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Sărbătoarea păcii și a tinereții

A

vacanță. In vară va avea loc la Paris întîl- 
Țara noastră va găzdui o întîlnire a tinerilor 
noștri, tinerii bulgari, vor găzdui întilnirea tine-

u trecut 13 ani de cind tinerii de pretutindeni 
au hotărit să facă din prima săptămînă a primă
verii' o săptămînă a luptei pentru pace, pentru 
viitorul lor fericit. Sărbătorirea inițiată atunci, 
in anii grei ai războiului antihitlerist, a devenit 
o tradiție scumpă. In fiecare primăvară, între 21 
și 28 martie, Săptămînă Mondială a Tineretului

reafirmă hotărîrea tineretului de a apăra pacea pe care omenirea 
a cucerit-o cu atîtea jertfe, de a se împotrivi oricăror încercări de 
dezlănțuire a unui nou război.

Tineretul înțelege că un al treilea război mondial ar însemna 
in primul rînd o groaznică decimare a rondurilor sale. Misiunea 
nobilă de a lega eforturile tineretului din toate colțurile lumii în
dreptate spre menținerea păcii cu mișcarea largă a forțelor păcii 
din lumea întreagă, a revenit puternicei organizații internaționale 
a tineretului iubitor de pace, Federația Mondială a Tineretului De
mocrat (F.M.T.D.). Astăzi, din rindurile acestei organizații fac parte 
85 de milioane de tineri din 97 de țări. 85 de milioane de tineri 
pentru care cauza apărării păcii se confundă cu însăși cauza exis
tenței lor.

Săptămînă Mondială a Tineretului este un fericit prilej de trecere 
în revistă a marilor succese obținute de F.M.T.D. în opera de făurire 
a unității tineretului, de mobilizare a tineretului la lupta pentru 
pace. In același timp, tinerii de pretutindeni se interesează de 
activitatea viitoare a organizației, iau cunoștință de noile acțiuni 
care vor fi întreprinse sub semnul păcii și prieteniei.

Deosebit de bogate și variate se anunță și în acest an acțiunile 
F.M.T.D. Federația -își propune să lărgească și mai mult colaborarea 
între toate organizațiile de tineret, considerînd că aceasta este 
forma cea mai corespunzătoare pentru întărirea legăturilor între 
tineri, pentru realizarea revendicărilor lor vitale. In acest an, sub 
egida Federației, se va desfășura o largă campanie pentru apărarea 
drepturilor tineretului la muncă, la învățătură, la instruirea profe
sională, la odihnă și 
nirea tinerelor fete.
muncitori, iar vecinii 
retului de la sate.

încă de Ia înființare F.M.T.D. a acordat o mare atenție spor
tului. In condițiile actuale, importanța sportului ca mijloc de în
tărire a cunoașterii și colaborării între tineri, indiferent de rasa 
și naționalitatea lor, de convingerile lor politice și religioase, a 
crescut simțitor. Lucrul acesta este pe deplin reflectat in programul 
pe anul in curs al activității F.M.T.D. Se vor organiza tabere spe
cializate, în Austria pentru alpiniști, în Cehoslovacia pentru aero- 
modeliști, tabere de vacanță și caravane turistice în diferite țări, 
competiții in cinstea Olimpiadei din Australia.

Săptămînă Mondială a Tineretului va fi în acest an o etapă • 
importantă a pregătirilor pe care tinerii de pe toate meridianele 
le întreprind în vederea celui de al Vf-lea Festival Mondial care 
va avea loc la Moscova. Intr-adevăr, la propunerea Comitetului 
Executiv al F.M.T.D., Festivalul va fi precedat în toate țările de 
un lung șir de manifestări, în rîndul cărora competițiile sportive 
vor ocupa un loc important.

Săptămînă Mondială a Tineretului găsește tineretul patriei noas
tre avhatat in lupta pentru înfăptuirea mărețelor obiective pe care 
partidul i le-a pus in față. Partkipind la această tradițională sărbă
toare alături de milioane de tineri de pe întreg cuprinsul globului, 
tineretul nostru își dă încă odată seama cît de fericită este viața pe 
care i-o asigură regimul demo
crat-popular. In timp ce în țările 
capitaliste Vneretul sărbătorește a- 
ceastă săptămînă sub semnul lupte 
pentru satisfacerea revendicărilor 
vitale, pentru asigurarea unor 
condiții omenești de trai, în țara 
noastră sărbătorirea Săptămînii 
Mondiale a Tineretului este o nouă 
manifestare a bucuriei tineretului 
de a trăi într-o țară liberă în care 
toate drumurile ii sînt larg des
chise. Programul desfășurării în 
țara noastră a Săptămînii Mon
diale a Tineretului este deosebit 
de bogat. Vor avea loc nenumă
rate manifestări culturale, artis
tice și sportive.

Sărbătorim Săptămînă Mondială 
a Tineretului cu încredere în vii
torul luminos al patriei noastre, 
cu încredere în forța uriașă pe 
care o reprezintă milioanele de 
inimi tinere care bat pentru ace
leași calde năzuinți de pace și fe
ricire.

Turneul

excelentă, 
interes în 

șah din 
de rundă

« Turneul international de șah or
ganizat la Dresda cu prilejul îm
plinirii a 750 de ani de la înfiin
țarea acestui oraș a furnizat o 
frumoasă luptă sportivă între re
prezentanții a 10 țări.

Disputat într-o sală 
el a cunoscut un mare 
rîndurile iubitorilor de 
R.D. Germană. Rundă
ziarele descriau cu lux de amă
nunte desfășurarea întrecerii, dese
ori coloane întregi fiind rezervate 
reportajelor și cronicilor acestui 
concu.rs.

Intîlnfrea în fata tablei de joc 
și confruntarea sportivă a repre- 

. zentantilor diverselor țări au cons
tituit un prilej fericit de strîngere 
a legăturilor între șahiștii țărilor 
respective și totodată un util și 
interesant schimb de experiență pe 
tărîm sportiv.

Jucătorii sovietici Averbach și 
Holmov, care s-au clasat pe pri
mele locuri, au adus o serioasă 
contribuție la succesul acestui tur- 
neuv Ei au făcut să sporească sim-

/ *

X
ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT K PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI’ 

SI AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR OIN R.P.R.

ANUL XII Nr. 2785 ★ Joi 22 martie 1956 * 4 pagini 25 bani

Vă invităm sîmbătă și «Inmi■»■«•?«
la Poiana Stalin

Poiana Stalin, în sărbătoare, își 
așteaptă oaspeții. De astă-dată nu 
este vorba de sportivi cunoscuți în 
întreaga tară sau de reprezentanți 
aj sportului de peste hotare. Cu 
toate acestea, există o asemănare 
între cei ce vor fi oaspeții Poianei 
la sfîrșitul săptămînii și numeroa
sele personalități sportive care au 
evoluat De pârtiile frumoasei sta
țiuni de iarnă, de la înființarea ei 
și pînă astăzi. Ca și cunoscuții lor 
predecesori, tinerii sportivi care se 
vor întrece sîmbătă și duminică în 
Poiană sînt cei mai buni. Cei mat 
buni din regiunile respective, in 
concursurile de schi ale Sparta- 
chiadei de iarnă. Și să nu ne în
chipuim că palmaresul acestor cam
pioni locali este mai puțin impre
sionant decît cel al sportivilor de 
frunte. Nu prin performanțe și nici 
prin amploarea întrecerilor la care 
au luat parte, ci prin semnificația 
victoriilor ce i-au adus, în calitate 
de finaliști, la startul concursurilor 
de sîmbătă și duminică. De săptă- 
mîni și luni, ei se pregătesc. Unii 
dintre ei au început să practice 
schiul cu ocazia concursurilor pe 
colectiv și de 
etapă cîștigată 
nou 
chisă.
șor: trebuia să 
cîteva sute de tineri, care au parti-

~ POIANA STALIN
Sîmbătă 24 și duminică 
25 martie: FINALA LA 

SCHI 
BUCUREȘTI — Sala 

Floreasca 
Miercuri 28, joi 29, vi
neri 30, sîmbătă 31 mar
tie: FINALELE LA ȘAH 

Șl TENIS DE MASA

salt, o
Prima

atunci, fiecare 
a . însemnat un 

nouă poartă des- 
dată, n-a fost u- 
fii cel mai bun din

cîpat în etapa pe colectiv. Mai tîr- 
zlu însă, a fost și mai greu: de 
astă-dată era vorba să fii cel mai 
bun din miile de tineri din întreg 
raionul, apoi din zecile de mii de 
participant! din întreaga regiune...

Ceil mai buni Cel mai bun din 
cef 260.515 concurenți din regiunea 
Craiova, din cei peste 230.000 din 
regiunea Timișoara, din cei peste 
110.000 de participanți din regiu
nea Iași, cei 100000 de tineri de 
pe meleagurile Hunedoarei, din 
sutele și sutele de mii de tineri 
care au luat parte la Spartachiadă 
în toate regiunile țării. Iată, deci, 
că fiecare dintre finaliștii Sparta
chiadei de iarnă 
•ău, impresionant 
ția sa.

Este bine, dragi

Orașul Stalin, să urcați pînă Ia. 
Poiană să-i vedeți. Să-i vedeți pe 
acești tineri veniți din toate col
țurile țării, de la sate și orașe, din 
fabrici, uzine, școli sau facultăți,/ 
care vin să cucerească cel mai fru
mos trofeu: diploma de cîștigător 
al Spartachiadei de iarnă, la schi'. 
Și poate că vă va fi dat să vedeți 
cu aceasîă ocazie, pentru prima 
oară, tineri și tinere care pestș 
cfțiva ani vor fi cunoscuți în toată 
țara și peste hotarele ei. Spunem 
„poate", dar înțelegem „sigur I" 
Pentru că nu putem uita numele 
atîtor și atîtor sportivi care au îrw 
ceput la fel de modest iar azi sîot 
pe culmile

Deci, vă 
minică la 
că nu veți
fi urcat pînă acolo. Chiar dacă nf-> 
velul tehnic al tinerilor ce se vor 
avînta pe pante este mai modest, 
cu siguranță că veți împrumuta 
ceva din vigoarea și hofărîrea lor, 
din vigoarea și dorința lor fierbin
te de a învinge.

