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Poiana Stalin, în sărbătoare, i-a primit pe f inaliștiî 

iarnă a tineretul 
de schi

întrecerile

t
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Succes deplin campionatelor de handbal 
n ultimii ani jo
cul de handbal 
-a cîștigat o bine- 
merițtaită populari
tate în rîndurile 
tinerelului sportiv 
și ale maselor de

spectatori din țara noastră. Acea- 
ștă popularitate nu se datorește 
însă exclusiv unei asemănări cu 
fotbalul sau frumuseții jocului în 
sine, ci, mai ales, faptului că echi
pele noastre fruntașe de handbal 
au ajuns Ia un nivel valoric capabil 
să satisfacă exigențele spectatori
lor și în plus să constituie un 
exemplu, un punct de atracție pen
tru masele de tineret sportiv.

Totuși, poziția pe care handba
lul a ocupat-o în sportul nostru nu 
trebuie să ne facă să trecem cu 
vederea faptul că numeroase as
pecte ale activității handbalistice 
pot și trebuie să fie îmbunătățite. 
Sîntem în ajunul inaugurării unui 
bogat sezon competițional. întrece
rile care se vor desfășura în acest 
an și îndeosebi campionatele repu
blicane trebuie să devină cel mai 
bun mijloc de creștere a valorii 
handbaliștilor noștri în vederea 
viitoarelor lor „confruntări** inter
naționale, dintre care pe primul 
plan se situează campionatele mon
diale feminine.

Campionatele republicane din 
acest an trebuie să însemne, de 
asemenea, cel mai bun prilej pentru 
punerea în practică a unei concep
ții. unitare, moderne, de joc. Co
misia centrală de handbal, prin 
colegiul de antrenori, a elaborat un 
material privind această problemă 
și l-a difuzat tuturor cadrelor teh
nice. Avantajele creării unei con
cepții unitare de pregătire si de 
joc nu mai trebuie să fie demon
strate. Numai printr-vn efort co
mun al tuturor antrenorilor se 
poate ajunge la pregătirea echipe
lor noastre fruntașe înlr-un spirit 
modpcfi, după cele mai avansate 
noHne științifice. Tendința de a se 
crea o bună pregătire fizică, tehni
că și tactică a tuturor jucătorilor, 
în scopul prestării unui joc ofen
siv, caracterizat prin dîrzenie. 
promptitudine și hotărîre în apă
rare și prin continuă mișcare, cu 
acțiuni largi, desfășurate în viteză 
și în adîncime și încheiate prin 
aruncarea la poartă, în atac, tre
buie să stea la baza procesului de 
instruire a tuturor echipelor de 
handbal.

Din păcate însă, această tendin
ță nu stă încă în centrul preocu
părilor tuturor antrenorilor noștri. 
De exemplu în jocul apărării, unde 
concepția modernă pretinde apără
torilor să joace cu o notă de băr
băție, dar în limitele stricte ale re
gulamentului, mulți jucători re
curg la brutalități în scopul de a 
opri atacul advers, în loc să facă 
apel la resursele lor tehnice și tac
tice pentru a intra în posesia min
gii- Aceasta duce nemijlocit la scă
derea nivelului tehnic individual, 
prin faptul că îi ajută pe jucători 
să rezolve anumite situații critice 
cu minimum de efort și de posibi
lități tehnice. In plus, periculoasa 
tendință de a imprima o notă de 
duritate jocului, scade din specta
culozitatea meciurilor de handbal. 
Echipe ca : Locomotiva București, 
Metalul Reșița, Voința Sibiu, pen
tru a nu vorbi decît despre unele 
echipe masculine, s-au „speciali
zat** în acest „sistem** de joc care 
frînează progresul general al hand
balului nostru. Mai grav este fap
tul că și echipe din cele mai bune 
cad uneori in acest păcat: Dinamo 
Orașul Stalin, C.C.A., la băieți, și 
Progresul Tg. Mureș la fete, ape-

O fază din spectaculoasă parti dă jucată anul trecut de C.C.A. 
trage în forță la poartă, după ceși Dinamo 

l-a depășit
6. W. Lingner (CCA) 
pe Istrate (Dinamo).

(Foto ROMEO VILARA)
lează uneori 
obstrucții, la 
alte acțiuni 
nu sînt demne de nivelul jucăto
rilor respectivi.

Pentru îmbunătățirea nivelului 
general de joc, antrenorilor le re
vine sarcina importantă a realiză
rii unei concepții unitare, moderne, 
abandonînd cursa după rezultate 
imediate și neconcludente. La rîn- 
dul lor, arbitrii sînt chemați să 

înlăture cu hotărîre, prin aplicarea 
sancțiunilor disciplinare, orice ten
dință de denaturare a jocului, de 
brutalizare a adversarului, de folo
sire a unor mijloace neregulamen
tare. De altfel, începînd 
an se va reintroduce în 
stră aplicarea integrală 
mentului internațional.

Pentru o perfectă desfășurare a 
campionatelor republicane de hand
bal este necesară o atenție sporită 
din partea colectivelor 
față de secțiile lor de 
Felul în care colectivele sportive 
Metalul Timișoara, Flamura roșie 
Cisnădie, Progresul Orașul Stalin, 
Voința Sibiu, Știința Iași sprijină, 
îndrumă și controlează secțiile lor 
de handbal trebuie să servească 
de exemplu altor colective ca: 
Progresul Bacău, Știința I.C.F., 
Știința Cluj și Galați, Flacăra 
Ploești, care se dezinteresează de 
problemele acute ale secțiilor lor 
de handbal. Fără îndoială însă că 
o parte de răsotind^-e revine și aso
ciațiilor sportive, care tolerează 
obiceiul colectivelor lor de a da o 
atenție exagerată unei singure sec
ții sau echipe, în dauna tuturor 
celorlalte discipline. In acest do
meniu, Comisia centrală poate și 
trebuie să intervină cu toată ener
gia. Un prim pas s-a și făcut, 
prin analiza dezvoltării handbalu
lui în asociația Flamura roș'e. Dar 
această acțiune nu trebuie să se 
oprească aci, ci trebuie continuată 
cu perseverență.

Mîine încep meciurile de cam
pionat, o luptă sportivă pentru cu
cerirea titlurilor de campioni și 
în care vor învinge cei mai buni, 
cei mai bine pregătiți. Fiecare 
echipă, fiecare jucător, fiecare an
trenor și arbitru poate aduce o con
tribuție însemnată la deplina ci 
reușită. Și este de datoria lor să 
o facă pentru ridicarea continuă a 
calității handbalului din țara noa
stră.

— de ce oare? — la 
faulturi repetate și la 
nereglementare care

Spartachiadei de 
ia probele

Azi încep
POIANA STALIN 23 (prin te

lefon de ta trimisul nostru). — 
Călătorii care coboară tn gafa 
Orașului Stalin stnt plăcu ' suj-j 
prinși de frumoasa pavoazare, 
de forfota tinerească care exis
tă pe peronul gării și în cele din 
urmă de biroul de primire unde 
sini îndrumați schiorii. Fără în
doială că cei mat mulți călători 
își pun pe bună dreptate între
barea; Ce se înilmpli oare în 
gara Orașului Stalin? Răspunsul 
tl găsești de îndată tot aci, pri
vind un text scris cu litere a- 
trăgătoare „Bine ați venit, dragi 
partid panți ai finalelor din ca
drul Spartachiadei de iwnă a ti
neretului".

In gara Orașului Stalin, din 
trenurile care sosesc din diferite 
direcții, coboară reprezentanții 
tuturor regiunilor. încă de aid, 
de pe peronul gării, unde îi aș
teaptă numeroși sportivi din lo
calitate șl oficiali, se leagă pri
mele prietenii între concurența 
sosiți. /

Odată sosit în Poiana Stalin 
ești impresionat de un tablou 
minunat. Stațiunea sporturilor 
de iarnă a îmbrăcat haină de 
sărbătoare. Drumul principal e 
un adevărat coridor de drapele 
roșii și tricolore, etc. Pretutin
deni urări de bun venit și de suc
cese adresate participanților din 
prima ediție a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului la schi.

Arbitrii și oficialii au pus încă 
de pe acum la dispoziția tutu- 
Tor loturilor regionale materiale 
informative asupra tuturor în
trecerilor. Cabanele care îi vor

găzdui pe concurenți sini și ele 
pregătite din toate punctele de 
vedere.

O bună parte dintre conc's- 
renfi au făcut ușoare antrena
mente pe ptrtiile de fond ale 
combinatului. Atenția celor 
prezenți a fost atrasă in 
mod deosebit de buna pregătire 
tehnică și fizică a unor concu- 
renți și concurente, cum ar fi de 
pildă: tulia Cotfas (elevă la Șc. 
Prof. Textilă Or. Stalin). Elena 
Alămîie (funcționară în comuna 
Brodveni regiunea Bacău), Ele
na N iță (croitoreasă in comuna 
Brezoi), Elena Cremănescu (în
vățătoare comuna Clemangiu 
reg. Pitești), Alexandru Adam 
(iîmplar în Toplița), Alex. Bu- 
tiurcă (dulgher în comuna Apa- 
Una R. A. M.).

TEODOR» ROIBU

din acest 
țara noa- 
a regula-

sportive 
handbal.

rotnini
esta

la

Fotbaliștii juniori 
pleacă azi la Bu
La 28 martie se va deschide

Budapesta a noua ediție a Turneu
lui F.I.F.A., competiție rezervată 
echipelor de juniori, la care parti
cipă reprezentativele a 16 țări. Ju
niorii noștri iau parte pentru a 
doua oară la Turneul F.I.F.A. Com
petiția se anunță foarte echilibrată 
atît prin valoarea echipelor parti
cipante cît și prin modul cum au 
fost alcătuite cele patru grupe. Re
prezentativa R.P. Romîne face par
te din giupa a Il-a, împreună cu 
R.P.F. Iugoslavia, R. P. Polonă șî 
Austria, trei echipe care vor consti
tui adversari redutabili pentru ju
niorii noștri. Cum a remarcat co
respondentul nostru de la Budapes
ta, seria aceasta este una din cele 
două care cuprind formațiile cele 
mai valoroase.

In asemenea condițiuni, precum 
Și datorită faptului ca la acest tur
neu reprezentanții noștri au de 
apărat un frumos prestigiu cucerit 
anul trecut în Italia, pregătirile'in
tense făcute de multă vreme apar 
pe deplin justificate. Pe lîngă pro
gramul obișnuit de antrenament, 
echipa noastră a susținut o serie 
de meciuri de verificare și amicale, 
dintre care ultimul joi, în compa
nia formației de categoria A — 
C.C.A. Buna comportare a tinerilor 
fotbaliști a dovedit

de pregătire a fast îndeplinit cfl 
succes

Astăzi, Iotul național părăseșt* 
tara cu destinația Budapesta. Fae 
deplasarea următorii jucători:

Sfetcu și Cîmpeanu (portari);

V. Mateianu

Pregătirile
că programul

juniorilor
Grzegor Alek-

— redactor la ziarul 
Sportowy**

Schweillinger, Stancu, Mureșan și 
Motroc (fundași); Jenei, Mihăiles- 
cu și Tabarcea (mijlocași); Anghel, 
Mateianu, Dridea, Dumitrescu, Pu- 
blik, Raab și Văcaru (înaintași).

polonezi și iugoslavi
De la Varșovia, 

sandrowicz 
„Przeglad Sportowy** — ne-a 
transmis vești în legătură cu pre
gătirile lotului polonez de juniori. 
Ca și ai noștri, juniorii polonezi 
iau parte anul acesta pentru a 
doua oară la Turneul F.I.F.A. Anul 
trecut ei s-au clasat pe locul 
după R. P. Bulgaria și Spania șl 
Înaintea Irlandei. Pregătirile 
lonezilor — mult îngreunate 
timpul neprielnic — au continuat la 
Varșovia unde în cîteva jocuri de 
verificare a fost selecționat lotul 
definitiv (0—9 cu echipa CWKS- 
campioana Poloniei Ia seniori, — 
3—o cu Marymont (cat. B), 2-1 cu 
AZS Warszawa (cat. C) și 2—0 cu 
Gwardia Varșovia (din cat. A). Lo
tul cuprinde pe următorii juniori: 
Mainka și Kornek (portari): Moni
ca, Oslizlok, Kroczek și Kawula 
(fundași); Nieroba, Szimczyk și 
Bienkowskj (mijlocași); Matysizc- 
zak, Drozdzok, Szlagowski, Lent-

III,

po- 
de

Zapalskj și Gadeckiner, Novak, 
(înaintași).

La Belgrad, uncte juniorii au stat 
fn cantonament timp de 10 zile, 
au luat sfîrșit și pregătirile echi
pei R. P. F. Iugoslavia. In 
prima fază, jucătorii selec- 
ționabili s-au antrenat la colec
tivele lor iar după aceea, lotul — 
triat cu prilejul meciurilor de ve
rificare — s-a stabilit la Belgrad, 
iată cum este alcătuit lotul de ju
niori :

Miloradovici și Radovici (por
tari); Brkelez, Marusici și Rutimir 
(fundași); Alinovici, Mușkovici, 
Mat.’ci și Marovici (mijlocași); 
Zlopasa, Nikșici, Berek, Klobucar, 
Turkovici, Begolici, Rede, Kaljici 
și Vukoșic) (înaintași).

Juniorii iugoslavi au susținut 
săptămîna aceasta ultimele jocuri 
de verificare:

Miercuri, ei au dispus de echi
pa de juniori B.S.K. cu 2-1, iar ieri 
au învins echipa de categoria B. 
„Iedinstvo” cu 3-2.

Fotbaliștii iugoslavi vor pleca 
la Budapesta în cursul zilei de luni 
cu autobusul.

In fiecare an odată cu venire* 
primelor zile ale primăverii se n 
leargă, în minunatul cadru al pă-< 
duri; Vincennes, de lîngă Paris, 
tradiționalul cros al ziarului L’Hir* 
manite, organ central al Partidului 
Comunist Francez.

Competiția, îndrăgită de sportivii 
de pretutindeni, și ajunsă anul a- 
cesta la cea de a XlX-a ediție a 
sa, poate fi considerași pe drept 
cuvînt cea mai importantă dintre 
întrecerile pe teren vaîiat.

Intr-adevăr, la startul probelor de 
duminică vor fi prezenți peste 6.000 
concurenți, cei mai bun- dintre cel 
25.000 care au luat parte la într»> 
cerile preliminare, care vor paf-’ 
ticipa _ în cadrul celor 10 ca-' 
tegoriL Fără îndoială că a- 
tenția cronicarilor sportivi va fi 
îndreptată asupra cursei „așilor", 
la care vor lua parte cîțiva dintre 
cei mai renumiți fondiștf ii lumii. 
De-a lungul celor 10 km., cît mă“ 
soară cursa, printre principalii 
concurenți care se vor întrece pen
tru întîietate se numără renumițW 
fondiști sovietici Vladimir Kuf. V. 
Krivoșein, N. Pudov, A. Cerniav- 
ski și V. Jukov, atlețif maghiar! 
Kovacs și Beres, polonezul Chro-' 
mic. multiplul camnion cehoslovac 
Emil Zatopek, atletul belgian Van 
Laere, clasat printre primii îa 
„Crosul celor șase națiunii", ore-1 
cum și atleții francez’ Addeche, 
Petitjean și Souscours, care partî-> 
cipă pentru prima dată la această 
cursă.

La această ediție Ia parte și o e* 
chipă de atleți romîni alcătuită dhi 
maestrul emerit al sportului Dina 
Cristea, Grigore Cojocaru, Ferdi
nand Moscovici și Ion Pricop. 
Sportivii rominj au sosit la Pari* 
în cursul zilei de joi, iar vineri au 
făcut un ușor antrenament pe tra
seul cursei.

In cursa rezervată femeilor, va 
fi interesant în primul rînd de ur
mărit evoluția exceoționaielor at
lete sovietice Nina Otkalenko. cÎșj 
tigătoarea ultimelor două ediții ale 
crosului L’Humanite, Lîsenko, Koz
lova, Komarova, Lapș'na, Kuzmi- 
ceva, precum și străduințele celor
lalte atlete de a obține performanțe 
cît mai înalte. Printre acestea vor 
fi fără îndoială și tinerele atlete 
romîne Maria Miclea și Valeria 
Tălmăceanu, care participă pentru 
prima dată la aceastj însemnată 
întrecere.
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APRILIE

MOȚAȚI-VA ACEASTA DATA

ÎNCEPE
SPARTACHIADA DE VARA A TINERETULUI
vă

1

1 aprilief... Tineri și tinere. 
Invităm la startul unei noi compe
tiții de masă: SPARTACHIADA 
DE VARA! Vă așteptăm la aceste 
întreceri pe voi toți, tineri prieteni 
•i sportului care ați îndrăgit tra
diționalele competiții de masă, iar 
celor care n-au pășit încă pe porțile 
larg deschise ale stadioanelor, 
transmiteți-Ie voi această., invita
ție.

$i acum, cîteva „noutăți" despre 
întreceri, condiții de participare, 
date de destăștirare .

La ATLETISM 
probe de viteză : 
100 m., 80 m„ 100 
m. și 100 m. pen
tru juniori, junioa
re seniori șl seni
oare, probe de se- 
mifond- 800 m., 400 
m„ 1.000 ir. și 500 
m. săritura în lun
gime, aruncarea 
greutății: 5 kg., 4 
kgr., 7,257 kgT. și 
4 kgr. pentru res
pectivele categorii 
de vîrstă, cursa cu 
obstacole G.MA, 
gratin' 1. Deci : 
cinci probe, fiecare 
concurent 
participa la 
uium două.

puțind 
maxi-

Aceleași catego
rii de vîrstă pen
tru întrecerile de 
NATAȚIE. Etape
le I, II și III se 
pot organiza atît 
în bazine cît și pe 

- lacuri sau pe ape 
"*** curgătoare. Etape

le IV și V se desfășoară în bazine 
pe distanța de 100 n?. pentru toate 
categoriile. Stilul este lăsat la a- 
legerea conourenților. Se califică 
de la o etapă la alta primii clasați 
la fiecare categorie de vîrstă.

Concursurile de 
CICLISM vor fi 
organizate separat 
pentru băieți și se
parat pentru fete, 
numai pe biciclete 
de oraș. Distanțele 
vor fi următoarele: 
băieți: 8 km., 8 
km., 10 km., 10 km., 
etapele 1—5: fete: 5 ..... , „ ......  „
km. 8 km., 10 km., pentru aceleași 
etape.

Concursurile se pot organiza pe 
fosele sau pe drumuri. Pentru eta
pele superioare se califică atît pri
mii clasați la băieți cît și cîștigă- 
toarole întrecerilor feminine.

15 km. pentru
km., 5 km., 8

CE AVEM
Cetățenii Capitalei s-au obișnuit 

ca în fiecare primăvară, c:nd ra
zele calde ale soarelui îmbie la 
plimbare pe aleile parcurilor, să 
întîlnească grupuri de tineri care 
se întrec în cadrul marilor concur
suri de cros organizate în cinstea 
zilei de I Mai. La rîndul nostru, 
eram obișnuiți să consemnăm în 
coloanele ziarului rezultatele aces
tor întreceri, încă din cele dintîi 
zile ale primei etape, iar factorii 
poștali nu mai pridideau aducîn- 
■du-ne vești asemănătoare, din 
toată țara.

Anul acesta însă, se pare că 
«vom de-a face cu o excepție. Deșî 
în primele zile ale etapei soarele 
ena te fel de îmbietor ca în orice 
început de primăvară, nici colec
tivele sportive din Capitală și nici 
cele din provincie nu s-au decis 
să-și adune sportivii la startul 
crosului. Iar rezultatul a fost că... 
au „scăpat trenul". Zilelor însorite 
le-au urmat altele, mai puțin căl
duroase, gata parcă să furnizeze... 
motive obiective amatorilor de a- 
semenea... articole. Cert este că nicj 
la Știința Invățămînt, nici la Fte-’ 
mura roșie Fabrica de confecții și 
nici la Progresul I.T.B., colective 
care înanii trecuți făceau să curgă... 
multă cerneală prin condeiul 
reporterilor sportivi, nu a-a făcut 
ide astă dată mare lucru. De ce?

