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Echipa de lupte a Egiptului 
susfine cea de a doua întîlnire 

cu sportivii romîni

Tinerețe,, bucurie, datorie împlinită... aceasta exprimă fețele seri— 
merilor noștri, atunci tind obiectivul aparatului fotografic i-a sur— 

prins la sosirea lor in Gara de Nord.

Lotul de scrimă, reîntors de la Luxemburg, 
este dornic de rezultate și mai valoroase!

ORAȘUL STALIN (prin telefon). 
— Ieri dimineață reprezentativa 
de lupte a Egiptului a părăsit Ca
pitala îndireptîndu-se spre Orașul 
Stallm, unde va susține cea de a 
doua întîlnire cu sportivii romîni. 
Frumusețea Văii Prahovei i-a în
cântat nespus de mult pe luptătorii 
oaspeți. Pînă la destinație, mași
na a trebuit să oprească de mai 
bine de 20 ori. pentru ca luptă
torii egiptenii să poată fotografia 
cele mai frumoase priveliști. Vre
mea capricioasă din această pri
măvară n-a ținut însă seama de 
oaspeți obișnuiți numai cu căldura 
caniculară. Plecați din București 
în ...... .talie" pe un timp frumos,
Orașul Stailin i-a întîmpinat cu 
ninsoare și o temperatură care nu 
le-a prea făcut, pentru început.... 
plăcere. Acomodarea s-a produs 
însă destul de repede, așa că lup-

tătarii egipteni vor putea concura 
în cele mai bune condiții.

Intîlnirea cu echipa secundă a 
R.P.R. va avea loc 
ora 19,30, în sala 
lui Maxim Gorki
Oaspeții vor alinia aceeași forma
ție care a evoluat în întâlnirea de 
la București (Attia El Sayed, I- 
brahim Latif, Mustafa Mansur, 
Mahmud El Sakkary, Kamel Mah
mud Hussein, Hassan Ali Rifaie, 
Mohamed El Sayed, Khalil Naby 
Khalil)

Reprezentativa secundă a R.P.R. 
va prezenta următorul lot de luptă
torii în ordinea categoriilor: 1. 
Cernea, M. Cristea (D. Pirvulescu), 
I. Popescu, D. Cuc, V. Bularca, 
M. Belușica, V. Onoiu și A. Șuii. 
Arbitrul neutru al întâlnirii va fi 
Branco Tegeltija (R.P.F. Iugosla
via).

astăzi marți la 
cinematografu- 
din localitate

I. ȘEiNESCU

Gimnaștii romîni participă 
la concursul ihternațîcr a1 do la Budapesta
Astăzi au părăsit Capitala ple- 

cînd la Budapesta gimnaștii ro
mîni care vor participa ia un 
mare concurs în capitala R.P. 

Ungare. Au făcut deplasarea 
maestrele sportului Elena Leuș- 
tean. Emilia Vătășoiu și maeștrii 
sportului Andrei Kerekes și Fre
deric Orendi. Concursul, care va

avea loc în zilele de 13, 14 și 
15 aprilie, reunește gimnaști din 
Uniunea Sovietică, 
mocrație popu’ară, 
mania occidentală, 
Finlanda și altele.
ra numai individual, fiecare țară 
prezentînd numai cite .doi gini- 
naști și două gimnaste.

tarile de de- 
Franta, Ger- 

Italia, Suedia, 
Se va concu-

Ieri dimineață a sosit în Capi
tală, cu expresul de Curtici, repre
zentativa de juniori a țării noastre 
care a participat la campionatele 
mondiale de la Luxemburg. Scri
merii bucureșteni au făcut o căl
duroasa primire acestor trăgători 
și trăgătoare care au purtat cu 
cinste euforiile patriei noastre la Lu
xemburg, în mijlocul scrimerilor 
din 14 națiuni.

Printre primii care au coborît 
din tren se afla Maria Vicol, înca
drata de bunele ei prietene și coe
chipiere Olga Orban și Ecaterina 
Orb. Reprezentantele noastre sînt 
vesele și mândre de performanța 
realizată departe de granițele țării. 
Maria Vicol ne-a spus:

Sînt fericită că formația noastră 
feminină și întreg lotul deplasai 
la Luxemburg au avut o compor
tare mult apreciată de toți cei pre- 
zenți. Rezultatul meu a fost posi
bil datorită grijii cu care am fost 
îndrumată în pregătirea pentru a- 
cest campionat și sprijinului moral 
pe care întreg lotul mi l-a dat în 
tot timpul întrecerilor. Comporta
rea excepțională a Olgăi Orban, 
victoriile obținute de Ecaterina 
Orb asupra unor ..favorite" și per
manentele legături — cel puțin 
telefonice — cu Bucureștiul, mi-au 
dat aripi și m.au dus la un pas 
de victorie... La „hopul" cel mare, 
însă, m-am împiedicat. Regret că 
n-am realizat și acea ultimă tușă, 
hotărîtoare, dar sper ca în curînd 
să o obțin.

