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Arbitrul, factor important în sport

I n orice intîlnire 
sportivă prezența 
arbitrului este ab
solut necesară. El 
dă o anumită gre
utate întrecerii,

. conturează și
da viață performanței sportive, contribuie chiar, de foarte multa 
T1' ndwarea nivelului de joc 
la stabilirea unor performante su
perioare. El are, deci, un rol activ, 
hotăniUor; în aceasta credem că 
rezida îndeosebi asemănarea rolu- 
lui arbitrului cu cel al dirijorului 
de orchestră.

Pentru a corespunde sarcinii ce-i 
revine cu prilejul conducerii unei 
întreceri — de orice natură ar fi 
și în orice sport — arbitrul trebuie 
să aibă o bună și multilaterală pre
gătire. Nu trebuie să se uite că pe 
lingă rolul său tehnic, arbitrul este 
chemat să-l îndeplinească și pe a 
cela de educator al sportivilor pe 
care-i conduce în meci, chiar și al 
spectatori for. Deci, el trebuie să 
dispună de o seamă de calități, de 
multe ori superioare celor ale unui 
sportiv activ. Ce ați spune.de pil
dă, de un arbitru de fotbal care, 
fi'nd^ greoi, lipsit de condiție fizică, 
mișcîndu-se încet, este permanent 
depășit de joc, nu e prezent |a faze, 
fluieră cu întîrziere, arătînd ne
siguranță în luarea deciziilor? Dar 
nu numai despre pregătirea fizică 
este vorba aci, ci mai ales de alți 
factori. Un arbitru bun trebuie sa 
fie un perfect cunoscător al regula
mentului sportului respectiv, să 
știe să-l interpreteze în funcție de 
situațiile ivite pe teren, să fie calm, 
autoritar și obiectiv. “ 
toritatea 
foarte important, care contribuie la 
ridicarea prestigiului său — tre
buie să reiasă din siguranța și com
petența cu care conduce întrecerea, 
siguranță bazată tocmai pe cunoaș
terea profundă a regulilor de joc, 
cit și pe conduita morală, și nu din 
gesturi nepotrivite, din intervenții 
inooortune, din sancțiuni fără rost.

Un arbitru bun trebuie să îmbin» 
cunoștințele teoretice cu practica, 
să cunoască la perfecție nu numai 
regulamentul ci și finețele unui 
sport, acea sumă de amănun
te care scapă articolelor unui re
gulament. De aceea, ni se pare 
profund greșit modul în care de 
multe ori s-a făcut calificarea și 
delegarea unor arbitri la schi. In 
preajma unor competiții s-au ț’nut 
la repezeală unele instructaje și pe 
baza unui simplu examen oral au 
fost calificați „peste noapte" o se
rie de arbitri, fără a se trece și în 
practică la verificarea capacității 
lor. Vă închipuiți ce „aport" au a- 
dus aceștia la „buna" desfășurare 
a concursuri'or. Se vorbește mult 
despre necesitate» interpretării u- 
nice a diverselor regulamen*e,  a- 
ceastă preocupare făcînd obiectul 
unor seminarii, lecții, cursuri de

De fapt, au-
unui arbitru — lucru

specialitate Și urmarea ar trebui 
să fie realizarea unor metode uni
tare de interpretare a regulamen
tului, ceea ce s-a reușit în multe 
sporturi. De pildă, la rugbi inter
pretare» regulilor de joc este atît 
de importantă îneît se pot a’orda 
puncte fără ca ele să fi fost înscri
se dacă arbitrul consideră că fără 
o anumită intervenție necegulamen- 
tară balonul ar fi fost culcat în 
but. însăși dezvoltarea tactică este 
strîns legată de modul de arbitraj. 
Nu de puține ori echipele de rugbi 
își construiesc tactica în funcție 
de... arbitru | Pentru că într-un fel 
interpretează regulamentul Theo 
Kranz (care fluieră tot) și în altfel 
D. Manoileanu, D. lonescu și alții 
(care, fără a nesocoti regulamen.ul, 
lasă jocul mai deschis).

Elemente capabile și altele mai 
puțin capabile... sînt și prin
tre arbitri. In coloanele ziaru
lui nostru numele multor arbitri au 
figurat fie ca exemple pozitive fie 
ca negative. Ca să nu mai vorbim 
de zecile de mii de spectatori care-i 
cunosc pe arbitri tot atît de bine 
ca și pe jucători și cărora le-a dat 
„notele" pe care aceștia le-au me
ritat. Numele unor arbitri ca D. 
Schulder, S. Segal, P. Kroner (fot
bal), Dan Chiriac, C. Armășescu, 
P. Spiru (baschet), N. Sotir, C. 
Armășescu (volei), A. Someșan, O 
Amza, Gh. Nicol au. Gh. Mani tiu 
(ciclism), D. Cuc, I. Staicu, I. Bor- 
șan (lupte), M. Ghinescu. V. Du
mitrescu, I. Firu (box), Gh. Osiac, 
M. Szucik, Gh. Popescu (handbal) 
etc. au devenit aproape o garanție 
pentru buna desfășurare a întrece
rilor. De multe ori aplauzele spec
tatorilor vin să răsplătească nu 
numai jocul frumos al unei echipe 
sau alteia ci și comportarea unor 
arbitri. Neau bucurat aprecierife 
făcute de sportivii străini c’md unii 
dintre arbitrii romini, ca D. Chiriac 
(baschet) V. Bați, Toezser (lupte) 
etc.au condus întrecerile respective. 
Firește că am fi bucuroși să avem d» 
înregistrat numai cuvinte de laudă 
pentru „cavalerii fluierului", dar, 
din păcate, sînt încă destui arbitri 
care dovedesc multe lipsuri și de
seori, din cauza incompetenței lor, 
a neatenției, a nes.igura.ntei, etc. 

influențează negativ desfășurarea 
competiției. Printre aceștia pot fi 
citați M. Stăiculescu, Ion OncescU, 
Hie Mtlea (rugbi), V. Teulea, Gh. 
Badea (ciclism), R. Pleșoianu, I. 
Vidai, N. Șerban (handbal), I. 
Meszaros (lupte) etc.

Derigur că tot ce am arătat mai 
sus se referă nu numai la cei care 
conduc la centru o întrecere. A- 
ceste aspecte sînt valabile pentru 
toți oficialii, care au o contribuție 
directa în stabilirea unor perfor
manțe (arbitri de tușe, arbitri de 
porți, cronometrori, scored etc.).
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Dacă pașii nu v-au purtat zi
lele acestea spre sala Floreas- 
ca putem afirma că ați pierdzt 
multe momente de înverșunată 
tntrecere sportivă l Intr-ade
văr, pe măsură ce se apropie 
de punctul culminant, disputele 
decisive la șah și tenis de ma
să se ridică la nivelul unor pa
sionante spectacol» sportive. 
Spartachiada de iarnă a tinere
tului se arată astfel ca un ve
ritabil prilej de afirmare pentru 
multe talente anonime de la o- 
rașe șl sate.

întrecerile de șah au desem
nai de-acum finaliștii oare, azi
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.Jocurile sînt da abia la început, dar au și apărut prunele situații com
plicate . |ată de ce trebuie să te gândești bine înainte de fiecare mutare!

tineretului

„ASALT”...
în fața meselor cudimineață,

cele 64 de pătrate. își vor. dis
puta cele patru titluri de cam
pioni ai Sparlachiadei. Parti
dele din ultimele două zile, și 
cu deosebire cele de ieri, s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
intensă emoție. Cornelia Di- 
mit ropot, de pildă, calificată 
pentru finala categorie' oraș, 
ne-a mărturisit că în ajunul fi
nalei nu putea gîndi altceva de- 
ăt... deschideri și finaluri. De
sigur că nz cu mai puțină emo
ție s-au prezentat la „startul*  
semifinalelor și Elvira Pop, Za- 
haria Vlascici. Gabriela Triță 
sau Ioan Atudorel. Partide'e au 
durat o bună bucată de vreme. 
Către amiază, rind pe rînd, ar
bitrii au consemnat în foile de 
concurs rezultatele din șapte 
întreceri. De ce numai șapte? 
Pentru că la masa unde își dis
putau șansele I. Crivăț (Bucu
rești) și A. Sperdea (Craiova), 
matul întîrzia. In cele din ur
mă, partida s-a întrerupt și 
Crivăț a dat mutarea următoa
re în plic. După-am'ază. la re
luare, recunoscând probabil ca
tegoricul avantaj al adversaru
lui, I. Crivăț nu s-a mai nre- 
zentai la masa de joc. A. Sper
dea s-a alăturat în felul acesta 
celorlalți șapte flnaliști pe care 
aveți prilejul să-i vedeți azi di
mineață înfruntând ultimul ..ob
stacol"...

Ieri după-amlază s au jucat 
multe partide la tenis de masă. 
Dar dintre toate cele mai căldu
roase aplauze le-a cules cea ca
re a opus pe clujeanul V. Mun- 
teanu timișoreanului Marius 
Badea. Evoluția scorului a fost
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(continuare în pag. a 2-a)

Noi oaspeți sportivi de
Din nou Capitala noastră are oaspeți sportivi de peste hotare. Ne 

vizitează, în același timp, fotbaliștii echipei belgiene S. C. Charleroi 
și jucătorii de volei și baschet ai colectivului Spartak din Sofia. In- 
tUnirile pe care aceste echipe le vor susține la București vor oontri- 
bui la o mai bună cunoaștere între sportivii romini și cei care ne sînt 

oaspeți, vor constitui twi excelent schimb de experiență și tn același 
timp noi prilejuri de a lega prietenii puternice.

In cursul zilei de ieri redactorii noștri au stai de vorbă cu con
ducătorii și jucătorii acestor echipe.
CU FOTBALIȘTII BELGIENI...

Fotbaliștii echipei belgiene S.C. 
Charleroi, care vor susține două 
jocuri în țara noastră, au sosit în 
Capitală joi seara. Ei au făcut ieri 
dimineața un ușor antrenament 
pe stadionul 23 August.

După obișnuitele prezentări, pri
mul lucru pe care a ținut să ni-1 
dentare d. Igide Seohy, conducă
torul delegației, a fost acela că 
fotbaliștiii de la S.C. Charleroi 
sînt de-a dreptul încântați de pri
mirea oare li s-a făcut, lucru pen
tru care ține să mulțumească tn 
mod deosebit organizatorilor aces
tui turneu. In continuare, conducă
torul lotului belgian ne-a declarat 
că este foarte frumos impresionat 
de București, în general, și de sta
dionul 23 August, în special.

Vorbind despre meciul cu C.C.A., 
secretarul clubului, dl. R. Gieser, 
ne-a spus: „Deși n-am avut nici
odată ocazie să-i văd la lucru pe 
fotbaliștii romini, cunosc din 
relatate de presa noastră și 
discuțiile cu jucătorii echipei 
giei care a jucat anul trecut 
valoarea fotbalului din țara
Știu că ați obținut o serie de re
zultate remarcabile. Sperăm că 
primul nostru meci să se desfă
șoare în așa fel încât să satisfacă 
pe spectatorii romini. Sper că Ju
cătorii noștri nu vor decepționa și 
că... cel mai bun va cîștigat".

In acest timp, întregul lot at 
fotbaliștilor belgieni se antrena 
sub supravegherea antrenorului 
Corniilli. El se ocupa în mod spe
cial de cei doi portari, Desutter 
și Mazolini. Despre acesta din 
urmă conducătorii lui S.C. Char
leroi ne-au spus că este un veri
tabili talent, care poate ajunge in 
echipa reprezentativă. Dintre cei
lalți jucători am remarcat pe cen
trul înaintaș Mion (italian de ori
gine) care are un șut deosebit 
de puternic și precis. CeJ mai tî- 
năr din echipă este interul stingă 
Beerens, care chiar la antrenament 
a dat dovadă de o deosebită viol*

noastre 
— oare 
sus asu- 

interlo-

clune. Recent al a jucat tn repre
zentativa militară a Belgiei.

In încheierea scurtei 
convorbiri cu d. Gieser 
ne-a dat detaliile de mai 
pra echipei Charleroi —
cutorul nostru ne-a mai declarat: 
„In Belgia, echipele de fotbal aus
triece și maghiare sînt foarte a- 
preciate. Dorim ca prin meciuri ca 
acela pe care-1 susține echipa Di
namo București, ca și prin întoar
cerea vizitei pe care o facem noi 
acum, echipele romi ne să devină 
și ele cunoscute și apreciate in 
Belgia".

„.ȘI CU JUCĂTORII DE VOLEI 
ȘI BASCHET DE LA SPARTAK

SOFIA

cele 
din 

Bel- 
aici, 
dvs.

(continuare în pag. a 7-a)
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Fotoalișiu oeigieni s-au antrenat ieri . dimineață pe stadionul 23 August
in fotografia noastră îl puteți vedea pe portarul Mozolim tntr-o 

atitudine caracteristică.

Sportivii bulgari erau la căpătui 
unei obositoare călătorii de noap
te. Dar, după cîteva ore de somn 
ei au răspuns cu muttă bunăvoin
ță tuturor întrebărilor noastre. Așa 
am aflat, atît de la conducătorul 
tehnic al lotului, Borislav Duiiov- 
ski, cit și de la cei doi antrenori 
de volei și baschet, Boris Vladi-

peste hotare
mirov și respectiv maestrul spor*  
tutui Pater Siskov, că sportivii 
bulgari care ne vizitează țara acum 
șf-au propus drept scop principal 

o cit mai temeinică pregătire, o 
cunoaștere reală a posibilităților 
lor actuale de joc. Ei acordă d 
mare importanță întîtairilor arai*  
cale de aci, care îi va ajuta rteo*  
tiv tn vederea competițiilor din 
acest a-n. De altfel, am aflat cu a*  
ceasă ocazie că opt dintre jucătorii 
de baschet stat vechi cunoștințe 
ale noastre, deoarece ei au jucat 
acum doi ani în tovărășia echipei 
Dinamo București.

Oaspeții au fost Impresionați 
în mod deosebit de primirea con 
dială care le-a fost făcută încă de 
la graniță. Acest lucru este siibli*  
nîat și de conducătorul delegație^ 
Kiriil Goțev, care s-a arătat plă*  
cut surprins de faptul că încă dd 
la Russe delegația bulgară a fost 
întîmpinată de reprezentanții a so*  
ciației Dinamo. Kiriil Goțev a ținut 
să ne mai declare că l-a imprea 
sîonat prietenia ou care a fost tn*  
conjurat, fapt care-1 face să se 
simtă ca pe pămîmtul patriei sale. 
De aceea, conducătorul delegației 
bulgare dorește ca șederea în Re*  
publica noastră să folosească tn 
egală măsură șl în cel mai înalt 
grad intereselor sportive cornunp 
iar tntîlnirile care vor avea loc' 
să furnizeze spectacole interesante 
pentru public.

Jucătorii de volei și baschet ai echipelor Spartak Sofia fotograf iați
In momentul sosirii ta Giurgiu |

(foto: OH. CONSiTANTfNIRBk J

spune.de


Spartachiada de iarnă a tineretului
ÎNAINTEA ULTIMULUI „ASALT”. !
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Mîine încep întrecerile

$ Jucătorii și ju
cătoarele care n-au , 
izbutit să treacă' 
„pragul” primei J 
runde au avut în ț 
schimb posibilitatea* 
să-și măsoare pu-j 
terile cu... fruntașii < 
acestei discipline*

> sportive, Vineri dimâneeță au datj 
i simultane în sala Fk>reasca< 
jmaestrul sportului Em. Reicher șl * 
.jucătoarele fruntașe Rodica ReicherJ 
iși Elena Diaconescu. Em. Reicher a< 
'cîșiigat 13 partide, a remizat cu v.j 
(Roșea și a pierdut la Sț, Grecu șiZ.( 
iVlaseici. Interesant este că acestuia ( 
’din urmă i-a fost propusă remiza dej 
jCătre Reicher, dar ...n-a aceeptat-o!(

(I

« & Ieri dimineață, participanții au ( 
avut o nouă surpriză. V. CiocîlteaJ 

Pztînărul maestru al sportului, fost! 
Jo campion al țării, proaspăt întors dei 

la Dresda, a susținut la rîndul său*  
rzun simultan, la care se poate spune < 
«că a fost multă... aglomerație. Tot< 
vieri, șahista fruntașă Elisabeta Io-*  
^Znescu a dat un simultan pentru par-< 
Kticipantele la competiție. (

• Un 
senberg 
cu V. Munteanu (București), în setul ’ 
cincă, cu scorul de 20-10. Emoția și-a'

us însă euvîntul și... H. Rosenberg1 
a pierdut setul cu 23-21!

$ * 
a Printre spectatorii de ieri dimi-< 

vneață s-au aflat mulți dintre cei! 
rZpentru care șahul are tot mai puține< 
«taine: campionul republican maestrul < 
^sportului Ion Bălanei, maeștrii spor-! 
(fitului Paul Voi cui eseu și lo Szabo, < 
«precum și candidații de maestru Al. * 
^Giinsberger, T. Ghițescu, D. Drun-J 
(Ămer și M. Suta.

(fi • Din numeroasele amănunte de 
«organizare, subliniem prezența pa-' 
//nourilor care au ușurat spectatorilor 
(^urmărirea partidelor din semifinale. 1

și tenis de masă |
> Și aci au vemtZ< 

să împărtășească?/ 
din experiența loroX< 
serie de sportivi 
fruntași. Vineri sea- Șv 
ra, maeștrii spor tu-^0 
lui Paul Pesch și 6) 
Nicu Naumeseu au 9/ 
susținut o aplauda-// 

tă partidă demonstrativă încheiată cu G) 
un scor „nereglementar” dar cît se 6) 
poate de echitabil: 2-2! 9) 

• Cel mai tînăr jucător al finalelor, 
<Je tenis de masă nu este departe ( 
nici de titlul de „cel mai bun jucă
tor”: Marius Bodea, în vîrstă de nu-, 
mai 13 ani, elev al unei școli din Ti ' 
mișoara, a cules pînă acum bineme
ritate aplauze pentru jocul său spec- 
taculos și eficace.

• Cea mai „lungă” partidă a foști 
cea dintre Liviu Mironescu și Eduard; 
Schatter. O ,/nostră”: pentru un(

ț&punct, mingea s-a plimbat peste fileu1 
de 65 de ori! i 

• Francisc Szigmond <Cluj) a cu-i 
,erit pînă acum cele mai rapide vie-, 

rii ale turneului. El a cîștlgat nu- 
3-0 și într-un timp foartecu 

scurt.

moment „dramatic”: H. Ro-G;
(Bacău) conducea în partida

$

Raduică (Lugoj), o jucătoare c:i r..u.t i:i : a impresionat
jțriu dîrzenia, cy, pare. 4, luptat, .pentru flecarp punct.

țurmarc dim pag. I) 

pasionantă. Bodea a condus la 
teluri cu 1—0, Munteanu a e- 
galal 1 —1, a luat conducerea 
cu 2—1, Bodea a egalai din nou 
2—2 iar în setul decisiv victoria 
a fost incertă pină la ultimul 
schimb de mingi. Spectatorii au 
regretai poate că nu Bodea a 
fost învingătorul, nu numai fi
indcă s-a dovedit un jucător de 
mare talent și care întrebuin

l

Frezorul Gheorghe Săniuță de la uzinele Tractorul-Orașul Stalin 
(dreapta) a âștigat nu numai o victorie cu 2—0, ci și o... trainică 

prieteni'-

La semi-finalele de șah...
U. Langhaus este un nume cu

noscut în lumea șahistă. Arbitru 
experimentat, el n-a. lipsit de la 
nici una din competițiile de mare 
amploare, desfășurate în ultimii 
ani în tara noastră. De data a- 
ceasta l-am întîlnit la finalele de 
șah ale Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. Bineînțeles, tot în ca
litate de arbitru...

— Ce impresie v-au făcut ti. 
norii concurenți ?

— O remarcă generală: între
ceri foarte disputate. Băieții se 
prezintă surprinzător de bine pre
gătiți și, cu toate că unii sînt de- 
abia la primii pași în șah, am ob
servat că se descurcă destul de 
bine în situații complicate. Am no
tat și cîteva nume care ni se par 
cu perspective: I. Atudorei (Su
ceava), Zaharia Vlascici (Timi
șoara), V. Roșea (Cluj) și alții- 
Fetele joacă și ele cu multă dîr- 
zenie, dar cu mai puțină pregă
tire teoretică. Totuși, se cuvine a 
fi evidențiate și aci cîteva nume : 
Gabriela Triță (Craiova), Rodica 
Glxișa (Timișoara), L. Gurban (Ti
mișoara).

— Care au fost greșelile cele 
mai frecvente ?

— Mai întîi, deschiderile la în- 
timplare. Apoi, desigur din lipsă 
de experiență de concurs, piesele 
au fost lăsate de multe ori și ne
justificat în „priză". Unele parti
de s-au terminat cu un rezultat 
neașteptat din canza greșelilor să- 
vâ-șite de jucători în final.