„ SPORTUL POPULAR
2-a ..... Nr.2786

ficiale. In

HANDBAL: în
trecerile se orga
nizează numai pen
tru echipe femini
ne, în echipe pu
țind juca numai 
sportive care nu 
participă la . tma 
din competițiile o-

eitapa I concursurile se

(pe ra-

Spartachiada de vară a 
tineretului pe anul 1956 
se va desfășura după ur
mătorul program calen
daristic ;

ETAPA I (pe colective 
și comune) 1.IV-17.VI.

ETAPA a ll-a (pe loca
lități și centre de comu
ne)’ 18.VI-8.VI1.

ETAPA a lll-a
Ioane) 9-29.VI1.

ETAPA a IV-a 
giune) 3 5,VI!I.

ETAPA a V-a 
la București) 18 22.VIII. | 

vor desfășura sistem eliminatoriu, 
tur-retur. Durata meciurilor: 2 re
prize a 20 minute cu pauză de IO 
min. In caz de egalitate, câștigă 
echipa cea mai tînără fără a se 
mai face prelungiri.

(pe re-

(finala

OINĂ: la aceste 
concursuri pot lua 
parte numai echi
pele sătești. La 
etapa I concursu
rile se desfășoară 
sistem turneu. Pen
tru fiecare joc câ
știgat se acordă 2

însemnări

roate

șantierul hidro-

H A fi colectiv sportiv fruntaș în- 
tr-o regiune în care sînt angrenați 
In activitate sportivă de mase zeci 
de mii <îe tineri, este un lucru deo
sebit. De aceea colectivul „Construc- 
toruT'-Blcaz merită toate laudele 
Un singur exemplu vorbește de la 
sine: în cinci ani de zile, au pășit în 
sport, trecîndu-și toate normele 
GAf.A., peste 7000 de tineri și ti
nere, brigadieri pe •— -
centralei.

■ Reșița 
sportive... 
activiștilor . 
care consideră că frumosul stadion, 
bazinul de natațle, sălile și numeroa
sele terenuri existente nu reușesc 

găzduiască în bune condiții nu
mărul tot mai mare de sportivi. Și 
concluzia de mai sus a dus la o ini
țiativă. Cu sprijinul direcțiunii

suficiente baze 
este concluzia 
din localitate,

nu are
Aceasta 
sportivi

DE GÎND?
Un răspuns sută la sută exact nu 
se poate da. Uni; activiști invocă 
motivul lipsei de echipament, lipsă 
care a fost remediată exact cînd... 
a început vremea rece (Locomotiva 
Grivița Roșie). Activiștii altor co
lective vorbesc cu convingere des
pre imposibilitatea de a organiza 
întreceri de cros pe zăpadă (Știința 
Invățămînt, Voința Metalochimic 
etc.), de parcă ei înșiși n-ar fi 
asistat, nu maj departe decît du
minica trecută, la primele meciuri 
de fotbal, disputate totuși în... aer 
liber, exact în aceleași condiții 
în care puteau fi organizate și în
treceri de cros. In fond, crosul 
este, totuși, un important factor 
de călire. Iar călirea nu se face 
In... aer călduț.

Nici în restul țării situația nu se 
prezintă mai strălucit In puținele 
scrisori sosite (de la Baia Mare, 
Timișoara, etc.), se vorbește doar 
despre acțiuni propagandistice, 
pregătiri, înscrieri, ca și cînd am 
fi înainte de începutul etapei, nu 
în ultimele ei zile.

Comoditate ? Plictiseală ? Nepă
sare ? Greu de răspuns! Un sin
gur lucru este cert: colectivele tre
buie să iasă din apatie și să folo
sească tot timpul care a mai rămas, 
pentru organizarea concursurilor 
de cros. Și asta nu de dragul ci
frelor din rapoarte, ci de dragul 
sutelor _ de mii de tineri obișnuiți 
să participe 1a prima mare compe
tiție de primăvară și care doresc 
să aibă și acum această posibili
tate 

puncte, pentru joc egal 1 punct, 
pentru joc pierdut 0 puncte. Cîști- 
gătoare este echipa care acumu
lează cel mai mare număr 
puncte.

de

superioară).

Concursurile de 
VOLEI se organi
zează pentru echi
pele masculine (pî- T 
nă în finală) și 
pentru echipele fe
minine (pînă la e- 
tapa raională). Și 
la aceste întreceri 
pot participa numai 
sportivi care nu 
joacă în competiții 
oficiale f raionale, 
orășenești, regio
nale sau de categorie 
In etapa I: sistem turneu, în eta
pele superioare: sistem eliminatoriu. 
In toate etapele se vor juca două 
seturi din trei posibile.

d e
sînt de

competițiile
w/ le. In et

întrecerile 
FOTBAL 
asemenea rezerva
te sportivilor care 
nu participă la 

oficia- 
etapa I 

jocurile se dispu
tă sistem elimina

toriu, tur-retur, iar în etapele su
perioare sisten? eliminatoriu (un 
singur joc). Meciurile se desfășoa
ră în două reprize a 45 de minute.

Pot participa la aceste întreceri 
toți tinerii și adulții de la vîrstă de 
14 ani în sus, dacă sînt admiși la 
controlul medical. Nu pot participa 
în ramura de șport respectivă spor
tivii clasificați la orice categorie.

I.C.M.M.R. și al comitetului sindi
cal, tinerii metalurgiștl au pornit 
să-și construiască un nou bazin de 
înot (25 m. lungime, 12 m. lățime) 
care va fi terminat înainte de a în
cepe' întrecerile înotătorilor.

a De la sport de mase, la sport de 
performanță. Aceasta este evoluția 
firească, ilustrată prin realizările co
lectivului Avîntul — „Simo Geza“ 
din Tg. Mureș. Colectiv cunoscut în 
anii trecuți mai mult prin succesele 
sale în organizarea competițiilor de 
masă Avîntul „Simo Geza” are azi 12 
secții pe ramură de sport. dintre 
care cele de sporturi nautice, auto- 
moto, gimnastică și fotbal au spor
tivi clasificați în categorii supe
rioare.

B Cîți tineri numără întreprinde
rea El-Ba din Timișoara? S-ar părea 
că nici unul, dacă ar fi să ne luăm 
după'... cifra participanților la Spar
tachiada de iarnă a tineretului. Dar, 
cum tineretul este prezent pretutin
deni, ar fi greu de crezut că el lip
sește tocmai de la El-Ba. Ceea ce 
lipsește este mai degrabă Inițiativa 
activiștilor colectivului Metalul El- 
Ba, care au putut rămîne nepăsători 
față de importanța marii competi
ții

Luna construcțiilor 
și a amenajării 
bazelor sportive

Intre 1 aprilie și 1 mai se orga
nizează în întreaga țară „Luna 
construcțiilor și a amenajării ba- 
zelpr sportive". In cadrul acestei 
acțiuni, colectivele sportive, cu spri
jinul organizațiilor de bază U.T.M., 
al comitetelor sindicale și al co
mitetelor C.F.S. vor amenaja cele 
mai felurite baze sportive, printre 
care: terenuri de fotbal, volei, 
baschet, poligoane de tir, piste 
pentru atletism, gropi de sărituri, 
bazine de înot, popicărîi, porticuri 
de gimnastică și pista pentru cursa 
cu obstacole G.M.A.

„Luna construcțiilor și a ame
najării bazelor sportive" sa putea 
fi prelungită în anumite regiuni 
ale țării, acolo unde vremea se va 
menține nefavorabilă, pînă la I 
iunie.

Colectivele sportive împreună cu 
organizațiile de bază U.T.M. vor 
trebui să folosească din plin a- 
ceastă perioadă, mobilizînd în ju
rul lor pe tinerii sportivi, pe toți 
membrii de colective.

MOTIVE OBIECTIVE

de ciori cron-

Era pe la jumătatea lunii fe
bruarie. Se părea că o să ningă, 
dar norii plumburii nu-și dezlega
seră încă băierile.

— Ce zici, Oțăîene, vine „alba" 
ari... Cel întrebat a pus mina strea
șină la ochi, a cercetat cu privirea 
cerul plumburiu și a răspuns :

— Cred că pînă mîine dimineață 
ninge sigur, tovarășe președinte. 
Prea umblă stoluri 
cănind, iar vîntul...

— S-o ia dracu 
Dacă n-a venit în 
să zic in ianuarie... tocmai acum o 
să vie? Dar ia stai puțin neni- 
șorule. Tu n-ai auzit că luna asta 
sînt prevăzute ploi? Așa că ciorile 
tale...

— Parcă eu aș vrea să ningă 
tocmai acum, tovarășe președinte? 
Nu vă dați seama că și așa sîntcm 
destul de aglomerați. Dacă mai și 
ninge, ne-am ars. Campionate de 
schi, Spartachiadă, concursuri, 
cupe, un șir întreg de belele..

— Ar fi bine să fim totuși... pre
văzători. Pune imediat mina pe 
turti e și creion și scrie: „Intrucît 
in regiunea noastră n-a căzut ză
padă suficientă, etapa regională a 
campionatului republican de schi 
nu se mai organizează... I Pînă di
spară să dai notă telefonică la toa
te raioanele.

...A doua zi dimineața, cîmpul 
îmbrăcase haina albă. Tinerii din 
regiunea Pitești și-au legat schiu- 
rile de picioare și au porn i pe 
dealuri. Copiii cu săniuțele umpleau 
de zarvă ulițele satelor. In colecti
vele sportive era mare fierbere. 
Peste tot zăpada a adus bucuriile 
ei. La comitetul regional C.F.S. 
Pitești, însă, s-a așternut tristețea. 
Cufundați în gînduri, cei trei acti
viști urmăreau absenți zborul lin 
al fulgilor de zăpadă. Deodată, to
varășul Duduleanu, președintele 
comitetului, sparse gheata tăcerii: 
„Ce ne facem fraților? Fi-ți-ar cio
rile de ris, Oțelene! Acum trebuie 
să... Și tovarășul Duduleanu n-a 
mai apucat să termine ce-avea de 
gind să spună. Telefonul a zbîrnîit 
prelung... De la celălalt capăt al 
firului începură a sosi vești nenlil- 
cute.

— Aici Constantinescu, președin
tele comitetului raional C.F.S. Rîm
nicu Vîlcea. Cu cine vorbesc?

— La telefon, Oțeleanu. Ce do
riți ?

— Mă interesează data cînd se 
va (ine etapa regională a campio
natului de schi al R.P.R. La noi 
s-a desfășurat în condiții bune eta
pa raională și s-au calificat pen
tru etapa următoare 18 tineri. Am 
avut peste 120 partidpanți...

— Sțai... stai, nu te grăbi, Con- 
stantinescule. încă nu s-a hotărlt 
data desfășurării etapei. Și apoi, 
mai este timp. De fapt, noi cre
deam că nici 
sîntem siguri 
prin

A 
cest 

de ninsoare1 
decembrie, hai

nu se mai ține. N J 
dacă s-a făcut ceva

scurtă pauză. In a
raioane, 
urmat o 
timp, s-a luat hotărîrea: 
Ia să nu ne mai bată la cap

ăștia din Rîmnicu Vîlcea. Știm noi 
ce le poate pielea. Spune că n-a
vem fonduri.

— Să vezi... tovarășe Constanti
nescu, nu avem fonduri.

— Bine atunci să comunicăm la 
' București, că poate... Și iarăși a 

urmat o pauză. Spune-i și d-ta 
ceva despre lipsa de condiții, îl zo
rea de la spate președintele pe O-, 
(eleanu.

— Hai să zicem că fonduri am 

Prin, muncă voluntară au fost construite zeci și sute 
sportive. Munca voluntară să stea ța baza acțiunii de noi amena
jări sportive, din „Luna construcțiilor și amenajării bazelor spor
tive".

găsi noi Constantinescule, dar aa 
ne facem cu zăpada? E foarte 
mică și nu-i bună pentru schi.

— Am o propunere, tov. Oțelea
nu, răspunse vocea din telefon. Să 
se țină etapa regională la Rîmnicu 
Vîlcea. Organizăm noi totul. Aici 
este zăpadă foarte bună. 0 să fiți 
mulțumiți...!

La insistențele repetate ale tova
rășului Constantinescu, cel de Ut 
regiune s-au făcut... foc. „Asta în-t 
seamnă supraapreciere", șt-au zis 
ei. De aceea tov. Oțeleanu, a găsit 
de cuviință că pentru a-l domoli pe 
președintele neastîmpărat trebuia 
să facă -iz de cuvinte mai „tari":

— Asta-i hotărîrea comitetului 
regional, tovarășe, se răsti el l 
Ceea ce faci d-ta se cheamă anar
hie. Și nu uita că ești... raion.

Văzînd că nici așa nu reușesc 
să-l sperie, cei de la „regiune" au 
lăsat-o mai... moale.

— Tovarășe Constantinescu, cred 
că nu-i cazul să te lămuresc 
acum. D-ta știi foarte bine că noî, 
nu prea avem schiori grozavi. Să 
zicem că organizăm etapa regio
nală. Dar, ia gîndește-te, cei ce 
vor merge la etapa pe centre de 
regiuni nu ne vor face de rușine?, 
Așa că... Mai bine să ne lăsăm pă
gubași. Avem toate șansele să scă
păm cu fața curată

— Bine, tovarășe, dan întrece
rea este întrecere, indiferent de 
rezultat. Va cîștiga cel mai...

— Asta-'i bună. înțelege tovarășe 
că regiunea a hotărlt să nu se 
țină. Ce mai tura-vura. D-ta în
cerci cu orice preț să produci de-< 
zordine.

Și tov. Oțeleanu a trîntit supă
rat receptorul pe furcă.

...Luna martie e gata să plece... 
eu zăpadă cu tot. Ei! Acum zicem 
și noi că cei de la comitetul regio
nal C.F.S. Pitești pot... să invoace 
pe drept cuvînt „motive obiective". 
S-a topit zăpada și gata. Doar n~o 
să organizeze campionat de schi 
sau de săniuțe pe... iarbă.

V. GODESCU

Iși vor amenaja 
noi baze sportive

In sala sfatului popular comunal 
Mihăilești, regiunea* București, a 
avut loc recent o ședință în care 
s-a discutat despre activitatea 
sportivă ce se desfășoară aci. Dez- 
bătînd cu multă seriozitate această 
problemă, tinerii sportivi din Mw 
hăilești au făcut propuneri intere
sante pentru dezvoltarea sportului 
în comuna lor. Utemistul C. Bă dus 
lescu, membru al echipei de fotbal1, 
a arătat că este necesar, în primul 
rînd, să se amenajeze o bază spor-; 
tivă. Propunerii lui i s-au alăturat 
mulți alți sportivi. Apoi, a luat cu- 
vîntul tov. P. Petre, președintele 
sfatului popular comunal și depu
tat raional, care s-a angajat în 
fața tinerilor sportivi să munceas
că pentru a da viață propunerilor 
făcute de ei. La sfirșitul ședinței 
s-a luat hotărîrea de a se îngrădi 
terenul de fotbal, de a se amenaja1 
o pistă de atletism și două tere-i 
nuri de volei, din resurse locale.

Ion Popescu, corespondent



„Sportul poate fi tun bogat izvor de inspirație .f.
Interviu cu George Maeovescu

REALIZATORII FILMULUI „NUFĂRUL ROȘU” 
IN MIJLOCUL SPORTIVILOR DINAMOVIȘTI

Oamenii se pasionează pentru o 
activitate sau alta. Asta de cînd 
lumea. Unii îndrăgesc artele, alții 
efortul fizic, orj cine știe ce alt
ceva. Cît de prudent, chiar temă
tor, te apropii de cei pe care, din- 
tr-o necesitate ori alta, dorești să-i 
consulți în legătură cu ceea ce în
drăgești mai mult.

Dar cît de uriașă ne este bucu
ria, cînd întâmplarea ne scoate în 
cale oa,meni care vibrează la fel 
ca noi, care împărtășesc măcar o 
parte din dragostea pe care ne-am 
dăruit-o pasiunii mărturisite.

Bătînd la ușa scriitorului Geor
ge Maeovescu pot spune că am 
îndeplinit doar o formalitate, de
oarece aceasta era... deschisă. In 
interiorul simplu, înveselit de o a- 
devărată colecție de vase cu mo
tive romînești, nespus de primitor, 
Bm petrecut o după-amiază îneîn- 
tătoare ne care un amurg liniști
tor a încheiat-o, oferind un cadru 
admirabil și intim evocărilor că
rora le-am fost martor.

— In ce măsură poate sluji spor
tul drept izvor de inspirație pentru 
lucrările literare? l-am întrebat, 
printre altele, pe interlocutorul 
meu. Și ce legătură credeți că 
poate, ori trebuie să existe, între 
activitatea sportivă, ca preocupare 
a maselor de tineret, și procesul de 
creație literară.

— S-ar putea răspunde simplu • 
In măsura în care orice activitate 
a maselor este izvor de inspirație 
pentru scriitor.

De altfel, literatura nu este atît 
de săracă pe cît s ar crede, in o~ 
pere inspirate, în întregime sau în 
parte, din viața sportivă. Nu pu
ține sînt volumele în care găseșty 
măcar cîteva imagini dintr-o ac
țiune sportivă. Amintește-ți, de 
pildă, de faimoasa scenă a vînă- 
toarei lupului din „Război și pace" 
de Lew Tolstoi. Gîndește-te la fap
tul că mersul pe jos — sport prac
ticat de altfel de multă lume — 
l-a determinat pe Calistrat Hogaș 
să ne lase, „Prin munții Neamțu
lui", pagini de o rară frumusețe 
pe care numai un îndrăgostit al 
umblatului pe toate coclaurile le 
poate scrie

Mă întrebi dacă poate exista 
vreo legătură între activitatea 
sportivă — luată ca o preocupare 
a maselor de tineret — și procesul 
de creație literară.

Este cert că astăzi sportul a cu
prins masele. N-a fost întotdeauna 
așa, mai cu seamă în (ara noastră. 
Acum vreo 25 de ani, un meci de 
volei era o raritate, iar spectato
rii... și mai rari. Pe vechea „Fede
rație" (Stadionul Tineretului de 
Ungă Arcul de Triumf) cînd se a- 
dunau 50 de spectatori la un med 
de rugbi, era un eveniment. O 
școală de box era un lux.

Material sportiv? Unde sînteți 
voi, colegi de școală cu care am 
înființai în clasa a doua a liceu
lui de la Sf. Sava o echipă de fot
bal? Vă mai amintiți cum am cum
părat noi prima minge și cum 
ne-am tînguit după ea cînd ne-a 
Jost confiscată de un pedagog care 
ne considera drept haimanede pen
tru simplul motiv că făceam sport? 
Vă mai aduceți aminte cum am 
văzui noi primul meci de box. la 
circul S'doli? Vechea baracă a dis
părut, dar cînd trec și azi pe che
lul Dîmboviței, pe lingă Teatrut de 
Operetă, pe acolo pe unde altădată 
era instalat circul Sidoli, revăd ca 
tntr.un fum ce se îndepărtează tot 
mat mult, seîndura desprinsă din 
cuie, pe unde ne-am strecurat în 
circ...