.Conducătorul delegației, tov. Er
nest Mester, ne-a declarat: „Ne 
reîntoarcem în țară cu un renume 
internațional pe deplin meritat. 
Scrimerii și scrimerele noastre nu 
și-au spus încă ultimul cuvînt. Ei 
au în fața lor încă mulți ani de 
activitate și tmbogățindu-și cuno
ștințele, pot să ducă gloria sporti
vă a țării pe și mai înalte culmi".

După cîteva zile de meritată o- 
dihnă, scrimerii noștri își vor re-

începe pregătirile, întrucât caile®* 
darul internaționali este foarte bo
gat în perioada următoare: 24 a* 
prilie — concurs internațional fa* 
Budapesta, 3 mai — concurs în* 
ternațional la Karlovy Vary și 
mal r— concurs inte.rnațforual fe
minin La Como (Italia).

Până la viitoarele succese, noi 1* 
spunem — deocamdată — un bunt 
venit și ie transmitem felicitării*- 
meritate 1 ț

Șahiștii romîni peste hotare
* Echipa R.P.R. în finala campionatului mondial universitar
• Primele rezultate din turneul de la Palanka

Una din brigăzile fruntașe ale 
secției de instalații mecanice din 
Complexul Grivița Roșie este și 
cea condusă de Gheorghe Avram. 
Stînd de vorbă cu bătrînul mun
citor despre tinerii din brigada 
sa, am aflat că printre cei mai 
harnici se află jucătorul de rugbi 
Marin Ciobanu. Gheorghe ' Avram 
ne-a vorbit despre conștiinciozita
tea cu care muncește acesta, des
pre succesele obținute de Ciobanu 
în producție și despre multe altele. 
De asemenea, el ne-a arătat că în 
cinstea zilei de 1 Mai cunoscutul 
sportiv și-a luat angajamentul să 
depășească orele-normă cu peste 
5 Ia sută , dînd piese de cea mai 
ibună calitate.

— Cred însă că această cifră 
va fi cu mult depășită, ne a spus 
Marin Ciobanu oînd i-am cerut 
părerea asupra angajamentului 
său. Și spun asta, fiindcă deși au 
trecut mnrnai cîteva zile de la în
ceputul lunii, brigada noastră a și 
realizat aproape jumătate din an
gajament.

Un alt sportiv fruntaș care se 
remarcă și în muncă este șofe
rul Alexandru Caligari. Acesta, ca 
și Ciobanu, se străduiește să în
tâmpine ziua de 1 Mai cu noi suc
cese în producție. Intr-o ședință 
festivă, care a avut loc 
Alexandru Caligari și-a 
jamentuil ca în cinstea 
Mali să-iși depășească 
lucru cu 15 la sută și 
la locul de muncă pe tânărul Cris
tian Stănescu, fotbalist în echipa 
de juniori a Locomotivei,

Ca acești doi harnici muncitori 
mail sînt și'alții în Complexul Gri
vița Roșie. Voleibaliștii Filofteia 
Oprișan și Aurel Vrănescu, fotba
liștii Dan Podeanu și Florian Du
mitrescu, ciclistul Tudor Bărcă- 
nesou, întâmpină ziua de 1 Maii cu 
noi și însemnate realizări. Astfel, 
Filofteia Oprișan, care în prezent

lucrează la talere 
pentru vagoane, 
reușește să sudeze 
zilnic 9—10 bucăți, 
norma fiind de 4. 
Polizatorul Dan 
Podeanu, care își 
depășește cu regu
laritate norma cu 
peste 120 la sută, 
și-a luat angaja
mentul să termi
ne planul pe acea
stă lună cu trei 
zile înainte de ter.
men.

V. Dumitru 
corespondent

la ateliere, 
luat aaga- 
zilei de 1 
norma de 
să califice

I. R.P.F. Iugo-
S.U.A. 8 p.; 3. 
p. ; 4. Finlanda

Rugbistul Marin Ciobanu se r.umi'â printre 
cei mai.buni lăcătuși ai secției instalații me
canice din complexul C.F.R. Grivija Roșie.

Pentru sporturile de echipă : 
fotbal, volei, baschet, hochei, 

handbal, rugbi, oină, problema că
pitanului are o însemnătate deose
bită. In mod firesc, succesul unei 
echipe, comportarea disciplinată pe 
teren, jocul corect și regulamentar 
sînt legate de numele căpitanului de 

Atribuțiile căpitanului de echipă
echipă.

