare 5—3, cu 
Metalul Hunedoara 6—2. Dinamo 
Satu Mare — Metalul Hunedoara 
6—2. La Lugoj: Progresul cu Fla
mura roșie Oluj 4—4, cu C.C.A.
3— 5 și cu Metakil Reșița 4—4, 
C.C.A. cu Metalul Reșița 4—4, cit 
FI. roșie Cluj 6—2. Metalul Reșița 
— FI. roșie Olu j 5—3. La Galați: 
Dinamo București cu Dinamo Ora
șul Stalin 7—1, cit Constructorul 
Cluj 8—0 și eu FI. roșie Galați 
8—0. Dinamo Orașul Stalin cu Con
structorul Cluj 7—1, cu FI. roșie 
Galați 6—2. Construe torul Cluj — 
FI. roșie Galați 5—2. La Arad : 
Progresul Buc. cu Metalul (Fla
căra) Baia Mare 5—3, cu FI. ro. 
șie Arad 4—4, și cu Locomotiva Ti
mișoara 4—4. Locomotiva Timișoara 
cu Metalul (Flacăra) Baia Mare
4— 3, cu FI. roșie Arad 4—4. Fla
mura roșie Arad — Metalul (Fla
căra) Baia Mare 4—4.

S-au remarcat: Pin tea, Ballo și 
Tihan (Voința Tg. Mureș), Grăjdan 
și Cristea (Metalul Hunedoara), 
M. Solcz, Fr. Horvath și M. Be. 
lușîca (Dinamo Buc.), C. Hagiu 
(FI. roșie Galați) I. Mtireșan și V. 
Onoiiu (Dinamo Or. Stalin), D Pîr- 
vtttescu, V. Popovici (C.C.A.) P. 
Popescu și D. Grozavu (Met. Re
șița), L. Bujor (Prog. Lugoj) etc.

Din activitatea internațională de baschet

Melbournul se pregătește pwiru Jocurile Olimp'ce (III)

Parcul olimpic pe care a fost fă 
Australia. In spate se află în con-

Terenul de antrenament 
cută prima pistă de zgură 
structie bazinul acoperit. 
(Foto AUSTRALIAN NEWS AND INFORMATION BUREAU) 
Intr-o seară, la Melbourne. Doc

torul Traian Dumitrescu stă aple
cat peste caiete de notițe, grafice 
și teancuri de fotografii. Cercetea
ză și calculează cu atenție. In fața 
ferestrei larg deschise completez 
șî eu însemnările de peste zi. Afa
ră, ca și în cameră, e cald. Doc
torul ridică deodată capul, lasă 
deoparte hîrtiile și spune :

— Astăzi a fost o zi liniștită, 
cu temperatura destul de ridicată și 
totuși suportabilă. Și vîntul a fost 
slab și nu și-a schimbat direcția. 
Dar, la drept vorbind, să nu spui 
hop pînă ce n-ai sărit...

I-am propus să ne plimbăm pu
țin pe malul oceanului, cu toate 
că amîndoi picam de somn. Pre. 
văzători însă, ne-am luat imper
meabilele. Afară, am privit cerul. 
Dinspre apus înainta un nor sau 
era poate numai un efect al apu
sului. Vîntul batea dispre uscat. 
Deodată, — nu exagerez, — în 
cîteva minute și a schimbat direc
ția, suflînd tare și rece dinspre 
ocean. Peste 10 minute ploua to
rențial. Temperatura scăzuse și ea 
brusc. Ne-am înapoiat înfrigurați 
la hotel. Eram morți de somn. 
Ne-am culcat fără să mai luăm 
masa. Peste o oră, sau poate ceva 
mai mult ne-am trezit. Somnul îmi 
trecuse ca prin minune. Doctorul, 
și el treaz, spuse necăjit:

— In timpul zilei îmi vine să 
dorm, iar noaptea, după un ceas 
de somn, mă trezesc și nu mai pot 
să Jpchid ochii...

Am aprins lumina și am conti
nuat amîndoi să ne alcătuim do
cumentarea. Intîmplarea aceasta, 
care se repeta din prima zi a so
sirii noastre la Melbourne, era de 
o importanță covîrșitoare.. In fond, 
era atît de discutata problemă a 
aclimatizării și a adaptării la pro
gramul diurn austra'ian. Ce În
seamnă această aclimatizare? Mel- 
bournul este situat la aproape 100 
grade longitudine estică față de

de intîlniri internaționale pregăti
toare. Astfel, echipa noastră femi
nină va întreprinde în luna mai un 
turneu în R. P. Polonă; în luna 
iunie ea va participa la campiona
tele europene de la Praga. Odată 
întoarse în țară, baschetbalistele 
romîne vor întîlni echipa reprezen
tativă a R. P. Chineze care va juca 
mai multe partide în țara noastră. 
Se duc tratative în vederea perfec
tării unor întîlniri cu o echipă iu
goslavă fruntașă, care ar urma să 
ne viziteze țara. Baschetbalistele 
noastre vor juca apoi mai multe 
partide în Iugoslavia.