— Altceva despre concurs ?
— Sorții au fost... capricioși. In 

prima rundă s-au întîlnit la multe 
mese jucători și jucătoare care — 

țează o gamă variată de lovi
turi, ci și pentru că Marius Bo
dea, la cei 13 ani ai săi, se nu
mără printre cei mai tineri par- 
ticipanți ai finalelor din acest 
an.

In pragul ultimelor dispute 
din cadrul finalelor Spartachia- 
dei la șah și tenis de masă este 
greu de formulat pronosticuri. 
In orice caz: veniți la sala Flo- 
reasca și nu veți avea ce re
greta!

în mod normal — ar fi avut un 
cuvînt „greu" în rundele urmă
toare. Așteptăm acum cu un in
teres firesc ultimele partide...

Solicitat de noi, arbitrul U. Lang
hans ne-a înfățișat — sub forma 
unei diagrame — o poziție inte
resantă dintr-o paradă aprig dis-

Rg2, Df6, Tel, Te6, pp a2, b2, c2, 
f2, g2, h4 (10 piese). Negru: I. 
Crivăț (București) : Rf8, Dd7,
Te8, Tg8, Ce7, pp a7, d5, f7, gG, 
h7. Negrul joacă mutarea 21 .

Din această poziție, albul dez
voltă poziția de atac și Ia mutarea 
47 negrul se recunoaște înv'ns.

S-au calificat 
pentru finale...

Pentru finalele de șah și tenis 
de masă s-au calificat următorii 
concurenți: ȘAH: Fete-oraș: Gabri
ela Triță (Craiova), Cornelia Di- 
mitropol (Hunedoara). Băieți-o- 
raș: Francisc Szekeli (Hunedoara), 
Anton Sperdea (Craiova). Fete 
sate: Elvira Pop (reg. Cluj), Or- 
tensia Tîrlă (reg. Suceava). Băieți 
sate; Ion Atudorei (reg. Suceava), 
Zaharia Vlascici (reg. Timișoara).

Finalele încep azi la ora 8 30 di
mineața.

TENIS DE MASA: simplu fete: 
Angela Sandu (reg. Stalin), Ioana 
Gheorghe (Buc.) Agripina Don- 
țov (Galați), Elena Răduică (Ti
mișoara). simplu băieți: Ion Mayer 
(Timișoara), Mihai Gavrilescu 
(Iași), Valentin Munteanu (Cluj,) 
Aristide Wechsler (Constanța).Du
blu fete: Toma, Gheorghe (Buc.), 
Hodnagy, Bursan (Cluj) Nagy, 
Horvath (Tg. Mureș), Sandu, Mar
ks (Reg. Stalin). Dublu băieți: 
Șerban, Ionescu (Ploești), Grigo- 
riu, Aharonian (Galați), Mayer, 
Bodea (Timișoara), Dancu, Să
niuță (Reg. Stalin). Dublu mixt: 
Sigmond, Bursan (Cluj), Grigoriu, 
Donțov (Galați), Munteanu, Hod-
nagy (Cluj), Mureșan, Enache 
^Constanța),

Vreți să jucați fotbal și volei, handbal și oină? Vreți să prac-ț 
ficați atletismul, nat ați a șî ciclismul? Veți dobîndi această po-] 
Jsibiliiate înscriindu-vă de îndată în rîndurile participanților la 
Spartachiada de vară a tineretului.

Mergeți fără întîrziere ia consiliul colectivului vostru sportiv, 
și înscrieți-vă la întrecerile Spartachiadei. Cereți activiștilor, 
sportivi să organizeze primele concursuri chiar de mîine, 1 a-’ 
prilîe, prima zi a etapei I. ]

Două colective fruntașe în ac
tivitatea sportivă de mase au or
ganizat, zilele acestea, cîte un con
curs de cros. La ora terminării 
primului schimb, au ieșit într-o 
bună zi pe poarta complexului „Gri- 
vița Roșie" vreo 300 de tineri și 
tinere care, frumos încolo -ați, au 
pornit spre Parcul Copiluu:, locul 
de start. Numai că, deși distanța 
între uzină și parc este destul de 
mică, pe dirum s a produs un cu
rios fenomen prin care din 300 de 
tineri, cîți porniseră, au ajuns la 
destinație mai puțin de 50. Acesta 
a fost, de altfel, și numărul celor 
care au luat startul. Pe o altă 
,,scenă", ștrandul Băneasa. cu alți 
„actori" : tinerii și tinerele d? la 
Ministerul C.F.R., s-a produs un alt 
act al aceleiași., „tragedii". Din 
cei peste 400 de sportivi mobilizați, 
s-au prezentat la start (și asta, 
abia către prînz, deși ora la care 
fuiseseseră chemați era 9,30) tot 
vreo 50 de oameni.

Aceasta ar însemna că tineretul 
n-a mai răspuns cu același elan 
ca în alți ani la chemarea activiș
tilor sportivi, că au manifestat 
foarte puțin entuziasm față de pri
ma competiție de masă a primă
verii. Și acest fapt nu s-a produs 
numai în cele două colective a- 
mintite. Care să fie cauza?

Cauza ar trebui căutată în pri
mul rînd în formalismul ou care 
activiștii sportivi privesc competi
țiile de cros. De multe ori, acestea 
devin un fel de parodii, în care se 
prezintă la start o masă de oameni 
neorganizați, care aleargă fiecare 
cît poate, cum poate și pe , trasee" 
alese la întîmplare. De cele mai 
multe ori, un concurent care a a- 
lergat la cros devine o... unitate 
într-o cifră mai mare sau mai mică 
pe care colectivul o raportează or
ganelor superioare, fără ca parti
cipantul la cros să mai fie chemat 
la alte întreceri, fără ca cineva 
să se mai preocupe în special de 
atragerea sa în activitatea sporti
vă. Chiar în cele două colective Lo
comotiva amintite mai sus, colecti-

Trei posturi
și... nici o calificare!

Ar fi greu de spus prin ca îm
prejurări a ajuns Mircea Ciuturo
ianu profesor de educație fizică la 
școala profesională specială Nr. 1 
din Capitală. Cert este un singur 
lucru : mai acum doi ani Mircea 
Ciuturoianu, încrezător în „forțele" 
și... cunoștințele sale, s-a prezenta*  
să și ia în primire noul post, pen
tru care nu avea absolut nici o ca
lificare. Și, cum profesorii și elevii 
acestei școli tînjeau de multă vre
me după o cît de modestă activi
tate sportivă, vă închipuiți ce pri
mire i s-a făcut. Păcat însă că Mir- 
eea Ciuturoianu nu le-a putut răs- 

i punde cu aceeași... monedă.
După cîteva zile, timp în care 

noul profesor de ..educajie fizică" 
avusese ocazia să-și „verifica" ap
titudinile, în rîndul profesorilor de 
la școala respectivă au început să 
circule fel și fel de vorbe : noul 
profesor de educație fizică nu știe 
nici cum se lovește o minge ; Mir
cea Ciuturoianu nu este profesor 
de educație fizică, în afară da fap
tul că a fost la cîteva partide de 
fotbal, în calitate de spectator îi 
lipsesc orice cunoștințe sportive; 
Ciutiuroianu a fost „uns" peste 
noapte profesor de educație f zică.

Cuim s-a întîmpdat ? Mircea Ciu-,

și nneie efecte...
ve care numără: destule realizări, 
în munca sportivă de mase, se poL 
da foarte puține axemple de tineri, 
ridicați din rîndul maselor de cro- 
siști în secții; cu toata acestea,:' 
nici atletismul nostru nu se poate 
lăuda că numără prea mulți fon- 
diști și demîfondiști buni și nici) 
secțiile de atletism ale celor două:- 
colective nu au destui alergători 
buni pe distanțe lungi.

In aceste condiții, modul formal 
în care sînt privite crosurile dc. 
cele mai multe colective devină și' 
mai inexplicabil. Iar tinerii au în
ceput să seziseze „importanța" pe 
care conducătorii lor sportivi o a- 
cordă unei competiții care, totuși, 
poate și trebuie să joace un roi 
atît de important în viața sport' 
vă a țării. In mare măsură, lipsii 
lor de entuziasm din acest an — 
cînd, și condițiile atmosferica au 
constituit un obstacol în plus, se 
explică în felul acesta.

Și n-ar fi rău ca aceasta să con
stituie un prim semnal de alarmă, 
pentru activiștii sportivi din co
lective, ca și pentru cei din foru
rile superioare !

V. A.

REAMINTIM ;

In regiunile în care vremea 
nefavorabilă a împiedicat des
fășurarea normală a primei eta
pe a eresului de masă „Să în- 
timpinăm 1 Mai", etapa poate 
fi prelungită și după I aprilie. 
In acest scop, consiliile sindica
le regionale, în colaborare cu 
comitetele regiomle C.F.S., vor 
hotar: datele de desfășurare a 
etapelor raionale și regionale, 
în funcție de condițiile locale, 
AVTND’lNSA IN VEDERE CA 
FINALA SE VA DISPUTA TOT 
LA 22 APRILIE. Organele re
gionale trebuie să comunice d’in 
vreme raioanelor și colectivelor 
hotăr’rea luată.

turoianu fusese repartizat la școa
la profesională specială Nr. 1 din, 
Capitală, fără a avea însă această 
specialitate. Totul se rezolvase cp 
ușurința în culisele Ministerului 
Prevederilor Sociale de care apar 
ține această școală. La un moment 
dat, conducerea școlii a crezut că 
la mijloc e vorba de o mică neîn
țelegere, de o greșeală. Dar nu era 
nici una nici alta. Mircea Ciutu
roianu fusese, cum se spune, „in
trodus pe scara de serviciu" și co-l 
cotat într-un post la care desigur 
că ar fi avut mai mult drept un 
absolvent al I. C. F. sau S.M.T.C.F 
La obiecțiunile verbale, repe'ate ale 
conducerii școlii, M:nisterul Preve
derilor Sociale n-a dat nici un răs- , 
puns, tărăgănînd rezolvarea acestei' 
probleme timp de doi ani, lăsînd 
totodată să se înțeleagă că Mir
cea Ciuturoianu este de mare fo- 
‘os activității sportive din școală,: 
chiar și fără a avea o pregătire! 
corespunzătoare. E de mirare, în' 
aceste condițiuni, că Mircea Ciutu
roianu s a hazardat să mai ocupe! 
posturi similare la încă dcuă in-j 
stituții? Și aceasta în timp ce ca
dre sportive calificate sînt deseorr 
folosite în alte munci decît aceea 
pentru care s-au pregăitii 1

li. M.



ATLET1S3|^,>|F(1^VTUTIJEOB țll)
Intr-dq^yăE, . ptdrt se adiț- 

sează mai dirccr și" mai firesc ’ca
lităților naturale ale omului ? A- 
lergarea, săritura și aruncarea sînt 
însușiri la care apelăm chiar din 
afiii copilăriei și pe care le dezvol
tăm cu trecerea timpului. Desigur 
că de aci și pînă la întrecerea spor
tivă, pînă la performanța atletică 
este un drum, uneori destul de 
lung și anevoios. Principalul îl 
reprezintă însă tocmai existența 
însușirilor despre care am amintit 
și faptul că ele își găsesc o apli
care generală în viața fiecăruia din- 
tre noi.

Și totuși atletismul, o spunem cu 
îndrăzneală, mi a devenit încă în 
țara noastră tui sport al tuturor. 
Compatrațiife cu-trecutul să nu ne 
îmbete,- deși ele sînt concludente 
■mai cu seamă pentru cei care au 
cunoscut atletismul -acum 10—15 
ani și-1 cunosc și pe cel actual. Sîn- 
țem, totuși, ,1a începutul unui drum 
important, plin de nebănuite satis*  
facțfi, care ne interesează pe toți, 
•dar pentru care' se pare că nu sun
tem încă •■suficient de b'.’te pregă
tiți.

In prezent, după părerea noas
tră", nu se poate afirma că atletis
mul a devenit la nor trrr sport cu • 
adevărat de mase, cu toate că- la . 
crosuri? și l.i alte competiții parti
cipă sute de mii de-concuțentâ și 
că în» tribunele stadioanelor, în zi
lele marilor întreceri internaționale, 
sînt prezenți"zeci de mii de spec
tatori. convinși de frumusețea a- 
cestui sport.

CE lipsește atletismului
nostru ?

; mul ș^ este convmș-de frumusețe^, 
și- utilStaitea”lui ca-’s^ert, are ceva' 
de făcut. Sarcini precise revin ,a.t- 
leților fruntași, antrenorilor — in
diferent de specialitatea lor spor
tivă —, activiștilor sportivi, profeso
rilor de educație fizică, medicilor, in- 
struictorilor de pionieri, utemiștrlor, 
căminelor culturale, organelor de 
presă și radio. In generai, se im
pune ca factorii legați direct de o 
activitate fizică să recomande și să 
îndnime practicarea atletismului, 
fie ca sport principal, fie ca sport 
ajutător, iar toți ceilalți să sprijine 
ori să inițieze organizarea diverse
lor întreceri atletice, popularizarea 
lor, mobilizarea tineretului nostru 
în practicarea acestui sport.

Atletismul poate fi practicat în 
egală măsură de bărbați ca și de 
femei. Acesta trebijjg"—"• ------!«—•-
un obiectiv de ct®err. 
cei care muncesc ș! se 
problemele sportului.
1 - --, 
tăm lamentărJjj tijthfr 
unor activiștii' „la «i.,i 
nu poate prinde.. Sîntem 
prindere cu multe cleme» 
nine", (cît de bine poate sei 
argument deja „uzat" 
carea unei totale sin

r
L 1

dMAGIU DOCTORULUI ALEHIN
10 ani de la

In primul rînd, o mentalitate să
nătoasă 1

Ne gândim la „pionierii" atletis
mului romînesc care practicau spor
tul lor drag, in ciuda ironiilor de 
tot felul și mai a'es în ciula men
talității vremii lot Ei ne-au lăsat 
o frumoasă și prețioasă moștenire. 
Din păcate însă, și mentalitatea 
vremii lor își mai are moștenitori 
și încă dintre cei mai zeloși, prin
tre părinții unora dintre tineri și 
tinere, printre profesori (unii chiar 
de educație fizică!), ca și printre 
numeroși activiști în domeniul cul
turii fizice și al sportului.

Iată deci, care este primul ad
versar al atletismului. împotriva 
lui armele noastre vor fi necruță
toare.

Atletismul constituie unul din 
mijloacele cele mai însemnate pen
tru menținerea sănătății, pentru 
dezvoltarea armonioasă s tuturor 
calităților fizice, o metodă impor
tantă de educare a celor mai fru
moase însușiri sufletești. Cadrul în 
care se practică și activizarea între
gului organism, fac din atletism un 
mijloc de recreare și de reconfor
tase complexă a tuturor celor care, 
prin natura profesiei lor, sînt țin
tuiți ore întregi în ateliere, în bi
rouri, pe băncile școlilor, etc.

Aceste argumente nu sânt, desi
gur, suficiente; e’e trebuie susținute 
și de fapte. In această privință fie
care dintre cei care iubesc atletis-

----- - ---------  ..-oujfci constituie 
—- -~L_L.------ „ițerfF’țentru toți

. șl se preocupă de 
. ’ ' ' . Abia atunci
nu vom mai avea priftjul să ascul- 

‘itoiii'Te, ale 
kismul 
Bntre- 

femi-
i acest 
Btoas-

îcrențe față 
de problemele gerțjra'e ah» atletis
mului nostru și față de âpage-ea 
femeilor în activitatea sportivă !) 

Cum pot explica, de pildă, asocia
ția Flamura roșie șrcomiteful cen
tral al sindicatelor respeoii.ve, că 
în cadrul unor unități ca Fabrica 
de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“; 
Industria bumbacului A și B din 
București, Ia Uzinele „Herbak Ia- 
noș" din Cluj, la Uzina Textilă 
11 iunie din Pitești, la fabricile 
Proletarul și.Partizanul din Bacău, 
la fabrica din Cisnădie, etc. unde 
activează câteva mii de femei, nu 
există nici un fel de preocupare 
pentru atragerea acestora în prac
ticarea atletismului și că numărul 
celor care, eventual, fac atletisir 
este extrem de mic ?

Aceeași întrebare s-a*  putea pune 
tot atît de bine asociațiilor Știința, 
Progresul, Voința și chiar Recolta.

Din goana, devenită uneori cro
nică, după succese vizibile și ime
diate (o victorie a echipei de fot
bal, un record al unui sportiv frun
taș, etc.) la cei mai mu’ți dintre 
activiștii sportivi și mai ales la 
conducătorii de întreprinderi și In
stituții, la directorii și profesorii 
de educație fizică din școli, etc. s-a 
statornicit o indiferență, un fel de 
apatie, față de problemele generale 
ale atletismului din țara noastră și 
în special față de aspectul de ma
să al acestui sport. Această atitu
dine greșită, generează în mod di
rect situația de astăzi a atletismu
lui nostru de masă și, implicit, a 
celui de performanță, lată, deci, 
motivul pentru care acest sport nu 
a atins încă gradul de dezvoltare 
așteptat, pe măsura posibilităților 
existente în țara noastră. Dar a- 
ceastă problemă va forma subiectul 
viitoarei noastre analize.

EM VALERIU 
R. VILARA

Iubitorii cile șah de pretutindeni au comemorat 
împlinirea ia 10 .ani de la moartea genialului șahist 
rus Alexandr Alehin.

Viața lui Alehin s-a întrerupt noaptea într-un 
hotel din orășelul portughez Estorial în momentul 
cînd campionul lumii așezase șaihiul, ipregătîndu-se 
pentru noi întâlniri. Această moarte subită în fața 
tablei de șah pare simbolică pentru întreaga viață 
a marelui campion rus. La vârsta de 7 ani el ,a cu
noscut pentru prima dată nobilul ioc pe care l-a 
iubit fără rezerve pînă în ultima clipă a vieții.

Alehin putea fi văzut pretutindeni cu șahul de 
buzunar, folosind fiecare minut li
ber pentru analize, căutînd mereu 
o nouă variantă, o nouă idee 
tegică, o nouă linie de joc. 
gostea lui Alehin față de șah 
vădit și în faptul că dintre toți 
marii jucători ai timpurilor, el a 
susținut cele mai multe turnee și 
meciuri. Alehin a participat la 87 
turnee, ocupînd primul' loc în 62 
dintre ele.

Dar nu numai în jocul practic 
s-au vădit talentul și geniul lui 
Alehin. El a fost un comentator de 
vază, scriind zeci de cărți și sute 
de articole în care și-a expus pă
rerile despre șah, a împărtășit tai
nele neegalatei sale măiestrii.

Continuator al tradițiilor școlii 
șahiste ruse întemeiate de M. Cigo- 
rin Alehin a dezvoltat și a dat 
strălucire nouă 
tașului său, a 
men tele teoretice 
școlii șahiste ruse, 
rol a numeroase 
noi variante și sis
teme de dezvoltare, 

r descoperitorul des
chiderii care poartă 
numele lui Alehin 
și amprenta origi
nalității sale. Cres
cut printre maeștrii 
șahului rus, Alehin 
s-a format oa mare 
jucător în condițiile 
unui strâns contact 
creator cu cei mai 
puternici maeștri ai 
Rusiei prerevotuțio- 
nare

stra- 
D ra

s-a

ideilor înain- 
creat tiwda- 
ale principiilor 

El este auto-

moartea ilustrului campiotî»*  taiondial IMITAI 
în anual92|Zanu Ut da.dorința de a deveni cam- | 

pion al lumii, Alehîn șTia părăsit patria. Ulterior ' 
el s-a putut convinge în zeci de prilejuri de grava | 
greșeală pe oare a Tăcut-o. De mai multe ori a cău
tat Alehin să se întoarcă în Uniunea Sovietică. 
Dar die fiecare dată au existat piedici care nu i-au 1 
permis să facă aceasta In 1935, pierzând meciul 
cu Euwe, Alehin ,a trebuit șă amâne întoarcerea sa, 
deoarece el vroia să revină în patrie numia i cam- , 
pion mondial. A doua oară, războiul l-a împiedicat 
săi-și realizeze dorința. Și, în sfîrșit, moartea pre-. , 
matură, survenită în anul 1946, a pus capăt aces?, 

tel dorințe, ca și unei vreți deosebit 
de zbuciumate. . 4?

Treeînd peste rătăcirile pămîn- i 
tești ale acestui mare geniu, șahiș
tii sovietici au preluat uriașa sa 
moșteniră, au dezvoltat-o și . au j 
dat-o spre folosință tuturor celor" 
care studîiridu-1 De Alehin, dbrșsc" 
să se perfecționeze în .șah. ; .j 

Marele turneu Internațional de 
șah care se va desfășura la Mos
cova, în octombrie-nbiemhrie dih’ 
acest an va purta numele lui AL^h 
him Cei mai de seamă jucători ai ) 
timpului nostru se vor așeza 
fața tablei de ș^h- pehtȚu "’a. cth: 
memoria marelui Iar campion.