_____r..._ __r______ _ . , nu încep, așa cum din păcate 
consideră multi sportivi, odată cu fluierul arbitrului. In toate aspec
tele activității unei echipe, la antrenamente, în activitatea culturală, 
în deplasare, în timpul meciurilor, în pauzele lor, personalitatea că
pitanului de echipă trebuie să se facă simțită pe deplin. La antrena
mente, el trebuie să fie exemplu de punctualitate și conștiinciozitate, 
aducînd antrenorului și conducerii secției sugestii pentru organizarea 
timpului liber al sportivilor, inițiind vizionarea unor spectacole, filme, 
participarea la conîerințe, audiții muzicale, etc. Căpitanul de echipă 
trebuie să fie un exemplu de viață sportivă, să-și îndrumeze perma
nent coechipierii spre o viață morală și igienică. Intîlnirile cu alte e- 
chipe sînt examenul cel mâi dificil pe care îl au de trecut jucătorii 
și căpitanul lor. întrecerea sportivă este piatra de încercare a ca
lităților fizice, morale și de voință. Căpitanul de echipă este cel care, 
pe teren, ține locul antrenorului. înainte de meci el trebuie să pri
mească de la antrenor toate indicațiile tactice, pentru a putea rezolva 
prompt și just toate problemele care se pot ivi. In cursul jocului, rolul 
cel mai important al căpitanului este de a căuta să mențină ridicat 
moralul echipei. El trebuie să-și încurajeze în permanență coechipierii, 
să-și păstreze calmul și luciditatea pentru a putea ajuta echipa 
să depășească momentele grele. Jocul brutal, periculos, indisciplina, 
necuviința față de arbitru, sînt străine de comportarea unui adevărat 
căpitan de echipă. Rolul acestuia este să oprească la timp orice ten-

UPSALA (prin telefon) — O- 
limpiada studențească de șah, cum 
mai este supranumit campionatul 
mondial universitar pe echipe, a 
intrat de duminică în faza fina
lă.

Iată clasamentele definitive ale 
cefor patru grupe preliminare:

Grupa l-a: 1. U.R.S.S. 11 p. 
(din 12 posibile) ; 2. Spania 0V2 
p.; 3. Marea Britanie 4’/2 p.; 4. 
Suedia 3 p.

Grupa a II-a : 
slav ia 10 p.; 2. 
R.D. Germană 4 
l'/2 P.

Grupa a III-a: 1. R.P. Bulgaria 
9 p.; 2. R.P. Romînă 6'/2 P-; 3. 
Islanda 6 p.; 4. Norvegia 2ll2 p- 
Echipa noastră s-a calificat la ca
pătul unui duel pasionant cu pu
ternica echipă a Islandei, care 
avea la prima masă pe reputatul 
său campion Olafsson, recentul 
cîștigător al turneului internațio
nal de la Rejkavik, înaintea ma
rilor maeștri sovietici Taimanov 
și Ilivițki. După ce a pierdut 
cu U/2—l'li, întîlniinea cu R. P. 
Bulgaria, reprezentativa studen
țească a R.P.R. a întrecut cate
goric (3V2—V2) Norvegia iar apoi 
în meciul decisiv și pe Islanda 
cu 2'/2—IV2.

Grupa a IV-a: 1-2 R.P. Un
gară, R. Cehoslovacă 5 p..> 3. 
Franța 2 p. Echipa R.P. Podone 
a sosit abia sâmbătă la Upsala, 
după ce competiția începuse.

In felul acesta echipele U.R.S.S., 
R.P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
Spania, S.U.A., R.P.F. Iugosla
via, R.P. Ungară și R.P. Romînă 
își dispută în cadrul unui turneu 
primele opt locuri. Clasamentul 
locurilor 9-16 se va face în urma 
desfășurării turneului la care par
ticipă Norvegia, Marea Britanie,

Islanda, Franța, Finlanda, Suedia, 
R.D. Germană și RJ*. Polonă.

In prima rundă a turneului fP 
nai echipa R.P. Romîne a întâlnit 
puternica formație a R.P.F. Iugo
slavia, una din favoritele con* 
cursului. Jucînd excelent reprezen
tanții noștri au obținut un ono
rabil rezultat de egalitate, mat 
ales dacă ținem seama că la pris
mele mese alle echipei RjP.F. Iu* 
goslavia evoluau marii maeștri 
internaționali Matanoviici și Ivko^J.' 
Iată rezultatele tehnice: Materno* 
vid — Szabo ’/2—Vi ; Drimer 
Ivkov >/a—Vz I Sokolov — Șuta 
0—1 ; Măriei — Gănsberger l-0i 
Alte rezultate: U.R.S.S. — R.P- 
Bulgaria 4—0; RJ5. Ungară —- 
Spania 2V2—Va (1) ! R- Ceho
slovacă — S.U.Â. P/2—V2 (2). ;