In ceea ce privește reprezentativa 
noastră masculină ea va participa 
la tradiționalul turneu dotat cu 
cupa ,,Premiul orașului Sofia", care 
va avea Ioc în Bulgaria între 20 
și 30 aprilie. Anul acesta pentru 
prima dată va participa la întreceri 
și reprezentativa orașului Moscova, 
care alături de echipele orașelor 
Budapesta, Praga, Varșovia. Sofia 
și București, va da competiției o 
deosebită strălucire. Prin faptul că 
se scontează și pe participarea echi
pei orașului Belgrad se poate apre
cia această competiție ca un „mic" 
campionat european. Apoi, baschet- 
balistii, rornîni se vor deplasa în 
Italia, igide în mai vor întîlni echi

țara noastră și, în consecință, o- 
rele sînt cu totul diferite. Intre 
București și Melbourne este o di
ferență de 9 ore și jumătate în 
plus. Astfel, cînd la București este 
ora 14 la Melbourne ceasul arată 
ora 23. In general, schimbarea 
programului diurn, stabilit (ora de 
masă, ora de antrenament, orele 
de somn, asociate cu modificările 
fiziologice stabilite în raport cu 
acest ritm diurn) produce o serie 
de turburări care necesită o peri
oadă de acomodare.

Am descris tocmai situația în 
care ne aflam în primele zile la 
Melbourne pentru a vă putea da 
seama de tulburările de care vor 
suferi sportivii care se vor deplasa 
în Australia. Mai mult decît atît, 
sportivii care vor face călătoria 
plecînd din Europa, cu reflexe sta
bilite pentru anotimpul de iarnă, 
(clima din noiembrie la noi) ca 
termoregularea, schimburile meta
bolice, etc., au nevoie de o adap
tare la condițiile bioclimatice ale

Temperatura 
maximă 

~220 C 
24» C

NOIEMBRIE 
DECEMBRIE

In general, temperatura de aci 
influențează pe cei cu un sistem 
vegetativ labil. Timp de cîteva zue 
aceștia se simt foarte obosiți și 
incapabili de a depune un efort 
fizic intens. S-ar putea ca în pe
rioada Jocurilor Olimpice, așa cum 
s-a întîmplat în 1955, să bată un 
vînt de nord foarte cald, timp de 
1-2 zile, ca temperatura să crească 
și apoi să urmeze zile foarte plo
ioase, mercurul coborînd brusc. Cu 
toate acestea temperatura, dacă nu 
există variații prea mari, poate fi 
suportată de europeni, din cauza 
umidității și a curențîlor de aer 
de care am vorbit. Seara tempera
tura, este foarte plăcută + 13* * 
pînă la + 150, astfel că sportivii 
se vor putea odihni în condiții 
bune. O altă caracteristică pe care 
am remarcat-o la Melbourne și de 

• Campionatele europene mascu
line de baschet vor avea loc în anul 
1957 la Sofia, și nu la Praga în 
1956, cum din eroare s-a anunțat. La 
campionatele de la Sofia vor parti
cipa cele mai bune echipe continen
tale. Nu vor lipsi de la întreceri pu
ternicele echipe ale Ungariei, cam
pioană europeană, Uniunii Sovieti
ce, Franței, Cehoslovaciei, Bulga
riei, Rominiei, Iugoslaviei, italiei, 
Poloniei etc. Prin echilibrul de va
loare existent între echipele parti
cipante se poate anticipa că acest 
campionat va fi extrem de disputat, 
la lupta pentru titlul suprem concu- 
rînd nu mai puțin de cinci sau chiar 
șase echipe.

• Campionatele europene femini
ne de baschet se vor desfășura anul 
acesta în luna iunie la Praga. Prin
tre principalele concurente la lupta 
pentru cucerirea supremației în Eu
ropa se anunță a fi echioele Ceho
slovaciei, Uniunii Sovietice, Italiei, 
Franței. Ungariei și Bulgariei. La 
întreceri vor mai nartteioa echipele 
Iugoslaviei, Romîn’ei, Belgiei, Egip
tului, Danemarcei, Olande1, R. F. 
Germane, Poloniei, Austriei, Scoției 
și Elveției.

• In vederea importantelor com
petiții de mai sus echipele noastre 
reprezentative vor susține o serie

pa națională a Italiei. Dată fiind 
valoarea baschetbaliști’.or italieni 
care s-au afirmat a fi printre cei 
mai buni din Europa și faptul că 
în ultimele trej întîlniri susținute, 
între echipele celor două țări, victo
ria a revenit italienilor, această în- 
tîlnire se anunță deosebit de dificilă 
pentru echipa romînă. Asupra sta
diului de pregătire al echipaj de 
baschet a Italiei ne va edifica și re
zultatul pe care-1 vor obține italie
nii la 14 aprilie la Bruxelles, unde 
vor întîlni echipa națională a Bel
giei. In luna iunie baschetbaliștii 
rornîni vor juca cu sportivii chinezi, 
care ne vor vizita țara. Trebuie a- 
nunțat de asemenea, faptul că, da
torită creșterii prestigiului basche
tului romînesc pe plan internațio
nal, țara noastră a primit invitația 
din partea federației egiptene de 
baschet de a participa la „Cupa 
Eliberării" care, va avea loc la Ca
iro. La această competiție urmează 
să mai ia parte echipele reprezen
tative ale unor țări din Orientul 
Mijlociu, Orientul Apropiat și din 
Europa. In luna septembrie echipa 
Dinamo București, campioana țării 
pe anul 1955, va întoarce vizita e- 
chipei Proteter, și va susține mai 
multe întîlniri în Iugoslavia cu cele 
mai bune echipe din această țară.