Uneori mă duc la stadionul „23 
’August". 90 000 de oameni — și 
poate și mai mulți — freamătă ca 
o mare tălăzuită cînd Ozon a tras 
alături. Mă gindesc atunci la mica 
arenă Romcomit (era pe locul unde 
astăzi se află Facultatea de Științe 
Juridice). Ce mare mi se părea 
acum 25 de ani! Șl cît de goală 
era cîteodată acea mică arenă, deși 
pe teren se aflau Wetzer, Vogi, 
Tânzer, Ciolac, Rafinski, Zombori, 
Melchior, Dobo! Acolo, pe acea a- 
renă, am îmbrăcat pentru prima 
dată tricoul unei echipe, acolo pe 
dcea arenă cu tribune minuscule 
din lemn, m-am simțit în al nou
lea cer cînd, la un plonjon mai în
drăzneț, am auzit cifeva aplauze.

Văd astăzi me
ciuri de fotbal în 
sate; concursuri at
letice se (in în lo
calități unde in a- 
fară de (urcă sau 
poarcă, nu se cu
noștea alt... sport. 
Voleiul a devenit 
un fel de obsesie, 
dacă mi se îngădu
ie să numesc astfel 
această pasiune 
nestăvilită a tine
retului nostru pen
tru sportul amintit.

Și atunci ce altă 
legătură mai lip
sește între sport și 
creația literară ? 
Aceste sute de mii 
de oameni tineri 
care fac sport nu 
au o viață a lor, 
problemele lor, gîn- 
durile și sentimen
tele lor ?

Marea bucurie a 
învingătorului, tris
tețea trecătoare a 
învinsului, concen
trarea voinței — 
de pildă — în fina
lul unei curse de 
100 metri, tenaci
tatea, toate acestea 
nu pot alcătui surse de inspirație ?

— Fiindcă nu mă aflu în fața 
unui „străin" în ale sportului, îmi 
permit să întreb: vedeți vreo ne
potrivire între efortul fizic orga
nizat și intelect? Credeți că scrii
torii nu pot practica sportul?

— Să-ți răspund printr-o între
bare: sportivii pot să scrie? Și să-ți 
dau tot eu soluția: desigur. Aceas
ta depinde de aptitudini. Așa și cu 
scriitorii. Și ei pot face sport. De
pinde de aptitudini...

Cît privește presupusa nepotri
vire dintre efortul fizic organizat 
și intelect, mi se pare că este o sim
plă... presupunere. Dacă am gîndi 
altfel am putea ajunge la conclu
zia că un muncitor care depune 
un efort fizic n-ar putea fi în ace
lași timp și un om cu activitate 
intelectuală. Or, această concluzie, 
ar fi complet greșită, și viața o 
desminte în mod categoric.

— Și totuși, am îndrăznit, în ciu
da acestor evidente legături dintre 
sport și literatură, ca și în pofida 
numeroaselor premize care favo
rizează această legătură și care aș
teaptă doar să fie constatate, scrii
torii noștri nu redau in operele lor 
aproape nimic din complexitatea 
vieții sportive. Ce posibilități în
trevedeți pentru schimbarea acestei 
stări de fapt?

— Este adevărat că în literatura 
noastră act'uilă, viața sportivă este 
foarte puțin oglindită, deși sînt 
destui scriitori care iubesc sportul. 
(Mai ales din tribună/).

Există, însă, posibilitatea ca si

( In valea Jiului, acolo tunde frea- 
Z mă tui muncii spornice nu contene- 
Xște nicicînd, unde vrednicii mi- 
/neri, sfredelind adîncurile pămîn- 
xtutui, scot la lumină mii de tone 
Xde cărbuni peste plan, oamenii au 
/învățat în anii din urmă să iu- 
zbească sportul, viața clocotitoare, 
X dinamică a stadioanelor. Multe ra- 
/ rituri sportive sînt practicate astăzi 
zîn valea Jiului, dar dintre toate 
X fotbalul se bucură de cea mai mare 
/popularitate. Cît despre fotbaliștii 
Zdin echipa Minerul, participantă la 
^campionatul categoriei A, se poate 
^spune că sînt înconjurați de toată 
X dragostea oamenilor care muncesc 
/pe aceste meleaguri.
Z ...Cînd am poposit pe stadionul 
NMinerul din Petroșani, tîrziu după 
horele amiezii, antrenamentele fot- 
zbaliștilor erau în toi.
Z — I-ați recunoscut, nu ? — spuse 
Xînsoțitorul meu, un t’năr miner pri- 
x ceput în ale fotbalului. Cel de colo, 
Zcare trimite mingea cu capul este 
Xlosif Deleanu, meșter lăcătuș, frun- 
xtaș în producție la U.R.U.M.P., iar 
/cel care a prfmit-o este Ștefan Coi- 
Xdum. Trebuie să știți că și Coidum 
Xeste un vrednic muncitor. El se ca

tuația să se schimbe. Forurile con
ducătoare ale sportului nostru, îm
preună cu Uniunea Scriitorilor, pot 
găsi forme de apropiere a scriito
rilor de lumea sportivă, de sfirnire 
a interesului scriitorilor pentru 
crearea unor opere inspirate de 
sport. De oildă, n-ar fi rău dacă 
în deplasările unor sportivi în țari 
și în străinătate ar fi invitați și 
scriitori. Legăturile ar fi trainice, 
oamenii s-ar cunoaște reciproc, 
scriitorul ar trăi în atmosfera 
sportivilor și impresiile s-ar. con
cretiza în opere de artă.

Pentru că așa se nasc operele 
literare: din trăirea intensă a vie
ții !

Aceste ultime cuvinte ne-au adtts 
din nou pe panta mărturisirilor din 
anii în care tinerețea își făcuse un 
bun tovarăș din sport.

L-am părăsit pe George Maco- 
vescu cînd amurgul își țesuse o 
pînză deasă. I-am păstrat însă 
imaginea: adincit în fotoliu, cufun
dat în amintiri, plin de o forță 
evocatoare...

Poate într-un amurg asemănă
tor, cînd aducerile aminte îl vor 
asalta din nou, scriitorul își va 
aprinde lampa de birou lăsîndu-și 
condeiul să lunece peste filele al
be, dînd viață imaginilor pe care 
acum Ie păstrează doar pentru el, 
reînviind pentru tineretul de azi pe 
pionierii activității sportive bucu- 
reștene.

r EM. VALERIU 

TotMsBi wmm
lifică acum în mecanica de preci
zie.

Ne-iam apropiat de jucători.
— E bine, tovarășe inginer ?
Cel care întrebase era tînărul 

portar Gram, iar întrebarea fuse
se adresată colegului său puțintel 
mai vîrstnic, Aurel Crîsnic. Deși 
mai are încă patru examene de 
trecut, lui Crîsnic, student sîrguin- 
cios în ultimul an al Institutului de 
Mine, i se spune de pe acum „in
ginerul". La fel se întîmplă și cu 
Gheorghe Romoșan, alt titular de 
bază al echipei. Despre Grîsnic se 
poate spune că este și un „pro
fesor" bun. Intr-adevăr, el îl în
vață cu răbdare și perseverență pe 
Gram, elev la școala de artificieri, 
destăinuindu-i fiecare din „tainele" 
portarului de fotbal.

Dar, să ne îndreptăm privirile și 
spre altă parte a terenului. Iată : 
Petre Vasiu, tehnician la mina Pe- 
trila, schimbă pase cu studentul 
Ion Panait, din anul IV al Insti
tutului de Mine. Sub „ochiul" atent 
al antrenorului secund Gricovan 
studentul Emeric Farcas din anul 
V, strungarul Ladislau Demien de 
la mina Vulcan, șeful serviciului

In cadrul activității cultural-edu
cative, consiliul sportiv regional 
Dinamo București a organizat de 
curînd o întîlnire a sportivilor di- 
namoviști cu realizatorii primului 
film romînesc în culori „Nufărul 
roșu". Din partea studioului cine
matografic București, au participat 
tovarășii Edgar Elian, director, 
Gh. Tobias, regizor. Ion Stoica, o- 
perator, laureat al premiului de stat, 
Nucu Păunescu, laureat al premiu
lui de stat, Tatiana Ieckel, precum 
și elevii Ion Munteanu și Avram 
Mihai, eroii principali ai filmului, 
care interpretează rolurile lui Li
pan și — respectiv — Mărunțelu.

Cu acest prilej, tov. Edgar Elian 
a vorbit despre caracteristicile nou

Activiști sportivi distinși' 
cu insigna „Merite in sport”

De curînd, în sala de spectacole 
a sfatului popular orășenesc din 
Cluj a avut loc o ședință festivă, 
în cadrul căreia numeroși acti
viști sportivi din orașul și regiu
nea .Cluj au fost distinși cu insigna 
„Merite în sport".

Ședința a fost deschisă de tov. 
Carol Schnopfel, președintele comi
tetului orășenesc C.F.S. Cikij.

După aceea, tov. Petre Szilagy 
a prezentat o dare de seamă, în 
care a scos în evidență frumo«ele 
rezultate obținute de activiștii 
sportivi din orașul și regiunea 
Gluj, în direcția dezvoltării mișcă
rii de cultură fizică șl sport, pe 
temeiiu'ni cît mai sănătoase.

A urmat apoi, festivitatea de de
cernare a insignelor. Au primit In
signa „Menite în sport" următorii 
activiști sportivi:

Dr. Ion Arnăutu și Eugen Ro- 
mînțeanu (atletism), loan Șerb 
(fotbal), Augustin Todor (popice), 
Dr. Victor Mal coci (șah), Antuța 
Dumbravă (profesoară de educa-

Interesante jocuri de volei 
in sala Floreasca

Sala Floreasca găzduiește mîinie 
după-amiază cîteva interesante me
ciuri de volei între cele mai bune 
formații ale țării. Intîlnirile, orga
nizate pentru verificarea pregătiri
lor efectuate în ultima vreme, se 
vor desfășura în următoarea ordine: 
de la ora 16 : Constructorul-Voința 
Orașul Stalin (fem.), Dinamo-Pro- 
gresul C.P.C.S. (feminin), C.C.A.* 
Progresul I.T.B. (masculin), Df- 
namo-Locomotiva București (mas
culin). Jocurile suscită un deosebit 
interes, deoarece opun formații de 
valoare echilibrată, între oare există 
o rivalitate sportivă bine cunoscută.

administrativ Victor Gabor de la
I.ÂV.J.  și elevul școlii de maiștri 
mineri Tudor Paraschiva, căpitanul 
echipei, își exersează „șutul", tră- 
gînd spre poarta în care se află 
acum Gram. Intr-un colț, noul cen. 
tru înaintaș, farmacistul Laiurențiu 
Munteanu, tînărul Tîrnăveianu, teh
nician ia mina Vulcan, ș; funcțio
narul Ion Sima își desăvîrșesc șl 
ei pregătirea tehnică.

Grijuliu, antrenorul Andrei Șepci 
trece pe Ia fiecare „sector" în parte 
și, maj cu un sfat, mai cu o vor
bă de duh, face ca treaba să mear
gă „ca pe roate"...

Cîteva ore mai tîrziu, am asistat 
la o ședință a secției de fotbal 
„Minerul" Petroșani. Printre cel 
care veniseră să-și spună părerea 
în legătură cu bunul mers al sec
ției erau muncitori de seamă, ves
tiți în întreaga țară. Se aflau a- 
colo Haidu Iuliu, Erou al Muncii 
Socialiste, Kopetin Geza și Mihai 
Stefan, membri ai secției de fot
bal.

Cînd a luat cuvîntul Kopetin 
Geza, s-a așternut în sală liniște 
adîncă. „Eu, dragi tovarăși fotba
liști, a spus el, vreau să vă vorbesc

lui film romînesc, iar regizorul fii* 
mului, Gh. Tobias, a povestit spor
tivilor unele momente din activi
tatea de turnare a filmului. In con
tinuare, a avut loc prezentarea fii* 
mului „Nufărul roșu" care a fost 
mult apreciat de sportivii dinamo- 
viști, atît pentru tema sa deosebit 
de instructivă cît și pentru rnodul 
cum regizorul și actorii au reușit 
să pună în scenă acțiunea filmu
lui. |

In discuțiile care au avut loct 
sportivii dinamoviști și-au expusei 
impresiile despre film, felicitînd p» 
realizatori. In încheierea întîlnirH! 
tov. Tobias a mulțumit sportivii®*- 
dinamoviști pentru calda primire 
pe care le-au făcut-o.

ție fizică din Cluj), Samoilă Nussw 
baium și Diomisie Szabo (gimnas* 
tică), Liviu Sîngeoffveanu (ho* 
chei), Zoltan Stuparu (baschet)* 
Zador Tordal (alpinism), Ladislait 
Benda (tenis de masă), Gheorghe 
Clasa și Dr. Mircea Luca (fotbal)» 
Carol Koka (activist sportiv Voi»* 
ța), Francisk Luk (activist P.M.R^ 
reg. Cluj), Francisc Kulcsair (pre
ședintele sfatului popular regional 
Cluj), Petre Jurcă (președintei» 
sfatului popular orășenesc Gluj)* 
Aurel Vasitescu (secretarul statului 
popular regional Cluj), Avram Va
sale (secretarul Consiliului Sin di» 
cal Regional Cluj), Alexandru Do» 
mocoș (activist C.F.S. Sărmaș)* 
loan Bogdan (activist sportiv vo* 
limtar Gîmpeni), Caro! Dotz (acti* 
vist sportiv voluntar Bistrița), A» 
lexandru Crișan (profesor de edu-> 
cație fizică din Bistrița), Anatoli® 
Aromînesed (profesor de educați® 
fizică din Zalău), Francisc Koncz 
(activist sportiv voluntar din Gher
la), Victor Rimbaș (profesor de e- 
ducație fizică din Aiud), Anatoli® 
Hobet (profesor de educație tizică 
din Turda), Virgil Ștefănescu (an
trenor de atletrsm din Cîmpia Tur* 
zii) și Vasile Pogăceanu (activist 
C.F.S. Turda).
(de Ia subredacția noastră din 
Cluj).

Cititori!
Abortați-vă

la revista de sport ilustrată 
STADION 

pentru a fi Ia timp informați 
prin numeroase foto-reportaje 
despre evenimentele sportive 
din țară și de peste hotare

despre întrecere. Acolo jos, în mind, 
întrecerea noastră este cinstită, 
dreaptă, pe față. Cel mai vrednic 
ciștigă. Dacă sîntem întrecuți, U 
felicităm pe învingător și îi strin
gent mina tovărășește. Și la fotbal 
trebuie să fie așa. E oare bine să-ți 
scoți partenerul din întrecere prin 
joc* nepermis? La noi în mină nit 
se întîmplă așa ceva. Pe terenul de 
fotbal este uneori altfel. Tovarășii 
Vasiu, Sima, Farcaș și Panait, carp 
joacă uneori mai dur declt e ne
cesar, n-au nimic de spus? Noi, 
minerii din valea Jiului, ti iubim pe 
fotbaliștii noștri. Noi nu le cerem, 
victorii cu orice preț, ci joc fru
mos, spectacol fotbalistic de bund 
calitate".

Antrenorul Șepci tn-a petrecut 
la plecare.

— Am învățat multe în ședința 
asta, mi-a spus el. Echipa noastră 
va deveni o formație apreciată 
pretutindeni pentru jocul ei de ca
litate.
_____ FLORIN BRATAN
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Prin sălile de box bucureștene...
r IMr-un aiuvul apărut zilele tre
cute ta «ceste coloane pusesem în
trebarea^ ce fac oare acum boxerii 
noștri fnmtași? Dacă vă amintiți) 
răspunsul era categoric: se com
plac Intr-o inactivitate conipetițlo- 
nală aproape totală. In mod firesc, 
rămînea de văzut în ce măsură pu- 
giliștii fruntași rrai participă la 
antrenamente. Căci, oricum : mai 
bine fără activitate competition ață 
susținută, dar cu antrenamentele 
la zi, decît fără activitate com.peti- 
tionaiă și ...fără nici Un fel de an
trenament. Antrenamentele regu
late și riguroase duc l'a îmbunătă
țirea pregătirii tehnice, tactice și 
fizice, iar de acest lucru _ boxerii 
noștri, chiar cei mai buni, au ne
voie fără doar și poate. Să vedem 
deci cu ce se ocupă actualmente 
pHgiliștii bucureșteni.

LA ÎNCEPUT, CITEVA APRE
CIERI POZITIVE

Boxerii de la C.CA. desfășoară 
pregătiri lăudabile în spațioasa și 
modern utilata sală dte str. Ura
nus. Ei nu precupețesc eforturile 
pentru a-și desăvîrși forma sportivă 
în vederea competițiilor în perspec- 
fivă. Trebuie subliniat, de altfel, că 
o formație a pugiliștilor militari, 
alcătuită, printre alții, din Șerbu 
Neacșu, N. Mîndreanu. Toma Iile, 
Victor Șchiopu și St. Bogdan, a e- 
voluat la Iași, iar pe curînd este 
prevăzută o întîlnire între C.C.A. 
și o selecționată locală la PIoești. 
Lotul militarilor s-a mărit cu o 
serie de elemente tinere și talen
tate: Grigore Ion, V. Vintilă, Pavel 
Rînjea, Stroe Trifan și Andrei Ol- 
teanu. Antrenorul Marcu Spakov este 
decis să facă din nou o figură re
marcabilă cu boxerii săi la campio
natele republicane individuale șl 
pentru aceasta aplică vechiul pro
verb „cine se scoală de dimi
neață..."

O atmosferă de muncă intensă 
am găsit și în sala colectivului Fla
mura roșie Alimentația publică, 
unde în ciuda unor condiții im
proprii, antrenorii Gh.. Axiofi și 
lxica Romano pregătesc cu con
știinciozitate un numeros lot de 
boxeri. Dacă dintre pugiliștii care 
se antrenează aci Dumitru Mîțu 
poate fi dat exemplu de seriozitate, 
nu este mai puțin adevărat că sînt 
și unii boxeri (Bătrînu Tănase și 
Mircea Mihai) care nu mai dau cu 
lunile pe la antrenament. Lucruri 
bune s-ar rutea spune și despre ac
tivitatea secției de box a colecti
vului Progresul-Gospodării. Antre
norul Lucian Popescu suprave
ghează aci pregătirile unui iot de
stul de numeros, în rindurite căruia 
se remarcă două nume noi... dar 
totuși vechi: „ușorul" Ion Mantoma 
și „semimijlociul” Sandu Dumitrei. 
Lucian Popescu a ținut să ne evi
dențieze seriozitatea exemplară cu 
care , lucrează" Marin Ciobanii și 
ni s-a plîns de lipsa... reuniunilor. 
O plîngere pe care — de altfel — 
•m întîlnit-o pretutindeni...

DIN NEPĂSAREA COLEC 
TIVELOR

Despre boxerii de la Metalul 
Electromagnetica s-ar putea spune 
că fac antrenamentele în condi- 
țiuni... polare. Intr-adevăr, condu
cerea colectivului i-a „remis” an
trenorului Mihai Voinea un număr 
de 30 (treizeci) bucăți de lemn și o 
lădită de cărbuni pentru încă’zirea 
sălii de antrenament pe tot timpul 
iernii 1 Este lesne de închipuit că, 
în asemenea condiții, nu pot exista 
diterente prea mari de temperatură 
între antrenamentele de sală și cele 
în... aer liber. Noroc însă că sala Se 
mai încălzește de două o-i pe săn- 
tămînă: a'unci cînd elevele școlii 
elementare nr 25 au ore de gim
nastică *n 3ceastă sală si vin cu...

Hsfi’-ji propriu. Poate că, 
din această cauză, absențele repe
tate d-» ia antrenament ale unor 
boxeri ca Ion Borz. Adalbert Roz- 
novschi Grigore Cristea și Petre 
Bălăne=/-U nu mai aoar atît de con
damnabile...