•♦• Zilele trecute, așa cum am 
mai anunțat, a fost» dezvelit 8# 
ciBritirui Montpswiasse. din Paris, | 
monumentul lui Alexandr Alehin. ' 
Suib basorelieful de marmoră al- 
------ ----- } bă, pe soclul «fe 

granit, stă scris ou 
litere de aur : A- 
lexandr Alehin (im .\ 
limba rusă) , iar pu- ' 
țin mai jos, în ltm-L 
ba franceză: 
lexandr Alehin, ffe-' 
niul șahului Rusiei 
și Franței. I no
iembrie 1892—2S-.
martie 1946. Cam
pion al lumii <lin 
1927 pînă in 198&. 
și apoi din 1937 
pînă la moarte".

Rmduri desp re șah...
Prin intermediul șahului mi-am educat caracterul. înainte de 

toate șahul te învață să fii obiectiv. Poți ajunge un mare ma
estru numai atunci cînd ești deplin conștient de slăbtattnile 
și greșelile tale.

★
Consider necesar pentru succes (n_r. in șah) trei factori prin

cipali : în prințul riad, conștiința deplină a forței, dar și a slă
biciuni lor tale: în al doilea rînd, înțelegerea punctelor slabe și 
tari din jocul adversarului și, în sfîrșit, al treilea, mai înalt și 
mai nobil decât satisfacția de o clipă a victoriei: realizarea ar
tistică. Aceasta ridică șahul și.l pune în rîndul tuturor celor
lalte arte.

A. A. ALEHIN

în:

Printre șahiștii din Ploești
I.a ultimul congres al Federației 

Internaționale de șah (F.I.D.E.) s-a 
luat hotărîrea ca în acest an să fie 
acordată o deosebită amploare co
memorării celor zece ani de la 
moartea genialului șahist rus A. A. 
Alehin. S-a recomandat astfel tu
turor federațiilor naționale afiliate 
să organizeze concursuri dedicate 
memoriei fostului campion mondial.

O asemenea inițiativă a avut loc 
și în țara noastră. Șahiștii ploeșteni 
au înțeles să intituleze primul lor 
mare concurs de șah ,,Turneul me
morial Alehin".

Este demn de subliniat că aceas
ta este într-adevăr prima compe
tiție șahistă de importanță pe care 
o găzduiește Ploeștiul. Cu ani în 
urmă, în acest oraș nici nu se pu
tea vorbi de o mișcare șahistă, iar 
astăzi iată că în registrele comi
siei regionale de șah sînt înscriși 
aproape 500 de șahiști cu c'ăsifî 
care sportivă.

In cele două zile petrecute în 
mijlocul șahiștilor ploeșteni, ne-am 
putut convinge că interesul pen-

tru șah a crescut enorm în a- 
cest centru muncitoresc. Am vizi
tat sala clubului Uzinelor 1 Mai, 
unde se desfășoară concursul, fru
mos amenajată, cu scaune pentru 
public, cu table de demonstrație, 
tabele de afișaj. In orele de seară 
domnea aci o adevărată aglomera
ție, dovedind că pentru viitor este 
necesară o sală și mai spațioasă. 
Am admirat munca de popularizare 
Întreprinsă de organizatorii con
cursului prin afișe mari pe străzi, 
anunțînd, printre altele, numele 
participanților. Nu numai at t. Zil
nic apare un buletin al concursului, 
cuprinzînd toate partidele jucate în 
runda anterioară. Organizatorii 
campionatelor republicane pot lua 
de aci exemplu!

S-au ridicat, în anii din urmă, 
numeroși jucători talen-tați din rîn
dul șahiștilor ploeșteni. O dovedesc 
victoriile în acest turneu ale re
prezentanților Ploeștiului. In sala 
de concurs, am cunoscut numeroși 
amatori cu avansate cunoștințe și 
printre ei, un pionier de numai 11

. Una din sarcinile cele mai im
portante ale mișcării de cultură fi
zică și sport din țara noastră este 
și aceea de a atrage în praciiicarea 
sportului masele de oameni ai mun
cii de la orașe și sate, învățîndu- 
le să practice diverse discipline spor
tive. oțelindii-le din punct de vedere 

fizic și moral și d'ndu-!e o educa
ție sănătoasă.

■Printre asociațiile care se preo
cupă, în mod constant, de educa
ția sportivilor ei, îndromându-i 
către îmbinarea armonioasă a 
muncii de ihstruire și antre
nament, cu aceea de creștere a 
unor jalități morale, și cetățenești 
speciJi'cd sfxtrti'iifbr de tip nou, se 
ntuTjăr», și aspcWia. Vojivțo ^ocia. 
fia sportivilor 'dm 'cooperative.

Inteadevăr,. de la înființarea ei. 
asociația Voință a obținut succese 
remarcabile, multe din acestea da- 
torîndu-se susținutei munci de edu
cație pe care au dus-o, în egală 
măsură, activiștii și antrenorii aso
ciației. La îndeplinirea cu succes a 
angajamentelor pe 1955, la com
portarea exemplară- pe terenurile de 
sport a membrilor unor colective 
ca Voința Arad Voința Tg. Mureș, 
Voința Cluj ca și la rezultatele va»- 
loroase obținute de sportivii a-

Aspecte din munca de educație in asociația Voința
ceștor colective în diverse compe
tiții, a contribuit în bună măsură 
folosirea celor mai eficace forme 
de propagandă și agitație. Nu este 
însă mai puțin adevărat că aceste 
realizări ilustrează din plin atenția 
acordată problemei educării spor
tivilor, dragostei și atașamentului 
pe care aceștia trebuie să le dove
dească fată de colectivul lor.

Unele consilii de colective (Vo
ința Cdorhei, Voința Vaslui, Voința 
Textile-Confecții. Lemn-Mobilă și 
Plele-Incălțăminte București) au 
îmbinat cu succes activitatea spor
tivă cu cea de prodticție, contri
buind la formarea de brigăzi snor. 
five și la inițierea de întreceri între 
ele, atît în producție cît și pe tere
nurile de sport.

•De asemenea, consiliile celor mai 
multe dîntre colectivele Voința au 
știut să atragă în munca de edu
care a sportivilor și pe antrenori. 
Aceasta n-a fost o muncă tocmai 
ușoară deoarece mai întîi au tre
buit să fie combătute cu hotărîre 
tendințele manifestate de unii an
trenori și tehnicieni, care se consi
derau doar simpli ,,specialiști". A- 
cest fel îngust de » privi munca 
ar fi dus la ruperea muncii de edu

cație de cea de instruire și antre
nament Astăzi, antrenori ca St. 
Gvorgy și Lorincz Kiss (Voința Tg. 
Mureș), Petre La-cti (Voința Arad), 
Ion Albert (Voința Ghrj). Gh Ște- 
fănescu (Voința București) și alții, 
contribuie din plin la educarea spor
tivilor pe caire-i antrenează. Din 
păcate, mai există antrenori care 
acordă o importanță minoră acestei 
munci — W. Kirschner (Voința 
Orașul Stalin), C. Spiiridon (Vo
ința Metalochimîc București), O. 
Țuțuiamu (Voința Constanța) — 
avînd comportări ne juste față de 
sportivi, afergînd după rezultate 
imediate și ocupîndu.se prea puțin 
de ri d ieșirea de noi cadre.

Insuficiența muncii de educație 
cu sportivii rezultă dintr-o serie de 
manifestări străine de sportul de 

tip nou (vedetismul, îngîmfarea, ac
tele de indisciplină) de care au dat 
dovadă echipa de baschet a colec
tivului Voința Oradea (fete), fot
baliștii de la colectivul Voința- Do- 
rohoi, gimnastul V. Temesi de la 
Voinița Cluj. Aurel Mut (Voința 
Tg. Mureș), V. Surugiu (Voința 
Oraiova) ș.a. O parte din vină o 
poartă și unele consilii regionale 
— Craiova, Iași, Baia Mare — căx

rora, deși li s-a atras atenția, în 
repetate ședințe și eu prilejul ttnor 
deplasări efectuate de activul con
siliului central al asociației, să 
treacă la lichidarea acestor lipsuri 
totuși ele continuă să subaprecieze 
munca de educare a sportivilor. Se 
impune deci, pentru întărirea mun
cii educative în unele colective Vo
ința în care munca merge slab, ca 
acestea să învețe din experiența 

colectivelor fruntașe, care folosesc 
lozinci mobilizatoare, sugestive, pa
nouri și fotomontaje ilustrate cu 
date și fotografii din viața sportivă 
a cooperativelor respective, vitrine 
cu caricaturi în care sînt combă
tute, în egală măsură, lipsurile 

conducerii! colectivului și comportă
rile nedemne ale unor sportivi pe 
terenurile de sport sau în prodifcție.

Trebuie .%ă subliniem că o impor
tanță substanțială în munca de e- 
ducare. a sportivilor de la Voința 
o au diferitele conferințe cu ca
racter educativ ca și ședințele care 
se țin după competiții, după cum 
pentru strîngerea relațiilor dintre 
membrii diferitelor secții pe ramură 
de sport sau dintre sportivii ace
luiași cerc sînt folosite vizionările 
în comun de spectacole, audițiile mu
zicale, vizitele la muzee, expoziții 
etc.

tiberiu stama

ani, care posedă de acum catego
ria l-a de șahist! Numele său : Ffo>- 
rin Gheorghiu.

— Va fi un al doilea Spasskii... 
ne-a șoptit convins cineva. Ple
dează pentru un asemenea strălucit 
pronostic talentul neobișnuit pe caj 
re-î demonstrează micuțul șahist.

Am plecat cu cele mai frumoase 
impresii din mijlocul șahiștilor ploe
șteni. Inițiativa lor de a organiza 
un turneu cu partcinarea șahiștilor 
fruntași merită felicitări. Ea trebuia 
urmată și de alte centre șahiste din 
țară. Organizarea unor asemenea 
turnee „mixte" (la care să fie in
vitați 2-3 maeștri,, alături de ju
cători localnici) este menită să 
contribuie activ Ia răspîndirea șa
hului

Iată mai jos, una din cefe mat 
fnimoasc partide jucate în turneul 
de ta Ptoeșfâ. „Problemistiir Parii 
Dîacone-scu a reușit o prețioasă re-’ 
miză în fata maestrului Gică. A-- 
fexvrndresell :

INDIANA DAMEI
P. Diaconescu

Negru - G. Alexandresctt 
- Runda 4-a —

A!b •

1. d4 Cf6 2. Of3 b6 3. Cc3 Nb7 
4. NgS h6 5. Nh4 e6 6. e3 Ne7 7v 
Nd3 d6 8. 0—0 Cbd7 9. h.3 a6 UL 
Cd2 c5 11. f4 d5 12. Gf3 b5 Î3, 
Ce5; c:d4 14. e:d4 Cb6 15. De2 0—0 
16. Odl Cc4 17. N:f6 N:f6 18. Dh5 
CM2 19. Tel Ge4 20. Te3 Tc8 21- 
Cf2 N:e5 22. f:e5 f5 !? (O riscantă 
slăbire a flancului) 23. e:f6 DT6 24v 
Cg41 D:d4 25. c3 Db6 (La 25... 
Cg3 t? 26. Dg6 urmat de 27. G:hft+j 
cîștigă) 26. C:h6+ remiză (26..r 
g:h6 Dg6+ sah etern ; îa 26... Rh?fc 
27. C«5+ Rg8 28. C’e7 mat).

Poziția de încheiere este foarte? 
instructivă. ■ s,

‘ te
In runda 10-a (penultima) s-au 

înregfetrat rezultatele : Oprescu —1 
Erdely 0—1, Nacht — StorojevskD 
1 —0, Soos — Diaconescu '/,—'/i', 
Mifroiti — Radovici 1—0, Aides- — 
Alexandrescn 0—1, Nicnle.scit r-; 
Popa 0—1. In clasament, ne primul 
loc se aiflă E. Nacht cu 8; rnincte. 
El este urmat de Erdelv șr Soos 'cu 
uite 7l/2 puncte, G. Afexa.ndrescu 
6'/2 P.. Radovici 6 p., Storojevskf 
5 n.

V. RADU

ocup%25c3%25aendu.se


Am și

PATRU INTERESANTE
DE VOLEI

Echipele de volei și baschet Spam 
tak Sofia, susțin azi și nuine pri
mele jocuri cu sportivii noștri.

Voleibaliștii bulgari vor primi azi 
replica echipei C.C.A., iar mîine pe 
•ceea a dinamoviștilor bucureșteni. 
Atît în formația oaspe cit și în 
echipele care ne vor reprezenta a- 
®ar o serie dintre cei mai valoroși 
jucători din R. P. Bulgaria și R. P 
Romînă.

Echipa de baschet Spartak Sofia 
va juca astăzi ou C.C.Â., iar mîine 
se va Întrece tot cu o echipă buctk 
rețteană. Locomotiva P.T.T.

Meciurile au Joc în sala Floreas- 
ea, intr-un program completat cu 
locuri de baschet din campionatul 
categoriei A.

Iată loturile . 
VOLEI: 

5 SPARTAK SOFIA : Kîrgiev, Pîr- 
•ev, Bolcev, Gheorghev, Gheneiev. 
Mateev, Tâșev, Kostov, Radoev, Va- 
•Hev, Pîrvanov.

C. C. A.: Roman, Mușat, dalei. 
WHvert, Mitrol, Chezan, Murețrm, 
Tinăsesa*,  Lupan. Mircea Popescu, 
Dorin Ionescu.

însemnări de la finala campionatului republican
de box al

Timp de zece zile s-a desfășurat 
la Oradea cea mai mare competiție 
a boxerilor juniori, finala campio
natului republican. In cele șase reu-’ 
niuni, 90 de tineri boxeri au luptat 
ctr ardoare pentru a se califica în 
ultima reuniune care avea să de
semneze pe cei mai buni dintre 

•1, pe cei 12 campioni republicani. 
In general, se poate spune că între
cerea finală a juniorilor și-a atins 
scopul, constituind o bună propa
gandă pentru sportul cu mănuși. 
Totodată, ea a scos în evidență o 
«erie de calități, dar și de lipsuri 
•le tinerilor noștri boxeri.

In ceea ce privește pregătirea 
pe care au primit-o juniorii în co
lectivele respective, s ar putea face 
o demarcație concludentă. După 
părerea noastră, aproximativ 30 de 
tineri s-au prezentat bine pregătiți, 
alți 30 au arătat o pregătire satis
făcătoare iar restul, pe lîngă fap
tul că nu și-au însușit nici cela mai 
elementare cunoștințe de box, nu 
au avut nici resurse fizice pentru 
a susține lupta timn de trei reprize 
a două minute, unii dintre ei d'nd 
•emne de oboseală chiar în repriza 
• doua. O impresie bună.au lăsat 
■boxerii din regiunile Timișoara, 
București, Oradea și Cluj, iar din
tre acei care au fost scoși din lup
tă înainte de reuniunea finală am 
teținut. printre alții, pe O. Silber- 
man (Știința București) un boxer 
cu frumoase perspective, I. Pazni- 
cu (Voința Iași), N. Popa (Voința 
Galați).

In tot timpul finalelor s-au înre
gistrat puține lovituri decisive 
•(K.O.). Acest lucru arată pe lîngă 
o valoare apropiată între boxerii 
ide aceeași categorie și absența pun- 
cheurilor, a acelor boxeri care pose
dă „pumn tare" (excepție face Ti- 
beriu Kasso din Timișoara (antre
nor P. Mentzel).

îmbucurător este faptul că am 
văzut la reuniunea finală cîțiva bo
xeri bine pregătiți, care și-au în
sușit în mare măsură elementel» 
boxului spectaculos în linie, folo
sesc toată gama loviturilor, au un 
"blocaj bun și un derutant joc de 
picioare.

Cei 23 de pugiliști care s-au cali
ficat pentru reuniunea finală, cu 
toate că s-au ridicat peste valoa
rea celorLalți boxeri, de vreme ce 
«nu ajuns în întrecerea finală, nu 
mu furnizat totuși, decît cu rare 
excepții, meciuri la nivelul compe
tiției. Cel mai frumos meci a fost 
cel dintre Gh. Predescu (T. Din. 
■Oradea. — antrenor Geza Toth) și 
A. Farkaș (Flamura roșie Timi
șoara, — antrenor Ambroș) la ca
tegoria cocoș. Ambii boxeri au. do
vedit o bună pregătire tehnică și 
Vizică, au demonstrat un box clar 
care poate fi invidiat chiar și de 
unii seniori. In primele două re
prize lupta a fost egală, dar pînă 
la urmă a cîștigat boxerul arădean 
datorită acțiunilor mai ofensive din 
repriza a treia. La ,.muscă", Iosif 
Mihaiic (Flamura roșie Cluj) a dat 
dovadă de o bună orientare tactică. 
El a sezisat la timp părțile vulne
rabile ale adversarului și folosind 
foarte prompt loviturile de dreap
ta, l-a obligat să adopte o strictă 
defensivă. La fel de bine s-a com-

miine în sala Floreasca
ÎNTÎLNIRI WTERNATNMALE 
Șl BASCHET

DINAMO: Mihăilescu, Apostol 
Sebastian, Derzi, Teodorescu, Micu- 
lescu, Mircea Cristea, Novac. Bo
tez. Vaeiiiu. Constantineșcu.

BASCHET:

SPARTAK SOFIA : Kuzov, Dimi
trov, Kuncev. Kamburov, Pencov. 
Ranghelov, Kokenov, Toțev, Stoia- 
nov. Trifonov. Nieolov. Antonov.

C. C. A. • Folbert, Fodor, Nedef, 
Eordogh, N icul eseu, Stamatescv 
Test than Burada, Florea.

LOCOMOTIVA P.T.T.: Coste:eu, 
Cucoș, C. Niculescu, Ganea, Liță, 
Călugăreanu, Zegermann. Iancuies- 
cti, Minescu, Negoescu, Mincu.

Programul este următorul: AZI 
(de la ora 17): Dinamo București- 
Dinamo Tg. Mureș (b. m.) ; C.C.A.- 
Spartak Sofia (b. m.); C.C.A.-
Spartak Sofia (v. m). MI INE (de 
la ora 15): Locomotiva București- 
Progresul Tg Mureș și Știința 
I.C.F.-Știința Mîn înv (b fem 1 
Locomotiva P.T.T.-Spariak Solia 
(b. «.); Djnamo Bucueești-Spar-ț 
tak Solia (v. m.).

juniorilor
portat și Gh. Buzatu (Loc. Craio
va) la categoria ușoară. Deși a 
avut în V. Maia (T. Din. Cluj) 
un aidversiar dificil, care căuta 
tot timpul lupta „corp la corp", el 
a reușit să-l țină la distanță și să 
domine cu autoritate ultimele două 
reprize.

Spre surprinderea antrenorului 
adversarului său — de altfel sin
gurul... surprins — la categoria 
mijlocie a cîștigat N. Vlăsceanu 
(St. Buc.). Intr-adevăr I. Chiosa.ua 
(Iași) adversarul lui Vlăsceaniu a 
lovit mai mult dar în blocaj și a 
avut un „stil" care aducea prea 
puțin cu boxul Boxerul ieșean fo
losea numai „lateralele" rămînînd 
mereu descoperit. Adversarul său 
îl „pistona" e adevărat mai rar, 
dar cu țintă precisă, la figură

Revelația reuniunii a fost timi
șoreanul Tiberiu Kasso (categ. se
migrea), finalist al campionatului 
de juniori și anul trecut, care în 
mai puțin de 3 minute și-a trimis 
adversarul la podea. înzestrat cu 
pumn foarte puternic, tînărul Kasso 
lovește destul de precis, dar nu fo
losește decît directele. De aseme
nea, este prea puțin mobil. Iar es
chivele sale s’nt prea rudimentare.

La categoria grea este aceeași 
criză de boxeri ca si la seniori. 
S-a prezentat doar im singur bo
xer care a cucerit titlul de cam
pion fără să se urce mă-ar pe ring

In privința arbitrajelor, în afară 
de unele mici frecușuri între arbitri 
și antrenori pentru unele pretinse 
decizii eronate (de altfel și acestea 
puține la număr) putem spună că 
deciziile au fost corecte, arbitrii 
si judecătorii V Dumitrescu. Em. 
Marinescu, M. Radulescu (Buc), 
Mihelfî (Oradea), I. Arcadie (Ti
mișoara) aducînd un substanțial a 
port la buna des’ăswa» a întrece
rilor finale.

★
Cu toate greutățile obiective pe 

care le-a întîmpinat comitetul re
gional C.F.S. Oradea în privința 
organizării întrecerilor, putem a- 
firma că finala campionatului nu 
a avut de suferit Activiștii comi
tetului, cu spriijnul sfatului popular 
regional, au făcut tot posibilul pen
tru a asigura renniun!k>r o cît mai 
bună desfășurare.