și. v-rii de la Melbc 
:himbare totală de

primăverii și v-rii de la Melbourne. 
Această schimbare totală de ano
timp produce unui organism obiș
nuit în decursul anilor cu un sis
tem de succesiune a anotimpurilor, 
o stare anormală de oboseală, somn 
lipsă de poftă de mîncare și mai 
ales o scădere a posibilităților fi
zice. Tocmai de aceea va fi nece
sar ca sportivii pariicipanti la Jo
curile Olimpice să sosească la Mel
bourne cu aproximativ 18 zile îna
inte.

Să revenim acum la climă. Apro
ximativ 40 Ia sută din teritoriul 
nordic al Australiei șe află în zona 
tropicelor, iar 60 la sută în zona 
temperată cu caracter nieditera- 
nian, (aici intră Melbournul). Da
torită lanțului de munți acest oraș, 
ca și Sidneyul, este ferit de cu- 
renții calzi care vin din regiunea 
ecuatorială și din deșertul din cen
trul Australiei. Există însă o cioc
nire frecventă între curenții de 
nord, calzi, și vînturile reci din 
sud, astfel că clima este foarte 
variabilă. Se întîmplă astfel ca în 
cursul aceleiași zile temperatura să 
scadă brusc chiar cu 13 grade, iar 
în lunile in care vor avea loc jocu
rile să crească în interval de 1-2 
zile cu plus 20 grade. Vînturile 
schimbătoare cresc în intensitate 
de obicei către ora 15, ca să scadă 
în schimb seara. In soecial la poli
gonul de tir de la „Williamstown", 
situat pe țărmul oceanului, ele bat 
destul de puternic. Pe cînd vizitam 
poligonul, într-un răgaz de o oră 
și jumătate vîntul și-a schimbat 
direcția de două ori.

Trebuie să arăt însă că tempe
ratura de la Melbourne se asea
mănă, în mare, pentru perioada 
noiembrie-decembrie. cu cea me
diteraneană, numai că există schim
bări bruște și variații ale vîntu- 
rilor. Iată, de altfel, după statisti
cile făcute în ultimii ani, care este 
situația temperaturii și a ploilor 
la Melbourne 
cembrie:

noiembrie și de-în

Zile de ploaie

să se țină neapărat 
luminozitatea crescu-

Temperatura 
minimă
ll’C 
13® C

care trebuie 
seama, este 
tă, datorită unui soare foarte pu
ternic. Pentru evitarea oboselii vi
zuale, a migrenelor, este absolut 
necesar să porți ochelari de soare.

La Ballarat, localitatea în care 
se vor desfășura concursurile de 
canotaj, caiac, canoe, condiții'e 
bioclimatice sînt puțin diferite de 
cele de la Melbourne. Totuși, Balla- 
ratul, situat la o atitudine de 460 
m„ într-o regiune deluroasă și de
parte de ocean, este mai ferit de 
vînturi. In cursul zi :i temperatura 
medie este aci mai scăzută decît 
Ia Melbourne, iar seara este ră
coare de-a binelea, în jurul a 
8-100 C.

Desigur, în acest articol ați gă
sit o mulțime de date care pot pă
rea. la prima vedere, neintere
sante. Situația este cu totul alta 
deoarece problema care se pune 
pentru toți participan*ii  la Jocurile 
Olimpice este tocmai aceea a acli
matizării și a adaptării. Se caută 
numeroase soluții, dar cea mai va
labilă este, desigur, prezența la 
Melbourne cu aproximativ 20 de 
zile înainte de începerea întreceri
lor. Numai în acest fel partîcipan- 
ții vor avea posibilitatea să se o- 
dihnească după un drum lung, care 
pentru mulți depășește 20.000 km. 
și în același timp să se adapteze 
la programul diurn din capitala 
statului Victoria. Referindu-se la 
această aclimatizare și adaptare 
mulți sînt antrenorii și specialiștii 
care cred că, în general, europenii 
nu vor putea obține performanțe 
de valoare extraordinară la aceste 
jocuri. Totuși, ei caută soluții prac
tice pentru ca sportivii lor să fie 
în cea mai bună formă într-o pe
rioadă neobișnuită pentru ei și, în 
același timp, să se poată aclima
tiza și adapta cît mai repede la 
Melbourne. Va trebui să așteptăm 
totuși 8 luni de zile pentru a putea 
face o comparație și a ne da sea
ma care a fost metoda cea mai 
bună.