După cum am anunțat în nu
mărul nostru de ieri ia Pailianka în 
R.P.F. Iugoslavia a început uni 
turneu internațional de șah. Iată 
ordinea participanților pă tabela 
de concurs:

1. Robatsch (Austria) ; 2. Srtwi 
(R.P.F.I.) ; 3. Pilfc (R.PF.I.) ; 4, 
Dittman (R.D. Germană) ; 5. Ka- 
raklaici (R.P.F.I.) ; 6. Sier (Tur
da) ; 7. Radulescu (R.P.R.) ; 8- 
Ciooîltea (R. P. Romînă) ; 9.
Georgevici (RPFI) 1 10. Tri.funo- 
vid (RPFI); 11. Tomovici (RPFI)r 
12. Vukovici (RPFI); 
lavlevici (RPFI); 14. 
(R.P.U.)

In prima rundă s-au 
următoarele rezultate:

»

13. Vladis- 
Dr. Dely

înregistrat 
Robatsch— 

Dely 0—1; Srbu — Vladislavfevici 
V2—V2; Pitic Vukovici V2—V2; 
Sier — Georgevici V2—V2; Radu
lescu — Ciocîltea V2—'A- Intîl* 
nirile Dittman — Tomovici și Ka* 
raklaioi *-* Trifunovici au fost în
trerupte.

dința de joc brutal a coechipierilor 
■«ăi. să nu protesteze la deciziile 

— arbitrului, iar dacă are de făcutH gMKf J. observații să Ie facă într-un modtUKMEWVVVum politico^ șiregulamentar.
Cine sa fie căpitan de echipa ?

De multe ori, antrenorii, conducă
torii secțiilor sportive și jucătorii se găsesc în fața acestei întrebări. 
Trebuie să fie căpitan de echipă cel mai bun jucător ? Aceasta nu este 
o condiție obligatorie. Desigur, este de dorit ca el să fie un jucător 
cu nivel tehnic ridicat, ca urmare a antrenamentelor perseverente și a 
conștiinciozității sale- Dar, în orice caz, căpitanul trebuie să fie unul 
dintre jucătorii cei mai vechi din echipă care, în decursul anilor, și-a 
dovedit dragostea pentru colectivul său. _ 1

Din rîndurile sportivilor de tip nou s-au ridicat o serie de căpitani , 
de echipă care fac cinste titlului lor: Viorel Moraru, (rugbi), Dumi- , 
tru Medianu (volei), Gh. Gonstantinide, Gr. Gostescu, M. Elek (baschet) 1 
și alții. Din păcate, se mai văd și căpitani de echipă care nu-și înțeleg J 
rolul Față de ei, opinia colectivului este necruțătoare. Astfel, fotbalistul , 
Alexandru Ene de Ia Dinamo, handbalistul G. Otto de la Voința Sibiu. < 
baschetbalista Elisabeta Gristea, au fost scoși din funcția de căpitani ' 
de echipă în urma atitudinii necorespunzătoare pe terenul de sport. ( 

Antrenorul șl conducerea secției trebuie să asigure căpitanului de i 
echipă autoritatea de care el are nevoie, pentru că în jurul acestui pilon j 
se realizează cimentarea echipei. Schimbarea nejustificată și repetată ( 
a căpitanului de echipă (fenomen remarcat la echipa de handbal Voin- 1 
ță Sibiu), are o influență dăunătoare asupra comportării întregii e- < 
chipe. ’ (

Căpitanul de echipă, mîna dreaptă a antrenorului, este o figură < 
proeminentă a fiecărei echipe sportive. Să întărim rolul căpitanilor de < 
echipă și totodată să le cerem să contribuie cu mai mult elan la pro- < 
greșul mișcării noastre sportive. <



1rintre „curiozitățile" specifice primelor zile de X 
primăvară trebuie semnalată și afluența cu totul ?) 
neobișnuită în... magazinele de semințe și tlori.» 
Sînt însă foarte multi cei care, rămînînd nepăsă-'s 
tori în fața rafturilor cu semințe de zorele sau pause-/) 
luțe, chibzuiesc, în schimb, îndelung în dreptul ser- I) 
tarelor cu semințe de... iarbă. Și, de multe ori, cite,/

unul achiziționează cite un sac întreg din această căutată mariă, spre;) 
satisfacția vinzătorului și... necazul celorlalți cumpărători. Iar dacă,^ 
cumva, acest neobișnuit cumpărător poartă un trening sau un tricou de 
sport, lumea nici nu se mai întreabă ce poate face el cu un sac în-® 
treg de sămiriță de gazon. E clar: în oraș va răsări o nouă bază» 
sportivă. 9)