Poiana Stalin își așteaptă oaspe
ții. Oaspeți dragi, tineri spor
tivi, care vin să-și încerce for-» 
țele și măiestria în finalele corn-' 
petiției de schi a Spartachiadei 
iarnă a tineretului.

măiestriei sportive... 
invităm, sîmbătă și du- 

Poiană și vă asigurăm 
regreta osteneala de a

are palmaresul 
prin semnifica-

cetățeni din
de

înaintea turneului F.I.FA.
Ultimele pregătiri ale juniorilor noștri

Pregătirile lotului nostru de ju
niori cave ne vor reprezenta peste 
cîteva zile în Turneul F.I.F.A. .au 
început idle mult. Deși timpul a fost 
neprielnic pentru antrenamente în 
aer liber, juniorii noștri a.u con
tinuat pregătirile cu toată inten
sitatea. fiind însuflețiți de dorința 
de a reprezenta cu cinste culorile pa
triei noastre în întrecerile din R.P. 
Ungară. De altfel, ei au de apărat 
și prestigiul cîștigat în anul 1955 
la Turneul F.I.F.A. desfășurat în 
Italia, unde au cucerit primul loc 
în seria respectivă și au impresio
nat publicul printr-un joc frumos 
și tehnic, susținut în aceeași alură 
de la un capăt la celălalt al par
tidei. In această privință, Stanca, 
căpitanul echipei și unul din ju
niorii care a<u jucat în Italia, ne-a 
spus : „Anul trecut, italienii au ră
mas impresionați de șutul puternic

hăal tul Georgescu, de fantezia 
Copil, dar mai ales de elanul , 
frumusefea jocului prestai de echipa 
noastră. Anul acesta locul multor 
din juniorii de anul trecut a fost

Lotul de 
ține astăzi 
compania echipei de 
A, C.C.A. Intilânirea — care con
stituie un bin prilej de verifica
re a juniorilor în vederea Turne
ului F.I.F.A. — are loc pe Sta
dionul Dinamo. începînd de la 
ora 16.

juniori al R.P.R. sus
țin meci amical în 

categorie

internațional
țitor bagajul de cunoștințe șahiste 
al celorlalți participanți. Noi am 
căutat să folosim cî't mai mult din 
prezenta jucătorilor sovietici, în- 
vățînd de la ei, anal’izînd împreu
nă, discutînd probleme importan
te ale teoriei moderne.

Reprezentantul nostru, maestrul 
sportului V. Ciocîltea, a reușit, o 
impresionantă performantă clasîn- 
du-se pe locui 3, imediat după ju
cătorii sovietici și înaintea unor 
șahiști consacrati în arena interna
țională ca Pachman, Sliwa, Uhlman 
etc. El a muncit foarte serios la 
fiecare rundă, a adoptat un stil 
corespunzător de joc în fiecare 
partidă, a fost permanent animat 
de dorința de a aduce cît mai 
multe victorii culorilor patriei. Suc
cesul tînărului nostru maestru este 
pe deplin meritat și a fost apre
ciat la justă valoare de către par
ticipanta care au remarcat în Vic
tor Ciocîltea pe unul dintre cei 
mai talentati reprezentanți ai șa
hului din Republica Populară Ro- 
mînă.

închei aceste rînduri subliniind

de șah de la Dresda
ne-a 
ospi- 

dar

impresia deosebită pe care 
făcut-o poporul german prin 
talitatea și bunăvoința sa, 
mai ales prin munca asiduă pe 
care o depune pentru construcția 
pașnică, pentru prietenia cu toate 
popoarele, pentru pace !

ION BĂLANEL 
maestru al sportului 

campion de șah al R.P.R.

★

seara șase participanți la 
international de șah de la 
care întrerupseseră parti-

Marti 
turneul 
Dresda, 
dele lor din ultima rundă, au luat 
din nou loc în fata meselor de 
joc. Printre aceștia, se afla și Vic
tor Ciocîltea a cărui partidă cu 
Sliwa fusese întreruptă într-o po
ziție în care reprezentantul nostru 
avea un pion mai puțin. Reluarea 
acestei întîlniri a fost urmărită cu 
mult interes de public. Maestrul 
polonez a făcut serioase tentative 
pentru a încheia turneul cu o vic
torie. Dar Ciocîltea s-a apărat ad-

mirabil, găsind mereu rezolvarea 
problemelor care se iveau pe ta
blă. După aproape 11 ore de joc, 
la mutarea a 120-a cea mai lungă 
partidă a turneului a fost con
semnată remiză.

In celelalte două partide între
rupte în runda a 15-a Bilek a cîș- 
tigat la Sefc iar Andersen a remi
zat cu Pîdevski.

Clasamentul final al aceslui im
portant turneu are următoarea în
fățișare :

1-2. Averbach (U.R.S.S.), Hol
mov (U.R.S.S.) 12 p.; 3. Ciocîltea 
(R.P. Romînă) 10'/2 P-; 4. Pach
man (R. Cehoslovacă) 9 p.; 5. 
IJhlman (R.D. Germană) 8’/u p.t 
6-7. Bilek (R.P. Ungară), Pîdevski 
(R.P. Bulgaria) 8 p.; 8-10. Sliwa 
(R.P. Polonă), Fuchs (R.D. Ger
mană), Dittman (R.D. Germamă) 
71/» p. 11. Miihlberg (R. D. 
Germană) 6V2 p.; 12. Sefc (R. Ce
hoslovacă) 6 p.; 13-14. Sterner
(Suedia), Goltz (R.D. Germană) 
4‘/2 p.; 15-16. Traikovici (R.P.F. 
Iugoslavia), Andersen (Danemar
ca) 4 p. ' '

ocupat de al fi tineri care doresc 
și ei Să se afirme și, mai ales, să 
aducă noi victorii echipei noastre. 
In ceea ce privește echipele cu care 
vom juca, consider că adversarii 
cei mai „periculoși" sînt austriecii 
care au un joc derutant, bazat pe 
„broderii" tehnice, șl jagoslavii cu 
un joc apropiat de cel al bulgarilor: 
tehnic șl în forță". De altfel, pregă
tirile lotului nostru de juniori au 
ținut seama și de caracteristicile 
jocului viitorilor noștri adversari.

„Noi am insistat mult — ne-a 
spus antrenorul Botescu — asupra 
omogenizării echipei și mai ales 
pentru crearea unei suduri sufle
tești care să contribuie la realiza
rea țelului: jocul colectiv. Și acest 
lucru ne-a reușit. Toți jucătorii se 
cunosc bine și acțiunile unora sînt 
aproape simțite de ceilalți, care 
se plasează pe teren în așa fel în-< 
cît să-i. poată ajuta imediat".

Atmosfera care domnește în sinul 
lotului nostru respiră Încredere 
în forța colectivului și juniorii sînt 
hotăriți să joace și să lupte cu tot 
elanul și toată ardoarea lor pentru 
o comportare de prestigiu.

„Promitem tuturor celor care ne 
vor urmări de aici din țară și pe 
care-i vom simți tot timpul alături 
de noi, o comportare la înălțimea 
așteptărilor". Acestea au fost cu-» 
vfntele pe care ni le-.a spus, la 
despărțire, V. Anghel — extremul 
dreapta al echipei de juniori.

JH, NAUM



Conferințe
ale comisiilor centrale

TENIS .

In zilele de 24 și 25 martie vor 
avea loc la sediul C.C.F.S. din 
Capitală (str. Vasile Conta Nr. 16) 
ilucrările conferinței anuale a co
misiei centrale de tenis. Lucrările 
încep sîmbătă la ora 15,30 și du
minică la ora 9,30.

natație

!‘ Sîmbătă la ora 9,30 dimineața, în 
sala de ședințe a asociației Progre
sul din Bd. Magheru nr. 22, vor 
începe lucrările Conferinței pe țară 
a comisiei centrale de natație. Ele 
vor continua sîmbătă după amiază 
de la ora 16,30 și duminică dimi
neața de la ora 10.

OINĂ

I Sîmbătă 24 martie de la ora 
10 și duminică 25 martie a.c. de 
la aceeași oră la sediul ziarului 
Sportul popular (Str. Constantin 
Mile nr. 17) va avea loc confe
rința pe țară a comisiei centrale 
ce -oină.

ji VOLEI

Tn zilele de 23, 24 și 25 martie 
•va avea loc în Capitală în localul 
'Casei Centrale a Armatei conferin
ța pe țară a comisiei centrale de 
•volei.

0 scrie de abateri și un exemplu...
Competițiile care au avuf ca scop 

/verificarea stadiului de pregătire al 
echipelor participante la campio- 
inatele republicane de handbal au 
scos în evidență nu numai forma 
sbună a echipelor, ci și o serie de 
lucruri mai puțin îmbucurătoare. 
De pildă, în ultimul meci din ca
drul „Cupei Dinamo 6” (C.C.A — 
-Dinamo Orașul Stalin) cele două 
-echipe; apropiate ca valoare, au 
jjrestat un joc foarte dîrz. Din pă
cate însă, la un moment dat, ele 
-au pierdut din vedere scopul com
petiției și s-au dedat la durități 
care au culminat prin gestul ne
sportiv al lui Petre Streitferdt (Di
namo Orașul Stalin). Acesta și-a 
lovit intenționat adversarul și, eli
minat de arbitru, a căutat să- 
continue conflictul pe tușă. Fără 
îndoială că gestul lui Streitferdt 
trebuie să constituie un subiect de

PROGRAMUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN MASCULIN 
DE HANDBAL CATEGORIA B

Etapa I 25 martie: București: 
țȘtiința I.C.F — Locomotiva Bucu
rești; Galați: Știința — Dinamo Tg. 
‘Mureș; Bacău: Progresul — Recol- 
rta Varias; Reșița: Metalul I.C.M. — 
/Recolta Jimbolia; Sibiu: Construc- 
ttorul — Progresul Odorhei; Tîrgo- 
"vițte: Flacăra — Știința Cluj;

Etapa a Ii-a 1 aprilie : București: 
■Locomotiva — Știința Cluj; Odor- 
hei: Progresul — Flacăra Tîrgoviș- 
-te; Jimbolia: Recolta — Constructo
rul Sibiu; Varias: Recolta — Meta- 
Jlul I.CJVI. Reșița; Tg. Mureș: Dina
mo — Progresul Bacău; București: 
/Știința I.C.F. — Știința Galați;

Etapa a IJI-a 8 aprilie: Galați: 
/Știința — Locomotiva București; 
îBacău: Progresul — Știința I.C.F. 
/București; Reșița: Metalul I.C.M.— 
țDinanio Tg. Mureș; Sibiu: Con
structorul — Recolta Variaș; Tîrgo- 
viște: Flacăra — Recolta Jimbolia; 

«Cluj: Știința — Progresul Odorhei.
..Etapa a IV-a 15 aprilie: Bucu

rești: Locomotiva — Progresul O- 
•rdorhei; Jimbolia: Recolta — Știința 
‘Cluj; Variaș: Recolta — Flacăra 
"Tîrgoviște; Tg. Mureș: Dinamo — 
'Constructorul Sibiu; București: Ști
ința I.C.F. — Metalul I.C.M. Reși
ța; Galați: Știința — Progresul Ba
cău.