Dificultăți serioase întîmnină și 
anf-enoru! Marin Stănescu în pre
gătirea boxerilor săi de la Metalul 
„Kliment Gottwald". Intr-adevăr, 
nici aci sala de an'renament nu 
este încălzită, iar echipamentul este 
aproape inexistent. Răspunderea 
revine în cea mai mare măsură con
ducerii colectivului, care manifestă 
o atitudine de nepăsare față de 
problema răspîndirfi boxului în rîn- 
durile muncitorilor din întreprinde
re. S-ar putea sipune că nici boxerii 
de la Constructorul mi sta'u mal 
Mrte, deși antrenorul Ștefan lorda- 
che depune reale străduințe la șe- 
dînțele de antrenament. Sala ace
stui colectiv este prost întreținută, 

’deoarece nu se găsesc fonduri pen
tru procurarea a 20 litri de „Pe- 
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trosin" (aproximativ 70 lei...) pen
tru curățatul parchetului. Și aci am 
notat dteva absențe repetate: Fr. 
Ntmciovici și Gh. Zverglnsdii n-au 
mai dat pe la sală tocmai de la 
campionatele republicane indivădua-- 
le din septembrie, iar Petre Podani 
de la terminarea campionatului re-- 
publican pe echipe.

„CIND PISICA NU-I ACASA...“

Proverbul acesta se potrivește 
foarte bine cu situația existentă în 
aceste zile tn sălile colectivelor Me-' 
talul „23 August" și Metalul „Matyas 
Rakosi". Cînd am poposit în sala 
Claudiu, acolo unde antrenorul 
Zamfir Popazu supraveghează de 
obicei antrenamentele secției de box 
a metalurgiștilor de la „23 August" 
am găsit spre surprinderea noastră, 
un efectiv de... 4 boxeri: Dănilă 
Done, Alex. Călărașu (revenit „la 
matcă" după terminarea stagiului 
militar), Gh. Dumitru și C. Cio- 
botaru. Ceilalți? Lipsă la apel 1 An
trenorul Zamfir Popazu fiind plecat 
ia Cluj, la finalele campionatului 
de calificare, boxerii metalurgîști 
au crezut, probabil, că pot lua... va
canță. Nu-i mai puțin adevărat că 
stnt și unii boxeri de la „23 Au

Profitind de faptul că antienorii pleacă uneori 
în deplasare, unii boxeri fruntași se antre
nează cu superficialitate.

— Nu-ți iei o coardă ?
— La ce bun? Antrencf-ul nu-i aid și a\șa e mai comod! !!

36 echipe de haiudisal inceji imine 
activitatea oficială

Iată că data mult așteptată de 
iubitorii handbalului din țara noa
stră a sosit, vestind începerea celor 
trei campionate republicane de 
handbal: masculin categoria A, 
feminin categoria A și masculin 
categoria B. Cele 36 de echipe care 
își vor disputa mîine primele par
tide din cadrul acestor campionate, 
și-au început de mult pregătirile, 
astfel că acum așteaptă cu încre
dere întîlnirile etapei întîi a aces
tor importante competiții.

Și acum iată programul etapei de 
mîine în campionatul republican 
masculin categoria A:

BUCUREȘTI: C C.A.-Flamura ro
șie Cisnădie (teren Locomotiva 
P.T.T. ora 11,30); Dinamo 6-Flacă- 
ra PIoești (teren Dinamo 3 ora 17); 
SIBIU: Voința-Reprezerrta’tiva or. 
Făgăraș; IAȘI: Știința-Metalul Ti
mișoara; TIMIȘOARA: Știința-Me
talul Reșița; ORAȘUL STALIN: 
Dinamo-Progresul Arad.

In campionatul feminin categoria 
A sînt programate următoarele 
partide:

BUCUREȘTI: Flamura roșie-Fla- 
mura roșie Buhuși (teren Dinamo 
3 ora 14); Știința I.C.F.-Flamura 
roșie Sighișoara (teren Dinamo 3 
ora 15); TIMIȘOARA: Flamura 
roșie-Știința Min. Invățămîntului 
București; ORAȘUL STALIN: Pro- 
gresuI-Știința Timișoara; TG. MU
REȘ: Progresul-Metalul Reșița; 
SIBIU: Flamura roșie-Avîntul Co- 
dlea.

Prima etapă a campionatului 
masculin categoria B opune urmă
toarele echipe:

BUCUREȘTI: Știința I.CF.-Lo- 
comotiva Gara de Nord (teren Di
namo 3 ora 16); GALAȚI: Știința- 
Dinamo Tg. Mureș; BACAU: Pro- 
gresul-RecoIta Variaș; REȘIȚA:
Metalul l.C.M-Recolta Jimbolia;
SIBIU: Constructorul-Progresul O- 
do-hei; T1RGOVIȘTE: MetaluL

,s - 

gust" care se află cam de multă 
vyțeme tn „vacanță”: Dumiru Rizea, 
Station Gheorghe, Petre Dumitrescu 
ț. a.

Dacă situația de aci nu ne-a sa- 
ttafăctft, apoi și mai puțin ne-au 
tacurat cele văzute — tn absența 
antrenorului I. ChTrlac — plecat și 
el Ia Cluj — ta sala colectivului 
Metalul ,Matyas Rakoși". De fapt, 
aci n-am văzut nimic, pentru sim
plul motiv că ușa sălii de antre-' 
nament era închisă cu un lacăt 
mare și... siguri

■ir
Din cele constatate în sălile de 

box bucureștene, putem desprinde 
următoarele:

1. Sînt încă boxeri fruntași oare 
dovedesc neseriozitate;

2. Conducerile colectivelor mani
festă adeseori o atitudine vitregă 
față de secțiile de box;

3. Planurile de antrenamente sînt 
folosite foarte rar și uneori nici ml 
există;

4. Lipsa activității competiționafe 
duce la acalmie, somnolentă și de
zinteres...

Concluziile se impun singure.

MARIUS GODEANU

ACTIVITATEA
In orașul Sibiu natația cunoaște 

o veche și frumoasă tradiție. In 
orașul Sibiu, sportivii care practică 
natația pot avea o activitate con
tinuă, avînd Ia dispoziție, iarna, ba
zinul acoperit al întreprinderilor co
munale, iar vara ștrandul colectivu
lui sportiv Progresul care îndepli
nește toate condițiunile pentru con
cursurile cele mai pretențioase.

O preocupare mai accentuată pen
tru natație există însă de cînd lotu
rile ’de înotători din localitate au 
fost concentrate la colectivele Con
structorul, Voința și FI. roșie. O vie 
activitate o are tov. Iosif Sigeti 
care conduce secția colectivului 
Constructorul. Dintre sportivii aces
tui colectiv s-au făcut remarcați ti
nerii Liviu Crișan și Radu Dumitru 
(100 m. liber), Herman Hardy (100 
m. spate). Colectivul sportiv Voința 
se bucură de aportul maestrei spor
tului Elisabeta Beck, care conduce 
și antrenamentele de înot ale secției 
de pentatlon modern. Dintre tinerii 
înotători cei mai înzestrați sînt 
Alex. Imre (100 și 400 m. liber), 
Ștefan Bugar (100 m. liber) și . 
Hantz Elischer (50 m. spate). Co
lectivul sportiv Flamura roșie este 
antrenat de Gertrude Cobileac care 
a reușit să mobilizeze multe ele
mente tinere pe care le pregătește 
cu seriozitate. Reîntoarcerea sărito
rului Norbert Hatzag în orașul Si
biu a produs o cotitură serioasă în 
această ramură a natației. Organi
zing secția de sărituri a colectivu
lui sportiv Constructorul, el a reilșit 
să adune peste 30 copij și juniori pe 
care-i învață, cu multă migală, meș
teșugul săriturilor de pe trambulină. 
Numeroasele concursuri de sărituri 
organizate de către Hatzag în tim
pul orelor de antrenament a influ
ențat frecvența tinerilor pe care-i 
antrenează, frecvență ce depășește 
mereu j1)8 la sută. Norbert Hatzag 
este de altfel și un bun profesor de 
educație fizică, folosind cele mai 
bune metode pedagogice pentru a 
crea elemente de valoare. Pînă 
acum se remarcă în mod deosebit 
Gh. Banu și Inge Gabani.

De curînd, la bazinul din locali
tate s-a desfășurat un reușit con
curs organizat de colectivul sportiv > 
Voința. S-au prezentat la start 66

Meciul feminin Stiinta ICF-Locamotiva București 
in frimtea programului campionatului republican 

de baschet
• In etapa a Vl-a a campionatu

lui feminin și a V-a a campionatului 
masculin de baschet categoria A 
sînt programate cîteva întîlniri de
osebit de interesante și de mare im
portanță pentru viitoarea configu
rație a clasamentului. Astfel e me
ciul dintre echipele feminine Știința 
ICF și Locomotiva București, sau 
cel dintre Voința Orașul Stalin și 
Flamura roșie Oradea. I.a băieți, 
cele mai echilibrate partide se a- 
nunță a fi: Dinamo Tg. Mureș—Pro
gresul Arta, Dinamo Oradea — Ști
ința ICF și Locomotiva PTT Bucu
rești — Progresul Tg. Mureș. Iată 
de altfel programul complet al jocu
rilor din această săptămînă: FE
MININ : Progresul Tg. Mureș —’ 
Știința Ministerul Invățămîntului 
București, Locomotiva București— 
Știința ICF București, Stiinta Cluj- 
Oonstructorul București, Progresul 
Oradea—Metalul Clu;, Voința Ora
șul Stalin — Fiamura roșie Ora
dea; MASCULIN: Dinamo Tg. Mu
reș — Progresul Arta București, 
Dinamo Oradea — Știința ICF Bu
curești, Știința Timișoara — Dina
mo București (se joacă în Capita
lă), Progresul Orașul Stalin — Pro
gresul I.M.F. Cluj, Locomotiva PTT 
București — Progresul Tg. Mureș, 
CCA — Constructorul Cluj.
• Paralel cu campionatele repu

blicane, în multe orașe se dispută 
competiții cu caracter local, în ca
drul campionatelor de calificare sau 
a concursurilor cu caracter festiv. 
In Capitală se află în plină desfă
șurare campionatele masculin și fe
minin 'de calificare, la care participă 
12 și respectiv 10 echipe. In fruntea 
clasamentului echipelor masculine 
se află, neînvinsă, după cinci etape, 
echipa Știința Mine. Pe locurile 2-5, 
la egalitate de puncte (cu cîte o 
singură înfrîngere), dar separate de

Concursul de șah de la PIoești
PLOEȘTI 23 (prin telefon). — 

Turneul de șah care se desfășoară 
în localitate trezește un mare in
teres în rîndurile iubitorilor șahu
lui. Sala clubului 1 Mai, unde are

LA NATAȚIE
de concurenți. lată cîteva riin rezul
tatele tehnice: 20 m. bras băieți: C. 
Banu (Constr.) 15",3, 20 m. bras 
fete: Monica Zeiiler (Constr.) 18“4; 
40 m. liber băieți: Klaus Talgot 
(Constr.) 32". 100 m. liber juni
oare; Grefe Wittenberger (Constr.) 
1’32“2; 100 m. spate junioare: Cris
ta Kremer (Constr.) 1’37"; 100 m. 
liber senioare: Elisabeta Bock (Vo
ința) ri6“8 (M. VLADOIANU și 
N. POPA).

PRIMELE JOCURI DE POLO 
LA TURDA

Duminica trecută echipe de polo 
pe apă din orașul Cluj (Știința, Me
talul, Progresul și Voința) au evo
luat la bazinul din orașul nostru, 
contribuind prin comportarea lor la 
popularizarea acestei frumoase și 
utile ramuri sportive. Iată și rezul
tatele: Progresul — Voința 2—2; 
Știința (tineret) ■— Metalul (tine
ret) 3—3. Știința (cat. A.) — Me
talul cat. B. 8—2 (Chișu Gakwtion 
— coresponxJont).

Vești de la alpiniști
cu colța.rii. Din Valea Jiului echi-Mulți baschetbaliști, fotbaliști și 

atleți ne vizitează aproape zilnic 
la redacție. Sînt însă adți sportivi 
pe care îi vedem mai rar. Este 
vorba de alpiniști. Vești de la ei 
primim numai atunci cînd vin să 
ne relateze peripețiile prin care 
au trecut în turele efectuate >ntre 
timp, sa>u cînd, din vîrfui munților 
ne trimit cîte o scrisoare.

te
Asociația Voința are o rodnică 

activitate alpină. In afara alpini- 
știilor care participă la „Cupa de 
iarnă", o altă echipă, formată din 
Alexandru Floricioiu, Paul Fazo- 
coș și Norbert Hiemesch, a plecat 
de la HercuJia.ne. așa cum a.m a- 
nunțat la timpul potrivit, în tra
versarea Carpaților meridionali. Am 
primit de la componenții acestei 
echipe o scrisoare prin- care ne a- 
nunță că în ciuda condițiilor at
mosferice . neobișnuit de grele au 
parcurs p-:ma etapă, pînă la Jiu 
conform ■ itinenariuhi, stabilit. De 
multe ori, ei au schimbat șchtarde 

coșaveraj, se află patru echipe: Me
talul Energia, Constructorul IPG, 
Progresul F.B. și Voința. La fete, 
primele două locuri sînt ocupate de 
două echipe care nu au cunoscut în- 
frîngerea după 3 etape: Progresul 
F.B. și Flamura roșie. Cu cîte o în
frîngere sînt formațiile Știința 
I.C.F., Constructorul, Tînărul Dina- 
movist și Voința Prestări Servicii.
• In legătură cu campionatul de 

calificare al orașului București tre
buie să evidențiem activitatea te
meinică dusă de comisia orășenea
scă, care analizează și ia măsurî 
asupra tuturor abaterilor ivite în 
cursul competiției, aceasta în urma 
constatărilor delegațiilor observa
tori. Astfel, jucătorul Ianuarie Tele- 
guță a fost suspendat De o etapă 
pentru injurii aduse arbitrului. Tre-' 
buie menționat că acest jucător este 
arbitru și antrenor, ceea ce a făcut 
ca acest caz să fie înaintat spre ju
decare și colegiilor de arbitri și an
trenori. Fără îndoială, ne aflăm în 
fața unui caz grav care sperăm că 
va fi judecat așa cum se cuvine, lu- 
îndu-se sancțiunile necesare. Este 
inadmisibil ca un antrenor și arbi
tru să uite de aceste calități atunci 
cînd joacă și să se comporte necu
viincios.

Pe linia măsurilor luate pentru 
întărirea disciplinei, comisia orășe
nească a hotărit ca echipelor colec
tivului Știința ICF (masculin și fe
minin) să li se dea pierdute meciu
rile cu Voința, deoarece delegatul 
colectivului nu s-a prezentat Ia șe
dința subcomisiei de competiții. O 
măsură severă, dar care fără îndo
ială va avea efect.

Menționăm ca pozitivă activitatea 
comisiei orășenești și dorim să con
tinue această fermitate în acțiune, 
care nu poate decît să contribuie la 
buna desfășurare a întrecerilor.

loc concursul, este plină de pasio- 
nații acestui sport, care urmăresc 
partidele de la prima și pînă Ia 
ultima mutare.

Rundele de pînă acum au scos în 
evidență forma bună și calitățile 
finer șahiști tineri oare au reușit să 
domine, pînă în momentul de față, 
o serie de jucători de frunte și 
chiar pe unii dintre maeștrii șahului 
nostru.

Astfel, după șase runde ale tur
neului, în lupta pentru primele 
locuri continuă să fie angajați ti
nerii candidați de maestru Constan
tin Radovici, Edgar Nacht și Bela 
Soos. Jucătorul ploeștean Radovici 
a acumulat pînă acum patru punc
te, avînd și două partide întrerupte. 
In runda a 6-a. el a Intel nit pe șa- 
histul bucureștean P, Storoievski. 
După o luptă „aprigă", partida sa 
întrerupt. Radovici păstrează un 
pion în plus, dar realizarea cîști- 
gului nu pare a fi simplă. Tot 4 
pot. și o partidă am nată are E 
Nacht. B. Șoos are 4 pct. din 6 po
sibile. El a fost învins surprinză
tor în runda a 6-a de șahistul iploe- 
ștean Gh. Niculescu, dlupă o partidă 
agitată.

lată Cum arată în rest clasa
mentul ;

P. Storojevski 3 pct. (2), St. Er- 
dedi și Gh. Alexandrescu 3 pct. (1) 
I. Oprescii 3 pct., P. Dinconescu 
2V2 pct-, Toma Popa P/2 pct. Gh. 
Niculescu și Ion Mitroiu 1'4 pct., 
Gh. Al dea 1 pct.

V. RADU

pa își va continua drumul peste 
munții Paring.

★
Joi dimineața am primit vizita 

maestrului sportului Aurel Irimia, 
din echipa de alpinism a C.C.A., 
care a participat la etapa a doua 
a „Cupei de iarnă" organizată în 
Retezat. „Tura a fost deosebit de 
grea, ne spunea cunoscutul alpinist, 
și a cerut pârtiei panfilor nu numai 
o pregătire fizică foarte bună șt 
înaintate cunoștințe tehnice, dar și 
curaj, pentru că viscolele care au 
bîntuit tot timpul în regiunea de 
concurs, au mărit gradul de difi
cultate al traseului". Echipa C.C.A. 
formată din maeștrii sportului E- 
milian Cristea și Aurel Irimia, Ro
land Welkens și Ladisiau Caracsoni, 
este singura echipă mascu'ină care 
a terminat traseul și a sosit în 
București/ în timp ce altele proba- 
b'l'ri încă - se mai luptă cu năme
ții Retezatului -



Mai multă grijă pentru alegerea 
traseelor ia competițiile moto 

de regularitate
Incepînd de mîine și pînă la 15 

aprilie, motocicliștii din întreaga 
tară se vor întrece în cadrul unor 
concursuri^dc regularitate și rezis
tentă deosebit de importante. Astfel, 
pentru mîine a fost fixată dispu
tarea fazei regionale a campionatu
lui de regularitate și rezistență
A.V.S-A.P.  La 1 aprilie vor avea loc 
finala acestui campionat și faza 
regională a campionatului republi
can de regularitate și rezistență, iar 
între 8 și 15 aprilie finala campio
natului de regularitate al R.P.R.. 
competiție pe etape, cu plecările și 
sosirile în Orașul Stalin.

Pentru motocicliștii bucureșteni 
faza regională a campionatului de 
regularitate și rezistență A.V.S.A.P. 
se va desfășura mîine dimineață pe 
ruta București-PIoești-București, cu 
plecarea de la Casa Scînteii, la ora 
9. Concursul este completat cu o 
probă de tir și una de orientare pe 
teren, probe care vor servi la de
partajarea concurenților aflat! la 
egalitate de puncte în cursa motoci- 
olistă

In privința competițiilor moto de 
regularitate și rezistență trebuie 6ă 
arătăm că de aproximativ doi ani 
comisia centrală de specialitate a 
schimbat principiile după care se 
desfășurau în mod obișnuit întrece
rile de acest gen în țara noastra, 
Imprimînd alergărilor respective ca
racterul unor adevărate dispute. In 
felul acesta cursele nu au rămas 
doar un prilej pentru concurenți de 
a-și face rodajul mașinilor. Mai 
exact, s-a hotărît și s-a și pus în 
practică cu prilejul campionatului 
R.P.R., ca traseele competițiilor de 
regularitate să nu cuprindă numai 
șosele de categoriile I și II, ci și 
drumuri de țară, cu porțiuni impor
tante de teren desfundat, întocmai 
ca la probele de motocros și trial. 
Pe aceste porțiuni dure selecția 
concurenților se poate face mai ușor, 
cîștiigăitior urmînd a ieși motooi- 
cl’stul care are, nu numai o ma
șină bună, ci și o pregătire tehnică și 
fizică bună. S-a observai însă că în 
unele centre concursurile de regu- 
lari'ate continuă să se desfășoare 
tot diupă vechiul sistem (Craiova, Ti
mișoara, etc.) si aceasta în detri
mentul motocicliștilor, cărora com
petițiile respective nu le ajută cîtuși 
dc puțin să-și ridice măiestria spor
tivă.