Și dacă în celelalte primăveri preocuparea pentru amenajarea de® 
noi terenuri și baze sportive depindea mai mult de inițiativa unui grup?) 
de entuziaști sau a unor activiști conștiincioși, iată că anul acesta ea» 
a căpătat un caracter organizat : în lunile aprilie și mai, în funcție de® 
specificul fiecărei regiuni, se va desfășura „Luna construcțiilor și a-® 
menajărilor de baze sportive". Această acțiune, inițială de Comitetul» 
Central al U.T.M., Comitetul pentru Cultură’Fizică și Sport de pe lingă ® 
Consiliul de Miniștri și Consiliul Central al Sindicatelor și care se va® 
desfășura cu sprijinul ministerelor și departamentelor interesate, are» 
tocmai scopul de a transforma totalitatea acțiunilor spontane în-® 
tr-un tot unitar, într-o campanie organizată. »

Luna construcțiilor și amenajărilor de baze sportive a început odată» 
cu o altă mare acțiune, menită să răscolească tineretul patriei, să.l® 
atragă pe terenurile’ de sport: Spartachiada de vară. Legătura maselor» 
de tineret cu sportul, realizată prin Spartachiadă, va fi și mai puter-» 
nică prin angrenarea tineretului sportiv în această muncă gospodărească.9) 
Ce poate fi mai plăcut decît să cunoști pentru prima dată sportul, pe» 
un teren la amenajarea căruia și tu ți-ai dat contribuția ? »

In mai toate regiunile țării, Lima construcțiilor și amenajărilor® 
de baze sportive se află în centrul preocupărilor organelor sportive,» 
sindicale și U.T.M. In Capitală sînt încă multe colective sportive că-» 
rora le lipsesc terenurile necesare unei rodnice activități. In alte cen-» 
tre, ca Hunedoara, Iași, Timișoara, Sibiu etc., bazele existente nu® 
satisfac nevoile mereu crescînde ale tineretului sportiv. Deși în majori-» 
tatea satelor și comunelor țării sînt astăzi baze sportive mai mari sau» 
mai mici, dezvoltarea tot mai largă a sportului impune să hu mai 6) 
existe sat sau comună fără teren de sport. Să nu uităm că aproape în» 
toate comunele există în special terenuri de fotbal. In schimb, populari-® 
tatea tot mai mare pe care o capătă la sate, unele sporturi ca gim-® 

i nastica, voleiul, atletismul și tirul, impun îndreptarea preocupărilor» 
spre amenajarea de baze sportive corespunzătoare. 5)

Organele U.T.M. au luat măsuri pentru buna organizare a „Lunii® 
construcțiilor și amenajărilor de baze sportive". In unele regiuni, co
mitetele U.T.M. au început o vie campanie propagandistică și au ini
țiat chiar întreceri între raioane și organizații de bază, în acest domeniu. 
Organele sportive — comitetele regionale C.F.S. și colectivele sportive, 
cu sprijinul consiliilor sindicale regionale, al sfaturilor populare și al 
comitetelor de întreprindere, au și luat legătura cu organele U. T. M., 
pentru a-și uni eforturile în vederea unor realizări cit mai impor
tante. La Baia Mare ca și la Craiova, la Pitești ca și la Sucea
va, măsurile organizatorice au început să fie urmate de acțiuni 
practice care au fost primite cu entuziasm de tinerii iubitori ai 
sportului.

Pentru deplina reușită a acestei vaste, acțiuni de îmbogățire a miș
cării sportive prin muncă voluntară și cu posibilități locale, este ne
voie de multă operativitate și... cît mai puțină birocrație. Activiștii tre
buie să iasă pe teren, să ajute inițiativele tineretului, să caute să deș
tepte în inima sa dorința de a pune umărul la construirea și amena
jarea de noi terenuri de fotbal, volei, baschet, poligoane de tir, piste 
de atletism și pentru cursa cu obstacole G.M.A., gropi pentru sărituri, 
bazine de înot, porticuri de gimnastică, popicării, ca și la confecționarea 
de materiale și echipament sportiv. Ședințele sînt bune, atîta vreme 
cît ele contribuie la coordonarea muncii și la trasarea sarcinilor. Din 
acest moment însă, munca 
mare și control, de sprijin 
vin comitetelor C.F.S., în 
de întreprindere le revine
muncii în marea campanie, de a însufleți pe tinerii constructori în ve
derea unor realizări cît mai frumoase.