SAMUEL BARANY'Tț 
directorul instruirii spori-1 
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U.R.S.S
SE PREGĂTESC MAEȘTRII 

FOTBALULUI SOVIETIC
Pe stadioanele din Kiev, Tbilisi, 

Baku, Chișinău, Odesa șl Stalino va 
fi ridicat la 1 aprilie steagul între
cerilor pentru campionatul de fotbal 
al U.R.S.S. Reamintim cititorilor ru- 
brlcei noastre numele celor 12 pre
tendente la titlul de campioană 
unională pe acest an: Dinamo, Spar
tak, T.D.S.A., Torpedo, Lokomotiv 
(toate din Moscova), Sahtior (Stali
no), Dinamo (Kiev), Zenith (Lenin
grad), Dinamo (Tbilisi), Rezervele de 
Muncă (Leningrad), Burevestnik 
(Chișinău) șl Casa Ofițerilor (Sverd
lovsk). Ultimele două echipe s-au 
calificat anul trecut din categoria B. 
' 'Iată acum programul primei etape 
a campionatului unional, care se va 
juca la 1 aprilie : Dinamo Tbilisi — 
Dinamo Moscova, Spartak Moscova- 
Casa Ofițerilor Sverdlovsk (întîlni
rea se va desfășura la Baku), T.D.S.A. 
— Zenith Leningrad (la Odessa), 
Sahtior Stalino — Torpedo Moscova, 
Burevestnik Chișinău — Lokomotiv 
MOscova. Dinamo Kiev — Rezervele 
de Muncă Leningrad.

Actualmente viitoarele adversare 
(și încheie pregătirile, antrenîndu-se 
pe terenurile din sudul Uniunii So- 
viettlce, în apropierea localităților 
unde se vor desfășura primele jocuri 
de campionat.

La Suhumi, pe litoralul Mării Ne
gre se antrenează deținătorii cupei 
U.R.S.S., fotbaliștii echipei T.D.S.A. 
El au învins in meci amical pe Casa 
Ofițerilor cu 2—0.

In alt meci de antrenament, cam
pionii țării, dinamoviștii din Mos
cova, au întrecut cu 2—1 pe Sahtior 
Stalino, după ce minerii conduseseră 
cu 1—0.

La Soci, Spartak Moscova a termi
nai la egalitate (0—0) cu echipa Me- 
talurg din Zaporodje. Două echipe 
din prima categorie au suferit în- 
frîngeri * 
Dinamo 
Erevan 
pierdut 
Kiev și

în meciurile de pregătire. 
Kiev a pierdut la Spartak- 

(0—1), iar Dinamo Tbilisi a 
cu același scor la Dinamo 
Neftianik ăraku.

R. P. UNGARA
HONVED ȘI VOROS LOBOGO 

NU SINT 1NCA IN FORMĂ
In etapa a 3-a desfășurată sîm- 

bătă și duminică, trei meciuri im
portante: Vdrds Lobogo — Dozsa, 
Honved—Vasas și Csepeli Vasas — 
Kinizsi s-au terminat la egalitate. 
Dacă privim formațiile tuturor aces
tor echipe, care au o serie de ju
cători internaționali, s-ar părea că 
rezultatele sînt normale.

Prin calitatea jocului prestat dumi
nică, se poate afirma totuși că Dozsa. 
Vasas Bp. și în special Voros Lo
bogo și Honved nu sînt încă în for
mă. După cum ne transmite cores
pondentul nostru din Budapesta, 
Subert Zoltan, cel mai spectaculos 
meci s-a desfășurat la Csepel, unde 
echipa locală a reușit 2—2 cu Ki
nizsi. De altfel formația metalurgiș- 
tilor (Csepeli Vasas) este singura 
echipă care are acum, la început de 
campionat, o pregătire satisfăcătoare.

Iată clasamentul după trei etape : 
------- - ' ..................* 5

5 
5
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
0
•

Vdrds Lobogo
Honved
Kinizsi
Salgotarjani Bănyâsz 
Szegedi Haladas 
Tatabanyai Bănyâsz 
Csepeli Vasas
Dozsa
Pecsi Dozsa
Vasas Bp.
Dorogi Bănyâsz 
Szombathelyț Tdrekves

3
3
3
3
3
3
3
3

3 10 2
3 0
3 O
3 0

2 
2
2
2
2
1
1
1

1
1
1
0
0
1
1
1

o 
o 
o
1
1
1
1
1

2 l 
0 3
• 3

8:1 
8:3 
6:3 
5:7 
4:6 
4:4 
4:4 
2:3 
4:5 
4:6 
1:4 
1:5

ITALIA
O ETAPA AGITATA

In etapa a XXIII-a a campionatu
lui italian s-au înregistrat citeva 
surprize nu numai în ce privește 
scorurile finale, ci șl în desfășurarea 
partidelor. Trei echipe au fost în
vinse pe teren propriu: Torino de 
către Intemazlonale, Pro Patria de 
către Padova și Lanerossi de către 
Lazio. La Bologna, echipei Spăl nu 
i-a lipsit mult să „ciupească" două 
puncte formației gazdă. La pauză. 
Spăl conducea cu 2—0 și pînă în ul
timele minute scorul îi era favorabil 
cu 2—1. Apoi Bologna a reușit să 
egaleze obținînd un prețios punct 
In clasament. La M,ilano, Trlestinaa 
Jucat excelent, punînd la grea în
cercare echipa campioană, (în care 
joacă Ndrdhal, Ricagni, Schiafino 
etc.) Victoria milanezilor a fost obți
nută în ultimele minute de joc prin 
golul înscris de Schiafino.