Acum, cînd sezonul competițiilor 
de regularitate a fost deschis, este 
cazul ca și comisiile orășenești moto 
din întreaga țară să caute să adop
te sistemul nou de desfășurare a 
acestor concursuri și să modifice 
regulamentele speciale în acest sens. 
Trebuie să mai menționăm că o 
astfel de cursă poate fi organizată, 
pe teren variat, adică traseele să 
cuprindă pe lîngă șosele asfaltate și 
drumuri de țară și teren de moto- 
cros, chiar cînd alergarea are loc pe 
o distanță scurtă (150—250 km).

De asemenea, întrucât s-a obser
vat că și în condițiile de aJergare pe 
teren dur mulți narticipanți termină 
concursul la egalitate de puncte 
organizatorii trebuie să prevadă în 
regulament și disputarea unei probe 
complimentare cu ajutorul căreia să 
se poată face departajarea

— g. St -

■ Se reamintește participant»lor 
că meciurile VI: Dinamo București 
— Dinamo Orașul StaWn și X: 
Juventus — Roma, din concursul 
Pronosport nr. 12 de mî ne 2.5 mar
tie sînt anulate. In concurs vor 
conta decn primele două meciuri de 
rezervă: A : Lazio — Bologna și 
B’: Florentina — Lanerossi.

■ Se reamintește de asemenea 
participarăți lor la concursul PRONO
SPORT nr. 12 din 25 martie că 
așa cum s-a publicat în ziarul 
„Sportul popular* de marți 20 
martie este considerat ca valabil la 
meciul VIII .rezultatul dintre repre
zentativele de tineret ale R.P. Un
gare și Franței.

a Pentru a putea participa la 
premiile concursului anexă pe kina 
martie trebuie să depuneți buletine 
și la concurata Pronosport nr. 12 
de mîine 25 martie. Participanții 
care vor avea buletine depuse la 
concursurile din 4. 11, 18 și 25 mar
tie vor trebui să completeze pînă 
sîmbătă 31 martie formularele co
municări. Tragerea din urnă a pre- 
mâiltar spediiațle acordate la con

cursul anexă pe luna martie va a- 
vea loc miercuri 4 aprilie a.c. Vor 
fi acordate premii în valoare de 
50 la Sută din fondul obținut prin 
completarea formularelor comunicări, 
constînd din următoarele obiecte : 
o mașină I.FA, ceasuri de aur 
„Schaffhausen", ceasuri „Dox^", a- 
parate fotografice țip „Kontax".

Lotul național de juniori a făcut joi un reușit antrenament la 
două porți în compania primei echipe a C.C.Ă Ambele formații au 
arătat o foarte bună pregătire și au desfășurat un fotbal de cali
tate. Pînă la sfteșit, C.C.A. a marcat patru goluri (Tătarii mirt. 20, 
Zavoda 1 min. 41, Alexandrescu min. 46 și Bone min. 67), iar 
lotul trei goluri (Publik min. 12 și 22 și Mateianu min. 82). Forma
țiile .- C.C.A.: Toma (Voinescu) — Zavoda II, Apolzan, Ivănescu — 
Ontsie, Bone — Cacoveanu, Constantin, Alexandrescu, Zavoda I 
(Marin Marcel), Tătaru. LOTUL R.P.R.: Sfetcu — Schweillinger, 
Stancu, Mureșan — Jenei, Mihăilescu — Angheâ, Mateianu (Ra.ab), 
Dridea (Mateianu), Dumitrescu, Publik.

In fotografie: o fază din acest joc. Portarul Sfetcu și halful 
Mihăilescu zădărnicesc o acțiune a iui Alexandrescu.

(Foto I. MIHAICA)

Arbitrii de fotbal dau examen!
Cei care au intrat zilele trecute 

în clădirea asociației Dinamo din 
București au văzut în fața sălii de 
festivități o mulțime de oameni, 
care studiau de zor caiete ou notițe 
sau răsfoiau cu înfrigurare paginile 
unor cărți: ei rw s-ar fj înșelat 
dacă gîndeau că aceștia au de dat 
examen.

IN SALA DE FESTIVITĂȚI 
A CLUBULUI DINAMO..,’

...era o atmosferă specifică exa
menelor : de o parte, comisia exa
minatoare, formată din specialiști 
în materia respectivă, de ceailaltă 
parte cei examinați. Materia: re. 
gu lamentai <fe fotbal.

Cititorii au înțeles, desigur, că 
este vorba de arbitrii de fotbal care 
participă acum la un curs de reîm
prospătarea cunoștințelor

— „Tovarășe Galambos, ce deci
zie dai dumneata dacă la o cen
trare a extremei mingea atinge mi
na unui fundaș al echipei ce se 
apără și intră în poartă ?“ întreba, 
rea examinatorului a fost urmată, 
după o clipă de gândire, de un răs
puns clar, rostit cu siguranță: „Go
liți este valabil și aPreoiindu-se le
gea avantajului, nu se mai acordă 
pe nalt i“.

Rînd pe rînd membrii comisiei 
de reexaminare, pun întrebări su
plimentare, care lămuresc mai bi
ne diversele probleme ale regula
mentului celui mai popular sport

In aceeași serie, arbitrii Ladisiau 
Ciufu din Odorhei, Ludovic Barcsi 
din Baia Mare, Gavrllă Farcaș din 
Satu Mare și Ludovic Akosi din Si- 
ghet, au dat răspunsuri bune. Ei 
și-au însușit bine materia, nu numai 
pentru că au de dat acest examen, 
dar și pentru că, odată reîntorși în 
raioanele de unde au plecat vor con- 
duce cursuri cu arbitrii de acolo.

f^onosport
■ Dinii 26 martie ora 18 va avea 

toc la Agenția Centrală Pronosport 
din Calea Victoriei 9, tragerea d:n 
urnă a premiilor speciale atribuite 
buletinelor cu ,,0“ rezultate la con
cursul Pronosport nr. 10 din 11 
martie. Vor fi acordate următoarele 
premii : o motocicletă „Motscva" par
ticipantului cu cele mail multe bu
letine cu 0 rezultate. O motoci
cletă „Moscva", 3 aparate de radio 
și 3 biciclete prin tragere din umă.

■ A apărut nr. 102 al revistei:
„Programul Pronosport"

Cu următorul sumar: — După 
primele meciuri ale campionatului; 
Turneul F.I.F.A. ; Premii valoroase 
la „0" rezultate; Buletinul săptă
mânii — un documentat comentariu 
al concursului Pronosport nr. 13 din 
1 aprilie . Ce doriți să știți din fot
bal ?; Fotbal peste hotare; Minutul 
91 1 ; Clasamente ; Rezultatele ofi
ciale ale concur suirii nr. 11 din 18 
martie: Premiale speciale acordate 
buletinelor cu „0" rezultate la con
cursul pr. 9 din 4 martie, etc.
8 pagini 2 culori 50 ban i

■ Programul concursului Prono- 
si|>ort nr. 13. Etapa din 1 aprilie

I. RP. Română — Austria (tur
neu F.IJLA,- juniori)

II. C.G.A» - Partizan Belgrad.
Anulat - ' -

92 DE PARTICIPANT! 
LA „6URSUL CENTRAL 

AI. ARBITRILOR DE FOTBAL*
Ați observat desigur, că toți ar

bitrii care au condus meduriie de 
duminică au arbitrat bine. Să fie 
oare a urmare a acestui curs la 
care aceștia tocmai participau la 
București ? Bănuim că da, dar tre
buie știut că în cursul iernii au e- 
xistat cercuri de studierea regula
mentului.

La acest curs, au fost chemați, 
alături de arbitri mai vechi, și alții 
tineri, „speranțele*. Ou toții au au
diat lecții care au avut scopul să 
reîmprospăteze cunoștințele nece
sare prestării unui bun arbitraj, 
dar și pe cele chin domeniul tacticii 
și tehnicii fotbalului, pentru că un 
arbitru, trebuind uneori să intuiască 
unele faze de joc este obligat să ai
bă și astfel de cunoștințe. Alte lec
ții au tratat probleme medjeo-spor- 
tive, educația arbitrilor și, bineîn
țeles, foarte importante au fost cele 
legate de interpretarea justă și uni
formă a regulamentului de joc.

Programul a fost variat. Lecțiile 
au alternat cu vizionări de filme 
cu subiecte fotbalistice iar tinete pre
legeri au fost ilustrate cu planșe 
și eu proiecții la epidiascop. Un 
punct important în pregătirea arbi
trilor l-au constituit orele de pregă
tire fizică.

Am stat de vorbă cii muțiți arbitri. 
Părerea lor a fost unanimă: cursul 
a fost foarte hine organizat, pro
gramul variat și lectorii foarte bine 
pregătiți, ceea ce a contribuit la 
atingerea scopului acestui curs.

începutul bun făcut de arbitri în 
prima etapă îndreptățește pe iubi
torii fotbalului să aștepte de la a. 
ce știa comportări la fel de bune de-a 
lungul întregului campionat

M. T.

III. Progresul Buc. — FI. roșie 
Arad (fotbal cât. A)
. IV. Știința Timișoara — Locomo

tiva Timișoara (fotbal cart. A)
V. D&namo Orașul Statin — Dina

mo Bacău (fotbal cât. A)
VI. Flacăra Moinești — Avîntta 

P. Neamț (fotbal cat C)
VII. Victoria Tecuci — AvSntul 

Fălticeni (fottețl cat. C)
VIII. Met. Constanța — Dinamo 

Pitești (fotbal căit G)
IX. Torino — Fiorentina (camp, 

italian)
X. Pro Patria — Triesfina (oamp. 

Malian)
XI. Lazio — Internazlonale (camp, 

italian)
XII. Novara —- Lanerossi (câmp, 

italian).
MECIURI DE REZERVA

A. Loc. Galați — Metalul Brăila 
(fotbal cat. G)

B, Recolta Canei — Flamura ro
șie Sf. Gheorghe (fotbal cat. C)

O. FI. roșie Giurgiu — Metalul 
Sinaia (fothail cat. C)

D. Loc. Oradea — Avântul Si- 
ghet (fotbal cat. G).

Meciurile I: R. P. Romînă — 
Austria și III: Progresull Buc. — FI. 
roșie Arad se vor disputa lanț 2 
aprilie. Ele rămân valabile pentru 
concurs, trierea buletinelor începînd 
marți 3 aprilie dimineața. închide
rea concursului se va face în mod 
obișnuit

Meciul II (O-C.A. — Partizan 
Belgrad) fiind anulat va conta pri
mul meet de rezervă: Locomotiva 
Galați — Metalul Brăila.

A doua „confrunta re” a echipelor* 
de categoria A

Priviți cu atenție programul de mai jos :
C.C.A — FLACĂRA PLOEȘTI.
DINAMO BUCUREȘTI — DI NAMO ORAȘUL STALIN. 
ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINȚA T IMIȘOARA
FLAMURA ROȘIE ARAD — DI NAMO BACAU
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA — LOCOMOTIVA BUCUREȘTI. 
PROGRESUL ORADEA — PR OGRESUL BUCUREȘTI

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI: AEste etapa a doua a campionatu
lui categoriei A la fotbal oare se 
dispută azi și mîine în cinci orașe 
ale țării. Puteți spune că există un 
meci, unul singur măcar, care să nu 
prezinte interes?

La București, azi pe stadionul 
Dinamo, campionii țării primesc a- 
saltul tinerei echipe Dinamo Ora
șul Stalin. După comportarea bună 
avută duminica trecută în fața e- 
chipei C.C.A., dinamoviștii din O- 
rașul Stalin sînt capabili să pro
voace multe „dureri de cap“ cole
gilor din București. Stadionul Giu- 
lești are ca oaspeți pe fotbaliștii de 
la C.C.A. și Flacăra Ploești. Anul 
trecut, în tur, ploeștenii au „smuls” 
un 1—0 echipei militare după un 
joc extrem de disputat Ei vor în
cerca, se înțelege repetarea perfor
manței, deosebit de greu de realizat 
însă in fața unei echipe în formă 
bună, așa cum se arată a fi C.C.A.

„Cele mai grele jocuri pentru noi 
sînt cele cu Știința Timișoara” ne-a 
spus atacantul clujean Avram, după 
una din partidele campionatului de 
anul trecut. Declarația, lui și re
zultatele din ultimii atu dintre cele 
două formații ne scutesc de alte co
mentarii.

Flamura roșie Arad... debutează 
în campionatul actual în compania 
„debutantei" îh categoria A, Dina
mo Bacău. Un joc mai incomod de- 
cît pare, pentru textiliști. La Ora
dea, Progresul întîlnește pe Pro
gresul București. Meci între două 
echipe cu stil asemănător de joc și 
de forțe sensibil apropiate în mo
mentul de față. In sfîrșit, la Timi
șoara un joc de tradiție: Locomoti
va — Locomotiva București. Timi
șorenii au înregistrat în anii din 
urmă mai multe victorii asupra fe
roviarilor bucureșteni. Prirța edi
ție a întîlnirilor lor din acest an 
suscită interes prin prisma com
portării în deplasare a formației 
înoite a Locomotivei București.

CE AU FĂCUT SAPTAMINA 
ACEASTA ȘI CE FORMAȚII 

VOR UTILIZA:
C.C.A. : Joc de antrenament, 

marți; joi, după cum puteți citi mai 
sas, meci cu reprezentativa de ju
niori: „Un meci util pentru noi" 
ne-a spas Zavoda I. Formația, mai 
mult ca probabil, aceeași din prima 
^DINAMG BUCUREȘTI : „Am 
jucat joi la două oorți cu echipa de 
juniori Tînărul Dinamovist Bucu
rești" ne-a anunțat ieri Bă- 
cuț I. In jocul de azi Di
namo va folosi echipa din etapa 
întii. Un singur punct de întrebare: 
portarul. Birtașu sau Uțu ?

NOTE, ȘTIRI, REZULTATE
SCURT BILANȚ

Prima etapă a prilejuit și alte 
constatări de cît cele relevate în- 
tr-un număr trecut. De data aceasta 
eie se referă la aspectul disciplinar 
al jocurilor și la arbitraje. Informa
țiile primite sînt îmbucurătoare. In 
general, jucătorii au dat dovadă 
de disciplină. Ei s-au arătat 
preocupați mai mult de joc de cît 
de... adversari. Au existai și unele 
excepții, care au fost pe loc sancțio
nate de arbitri: Radulescu (Dinamo 
Oașul Stalin) pentru tentativă de 
lovire, Tănase (Știința Timișoara) 
pentru obstrucție în joc (a căutat să 
întîrzie executarea unor lovituri li
bere), Ristin (Dinamo Orașul Sta
lin) pentru joc periculos. Desigur 
că aceste cazuri vor fi analizate 
în colectivele respective și se vor 
lua măsurile cuvenite. Subliniem 
însă aspectul pozitiv al jocurilor 
primei etape, din punct de vedere 
disciplinar.

La fel de pozitrvă este și consta
tarea privind calitatea arbitrajelor. 
Acestea au fost bune și unul chiar 
foarte bun, acel prestat de Gh. Du
mitrescu la Ploești care și-a atras 
elogiile specialiștilor. Observații 
critice s-au făcut doar la arbitra
jele Iul Z. Drăghici și' S. Segalr; 
primul pentru unele aprecieri gre
șite asupra faulturilor, iar al doilea 
pentru întîrzieri în sancționarea in
fracțiunilor. In general, însă, ar
bitrajele au satisfăcut și deschid 
perspective în 'această direcție.

Șl ACUM, CONFIRMAREA!...
Odată cu primele jocuri de cam

pionat în categoria A au început și 
operațiunile pentru selecționarea 
jucătorilor în vederea meciului cu 
R.P.F. Iugoslavia.. <țe. la 22 aprilie. 
Și primele meciuri au evidențiat 

părăsit Capitala aseară tadreptîru 
du-se spre Timișoara. Două antre
namente efectuate ta săptărnîna a-» 
ceasta. In formație este posibilă o 
singură schimbare: reintrarea lui 
Georgescu.

PROGRESUL BUCUREȘTI* 
Greutăți în alcătuirea echipei pen
tru meciul de duminică. Știrbei se 
resimte după o lovitură primită în 
partida cu Știința iar Gref este șî 
el ușor accidentat. In oazul că nu 
vor putea apare pe terenul Progre
sul din Oradea, ei vor fi înlocuiți 
de Maior și, respectiv, Banciu.

DINAMO ORAȘUL STALIN: A 
făcut joi antrenament cu Metrom. 
Două schimbări posibile în forma
ție : Hidișan cu Nemeș și Mihai ou 
Szakaci II.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: N-a făcut 
antrenamentul programat miercuri 
fiindcă terenul era... ocupat (ce pă
rere are Consiliul Orășenesc Știin
ța despre o asemenea „planificare" 
a terenului?); n-a jucat meciul a- 
mical proiectat la Freidorf fiindcă... 
autocamionul nu a sosit pentru a.î 
transporta acolo pe jucători. S-a efec
tuat atunci o partidă Ia două porți în-' 
tre echipe alcătuite ad-hoc. Mîine, 
Boroș va lua locul lui Lazăr pe 
extrema stingă. Este posibil de a- 
semenea un... schimb de posturi în
tre Tănase și Mazăre

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA: 
„Am axat pregătirea din această 
săptămînă pe remedierea lipsurilor 
ta controlul balonului constatate la 
Ploești" a spus antrenorul Len- 
gheriu. In centrul liniei de atac va 
intra, probabil, Scorțan.

FLAMURA ROȘIE ARAD : For
mația de debut în campionat: Faur- 
Sziics, Dușan, Farmati — Capaș, 
Serfozo — Dudaș, Mercea, Boitoș, 
Petschowski, Birău.

DINAMO BACAU: A trecut a- 
seară prin Capitală în drum spre 
Arad. Aceeași formație ca dluminica 
trecută.

ȘTIINȚA CLUJ : A jucat joi cu 
Dinamo VI București. Rezultat 1—2 
(1 — 1). Formație schimbată pentru 
partida cu Știința Timișoara: Că
tină — Szekely, Luca. Dascălu — 
Cojocaru, Georgescu — Suciu, Mol
dovan, Dragoman, Zeană. Avi n.

FLACĂRA PLOEȘTI: A învins 
miercuri, ta joc de antrenament, Pe 
Flacăra Cîrrpina cu 6—1. Pentru 
mîine se anunță intrarea lui Dră- 
gan.

PROGRESUL ORADEA: Va în
trebuința același „unsprezece" ca în 
jocul cu Știința Timișoara.

buna pregătire a unor jucători ca: 
Zavoda II, Constantin, Voinescu 
(CCA), Moareăș (Dinamo Orașul 
Stalin), Ozon, Știrbei (Progresul 
București)-, Băcuț I, Nicușor (Dyna
mo București), Farcaș II (Minerul 
Petroșani) etc. Desigur, jocurile vii
toare vor mări acest iot. Pen'ru 
acești jucători însă, bunele apreci rt 
după primele partide trebuie să în
semne un îndemn în pregătire. Im
presia bună lăsată la 18 martie tre
buie confirmată în etapele urmă
toare.

JOCURI AMICALE
PPOGRESOL SIBIU — AVIN- 

TUL TG. MUREȘ 1-1 (0-1). Joc 
de factură tehnică bună. Au marcat 
Joszi (min. 37) pentru Avîntui șt 
Mireu (min. 85) pentru Progresul.

DINAMO DOROHOI - LOCO
MOTIVA IAȘI 0-0.

LOCOMOTIVA PAȘCANI - FL. 
ROȘIE BURDUJENI 1-0 (0-0). 
A marcat Blujdea.