In primele zile ale acestei campanii, adresăm întregului tineret un 
călduros îndemn : fiți în primele rînduri ale constructorilor de noi baze 
sportive! Răspundeți cu elan la chemarea activiștilor voștri, ieșiți în 
aer liber și, înainte de a lua startul în concursuri, amenajați-vă locul 
de întrecere. Noi vă urăm deplin succes în această frumoasă acțiune!

trebuie să ia un caracter practic, de îndru-» 
efectiv. Și dacă sarcinile de ordin tehnic re-» 
schimb organizațiilor U.T.M. și comitetelor w 
importanta misiune de a angrena Oamenii (6

tir ■ ■ ■Construiți - vă poligoane de
„devizul”Pentru a risipi orice nedumeriri... fi aandare, iată mai întîl 

construcției unui poligon de tir:

MATERIALE CANTIT. PREȚ 
UNITAR TOTAL

Bulumaci de lemn 10-12 cm. diam. 12 pic. 270 3240
Cuiie de 7 și 10 50 kgr. 3 150
Cherestea de 2,5—3 cm. grosime 2 mc. 290 580
Buloane 10 mm. grosime 10 kgr. 6,50 65
Stuf 60 leg. 2 120
Sîrmă neagră 2 mm. 10 kgr. 3,50 35
Nuiele 2—6 cm. diametru 100 leg. 4 400
Bolovani de rîu 3 mc. 90 440
Pietriș 4 mc. 110 440
Nisip 2 mc 50 

TOTAL
100

5403

MINA DE LUCRU. 1. Lucrători calificați 500 ore. 2. Lucrători necalifi
cați 3500 ore.

Este de la sine înțeles că o serie 
de materiale și în special lemnul, 
stuful, nuielele, bolovanii, pietrișul 
și nisipul ca și o mare parte din 
„mîna de lucru” pot dispărea din 
capitolul „cheltuieli”, folosindu-se din 
plin resursele locale și munca vo
luntară. Avînd aceste materiale, pu
teți amenaja un poligon de tir astfel: 
Terenul va fi a-les în afara perime- 
trelor locuite, căutîndu-se pe cît po
sibil un relief adecvat (fund de vale, 
coaste de deal etc.). O'rientarea op
timă a cabanei este spre nord sau 
nord-vest. Elementele poligonului de 
tir redus sînt: A) cîmpul de tragere 
și țintele. Lungimea obligatorie a 
cîmpului este de minimum 50 m., pu
țind fi extinsă pînă la 1C0 m. Lăți
mea se calculează în funcție de nu
mărul locurilor de tragere flecare pat 
necesitînd 1.50 m. La orașe se vor pre
vedea minimum 10 locuri de tragere 
iar la sate minimum 4. Cîmpul va fi 
semănat cu orice fel de vegetație ver
de, scundă, care se va tunde regulat. 
Paralel cu linia pe care se așează 
țintele se sapă un șanț de observa
ție, adînc d'e 2,10 m. și lat de 1.30 m.. 
prevăzut cu o copertină (vezi fig. 4) 
Șanțul se situează la 1,20 m. în fața 
țintelor. Pereții se sprijină cu bîr- 
ne de lemn sau o plasă de crăci și 
bulumaci de lemn, situați la 1-1,20 
m. distanță unul de celălalt. In fun
dul șanțului, din 5 în 5 metri, se 
vor face puțuri absorbante de 0,80 
cm. diametru, adînci de 1-1,50 m., 
umplute cu bolovani. Pe fundul șan
țului se așterne pietriș. Copertina se 
va face conform schiței (fig. 4). Țin
tele se montează pe suporți și rame 
de lemn conform schiței din fig. 5. 
B. Instalații de protecție: 1. Ziduri 
de protecție, laterale și de fund, se 
pot executa din pămînt, cărămidă', 
piatră sau prefabricate din beton ar
mat. înălțime: 2,20—3,30 m. pentru zi
durile laterale și 3,5 m.—5 m. pentru

cele de fund. înălțimea este în func
ție de amplasamentul poligonului. 2. 
Parabaluri (opritoare de gloanțe), se 
instalează pe biuta d'e pămînt din 
spatele țintelor. Sînt formate dintr-o 
cutie de lemn lată de 15—20 cm. și 
înaltă de 1,20 m., făcută din scînduri 
sau crengi groase, umplută cu pă- 
mînt galben amestecat cu paie și 
sprijinită pe picioare care se ridică 
la 1.80 m. deasupra solului (vezi fig. 
6 și 7). Se vor intercala cel puțin 2 
parabaluri la 13 și 25 m. de sala de 
tragere. C. Pavilionul de tragere: 
Este un simplu șopron deschis care 
îi apără pe trăgători de ploaie, soare 
și vînt. Scheletul se face din bulu
maci de 12-20 cm. diametru așezați la

1,50 m. distanță unul de altul. Fereții 
laterali și din fund se fac din împle
titură de nuiele teneuită cu lut șl 
paie sau din bîrne de lemn. Lățime: 
3 m. Se acoperă cu stuf, paie sau 
șlță. Paturile de tragere se pot face 
d'in pămînt acoperit cu nisip, peste 
care se aștern rogojini în momentul 
tragerii. Ele vor fi înclinate (40 cm. 
în dreptul liniei de tragere, 28 cm. 
în spate). In dreptul liniei de tra
gere se va situa un parapet de lemn 
pentru sprijinirea armelor.