In urma aces tei e tape clasam en-
tul se prezintă astfe 1:
1. Fiorentina 23 14 9 0 41:12 37
2. Milano 23 12 5 6 52:31 29

3, intemazionale 23 12 3 8 39:25 27
4. Spal 23 9 7 7 31:28 25
5. Sampdoria 23 8 9 6 33:31 25
6. Roma 22 8 8 6 32:29 24
7. Padova 23 10 3 10 30:31 23
8. Torino 23 9 5 9 30:31 23
9. Atalanta 23 9 5 9 42:41 23
IS. Lanerossi 23 7 9 7 20:22 23
11. Napoli 23 7 8 8 34:32 22
12. Lazio 22 7 8 7 30:27 22

13. Juventus 22 6 10 6 21:26 22
14. Genova 23 8 5 10 34:37 21
15. Triestina 23 6 8 9 15:29 20
16. Bologna 23 7 4 12 42:41 18
17. Novara 22 5 8 9 26:30 18
18. Pro Patria 23 1 6 16 18:67 8

R. P. BULGARIA

„NARODNA 
CONDUCE

ARMIA" PLOVDIV 
IN CLASAMENT

SOFIA. — Meciurile celei de a 
IlI-a etape a campionatului bulgar 
s-au desfășurat pe terenuri desfundate 
și pe un timp friguros. Spre deose
bire de etapele precedente, cînd 
meciurile s-au soldat cu scoruri 
strînse, duminică, numărul golurilor 
înscrise a crescut simțitor. In gene
ral, echipele cu o mai bună pregă
tire fizică, s-au acomodat mult mai 
ușor cu terenul și au cîștigat. Din 
cauza timpului friguros, întilnirile

HOTMTC
au fost urmărite de un număr redus 
de spectatori. Cei mai mulți au fost 
la meciul Ț.D.N.A.—Spartak: 15.000. 
După trei etape, configurația clasa-
mentulul este următoarea:
Narodna Armia Plov. 3 3 0 0 4:0 6
Ț.D.N.A 3 2 1 0 6:3 5
Udarnik Sofia 3 2 0 1 7:4 4
Minior Dimitrovo 3 1 1 1 3:3 3
Spartak Stalin 3 1 1 1 2:2 3
Spartak Pleven 3 1 1 1 2:3 3
Spartak Sofia 2 1 0 1 2:3 2
Uzina 12 Sofia 3 1 0 2 3:6 2
Torpedo Russe 1 0 1 0 0:0 1
Spartak Plovdiv 2 0 1 1 1:2 1
Lokomotiv Sofia 3 0 1 2 1:3 1
Dinamo Sofia 3

TOMA
0 12 0:2
HRISTOV

1

R. P. F. IUGOSLAVIA
UN NOU LIDER: PARTIZAN

BELGRAD. — In meciul Partizan— 
Steaua roșie, derbiul campionatului 
iugoslav, la pauză rezultatul era 
egal (1—1). Scorul fusese deschis de 
Steaua roșie in min. 8, egalarea 
survenind în min. 42. In repriza se
cundă, Partizan a mai înscris două 
puncte, cucerind victoria și 
loc în clasament, care după 
pe, se prezintă astfel: 
Partizan Belgrad 
St. roșie Belgrad 
Radnicikl Belgrad 
Sarajevo 
Dinamo Zagreb 
Velej Mostar 
Vojvodina N. Sad 
Spartak Subotița
Buducn. Titograd 
Boogradskl S. K. 
Hajduk Split 

Zelezniciar Saraj.
Zagreb 
Proleter Osiek

A LUAT SRR5IT TURNEUL INTERNAȚIONAL DE $AH
Marele maestru Averbach și maestrul R. Holmov la 

Ciocîltea s-a clasat pe

DE t*  DRESDA
egalitate de puncte

I. Averbach R. Holmov V. Ciocîltea
primul

16 eta-

16 12 2 2 48:18 26
16 9 6 1 3«:13 24
16 8 4 4 38:27 28
16 8 2 6 25:28 18
16 7 3 6 27:34 17
16 6 4 6 28:26 16
16 4 7 5 32:26 15
16 5 5 6 25:27 15
16 6 3 7 25:38 15
16 5 4 7 27:28 14
IS 5 3 8 29:29 13
IS 4 4 8 20:28 12

16 4 2 IS 28:30 10
16 4 1 11 23:57 9

M. VELICIKOVIC

FRANȚA
PLUTON STRINS ÎN FRUNTEA 

CLASAMENTULUI

Etapa de duminică a campionatu
lui francez de fotbal — XXV-a — 
a confirmat încăodată echilibrul 
care există anul acesta între echi
pele din prima divizie. Prin înfrîn- 
gerea echipei O. G. C. Nice, frun
tașa campionatului la Lille (1—2), 
lupta pentru titlu a devenit din nou 
deschisă. La șefia clasamentului 
concurează nu mai puțin de 9 echi
pe, despărțite doar prin cinci 
puncte, in afară de LiHe, perfor
manțe deosebite au mai realizat Ra
cing Club Paris și Sochaux. Pari
zienii au întrecut surprinzător, în 
deplasare, cu un scor categoric 
(4—1) pe Olympique Marseille, do
vedind că și-au regăsit forma. F. C. 
Sochaux a produs a doua surpriză 
a etapei, cîștigînd partida cu Gi- 
rondins de Bordeaux, tot în depla
sare. Nu putem încheia prezentul 
comentariu, fără a nu semnala as
censiunea continuă a echipei Lyon.