PROGRESUL FOCȘANI — VO
INȚA TECUCI 6-0 (1-0). Au mar
cat Stoenescu (mim. 44), Nictaescu 
(ruin. 65), Oiobaou (min. 70 și 85), 
Oicllan (min. 83), în proprie poar
tă, Băleanui (mim. 89).

GUM SE VOR DISPUTA 
JOCURILE PROGRAMATE 1 

IN BUeUREȘTI 
IN ETAPA A TREIA

Jocurile programate în Capitală 
în cadrul etapei a treia a campio- 
nattaui categoriei A se ve disputa 
după următorul program: SÎMBATĂ 
31 MARTIE, STADION CIULEȘTI: 
Locomotiva București — Progresul 
Oradea. LUNI 2 APRILIE, STA
DION DINAMO: Progresul Bucik 
re?ti — FI. roșie Arad. Ziua de 1- 
aprilie este rezervată întîlnirii in- 
ternuționale O.O.A. — CHARLEROI 
(BELGIA), care se va disputa pe 
stadionul ,.23 August*,» :



Astă-seară la Cluj, 
fincla campionatului 
de calificare la box 

țț CLUJ (prin telefon de Ia trimi- 
in*1 nostru).—Joi seafa, în sala Ar- 
Otei din localitate s-au disputat 
semifinalele campionatului de cali
ficare la box. Cu această ocazie 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate:

Categoria muscă: N. Dică (Plo
ești) b.p. Al. Gelegram (Calați). Ca
tegoria cocoș: M. Urlățeana (Bucu
rești) b. p. Puiu Dumitru (Galați). 
Categoria pană: N. Stoian (Galați) 
b. nepr. Fr. Pazmany (Timișoara). 
Pazmany a depășit greutatea. Cate
goria semi-ușoara: Iosif Olaru (Cra
iova) b. ab. rep. a II-a pe I. Ghi- 
nea (Oradea). Categoria ușoară: D. 
Vasile (Constanța) b. p. Gh. Bur- 
dujan (lași). Categoria semimijlo- 
cie; I. Rodicenco (Galați) b. p. 
N. Ene (București). Categoria mij
locie mică: Ion Iancu (Craiova) b. 
K.O. rep. I pe St. Kun (Cluj). Cate
goria mijlocie: Ilie Șerban b.p. Ca
rol Peterman (Timișoara). Catego. 
ria semigrea: Paul Hammer (Pi
tești) b. p. Z. Ciocîrlan (București). 
Categoria grea: Iosif Szekely (Ora
șul Stalin) b. K.O. rep. a Il-a pe 
Gh. Gîlcă (Ploești).

Cel mai frumos meci al serii a 
fost furnizat de Ene și Rodicen
co, care au luptat pînă la epuizare 
pentru victorie. Mai rezistent, Ro
dicenco a obținut decizia la puncte. 
Iosif Olaru (Craiova) se dovedește 
un element talentat, înzestrat cu o 
lovitură foarte puternică. M. Urlă- 
țeanu a făcut o frumoasă impresie 
pî>nă acum, boxînd tehnic, în linie 
și „contrînd" eficace adversarii.

Frumoase perspective de viitor 
are și „greul“ Iosif Szekely (Ora
șul Stalin) care se mișcă destul 
de ușor în ring și lovește foarte 
puternic.

Arbitrajele de joi seara au fost 
Ireproșabile, toți judecătorii arbitri 
(B. Robert, P. Epureanu, I. Con- 
stantinescu, Ferber Zoltan și Mî- 
hăilescu) dînd decjzii juste.

Astă-seară se vor disputa finalele 
competiției. Dintre cele zece me
ciuri programate se remarcă îndeo
sebi întîlnirile din cadrul catego
riei semiușoare, unde Iosif Olaru 
11 va înfrunta pe D. Niculescu și 
aceea din cadrul categoriei pană, 
unde Vasile Surugiu îi va servi 
replica lui N. Stoian.

Foarte disputate se anunță dea- 
semenea partidele: categoria mus
că: Aurel Morăruș — N. Dică; ca
tegoria cocoș: M. Urlățeanu-P. Bo
tez; categoria semimijlocie: C. 
Bîlă-I. Rodicenco.

Trebuie să arătăm că întîlnirile 
de box din cadrul campionatului de 
calificare au stîrnit un mare inte
res printre sportivii clujeni, sala 
Armatei fiind mereu plină de spec
tatori. Meciurile disputate pînă acum 
au fost de natură să mulțumească 
atît publicul spectator cît și pe an
trenori prin nivelul lor tehnic. In 
rîndurile boxerilor participant la a- 
cea’stă competiție se află multe 
elemente de valoare, care printr-o 
pregătire atentă și perseverentă 
vor puTeă înregistra însemnate pro
grese în cel mai scurt timp.

PETRE MIHAI

ORADEA. — întrecerile juniori
lor au continuat în localitate, înre- 
gistrîndu-se multe partide dîrze și 
spectaculoase. Finalele campiona
tului republican de juniori pe anul 
1956 se vor disputa astă-seară.

Știinfa Cluj debutează 
in campionatul 

categoriei A la rugbi
Cea de a doua etapă a Campio

natului republican de rugbj aduce 
pe terenul de joc toate formațiile 
participante la această competiție. 
Se știe că Minerul Petroșani, ca și 
proaspăta promovată în categoria 
A, Știința Cluj, nu s-au întâlnit săp- 
tămîna trecută. De data aceasta, 
ele vor avea de lucru. Studenții clu
jeni debutează în actualul campio
nat într-un meci extrem de impor
tant, în compania altei formații stu
dențești, cealaltă echipă care a pro
movat din campionatul seriei B în 
cel al primei categorii: Locomotiva 
I.C.F. Iată că acest joc, care în anul 
trecut nu s-a disputat deoarece Ști
ința și Locomotiva activau în serii 
diferite ale campionatului catego-
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riei B, oferă publicului clujean po
sibilitatea de a urmări un veritabil 
„derbi" al celor mai tinere formații 
din categoria A.

Minerul Petroșani va avea de tro- 
cut un greu examen în tovărășia 
deținătorilor Cupei R.P.R., Casa 
Centrată a Armatei, care deplasează 
întregul său lot în vederea acestui 
joc. Militarii au părăsit Capitala 
încă de ieri după-amiază, pentru a 
se putea prezenta duminică în con
diții cît mai bune.

Constructorul Or. Stalin evoluea
ză din nou în București, înfruntînd 
o altă echipă de valoare: Dinamo. 
Desigur că oaspeții vor încerca să 
șteargă impresia nefavorabilă pe 
care au lăsat-o cu șapte zile în ur
mă în jocul cu Locomotiva Gr. Ro
șie, servind o replică mai viguroasă 
dinamoviștilor. Este de așteptat ca 
și aceștia, la rîndul lor, să arate un 
salt calitativ față de săptămîna tre
cută. Deci: două echipe care vor 
lupta pentru reabilitare în fața 
susținătorilor lor și, evident, pentru 
3 sau măcar 2 puncte în clasament...

Totuși cele mai importante jocuri, 
prin echilibrul de forțe, sînt cele 
dintre Constructorul T.S.P. și Dina
mo IX și dintre Locomotiva Gr. Ro
șie și Progresul Sănătatea. Dina- 
moviștii au fost la un pas de un 
rezultat surpriză în meciul cu Di
namo București, iar Constructorul, 
cu o echipă întinerită, nu a reușit 
să treacă de Progresul Sănătatea. 
Credem că dinamoviștii pot reuși în 
această duminică ceea ce nu au re
ușit săptămîna trecută, adică o vic
torie. După părerea noastră, Loco
motiva, cea mai în formă echipă 
din campionat, alături de C.C.A., va 
reuși să treacă peste greutățile pe 
care înaintașii Progresului știu să 
le creeze adversarilor lor și va con
firma rezultatul categoric obținut 
în dauna Constructorului Or. Stalin.

Meciuri echilibrate 
in etapa de miine 

a campionatului 
masculin al categoriei A 

la tenis de masă
Dintre meciurile etapei a V-a a 

campionatului masculin al cate
goriei A la tenis de masă mal in
teresante se anunță cele de la Arad: 
Voința — Progresul București, Sa- 
tu Mare: Progresul — Voința Lem 
Mobiilă București și din Capitală: 
Constructorul — Dinamo Constanța. 
Am menționat și înttlnirea din 
București pentru că la Dinamo Con
stanța vor juca și frații Ganabedian 
care vor da, credem, o replică vi
guroasă puternicei formații a Con
structorului (Pesch, Naumescu, Șir- 
lincan). La Arad partida va fi e- 
chilibrată, ținînd seama că forma
ția bucureșteană Progresul va u- 
tiliza o echipă lipsită de aportul 
lui Harasztosi și al Angelică! Ro- 
zeann. Progresul București va fi 
reprezentat de Bottner, Negreanu și 
Ionescu Soare.

La Satu Mare, rutinata formație 
dîn localitate Progresul va avea de 
înfruntat asaltul talentaților jucă
tori de la Voința Lemn Mobilă Buc. 
(Stan Ilîe, Rotea, Magyar, Marti- 
niac, Nazarbegian). De asemenea 
se vor mai disputa întîlnirile Di
namo Tg. Mureș — Flamura ro
șie Buc. la Tg. Mureș și Progresul 
Cluj — Flamura roșie Oradea ia 
Cluj.

In campionatul feminin sînt pro
gramate meciurile : Timișoara: Pro
gresul — Progresul București, Cluj: 
Progresul — Flamura roșie Oradea, 
București: Constructorul — Dina
mo Constanța.

Miine la Orașul Stalin: 
finala campionatului 
de ciclocros al R.P.R.
Și în anul acesta primele titluri 

de campion; ai R.P.R. la ciclism 
vor fi acordate celor mai buni ci- 
clocrosiști, cîștigători'.or finalelor 
campionatului de ciclocros al 
R.P.R. care se vor desfășura mîi- 
ne la Orașul Stalin. Ciclocrosul, 
prin natura sa (o probă de scurt 
kilometraj, cu trasee accidentate în 
care ciclistul parcurge alternativ 
distanțe pe bicicletă și pe jos), 

este un prilej fericit pentru cicliști 
de a face o trecere de la perioada 
competițională la odihna activă și 
invers.

Ultimele cinci ediții ale campio
natului de ciclocros al R.P.R. au 
revenjt următsri'.or alergători:

BĂIEȚI: 1951 (11 martie. Bucu
rești) Marin Niculescu (FI. roșie); 
1952 ( 23 martie, București) I. Go- 
ciman (C.C.A.), 1953 (29 martie, 
București) I. Gociman (C.C.A.) ;
1954 (21 martie, Cluj) I. Gociman 
(C.C.A.) ; 1955 (20 martie, Cluj) 
1. Moraru (Progresul C.P.C.S.).

FETE : 1951, nu s-a desfășurat; 
1952 (23 martie. București) Vene
ra Vasilescu (Dinamo); 1953 (29 
martie, București) Venera Vasi
lescu (Dinamo); 1954 (21 martie 
Cluj) Venera Vasilescu (Dinamo);
1955 (20 martie, Cluj) Maria Ilies
cu (Metalul).

Anul acesta, la startul întreceri
lor vor fi prezenți I. Gociman 
(C.C.A.), de trei ori campion al 
R. P. R„ I. Moraru (Progresul
C. P.C.S.), campion pe anul 1955,
D. Dragomir (Recolta), unu.l din
tre specialiștii acestei probe, pre
cum și M. Voinescu (Dinamo). N. 
Chicomban (Dinamo Or. Sta'.in). 
F. Wittman (C.C.A.), C. Istrate 
(Progresul C.P.C.S.), P. Nuță (Mi
nerul), și alții — la băieți —, Ma
ria Bisac (Progresul C.P.C.S ). Au
relia Drăghici (Dinamo), Herta 
Schuster (Fi. roșie Or. Stalin), — 
la fete.

Deoarece finala campionatului se 
desfășoară pentru prima oară la 
Orașul Stalin, iar traseul, așa cum 
a fost anunțat, este foarte dificil, 
majoritatea concurenților s-au de
plasat din timp la locul concursu
lui pentru a se antrena și pentru 
a se acomoda cu specificul noulu' 
traseu. Fără îndoială că. din acest 
punct de vedere, alergătorii din 
Orașul Stalin șl mai ales N. Chi
comban și N. Mușa, sînt avanta
jați și vor avea de spus un cuvânt 
greu în lupta pentru desemnarea 
campionului...

,.Traseul finalei din acest an a 
campionatului de ciclocros al R.P.R. 
— ne-a spus Iulian Gociman — 
este unul dintre cele mai grele. 
De o mare importanță în obținerea 
unei performanțe bune este calmul 
pe care-l vor dovedi concurența. 
O frînă pusă prea devreme sau 
prea tîrziu, un gest înttrziat sau 
negîndit, o mică neatenție pe por
țiunile alunecoase, pot duce la de
rapări, răsturnări și In general, ta 
întîrzieri care pot periclita sit-iația 
concurentului într-o cursă. De a- 
ceea, îi sfătuiesc pe cei tineri să 
glndească bine fiecare acțiune".

In întrecerile de miine ,al căror 
start se va da începînd de la ora 
10, din fața hotelului Carpați, con- 
curenții vor avea de acoperit un 
traseu în lungime de 24 km. (un 
circuit de 8 km. care va fi aco
perit de trei ori), iar concurentele 
își vor disputa întîietatea pe un 
traseu de 12 km. Sosirea va avea 
loc tot în fața hotelului Carpați

H. N.

Elena Bejan 
și Sorin Poenaru 

ciștigătoriî concursului 
de floretă de la Sibiu

SIBIU 2tt. (prin telefon de la tri
misul nostru). — Concursul de flo
retă băieți care are loc în locali
tate poale fi denumit „Concursul 
tinerilor scrimeri" și ar putea fi 
confundat (față de vîrsta pârtiei- 
panților) cu un campionat de ju- 
nii&ri. Intr-arievăr, numai 4—5 din
tre canicurenții prezenți la Săbie» 
depășesc vîrsta junioratului. Cu toa. 
te acestea, concursul de la Sibiu 
este foarte spectaculos, disputat, 
scoțând în relief valoarea tehnică 
destul de ridicată a tinerilor scri- 
meri. Păcat că la întreceri au asis
tat prea puțini spectatori; sportivii 
sibieni ar fi avut prilejul să vadă 
lucruri faimoase și să aplaude o 
comportare deosebit de frumoasă a 
tinerilor scrimeri.

In numărul nostru de joi preve
deam un concurs ane voiios, ca du
rată și intensitate. Desfășurarea în
trecerilor a confirmat această afir
mație. Spre satisfacția tuturor însă, 
tinerii au făcut față cu succes con
dițiilor speciale de concurs și au 
„mers" chiar mai bine spre sfîrșitul 
lui. Pentru cei mal „cruzi" întrece
rea a fost într-adevăr grea și un 
exemplu îl constituie Hankleir (Sa
tu Mare) în vîrstă numai de 14 
ani și jumătate, care a început bind 

concursul dar care n-a putut păstra 
ritmul și în semifinală a fost elimi
nat. El este un tînăr de mare talent, 
o adevărată speranță în scrimă. Si- 
pos (Tg. Mureș), Erdos (Cărei), 
Maxim (Buc.), Klug (Or. Stalin) 
au fost pentru noi cunoștințe noi, 
iar Pop (Cluj), Mihăilescu (Buc.). 
Dieneș (Tg. Mureș), Pap (Ploești), 
Bod (Oradea) și Tăpălagă II, „cu
noștințe maii vechi", sînt și ei în 
progres.

In finală s-a intrat greu. După 
șapte ore de întrecere în care au 
fost necesare și baraje, s-aiu cali
ficat 8 concurenți: 2 ploeșteni, 
1 bucureștean, 1 clujean, 1 timișo
rean, 1 orădean și 2 scrimeri din 
Tg. Mureș. Trebuie remarcat 
faptul că nici un concurent nu a 
terminat finala neînvins. Primii au 
pierdut cite două asalturi, iar locu
rile 5, 6, 7 au fost ocupate de tră
gători cu Cîte trei victorii. De aici 
rezultă echilibrai de forțe și lupta 
strînsă din finală. Chiar și ultimul 
clasat, Mihăilescu, a realizat o vic
torie foarte însemnată pentru con
figurația clasamentului. In ultimul 
asalt, el l-a învins pe Dvorjak, care 
se afla în fruntea clasamentului, 
avînd numai o înfringere. După 
consumarea acestui ultim asalt, Dvo
rjak și Poenaru se aflau la egalitate 
de victorii (5). A fost nevoie de un 
baraj din care a ieșit învingător 
Sorin Poenaru (Ploești) cu 5—4. 
Atît pentru comportarea din finală 
cît mai ales pentru cea din baraj, 
acești doi tineri trăgători merită 
toate laudele. Ei au oferit, îndeo
sebi în baraj o scrimă spectaculoa
să, variată ca acțiuni și valoroasă 
în ce privește execuțiile tehnice.

Clasamentul probei de floretă bă. 
ieți este următorul ;

1. S. POENARU (PLOEȘTI) 5 
victorii, (d.b.) 2. L. Dvorjak (Tg. 
Mureș) 5 v., (d.b.) 3. A. Dieneș 
(Tg. Mureș) 4 victorii, 4. E. Pap 
(Ploești) 4 v., 5. S. Pop (Cluj) 3 v„
6. O. Feitshamel (Timișoara) 3 v.,
7. P. Bod (Oradea) 3 v., 8. E. 
Mihăilescu (Buc.) 1 v.

La proba de floretă fete, s-au 
prezentat ca și la cea de floretă 
băieți, 28 de concurente. Concursul 
a fost cîștigat de Elena Bejan 
(București) care a învins în ba
raj cu 4-3 pe Lidia Gribb (Bucu
rești). O comportare meritorie au 
avut și trăgătoarele Cecilia Nea- 
gu (Ploești) și Maria Lutzky 
(Satu Mare).

Iată care este clasamentul a- 
cestei probe: 1. Elena Bejan 
(București) 6 victorii (d. b.) 2.
Lidia Gribb (București) 6 v. (d.b.) 
3 Maria Lutzky (Satu Mare) 5 
v. 4 Cecilia Neagu (Ploești) 4 v. 
5 Iudith Kabdebo (Cluj) 4 v. 6 
Silvia Lambrino (Ploeștî) 2 v. 7 
Sofia Simon (Tg. Mureș) 1 v. 8 
Honorina Paraschivescu (Bucu
rești) 0 v.

Concursul continuă astăzi cu 
proba de spadă și mîine cu cea de 
sabȘ.

RENATO ILIESCU

Azi
FOTBAL. Teren Dinamo, ora 1»: 

Dinamo București-Dlnamo Orașul 
Stalin (cat. A).

GIMNASTICĂ. Sala Floreasca, ora 
16: etapa de zonă a campionatului u- 
nlversltar.
ATLETISM. Sala Floreasca II ora W: 

concurs atletic de sală.

BASCHET. Sala Dtaiamo, ora 20: Di
namo București — Știința Timișoara 
(masculin, cat A.).

Mîine
FOTBAL. Teren Giulești, ora 16: 

C.C.A. — Flacăra Ploești (cat. A.).
TENIS DE MASA. Sala Constructo

rul. ora 9,30: Constructorul București 
— Dinamo Constanța (f. cat. A); ora 
10,30: Constructorul Buc. — Dinamo 
Constanța (m. cat. A).

NATAJIE. Bazinul Floreasca ora 10: 
concursul de înot dotat cu „Cupa Vo
ința’* și meciuri de polo în cadrul 
„Cupei de iarnă”.