Etapa a V-a 22 aprilie? Bacău: 
/Progresul — Locomotiva Bucu
rești; Reșița: Metalul IC M. — Ști
ința Galați; Sibiu: Constructorul — 
-■Știința I.C.F. București; Tîrgoviște: 
/Flacăra — Dinamo Tg. Mureș; 
Cluj: Știința — Recolta Variaș; O- 
rtorhei: Progresul — Recolta Jim- 

1 ibolia.
Etapa a Vl-a 29 aprilie: Bucu

rești: Locomotiva — Recolta Jim- 
fcolia; Variaș: Recolta — Progresul 
«Jdorhei; Tg. Mureș: Dinamo «-ri

i)H CONCURS DIFICIL PENTRU T1NERH SCRIMERI!
SIBIU 21(prm telefon de La tri

misul nostru). — Joi, 22 martie 
începe în localitate campionatul 
individual de scrimă categoria a 
Il-a. In vederea acestui eveniment 
au sosit la Sibiu peste 90 de con
curenți, în cea mai mare parte ti
neri, din București, Cluj, - Timi
șoara, Oradea, Tg. Mureș, Lugoj, 
Satu Mare, Orașul Stalin. Sînt aș
teptați să soseașcă tinerii trăgă
tori din Pfoești, Craiova, Cărei și 
Arad

Concursul de la Sibiu stîrnește 
un deosebit interes și anunță un 
spectacol sportiv de calitate. „Des
chiderea" o vor face floretiștii, 
care, începînd de mîine de la ora 

Turneul de șah
PLOESTI. — In sala clubului 

uzinelor „1 Mai" au continuat în
trecerile turneului dedicat memo
riei lui A. Alehin. Cele două par
tide întrerupte din prima rundă 
s-au soldat cu rezultate : Nacht— 
Erdeli '/■)—Va, Popa—Alexandrescu 
0—1. Iată rezultatele rundelor ur
mătoare : Runda 2-a: Erdeli — 
Alexandrescu Va—Va', Diaconescu— 
Niculescu 1—0, Radovici—Popa 
1—0; Storofevski—Aldea 1—0,

atentă analiză din partea colecti
vului său, cu atît mai mult cu cît 
ieșirea lui n-a reprezentat un fapt 
izolat. Intr-o altă etapă a compe
tiției, jucătorul Iulian Căliman 
(C.C.A.) și-a permis să-și pălmu
iască adversarul (Walter Wolf de 
la Dinamo 6) pentru că acesta îl 
faultase îir tot timpul jocului. Co
lectivul secției de handbal a C.C.A. 
a supus unei profunde analize ges
tul nesportiv al lui Căliman și a 
propus conducerii C.C.A. să dea 
un avertisment public acestui ju
cător care, de altfel, și-a făcut 
o sinceră autocritică.

Incidentele petrecute în jocurile 
pregătitoare vădesc lipsuri în mun
ca educativă a secțiilor de hand
bal. In pragul începerii campio- 
natufui, modul în care echipa
C.C.A.  tratează greșelile compo- 
nenților săi trebuie să constitue 
un exemplu.

Știința Cluj ; București: Ști
ința I.C.F. — Flacăra Tîrgoviște; 
Galați: Știința — Constructorul Si
biu; Bacău: Progresul — Metalul 
I.C.M. Reșița.

Etapa a VH-a 6 mai: Reșița: Me
talul I.C.M. — Locomotiva Bucu
rești; Sibiu: Constructorul — Pro
gresul Bacău; Tîrgoviște: Flacăra— 
Știința Galați; Cluj: Știința — Ști
ința I.C.F. București; Odorhei: Pro
gresul — Dinamo Tg. Mureș; Jim
bolia: Recolta — Recolta Variaș.

Etapa a VIII-a 13 mai: Bucu
rești: Locomotiva — Recolta Variaș; 
Tg. Mureș: Dinamo — Recolta Jim
bolia; București: Știința I.C.F. — 
Progresul Odorhei; Galați: Știința
— Știința Cluj; Bacău: Progresul
— Flacăra Tîrgoviște; Reșița: Me
talul I.C.M. — Constructorul Sibiu.

Etapa a IX-a 20 mai: Sibiu: Con
structorul — Locomotiva București; 
Tîrgoviște: Flacăra — Metalul 
I.C.M. Reșița; Cluj: Știința — Pro
gresul Bacău; Odorhei: Progresul
— Știința Galați; Jimbolia: Recolta— 
Știința I.C.F. București; Varias: 
Recolta — Dinamo Tg. Mureș.

Etapa a X-a 27 mai: București: 
Locomotiva — Dinamo Tg. Mureș; 
București: Știința I.C.F. — Recolta 
Variaș; Galați: Știința — Recolta 
Jimbolia; Bacău: Progresul — Pro
gresul Odorhei; Reșița: Metalul 
I.C.M. — Știința Cluj: Sibiu: Cons
tructorul — Flacăra Tîrgoviște.

Etapa a Xl-a 3 iunie: Tîrgoviște: 
Flacăra — Locomotiva București; 
Cluj: Știința — Constructorul Sibiu; 
Odorhei: Progresul—Metalul I.C.M. 
Reșița; Jimbolia: Recolta — Pro
gresul Bacău; Variaș: Recolta — 
Știința Galați; Tg. Mureș: Dinamo 
«-«Știința I.0.F. București.

8,3Q, se întrec pentru titlul de cîș- 
tigător al acestui campionat, titlu 
care îi va da drept de participare 
la campionatul R.P.R.

Pentru tinerii trăgători prezenți 
la Sibiu această întrecere este 
foarte dificilă, în primul rînd pen
tru că este de lungă durată. In fie
care zi se va desfășura cîte o pro
bă de la eliminatorii pînă la fina
lă. Concurenții vor avea numai 
două ore de repaus în timpul me
sei. Programul este următorul: 
joi — floretă băieți, vineri — flo
retă fete, sîmbătă — spadă, iar 
duminică — sabie. întrecerile vor 
avea loc în sala Flamura roșie.

[ RENATO ILIESCU

de la Ploes+i•

Nacht—Soos 1—0, Oprescu—Mi- 
troiu V2—'A; runda 3-a: Soos— 
Erdeli 1—0, Mitroiu—Nacht 0—1, 
Aldea—Oprescu 'A—’/2, Niculescu 
—Storojevski '/a—'/■), Popa—Dia
conescu 1—0, Alexandrescu—Ra
dovici 0—1; runda 4-a: Diaco- 
nescu—Alexandrescu 'I2—'I2, Sto- 
rojevski—Popa V2—’/a. Oprescu— 
Niculescu 1—0, Nacht—Aldea 
'/a—V2, Soos—Mitroiu 1—0; Er
deli—Radovici într.; runda 5-a: 
Popa—Oprescu 0—1, Radovici— 
Diaconescu 1—0, Aldea—Soos 0-1, 
Mitroiu—Erdeli 0—1, Niculescu— 
Nacht 0—1, Alexandrescu—Storo- 
jevski într.

In clasament conduce Radovici 
cu 4 (1 pct) urmat de Ntecht și 
Soos cu cîte 4 pct. fiecare.

La Orașul Stalin: finala 
campionatului de ciclocros 

al L P. R.
Duminică la Orașul Stalin, cei 

mai buni ciclocrosiști din țară vor 
lua startul în finala campionatului 
de ciclocros al R.P.R. In vederea 
acestei finale cicliștii s-au pre
gătit cu grijă verificîndu-șî gradul 
de antrenament în cadrul numeroa
selor competiții.

După cum ne informează cores
pondentul nostru E. Ursu, la Iași 
campionatul regional a reunit la 
start 16 alergători. Traseul în lun
gime de 15 km. i-a supus pe con- 
curcnți la un efort serios deoa
rece, în cea mai mare parte, a 
fost acoperit de gheață. Pe primul 
loc s-a clasat V. Rață (Progre
sul) — campion al regiunii Iași 
— urmat de Gh. Bunicoski (Șc. 
de tineret) și D. Tanasevici (Vo
ința).

La Orașul Stalin, pe primul loc 
al întrecerii (campionatul regiunii 
Stalin) s-au clasat doi alergători: 
rutinatul N. Chicomban (Dinamo) 
și tînărul Nic. Mușa (FI. roșie). 
Proba feminină a revenit alergă
toarei Herta Schuster, urmată de 
Anastasia Popa, ambele de la 
Flamura roșie .

Activitatea
CUM SE DESFAȘOARA ÎNTRE
CEREA JUNIORILOR LA ORA

DEA

Or'-toi (prin telefon). — Cei 
mai buni pugiliști juniori s au în- 
tîlnit la Oradea pentru a-și dispu
ta titlurile de campioni la cele 12 ca
tegorii. întrecerile disputate pîna 
acum au arătat că cei aproape 60 
de concurenți dispun de multe ca
lități. Intîlnirile se remarcă prin 
combativitate, voință și unele cali
tăți tehnice foarte apreciate de pu
blicul din localitate.