Iată acum clasamentul:
1. Nice 25 13 6 6 51:34 32
2. Lyon 25 13 5 7 42:35 31
3. Lens 25 14 3 8 44:39 31
4. Monaco 25 12 5 8 45:36 29
5. Racing 25 12 4 9 52:40 28
6. Reims 25 10 7 8 43:35 27
7. Toulouse 25 10 7 8 41:37 27
8. St. Etienne 25 9 9 7 47:42 27
9. Sedan 24 11 5 8 42:39 27

10. Sochaux 26 10 S 10 38:35 25
11. Marseille 25 9 7 9 37:40 25
12. Nancy 25 9 6 10 45:52 24
13. Nlmes 25 8 6 11 50:46’22
14. Metz 25 8 G 11 38:51 22
15. Strasbourg 25 9 3 13 41:47 21
16. Lille 24 8 3 13 42:49 19
17. Bordeaux 25 6 5 14 31:48 17
18. Troyes 25 4 6 15 32:57 14

★
• Rejucind joi meciul In cadrul

„Cupei Franței**  cu Beziers, Stade 
de Reims a cîștigat cu 2—1, califi- 
cîndu-se pentru sferturile de finală 
(prima partidă s-a terminat cu sco
rul de 1—1).
• Jucînd la Maubeuge (Franța) 

cu reprezentativa de amatori a O- 
landei, reprezentativa amatoare de 
fotbal a Franței a cîștigat cu 5—!•

NOTtlEXTfERNi
> Pe străzile din New-York afișe 
multicolore anunță cu litere de o 

'șchioapă o noutate senzațională, 
•aproape fără precedent: Joe Louis,
fostul campion mondial la toate 

‘categoriile, „mitraliera din Detroit", 
•boxerul care a uimit lumea prin 
, forța și vitalitatea sa, urcă din 
'nou treptele ringului. De data a-
> ceasta însă....
, Dar mai bine să ne reamintim 
întli citeva momente din străluci
ta carieră a lui Joe Louis.
’ ...1937. Un negru ttnăr, cu corp
,admirabil legat, cu mușchi puter
nici și ochi ageri, atacă titlul mon- 

'dial la categoria grea, deținut de 
pnvincibil'd Jimm " - - - -■
îndrăznea să dea măcar o șansă 
'lui Joe Louis? Și totuși, Braddock 
s-a prăbușit sub ploaia necruță
toare de pumni.

A fost doar începutul unei as
censiuni strălucite, al unui palma
res cum rar putem întîlni. Max*'  
Schmeling stă numai 30 secunde 
în fața 
„regi" 
în fața 
Tommy 
Tony Galento. Copilul Haarlemului

Braddock. Cine

lui Joe Louis. Apoi, alți 
ai mănușii pleacă steagul 
acestui boxer excepțional: 
Farr, Max Baer, uriașul

DRESDA 19( prin telefon). — 
Aseară, cu desfășurarea celei de a 
XV-a runde a luat sfîrșit turneul 
internațional de la Dresda care 
timp die trei săptăankii a ținut în
cordată atenția iubitorilor de șah, 
nu numai în marele oraș al R. D. 
Germane, ci și in țara noastră. La 
capătul unor întreceri pasionante 
turneul a dat doi învingători. Ma
rele maestru internațional Iurii A- 
verbach și maestrul internațional 
Ratmir Holmov au acumulat ace
lași număr de puncte — 12. In ul
tima rundă Averbach l-a învins 
ușor pe Sterner după ce a dezlăn
țuit un puternic atac legat de sa
crificiul unei piese. In schimb Hol
mov n-a putut trece peste rezis
tența dîrză a tînărului campion 
german Uhilmann, care, cu negrele,

s-a apărat cu multă precizie.
Reprezentantul nostru, maestrul 

sportului Victor Ciocîltea ni-a avut 
emoții în ultima rundă deoarece 
șansele la iprimele două locuri erau 
deja epuizate iar locul trei, pe care 
se afla, nu era periclitat. De aceea, 
jucînd cu albele împotriva lui SH- 
wa, Ciociitea a ales o variantă tă
ioasă a partidei spaniole pe care 
a condus-o bine pînă la mutarea 
40, cînd comițînd o mică inexacti
tate a pierdut un pian. Partida s-a 
întrerupt intr-o poziție in care Slf- 
wa păstrează un oarecare avantaj. 
Indiferent de rezultatul acestei 
tide comportarea generală
lungul turneului, ca și rezultatul 
tehnic obținut, sînt deosebit de me
ritorii pentru tînărul nostru repre
zentant, care lasă în urma sa șa-

CAMPIONATELE DE TENIS ALE UNIUNII SOVIETICE
MOSCOVA 19 (Agenpres). — 

TASS transmite :
După 11 zile de întreceri, la 18 

martie au luat sfîrșit la Moscova 
campionatele unionale de tenis pe 
teren acoperit. La ediția din anul 
acesta a campionatelor au parti
cipat 36 de jucători și 24 de jucă
toare.