T RABȘAN
Iată cîștfoătorii titlurflor de cam

pioni rewMicani de box juniori: 
Cat. minP’i: Achmet Nuri (Voința 

Constanța).
Gat. hîrtie : P. Zăinescu (Flacăra 

Cî-mpina).
Cat. musca; losif Mihalie (FI. ro

șie Cluj).
Cat. cocoș :, Gh. Predescu (T. Di- 

namovist Oradea).
Cât. pană : Ion Iriza (T. Din»- 

movist Oradea).
Cat. s. uș. : Em. Bagoai (Rec. Sa- 

lonta).
Cat. ușoerărGft Buzâtu (Loc. Cra

iova).
Cat. s. mijlocie : Dinu Loghin (Met 

C. Lung).
Cat. mijlocie mică : Traian Stuporu

(Met. Arad).
Cat. mijlocie: Nit. Vlăsceanu 

(Știința Buc).
Cat. s. gireâ : Tiberiu Kaaso: (Met.

. Timișoara).
Cat. grea: Viorel Cheșa (Voința

Suceava}.

Am vorbit cu maestrul sportului Mihai Bîră, 
câștigătorul cupei de schi „Sar Pianina"

Ieri la amiază ne-am deplasat la 
gara de nord pentru a primi pe 
reprezentanții schiului nostru, re
veniți victorioși dintr-o deplasare 
peste hotare. Soseau cei cîțiva con- 
curenți care luaseră parte la în
trecerile organizate în localitatea 
Sar Pianina din R.P.F. Iugoslavia, 
unde maestrul sportului Mihăi 
Bîră a realizat o frumoasă per
formanță: cucerirea primului loc 
la coborîre și slalom uriaș și a 
Cupei challenge „Sar Pianina", o- 
ferită învingătorului probei de 
combinată alpină.

Trebuie amintit că pe tabelul 
cîștigătorilor acestui trofeu, aflat 
la cea de a 10-a ediție, figurează 
celebrii schiori Molterer, Obereig- 
ner, Muleg și alții. Inscriindu-și 
numele pe acest tabel, Mihai Bîră 
a făcut cinste nu numai calităților 
sale de schior, ci mai ales sportu
lui nostru. Este important să ară
tăm că din 1951, cînd s-a<u desfă
șurat la Poiana Stalin Jocurile 
Mondiale Universitare de iarnă, 
schiorii noștri nu au mai obținut 
rezultate de asemenea proporții. 
Subliniem totodată, că și atunci 
tot maestrul sportului Mihai Bîră 
a fost acela care ne-a dat satis
facția unor victorii internaționale.

— In primul rind, trebuie să a- 
răt — ne-a spus Mihai Bîră — că 
am sosit în localitatea Sar Piani
na după o călătorie obositoare, ve
nind d° Zakopane, din R p Po
lonă. Pîrtiile pe care urma să 
concurăm erau intr-o stare care nu 
permitea efectuarea antrenamente
lor, așa incit, după două zile de

Boxerii fruntași din nou „la
După o „pauză" de cîteva luni, 

iubitorii sportului cu mănuși vor 
avea, în sfirșit, luni seară ocazia 
de a revedea pe cele mai multe din 
„vîrfurile" boxului nostru.

Tinerii pugiliști care intră în ve
derile selecționerilor noștri pentru 
alcătuirea echipei care peste două 
săptămî-ni va da replica boxerilor 
polonezi, se vor întîlni luni seară 
pe ringul sălii Floreasca, începînd 
de la ora 19.

Multe din aceste partide au un 
caracter de revanșă. Așa se pre
zintă de pildă, situația în meciul 
Puiu Nicolae-Toma Ilie. In înver
șunata lor „ciocnire" cu ocazia ulti
mei etape a campionatului, după o 
luptă epuizantă, dinamovistul Puiu 
Nicolae a cîștigat la puncte. Iși va 
lua Toma Ilie revanșa? La această 
întrebare au de spus un... cuvînt 
la fel de hotărîtor ambii pugiliști! 
Foarte interesante sînt și meciurile 
din cadrul categoriei pană. Și aci 
avem de a face cu o revanșă: St. 
Văcaru-St Bogdan. După cum ne 
amintim, în cadrul campionatelor 
republicane, Bogdan a „trecut" de 
Văcaru. Acum, însă, antrenorii lo

Ce dorim sa vedem la meciul de baschet

Știința I. C. F. - Știința Min. Invățămintului
Mane se desfășoară în Capitală 

un meci decisiv pentru stabilirea ie
rarhiei celor mai bune echipe femi
nine de baschet din țara noastră. 
Ne referim la partida dintre echi
pele bucureștene Știința 1 C.F. și 
Știința Ministerul Invățămîntuiui, 
ambele neînvinse în cele șase 
etape desfășurate pînă acum 
și cu șanse foarte apropiate de a 
cuceri titlul de cea mai bună for
mație a țării. Trebuie să precizăm 
că dacă pentru studentele Institu
tului de Cultură Fizică faptul că 
susțin o întîlnire cu importanță 
pentru primul loc nu reprezintă o 
noutate, în schimb pentru tinerele 
jucătoare de Ia Știința Ministerul 
Invățămîntuiui acest meci constituie 
un „debut”. Subliniem faptul că e- 
chipa Știința Ministerul lnvățămin- 
tului a reușit frumoasa performanță 
de a nu fi suferit în cele șase eta
pe, nici o în’frîngere. Ceea ce este 
cu atît mai meritoriu, cu cît jucă
toarele au ajuns la această perfor
manță după cîțiva ani de muncă 
perseverentă, de antrenament în 
colectiv, perioadă în care echipa a 
crescut, s-a sudat și a obținut re
zultate din ce în ce mai bune. Tre
buie să precizăm insă că în parti
da de azi nu așteptăm o întrecere 
„pe viață și pe moarte" dar Lipsită 
de valoare tehnică, cirm ne-am 
obișnuit să vedem atunci cînd asis
tăm la o partidă importantă dispu
tată între două echipe feminine. 
Asemenea meciuri nu mai dorim să 

odihnă, am executat un antrena
ment redus ,in măsura în care ne-a 
}ost posibil.

Favoriții întrecerilor erau desi
gur concurența austrieci, dintre 
care doi făcuseră parte din lotul 
olimpic al Austriei și care, în trea- 
cît fie spus, cîștigdseră cu 5 zile 
mai înainte concursuri’e de la Jaco- 
vina (R.P.F. Iugoslavia).

In ziua probei de slalom uriaș, 
condițiile atmosferice au fost ne
prielnice: nu se vedea, din cauza 
ceții, decit la o distantă de cel mult 
2 porți. Zăpada era înghețată. Am 
avut nr. 3. A doua zi la coborîre, 
pirtia a avut alte particularități: 

Mihai Bîră

tului de tineret au numai cuvinte 
de laudă despre Văcaru, care n-ar 
fi exclus să-și ia revanșa.

Alte întîlniri cu perspective: 
Emiil Cismaș-iA Călărașu, Maximi
lian Biedl-V. Szekely, I. Schwartz- 
C. Iordache, Petre Deca-C. Gheor
ghiu, Al. Ghiță-O. Cioloca și bine
înțeles, meciul V. Mariuțan-Eugen 
Furesz. In vară, cei doi adversari 
ău terminat la egalitate după ce

Biletele pentru reuniunea de 
box care va avea loc luni seara 
în sala Floreasca, se pun în 
vinzare cu începere de azi, ora 
13, la Agenția Centrală Prono
sport d n Calea Victoriei nr. 9. 
La parter sînt valabile biletele 
cu seria 150, iar la balcon bile
tele cu seria 117.

Mariuțan îi făcuse... zile negre lui 
Furesz. Din programul reuniunii 
mai fac parte și întîlnjrile Marin 
Olteanu-Popa Georgică, Matei Go- 
deanu-N Albu, Mihai Trancă-Gri- 
gore loan, M'anon Flo-rescu-C.Bîlă, 
Zamfir Ciocîrlan-St. Marcoviceanu.

vedem nici noi și nici spectatorii, 
care de altfel au dezaprobat acest 
gen de jocuri decisive disputate cu 
o rară înverșunare, într-o atmos
feră foarte agitată, meciuri care nn 
au adus nici o contribuție pozitiva 
în activitatea ce se duce pentru 
creșterea valorii baschetului femi
nin. Este adevărat că lupta pentru 
cucerirea titlului de cea mai bună 
echipă a țării trebuie să fie viu dis
putată și că titlul constituie >m țel 
pentru multe echipe, dar participa
rea la această luptă nu trebuie să 
însemne neglijarea valorii jocului 
în sine.

Cît privește restul programului 
etapelor a Vll-a a campionatului 
feminin și a Vl-a a campionatului 
masculin de baschet, el cuprinde 
cîteva întîlniri importante pentru 
stabilirea clasamentului general. 
Iată, de altfel, programul comp'et 
al acestor etape: FEMININ: Meta
lul Cluj-Constructorul București, 
Locomotiva București-Progreșul Tg. 
Mureș, Flamura roșie Oradea- 
Stifoța Cluj, Voința Oașul Stalin- 
ProgreSld. Oradea; MASCULIN: 
D’rismo Bucuresti-Dinamo Tg- Mu
reș, Progresul Cluj-Dinamo Ora
dea. Progresul Tg. Mureș-Știința 
Timișoara, Constructorul Cluj-Pro- 
gresul Orașul Stalin. Meciurile 
masculine Progresul Arta Bucu- 
resti-Știința I C;F. si Locomotiva 
P.T.T. București-C.C A. Se dispută 

•marți după-amiază în sala Flo
reasca. . . 

prima parte în plin soare, cu ză
pada moale, iar partea • a doua 
complet ascunsă in nori, cu vizi
bilitate minimă și cu zăpadă în
ghețată Am pornit din start al 
4-lea. Organizatorii au recurs ba 
un mijloc neobișnuit dar util, pen
tru a-i ajuta pe concurenți: au mar
cat un culoar din crengi de brad 
care delimita pirtia!

Personal am fost animat de o 
dorință vie de a da maximum de 
randament pentru a cîștiga cursa. 
Prezența la start a unor reprezen
tanți ai schiului austriac m-a întă
rii în hotărirea de a „merge" la 
limita superioară a posibilităților 
mele, indiferent de condițiile atmo
sferice. După cursa de slalom u- 
riaș și mai ales față de surpriza 
generală, am considerat că victoria 
mea în cea de coborîre este o ches
tiune de onoare pentru schiul ro- 
mînesc. Am trecut uneori peste o- 
rice reținere firească, mai ales tn 
condițiile speciale ale probei de la 
Sar, Pianina și am cîștigat-o. Sînt 
pe deplin mulțumit".

E. V.

Un nou concurs 
de înot în Capitală

Mîine, la bazinul acoperit de la 
Floreasca, vom asista la un nou 
concurs organizat de astă dată de 
comisia orășenească, pentru verifi
carea gradului de pregătire al îno
tătorilor din Capitală. Notăm că la 
acest concurs participă și compo- 
nenții lotului republican, pentru 
a-și verifica stadiul de pregătire, 
ceea ce firește, ridică nivelul con
cursului, sporindu-i interesul.

Cu începere de la ora 10, se vor 
desfășura următoarele probe: se
niori; 200 m. liber, 100 m. bras; se
nioare; 200 m. spate, 200 m. liber; 
băieți: 50 m. bras; fetițe; 50 m. 
bras.

★
In „Cupa de iarnă” la polo pe 

apă s-au disputat puține etape. Me
ciurile de pînă acum au arătat însă 
că inițiativa organizării acestei 
competiții de către comisia orășe
nească a fost foarte utilă pentru 
pregătirea echipelor de polo din Ca
pitală Multe din partidele disputa
te pînă acum au fost deosebit de 
interesante, atît prin dîrzenia ară
tată de jucători, cît și prim pro
blemele ridicate de comportarea teh
nică a echipelor.

lata clasamentele:
SENIORI:

1. C.C.A. 1 1 0 0 9-1 2
X Constructorul 1 1 0 0 3-2 2
3. Dinamo 2 1 0 1 9-11 2
4. Progresul 1 0 1 0 5-5 1
5. Știința 2 0 1 1 7-13 1
6. Voința * 0

JUNIORI A
0 1 2-3 0

1. C.C.A. 2 2 0 1 (^12 4

i 2- Știinta 1 1 0 0 11-1 2
3. Voința 2 1 0 1 4-4 2
4. Progresul 0 0 0 0 0-0 V
5. Dinamo

JUNIOR]
2
B

0 0 2 ,1-S 0

1. Progresul II 3 3 6 0 16-2 6
2. Constructorul 1 1 6 0 5-0 2
3. Avîntul 2 1 0 1 10-7 2
4. Metalul 3 1 0 2 6-17 2
5. Flamura roșie 1 0 0 1 3-4 0
G. Dinamo II 2 « e 2 1-11 0

Întrecerile „Cupei de arnă” con-
tinuă plin jocurile care se vor dis
puta azi și mîine la bazinul Flo
reasca. Azi, de la-ora 20,30 se în- 
tîlnesc echipele Știința-Progresul 
(juniori seria A), Metalul-Constvuc- 
torul (juniori seria B). Mîine, în 
continuarea concursului de înot 
(ora 12) este programată partida 
dintre echipele <|e juniori (seria A) 
Progresul și C C.A

î A APĂRUT REVISTA 
„FENTMI APĂRAREA PATRIEI”

A aparul' revista „Pentru a- 
p ara rea patriei" Nr. 3 pe liyia 
martie, organ al Asociației vo
luntare centru sprijinirea apără
rii patriei. Din sumarul revistei 
desprindem ; „Învățătura Leni;’ 
nislă despre apărarea pa+4ei’Să-' 
cialiste" ; , Motoeirlete de 
curs"; „Navomodelismul — un 
sport de masă"; „Cktbiil cen1 
trai; al Apărării și Sportiv din 
R. P. CNneză"; „Calendarul - 
sportiv al radioamatorilor pe 
anul i956“; „Știri din activita
tea ĂV SAP.". ••• <

bun%25c4%2583.au
Chiosa.ua


Mine ia bucurești : c.c.a.-s. c. cmrieroi
Stadionul „23 August" găZuuîcște 

mîine mec iul care va inaugura ac
tivitatea internațională pe terari 
propriu a echipelor noastre : C.C.A.- 
3. C. Charleroi. Intîlnirea are toate 
elementele care să suscite interes 
în rîndul sportivilor bucureșteni: 
se întrece una dintre cele mal în for
ată echipe ale noastre cu o forma
ție capabilă să dea o replică vi
guroasă oricărui adversar. Din a- 
cest punct de vedere deci, jocul de 
mîine poate determina pe' amatorii 
4» fotbal să se îndrepte spre cel 
mai mare stadion al țării.

In intîlnirea de mîine, care înca
pe ta ora 16, oaspeții vor alinia 
formația :

Desutter-Millaire, Legulier-Van 
fkrermeire, Mathusens, Prevot-Op 
De Beek, Burton, Mion, Beerens 
Plateau.

Rezerve: Mazollini (portar),
Brkmont (fundaș), Henriet (mij
locaș), Garitte (înaintaș).

C.C.A. a acordat toată atenția a- 
eestei întîlniri, Militarii au făcut 
marți antrenament. iar ioi au jucat 
ia două porți cu C. S. Armato Bu
curești, din campionatul regional, 
lată formația cu care C.C.A: va tn- 

. cepe meciul;

după-amiază 
Pe aeroport 
lost întîmpi- 
ai federației 
clubului Da

de

BRUXELLES 30 (prin telefon). 
După o călătorie de șase ore și ju
mătate cu avionul echipa Dinamo 
București a ajuns joi 
in capitala Belgiei, 
fotbaliștii romîni au 
nați de reprezentanți 
belgiene de fotbal, ai 
ring precum și de fotbaliștii 
frunte ai Belgiei. care au vizitat 
anul trecut Bucureștiul.

Vineri dimineață întregul lot a 
făcut un antrenament ușor pe sta
dionul Daring. După ce au luat 
dejunul, sportivii romîni au plecat 
la Liege (100 km., distanță de 
Bruxelles) unde au vizitat sta
dionul Liege (50.000 de locuri) pe 
care vor evolua astăzi. Primirea 
la Liege a fost deosebit de căl
duroasă, întregul comitet de con
ducere și jucătorii clubului F. C. 
Liegeoise ieșind în întâmpinarea 
dinamoviștilor.

„Am fost primiți cu multă sim
patie și atenție la Liege, unde se 
manifestă un deosebit interes pen
tru jocul echipei Dinamo București 
în compania celei mai bune for
mații a orașului" ne-a spus ia te
lefon conducătorul delegației, A- 
drian Petroșanu.

Echipa F. C. Liegeoise este una 
dintre echipele de renume ale Bel
giei. Ea numără în rîndurile ei 
cîțiva dintre jucătorii 
reprezentativei Belgiei 
Carre (stoper),' Anoul 
ga) și Mees (extrem 
au îmbrăcat de peste 50 de ori tri
coul echipei naționale.

Ziairele subliniază că meciul de 
la Liege se anunță deosebit de in
teresant, dată fiind componența 
ambelor formații. Specialiștii văd 
în echipa Dinamo una dintre cele 
mai demne reprezentante ale fot-

de bază ai 
cum sînt 
(inter stîn- 
stînga). Ei

COMUNICAT
I. S. PRONOSPORT aduce ia cu

noștință, că începînd cu primul con
curs din luna mai a.c. se pune în 

■i< .••circulația buletinul unic Prono
sport Pe un asemenea formular se 

, pot completa atît 1, 2, 3, 4, 5 va
riante simple cît și variante repe
tate sau în colectiv. -

Pentru olHșnuirea participanților 
■cu sistemul completării mai multor 
variante simple (1-5) pe un sin- 

.4- gur formular, s a luat măsura a- 
pfOvizionârii agențiilor cu buletine 
de tip ‘„multiplu" avînd cinci co
loane pentru completarea variante
lor. PREȚUL FORMULARULUI 
ESTE DE 25 BANI.

Pe -aceste buletine pârtiei pa nț ii 
vor putea completa după dorința 
tor 1, 2, 3, 4 sau 5 variante ■ achi- 
Iîjm) taxa de participare corespun
zătoare,.adică 2. 4. 6. 8 sau IR lei.

PUNEREA IN CIRCULAȚIE A
ACESTOR BULETINE SE VA . 
FACE PENTRU CONCURSUL 
ETAPEI 8 APRILIE 1956. ’ 4

In același timp, se atrage aten
ția part ici pan ți lor carp posedă bu
letine die tip „colectiv" actualmente 
te uz, să le consume în cursul a-

Apolzan, stoperul echipei C.C.A. 
(stingă)... și adversarul lui direct, 
Mion. centrul atacant al echipei 

Charleroi (dreapta)

Voinescu-Zavoda li, Apolzan.
Ivănescu-Onisie, Bone-Cacoveanu, 
Constantin, Alexar.dr seu, Zavoda 

I, Tătar u
Rezerve: Tonta (portar), V. Du

mitrescu (fundaș), V. Moldovan. 
Bukossy, M. Marcel (înaintași).

Jocul va fi arbitrat de D. Schul- 
der.

_ ★
Porjile stadionului „23 August" 

se deschid la ora 13. Permisele al
bastre, roșii (Sri piele) și negre — 
de ziariști — an acces la sectorul 
0. Celelalte permise au ‘acces la tri
buna I.

AZI LA LIEGE:

DINAMO BUCUREȘTI
balului romînesc, mai ales că des
pre majoritatea jucătorilor ei, atît 
jucătorii lui La Gamtoise cît și 
conducătorii și ziariștii care au în
soțit anul trecut naționala belgiană 
la jocul de la București au avut 
numai cuvinte bune. Ziarele re
marcă prezența în formația dina- 
movistă a internaționalilor Căli- 
noiu, Băcuț I, Szoko, Nicușor, 
Suru, Ene despre care scriu că au 
alcătuit în ultimi ani „scheletul" 
reprezentativei.

In sînul echipei Dinamo domne
ște o bună dispoziție. Iată de alt
fel ce ne-a spus Szoko în convor
birea telefonică de ieri seară : „Do
rim cu toții să ne comportăm cît 
mai bine, în sensul de a realiza 
înainte de toate un joc de valoare. 
In trecere spre Bruxelles ne-am 
întînit la Praga cu jucătorii echi
pei S.C. Charleroi care vor evolua 
la București și Cluj. Ne-am 
reciproc să reprezentăm cît 
onorabili culorile care le 
râm".

Dinamo București va
Bruxelles — unde s-a 
după vizita la -Liege — sîmbătă 
dimineața cu autobusul. Jucătorii

urat 
mai 

apă-

părăsi 
reîntors

Neagu, 
alinia 

Carre,

romîni vor reveni în capitala Bel
giei sîmbătă seara, după joc.

In meciul de la Liege Dinamo 
va utiliza formația : Birtașu-Toma, 
Băouț II, Szoko-Călinoiu, Băcuț I- 
Nițulesou, Nicușor, Ene, 
Suru. F. C. Liegeoise va 
echipa : Delhasse-Saeren,
Nyssen-Dedet, Ohaintraine-Wpgria, 
Longdot, Deschamp, Anoul, Mees.