In primele întreceri au realizat 
victorii tinerii: 1. Cotfas (P. 
Neamț), Ahmet Nuri (Constanța), 
Ion Baciu (Cluj), Pavel Paul (Plo- 
ești), I. Cătălui (Constanța), Gh. 
Predescu (Oradea), 1. Pîrvu (Cra
iova ), I. Iriza (Oradea), Oscar 
Silberman (București), Ștefan Joja 
(București), Gh. Buza.tu (Craio
va), Alexe Ion (Galați), etc. O 
impresie deosebită a produs O. 
Silberman (cat. semiușoară) pose
sorul unui stil foarte corect, care 
luptă cu variate mijloace tehnice. 
De asemenea s-au mai evidențiat: 
P. Zăinescu (Ploești) — categoria 
hîrtie — Popa Nicu (Galați) — 
categoria cocoș, un boxer foarte

De ce Dinamo București 
nu are adversari „tari” la lupte ?
După două etape, în campiona

tul republican de lupte pe echipe, 
Dinamo București a luat „ferm" 
frinete conducerii și se pare că 
la sfîrșituil competiției tipografii 
noștri vor avea de cules un titlu 
de reportaj care, în esență, va 
suna cam așa: „Dtnamo Bucu
rești pentru a 8-a oară campioa
nă republicană...". Ce ne îndreptă
țește să facem un asemenea pro
nostic ? In primai rînd — desi
gur — valoarea echipei campioa
ne și a fiecărui luptător în parte. 
Nu este însă mai puțin adevărat 
că în timp ce Dinamo București 
șî->a păstrat formația de anul tre
cut (și oare este cam aceeași de 
cîțiva ani) toate celelalte echipe 
au suferit modificări esențiale, au 
introdus elemente noi, tinere, care 
— în prezent — nu au nici va
loarea și nici experiența celor care 
alcătuiesc formația de 7 ori cam
pioană.

„Tradiționalii" adversari ai di- 
namoviștilor bucureșteni, C.C.A. și 
Dinamo Orașul Stalin, nu mai re
prezintă astăzi un „pericol" pen
tru campioni. Dovadă sînt rezul
tatele „modeste" obținute în pri
mele două etape ale campionatu
lui pe echipe de C.C.A. și Dinamo 
Orașul Stalin. Aceasta ar fi o 
primă explicație și o... motivare 
a pronosticului nostru.

O altă explicație este compor
tarea neașteptat de slabă a unora 
dintre echipele care, întărindu-se 
cu luptători de valoare (unii chiar 
din lotul republican) porneau „la 
drum" cu mari speranțe și cu 
hotărîrea de a zdruncina serios 
„domnia" liderului... Este vorba 
de Progresul Lugoj și Flacăra 
Baia Mare (fost Metalul). Acum, 
aceste formații nu numai că nu 
concurează de la egal la egal cu 
Dinamo București, ci se „zbat" 
6ă obțină un loc „onorabil" în 
clasament.

Dar cum poți. obține rezultate 
bune, superioare. Cum poți avea 
pretenția să faci „zile grele" di- 
namoviștilor bucureșteni flacn lu
crurile merg prost în propria ta 
secție ? Flacăra Baia Mare a pri
mit la începutul campionatului 
trei tineri valoroși, component! al

Campionatele 
republicane școlare

Duminică va începe, în cadrul 
Săptămînii Mondiale a Tineretului, 
desfășurarea campionatelor repu
blicane școlare. Astfel, duminică și 
în cursul săptămînii viitoare se vor 
desfășura concursurile de gimnas
tică (etapa raională) care vor servi 
ca selecție în vederea etapei pe Ca
pitală

In cursul lunii aprilie se va or
ganiza campionatul de sală la atle
tism.

Tot în cursul lunii aprilie vor 
începe campionatele de vouei fete 
și handbal băieți, care se vor dis
puta în sală.

Duminică, începînd de la ora 9 
va începe în sala școlii medii nr. 
12 concursul de baschet rezervat 
școlilor medii de băieți pentru „Cu
pa „Săptămînii mondiale a Tine
retului”.

competițională la box
combativ și rezistent ■— V-asue lo- 
nescu (București) — categoria pa
nă — boxer care dispune de o lovi
tură foarte puternică, ele.

Arbitrajele prestate pînă acum 
au fost corecte, ele mulțumind atit 
publicul cît și pe concurenți. Juriul 
e compus din următorii arbitri ju
decători: Victor Dumitrescu, Emil 
Marinescu, Petre Mihelfy, I. Arca
dian si M. Rădulescu

LA CLUJ AU ÎNCEPUT SEMI
FINALELE CAMPIONATULUI 

DE CALIFICARE LA SENIORI

Cluj (prin telefon de la subre- 
dacția noastră). — Întrecerile din 
cadrul finalelor campionatului re
publican de calificare se apropie de 
sfîrșit. In ultimele reuniuni s-au 
înregistrat cîteva partide toarte 
dîrze (I. Olaru — V. M'urtaza, Z. 
Ciocîrlan — N. Bîrzoianu etc.). Bo
xerul D. Stuparu (Cluj) a avut o 
atitudine nesportivă, boxînd încre
zut și căutînd mijloace de luptă 
incorecte. El a fost învins pe me
rit de Paul Hamer (Pitești)

Din păcate, la ultimele reuniuni 
s-au făcut evidente cîteva greșeli 
de arbitraj care au influențat re
zultatele 

lotului R.P.R. (Cernea, Gh. Du
mitru și Bula rea). împreună cu 
ceilalți (V. Siinculac, V. Pop etc.) 
ar fi trebuit să alcătuiască o e- 
chipă redutabilă. Care este însă 
situația ? Băimăremii au prezen
tat o echipă formată din 7 luptă
tori (în loc de 8) și în afara ce
lor trei amintiți mai sus care, de 
altfel, și-au depășit net adversarii, 
ceilalți au fost simpli ,,figuranți“, 
fără nici o pregătire. Progresul 
Lugoj are în formație luptători ca 
maestrul sportului I. Popescu și 
alții, are un lot numeros, dar a 
prezentat „acasă" doar șase lup
tători. Prin această prismă rezul
tatele slabe din etapa precedentă 
apar ca „normale". Noi credem că 
atît colectivele respective Cît și 
(mai ales) asociațiile Flacăra și 
Progresul trebuie sâ dea mai 
multă atenție secțiilor lor de lupte 
ți să facă de urgență ordine în 
„propria lor casă". Nu este ad
misibil ca o secție de lupte ca 
Progresul să prezinte doar șase 
luptători. Nu este îngăduit unor 
antrenori (Bacsa, Bați și Abiu- 
dain) 6ă nu controleze un lucru 
atît -de esențial cum este greuta
tea fiecărui luptător și nu este 
permis unor luptători fruntași oa 
maeștrii sportului I. Popescu, I. 
Crîsnic și ca V. Sincutar și A. 
Strubert să se prezinte la cînitar 
cu plusuri -de greutate de cîte 
800—1.200 gr. peste categoria fi
xată. Aceste lipsuri, departe de a 
fi taxate drept „aspecte negative" 
4 intro etapă sau alta ori iipsuri 
ale unor colective, trebuie soco
tite ca frîne ale progresului aces
tui sport, iar forurile de resort să 
ia măsurile respective.

O situație foarte grea are Fla
mura roșie Galați. Anul trecut a 
ocupat un loc fruntaș în clasa
ment, astăzi gălățenii dețin „au
toritar.;." lanterna. Pînă acum, la 
Galați <S-*u perindat trei antrenori, 
ultimul fiind nevoit să plece de
oarece nu i s-au creat condiții fa
vor,abile de muncă. (De altfel nici 
luptătorii nu stau mai bine în 
această privință). Acum s-a reve
nit la un veohi luptător, care are 
bunăvoință d.ar n-are calificare și 
autoritate. Această situație" t-a ’fă
cut pe președintele asociației Fla
mura roșie să ne spună că „s-a 
luat de gînduri", cu sect ia de la 
Galați. Sintem siguri însă că dacă 
asociația, cu ajutorul organefw 
locale, ,ar lua măsuri drastice, si
tuația s-ar îmbunătăți.

■ir
Pînă acum am arătat unele si

tuații care țin în loc mersul îna
inte al acestei discipline sportive. 
Este cazul să arătăm pe scur.t și 
unele aspecte îmbucurătoare. So
cotim că printre acestea se si
tuează comportarea foarte bună a 
echipei Voința Tg. Mureș care 
este astăzi pe locul IV în clasa
ment. Echipa este alcătui ă din 
elemente tinere, înzestrate cu 
mari calități fizice, dar cărora le 
lipsește, în general, pregătirea 
tehnică. De asemenea, consemnăm 
maturizarea tehnico-tactică a unor 
elemente noi care trebuie urmă
rite cu grijă în vederea selecțio
nării în lotul republican (M. Cris- 
tea, Gr. Grăjdan, I. Plutea etc.).

I. ȘEINESCU

Marți, seara au avut loc primele 
întîlniri din cadrul semifinalelor. 
Cu acest prilej s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Categoria
muscă: A. Morăruș (București)
b.p. St. Dande (Oradea). Cat. 
cocoș; Petrache Botez (lași) 
b. k.o. rep. III. Stanca (Cra ova), 
Cat. pană: V. Surugiu (Craiova), 
unul din cele mai talentate elemen
te învinge prin k.o. tehnic în re
priza a Ill-a pe F. Băzdrăgan (Tg. 
Mureș). Cat. semiușoară: D. Nicu- 
iescu (București) b.p. Eugen Bălan 
(Timișoara). Cat. ușoară: Mircea 
Albu (București) b. dese. rep. 111
D. Grădinaru (Bacău). Cat, semi- 
mijlocie: C. Bilă (Craiova) b.k.o. 
teh., rep. I. C. Caramfil (Oradea). 
Cat. mijlocie mică: C. Alexandru 
(București) b.p. A. Pîunescu (Ga
lați). Cat. mijlocie: C. Crăcianu 
(Suceava) b.p. C. Bughiarm (Plo
ești). Cat. semigrea: Păun Marin 
(Orașul Stalin) b. dese. rep. III 
I.. Sarkady (Oradea). Cat. grea: 
A. Covaci (București) b. dese. rep. 
II Al. Brutei (Constanța).

Joi seara se vor disputa celelalte 
semifinale iar sîmbătă seara sala 
Casei Armatei va găzdui finalele 
acestei competiții.