...și porticuri 
de gimnastică

Iată un îndemn pe eare-1 adre
săm deopotrivă tinerilor de la ora
șe ca și celor din sate și comune. 
Un îndemn și... cîteva sfaturi: 
TERENUL : este necesară o su
prafață de 20x30 m. pe care se 
amplasează aparatele: cal, capră-, 
paralele, portic etc. Este recoman
dabilă acoperirea acestui teren cu 
un strat de cca. 10 cm. de ni
sip și argilă (50 la sută) și îm
prejmuirea cu plantații

PORTICUL DE GIMNASTICA : 
Se compune din doi stîlpi înalți 
de 5,60—6 m. (diametru 25 cm.) 
care se îngroapă în pămînt cel 
puțin 1,80 m. (capătul din pă
mînt se tratetiză prin ungere cu 
catran sau ardere superficială, 
pentru stabilitate se pune stîlpilor 
cîte o talpă de 1,20 m. întărită cu 
snraițuri iar groaoa se umn'e cu 
pietre și se bate bine cu maiul). 
St-ulpii se leagă c-u o grindă ori
zontală (6 m.) prin 2 benzi de batot 
de fier (late de 50 mm., groase de
5 mm). Benzile se fixează cu 2 
butoane de 12 mm. grosime care 
străbat stîlpii.

APARATELE PORTICULUI : 
Se prind de bara orizontală cu 
cîriige speciale, din fier, de 
«18—20 mm., diametru. Cîrligul 
se răsucește de 2 ori. El se prin
de de traversă cu ajutorul unei 
șaibe și a două piulițe, (fig. 1). 
De aceste cîriige se agață prăjina 
fixă (Oare are celălalt capăt în
gropat în pămînt), prăjina liberă, 
2 frînghii solide pentru prins 
mînerul sau trapezul, la distanță 
de 50—60 cm. și frînghia pentru 
cățărat. Distanță între aparate: 
minimum 1 m. (vezi partea cen. 
trală din fig. a 2-a). Cîteva de
talii despre aparate: Prăjina pen
tru cățărat e din ulm sau mes
teacăn cioplit (diam. 4—5 cm.). 
La unul din capete se fixează o 
legătură de fier cu Inel care 
se prinde de cîrlig. (vezi fig. a 
3-a). Lemnul trebuie bine lus. 
truit. Inelele se fac din fier ro
tund de 18—20 mm., cu un dia
metru de cca 20 cm. și se a. 
gață la 2,40 m. deasupra pă- 
mîntului. Frîngh'iile necesare se 
fac din cînepă, răsucindu.se mai 
multe frînghii subțiri (3—4 cm. 
grosime totală). Trapezul se face 
din lemn de ulm sau mesteacăn, 
lung de 60 cm. și gros de 3 cm.

ANEXELE PORTICULUI: 1. 
Bara fixă, po-rnește du la unul din 
st&pii laterali și merge pînă la un 
alt stîln înalt de 2,50 m., la 2.30 
m. depărtare de stîlpul porticului. 
Bara se face dintr-o țeava de fier 
de 25—28 mm., în care se în
fundă un băț de mesteacăn, ulm 
sau frasin. 2. Bîma se fixează 
de celălalt stîlp at porticului și 
se face dir>tr-o grindă lungă de
6 m. sau din trei scînduri de 
mesteacăn sau stejar, groase de 
40 mm. și alăturate. 3. Scara 
oblieă. 4. Barele paralele. 5. 
Capra pentru sărituri. 6. Calul. A- 
supra ultimelor trei aparate votn 
reveni cu noi îndrumări tehnice.

ȚINTC ROTATIVE

Indicațiile sînt date după schițele 
și însemnările arh. J. FĂINARU.

r%25c4%2583sucindu.se


0 atitudine negativă și o problemă de arbitraj 
din ultima etapă la rugbidesprinse

Sîntem un colectiv mare, care nu 
poate fi criticat în presă, a afirmat 
duminică dimineață tov. Petcu, pre# 
ședințele colectivului sportiv Loco-’ 
motiva Grivița Roșie, referindu-se 
la faptul că ziarul nostru și „Infor
mația Bucureștiului” au criticat re
fuzul colectivului feroviar de a pu
ne la dispoziția inspecției de rugbi 
terenul de la Parcul Copilului.