Duminică dinamoviștii vor vizita 
Bruxelles, iar luni vor întîlni, în 
al doilea joc al turneului, pe Da
ring Club chiar pe stadionul cu a- 
celași nume. Ambele întîlniri vor 
fi conduse de arbitri belgieni.

^^onosport
cestei luni, cunoscînd că de la 1 
mai a. c., odată cu intrarea în vi- ■ 
goare a noului formular, acestea 
își pierd valabilitatea.

★
Luni 2 aprilie ora 18 va avea loc 

la Agenția Centrală Pronosport 
din Calea Victoriei 9 tragerea din 
urnă a buiefinelor cu „0“ rezultate 
la concursul Pronosport nr. 11 din 
18 martie. Vor fi acordate urmă
toarele premii: o motocicletă „Mos- 
cva" participantului cu cele mai 
multe buletine cu „0“ rezultate. 
O motocicletă ..Moscva", 3 aparate 
de radio și 3 biciclete ptin trage
re din' ‘urnă. '

★
Reamintim participanților la con-

cursu.1 anexă pe luna martie — ul
timul concurs de acest fel — că 
astăzi .Șl martie este ultima zi în 
care mai pot fi depuse for muta- 
reîe comunicări. Tragerea din urnă

Doar patru jocuri în campionatul categoriei A,
dar unul mai interesant decît celălalt

Numai opt din ceie treisprezece 
echipe ale categoriei A sînt progra
mate în etapa a treia a acestei 
populare competiții! Dintre celelalte 
cinci, absente din programul ofi
cial, una are etapă de pauză (Fla
căra Ploești), două susțin meciuri 
internaționale (Dinamo București și 
C.C.A.) iar adversarele acestora 
(Știința Clu>j și — respectiv 
Minerol Petroșani) au căpătat — 
prin programarea jocurilor F. C. 
Liege-Dinamo și C.C.A -S. C. Char
leroi — o duminică liberă.

Așadar programul etapei a treia 
a campionatului a fost redus la ur
mătoarele patru întîlniri:

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI - 
PROGRESUL ORADEA (se dispu
tă azi pe stadionul Giulești).

ȘTIINȚA TIMISOARA-LOCO- 
MOTIVA TIMIȘOARA.

DINAMO ORAȘUL STALIN-DI- 
NAMO BACAU.

PROGRESUL BUCUREȘTI-FLA- 
MURA ROȘIE ARAD (se dispută 
luni pe stadionul Dinamo).

Cu toată această reducere, etapa 
se prezintă totuși interesantă, fie
care dintre jocuri avî’nd importanța 
Iui. Să ne explicăm :

— amîndouă partidele de la Bu
curești s’nt atractive. In prima, 
Locomotiva București-Progresul O- 
rodea, se întîlnesc două echipe pro
movate anul acesta în prima cate
gorie. In afară de rivalitatea sporti
vă pe care prestigiul de cîștigătoare 
de ser’i în categoria B o accentuea
ză. noi credem că jocul va fi intere
sant de urmărit prin aceea că am
bele formații practică un fotbal de 
viteză, destul de ridicat ca nivel 
tehnic și concepție. Cealaltă partidă 
din Capitală, Progresul-Flamura 
roșie Arad. — opune două echipe 
cu posibilități care — față de 
comportarea din ultima etapă — 
doresc să se reabiliteze în ceea ce 
privește calitatea jocului furnizat. 
Nimic nu trezește mai mare Inte- 

lumea fotbalistică a Timi-
Nimic 
res în

Cu aceste meciuri se deschide mîine întrecerea
echipelor din

Dinamo Dorohoi—Voința Tecuci; 
Știința Galați-Progresul Iași; Lo
comotiva Pașcani-Progresul Ră
dăuți; Victoria Tecuci — Avîntul 
Fălticeni; Flamura roșie Buhuși — 
Dinamo Galați; Flacăra Moinești— 
Avîntul Piatra Neamț (SERIA I).

Locomotiva Galați — Metalul 
Brăila; Flamura roșie Bere Ra
hova București — Constructorul 
Constanța; Metalul 131 — Loco
motiva MC.F. București; Metalul 
București — Progresul Corabia; 
Flamura roșie Giurgiu — Metalul 
Sinaia; Metalul Constanța — Di
namo Pitești; Progresul Călărași— 
Flacăra Tîrgoviște (SERIA a Il-a).

Locomotiva Oradea — Avîntul 
Sighet; Avîntul Toplița — Recolta 
Salonta; Dinamo Tg. Mureș — 
Metalul Oradea; Constructorul Tur
da — Flamura roșie Cluj; Progre
sul Cluj — Tîrnăveni; Recolta Că
rei — Flamura roșie Sf. Gheor- 
ghe (SERIA a Ill-al.

Metalul Arad — Metalul Oțelul 
roșu; Locomotiva Craiova — Loco
motiva Simeria; Constructorul 
Craiova — Constructorul Arad; 
Flamura roșie 7 Nov. Arad ■— Fla
mura roșie Rm. Vîlcea; Orăștie — 
Știința Craiova; M>etalul 108 — 

- V.

a premiilor va avea Ioc miercuri 4 
aprilie a. c.
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ETAPA DIN 8 APRILIE 1956
I. C. C. A, București-Locomotiva 

Buc. (cat. A).
II. Diriamo Bacău-Minerul Petro

șani (cat. A).
III. Flamura roșie Arad-Loc. Ti

mișoara (cat. A).
IV Știința Tim.-Dinamo Orașul 

Stalin (cat. A).
Progresul Buc -Dinamo Bu- 
curești (cat. A).

Progr. Oradea-.Fiacăra‘ Ploești 
(cat. A).

Știința lași-Știința București 
(cat. B).

VIII. Metalul St. roșu Orașul Șta- 
lin-Flacăra 1 Mai Ploești 
(oat. B).

IX. Metalul Reșița-Metatol Hune
doara (cat. B).

X; Locomotiva Turuu Severin- 
Metalul Uz. tract, Orașul 
Stalin (cat. B).

XI. FI. roșie Burdujeni-Locomoti- 
va Iași (cat. B).

XII. Avîntul Tg. Mureș-Avîh'fliil Re
ghin (cat. B).

VI.

VII.

ca deroiuj - oralului : Știin-șoarei, ca deroiuj - orașului : Știin- 
ța-. Locomotiva. De ani de zile ceie 
două echipe luptă pentru a-și îm
bunătăți palmaresul direct I De cele 
mai multe ori însă, cele două for
mații timișorene au terminat la 
egalitate Anul trecut Știința a ob
ținut o victorie categorică (6-1) 
de care feroviarii nu-și amintesc cu 
prea multă plăcere. Așteptăm ca la 
Timișoara să se desfășoare o luptă 
sportivă de intensitate, dar dispu
tată, în limitele perfectei sportivi
tăți In sfîrșit. la Orașul Stalin, 
singurele echipe care n-au acumu
lat nici un punct după două etape 
se vor strădui — fiecare — „să 
spargă gheața".

Iată acum u-nele noutăți în legă
tură cu formațiile pe care le vor 
utiliza echipele :

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA ȘI 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA vor face 
cite va schimbări. DINAMO ORA-

Nițulescu a centrat și Nicușor a sărit pentru a relua balonul cu capul, 
Florescu a fost însă mai prompt decît el și a degajat terenul echipei, 

sale. Fază din jocul Dinamo București — Dinamo Orașul Stalin.
(Foto: I. MIHAI CA)

categoria C
Progresul Timișoara (SERIA A 
IV-a).

După cum vedeți, sînt 25 de par
tide care suscită un deosebit in
teres în localitățile unde se dis
pută. De altfel, acest lucru este 
normal pentru că se întîlnesc cele 
mai bune echipe din campionatele 
regionale de anul trecut, împreună 
cu 12 formații care în 1955 au acti 
vat în Categoria B. Este intere
santă, deci, întrecerea între aceste 
două categorii de echipe; dacă în 
multe cazuri echipele promovate 
vor învinge, aceasta nu trebuie să 
mire pe nimeni pentru că este cu 
noscut faptul că în echipele care 
activează în campionatele regio 
nale, sînt foarte multe elemente 
talentate, care cu prilejul acestei 
competiții au ocazia să se afirme.

Pe de altă parte, în campionatele 
din anii trecuți s-a constatat că 
echipele promovate direct din re
giune în Categoria B nu aveau 
nici experiența necesară unui ast
fel de campionat (mult mai greu 
decît o întrecere a celor mai bune 
echipe de regiune) și nici pregă
tirea necesară pentru un campionat 
de lungă durată cum era cei de 
Categoria B. Amintiți-vă de Con
structorul Craiova, Locomotiva

, care 
au căzut de>la „B”, numai după un 
an de activitate. De aceea Catego
ria C este necesară pentru a face 
legătura între masa echipelor și 
cele de categoriile superioare.

Fără îndoială, contribuind Ia o 
mai bună pregătire a echipelor șt 
la creșterea experienței lor de joc, 
Categoria C va contribui Implicit 
la ridicarea nivelului fotbalului din 
țara noastră. Un joc de calitate 
nu se poate realiza însă decît pe 
un teren bun. Și iată că o scri
soare din Călărași ne informează 

. despre starea proastă a terenurilor 
Progresul și Voința din orașul de 
pe Dunăre.

„Forurile competente din Călărași 
nu au luat nici o măsură în acea
stă privință și disputarea meciului 
Progresul Călărași — Flacăra Tîr- 
goviște ridică un mare semn de 
întrebare", își încheie scrisoarea 
corespondentul A. Scăunaș.

Astfel de situații am dori să fie 
cît mai puține în meciurile de 
mîine și așteptăm cu nerăbdare ca 
în comunicările lor de ..duminică 
seara corespondenții noșiri sâ ne 
relateze cît mai multe lucruri po
zitive.

Pașcani, Metalul Arad etc.,

STALIN va p.oceda în urmaȘUL STALIN va proceda în urma 
accidentării portarului Stamate — 
la înlocuirea lui cu Bucur. PROGRE
SUL BUCUREȘTI are > o indispo- 
njbilitate (Smărăndescu) ; se anun
ță însă reintrarea lui ■ Țîrcovnicu. 
FLAMURA ROȘIE ARAD va Tace 
remanieri în linia de atac : Boîtoș 
va juca, probabil, extrem' stînga, 
iar Mateon centru înaintaș. Este 
posibil,, de asemenea, ca Mercea și 
Serfozo să revină la vechile lor... 
posturi. DINAMO BACAU este în 
căutarea unei soluții pentru linia de 
atac. Giosanu îl va înlocui pe Poj 
pa, accidentat, în postul de fundaș 
dreapta. La PROGRESUL ORA
DEA intrarea — anunțată a lui 
Vaczi. In sfîrșit, LOCOMOTIVA 
BUCUREȘTI va folosi pe Ene II 
pe extrema dreaptă în locul hii 
Copil III, lovit la Timișoara.

Știri, rezultate
.UCURi AMICALE

Dinamo Bîrlad — Locomotiva Iași 
1-1 (0-1); Progresul Focșani — Victoria 
Tecuci 4-0 (1-0); Metalul Hunedoara — 
Flacăra Mediaș 5-0 (1-0); Dinamo Do
rohoi — FI. roșie Burdujeni 2-3 (0-2); 
Progresul Călărași — Locomotiva 
Constanța 1-3 (1-2); Fl. roșie U.T.A.— 
Constructorul Arad 4-1 (o rep. de 45 
min.), Fl. roșie U.T.A. — Fl. roșie 
„Panificația” l-o (o rep. de 45 min.); 
Locomotiva Arad — Metalul Arad 1-1 
(1-0); Fl. roșie 7 Nov. — Progresul 
Arad 1-0 (0-0).

INTERES DEOSEBIT LA 
TIMIȘOARA

Ieri dimineață, corespondentul 
nostru din Timișoara, A. Gross, 
ne-a comunicat telefonic ultimele 
noutăți în legătură cu „derbiul" o- 
rașului de pe malurile Begăi. „In
teresul cu care este așteptat acest 
joc de către iubitorii de fotbal, din 
localitate este cu totul deosebit, 
ne-a spus corespondentul nostru 
Biletele sînt vîndute toate. Comen
tarii asupra acestui joc pot fi au
zite pretutindeni în oraș. In gene 
ral pronosticatorii s au oprit la u:i 
meci nul. In ceea ce privește com- 
£onența echipelor, este de remarcat 

i Locomotiva reintrarea lui Gali 
(în locul lui Ivanenco). Linia de 
atac va fi modificată astfel: Călin. 
Țigăniuc, Scorțan, Iovan, Bădean- 
țu. La Știința, o modificare în li 
nia de mijlocași: Tănase va juca în 
locul lui Mazăre, iar atacul va ară
ta astfel: Gîrleanu. Mazăre, Cio- 
sescu, Dinulesou, Boroș. In cursul 

săptămînii. Locomotiva a dispus cu 
13-3 de Flamura roșie „N. Beloia 
nis“ din campionatul regional, iar 
Știința s-a antrenat ,.îh familie", 
la două porți".

LA PLOEȘTI, FLACARA — 
DINAMO 6

După cum se știe, mîine Flacăra 
Ploești nu’ este programată;. în ca
tegoria A. Petroliștii vor susține 
astfel pe terenul propriu, u-n meci 
amical, ta ora 10,30, cu Din-a- 
mo 6 București.

Antrenorul echipei Dinamo 6. -Se
bastian Taciuc ne-a relatat că-echi
pa sa a susținut recent cîteva jocuri 
amicale în provincie. Ultimele te- 
ruitate: Locomotiva Cluj — Dina
mo 6; 0—1 (Br-1) și Avîntul Reghin 
— Dinamo 6: 3—4 (2—3). In legă
tură cu ultimele lor jocuri, dina- 
moviștii țin să. arate că la Turda 
au jucat pe un teren . (Progresul 
Turda) care poate fi dat ca exem
plu de îngrijire și amenajare, lată 
o veste cum am dori să primim cît 
mai multe...



Sibiu! a găzduit un valoros concurs de sciimă

CEL MAI INTERESANT
MECI LA TENIS DE MASA: 

P RO GRESl‘L SATUL MARE - 
PROGRESUL CLUJ

Mîine în Capitală și încă în trei 
orașe: Oradea, Satu Mare și Con
stanța se vor desfășura meciuri din 
cadrul unei noi etape a campiona
tului categoriei A (masculin și fe
minin) la tenis de masă. Cel mai 
interesant meci din întrecerea for
mațiilor masculine se anunță a ii 
cel de la Satu Mare unde se vor 
întilni echipele Progresul din loca
litate și' Progresul Cluj. Celelalte 
partide de băieți sînt următoarele: 
București; Progresul București- 
Dinamo Tg. Mureș, Oradea: Fla
mura roșie-Voința Arad, Consitanța: 
Dinarno-Voința Lemn Mobilă Bucu
rești.

Cele două întîlniri din campio
natul feminin, de la Oradea și: Con
stanța, sînt, în general, echilibrate. 
La Oradea se vor înfrunta echi
pele Flamura roșie ș*  Progresul Ti
mișoara, iar Ia Constanța formațiile 
Dînamo și Știința București.

CINE VOR FI CEI 7 CAMP!ONI 
REMJBLICANI_LA HALTERE

Azi. cu îrrceoere de la ora 16 și 
mîine de la ora 9, în sala Dinamo 
se vor întrece cei mai buni haltero
fili din țară pentru cucerirea celor 
7 titluri de campioni republicani 
pe anul 1956.

Aproape 100 de concurenți iau 
,,startul" la această mare întrecere 
care va constitui un dificil exa
men pentru toți concurenții. In rîn- 
tiurife de mai jos vom prezenta 
pe cîțtva halterofili care au cele 
mai mari șanse pentru cucerirea 
primelor locuri la categoriile res
pective.

CATEGORIA CEA MAI UȘOA
RA recorduri 275 kg. la total, ion 
Birăij (82,5 la împins, 85, kg la 
smuls — Ion Birău și 107,5 kg. la 
numeai — I. Balmău). Principalii 
concurenți pentru cîștigarea titlu
lui sîrrt Vasile Becteraș și I. Bal- 
nrmr care au performanțe apropiate, 
252 5 kg. și respectiv — 257,5 kgr.

L.A CATEGORIA SEMI-UȘOA- 
RA toate recordurile aparțin lui Ion 
Birău: 295 kg. (90; 92,5; 115) Fi
rește, că I. Birău are cele mai 
mari șanse pentru cîștigarea tricou
lui de campion. In- schimb, pentru 
locurile următoare concurează cu 
șanse aproximativ egale V. Andro- 
novici și I. Nistor care și-au corec
tat performanțele în ultima vreme.

Cele moi pasionante întreceri vor 
ava loc la CATEGORIA UȘOA- 
R A După ce recordurile au fost co- 
-“ctate rînd pe rînd de Gh Aoos- 
tol. Gh. lenciu, N. Segal, acum, 
cefe mai multe recorduri le deține 
Tiberiu Roman: 315 kg. ta total, 
95 kg. Ia împins și 127,5 kg: la a- 
runcat. M1 Sega! deține recordul la 
«muls cu 97,5 kg. Pentru primele 
locuri se anunță o luptă dîrză în
tre Tiberiu Roman, Gh. lenciu 
(337.5 kg.) N. Segal (300 kg.), G. 
Mănăilescu (295 kg.) și L. fones- 
cu (290 kg).

llie lenciu deține toate recordu
rile la categoria SEMI-M'I ILOC1E 
și este fără îndoială, mare favorit 
la cîștigarea titlului. Recordul 
lui lenciu sînt: 350 (112,5; 105;
137,5) Ce! mai serios concurent al 
lui lenciu se anunță a fi A. Vasar- 
hely care a reușit să totalizeze re
cent 327,5 kg. Pentru locurile ur
mătoare candidează G. Purcărea 
(325 kg.}, A. Engeîmayer și I. Cu- 
rela (300 kg.).

Întrecerile de la CATEGORIA 
MI’LUCIE vor reuni pe podium pe 
cei mai tineri concurenți. In com- 
pa’-ație cu rezultatele anterioare, 
cele mai mari șanse le au C. Bucur
(337.5) , dar și ceilalți, M Gusbeth 
1320), V. Rudan (317,5) și L. Ba- 
roga (312,5) pot aspira de aseme
nea, la locuri fruntașe. Recordurile 
categoriei sînt: 352,5 kg la total, 
110 kg. la smuls și 140 kg. la a- 
runcat care aparțin lui I. Dancea. 
Recordul la împins aparține 'ui I. 
lenciu cu 110 kg.

I. Dancea, (372,5), O. Gheorghiu
(352.5) și Gh. Piticaru (352,5) sînt 
primii pretendenți la titlul de cam-

tpfen al CATEGORIEI SEMI- ■ 
GREA. Recordurile aparțin iui' 1. 
Dancea cu 372,5 kg. la total, 11b 
kg. la smuls, 145 kg. la aruncat. 
Octavian Gheorghiu este recordma
nul țării la împins cu 117,5 kg.

LA CATEGORIA GREA Silviu 
Cazan deține toate recordurile: 410 
kg. (135; 120; 157,5) șl apare drept 
campion virtual și in acest an. De
sigur că așteptăm din partea lui 
Cazan rezultate superioare actuale
le,- recorduri. De altfel, sînt aștep
tate performanțe bune și din par
tea Iui N. Bălcăceanu (345 kg.),
care este în ascendență de formă.

In rîndurile de mai sus am tre
cut în revistă pe principalii favo- 
riți ai campionatului. Acestora ca 
de altfel și tuturor celorlalți concu
renți le dorim o comportare cît mai 
frumoasă.

MÎINE ARE LOC FINALA CAM 
PIONATULUî MOTOCICLIST DE 

REGULARITATE A.V.Ș A P

Mîine dimineață, motocicliștii bu- 
cureșteni precum și un număr im
portant de alergători din restul o- 
rașelor țării, vor lua parte la prima 
întrecere.^ importantă de motoci- 
clism : finala campionatului de re
gularitate ' și rezistență A.V.S.A.P. 

întrecerea este dleschisă motoci- 
cliștilor și rriotociclistelor campioni 
regionali A.V.S.A.P. și se va des
fășura pentru băieți oe ruin Bucu
rești Ploești. Mizil. Buzău. Rm S.ă- 
rat-Buză'ii Urziceni. București iar 
pentru fete • București-Ploești-Bu- 
curesti.

Atît motocicliștii cit și mo-oci- 
clistele vor lua startul din .fața 
stadionului Tineretului, începînd de 
la ora 8. Motocklistele vor sosi în 
Capitală în același punct de unde 
iau startul. în timp ce alergătorilor 
li se va înregistra sosirile oe șo
seaua Armatei Sovietica (Colerrti- 
na) la canătu*  liniei de tramvai 1, 
între orele 16,30-17 30.

Pentru ca motocicliștii să poată 
face unwler'ea rezervoarelor cu 
benzină, organizatorii au hotărît ca 
la Rm. Sărat să se facă- o semi- 
eța^ă (neutru o oră) în care timp, 
ei vor lua și masa.