E. BOCOȘ „



RU6BIȘTI! ȘTIȚI SA JUCAT! CORECT IN MARGINE? Constatări pe marginea primei etape
In meciurile primei etape s-a 

observat o insuficientă cunoaște
re din partea unor jucători frun
tași, a anumitor precizări regula
mentare stabilite de colegiul de 
arbitri din C.C.R., în urma con
sfătuirii arbitrilor de categoria 
I, în scopul interpretării unice 
a regulamentului, în special în 
ceea ce privește grămada sponta
nă (deschisă) din margine (tu
șă). In unele colective, recentele 
hotărîri au fost prelucrate însă în 
mod superficial. Astfel că unii ju-' 
cători, necunoscindu-le în mod su
ficient, au lipsit uneori echipa lor 
de aportul maxim pe care l-ar fi 
putut aduce, iar alteori au fost 
penalizați. Greșeli de acest fel 
au fost observate la toate jocurile 
din prima etapă a campionatului.

Pentru a evita pe viitor o gre
șită interpretare din partea jucă
torilor a acestui element tehnioo- 
tactic, uzitat destul de des în jo
cul de rugbi, arătăm mai jos care 
este justa interpretare regulamen
tară.

In momentul în care jucătorii 
îți dispută balonul în margine, 
(la tușă), atît timp cît acesta nu 
a intrat în posesia completă a 
nui jucător, marginea nu este 
că terminată și deci regula 
„afară din joc" la margine
este în vigoare, jucătorii neavînd 
voie să depășească linia mediană 
a marginii. In clipa în care bato
nul a fost cîștigat de unul dintre 
jucătorii din margine și jucat în
tr-un fel oarecare, marginea pro- 
priu-zisă a luat sfîrșit, și im
plicit ia sfîrșit și regula lui „a- 
fară din joc" la margine. In 
■consecință, jucătorii adverși pet 
depăși linia mediană a marginii, 
bineînțeles atît timp cît balonul 
nu a fost pus la pămînt pentru 
alcătuirea unei grămezi spontane. 
Dacă balonul a fost pus la pă
mînt și grămada spontană a luat 
ființă, jucătorii aflați dincolo de 
linia balonului sînt considerați 
„afară din joc" și trebuie să se 
întoarcă în .timpul lor ie joț

u-
în- 
lui 

mai

(înapoia balonului), în cel mai 
scurt timp, fără a împiedica în- 
tr-un fel oarecare desfășurarea 
jocului. In caz contrar, vor fi pe
nalizați.

In tactica echipelor noastre, 
jucătorul care prinde balonul în 
margine și provoacă grămada 
spontană se întoarce, de obicei, 
cu spatele spre adversar, punînd 
balonul la pămînt între el și co
echipierii săi ce se grupează în 
acest scop. O analiză temeinică a 
regulamentului arată însă că a- 
cest jucător întors cu spatele spre 
adversar trebuie să plece din acel 
loc numaidecît după așezarea ba
lonului la pămînt, într-un fel oa
recare, dînd și adversarului posi
bilitatea să dispute balonul în 
condiții egale. In caz contrar, el 
va fi penalizat conform prevede
rilor regulamentului la capitolul 

„obstrucție".
Din această interpretare trebu'e 

reținut faptul că o grămadă spon
tană (deschisă) nu poate avea 
loc decît dacă balonul este la pă
mînt și în mijlocul a doi sau mai 
mulți adversari ce și-l dispută și 
că numai îndeplinind aceste con
diții se pot aplica toate regulile 
privind jocul la grămadă. De a- 
sernenea, jucătorul care provoacă 
grămada spontană din margine, 
va trebui să se întoarcă cu fața 
spre adversar în momentul cînd 
pune balonul la pămînt între el 
și adversar sau în caz contrar, 
dacă s-a întors cu spatele către 
înaintașii adverși. va trebui^ să 
plece din acel loc, dînd posibili
tate și adversarului să lupte pen
tru posesia balonului.

Jucătorii sînt datori ca la vii
toarele jocuri să-și însușească 
justa înterprotane regulamentară 
a acestui element tehmco-tactic, 
iar antrenorii să folosească în 
procesul de instruire numai acea
stă interpretare a grămezii spon
tane în margine. '

V
Prof. VICTOR VARDELA

antroio: 
' : ?•

Pentru ce pierd înotătorii noștri secunde prețioase
La prirtiele întreceri de natație 

desfășurate anul acesta am re
marcat un lucru îmbucurător. Pe 
de o parte numărul înotătorilor 

și înotătoarelor care se prezin
tă la start a crescut smțitor, iar 
pe de alta spațioasa hală de la 
Floreasca a devenit neîncăpătoare. 
Datorită raportului de forțe din 
ce în ce mai apropiat dintre con- 
curenți, lupta care se duce de-a 
lungul celor șase culoare devine 
mai pasionantă, mai spectaculoa

să, deseori răsplătită cu vii aplau
ze. La capătul probelor cronome- 

trele arată rezultate îmbunătățite, 
concretizate prin noi recoiduri per
sonale sau ale țării.

O bună parte a celor prezențî 
la întreceri o reprezintă antreno
rii colectivelor noastre sportive, 
câre-și consacră eforturile și ca
pacitatea de care dispun pregăti
rii în cît mai bune condițiuni a 

înotătorilor și înotătoarelor de sub 
îngrijirea lor.

Să fie oare aceștia mulțumiți 
— ia fel ca și publicul care n-a 
reușit încă să „pătrundă" bine în 
acest sport — de comportarea ele 
vilor lor? Noi credem că nu! Ul
timul concurs (ca de altfel și 
celelalte) a arătat că înotătorii 
noștri nu cunosc elementele da 
bază ale disciplinei sportive pe 
care o practică: startul și întoar
cerile. La fiecare probă majoritatea 
■concurenților au arătat lipsuri 
evidente în executarea acestor ele
mente. Ei s-au încurcat ca In fața 
unei... lecții neștiute, lipsind 
cursa de acea continuitate pe care 
i-o dau: STARTUL. STILUL Șl 
ÎNTOARCERILE. Constatările a- 
ces'.ea par cu atît mai grave cu

cît ele au un caracter mai gene
ral. Startul și> mai ales întoarcerile 
sînt greșit efectuate chiar de unii 
/înotători fruntași, la toate cele 
patru stiluri: liber, spate, fluture 
și bras.

Aceasta s-a observat mai ușor 
cu prilejul întîlnirilcr internațio
nale, cînd reprezentanții noștri au 
pierdut, la aceste două „capitole", 
secunde prețioase. Din cauza pre
gătirii fizice insuficiente, unii îno
tători apar extenuați în primul 
moment al întoarcerii — „atacarea 
bazinului" — și este normal să 
greșească. Dar problemele acestea 
îmbracă aspecte diverse pe care 
antrenorii noștri le cunosc în su
ficientă măsură. Noî nu ne-am pro
pus decît să semnalăm încă odată 
aceste lipsuri scoase la iveală 
numeroasele concursuri, toate 
ultimă instanță cu caracter 
verificare.

Colegiul central de antrenori 
subcomisia de antrenori din cadrul 
comisiei orășenești de natație tre
buie să treacă, în sfîrșit, la fapte. 
Ei au datoria să participe la lec
țiile practice pe care ceilalți an
trenori bucureșteni lc țin zilnic 
cu sportivii pe care-i antrenează, 
la bazinul acoperit Floreasca. 
Acolo unde este cazul, ei trebuie 
să intervină cu pricepere și în 
același timp să supravegheze des
fășurarea orelor de instruire spor
tivă. Rezolvarea în mod fericit 
a acestor deficiențe va duce la rea
lizarea de timpuri cu mult supe
rioare, pe care spectatorii al că
ror număr < rește cu f:ecare compe
tiție, să le poată aplauda în mod 
entuziast.

da 
în 
de

și

G. NICOLAESCU

JOCUL ÎNAINTĂRILOR trebuie îmbunătățit
Antrenorii de stat și din colegiul central au analizat marți, 

în baza rapoartelor observatorilor speciali ai comisiei centrale, 
■prima etapă a campionatului categoriei A la fotbal. Concluzia 
generală a fost : o etapă modestă sub raport tehnic și totuși pro
mițătoare, dat fiind motivele cu adevărat obiective care au împie
dicat buna desfășurare a pregătirilor. Timpul a fost principalul ad
versar al fotbaliștilor în perioada pregătitoare și chiar în prima 
etapă, în care meciurile s-au disputat pe vînt foarte puternic și 
pe o temperatură între —3° și —9°.

Din punct de vedere fizic, echipele — cu mici excepții — s-au 
prezentat destul de bine pregătite, în schimb la capitolul tehnic- 
taotic bilanțul a fost deficitar. Aceasta, din cauză că terenurile nu 
an fost în stare bună, dar și din cauza lipsei de grijă din partea 
colectivelor oare nu s-au străduit să asigure terenuri corespunză
toare. Exista insa, condiții de îmbunătățire și despre pregătirea teh
nică și tactică se va putea vorbi cu mai mult temei după 2—3 
etape de campionat.

Ca observații speciale, antre
norii au ajuns la concluzia că 
prima etapă a scos în evidență 
anumite tendințe în acțiunile ofen
sive. Dacă există o îmbunătățire 
în ce privește contribuția apărării 
la pregătirea acțiunilor de atac, 
în schimb nu se poate spune ace
lași lucru despre partea finală a 
ofensivei. Și aici au fost consta
tate tehdințe negative:

1. Bine desfășurate în cîmp. 
acțiunile de atac își scad ritmul 
în apropierea porții, adicăîn apropierea porții, adică tocmai 
acolo unde acest ritm trebuie să 
crească (Dinamo Orașul Stalin, 
Minerul Petroșani).

2. Nu toți înaintașii se demarcă 
bine sau participă la acțiuni în 
faza finală; majoritatea 6e opresc 
și lasă pe seama celui care arc 
mingea sau a celor din apropierea 
lor, terminarea acțiunii. Aceasia

Știința, 
în pri- 
P1NZĂ 
înainte

Ce au de spus asociația Știința 
și colectivul Știința Cluj?

Punem următoarele întrebări a- 
sociației Știința și colectivului 
Știința Cluj:

1. Ștîu ele că echipa de fotbal 
Știința Cluj nu a avut posibTifa- 
tea să se antreneze pe an teren 
de dimensiuni regulamentare și 
curățat de zăpadă ? (terenul de 
antrenament al stadionului central 
nu este utilizabil fiindcă pe el se 
fac măsurători; terenul din parcul 
sportiv „Victor Babeș" nu este 

accesibil echipei de fotbal, iar te
renul principal al stadionului nici 
nu a fost curățat de zăpadă în 
perioada antrenamentelor).