In campionatul rezecat femeilor, 
titlul de campioană unională a fost 
cucerit de Vera Filippova care a 
învins în finală pe Evghenia Lari
na cu 6—0, 6—3. Campioana țării 
pe anul trecut Larisa Preobrajens-

BASCHETBALIȘTII SOVIETICI 
VOR JUCA IN AMERICA D£ SUD

MOSCOVA 19 (Agerpres).
In vara acestui an echipa mas

culină de baschet a U.R.S.S. va 
întreprinde un lung turneu în A- 
merica die Sud. Sportivii sovietici 
vor juca la 4 iunie la Montevideo 
cu echipa Uruguayului, Ia 23 iunie 
cu Argentina la Buenos Aires și 
la 6 iulie cu Brazilia la Rio de 
Janeiro. De asemenea,, baschet ba; 
liștii sovietici vor susține întâlniri 
amicale cu echipe de club argenti- 
niene și cu o selecționată brazilia
nă din Sao Paolo.

kaia a fost învinsă în semifinale.
La bărbați, campionul Serghei 

Andreev a cîștigat toate partidele 
susținute. In finală, Andreev l-a 
întrecut pe jucătorul Vladimir Ku- 
zevetter cu 6—3, 6—4, 6—3,

Jucătorii din Moscova au obținut 
victoria și, în celelalte probe. Da 
dublu femei titlul de campioană a 
revenit cuplului Preohrajenskaia, 
Filippova, iar la diublu mixt pe pri
mul loc s-au clasat Preobrajens- 
kaia și Andreev.

hiști consacrați în arena intemațio- 
nală cum ar fi marele maestru Lu- 
dek Pachman, maeștrii internațio
nali Sliwa, Uhlmann, Pîdevschi, | 
campionul Cehoslovaciei Sefc și | 
alții. i

Pachman a remizat cu Fuchs, iar j 
Muhlberg cu Goltz. Dittmann a clș- • 
tigat La Traikovici. Partida Ander- , 
sen—Pidevski s-a întrerupt într-o ] 
poziție aproximativ egală, îa<r cea I 
dintre Bilek și Sefc, în avantaj pen- ; 
tru cel dinții

Victoria celor doi reprezentanți 
ai șahului sovietic este pe deplin 
meritată. Atît Averbach (singurul 
concurent neînvins al turneului) 
cît și Holmov au prestat un joc 
de bună calitate reușind o serie de 
partide valoroase. De altfel, în ge- I 
neral, turneul de la Dresda s-a rl- I 
dicat la un înalt nivel tehnic.

lată clasamentul înaintea reduă- j 
rii celor trei partide întrerupte care ; 
vor continua in cursul zilei de as- I 
tăzi.

1—2. Averbach, Holmov (URSS) 
12 p. 3. Ciaciltea (R.P.R.) 10 p. I 
(1). 4. Pachman (R. Ceh.) 9 p. 5. î 
Uhlmann (R.D.G.) 8>/2 p. 6. ~ ' 
ski (R.P.B.) 7’/2 p. (1).
Fuchs, Dittmann (R.D.G.) 
9—<10 Sliwa (R.P.P.),
(R.P.U.) 7 p. (1), 11. Muhlberg
(R.D.G.) 6’/2 p. 12. Sefc (R. Ceh.) 
6 p. (1). 13—14. Sterner (Suedia), 
Goltz (R.D.G.) 4’/2 p. 15. Traiko
vici (R.P.F. Iugoslavia) 4 p. 16. 
Andersen (Danemarca) 3'/2 ip. (I).

Pldev-
7—8.

772 p.
BUek

• Comisia de organizare a celei 
de a 23-a ediții a campionatelor 
mondiale de tenis de masă care vor 
începe la 2 aprilie la Tokio a stabilit 
programul primei zile. După cum s-a 
anunțat competiția va începe cu 
desfășurarea meciurilor din cadrul 
probelor pe echipe pentru cupele 
Swaythling și Corblllon.

Echipa mwxullnă a țării noastre 
va susține la 2 aprilie două întîlniri 
cu Fllipine și Australia, iar echipa 
feminină a R.P.R.
Indiei.

va întîlni echipa

• Șahiștii argentinieni Oscar 
Panno și Herman Pilnik au plecat 
spre Amsterdam pentru a participa 
la turneul interzonal de șah care se 
va desfășura între 26 martie și 30 
aprilie. La acest turneu vor lua parte 
cei mai buni șahiști ai lumii. Cîști- 
gătorul competiției va căpăta drep
tul de a întîlni pe marele maestru 
Mihail Botvin ik într-un meci pentru 
titlul mondial de șah.

s-a desfășurat la 
internațională de 

tenis de masă dintre echipele mas
culine și feminine «ie asociațiilor 
Partizan (R.P.F. Iugoslavia) și cer- 
veno Zname (R.P. Bulgaria). Echipa 
Partizan a obținut victoria cu rezul
tatul de 5—1 la bărbați și eu 3—1 la 
femei.

a La 17 martie 
Belgrad întîlnirea

Grandoare și decadență sau... 
Joe Louis luptător de catch

• Federația franceză de atletism 
a stabilit următoarele standarduri în 
vederea selecționării lotului pentru 
Jocurile Olimpice de la Melbourne.