■ NATAȚIE. — A doua și ulti
ma etapă a competiției organizată 
de asociația Voința se desfășoară 
mîine dimineață de la ora 10 la ba- 
z nul Floreasca. Programul cuprin
de următoarele probe: senioare: 400 
m. liber, 100 m. bras, 100 m. spate; 
seniori: 100 m. liber, 100 m. fluture 
delfin, 4x200 m liber; junioare: 100 m 
liber, 4x100 m. mixt; juniori; 100 m. 
bras. 100 m. spate. Programul va fi 
completat cu întreceri pentru co- 
Pii.

— Tot mîine, în continuarea con
cursului 'de înot, se dispută jocurile 
de polo din cadrul „Cupei de iar
nă” între echipele Știința-Dinamo 
și Progresul - C.C.A.

■ LUPTE. — După etapa a 11-a 
a campionatului republican de lupte 
pe echipe s-au produs importante 
schimbări în clasament și unele sur
prize, cea mai importantă fiind «In
stalarea" Voinței 
promovată — pe 
clasamentul:

1. Dinamo Buc.
2. C.C.A.
3. Dinamo O. St.
4. Voința Tg. M.
5. Comstr. Pi.
6. Frogr. Lugoj
7. Loeom. Tim.
B. Frogr. Buc.
9. Fl. B. Mare

10. Din. S. Mare
11. Metalul Reșița
12. FL r. Cluj
13. FI. r. Arad
14. Met. Huned.
15. Constr. Cluj
16. Fi. t. Galați

Tg. Mureș — abia 
locui IV. Dar iată

6 6 0 0 47: 1)34:13) 16
1 5 1 0 36:1X2»: 6) 17
6 4 1 1 29:17(22: 7) 15
6 4 1 1 27:21(19: « M
6 3 2 1 29:10(19:10) 1*
6 3 2 1 27:21(11:16) 14
6 3 2 1 26:20(16: 8) 14
6 2 3 1 26:22(16:10) 13
6 2 2 2 25:2X17: 8) 12
6 2 0 4 13:28(12: S) 1»
6 1 2 4 21:25(10:11) 10
6 114 16:32(14: 2) »
6 0 3 3 17:3U 7:10) *
6 10 5 17:30(11: 6) 8
6 10 5 U:3®( 4: 7) 6
6 0 0 6 6:411 6: 0) 6

• TIR. Duminică începînd de la 
ora 9, pe poligonul din Parcul 
Sportiv Dinamo, se va desfășura un 
concurs deschis tuturor juniorilor 
din Capitală. Concursul este dotat 
cu „Cupa de primăvară Tînărul Di- 
namovist". Participant^ vor trage 
cu armă sport 3 serii a câte 10 
focuri.

■ RUGBI. — Teren Construc
torul ora 16: Constructorul T.S.P 
București-Dinamo IX; teren Di- 
namo-Tonola ora 11: Dinamo Bucu- 
rești-Constractorul Orașul Stalin; 
teren Locomotiva Grivița Roșie 
ora 10.30: Locomotiva Grivița Ro- 
șie-Progresul Sănătatea.

■ BASCHET. — Jocurile din ca
drul campionatului de califi
care al orașului București se 
dispută azi și mîine în sala 
Giulești după următorul program; 
azi de la ora 17 : Progresul I-Pro- 
gresuH M.F.C.I.L. (mase.), Tînărul 
Dinamovist-Voința T. G. (fem.), 
Progresul F.B.-Stiinta I.C.F. (fem.); 
mîine de la ora 9: Metalul Ener- 
gia-Știința I.C.F. (mase.), Progre
sul I.M.F.-Conetructorul (fem.). 
Progresul F.B. - Constructorul 
(mase.); de la ora 16; Știința In- 

vățămînt-Dinamo 6 (mase.), Știin-' 
ța Politehnica-Locomotiva I.C.F. 
(mase.), Voința-Știința Mine (mas
culin), Știința Mime-Minerul (fem ).

HANDBAL. Teren Locomotiva PTT 
ora 11,30: C.C.A. — Flamura roșie Cis- 
nădie (m. cat. A.); teren Dinamo 3: 
ora 14: Flamura roșie București — 
Flamura roșie Buhuși (f. cat. A); ora 
15: Știința I.C.F.-Flamura roșie Sighi
șoara (f. cat. A); ora 15: Știința 
I.C.F. — Loc. București (m. cat. B); 
ora 17: Dinamo 5 — Flacăra Ploești 
(m. cat. A).

GIMNASTICĂ. Sala Floreasca ora 
9: etapa de zonă a campionatului u- 
niversitar.

MOTOCICLISM. Podul Băneasa ora 
8: startul în concursul de regularitate 
organizat de A.V.S.A.P. (faza regio
nală) care se desfășoară pe ruta Bucu
rești-Ploești-București.

ATLETISM. Sala Floreasca II ora 
9,30: concurs atletic de sală.

BASCHET]?. Sala Dinamo ora 17,30: 
C.C.A. — Constructorul Cluj (m. cat. 
A); Locomotiva Buc. — Știința I.C.F. 
(t. cat. A.); Locomotiva P.T.T. —Pro
gresul Tg. Mureș (m. cat. A.).

VOLEI. — Sala Floreasca, de la ora 
16: jocuri amicale feminine și mas
culine.



yedepe generală a arenei sportive centrale de la Lujniki. (Moscova. Februarie 1956). '

Iarna, drumetind prin munți
Admirînd Lacul Roșu și Cheile Bicaziriui
Cele citeau zile petrecute la Bor- 

fa, au trecui repede și iaiă-ne din 
nou la drum, spre Gheorghieni, 
sade ajungem intr-un târziu, noap
tea. A doua zi dimineața plecăm 
spre Lacul Roșu, stațiune climate
rică pe care cei mai multi o cu
noșteau numai sub aspectul ei din 
timpul verii. Drumul urcă tot mai 
mult. în serpentine, pînă în vîrful 
muntelui Pîngărați, de unde admi
răm frumoasa priveliște a munți
lor din jur.

De peste un colț de munte ve
dem Lacul Roșu. Deși puțin înghe
țat, el îșl păstrează frumusețea sa 
vestită. Încă puțin de mers pe jos, 
un urcuș cam pieptiș și, iaiă-ne pe 
un tăpșan bătut toaiă ziua de soare, 
la poalele muntelui Suhardul Mic. 
In fața noastră apare cabana Su- 
hard. recent construită.

CABANIERUL POVESTEȘTE..

O masă suculentă și dorința noas
tră de a cunoaște cit mai multe 
prin locurile pe unde umblăm ne-au 
alungat oboseala și pornim spre 
vîrful Suhardului Mic, aflai chiar 
tn spatele cabanei. Privit din față 
pare imens, pentru că se ridică deo
dată din pămînt ca un perete. Exis
tă o potecă prin spatele muntelui 
pe care urcăm și noi și în 20 mi
nute sîntem sus, de unde ni se des
chide înaintea ochilor o priveliște 
mică prin frumusețea și bogăția 
ei. Poate că și ziua deosebit de cla
ră ne favoriza contemplarea acestei 
panorame, una din cele mai fru
moase din munții noștri. Ceahlăul 
apare in toată splendoarea lui, cu 
vtrfurile Toaca, Dochia și Panaghia 
puțin acoperite de zăpadă. Apoi, 
Cheile Bicazului. Piatra Altarului, 
Valea Bicăjelului și tn față mun
tele Ghilcoș, cel care prin prăbu
șirea sa acum 118 ani a dai 
naștere Lacului Roșu, prin bararea 
cursului unor pîrîiașe.

Prăbușirea Ghilcoșului în 1838 și 
formarea acestui lac, au dat viață 
la zeci de legende pe care caba
nierul de la Suhard se pricepe să 
le povestească, cu multă însufle
țire

Prin pădurile din jur mișună fau
na specifică regiunilor subatpine 
(urși, mistreți, ciute, cerbi) dar și 
cîțiva rîși. Descrierea unei lupte 
intre doi ceriu pentru o căprioară.

■ luptă pe care cabanierul a urmă
rit-o cocoțat într-un copac, ne-a

i fost redată cu mfl de amănunte in
teresante.

Regiunea este una dintre cele mai 
: importante din punct de vedere tu- 
i ristîc. La ieșirea din Lacul Roșu, 

după numai cîteva minute de mers 
apar Cheile Bicazului, care cu mă
reția lor sălbatică atrag în fiecare 
an mii de turiști.

Inchipuiți-vă un culoar de cîțiva 
metri lățime străjuit de doi pereți 
de piatră, iar ca tavan — cerul, 

j prin care omul a construit alături 
i de pîrîiașul care curge zglobiu 
I una din cele mai pitorești șosele.

In fața Cheilor Bicazului se află 
Piatra Altarului, care pare că pă
zește acest adevărat monument al 
naturii. Ceva mai departe încep 
Cheile Bicăjelului, și mai înguste 
și mai sălbatice.

Zilele petrecute la Lacul Roșu ad- 
mirind frumusețile de acolo, dar 

ascultând și nenumăratele povestiri 
ale cabanierului de la Suhard, au 
trecut parcă prea repede șl iaiă-ne 
acum din nou în tren. Itinerariul 
nostru cuprindea și alte puncte de 
interes turistic care trebuiau vizi
tate.

POPAS LA ORAȘUL STALIN

Probabil că foarte mulți dintre cei 
ce ciifsc aceste rlnduri au fost la 
Poiana Stalin să-l admire pe schi
ori. Cred însă că foarte puțini din
tre ei au văzut coborînd spre oraș, 
duminica seara, miile de locuitori 
din Orașul Stalin care au asistat 
la întrecerile de acolo. Ei bine, 
este impresionant. Sînt mii de 
oameni care au schiat și au petre
cut o zi întreagă în Poiană și care 
acum coboară pe schiuri, cu săniu
țele și chiar cu patinele. Strada 
învățătorilor, strada Pe Tocile, Co
muna din Paris și celelalte pînă in 
centrul orașului sîni literalmente 
pline de schiori. Ei coboară, ve
seli, gălăgioși, eu obrajii îmbu
jorați. Sînt copii cu mersul încă ne
sigur pe schiuri, tineri și tinere 
care alunecă cu eleganță, dar și 
oameni cu părul cărunt.

Funcționara Sabina Stinghe și 
Nicolae Niță muncitor rectificator, 
amîndoi de la uzinele Metrom, 
Wilhelmine Stoltz, dactilografă, la 
uzina de tractoare „Ernst Thăl- 
man" și Otto Loy funcționar la 
Cenirofarm, soții Nicolae și Liana 
Stinghe, profesori — sînt numai 
cîțiva din miile de oameni care co
boară mereu, în șiruri ce par fără 
sfîrșit.

Cartierul pe care-l străbatem 
este vestitul Schei, care a dat țării 
mulți schiori fruntași, ca Ion Coti- 
ban. Dumitru Sulică, Vasile Bo- 
biț ș. a. Copiii de aci încep de mici 
să schieze. Am avut ocazia să-i 
vedem la lucru: pe strada învăță
torilor cîțiva puști au amenajat o 
trambulină pitică. Nu i-a învățat 
nimeni cum să sară, dar din cele 
văzute probabil la Poiana au prins 
esențialul, și făclndu-și vini de pe 
o coamă de deal, sar cu deosebită 
măiestrie cîțiva metri, aterizează 
tot pe schiuri și se opresc, cu o 
cristiană elegantă în cealaltă parte 
a străzii.

Cel mai bine sare Ioan Pitiș elev 
în clasa a V-a elementară, care e 
și cel mai „bătrîn": are 11 ani. II 
secondează cu deosebit succes Radu 
Petru, care are 10 ani și e elev în 
clasa a IV-a, iar cel mai mic e 
Andrei Bodeanu de 9 ani, elev în 
clasa a III-a elementară, toți de la 
școala Nr. 1. Probabil că peste 
cîțiva ani, alții ca ei îi vor ad
mira cum sar de pe trambulina 
mare gin Poiana Stalin.

După alt popas, la cabana Po
iana Secuilor de lingă Predeal, cei 
13 excursioniști s-au regăsit din 
nou pe peronul Gării de Nord, a- 
colo unde se întâlniseră și se cu
noscuseră cu 10 zile în urmă. Tim
pul petrecut -împreună, peripețiile 
excursiei, i-au legat sufletește de 
parcă ar fi prieteni de cînd lu
mea.

M. TUDORAN

<» LA LUJNIKI SE
N-a trecut nici un an de cînd excavatorul „a 

mușcat" îrutîia gură de părrrirrt pe marele teren al 
parcului Lujniki.

N-a trecut nici un an, dar acum, în fiecare colt 
al parcului Lujniki, imagini concrete tți vorbesc 
că aici totul va fi hărăzit aportului. Imensa cupă 
de beton a tribunelor stadionului central, con
strucțiile uriașe ale terenului pentru jocuri, cada 
bazinului de înot, pădurea de schele din care 
vor răsări cele două săli, sîni semne ale muncii 
pline de entuziasm și roade depuse de construc
tori.

Soarele fierbinte al verii le-a tnegirit obrazul 
țî brațele. Vînturile reci de iarnă le-au înăsprit 
pielea, dar cu toate intemperiile activitatea a 
pulsat în același ritm.

CONSTRUIEȘTE...
Și iată că acum ne aflăm în posesia unei foto

grafii Inedite: în plină iarnă moscovită Lujniki 
ee înalță. Sînt montate gradenele tribunelor care 
vor primi peste 100.000 speotatori. Este gata (deși 
acoperit cu zăpadă) terenul de fotbal. S-a în
cheiat „punerea" celor 5 milioane de cărămizi cit 
prevedea plarml, iar sub pământ avar ează insta
lațiile de canalizare și tot mai mult se apropie 
de Lujniki tunelul ramurii speciale a metropo
litanului.

Odată cu venirea primăverii, ritmul lucrărilor va 
crește vertiginos. Marele parc sportiv trebuie să 
fie gata în iulie 1956 pentru a găzdui finala uria
șei competiții „Spartachiada popoarelor din 
U.R.S.S. . ,

Lujniki va fi gata...

ÎNSEMNĂRI despre atletismul indian
Dacă, de pildă, la hochei pe iarbă, 

la criket sau tenis de masă spor
tivii indieni se bucură de o fru
moasă reputație internațională, au 
la activ victorii de răsunet și au 
trecut cu succes examenul organi
zării de mari competiții internațio
nale, la atletism evoluția reprezen
tanților uriașei peninsule asiatice 
nu a cunoscut încă o prea mare 
strălucire. Motivul ? Această ra
mură a sportului este relativ nouă 
în India, iar tradițiile atletice in
diene, spre deosebire de cele cul
turale, numără abia cîțiva ani. Și 
totuși, odată introdus pe scară lar
gă în întreaga țară, atletismul a 
cucerit simpatia tineretului indian, 
iar rezultatele nu au întîrziat să se 
arate.

CITEVA AMĂNUNTE DE OR
GANIZARE

Forul suprem care conduce des
tinele atletismului în India, care or
ganizează concursurile și controlea
ză mersul acestei activități este Fe
derația amatoare (A.A.F.I.), care 
reunește asociațiile statelor ca și 
numeroasele organizații sportive și 
cluburi ale instituțiilor de învăță- 
mînt, căilor ferate, întreprinderilor 
comerciale și industriale, armatei. In 
întrecerile organizate de Federație, 
sau de cluburile pe care aceasta le 
reunește sînt selecționați cei mai 
buni sportivi, cei care alcătuiesc apoi 
echipele reprezentative Ia importan
ta întrecere Jocurile naționale. A- 
ceste Jocuri au loc din doi în doi ani 
în intervalele dintre Olimpiade și re
prezintă competiția de cel mai mare 
interes a sezonului. Trebuie spus 
că în India, ca și în Australia de 
altfel, sezonul atletic începe obiș
nuit... iarna, în decembrie, și se în
cheie în luna martie.

15,30 M. LA TRIPLUSALT, 10,6 
SEC. PE 100 M., 1,93 M. LA 

ÎNĂLȚIME...

De cînd au început să fie 
înregistrate oficial, recordurile 
de atletism ale Indiei au cres
cut vertiginos, unele dintre 
ele atingîn cifre de valoare 
internațională. Marea majoritate 
a performanțelor record au fost sta
bilite cu prilejul Jocurilor naționale 
din 1954 și al campionatelor națio
nale de atletism din 1955. Semnifi
cativ este faptul că la ediția de anul 
trecut a întrecerii au luat parte pes- 

j te 400 sportivi, cifră care vorbește 
i limpede despre popularitatea atle- 
; tismului în India, iar rezultatele — 
• în marea majoritate a probelor — au 
I constituit recorduri ale țării. Ast

fel, la triplusalt s-a înregistrat ci
fra de 15,30 m., la 100 m. 10,6 sec., 
la 200 m. 21,7 sec., la înălțime 1,93 
m. In probele feminine recordul na
țional a fost stabilit la lungime 
(5,31 m.) și la înălțime (1,52 m.).

Atleții armatei dețin 15 recorduri 
și 18 titluri de campioni ai țării.

Dezvoltarea calitativă a atletis
mului Iridian se face foarte repede, 
lucru de care ne convingem urmă
rind rezultatele obținute în 1954 la 
Jocuri și în 1955 la campionatul na
țional :

200 m.: 22,0—21,9; 400 m.: 50,8— 
48,0; 800 m.: 1:56,6 — 1:52,5; 1.500

Parduman Sing recordman al 
țării la aruncarea greutății (14,64) 

și a discului (45,58)

m.: 4:04,6 — 3:58,2; 10.000 m.:
32:38,2 — 31:18,2; lungime: 6,89 m.
— 7,05 m.; înălțime: 1,88 m. — 1,93 
m., etc.

In scopul lărgirii caracterului de 
masă al atletismului indian și al

Turneul internațional de
M:ercuri a început la Varșovia 

un turneu internațional de sabie 
la care participă echipele repre
zentative ale U.R.S.S., R.P. Un
gare, Franței, Austriei, R.P. Polo
ne 1 și R.P. Polone 2.

In prima zi a turneului s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
R.P. Polonă 1 — R.P. Polonă 2 
13—3; R.P. Ungară — Austria 
13—3; U.R.S.S, — R.P, Polonă 2 

pregătirii de cadre tinere, a fost or
ganizat pentru prima oară în 1955 
campionatul național de juniori, sol
dat cu o serie de rezultate promi
țătoare.

PERSPECTIVE..

In momentul de față, guvernat 
indian ca și organizațiile sportive 
iau măsuri radicale în scopul dez
voltării sportului în general și a at
letismului în special. Prima sarcină 
pe care și-a asumat-o Federația a 
fost atragerea unui număr cît mai 
mare de tineri spre practicarea at
letismului. S-a hotărît ca în fiecare 
sat mai mare, să fie amenajate piste 
de atletism, sectoare de sărituri și 
aruncări. Pentru rezolvarea proble
melor complexe ale atletismului s-a 
hotărît să se mărească numărul an
trenorilor și cadrelor calificate, să 
fie sporite volumul și Intensitatea 
întrecerilor, să fie contractate cît 
mai multe întîlniri internaționale. 
Toate aceste probleme au fost ates
tate de Ministerul Ocrotirii Sănătă
ții din India.

In țară au fost invitați o serie de 
antrenori din străinătate, care orga
nizează cantonamente cu sportivii 
de frunte, urmăresc creșterea mă
iestriei lor. Pe linia acestei politici, 
sportivii sovietici sprijină efectiv pe 
cei indieni. Recent a sosit în India 
cunoscutul antrenor de atletism diî. 
U.R.S.S. V. Kuznețov, care va pre
găti lotul atleților indieni pentru 
Jocurile Olimpice de la Melbourne. 
In general, sportivii sovietici au a- 
cordat un ajutor efectiv prietenilor 
lor indieni. In perioada 1952—1953, 
voleibaliștii indieni au fost în
U. R.S.S. La începutul anului 1955, 
voleibaliștii sovietici le-au întors 
vizita. Cu acest prilej, antrenorul!
V. A. Golomazov a organizat două 
cantonamente la Delhi și Madras.
De asemenea și fotbaliștii sovietici 
au vizitat India.