Finala camnmnatuliti d--- regula
ritate și rezistență A.V.S.A.P. aste 
binevenită deoarece oeste numai o 
săptămînă motocicliștii noștri frun
tași vor t-ebui să se întreacă în 
cadrul celei m3i grele alergări dm 
sportul cu motor: finala camnio- 
nalului republican de regularitate- 
rezistență și turism, al cărei tra
seu măsoară nesta 2 000 km. In ca
drul întrecerilor de miine. alergă
torii vor avea prile'ul să facă o 
verificare a mașinilor precum și a 
posibilităților lor. în ce privește 
rezistenta mersului în șea.

MIINE ETAPA A DOUA A CAM 
PION'ATELOR DE HANDBAL

Mîine va avea loc etapa a doua a 
campionatelor de handbal. Meciuri
le primei etape s-au desfășurat, în 
general, la un nivel satisfăcător, 
atît din ounct de vedere tehnic, cît 
și al spiri'u'ui sportiv. Cu toate 
acestea, au existat unele exceoții pe 
pare n-am dori să le rewilîlnim : 
în meciul masculin de categorie A 
Dinamo 6 — Flacăra Ploești de 
pildă, abaterile disciplinare ale ju
cătorilor ambelor echipe au făcut 
necesară eliminarea temporară a 
lui S'tan, Straf. (Dinamo). Vulescu 
și Gruianu (Flacăra), precum și 
eliminarea pînă la sfîrșiful jocului 
a lui Marcu (Dinamo).

. In Capitală nu se va desfășura 
nici un meci masculin de categorie 
A. fn schimb vc-m revedea evoluînd 
echipa feminină de categorie A Fla
mura roșie Sighișoara (care în eta
pa trecută a debutat victorios învin- 
gînd Știinta LC.F.), în eomnania e- 
chipei Știința Min. Invățămîntului, 
precum și două meciuri de catego
rie B : Locomotiva Gara de Nord 
— Știința Cluj și Știința LC.F. — 
Știinta ' Galați. Iată de altfel pro
gramul complet al etapei :

BĂIEȚI CAT. A : Făgăraș : Re
prezentativa orașului — Progresul 
Arad; Cisnădte : Flamura roșie — 
Dinamo Orașul Stalin; Reșița ; Me

ALPINIȘTII NE COMUNICĂ
Am primit din nou o scrisoa

re de la Alexandru Floricioiu, 
Paul Fozokos și Norbert 
Hiemșch, cei trei alpiniști ai a- 
sociațtei Voința care au pornit la 
2 martie în traversarea de iarnă 
a Cnrpaților meridionali. După 
ce au stat două zile la cabana 
Paring, ei au urcat peste vîrfu-

rile Cirja. Mîndra, Ur.dele și 
Căpăț’na și au coborî! pe La- 
torița oînă la Brezoi. De aci, au 
mers la Porcești, pe Valea Ol
tului, de unde au urcat la ca
bana Surul în ziua de 23 mar
tie. Aci începe etapa a IlI-a — 
creasta munților Făgăraș. 

talul— C.'C.A.; Timișoara: Meta
lul — Știința Timișoara; Ploești: 
Flacăra — Știința lași; Sibiu : Vo
ința — Dinamo 6 București.

FETE CAT. A: București: Ști
ința Min. înv. — Flamura roșie Si
ghișoara (.teren Progresul LT.B, 
ora 14,30); Timișoara : Știința — 
FI. roșie București; FI. roșie U.T.T.
— Progresul Or. Stalin; Codi ea : 
Avîntul — Știința I.C.F.; Reșița: 
Metalul —FI. roșie Sibiu; Buhiiși: 
FI. roșie — Progresul Tg. Mureș.

BĂIEȚI CAT. B : București: Ști
ința I.C.F. — Știința Galați (teren 
I.T.B. ora 15,30); Locomotiva G.N.
— Știința Cluj (același teren ora 
16,45); Odorhei: Progresul — Me
talul Tîrgoviște; Jimbolia : Recolta
— Constr. Sibiu-, Varias : Recolta
— Metalul I.C.M. Reșița; Tg. Mu
reș : Dinamo — Progresul Bacău.

CAMPIONATUL CATEGORIEI A
LA RUGBI

Etapa de mîine, a treia din cadrul 
campionatului categoriei A la rugbi 
programează, o serie de întîlniri in
teresante. Pînă nu de mult (sezo
nul trecut) rezultatele întâlnirilor 
din cadrul acestei competiții puteau 
fi prevăzute cu destulă ușurința, 
deoarece valoarea cîtorva echipe 
(Locomotiva Grivița Roșie, C.C.A., 
Dinamo București) era cu mult su
perioară celei a restului echipelor 
din cadrul acestui campionat. Dar 
lată că acum, după două etape, 
rezultatele bune înregistrate de o 
serie de echipe considerate pînă 
acum mat slabe, în compania for
mațiilor fruntașe ale rugbiului nos
tru, ne fac să cîntărim cu mai mul
tă greutate șansele echipelor în di
ferite întîlniri.

Astfel, considerăm că întâlnirea 
dintre echipele Dinamo București 
și Progresul Sănătatea va fi foarte 
dîrz disputată. Spunem acest lu
cru deoarece Progresul a realizat în 
ultimele două întîlniri rezultate 
bure (0—0 în meciul cu Construc- 
to~>l TS.P. București și 0—3 în 
compania echipei campioane Loco
motiva Grivița Roșie). Pe terenul 
Locomotiva Grivița Roșie va avea 
loc. începînd de la ora 14.30, un 
interesant cuplaj. Locomotiva LC.F. 
va primi replica Minerului din Pe
troșani, iar Locomotiva Grivița 
Roș'e pe cea a echipei Dinamo IX 
București. Datorită valorii apropiate 
a primelor două formații, în'îbvrea 
poate fi considerată „derbiul" eta- 
nei. Pe terenul C.C.A. din șoseaua 
Iile Pintilie, echiua Casei Centrale 
a Armatei va întilni formația stu
denților clujeni. Ultima întâlnire din 
cadrul campionatului categoriei A 
sa dispută lă Orașul Stalin, uri^e 
echipa locală Constructorul va pri
mi vizita Constructorului T.S.P. 
București.

— La sfîrșitul săptămînii viitoare 
(8 aprilie) își vor începe activita
tea și echipele de categoria B care 
vor lua „startul" împreună cu cele 
din categoria A în prima etapă a 
tradiționalei comnetiții „Cupa 
R.P.R “

SPORT LA ZI

Biletele pentru jocurile de fotbal 
de azi (stadionul Giulești) și mîi- 
ne (stadionul ,,23 August”) se gă
sesc de vînzare la agențiile Di
namo, C.C.A., Pronosport (cal. Vic
toriei nr. 9), Pronosport (str. Ari
stide Briand nr. 6) și stadionul 
Giulești. Se atrage atențiunea că . 
azi după-amiază nu se vînd bilete 
la casele stadionului Giulești.

— Biletele pentru jocurile inter
naționale de volei și baschet de 
azi și mîine din sala Floreasca se 
găsesc de vînzare la casele stadio
nului Dinamo. La jocurile inter
naționale de volei și baschet de 
azi și mîine sînt valabile permi
sele albastre și roșii legate în 
piele și negre (de ziariști).

POPICE. — Azi la ora 17 și mîine 
de la ora 9 va avea loc pe arena 
23 August un concurs de popice în
tre selecționatele orașului București 
și Orașului Stalin. Echipele vor fi 
formate din cîte 8 jucători. Sistemul 
d'e joc va fi de 109 lovituri (50 plin 
și 50 izolate).

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

A APĂRUT
revista de sport ilustrată

STABION
Nr, 6

cu numeroase foto - reportaje 
de la primele meciuri de fotbal 

Prețul lei 1,50 

întrecerile scrimerilor și scrime- 
relor de categoria a II-a, care au 
avut .loc. sAptămtna trecută., la Si
biu, au retinT 106 trăgători la star
tul celor patru probe. Această cifră, 
promițătoare față de oadrul limitat 
al concursului (nu aveau dreptul să 
tragă decît scrimerii neclasificați 
sau clasificați categoriile a II-a și 
a IlI-a), nulrcprcztntă însă totalul 
pos:biiităților"liastre mobilizatori- 
ce într-o competiție de acest gen. 
Ou alte cuvinte, la Sibiu n-au fost 
prezenți toii cei care aveau drep
tul să se prezinte. Considerăm mo
tivate absențele trăgătorilor și tră
gătoarelor din reprezentativele de 
juniori care în perioada concursu
lui se pregăteau pentru deplasarea 
'a Luxemburg în vederea campio
natelor mondiale; iar ca nemoti- 
vate pe acelea ale trăgătorilor din 
Cluj, Timișoara, Craiova și Arad 
care, deși calificați pentru faza fi
nală,. nu s-au prezentat întrucît co- 
lecfvele lor nu le-au asigurat con
dițiile de deplasare.

Numeroși cunoscători și simpati- 
zanți ai scrimei au fost sceptici în 
privința valorii • întrecerilor de la 
Sibiu. Desfășurarea concursului le-a 
infirmat această poziție. Deși au 
liosit mulți scrimeri consacrați 
(Mureșanu, A. Csipler, Laszlo, Me
zel, Tatar, etc.) competiția- de Ta 
Sibiu a fost de bună calitate, a în
trecut chiar cele mai optimiste aș
teptări (mai cu seamă în întrece
rile de floretă băieți și spadă). 
Participanții au dovedit o pregătire 
tehnică individuală superioară ni
velului cerut trăgătorilor de cate
goria a II-a, o orientare tactică a- 
proa.pe asemănătoare trăgătorilor 
fruntași și mai ales o pregătire fi
zică demnă de toate laude'e

Fără să subapreciem aportul aduș 
de trăgătorii mai vîrstnici (Andrei 
Altman II. Marin Popescu, ZwolTer, 
Gyulafalvy, Ciocîrlie, Lambrino, H. 
Paraschivescu, etc.), care pnn ru
tina și cunoștințele lor multiple șt 
avansate au susținut nivelul tehnic 
general al concursului și au acor
dat întrecerilor o notă suplimentară 
de înverșunare, considerăm că suc
cesul comoetitiei s-a datorat com
portării tinerilor, prezenti Intr-un 
număr foarte mare.

Tinerii, indiferent dacă erau scri
meri ceva mai cunoscut' (Poenaru. 
Dvorjak, Bgjan, Grib, Thalm.at.ner, 
Hatzak, etc ) sau debutanți într-un

Primele curse cicliste
Sezonul curselor cicliste de fond 

se va deschide în Capitală mime 
dimineață, cu prilejul întrecerilor 
organizate de colectivul sportiv 
AVINTUL — IPROFIL București, 
întrecerile se vor desfășura pe șo
seaua Urziceni, după cum urmează: 
avansați (toate categoriile) 60 km.; 
semicurse și juniori 20 km.; fete 
(clasificate) 10 km.: iar cele tara 
clasificare, 6 km. Posesorii de bici
clete de oraș vor alerga tot pe o 
distanță de 6 km.

La aceste probe, asociațiile pot 
înscrie un număr nelimitat de a- 
lergători, primii cinci clasați din

AZI
AȚLjSTTSM. — Sala Fl*reasca  Ii, 

ota 17: Concurs de sala organ zat de 
comtsia orășenească de atiettau.

FOTBAL. — Stadionul Giulești, ora 
16: Locomotiva București — Progre
sul Oradea (cat. A.l.

BASCHET. — Sala Floreasca, ora 
17: Dinamo București — Dinamo Tg. 
Mureș (masculin), C.C.A. — Spartak 
Sofia (masculin).

VOLEI. — Sala Floreasca, ora 20: 
C.C.A. — Spa*tak  Sofia (masculin).

FOPICE. — Arena 23 August, ora 17: 
București — Orașul Stalin.

HAJ-TERE. — Sala Dinamo, ora 16: 
campionatele Individual ale B.P.R. 
ne 1958.

MIINE
ATLETISM. — sala Floreasca II. 

ora 9: concurs de sală organizat de 
comisia orășenească de atletism. 
..Cupa Primăverii” la marș (etapa a 
II-a): plecarea ora 9 de la stadionul 
Loccwnotiva P.T.T.

NATAȚIE. — Bazinul acoperit Flo
reasca. de la ora 9,30: concurs de ve
rificare al înotătorilor din Capitală, 
cu participarea unor componenți ai 
lotului R.P.R

HANDBAL. — Teren Progresul 
I.T.B.. ora Știința Ministerul
Invățămîntului — Flamura roșie Si
ghișoara (feminin cat. A); ora 15.30: 
Știința I.C.F. — Știința-Galați (mase, 
cat, B); ora 16,45: Locomotiva Gara 

concurs individual de o asemenea 
importanță (Haukler, Fels, Cecilia 
Neagu etc.), au dominat tot'tim
pul întrecerile și pînă la urma, fn 
majoritatea cazi' ilor, au ieșit în
vingători. In comportarea acestor 
tineri s-a văzut contribuția dumei 
roaselor concursuri (individuale șî 
pe echipe) Ia care au participat îri 
ultima vreme, ceea ce evidențiază, 
încăodată, necesitatea verificăm 
trăgătorilor noștri prin cît măi nu
meroase concursuri.

In fruntea evidențiațitor merită 
să apară reprezentanții centiu’u! 
de scrimă Flacăra Ploești (antrenor 
I. Popescu). In afară de faptul că 
s-au impus printre cei mai htmi 
concurenți de la Sibiu, trăgătorii 
acestei secții (Poenanu, C. Neagu, 
Petrovici Paise, etc.), au ilustrat 
un progres tehnic, tactic și moral 
și de voință demn de toate laudele.

Cu multă satisfacție subliniem 
desfășurarea corectă a între.cer,ț!or. 
Ca și în concursurile anterioa^, 
asalturile de la Sibiu au evidențiat 
sp.irituî nou, sănătos, de întrecere 
cinstită care domnește în rîndurije 
scrimerilor noștri. Față, de această 
comportare generală bună a. .loșt 
foarte greu pentru comisia d? or
ganizare să desemneze '..rugătorii 
care meritau să primească distinc
ția pentru desăv'rșită sportivitate. 
Pînă la urmă aceste distincții a.u 
fost atribuite trăgătorilor Dvoriak 
(Tg. Mureș) h floretă băieți, Ce
cilia Neagu (Ploești) la floretă fete, 
Hatzak (Sibiu) , 'a spa^ă și Jeney 
(Bucureștii la sabie.

Referindu-ne la proba de sabie, 
trebuie să spunem că această în
trecere a fost cea mai slabă din în
treg concursul. O parte din trăgă
torii de la care așteptam o com
portare superioară (Petterfi, Elkui, 
Szentpally, etc.l nu ne-au îndrep
tățit speranțele, trăgătorii mal 
vîrstnici (Altman, Popescu, Gyuia- 
falvy. etc ) au practicat o scrimă 
statică, onusă sistemelor moderne 
ide luptă .iar tinerii ajunși în Finală 
(Jeney. Petterfi, Petrovici, etc.). în 
loc să-și pună în valoare superiori
tatea lor fizică prin multă mișcare 
pe planșe, au alunec; t, la rîndul 
lor pe p-anta necoresounzătoare a 
luptei statice. In această privință Se 
cuvine mai multă atenție din partea 
antrenorilor șî trăgătorilor.

RENATO ILIESCU

de fond ale andui...
categoria avansați contînd în clasa
mentul pentru „Cupa Avîniul”. Or
ganizatorii, pe lîngă celelalte pre
mii, mai acordă o cupă asociației 
care va totaliza cel mai bun punc
taj, ținîndu-se seama de locul ocu
pat de primul alergător din fiecare 
categorie. Pentru categoria fete, 
semicurse, juniori și biciclete de 0- 
raș se vor face clasamente sepa
rate.

Adunarea pariicipanților la ora 
10, în dreptul bornei kilometrice 8, 
de pe șoseaua București-Urziceni. 
Plecările se vor da cu începere de 
la ora 10,30.

de Nord — Știința Cluj (mase. cat. B).
RUGBI. — Teren C.CSA., ora 9.30: 

C.C.A. — Știința Cluj. Teren Locomo
tiva (Parcul copilului), ora 14.30; Loco
motiva I.C.F. — Minerul Petroșani; 
ora 16: Locomotiva Grivița Roșie — 
Dinamo IX București. Teren Dinamo, 
ora 11: Dinamd — Progresul Sănăta
tea.

TENIS DE MASA. — Sala C.S.P- 
(Bti. Republicii nr. 5), ora 11: Progre
sul București — Dinamo Tg. Mureș 
.(mase.)

FOTBAL. — Stadionul Veseliei, ora 
10: Fi. roșie Bere Rahova Bucu
rești — Constructorul Constanța (cat. 
C ). Stadionul Locomotiva P.T.T,, ora 
16,30: Metalul București — Progresul 
Corabia (cat. C). Stadionul 23 Au
gust. ora 16: C.C.A — S.C. Charleroi.

CICLISM. — Plecarea ora 10,30.de Ia 
km. 8, șoseaua urziceni: cursă de’șo- 
sea organizată d'e cplectivul Avîntul 
Iprofil.

BASCHET. — Sala Floreasca, *dc  la 
ora 15: Locomotiva București — Pro- • 
greșul Tg. Mureș (feminin), Știința | 
I.C.F. — Știința Ministerul învăță- . 
mîntului (feminin), Locomotiva 
P.T.T. București — Spartak .Sofia 
(masculin).

VOLEI. — Sala Floreasca, ora 20: 
Dinamo București — Spartak Sofia 
(masculin).

POPICE. — Arena 23 August, ora 9: 
București — Orașul Stalin. z

HALTERE. — Sala Dinamo, ora 9: 
campionatele individuale’ ale’ R.P.R. 
pe 1SZ6, . ■
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Antrenament în tot timpul anului și in orice condiții...
...„secretul” valorii atinse de jocul de polo iugoslav

O discuție despre crosul 
prilej... de pron osticuri

l’Humanite' 
olimpice

Pentru noi, ca și pentru toți cei 
care -au fost prezenți din primele 
,zile la pregătirile celor 20 de ju
cători care alcătuiesc lotul repre
zentativ de polo pe apă al R.P.F. 
Iugoslavia, fiecare ședință de an
trenament ca și fiecare întîlnire de 
verificare susținută în compania 
jucătorilor noștri, a lămurit din ce 
în ce mai clar „secretul" valorii re
marcabile la care au ajuns acești 
adevărați maeștri ai jocului de 
polo. Faptul că acești 20 de jucători 
— aproape trei echipe de polo — 
sînt de valori sensibil apropiate, 
unii din ei înlocuind titularii de 
pînă mai ieri ai echipei (Kurtini, 
Bakasun, Stakula), arată deosebit 
de limpede că nu este vorba de o 
valoare de suprafață, valabilă nu
mai pentru prima echipă a țării, 
ci de una reală, dobîndită printr-o 
largă râspîndire a acestei discipline 
sportive, prin caracterul de masă 
pe care-1 are jocul de polo în R.P.F. 
Iugoslavia și prin metodele de in
struire- antrenament folosite de an
trenori. Ceea ce ne-a determinat 
.însă să stăm de vorbă cu Vladimir 
Polic, conducătorul lotului și cu 
Bozo Grkinic, unul din cei doi an
trenori. a fost faptul că dintr-un 
anumit punct de vedere posibilită
țile de antrenament ale jucătorilor 
de polo iugoslavi sfat în general 
mai vitrege decît ale jucătorilor din 
țara noastră. In R.P.F. Iugosla
via există un bazin acoperit de 25 
m. (la Belgrad) dar care nu are 
adîncimea necesară și cîteva bazine 
de 13—15 m. aflate în incinta băi
lor populare din Rjeka. Split sau 
Zagreb. In aceste condiții, sezonul 
competițional se reduce numai la 
lunile de vară (iunie, iulie, august), 
iar în restul timpului antrenamen
tele se axează pe pregătirea fizică 
și tehnică.

Ceea ce este important să rețină 
masa de jucători din țara noastră, 
și ne referim în special la sportivii 
din Timișoara. Tg. Mureș, Reșița. 
Oradea, Lugoj, este munca de in
struire și antrenament demisă toc
mai în perioada în care timpul nu 
permite o activitate în aer liber. In 
aceste orașe s-a înrădăcinat obi
ceiul ca activitatea să înceteze o- 
dată cu ultimul meci oficial în aer 
liber.

In timpidjarnii jucătorii se odih
nesc și nu reintră în bazin derit în 
primăvară, cînd permite timpul. 
Mai mult chiar, în timpul iernii ei 
nu practică sporturi suplimentare,

Unde se vor putea întrece atleții?
In zilele de 7 și 8 aprilie comi

sia centrală de atletism va organi
za, pe stadionul Tineretului din 
Capitală, prima întrecere de pistă 
— în aer liber — din acest an. Este 
vorba de concursul republican de 
primăvară, la care au fost invitați 
să participe cei mai buni atleți ai 
țării, cu scopul verificării stadiu
lui tor de pregătire ca rezultat al 
antrenamentelor desfășurate pînă 
acum.