2. Știu ele că echipa 
Cluj a jucat Ia București, 
ma etapă, cu tricouri de 
confecționate cu 2—3 z le
de începerea campionatului ? Că 
jucătorii nu dispun de bocanci co
respunzători unei echipe de prima 
categorie ? Că nici pînă la înce
perea campionatului nu a fost ri
dicată cota de mingi repartizată 
de C.C.F.S. secției de fotbal a 
Științei Cluj? (mingile nu au fost 
trimise la timp de I.D-M.S. maga
zinului din Cluj și nici colectivul 
nu a făcut vreun efort ca să le 
obțină în timpul pregătirii pentru 
campionat, adică atunci cînd ele 
erau foarte necesare; abia acum, 
cu ocazia jocului din Capitală, 
s-au făcut primele forme... conta
bile pentru ca mingile să intre în 
posesia secției).

3. Știu ele că echipa Știința Cluj 
a ajuns în București, pentru jocul 
cu Progresul, S1MBATA NOAP
TEA LA ORA 0,30?

4. Că nici pînă la ora actuală 
problema antrenorului nu a fost 
în mod definitiv rezolvată ?

Dacă atit conducerea asoc ațîei 
Știința, cît și aceea a colectivului 
Știința Cluj cunosc toate proble
mele ridicate în întrebările noas
tre, și sintem convinși că le cu
nosc, trebu'e să treacă fără întîr- 
ziere la rezolvarea lor. Este inad
misibil ca acum cînd secțiile noa
stre fruntașe de fotbal au făcut 
toate eforturile pentru a oferi cele 
mai bune condiții de pregătire e- 
chipelor de categoria Ă, una din
tre bunele formații ale fotbalului 
nostru, care va fi chemată și a- 
nul acesta în întîlniri internațio
nale, să fie neglijată într-o aseme
nea măsură. Așteptăm răspuns 
prin fapte și nu prin adrese I

dă timp de regrupare a apărării, 
care aglomerează spațiul din fața 
porții (C.C.A., Progresul Bucu
rești, Știința Cluj — în general, 
toate echipele manifestă această 
tendință).

3. De aici se naște un joc cu 
pase laterale și înapoi, un abuz 
de pase în preajma porții (Fla
căra Ploești mai ales, Dinamo 
Orașul Stalin).

4. Trasul Ia poartă este slab și 
rar. Din cauzele arătate la punc
tele 1, 2 și 3, înaintașii nu ajung 
în situații bune de tras la poartă 
sau dacă ajung, nu au curaj să 
tragă (Dinamo Orașul Stalin 16 
șuturi, C.C.A. 11, Dinamo Bucu
rești 15, Dinamo Bacău 5 — 
aceasta din urmă n-a tras nici un 
șut în repriza a doua, deși a 
avut inițiativa).

împotriva acestor tendințe tre
buie luptat în viitoarele pregătiri 
ale echipelor noastre fruntașe. 
Sarcina revine și antrenorilor, dar 
și jucătorilor, a căror participare 
conștientă și perseverentă la an
trenamente va ușura mult sarcina 
antrenorilor. Jocul înaintărilor 
constituie problema principală a 
fotbalului nostru și ea trebuie să 
atragă atenția în primul rînd.

Acestea au fost pe scurt, con
cluziile antrenorilor după prima 
etapă a campionatului categoriei 
A.

LA ORAȘUL STALIN, JOC 
LATERAL

Evident, meciurile de duminică 
au prezentat multe aspecte inte
resante și caracteristice unui în
ceput de sezon. Dar ele nu pot 
servi încă dîept bază pentru con
statări definitive.

Asemenea aspecte, care totuși 
trebuie înregistrate, ne-a semna
lat și antrenorul Z. Opata din 
R.P. Ungară, care a asistat la 
meciul Dinamo Orașul Stalin — 
C.C.A. Iată ce ne-a spus el: „Ni
velul (jocului a fost mediocru. 
Am văzut prea multe acțiuni la
terale, caracteristice jocului pa
siv, fapt care se referă ta ambele 
echipe. Au lipsit în special schim
burile de locuri ; interii și înain
tașii centru s-au mișcat puțin. 
In prima repriză, Dinamo a fost 
— poate — mai activ; atacul to
cai a lăsat însă nefructificate 
două situații extrem de favorabile. 
După pauză s-a făcut simțită ru
tina mai mare a oaspeților, la 
care s-a adăugat mișcarea perma-

nentă și utilă a lui Aiexandrescu, 
precum și revenirea celor doi mij
locași bucureșteni. In această 
parte a jocului, fotbaliștii de la 
C.C.A. au jucat mai organizat și 
mai precis, influențînd favorabil 
comportarea întregii echipe. In 
general, vorbind despre ambele 
echipe, în cadrul pregătirilor, s-a 
făcut resimțită lipsa de jocuri la 
două porți, fapt care se datorește, 
desigur, vremii vitrege și terenu
rilor nepotrivite pentru perfecțio
narea jocului de ansamblu, atît 
de necesar unui bun început ca
litativ. Jocul atacanților în spe
cial, nu a corespuns. Caracterul 
acțiunilor ofensive desfășurate în 
acest meci nu este potrivit atacu
rilor eficace în adîncime, străpun
gerilor efectuate prin „spărturile" 
produse în apărarea adversă. Pe 
lingă aceasta, înaintașii au tras 
puțin la poartă. De la C.C.A. 
mi-ati plăcut Voinescu, Za vodă 
II, și periodic Apolzan. Jocul lui 
Constantin a fost acceptabil. 
„Omul de încredere" al apărării 
dinamoviste s-a dovedit Moarcăș. 
S-au mai remarcat mijlocașii Hi- 
dișan și Florescu. înaintarea a 
„excelat" printr-o pasivitate ex
cesivă".

SURPRIZA MINERULUI
Pentru jucătorii de la Minerul 

Petroșani sunpriza a constituit-o 
terenul. „Noi — ne spunea Far- 
caș II — care nu am jucat anul 
acesta pe un teren bun, cu gazon, 
am fost pur și simplu dezorien
tați în primele minute ale jocului 
cu Locomotiva București. Obiș- 
nuiți cu terenurile acoperite cu 
zăpadă sau cu băltoace — pe care 
ne pregătiserăm pînă atunci —, 
terenul peste așteptări de bun 
din Giulești, oricît ar părea pa
radoxal, ne-a dezavantajat. Iată 
un singur exemplu : ne obișnui- 
serăm cu căderea mingii pe ză
padă și deci, cu o anumită rico- 
șare; pe terenul din Giulești, 
mingea sărea altfel, din pămînt, 
și aceasta ne-a încurcat întrucîtva 
calculele în aprecierea căderii și 
ricoșării mingii. De aceea am 
greșit deseori stopurile și chiar 
preluările din pămînt*.

Declarația lui Farcaș II nu ne 
surprinde. Ea întărește constata
rea generală că echipe'e nu s-au 
putut pregăti în condițiuni nor
male din punct de vedere tehnic, 
din cauza timpului potrivnic și 
a stării terenurilor.

Și pentru că tot vorbim de Mi
nerul Petroșani, să nu uităm să 
adăugăm, de data aceasta, un 
amănunt poate neobservat de 
mulți spectatori, dar deosebit de 
semnificativ pentru sentimentele 
frumoase oare însuflețesc pe ju
cătorii Minerului în dorința lor 
de a statornici cu ceilalți fotba
liști relații cu adevărat priete
nești : înainte de începerea meciu
lui, Paraschiva, căpitanul echipei 
Minerul i-a oferit iui Vărzan, 
căpitanul echipei Locomotiva un 
fanion și o lampă de miner. Am 
înregistrat cu satisfacție acest 
gest, pe care l-am dori repetat de 
cit mai multe echipe.

Știri, rezultate •••

In urma omologării buletinelor de
puse la concursul Pronosport nr. 11 
din 18 martie, fondul de premii în 
valoare de 675.555 lei a fost reparti
zat la următoarele premii stabilite:

Premiul I: 4 variante cu 12 rezul
tate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 42.197 lei.

Premiul II: 38 variante cu 11 rezul
tate exacte, revenind fiecărei 
riante cîte 5.330 lei.

Premiul III: 642 variante cu 10 
zultate exacte, revenind fiecărei 
riante cîte 473 lei

Cele 4 premii I au fost obținute 
pe diferite buletine după cum ur
mează:

Pe un buletin simplu de 2 lei par
ticipantul Coman Gheorghe din loca
litatea Gătaia Reg Timișoara a ob
ținut «.197 lei. ,

IJzonosport
va-

re- 
va-

Farticipînd pe un buletin de 10 iei 
Botgros Marin din Giurgiu — Str. 
Ștefan Gheorghiu 22 a obținut de 
asemenea 42.197 lei.

Cu un buletin colectiv de 64 lei 
participantul Cuciureanu Alexandru 
din Dorohoi sta. Dobrogeana Gherea 
126 a reușit 1 premiu I, 5 premii II 
și 10 premii III în valoare totală de 
62.917, iar participantul Săndulescu 
loan din București str. Mogoș Vorni
cul 6 aplici nd sistemul redus a ob
ținut pe s buletine 1 premiu I, 1 pre-

III în valoaremiu II șl 3 premii 
totală de 49.146.

*
Concursul anexă pe 

încheie cu concursul 
12 d'e duminică 25 martie a.c.

Nu uitați să' depuneți buletinul 
Dvs, la acest concurs pentru a putea 
participa la premiile speciale atri
buite concursului anexă.

Se reamintește participanților la 
Pronosport că meciurile VI Dinamo 
București-Dinamo Onașul Stalin și 
X Juventus-Roma, prevăzute în con
cursul Pronosport nr. 12 de duminică 
25 martie a.c. sînt anulate întrucît 
se Joacă sîmbătă 24 martie. In con
curs vor conta meciurile de Ia re
zerva A și B: Eazlo-Bologna și Flo- 
rentina-Lanerossl. x

luna martie se 
Pronosport nr.

■ După cum am anunțat, meciul 
Dinamo București-Dinamo Orașul 
Stalin se va disputa s’mbătă după- 
amiază pe Stadionul Dinamo.