Bărbați : înălțime 1,92 m.; lungime 
7,15 m.; prăjină 4,15 /triplu salt 
14,80 m.; greutate 15 m.; disc 47 m.; 
suliță 66 m.; ciocan 54 m. Femei : 
înălțime - .
greutate 
m.

1,58 m.; lungime 5,70 m,;
13 m.; disc 42 m.; suliță 43

16 martie a luat sfîrșit la

i 
i

devine un adevărat erou național 
al America.

Dar, la apogeul carierei sale, 
Joe Louis ia, dinir-odată, o hotă
râre la fel de senzațională ca și 
întregul său drum sportiv : aban
donează boxul.

A bănuit oare marele campion 
că abia acum, în umbra reflectoa
relor, și fără aplauze sau ovații 
că începe ultimul act și cel mai 
tragic din viața sa închinată rin
gului?

Averea adunată prin box s-a to
pit ca un bulgăre de gheață și iată 
că, după o inactivitate de cîțiva 
ani, Joe Louis, sărăcit și îmbătri- 
nit, reintră în box, dornic să re
cucerească gloria de altădată. Dar 
viața nu stă pe loc, și Ezzard 
Charles, un negru tînăr și ambi
țios, cum era Joe cu ani în urmă, 
îl învinge categoric. Marele cam
pion începe să coboare pe scara 
vieții, mai repede parcă decît o 
urcase.

lată-l făcînd exhibiții de... tenis 
de masă într-m bar. lată-l pe ma
rele Joe într-o trupă de circ, co- 
lindînd lumea și adunînd cu re
putația sa grămezi de bani pen-

tru... manager rl său. Dar toate 
acestea nu-i pot asigura existența. 
Din nou sărac, Joe Louis acceptă 
postul de... maestru de ceremonii 
într-un mare cazino. Dar și de aici 
a fost concediat după o vreme.

Și iată că, acum, agențiile de 
presă din străinătate și afișele 
multicolore, cu litere de o șchioa
pă de pe străzile din New-York au 
amnțat că Joe Louis, în vîrstă de 
42 de ani, va urca din nou trep
tele ringului, dar nu ca boxer ci 
ca luptător de... „catch as catch 
can".

Pentru a cîștiga existența, fostul 
campion mondial va trebui să evo
lueze în spectacolele sălbatice și 
degradante ale acestei lupte că
reia americanii îi spun cu totul im
propriu „sport".

Grandoare și decadență. Joe 
Louis, prins în mrejele managerilor 
nesățioși, va Trebui să străbată 
pînă la capăt acest drum spinos al 
„golgotei moderne". înaintea lui 
au mers pe această cale și alți 
mari campioni de box. Acum, ală
turi de ceilalți boxeri care și-au 
încheiat strălucite cariere în acest 
fel, va figura și numele lui Joe 
Louis.

O
Praga turneul internațional de șah 
la care au participat șahiști de va
loare din R.P. Ungară, R.P. Polonă, 
R.D. Germană, Austria și R. Ceho
slovacă. Pe primul loc s-a clasat 
maestrul cehoslovac Fichtl care a 
totalizat 9 puncte din 13 posibile. El 
a fost urmat în clasament de Forîn- 
tosz (R.P. Ungară)—8 puncte, Jezek, 
Pithart, Altschul, Zita, Sajtar (toți 
din R. Cehoslovacă) și Granger (Aus
tria) cu cîte 7 puncte jum. fiecare.

• Intr-un meci internațional de 
handbal redus, disputat în sala 
Sportpalast din Berlin, echipa Sue
diei a învins echipa R.F. Germane cu 
scorul de 13-10 (8-7). Handbaliștii
suedezi, conduși la un moment dat 
cu 6-4, s-au impus apoi printr-un joc 
mai 
care

variat, confirmînd renumele de 
se bucură in handbalul mondial.

La 9 aprilie va avea loc Ia Pa- 
întîlnirea internațională de boxris

dintre echipele selecționate de ama
tori ale U.R.S.S. și Franței. Intîlni- 
rea suscită un mare interes în rîndul 
amatorilor de sport francezi. Echipa 
U.R.S.S. s-a pregătit intens în vede
rea acestui eveniment, în componen
ța ei figurînd o serie ele boxeri de 
valoare internațională recunoscută 
ca Stolnikov, Zasuhin și Stepanov.

• Zilele trecute, au sosit la Delhi 
antrenorii sovietici P. A. Savastia- 
nov (fotbal) și E. F. Kuznețov (atle
tism) care vor rămîne timp de șase 
săptămâni în India. Cu acest prilej 
cei do) antrenori sovietici îi vor aju
ta pe sportivii indieni în organizarea 
antrenamentelor în vederea Jocu
rilor Olimpice de la Melbourne.
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