In legătură cu această apropiată 
întrecere am avut prilejul să dis
cutăm zilele trecute cu cîțiva atleți 
bucureșteni. Toii se arătau foarte 
îngrijorați de prima lor ieșire pe 
pistă din acest an. Dar să nu cre
deți cumva că această îngrijorare 
se datcrejtc numai emoției de con-, 
curs, ci în primul rind, faptului că a- 
tietii bucuceș;en: sînt complet nepre
gătiți pe pistă pentru unele din pro
bele acestor întreceri. Care sînt oare 
motivele acestei stări de fapt? Con
statările noastre sînt de-a dreotul 
alarmante căci, cu execuția unui 
singur stadron (cel al Tineretului) 
nici unul nu poate găzdui pe pista 
sa un concurs Pe stadionul Giu- 
lești, pista este încă acoperită de 
un strat gros de zăpadă. Culoarul 
întîi a fost curățat, dar apa rezul
tată din topirea zăpezii se scurge 
pe suprafața lui făetadu-1 imprac
ticabil. Stadionul Republicii, care 
este încă închis pentru competițiile 
sportive, are pista în cea mai mare 
■parte curățată (peste 300 m.), sta
dionul Tineretului, prin grija 
I.E.B.S., are toată pista curățată 
de zăpadă și greblată adînc, pentru 
a se svînta. Credem că el va pu
tea găzdui în condițiuni destul de 
bine concursul de săptămîna vi
itoare, dar este deocamdată impro
priu pentru antrenamente. Situația 
cea mai gravă am întîlnit-o însă 
pe stadionul Dinamo, unul din 
stadioanele bine utilate pentru a- 
tletism. Ce am constatat la Dina
mo? Terenul de fotbal a fost cu- 

nu fac nimic pentru a-și menține 
sau a-Și desăvîrși măcar pregătirea 
fizică, din care cauză la începerea 
campionatului republican există în 
această privință o evidentă dife
rență de valoare între echipele din 
Capitală (care dispun de bazin a- 
coperit) și cele din Timișoara, Tg. 
Mureș, Oradea, etc.

Experiența oaspeților ne arată că 
acolo unde există o cît de mică po
sibilitate de contact cu apa, se poa
te lucra cu rezultate bune tot 
timpul anului. Astfel, mișcarea în 
apă și rezistența specifica jocului 
de polo, sînt îmbunătățite prin pre
gătirea în bazinele mici existente. 
Ceea ce contează mai mult este fo 
losirea unor sporturi complimentare 
care contribuie direct nu numai la 
îmbunătățirea pregătirii fizice, ci 
chiar la creșterea îndemînăjTi în 
tehnica individuală și la lărgirea 
orizontului tactic. In mod practic, 
în afara antrenamentelor în bazin, 
jucătorii de polo iugoslavi practică 
baschetul, handbalul și fotbalul de 
sală, ca jocuri de echipă, și gim
nastică, atletism, după programe 
individuale. Datorită acestui mod 
de antrenament, jucătorii nu înre
gistrează fluctuații mari de formă, 
iar selecționarea în lotul național 
se face din‘r-un număr mare de 
jucători, cu o valoare ridicată ob
ținută prin pregătirile în cluburi. 
Sarcina antrenorilor de lot este nu
mai de a controla pregătirile aces
tora și., acolo unde este cazul, de a 
da indicații speciale.

Problema juniorilor constituie un 
obiectiv la fel de însemnat. Tine
rii din R.P.F. Iugoslavia iubesc 
mult jocul de polo, dar pentru a-1 
practica trebuie să se pregătească 
și să participe la concursuri de 
înot. Mai mult chiar, pentru copii 
se organizează competiții speciale, 
cu teren redus, porii mai mici >și 
minge mai ușoară. Așa se explică 
numărul mare al echipelor și va
loarea ridicată a jocului de polo din 
R.P.F. Iugoslavia.

Din cele expuse mai sus reiese 
că și în condiții mai puțin favora
bile se poate munci tot timpul anu
lui, cu rezultate oglindite de însăși 
valoarea jocului de polo iugoslav, 
cu condiția însă ca și jucătorii și 
antrenorii să folosească fiecare 
mijloc de pregătire, lăstad de o 
parte comoditatea. Acest lucru tre
buie înțeles și în tara noastră, de 
către acei care răspund și doresc 
progresul jocului de polo 

rățat de zăpadă, încă de mai multe 
săptămîni. Dovedind o lipsă totală 
de spirit gospodăresc cei care răs
pund de acest stadion au lăsat ca 
zăpada să fie depozitată pe pista 
de atletism. Soarele a topit o bună 
parte din acest strat de zăpadă, 
dar pista continuă să fie acoperită 
de bălegarul care fusese așternut 
pe gazon, presărat la rîndul lui 
cu multe gunoaie. Administrația 
stadionului nu a luat încă nici un 
fel de măsuri pentru curățirea pis
tei (pretextul este simplu: nu avem 
oameni!) și dacă feri un grup de 
atlețj nu s-ar fi hotărît să curețe 
ei înșiși o mică porțiune a pistei, 
poate că ar mai fi nevoie de alte 
săptămîni pînă la darea ei în folo
sința secției de atletism.

Atragem atenția fiecăreia din 
administrațiile stadioanelor din 
București că este cazul să treacă 
de îndată la curățirea și amenaja
rea pistelor de atletism și propu
nem C.C F.S -ului să aplice deci
zia nr. 88/1955, privitoare la sus
pendarea terenurilor improprii ac
tivității atletice.

Arbitrul, factor important în sport
(urmare din pag. 1)

Pentru înihunătriirei activității 
arbitrilor noștri, care — așa cum 
a.m arătat — au un rol de seamă 
în ori^ fel de competiție sport'vă 
și care aduc o contribuție directă 
la progresul unei discipline s orti- 
ve, este necesar ca atît cei în cauză 
cît ș: forurile care îndrumă și răs
pund de munca 'or (comitete C F.S , 
colegii de arbitri) să Ia ace'e mă
suri care să ducă la ridicarea cali
tății arbitrajelor, la lichidarea ho- 
tărită a lipsurilor. In același t'mp, 
trebuie dusă o muncă susținută pen
tru recrutarea și creșterea de noi 
cadre de arbitri în toate ramurile 
de sport, cadre bine pregătite, care 
să facă față cu succes creșterii ne
încetate a numărului sportivilor

Zilele acestea s-a înapoiat in 
țară, vqm'nd de la Paris, lotul atle- 
ților rotnîni care au luat parte la 
cea de a IX-a ediție a tradiționalu
lui cros organizat de ziarul I’Hu- 
manite.

Joi dimineața, redacția noastră 
a primit.vizita maestrului emerit al 
sportului Dinu Cristea, care ne-a 
adus o serie de amănunte intere
sante despre importanta alergare 
pe teren variat desfășurată în ca
pitala Franței.

record DE ORGANIZARE... 
RECORD DE PARTICIPANT!
„In cei 25 ani petrecuți pe diver

se piste de atletism din lume — 
ne-a spus Dinu Cristea — am în 
tîlnit rareori o organizare dc ani 
ploarea și perfecțiunea aceleia pe 
care a cunoscut-o actuala ediție a 
crosului l’Humanite. Ca să creezi 
condiții de încălzire, concurs, cro
nometrai și arbitrai pentru 6.000 
de participantă trebuie să depui 
muncă, nu glumă. Organizatorii 
crosului meriți felicitări".

Dtmă părerea maestrului nostru 
emerit, participarea din acest an a 
fost nu numai cea mai_ numeroasă 
dar si cea mai nuternică.

,,Kuț, Chromik. Zatopek ! lată o 
tripletă care va figura fără îndo'a 
lă, în mult? finale olimpice. Toți 
trei au fost prezenți la startul cro
sului și nu miră pe nimeni că au 
ocupat primele locuri". Crosul l’Hu
manite. nu numai ca participare 
dar mai ales ca valoare a rezulta
telor, s a ridicat mult deasupra

De cinci ori 
peste 58 metri
Rezultate bune obț nute 

de attețli sovietici

.Zilele acestea, o parte dintre cei 
mai buni atlețj ai Uniunii Sovietice 
s-au adunat Ia Tbilisi la startul 
primului concurs de primăvară. Tim
pul neprielnic (frig, ploaie, vint) 
a influențat rezultatele, care s-au 
ridicat totuși în mare majoritate la 
un bun nivel tehnic. In primul rînd 
trebuie remarcat tînărui aruncător 
de ciocan din Baku, Stanislav Ne- 
nașev, care a demonstrat o con
stanță de invidiat. Din cele șase 
încercări, cinci au fost bune și în 
toate ciocanul a zburat peste 58 m. 
Iată evoluția în acest concurs a 
lui Nenașev: 59,11 m.; 58.71 m.; 
dep.; 59,76 m.; 59.91 m. 58.56 m.

O desfășurare interesantă a avut 
finala probei feminine de 100 m. 
Victoria, cu un rezultat foarte bun 
țață de starea pistei, a revenit atle
tei din Sverdlovsk, G. Rescikova
- 12,0 sec. Cu 0.2 sec. în urma sa 

a sosit Nina Dvalișvili-Hnîkina, 
care a reintrat în activitatea com- 
petiționaîă și se apropie cu pași 
repezi de forma sa. cea mai bună. 
In întrecerea masculină V. Suha- 
rev, V. Bazikov și M. Bondarenko 
au realizat același timp : 10,9 sec 
Victoria a revenit lui Bazikov.

Din celelalte rezultate remarcăm 
48,94 m. la aruncarea discului, rea
lizați de Nina Dumbadze. 15.36 m. 
la triplusalt obținuți de Leonid 
Scerbakov, 5.71 m. la lungime (fe
mei) rezultat cu care G. Bezbo'o- 
dova a cîștigat această probă în- 
trecînd cu 4 cm. pe N. Dvalișvili și 
G. Segeni. In întrecerea masculină 
proba a revenit lui L. Grigoriev 
cu 7,06 m

La Celeabinsk atleții Uralului de 
Sud au luat parte la un concurs. 
Un rezultat excelent a obținut cam
pioana R.S.F.S.R. la săritura în 
înălțime, studenta Institutului po
litehnic. Taisia Cencik Din a doua 
încercare ea a trecut ștacheta înăl
țată la 1,65 m. îndeplinind norma 
de maestru al sportului și stabilind 
un nou record al Republicii.

practicanți șj a nivelului sportului 
respectiv.

Stiidi ri neîncetat al regulamcn'e- 
1 și a materialelor de speciali
tate. preocuparea pentru ridicare i 
nivelului politic al fiecărui arbitru, 
cursurile de inițiere și specializare, 
preocuparea pentru o bună pregă
tire fizică, luarea de mă
suri disciplinare împotriva acelora 
care compromit activitatea pozitivă 
Și munca dezinteresată, obștească, 
a marii majorități a arbitrilor — 
iată cîteva din măsuri ie mulțu
mită cărora arbitrajul va putea 
contribui la desfășurarea normală 
a manifestațiilor sportive, va pu
tea constitui intr-adevăr un fac
tor de seamă în dezvoltarea spor
tului nostru. 

tradiționalei alergări a celor șapte 
națiuni, cursei de la Sao Paolo și a 
multor altor competiții pe teren va
riat, consacrate în calendarul atle
tic internațional.

DOUA CURSE CU UN TOTAL 
DE 15500 METR] IN INTERVAL 

DE 5 ORE

Am aflat un amănunt foarte in
teresant legat de participarea la 
cros a „veteranului" atletismului 
nostru, Dinu Cristea. In interval de 
numai 5 ore el a concurat de două 
ori, alergînd înainte de prînz 5.500 
m. în „Cursa veteranilor", pe care 
a cîștigat-o, dar nu fără luptă, 
pentru ca după-amiază, la ora 16, 
să se alinieze la startul întrecerii 
consacraților al „cursei așilor", 
cum mai este supranumită

Aci comportarea maestrului eme
rit al sportului Dinu Cristea a fost 
remarcabilă El a sosit în primul 
pluton, cel ai fruntașilor, lăsînd în 
urmă alergători de mare valoare, 
cum ar fi maghiarii Juhasz și Ko
vacs. Din spusele lui Dinu Cristea 
aflăm că și comoortarea celorlalți 
membri ai lotului R.P.R a fost lău
dabilă. Ei au luptat cu multă dîr- 
zenie pe traseu clasîndu-se onora
bil.
CA SA ALERGE DIN NOU TREI 
CURSE LA OLIMPIADA. ZATO
PEK PARCURGE.. 60 KM. PE ZI

La întoarcere. în avkyinl care-1 
purta spre patrie. Dinu Cristea a 
avut tovarăș de drum pe vechiul

Interviu cu Marcel Lafarge 
despre campionatele mondiale de fotba!

BUDAPESTA (Agerpres). — Prin 
telefon.

Gu prilejul turneului FIFA, la 
Budapesta au sosit numeroase per
sonalități de seamă ale fotbailukii 
internațional, printre care dr. An- 
drejeviei (Iugoslavia), Stanley Rous 
(Anglia), Marcel Lafarge (Franța) 
și alții.

Intr-un interviu acordat trimisu
lui special al Agenției Române de 
Presă „Agerpres", Marcel Lafarge, 
membru al Comitetului executiv al 
FJFA și unul dintre conducătorii 
fotbalului francez, a făcut apre
cieri cu privire la organizarea celei 
de a 6-a ediții a campionatelor mon
diale de fotbal al cărui turneu fi
nal se va disputa în 1958 în Sue
dia.

ÎNTREBARE : Sportivii romîni 
privesc încă de pe acum cu mult 
interes organizarea campionatelor 
mondiale de fotbal d.in 1958. Ge ne 
puteți spune ta legătură cu apro
piata competiție?

RĂSPUNS : Părerea mea, și a- 
ceasta este împărtășită de toți co
legii mei, este că ediția a 6-a a 
Cupei mondiale de fotbal este cea 
mai importantă din toate cîte s-au 
disputat pînă acum, atât din punct 
de vedere al numărului de partici- 
panți (44), cît și pentru faptul că 
la ora actuală majoritatea țărilor 
înscrise practică un fotbal de va
loare.

ÎNTREBARE : C’are vor fi crite
riile de alcătuire a seriilor elimi
natoriii ?

RĂSPUNS: Aceasta constituie o 
problemă foarte dificilă. Se dis
cută mult în jurul ei pentru că in
tenția noastră este să lăsăm tuturor 
țărilor șansa de a se califica în tur
neul final. Pentru aceasta, comisia 
de organizare a campionatelor mon
diale a cerut comitetului executiv 
al FIFA să-i lase latitudinea de 
alcătuire a seriilor. Principiul alcă
tuirii seriilor eliminatorii va fi cel 
din trecut, adică acela al zonelor 
geografice. Dar aceasta nu va con
stitui o lege.

Am citit recent chiar în buletinul 
sportiv al Agenției Romine de Pre
să „Agerpres" un comentariu în le
gătură cu această problemă. Eu 
sînt de acord cu cronicarul dvs. în 
sensul că trebuie studiată cu aten
ție alcătuirea grupelor eliminatorii 
pentru ca nu cumva să greșim. 
Bunăoară dacă am ține seama nu
mai de zonele strict geografice, 

am putea alcătui o serie ca aceasta: 
U.R.S.S. — Ungaria — Iugoslavia, 
Or, aceste țări situate în aceeași 
zonă geografică au cele mai puter
nice ech'pe de fotbal din Europa. 
După cum nu ar fi echitabil să alcă
tuim o serie care să cuprindă : Ita
lia — Austria — Franța. Ne vom 
ghida în alcătuirea seriilor ținînd 
seama de considerații corespunză
toare. Noi nu vom cădea în gre
șeala făcută la ediția precedentă 
cînd — datorită unui complex de 
împrejurări — Coreea de Sud s.a 
calificat în turneul final în detri
mentul unor țări cu fotbaliști de 
certă valoare. In principiu ne vom 
călăuzi în alcătuirea seriilor elimi- 

său prieten, Emil Zatopek, cu card 
a stat mult de vorbă.

„Ce gînduri ai pentru Olimpiadă? 
— l-a întrebat Dinu Cristea.

„Voi alerga sigur maratonul șl 
proba de 10.000 metri, dar . parcă- 
mi dă inima brfaci să-mi încerc 
„norocul" și la 5.000 metri, a răs
puns Zatopek.

l-a 35 ani, va putea oare rrarele 
atlet să repete performanța de la 
Helsinki ? Greu de răspuns. Dar 
așa cum ne informează Dinu 
Cristea, neobosita „mașină de aler
gare" și-a propus un plan de antre
nament formidabil, unic ca inten
sitate : 60 km. pe zi 1

L-am întrebat pe Dinu Cristea ce 
părere are despre acest regim de 
pregătire.

„Personal nu m aș încumeta 
să-l pun în practică — ne-a răs
puns. Dar Zatopek ne-a învățat în 
repetate rinduri că nu există legi 
imuabile în atletism. Marele cam
pion cehoslovac este posesorul unor 
calități individuale cu totul deose
bite și dacă Zatopek s-a decis să 
alerge un maraton și jumătate pe 
zi, înseamnă că știe „ceva".

Nu ne rămîne decît să așteptăm 
pînă la iarnă, cfad Jocurile Olim
pice vor aduce răspuns la atîtea în
trebări pe care ni le punem acum.

VALERIU CH1OSE

natorii de respectare a zotietor geo
grafice, dar în scopul bunei organi
zări a campionatelor mondiale de 
fotbal vom renunța la acest princi
piu de la caz la caz.

In turneul final din Sued.a, echi
pele R.F. Germane (deținătoarea 
titlului) și Suedia (țara organiza
toare), se vor califica direct. Pen
tru celelalte 14 : vor trebui să se 
califice o țară din America d« Nord, 
două sau trei din America de Sud, 
o țară din Asia și restul din Eu
ropa și Africa. Pentru Europa și 
Africa vom alcătui 6 serii a trei 
echipe și două sau trei a cîte 4 
ech'pe. Meciurile se vor disputa tur 
și retur, astfel că va trebui să ți
nem seama fa seriile alcătuite din 
4 c-chipe de calendarul internațional 
al țărilor respective care, după cîte 
șl iu, este foarte încărcat.

ÎNTREBARE : In ce scrie va fi
gura România ?

RĂSPUNS : Nu aș putea încă să 
vă răspund. In tot cazul în luna 
aprilie comitetul executiv al FIFA 
se va întruni la Zurich pentru al
cătuirea grupelor eliminatorii. După 
părerea mea însă, Rominia ar putea 
figura în aceeași serie cu Polonia, 
Bulgaria sau Cehoslovacia. Unga
ria sau chiar cu U.R.S.S. 'Aceasta 
o vom vedea atunci.

INTREBARE: Care este părerea 
dvs. despre valoarea fotbailuhii ro
mânesc ?

RĂSPUNS : Știu că în Rominia 
fotbalul este sportul cel mai popular 
și că echipele Rominia practică un 
fotbal de calitate superioară. Nu 
am văzut niciodată încă jucînd e- 
chipa Romîntei, dar Știu că recent 
ea a învins la București reprezen
tativa Belgiei, echipă căreia noi 
i-am cedat la Bruxelles și care este 
una dintre puținele ce se pot lăuda 
că au învins Iugoslavia la Belgrad. 
Bine înțeles linia rezultatelor nu e 
cel maț bun criteriu. Este totuși un 
mod de apreciere,

ÎNTREBARE : €e părere ați avea 
despre organizarea unnj meci Fran
ța — Romînia la București sau la 
Paris ?

RĂSPUNS : Am fi foarte bucuroși 
ca echipa noastră reprezentativă să 
înțilnească echipa națională a Ro
mîniei. După cîte îmi reamintesc 
echipele țărilor noastre s-au întîl- 
nit în 1932 la București, unde Fran
ța a pierdut cu 6—3. Am avea deci 
ocaz'a să ne luăm revanșa însă în 
momentul de față calendarul nostru 
internațional este toarte încărcat, 
dar vom reține o dată în anii ur
mători pentru un meci Franța — 
Kommia ia București sau Paris. 
In tot cazul, pînă atunci putem 
perfecta un joc între echipele națio
nale B sau ecmpeie de tineret, 
formațiile noastre de club am 
prima divizie ar fi dispuse să joa
ce la București sau să primească 
în franța vizita fotbaliștilor ro
mîni. Aceste întîlniri vor constitui 
un bun prilej de învățăminte reci
proce și de strîngere a relațiilor 
franco-romîne.

SPORTUL POPULAR 
N.r. Wîl PaS



Tutneul F. I. F. A. de la Budapesta
P. F. Iugoslavia

VEȘTI DE LA TOKIO
Echipele de juniori aie R. P. Romine 

au terminat la egalitate: 
noastră întâlneșteAstăzi, reprezentativa

BUDAPESTA, 30. — (prin tele
fon de la trimisul nostru).