In schimb, cealaltă partidă pro
gramată duminică în București, 
și-a schimbat terenul: CC.A.-Fla- 
căra Ploești se va disputa pe sta
dionul din Giulești. Ora de înce
pere a rămas aceeași ca pentru 
toate jocurile etapei a doua a cam
pionatului categoriei A: ora 16

■ Sîmbătă și duminică, meciurile 
din categoria A vor fi conduse de 
următorii arbitri:

FI. roșie Arad-Dinamo Bacău: 
O. Comșa-Craiova, la tușe: M. Ro
senblum și Elias Timișoara.

Dinamo București-Dinamo Ora
șul Stalin: C. Popeseu-București, 
la tușe: L. Izrael și Gh. Suștrea- 
nu București.

C.C.A.-Flacăra Ploești: L. Pău- 
nescu-Orașul Stalin, la tușe: J. 
Petrescu și V. Dumitrescu Bucu
rești.

Locomotiva Timișoara.LocomotL 
va București : E. Bucșa-Sibiu, la 
tușe: V. Marinescu și 1. Bîrsan 
Craiova.

Știința Cluj-Știința Timișoara: 
M. Popa-București, la tușe: V 
Nistor și P. Olah Oradea.

Progresul Oradea-Progresul Bu
curești : Gh. Reippich-Timișoara, la 
tușe: 1. Huber și I, Henegar Arad.

■ Intr-un meci amical disputat 
la Reghin, echipa locală Avîntul 
a întrecut formația din Tîrnăveni 
cu 5-0 (2-0) prin punctele marcate 
de Munteanu (3), Nistor și Papp.

■ Biletele pentru jocul C.C.A.- 
Flacăra Ploești se găsesc în vînzare 
la agenția C.C.A. (Bd 6 Martie), 
Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare), 
Pronosport (Calea Victoriei 9), 
Pronosport (Bd. Dinicu Golescu), 
la casele stadionului din Giulești 
și la casa din Bd. N. Bălcescu 
(vizavi de „Dalles"). Sînt valabile 
biletele cu seria nr. 7. Pentru me
ciul Dinamo Buc.-Dinamo Orașul 
Stalin biletele se pun în vînzare 
de vineri la 
(Șos. Ștefan 
din Bd. N. 
„Dalles").

• La Arad, Flamura roșie a 
susținut ieri un joc de antrena
ment cu Minerul Lupeni. Rezul
tatul 2—2 (1—0) prin punctele 
marcate de Boitoș și Mateon — 
respectiv — Cîrjaliu și Filimon. 
Arădenii au folosit formația: 
Faur (Horvat) — "Sz&cs. Du-’ 
șan, Farmati — Capaș, Serfozo 

Dudaș (Furcă), Mateon (Mer- 
cea), Boitoș, Petschowski, Birău 
(Mateon).

Sîmbătă, Minerul va întflnî pe 
Locomotiva Arad. (St. Weinberger^ 
corespondent), ’ 1 ‘

casele de la Dinamo 
cel Mare) și la casa 
Bălcescu (vizavi de



O NOUĂ FORMULĂ A CAMPIONATULUI EUROPEAN DE BASCHET
Discuții pe marginea unei interesante propuneri

Echipa belgiană de fotbal Charleroi 
joacă la București și Cluj

Intr-unui din ultimele numere ale 
revistei „BASKET BALL", organ 
oficial al Federației Franceze de 
Baschet găsim, în editorial, un im
portant articol intitulat „Pentru o 
nouă formulă a campionatului eu
ropean de baschet" asupra căruia 
socotim că este necesar să ne 
oprim.

Pornind de la premiza că multe 
dintre țările cu formații va
loroase în baschetul european nu 
au ocazia să se întîlnească între 
ele din cauza sistemului actual de 
organizare a campionatului euro
pean, editorialul revistei amintite 
arată că formula utilizată în pre
zent nu este convenabilă, pentru 
următoarele motive:

— programează într-un timp 
foarte scurt întîlniri decisive (se 
știe că actuala formulă este ba
zată pe sistemul eliminatoriu, în
tregul turneu pentru campionatul 
european disputîndu-se pe interva
lul a 8-10 zile).

— supune pe jucătorii reprezen
tativelor, pentru un timp destul de 
lung, la un regim de hrană și de 
viață neobișnuit pentru ei, ceea ce 
influențează defavorabil randamen
tul echipelor.

— nu contribuie la propagandă 
efectivă pentru baschet prin aceea 
că multe jocuri se dispută la ote 
nepotrivite (de pildă. 9 dimineața) 
doar în prezența arbitrilor respec
tivi, a conducătorilor de echipe și, 
rareori, a cîtorva spectatori cu ade
vărat îndrăgostiți de baschet.

Dacă pentru Jocurile Olimpice a- 
rată în continuare articolul, siste
mul turneului eliminatoriu este sin
gurul convenabil, dat fiind însuși 
caracterul acestei grandioase com
petiții, pentru campionatul euro
pean masculin există toate posibili
tățile de a SE ADOPTA O NOUA 
FORMULA PE CARE FEDERAȚIA 
FRANCEZA O ȘI INFAȚIȘEAZA 
ASTFEL :

Campionatul european masculin 
să se dispute după sistemul turneu 
(fiecare participantă cu fiecare din
tre celelalte reprezentative), meciu
rile urmînd să se dispute IN ORA
ȘE STABILITE DE COMUN A- 
CORD DE ECHIPELE RESPECTI
VE. IN DECURS DE DOI ANI 
(PERIOADA DINTRE UN CAM
PIONAT EUROPEAN ȘI ALTUL), 
pe baza unui program general al
cătuit de Federația Internațională 
de Baschet.

Organul oficial al F.F.B. pro
pune, în continuare, ca meciurile 
să se dispute pe două grupe al
cătuite, în baza ultimului clasa
ment al campionatului european,

GRUPA A : R.P. Ungară, R. Ce
hoslovacă, U.R.S.S., R.P. Bulgaria, 
R.P. Polonă, Italia, R.P. Romînă. 
Franța.

GRUPA B : R.P.F. Iugoslavia, 
Finlanda, Turcia, Ang'.ia, Austria, 
Elveția, Luxemburg, Suedia, Ger
mania, Danemarca.

Justificîndu-se propunerea, se a- 
rată că ea prezintă următoarele 
avantaje:

— asigură un program interna
țional bogat și permanent celor mai 
puternice reprezentative ale Euro
pei

— este un mai just criteriu de 
apreciere prin faptul că jocurile au 
loc într-o perioadă mai lungă de 
timp

— constituie o excelentă propa
gandă pentru baschet, fiecare din
tre întîlniri reprezentînd pentru ca
pitala țării echipei-gazdă sau pen- 
tru oricare din orașele țării res
pective, un important eveniment 
sportiv.
_In încheierea articolului se spune 

că echipa clasată pe primul loc în 
seria A este declarată campioana 
Europei și ea urmează să participe 
la_ turneul pentru desemnarea cam
pioanei mondiale alături de cele
lalte campioane ale continentelor 
desemnate prin aceeași formulă.

Propunerea forului francez de 
specialitate este, așa cum mențio
nam, interesantă și trebuie studiată 
cu atenție. Credem că, într-adevăr, 
o asemenea formulă ar ajuta efectiv 
baschetului atît din punct de ve
dere al calității jocurilor cît și al 
Interesului sportivilor pentru me
ciurile internaționale interțări. In 
timp ce jocurile disputate în cadrul 
turneelor finale ale campionatelor 
europene se pierd, adeseori, în ano
nimat din pricina partidelor „ca
pete de afiș", după formula +pro- 
iect expusă mai sus, fiecare dintre 
întîlnirile programate va reprezen
ta un eveniment sportiv. Noua for-

Fază din întîlnirea U R.S.S.—R.P. Ungară disputată la ultima ediție a 
campionatelor europene (Budapesta, 1955)

mulă elimină, de asemenea, clasifi
cările artificiale pe care tragerile 
la sorți le-au creat de multe ori ta 
edițiile precedente ale campionatu
lui, după cum exclude situația, de 
asemenea frecventă în actuala for
mulă — ca o singură înfrîngere să 
ducă la pierderea a 4-5 locuri în 
clasament, la eliminarea din tur
neul final etc.
. Avem de făcut nsă unele obser
vații la proiectul Federației Fran 
ceze de Baschet și anume :

— locul opt în grupa A revine 
de drept Iugoslaviei care s-a cla
sat pe acest loc în cadrul campio
natelor de la Budapesta. S-ar pu
tea, eventual, ca — dat fiind per
formanțele recente ale echipei Fran- 
ței — ea să fie inclusă ca a noua 
echipă în prima grupă. Este însă 
o chestiune asupra căreia va hotărî 
forul internațional.

— In cazul cînd propunerea fran
ceză va fi acceptată, se poate ajun
ge la organizarea tur-retw a me
ciurilor, adică fiecare reprezenta
tivă să joace cu fiecare dintre ce
lelalte atît pe teren propriu cît și 
în deplasare. După părerea noastră, 
programul nu ar deveni prea încăr
cat, întrucît 14 sau 16 jocuri în 
timp de doi ani nu reprezintă prea 
mult din acest punct de vedere. 
Dimpotrivă, se ajunge la realiza
rea unei activități permanente a 
echipelor naționale și încă la o ac
tivitate de performanță, dat fiind 
valoarea apropiată a reprezen'ati- 
velor din fiecare din cele două 
grupe. Propunerea noastră pornește 
de la considerentul că sistemul tur- 
retur oferă cu adevărat cea mai 
completă posibilitate de verificare 
a raportului de valoare dintre două 
formații.

— Propunerea de care ne ocupăm 
nu amintește nimic despre criteriul 
de promovare dintr-o grupă în cea
laltă, (respectiv de la B la A) pre
cum și despre cel de retrogradare 
de la „A la B“. Apreciem că ar 
fi mai indicat ca ultima echipă din 
grupa A, să retrogradeze în B și 
prima echipă din grupa B să pro
moveze în grupa A.

Considerăm că fiecare lor de spe
cialitate poate lua în discuție pro
punerea franceză în așa fel ca la 
proxima ședință a Fedsraței In
ternaționale de Baschet să se poată 
lua în discuție această propunere 
pe baza observațiilor și sugestiilor 
fiecăreia dintre țările interesate. 
Baschetul nu va avea decît de cîști- 
gat din punerea în practică a for
mulei care tinde să transforme 
campionatul european masculin în- 
țr-o competiție de regularitate și 
înaltă valoare, competiție care să 
desemneze în modul cei mai just 
pe cea mai bună reprezentativă 
masculină de baschet a bătrînului 
nostru continent.