Sportul indian pășește tot mai st. 
gur în arena marilor întreceri inter
naționale. Ii urăm succes și victori! 
cît mai multe pe acest drum.

scrimă din R. P. Polonă
10—6; R. P. Ungară — Franța 
12—4; R.P. Polonă 1 — Austria 
9—7. I

In ziua a doua a concursului 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : U.R.S.S. — Austria 12—4; 
R.P. Ungară — R.P. Polonă 2,. 
12—4; R.P. Ungară — R.P. Po- 
lonă 1, 8—8. j-■
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Tenismemi romîni la Beirut
Ieri dimineață au părăsit Capita

la, plecînd cu avionul la Beirut (Li
ban), jucătorii de tenis Gheorghe 
Vîziru și juniorul Dumitru Viziru 
care vor reprezenta țara noastră la 
primul campionat internațional de 
tenis al Libanului. Campionatul va 
avea loc între 27 martie și 1 apri
lie.

Echipele noastre reprezentative de tenis de masă 
au sosit marți la Geneva de unde pleacă astăzi 

spre Tokio

Concursul international ie gimnastică ie la Kiev

Știați că...
...Romînia a luat parte pentru 

prima oară la Jocurile Olimpice în 
1924 la cea de a VllI-a ediție des
fășurată la Paris, deși Comitetul 
Olimpic Romîn fusese înființat 
încă din 1914?

...primul concurs de atletism des
fășurat în Rusia a avut loc în anul 
1903? La start s-au aliniat doar 
cîțiva participanți. In 1955 numai 
ta Spajtachiaila sindicală și la cea 
a elevilor din U.R.S.S. au particfc 
pat peste 9 milioane de concu
renți.

...prima partidă de polo pe apă 
a avut Ioc la Londra în 1869? Re
gulamentul acestui joc a fost îh- 
tocmit însă abia în anul 1876 de 
către W. Wilson.

...în semifinala categoriei semi
grea, la Jocurile Olimpice din anul 
1912 de la Stockholm, înitîlnirea 
de lupte dintre M. Klein (Rusia) 
și Asikainen (Finlanda) a durat.. 
11 ore? A învins luptătorul rus, 
dar în finală el nu s-a mai putut 
prezenta, din cauza oboselii, ast
fel că suedezul Johansen a fost 
declarat campion olimpic.

...în anul 1889 Borbely Gyorgy, 
profesor din Turda, a făcut o cursă 
ciclistă unică prin amploarea și în
drăzneala ei? Pe un velociped 
(„strămoșul" bicicletei) el „a mers" 
de la Turda la Paris și retur, stră" 
bătînd 4271 km. Cele 337 ore de 
pedalaj efectiv, pe drumurile rele 
de atunci, reprezintă un succes re
marcabil.

...cel mai mare scor realizat la 
un meci de fotbal a fost obținut 
de echipa I. S. Orgyte din Gote- 
borg, care a învins cu 36-0 pe 
Idrottsforining din Varburg la 9 
septembrie 1906?

...Cupa Americii latine la fotbal 
s-a disputat pentru întîia oară în 
1916? Prima ediție a acestei com
petiții a fost cîștigată de echipa 
statului Uruguay.

...Federația indiană de fotbal a 
luat ființă în anul 1892? Interesant 
de remarcat este că în Australia 
o astfel de organizație a luat fiin
ță abia în anul 1923.

Din colecția lui Zsigmond 
Laszlo-Lugoj

...la primul campionat mondial 
de tenis de masă care a avut loc 
în 1926 la Londra, au asistat doar 
300 de spectatori ?...

...primul concurs de natație din 
Ungaria a fost organizat la Buda
pesta la 29 iunie 1892? Atunci, au 
avut loc zece probe printre care 
cea naai originală a fost aceea pe 
distanța de 100 m. pentru sca
fandri.

...prima barcă cu motor din lume 
a fost construită în 1897 de austria
cul David Schvartz? Barca a avut 
o viteză remarcabilă pentru acele 
timpuri: 35 km. pe oră.

GENEVA (prin telefon). — După 
o noapte de odihnă la Praga, de
legația jucătoarelor și jucătorilor 
de tenis de masă romfni a pără
sit capitala Cehoslovaciei marți 
dimineață plecînd cu avionul la 
Zurich unde a sosit peste câteva o- 
re .întâlnind aici o vreime cu ade
vărat primăvăratecă. Deoarece a- 
vea-u legătura cu avionul de Ge-’ 
neva abia pe la ora 11 seara, Ange-- 
iica Rozeanii, Ella Zeller, Tiberiu 
Harasztosi, Toma Reiter, Matei 
Gantner și Mircea Popescu air fo
losit acest timp pentru a face o 
plimbare prin ofaș.

60 de minute după decolarea de 
pe aeroportul din Zurich, sportivii 
noștri au aterizat la Geneva. Aici 
ei au fost așteptați de un repre-’ 
zen-tant ai societății indiene de 
transporturi aeriene Air India, so
cietate cafe va asigura deplasa
rea pînă la Tokio. De la aeroport, 
sportivii romînj s-au dus la sediul

FRANȚA — AUSTRIA LA FOTBAL, 

MÎiNE PE STADIONUL COLOMBES 
DIN PAWS

societății indiene unde s-au inte
resat de unele amănunte privind 
călătoria până în Japonia.

Dar sportivii noștri au fost dor-' 
nici ca să facă și antrenament și 
acesta le-a fost facilitat prin bu
năvoința oficialităților sportive ga* 
neveze. De altfel, Geneva este cel 
mal important centru de tenis de 
masă din Elveția. în cursul zilei de 
miercuri ziaristul Savfe de la re
vista „Semaine Sportive" a fost 
deosebit de amabil și a venit la ho
telul unde locuiau oaspeții invitîn. 
duri la sediul clubului Rapid. La 
acest club reprezentanții noștri 
s-au bucurat de o primire căldu
roasă, afiîndu-se în centrul atenției 
generale. Miercuri și joi seara, cei 
șase sportivi romîni s-au antrenat, 
iar vineri seara ei au făcut o de
monstrație foarte reușită în sala 
clubului Rapid. Vineri după-amiazl 
Angelica Rozeanu, Ella Zeller, Ha- 
fasztosi, Reiter, Gantner și Popes
cu s-<au îmbaFcat într-un autocar 
cu care au făcut o excursie prin 
oraș. De asemenea, sportivii romîni 
au vizitat și edificiile mai impor
tante din Geneva.

Astăzi la ora 14 jucătoarele și 
Jucătorii noștri vof fi prezenți la 
aeroport pentru a lua avionul ca
re-! va duce spre Tokio.

KIEV 23 (Agerpres). — TASS 
transmite i

In sala Palatului de cultură fi
zică din Kiev a început hr 
22 martie concursul Internați»’ 
nai de gimnastică la care parii-» 
dpă echipele selecționate ale R.P. 
Bulgaria, R.P. Ungară, R.P.R. 
R. Cehoslovacă și U.R.S.S. Prin-» 
tre concurenți se găsesc campionii 
mondiali absoluți Gal-na Rudko- 
Șamrai, Viktor Ciukarin (URSS). 
campioana absolută a R. Ceho-i 
slovace Eva Bosakova, cea mal 
bună gimnastă din tîngaria, Ag

nes Keleti, campioana absolută a 
R.P.R. Elena Leuștean, cunoscut 
ții maeștri al sportului din R. 
Bulgaria Țvetana Stanceva, MI«h 
do Todorov șl mulți alții.

In prima zi a concursului s-au 
desfășurat exercițiile impuse pen-i 
tru femei. întrecerile au avuj loc 
după programul Jocurilor Olimpi» 
ce. După primul aparat în clasa-: 
ment conduce echipa U.R.S.S.,- j 

țurmată de reprezentativele R. Ce>» 
hoslovace, R.P. Bulgaria, R.P. Un-s ! 
gare și R.P.R.

întrecerile continuă timp de mal 
multe zile.

Pregătirile fotbaliștilor sovietici
După cum s-a mai anunțat, la 

1 aprilie va începe campionatul 
unional de fotbal. In prezent o 
chipele sovietice de fotbal se pre^ 
gătesc intens în sudul țării, sus-' 
ținînd numeroase întîlriiri amica
le. Campioana unională, Dinamo 
Moscova, a fost întrecută de Di
namo Kiev cu 3—0.

Echipa Spartak Moscova a dis-' 
pus de Lokomotiv Moscova cu 
scorul de 4—2. Din echipa Spar
tak s-au remarcat Netto, Simo
nian, Mozer și Parșin, ultimul în
scriind două goluri

La 1 aprilie, în prima zi a cam
pionatului, vor juca toate cele 12

echipe care participă la campionat.; 
Pînă în prezent, titlul de cam
pioană unională de fotbal a fost 
cucerit numai de trei echipe, toate 
din Moscova : Dinamo, Spartak și 
Ț.D.S.A. Dinamoviștii au cîștigat 
campionatul de 7 ort, fotbaliștii e» 
chipelor Spartak și Ț.D.S.A.. de 
cîte 5 ori.

Luptătorii egipteni și cehoslovaci 
vor evolua în țara noastră 

in luna aprilie

Amatorii de sport din capitala 
Franței așteaptă cu un deosebit in
teres cea de a zecea întîlniire din
tre echipele naționale de fotbal ale 
Franței și Austriei, care se va des
fășura duminică pe stadionul <3o-' 
lombes din Paris. Ultima întîlnîre 
dintre cele două echipe a avut Iod 
la 19 octombrie 1952 la Vfena și 
a revenit francezilor cu scorul de 
2—1. Iată acum formațiile pe card 
le vof prezenta cele două echipe:

Franța: Remetter — Kelbel, Jon- 
quet, Marche — Louis, Marcel — 
Hedîard, Piantoni, Kopa (Foix), Le- 
blond, Vincent.

Austria: Mayer — Halla, Stotz, 
Swoboda — Ockwirk, Koller — 
Grohs, Wagner, Buzek, HanappI, 
Komminek.

In aceeași zi la Luxemburg e- 
chipa B a Franței întîlnește națio
nala Luxemburgului.

Tot Duminică va avea loc, la Bu
dapesta, meciul de fotbal dintre e- 
chipele de tineret ale Franței și 
Ungariei.

Marți la Amsterdam
începe turneul de șah pentru desemnarea 

adversarului lui M, Botvinik
se 

____.__ __ un 
mare turneu internațional de șah 
pentru desemnarea jucătorului care 
va întîlni în anul 1957, la Mos
cova, pe Miha'îl Botvinîk, actualul 
deținător al titlului mondial. La 
acest turneu participă 10 dintre 
cei mai buni șahiști din lume, ca
lificați în urma turneelor interzo
nale desfășurate în ultimii 2 ani 
Uniunea Sovietică ,va fi reprezen
tată de 6 mari maeștri: 
Smîslov, David Bronștein, 
Keres, Tigran Petrosian, 
Gheller și Boris Spasski. Ceilalți 
4 participanți sînt marii maeștri 
Oscar Panno și Herman Pilnik 
(Argentina), Laszlo Szabo (R. P. 
Ungară) și Miroslav Filip (R. Ce
hoslovacă). Doi! dintre jucătorii so
vietici' prezenți la acest concurs: 
V. Smîslov și D. Bronștein au 
mal jucat cu Botvinîk pentru titlul 
mondial dar nu au reușit să-l tn-> 
vingă.

Intre 27 martie și 30 aprilie 
va desfășura la Amsterdam

în cadrul turneului se vor des
fășura în total 18 runde, fiecare 
participant urmînd să joace cîte 
2 partide cu ceilalți. Arbitrul prin- 
clpal al ' 
maestru

Cifre statistice din turneul de la Dresda
Publicăm astăzi tabelul final al 

turneului internațional de șah des
fășurat la Dresda cu prilejul săr
bătoririi a 750 de ani de la înfiin
țarea acestui oraș.

Din simpla confruntare a cifre
lor cuprinse în tabel se pot trage 
unele concluzii interesante.

In primul rînd, trebuie să re
marcăm numărul destul de mic de 
remize cu care s-au soldat parti
dele (37 la sută). Faptul că aproa
pe două treimi din întîlniri s-au 
încheiat cu victorie denotă ca
racterul aprig pe care l-a pur
tat întrecerea de la prima la 
ultima rundă. Cel mai mare nu
măr de victorii l-a realizat maes
trul internațional Holmov 10 par
tide cîjtigate, urmat de Averbach

Vasili 
Paul 
Efim

turneului va fi marele 
Max Euwe (Olanda), 

fost campion mondial. Două din-* 
tre cele 18 runde ale turneului vor 
avea loc în orașul Leeuwarden 
între 12 și 16 aprilie. La concurs 
vor asista campionul mondial 
Mihail Botvinîk precum și alți 
șahiști sovietici cunoscuți, printre 
care Boleslavski, Bondarevski, 
Toluș, Lilienthal și Furman.

Federația internațională de șah 
va fi reprezentată de președintele 
e!, Folke Rogard (Suedia).

cu 9, CiociT.ea cu 7 și Dittman cu 
6. Cinci concurenți, Pachman, Ul
man, Bilek, Pîdevski și Sliva au 
cîștigat același număr de parti
de: 5.

Din tabel se poate vedea, de ase
menea, că Averbach și Hodmov au 
fost jucătorii cei mai constanți ai 
turneului. La ultimii șase clasați 
ei au realizat cîte 5*/2 puncte. Cio- 
cîltea și Pachman au jucat de ase
menea bine împotriva „nefavoriți- 
lor“, realizînd cîte 4*/2 puncte. In 
schimb, întMnirile dintre primii 
cinci ne dau satisfacția egalității 
dintre Averbach și Cîocîltea, sare 
au realizat 2lț2 puncte din 4 posi
bile.

Pîdevschi

Egiptul va deplasa un lot de 60 
sportivi la Jocurile Olimpice
La Jocurile Olimpice de vară de 

la Melbourne, delegația Egiptului 
va cuprinde 60 de sportivi, care 

’ vor participa la întrecerile de at
letism, baschet, gimnastică, scri
mă, hochei pe iarbă, box, natație și 
lupte clasice.

Din lotul de atletism fac parte 
printre alții Zein el Abedine, care 
a realizat pe 100 m. plat timpul de 
10”6/10 și Farouk Tadros, record
man în proba de 400m.platcutim. 
pul de 48’’3/10. înainte de a pleca 
la Melbourne echipa de lupte a E- 
giptului va susține cîteva întîlniri 
internaționale în R.P. Polonă și 
R.P.R. Lotul de natație cuprin
de 7 înotători. Cea mai bună per
formanță este deținută de Abde! 
Aziz el Chafei, care a realizat în 
proba de 100 m. liber timpul de 
58”4/10.

In luna aprilie, luptătorii din res 
prezentativa țării noastre au un bo- 
gat program internațional. Astfel, 
chiar în prima săptămînă a lună 
vor sosi în Capitală luptătorii egipa 
teni, care în prezent se află în tui» 
neu prin R. P. Polonă.

Echipa națională a Egiptului va 
susține trei meciuri în compania reJ 
prezentanților noștri: prima îrrtîlni- 
re se va desfășura la București în 
ziua de 7 aprilie și va opune repre
zentativele celor două țări. La 10 
aprilie oaspeții vor susține o nouă 
întîlnire în Orașul Stalin cu o se-' 
lecționată. In sfîrșit, luptătorii' egip
teni vor în'tîlr.i la 12 aprilie, din nou 
la București, — probabil Dinamo 
Orașul Stalin ■— de data aceasta 
Ia lupte libere, spre deosebire de 
primele două întîinfri care se vor 
disputa la lupte clasice.

La cîteva zile după plecarea spor
tivilor egipteni va sosi în țară echi- 
pa R. Cehoslovace, care ne vizitează 
după o întrerupere de cîțiva anî. 
Echipa R. Cehoslovace va susține 
primul meci la București în ziua de 
22 aprilie, în compania reprezenta
tivei R. P. Romîne. La 24 aprilie 
luptătorii cehoslovaci vor susține la 
Lugoj o nouă întîlnire (Praga-Lu- 
goj), iar la 26 apj-iilie oaspeții își 
vor încheia turneul Ia Timișoara,- 
prin meciul dintre echipele orașelor 
Praga și Timișoara. i

R. P. Ungară -R. Cehoslovacă
Ia baschet

Sîmbătă seara se desfășoară la 
Praga întîlnirea internațională de 
baschet dintre echipele reprezenta
tive masculine ale R. Cehoslovace 
și R.P. Ungare. In vederea aces
tui meci, la 22 martie a plecat spre 
Praga echipa baschetbalișlilor

și Dittman au jucat ex
celent contra nepre-

maghiari.

miaților, în schimb 
la primi' clasați ati 
obținut un procen
taj slab. Exact in
versă a fost com
portarea campio
nului polonez Sli
va, care a realizat 
puncte Ia fruntași, 
pierzînd în schimb 
la cei de la mijlo- 
cui și coada clasa
mentului. Singurul 
care na cîștigat 
nici o partidă este 
suedezul Sterner. 
Cu toate acestea, 
Andersen și Trai- 
covici, care- au re
purtat cîte două 
victorii, s-au clasat 
în urma sa. De un
de rezultă că în 
șah remizele își 
au importanța lor...

q După cum transmite corespon
dentul agenției France Presse, la 22 
martie a murit în spitalul din Johan
nesburg boxerul sud-african Hubert 
Ossakow, în vîrstă de 21 de ani. 
Transportat fără cunoștință la spital, 
în urma loviturilor primite în cursul 
meciului cu Willie Towell, tînărul 
boxer nu a mai putut fi salvat de 
medici.

Acesta este al cincilea caz mortal 
înregistrat în ultimul an în boxul 
profesionist.

• De cîtva timp se găsește în India 
o echipă de gimnaști sovietici. Spor
tivii sovietici au făcut mai multe de
monstrații în orașul Calcuta care au 
fcst urmărite cu mult interes de un 
mare număr de spectatori și s-au si
tuat in centrul atenției presei spor
tive indiene. In prezent, delegația 
sportivilor sovietici își continuă tur
neul pe care-1 întreprinde în India, 
susțtnînd mai multe concursuri de
monstrative în orașul Madras.

• Zilele acestea sînt așteptate să 
sosească în R.P. Polonă trei echipe 
străine de fotbal. Astfel, organizațiile 
sportive poloneze au invitat să sus
țină mai multi întîlniri cunoscuta 
echipă suedeză Djurgaarden, echipa 
cehoslovacă Banik Kladno și echipa
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Rotation din Leipzig (R.D. Germană).
Formația suedeză Djurgaarden va 

Juca la 2 aprilie la Varșovia eu cam
pioana R.P. Polone C.W.K.S.

• La 25 martie va avea loc la Pa
ris întîlnirea internațională de bas
chet dintre echipele masculine ale 
Franței și R. P. Bulgaria, in vederea 
acestui meci, la 21 martie a părăsit 
Sofia plecînd spre Paris echipa bas- 
chetbatiștilor bulgari din care fac par
te jucătorii Totev, Panov, Slavov, 
Mircev, Raikov și alții.

• Pe stadionul din Brno, în fața a 
peste 25.009 de spectatori s-a dispu
tat la 22 martie întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre echipa chiliană 
Green Cross din Santiago și echipa 
selecționată a Armatei Cehoslovace. 
Jocul a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate 1-1 (1-1).

• La 22 martie au părăsit Praga, 
plecînd spre Franța, jucătorii ceho
slovaci de tenis Jiri Javorski, Vladi
mir Zabrodsky, Jan Krajcik și Jiri 
Parma. Sportivii cehoslovaci vor lua 
parte la turneele Internaționale care 
vor avea loc la Monte-Carlo între 
26 martie și 2 aprilie și Nisa între 
3 și 8 aprilie.
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