Zeci și zeci de bicicliști se îndrep 
tau joi după-amiază spre terenul 
Vasas din frumosul centru indus
trial Gyor, „orașul bicicletelor", 
cum este poreclit. Aici, muncitorii 
și elevii folosesc din plin acest mij
loc de locomoție. După unele apre
cieri, aproape 20.000 din cei 70.000 
de locuitori ai orașului au bici
clete.

Meciul de juniori R. P. Rom’nă 
— R.P.F. Iugoslavia a stîrnit un 
viu interes. Se poate spune că am
bele echipe au trecut pe lîngă vic
torie, dar rezultatul de egalitate 
este just, lucru subliniat de antre
nori, arbitri și conducători... „Feli
cit ambele echipe pentru joc și pe 
arbitri pentru competență" — a spus 
dr. Andrejevici. delegatul F.I.F.A.

Echipa noastră a avut de înfrun
tat o formație omogenă, cu un joc 
mai tehnic, și combinativ, o forma
ție care știe să folosească corect și 
calitățile atletice ale jucătorilor.

In fața unui asemenea adversar, 
desigur că rezultatul de egalitate 
este bun. Și aceasta cu atît mai 
mult, cu cit echipa noastră a jucat 
sub nivelul ultimelor partide sus
ținute în țară. Rezultatul ne mulțu
mește, dar nu și jocul echipei. Ne 
referim la comportarea atacului 
înaintașii n au legat jocul, nu au 
avut coeziune și precizie. Interii, 
mai ales Dumitrescu, au jucat slab 
(în plus Mateianu s-a accidentat 
în min. 34). Trebuie să mai vorbim 
și despre nervozitatea cil care a 
început jocul reprezentativa noas
tră. De altfel, mulți dintre reprezen
tanții noștri debutau într-un meci 
internațional și nervozitatea le-a 
răpit precizia în intervenții șî în 
•'ase... De aceea, timp de 10 minute, 
la începutul primei reprize, iugo
slavii au stăpînit terenul. Apoi, 
jocul se echilibrează. In min. 12 Ma- 
teianu ratează o ocazie favorabilă. 
Imediat, Zlonasa ratează și el. In 
continuare, iugoslavii au mai rririt 
inițiativa.

La începutul celei de a doua re
prize, Stancu degajează defectuos, 
mingea ajunge la Berec, acesta o 
trimite la Galic: care deschide sco
rul. Echipa noastră contra-atacă și 
în min. 56, Dridea, deschis de 
Raab, pătrunde în careu și trage 
în Radovici, ieșit din poartă. Min
gea respinsă de acesta ajunge la 
Mateianu, care trage puternic, adu- 
cînd egalarea...

Spre sfîrșit jucătorii romîni au 
mai multă rezistență si forțează 
jocul, dar rezultatul nu mai poate 
fi modificat

★
Astăzi, în cadrul seriei a Il-a, 

juniorii noștri întîlnesc la Salgotar- 
jan un adversar care se anunță 
periculos : R. P Polonă. Din echipa 
noastră doi jucători (Dridea și Ma
teianu) sînt accidentați, iar parti
ciparea lor la jocul de azi e Incertă.

Danko. Au marcat : Zlagoski (min. 
1), Novac (min. 8) Gadețki (min. 
58) pentru R. P. Polonă, Sthaffra- 
nek (min. 21) și Grasserbauer 
(mm. 67 din lovitură de la 11 rr.) 
pentru Austria
SERIA IV-a: Budapesta: R. Ceho

slovacă — Grecia 2—0 (1—0). 
2000 spectatori. Arbitru : Sipos. Au

la capătul unei ac- 
înamtări. Un re-

REZULTATELE INTILNIRILOR 
DE JOI ȘI VINERI

SERIA Ii-a : Czegled : R. P. Po
lonă — Austria 3—2 (2—1). Au 
asistat 4.000 spectatori. Arbitru :

R. P. Romină — R. P F. Iu
goslavia 1—1 (0—0)

Au marcat: Galici (min. 53) 
și Mateianu (min. 56).

Raport de cornere: 3—2 
(2—2) pentru echipa R. P. Ro
mane.

Teren : Gyor Vasas. foarte 
bun, îngrijit.

Arbitru : I. Posa, foarte bun : 
atent și corect ajutat de la tușe.

Formații: R. P. ROMINA : 
Sfetcu — Schweilinger, Stancu, 
Murețan — lenei, Mihăilescu— 
Anghei, Mateianu, Dridea, Du
mitrescu (din min. 31 Raab), 
•Publik.

R.P.F. IUGOSLAVIA: Rado 
viei — Marusici, Alinovici, Ber 
gler — Jurcici, Muskovici — 
Zlopasa (din min. 31. Klobu- 
dar), Berek, Vurkotici, Durko- 
vici, Galici.

Coi mai buni de pe
Mihăilescu și Berek. S-au mai 
remarcat în ordine : Sfetcu. Ali
novici, Jurcici, Mureșan, Mus
kovici, Schweilinger. Gal’ci.

teren :

I
marcat Zikan (min. 22) și Sura 
(min. 72).

Tatabanya: R. D. Germană — 
Turcia 1—1 (1—0). 5000 spectatori. 
Arbitru : Bankuti. Au marcat: Sei
fert (min. 10) pentru R. D. Ger
mană și Ogum (min. 48) pentru 
Turcia.

5ZEKESFEHERVAR: r.f. ger
mana — R.P. BULGARIA 1—0 

(0—0). 8000 spectatori. A marcat

și R.
1-1 (0-0)

echipa R. P. Polone
Mayer (min. 69) 
țiuni a întregii
zultat de egalitate ar fi exprimat 
mai just raportul de forțe de pe te
ren.

TATABANYA : R.P. UNGARA — 
ANGLIA 4—2 (3—1). Victoria e- 
chipei maghiare a fost obținută cu 
destulă ușurință. Au marcat: Szal- 
lay, Povazay (2) și Sztany pentru 
R.P. Ungară și Growe, Barnwell 
pentru Anglia.

După două atape 
cestei serii, I-a, se
1. R.F. Germană
2. R.P. Ungară
3. R.P. Bulgaria
4. Anglia

clasamentul a- 
prezintă astfel: 

2 I I 0 1:0 3
2 110
2 10 1
2 0 0 2

4:2
2:2
3:6

3
2
0

FRANȚABUDAPESTA:
BELGIA 3—2 (3—1). Stadion Cse- 
peli Vasas; 2000 spectatori. Deși au 
cîștigat francezii, belgienii au fost 
cei care au atacat mai mult. Au 
marcat: Laene, Heutte (2) pentru 
Franța și Stne’yers, Van Vyverdirk 
pentru Belgia.

SZTALINVAROS. ITALIA - 
SAAR 3—0 (2—0). 5000 specta
tori. Victorie clară și meritată a 
juniorilor italieni. Au marcat: 
Del’Omodarme, Fogli, Moschino.

Clasamentul 
două etape'

Italia 
Franța 
Saar
Belgia

TURNEUL DE
Olanda primește din nou pe cei 

mai puternici șahiști ai lumii. Spu
nem din nou, pentru că mica țară 
europeană cunoaște nu numai vechi 
dar și mari tradiții șahjste. Dacă 
vine vorba, de pildă, despre jucă
torii sovietici, ei au multe amintiri 
din Olanda. încă în 1938 Paul Ke- 
res, pe atunci foarte tînăr, obținea 
aci o strălucită victorie, lăsînd în 
urmă pe Alehjn, Capablanca și Bot- 
vinic. Cu satisfacție trebuie să-și 
amintească Smîslov de anul 1946. 
cînd în orașul olandez Gronningen 
a ocupat primul loc într-un turneu 
internațional deosebit de puternic. 
Făcînd parte din echipa U.R.S.S., 
Bronstein și Gheller au împărțit, 
aici la Amsterdam, bucuria victo
riei reprezentativei U.R.S.S. tn ca
drul campionatului lumii. Doar Pe
trosian și Spasski sînt pentru pri
ma dată în Olanda,

Mîine la Luxemburg încep 
de scrimă

Campionatele mondiale de scri-

numește această competi- 
- „Criteriul celor până la 

încep mîine, 1 apri-
,Expoziției Inter- 

J uxemburg. 
scrîmerilor 
precum și 

amatori de ser'mă

mă pentru hiniori sau — cum se 
mai 
tie
21 de ani", 
lie, în sala 
naționale" din 
tenția tuturor 
întreaga lume, 
numeroși 
din ducatul Luxemburg, este în
dreptată asupra acestui eveniment 
central al scrimei. Numărul țări
lor participante este mai mare de
cît cel de anul trecut de la Bu
dapesta, dar numărul concurenților 
este mai mic. Spre deosebire de a- 
nui trecut, cînd fiecare țară afi
liată la F. I. E. avea dreptul să 
prezinte cîte 6 trăgători pe ar
mă, de data aceasta numărul con
curenților pe probe este limitat la 
3. Irr schimb, numărul probelor din 
campionat a crescut, adăugindu-se 
față de edițiile precedente șt 
spada.

i Lotul țării noastre a sosit Ia

A-
di.i

a

campionatele mondiale 
pentru juniori
Luxemburg în cursul zilei de ieri, 
fiind primit cu multă căldură de 
reprezentanții Confsiei de Organi
zare și de concurenții sosiți mai 
înainte. In -----' ' • -
noastre, ale 
au surprins, mai cu seamă pe re
prezentanții 
pusene, sînt 
tenție. Deși la Luxemburg sînt pre
zente trăgătoare din echipele re
prezentative ale R. P. Ungare, 
Franței, Italiei și Angliei, clasate 
în primele locuri la campionatele 
mondiale de senioare, totuși repre
zentantele noastre, și mai ales Mă
ria Taitiș-Vicol, sînt Considerate 
printre concurentele cu șanse 
la locurile din turneul final.

Inaugurarea ediției din acest an 
a Campionatelor Mondiale de ju
niori va avea loc mîine dimineață 
cu proba de floretă juniori, la care 
arbitrajul va fi făcut ctt aparat e- 
lectric. Luni „Criteriul" va con
tinua cu proba de floretă junioare.

special trăgătoarele 
căror ullîtne rezultate

scrimei din țările a- 
urmărite cu multă a.
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Astăzi, în cadrul seriei a IV-a se 
dispută la Kecskemet întîilnireia R- 
Cehoslovacă — R. D. Germană, iar 
la Budapesta jocul Turcia — Gre
cia. Mîine seria I-a, tot la Kecske
met R. P. Ungară — R. P. Bulga
ria și la Sztalinvâros, R. F. Ger
mană — Anglia. In seria IH-a la 
Szekesfeherva.r, Italia — Franța șl 
la Gyor, Belgia — Saar.

PETRE GAȚU

tOlGO (Agerpres).
Jucătorii europeni care au so3it 

luni seara la Tokio în vederea 
campionatelor mondiale de tenis 
de masă au participat în cursul 
zilei de miercuri la primele an
trenamente oficiale. Membrii echi
pelor R.P.R. au vizitat miercuri 
dimineața locurile pitoreștii ale o- 
rașului Tokio, iar după amiază 
s-au antrenat timo de mai multe 
ore.

Așa după cum s-a mai anunțat, 
la oea de a 23-a ediție a campio
natelor mondiale, jocurile se vor 
desfășura pe mese de fabricație 
japoneză dintr-un lemn special, 
după Indicațiile regulamentului fe
derației internaționale de tenis de 
masă. Primele impresii ale jucă
torilor europeni după efectuarea 
antrenamentelor de miercuri sînt 
totuși foarte interesante. Astfel, en
glezul Kennedy a spus că me
sele favorizează pe jucătorii de
fensivi cum sînt de exemplu Ber
gman 
— a 
trasă 
forjă 
poate fi repusă ușor pe masă". La 
rîndul 
„deși 
moale 
ritura 
rulantă".

La Tokio se află în prezent și 
fostul campion 
Barna (Anglia), 
cu echipa Indiei 
nează. Intr-o 
corespondentului 
Press", Barna a 
na lumii, Angelica Rozeanu, are 
posibilitatea să facă fajă cu succes 
unei astfel de compePfii și să cîș- 
tige pentru a 7-a oară titlul mon
dial. Rozeanu personal nu mi-a 
afirmat acest lucru deoarece ea 
crede că are adversare puternice

in jucătoarele japoneze și Ann 
Haydon (Anglia). Eu consider 
totuși că Angelica Rozeanu nu a 
depășit încă culmea succesului 
său. Ea are o mare experiență și 
în ultimele 25 de concursuri inter
naționale n-a fost învinsă docil de 
două ori. Tînăra Ann Haydon, care 
are 17 ani, este o jucătoare ro
bustă. Trebuie să vă spun că acum 
doi ani a cîștigat la Wimbledon 
un concurs de tenis de cimp re
zervat junioarelor. Haydon a lăsat 
o mare impresie acum cîteva zile 
cu prilejul unor meciuri demons
trative susfinute în India datorită 
stilului ei ofensiv. După cîte ml-a 
spus, speră să joace bine și să 
cucerească titlul mondial al pro
bei de s’mplu. Ea va trebui să în- 
frtngă însă rutina altor jucătoare 
ce posedă o tehnică perfectă. De 
asemenea, Haydon va avea foarte 
multe greufă[i de întîmpinat din 
partea jucătoarelor japoneze care 
sînt și eți ofensive și știu să 
contraatace eficace".

,Pe aceste mese
mingea

ȘAH DE LA

BRONSTEIN

Dar să trecem la turneul proprlu- 
zis, iăcindu-vă cunoscută în primul 
rînd ordinea concurenților pe ta
bela de turneu .

1. Gheller (U.R.S.S.), 2. Smîslov 
(U.R.S.S.) 3. Panno (Argentina), 4.

• Săptămina viitoare își va începe 
turneul în Europa echipa de fotbal a 
Braziliei, primul joc al fotbaliștilor 
brazilieni va avea loc la Lisabona la 
4 aprilie împotriva naționalei Portu
galiei.

• Mîine, l-a Padova, echipa națio
nală de rugbi a Italiei va întîlni re
prezentativa Franței.

• In cadrul unei reuniuni interna
ționale de natație care a avut îoc în 
Franța la . Louvidre, olandeza Atje 
Voorbij a egalat recordul lumii care-i 
aparținea, la proba de 100 m. fluture. 
Ea a obținut timpul de 1:11,9. Cu pri
lejul aceleiași reuniuni danezul Gleie 
a bătut recordul Europei în proba de 
200 m. bras, reușind timpul de 2:35,0 
(vechiul record Fritsche RDG) 2:35,9.
• La Belfast (Irlanda) a avut loc 

tradiționala competiție ,,Crosul Na
țiunilor”. Victoria pe echipe a reve
nit Franței, care a totalizat 42 p.. 
pe locul doi s-a clasat Anglia cu 59 
p., 3. Belgia 131 p., 4 Scoția 177 p., 
etc. In clasamentul individual pe pri
mul loc s-a clasat cunoscutul atlet 
francez Alain Mimoun care a parcurs 
cei 14.500 km. ai cursei în 45:18-0.

și Leach.
spus Kennedy 

de un jucător își pierde d'n 
după ce a atins lemnul și

său Bergman a declarat că 
lemnul mesei este foarte 
și amortizează lovitura, să- 
mingii este curioasă și de-

mondial 
El a sosit 
pe care o 
declarație
agenției „United 
spus : „Campioa-

Victor 
odată 
antre- 
făcută

AMSTERDAM
Filip (R. Cehoslovacă), 5. Reres 
(U.R.S.S.), 6. Bronstein (U.R.S.S.), 
7. Spasski (U.R.S.S.), 8. Pilnik 
(Argentina), 9. Szabo (R.P, Unga
ră), 10. Petrosian (U.R.S.S.)

In runda a doua, desfășurată 
miercuri, Bronstein a fost primul 
care a obținut victoria. Profitînd 
de o greșală gravă comisă de Pe
trosian , fostul partener al lui Bot- 
vtnic a cîștigat dama și, evident par
tida. întâlnirile Spasski-Keres și 
Szabo-Panno au fost remize, dar nu 
fără o luptă interesantă.

Joi au fost reluate partidele în
trerupte în primele două runde. 
S-au jucat doar patru întîjnijri, pen
tru că Pilnik a anunțat că cedează 
fără joc partida cu compatriotul 
său Panno. Gheller a condus exce
lent finalul contra lui Petrosian, 
realizînidiu-și avantajul material de 
la întrerupere. In schimb, în între
rupta cu Smislov el n a reușit să 
găsească suficiente căi de apărare. 
Smîslov a forțat schimbul damelor 
trecînd partida într-un final teore
tic cîștigat. La mutarea a 53-a 
Gheller a depășit timpul de gîndire. 
Partidele Keres-Bronstein și Filip-
Pilnik au fost remiză.

• La New Haven în Statele Unite, 
tn bazinul universității de ia Yale, 
japonezul Nagasawa a egalat recor
dul lumii în proba de ZOO m. stilul 
fluture. El a obținui timpul de 2:13,3 
(recordul îi aparține tot lui).

• La 28 martie a avut loc în loca
litatea Dubnica (R. Cehoslovacă) în
tâlnirea internațională de box dintre 
echipele Casa Armatei Trencin și Par
tizan Belgrad. Boxerii iugoslavi au 
obținut victoria cu rezultatul de 16-4.

• La 28 martie s-a desfășurat la 
Moscova îatîlnirea internaționali de 
volei dintre echipa masculină a aso-

Tragerea la sorți la campionatele 
mondiale de tenis de masă

Pentru desemnarea campionilor 
mondiali la cele șapte probe, fa 
cea de a XXlII-a ediție a campio
natelor mondiale dc tenis de masă 
de la Tokio, care începe luni, iau 
parte 98 de jucători și 43 de jir 
cătoare, reprezenflnd 20 de țări 
Primele jocuri vor fi cele din ea 
drill probelor pe echipe masculi:»» 
și feminine. La echipe bărbați, re
prezentativele au fost împărțite in 
două serii a cîte 9 echipe. In gru 
pa A concurează Japonia, R.P.R- 
Suedia, Germania, Hongkong, Bra
zilia, Australia, Filipine, Singapore, 
iar în grupa B., R. Cehoslovacă, 
Anglia, S.U.A., R.P. Ohineză, Viet
namul de Sud, Egipt, India, Por
tugalia și Coreea de Sud. După ter
minarea turneului din f'ieoare serie, 
câștigătoarele celor două grupe îți 
vor disputa finala pentru cucerirea 
Cupei Swaytiiling.

La echipe femei cete ziece echipe 
înscrise se vor întrece tot sistem 
turneu intr-o singură serie, prima 
formație clasată devenind campioa
nă mondială și deținătoarea Cupei 
Corbi Hon. Aici, participă următoa
rele echipe : R.P.R., Japonia, Anglia, 
Austria, R.P. Chineză, Hongkong, 
S.U.A., Egipt, India, Coreea de Sud

In proba de simplu femei Ange
lica Rozeanu mu va avea adversară 
în primul tur, urmând să întâlnească 
în cel de aii doilea pe învingătoa- 
rea meciului Nunes Prises (India) 
— Tasaka a VIII-a jucătoare japo
neză. Ella Zeller, fără adversară in 
turul I. va juca apoi cu învingătoa- 
rea partidei Han Young Ja (Cor. 
de Sud) — Yamataumi a Xll-a ju
cătoare japoneză. La simplu bărbați 
Mircea Popescu va întîlni în tund 
II pe Mizohata, al VUI.lea jucător 
japonez; Gantner tot în turui II 
va juca cu învingătorul meciului 
Posejpal (R. Ceh.) — Alberto Lo 
(Portugalia). Toma Reiter va avea 
ca adversar în turui II pe un jucător 
din R.P. Chineză sau din Vietna
mul de Sud, iar Harasztosi va juca 
primul meci cu portughezul Gar- 

1 valha.
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ciației Minior din R.P. Bulgaria și 
selecționata Uniunii Sovietice. Volei
baliștii sovietici au ciștigat întâlnirea 
cu scorul de 3-6.

A Zilele trecute s-a desfășurat la 
Wroclav al doilea meci internațional 
de lupte clasice dintre echipele se
lecționate ale R. p. Polone și Egiptu
lui. Intîlnirea s-a încheiat cu un re 
zultat de egalitate : 4—4.

• La 23 martie a avut loc la Var
șovia intîlnirea internațională de 
box dintre echipele selecționate ale 
asociațiilor sportive Spartak Sofia șl 
Gwardia Varșovia, victoria a revenit 
boxerilor polonezi cu scorul de 14-S

• In cadrul unui concurs de atle
tism disputat la Bakersfield1, în Ca
lifornia, atletul Mike Agostini a obți
nut un nou record al lumii în proba 
de 220 yarzi, parcurgînd distanța în 
20,1 sec. (vechiul record Mei ratton 
(SUA) 20,2 sec.).

Clasica cursă ciclista Paris-Nice, 
disputată de-a lungul a cinci etape a 
revenit belgianului Alfred Debruyne, 
2 Barbotin (Franța), 3. Mah& (Fr.), 4. 
Meunier (Fr.) etc.
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