EF. IONESCU

Luptătorii egipteni 
in R. P. Polonă
VARȘOVIA. — Reprezentativa 

de lupte a Egiptului va susține 
trei întîlniri în R. P. Polonă. Lup
tătorii egipteni vor evolua la .25 
martie fa Varșovia, ia 28 martie 
la Stalinogrod și la 2 aprilie la 
Wroclaw.

Turneul international de baschet 
de la Sofia

SOFIA Intre 20 și 30 apri
lie se va desfășura la Sofia cea 
de a patra ediție a turneului in
ternațional de baschet masculin 
dotat cu cupa „Premiul orașului 
Sofia". Anul acesta vor participa 
pentru prima oară la întreceri și 
baschetbaliștii sovietici. Sportivii 
sovietici vor deplasa echipa repre
zentativă a orașului Moscova, a- 
ceasta fiind prima echipă sovietică 
de baschet care evoluează în ca
pitala R.P. Bulgaria.

Pînă în prezent și-au mai anun
țat participarea echipele orașelor 
Budapesta, Praga, Varșovia și 

București. Sportivii bulgari vor 
participa cu două echipe : repre
zentativa Sofiei și reprezentativa 
de tineret a R.P. Bulgaria.

Comisia de organizare a început 
pregătirile în vederea acestui tur
neu. Stadionul va fi reamenajat, 
iar suprafața de ioc va fi pardo
sită cu parchet pentru buna des
fășurare a jocurilor.

Iată 
ediți’le 
pesta; 
pesta.

cîștigătorii competiției în 
precedente: 1953: Buda-

1954: Sofia; 1955: Buda-

• La 25 martie va avea loc la Pa
ris tradiționala competiție interna
țională de cros organizată de organul 
Partidului Comunist Francez „L’Hu- 
manite”.

Crosul „L’Humanite” a devenit 
una dintre cele mai însemnate com
petiții sportive care are loc în fie
care primăvară în Europa.

La cea de a 19-a ediție a crosului 
care se va desfășura la 25 martie, 
și-au anunțat participarea atleți de 
valoare din U.R.S.S., Austria, Bel
gia, R.P. ungară, R.P. Polonă, R.P.R., 
Elveția și R. Cehoslovacă.

® Intre 21 șl 25 martie va avea loe 
la Varșovia un mare turneu inter
național de scrimă la care vor parti
cipa sportivi din Franța, Italia, Aus
tria, R.P. Ungară, Austria. U R.S.S 
și R.P. Polonă.

In cadrul concursului se va desfă
șura numai proba de sabie pe echi
pe. In prima zi, programul întîlni- 
riior este următorul: U.R.S.S. — R.P. 
Polonă II, Austria — Italia, Franța — 
R.P. ungară și Austria II — R.P- 
Polonă I-

Dinamo București se
Primul meci din cadrul turneu

lui pe care-l întreprinde în țara 
noastră echipa de fotbal belgiană 
Charleroi se va disputa în Capi
tală, la 1 aprilie. Oaspeții vor în- 
tilni echipa C.C.A

In ziua de 3 aprilie, fotbaliștii 
belgieni vor întîlni. la Cluj, pe 
Știința din localitate.

Meciul de categoria A Minerul

Concursul international de gimnastică de la Kiev
Astăzi începe la Kiev concursul 

internațional de gimnastică la care 
participă — alături de echipele 
Uniunii Sovietice. R.P. Ungare, R. 
Cehoslovace și R.P. Bulgaria — și 
echipa feminină a tării noastre

Concursul de la Kiev este un e- 
veniment de o deosebită importan-

Schiorii romînî Ia concursul internațional 
Iugoslaviadin R. P. F

SAR PLAN IN A 21 (prin tele
fon). — Schiorii noștri au ajuns 
marți în localitate unde sîmbătă 
și duminică se va desfășura o 
mare întrecere internațională de 
schi la care iau parte de asemenea 
sportivi iugoslavi, austrieci, ita
lieni și germani. Pentru a ajunge 
aci, în munții Macedoniei, a tre
buit ca de la Belgrad să par
curgem cu trenul distanța pînă la 
Skoplje, iar de acolo cu autobusul 
40 km. pînă la Tetovo. De aci a 
început partea interesantă a că
lătoriei. Bagajele ne-au fost urcate 
pe cai mici de munte și mica noa
stră caravană a pornit într-un 
drum care a durat 3 ore și jumă
tate. Aci, zăpada este foarte mare 
dar munții sînt acoperiți de o 
ceață foarte deasă, dar tempera
tura ridicată ne dă impresia că

Nina Otkalenke și Vladimir Kuț vor lua startul 
în crosul THumanite

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite:

La 20 martie a părăsit Moscova, 
plecînd pe calea aerului la Paris, 
echipa atleților sovietici care vor 
participa la cea de a 19-a ediție 
a tradiționalului cros organizat de 
ziarul „L’Humanite". Din echipă 
fac parte recordmana mondială în 
proba de 800 m. plat Nina Otka- 
lenko, cîștigătoarea crosului „L’Hu- 
rhanite" în anii 1954 și 1955. cam
pioana unională în proba de 800 
m. Ludmila Lisenko, Dora Kozlo
va, Anghelina Komarova, Aida 
Lapșina și Polina Kuzmiceva. In 
echipa masculină, alături de Vla
dimir Kuț, unul dintre cei mai

Turneul echipei de box 
Partizan Belgrad 

in R. Cehoslovacă
va 
în- 
în-

PRAGA. — La Praga se 
desfășura sîmbătă 24 martie 
tîlnirea internațională de box 
tre echipele Partizan (Belgrad) 
și UD.A. (Praga). La 28 martie 
sportivii iugoslavi vor evolua în 
localitatea Dubnica (Slovacia) un
de vor întîlni echipa D. A. Tren- 
cin. Din echipa Partizan face par^ 
te și Pavle Șovlianski, de șase ori 
campion al țării.

și Japonia, 
jucat mai 

victoria cu

e La 18 martie a avut loc la Tokio 
meciul internațional de rugbi XV 
dintre echipele selecționate ale di
versităților din Australia 
Kugbiștii australieni au 
bine în atac, repurtînd 
scorul de 38—14 (12—11).

• Mai ți s-a desfășurat la Praga în- 
tilnirea internațională de fotbal din
tre echipa chiliană ,,Green Cross" și 
selecționata orașului Praga. Fotbaliș
tii cehoslovaci, au obținut victoria 
cu scorul de 3-2 (2-1).

deplasează in Belgia
Petroșani — C.C.A., care urma să 

- se dispute la 1 aprilie, va fî repro- 
gramat la o altă dată.

Din etapa de campionat de la 1 
aprilie a mai fost amina t pentru 
o dată ce se va anunța ulterior 
șî meciul Știința Cluj — Dinamo 
București, deoarece la această da
tă dinamoviștii vor juca în Bel
gia.

ță la cate participă unele din cel? 
mai valoroase formații din lume 
Programul este următorul: joi — 
exerciții impuse femei; vineri — 
exerciții impuse bărbați; sîmbătă 
— exerciții liber alese femei; du
minică — exerciții liber alese băr
bați.

ne aflăm în plină' lună august. 
Hotelul „Popova Șapca" este si
tuat la o altitudine de 1.800 m. 
Din acest hotel în care locuim 
trebuie să urcăm pînă la 2.700 m. 
unde se va da plecarea în proba 
de coborîre. Pîrtiile nu sînt încă 
pregătite pentru antrenamente și 
concurs, cu toată căldura, stratul 
de zăpadă fiind foarte gros. Pîr- 
tia de coborîre se aseamănă mult 
cu cea de pe Valea lui Carp din 
Bucegii noștri.

Programul competiției este ur
mătorul: sîmbătă — slalom uriaș 
bărbați, femei; iar duminică — co
borîre bărbați, femei- Schiorii noș
tri 
pe 
lei

vor face primele antrenamente 
pîrtiile de concurs în cursul zi- 
de vineri.

GH. MITRA

cunoscuti fondiști din lume, au fă
cut deplasarea Vasill Krivoșein, 
Nikolai Pudov, Ivan Cerniavski și 
Evghenii Jukov.

Echipa masculină a U.RSS. ia 
parte la crosul „L’Humanite" pen
tru a 10-a oară. Sportivii sovietici 
au participat prima oară la acea
stă competiție populară, tn anul 
1935.

întâlnirea de rugbi 
Cehoslovaci a—Italia
PRAGA. — Anul acesta rugbi- 

știi cehoslovacii serbează un fru
mos jubileu: 30 de ani de la in
troducerea acestui sport în țara 
lor. Cu acest prilej, la Praga. 
Brno și în alte orașe vor fi or
ganizate expoziții „30 de ani de la 
introducerea rugbiului în Cehoslo
vacia". .

In acest an jubiliar, rugbiștn 
cehoslovaci vor desfășura o boga
tă activitate. Prima dintre întîlni
rile 

loc, 
la 
vele ________
prezenlativa orașului Praga 
participa la „Turneul celor 
orașe" care se va disputa 
București. Reprezentativa de 
neret a R. Cehoslovace va susține 
cîteva întîlniri în R. D. Germană.

lor internaționale va avea 
în cursul lunii aprilie, 

Praga între reprezentati- 
Cehoslovaciei si Italiei. Re- 

va
4 

la 
ti-

• La 19 martie, în sala de sporturi 
a universității din Moscova s-a des
fășurat o dublă întîlnire internațio
nală de volei între sportivii sovie
tici și bulgari. Meciul dintre eclrfpele 
feminine Lokomotiv Moscova și U- 
darnik (R.P. Bulgaria) a luat sfîrșit 
cu scorul de 3-1 în favoarea voleiba
listelor sovietice, iar întîlnirea din
tre echipele masculine Burevestnik 
Moscova și Șahtior (R.P. Bulgaria) a 
fost de asemenea cîștigată de sporti
vii sovietici cu rezultatul de 3-9.

• Cu prilejul unui concurs de atle- 
tism disputat Ia 18 martie La Pekin, 
tânărul atlet Tsai I-șu, în vîrstă de 
19 ani, a stabilit un nou record al 
R.P. Chineze în proba de săritură cu 
prăjina realizînd o performanță de 
4,35 m. Vechiul record al țării era 
de 4,33 m și fusese stabilit acum 20 
ani.
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