Revenim astăzi cu o nouă critică, 
nu numai pentru a dovedi tovară
șilor Petcu. T. Georgescu și altora 
de la Locomotiva Grivița Roșie că 
oricine poate fi criticat cînd gre
șește, ci mai ales pentru că vrem 
să-i facem să înțeleagă că ei au 
procedat nejust. Cu o săptămînă în 
urmă, inspecția de rugbi s-a lovit 
de același refuz categoric al Loco
motivei Grivița Roșie, cînd s-a pus 
problema programării jocului dintre 
Locomotiva I.C.F. și Minerul Petro
șani. Desigur că, dacă pentru un

MODIFICĂRI ÎN REGULAMENTUL DE VOID
In luna noiembrie a anului tre

cut a avut loc la Florența al V-iea 
Congres al Federației Internațio
nale de Volei. Printre hotărîriie 
luate la acest Congres unele se re
feră la o serie de modificări ale 
regulamentului de joc. Noile re
guli, care în țara noastră au ca
racter obligator pentru orice cotn- 
paiție, indiferent de categorie, de 
la 15 aprilie 1956, sînt următoarele:

— Căpitanul echipei se poate a- 
dresa și arbitrului secund, dar nu
mai pentru a cere o întrerupere de 
joc. In ce privește poziția jucăto
rilor, rămîn valabile schemele da
te In ultimul regulament tipărit. 
Facem precizarea că este interzis 
ca jucătorul cu numărul 6 să se 
găsească în dreapta jucătorului cu 
numărul 1 în momentul efectuării 
serviciului de către acesta din ur
mă. La primirea serviciului este 
greșită poziția atunci cînd jucă
torii 1—2, 3—4, 4—5 se găsesc în 
orice mod p? aceeași linie.

— Cale două extremități ale pla
sei trebuie să fie la aceeași înăl
țime de ' la sol, telerkrdu-se o 
depășire în plas de 2 cm: la oa- 
pete

- Irr.diat după ca s a fluierat, 
airbitruii principal trebuie să in
dice cu o mînă echipa care trebuie 
să servească și cu cealaltă gre
șeala comisă.

— Arbitrul secund sancționează 
greșelile comise la plasă, cu ex
cepția celor comise deasupra sau 
pe banda superioară a plasei. A- 
ceasta este o lărgire a atribuțiu- 
nilor arbitrului secund care are 
dreptul de a aprecia asupra gre
șelilor de atingere a plasei pe în
treaga suprafață compusă din îm
pletitură. Arbitrul principal va 
sancționa greșelile comisa ne ban
dă sau deasupra plasei. Ca ur
mare a hotărîrii colegiului, arbi
trul secund va sta în picioare

Primele rezultate în
STALIN (prin telefon), 
duminică s-au dispu-

POIANA 
Sâmbătă și 
tat pe pîrtiile Combinatului de la 
poalele Postăvarului primele pro
be din competiția dotată cu Cupa 
Dinamo la schi, contînd în cla
samentul Cupei R.P.R.

In cele două zile de 
nins, temperatura fiind 
5 grade. Punctajul cel 

obținut Dinamo: 
selecționatelor 

C.C.A. 5369,6 p. și selec- 
asociațiilor sindica'e

concurs a 
de minus 
mai bun 

7536,1 p.
Voința

l-a 
înaintea 
7461 p„ 
ționata 
5099 p.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate : 15 km. seniori: 1. Ion 
Cimpoia (C.C.A) 52:25, 2. M. Al- 
descu (Dinamo) 53:25, 3. M. Cră
ciun (C.C.A.) 53:32. 4. C. Ena- 
che (Dinamo) 55:54, 5. Gh. Dră- 
guș (C.C-A.) 55:55, 6. Stelian
Drăguș (C.C-A.) 56:03, 10 km. se
nioare : 1. Elena Zangor (C.C.A.) 
48:11, 2. Iuliana Simon (Dina
mo) 50:57, 3. Ștefania Botcariu 
(Dinamo) 51:18, 4. Lucia Tabă
ră (Voința) 52:20, 5. Emilia Bor- 
zea (Dinamo) 54:42, 6. Etelka
Varga (Voința) 59:54. 5 km. ju- 

colectiv frate, cum este cal al stu- 
dienților de la Institutul de Căi Fe
rate (care, în treacăt fie zis, a fur
nizat numeroși jucători primei for-’ 
mafii feroviare — fiind de fapt o 
pepinieră a acesteia) nu s-a găsit 
înțelegerea necesară atunci cînd 
era vorba să fie programată pentru 
un meci cu atît mai mult — au cre
zut tovarășii de la Locomotiva Gri- 
vița Roșie — vor avea dreptul să 
refuze inspecția cînd urma să joa
ce Progresul Sănătatea și Cons’ruc- 
torul Orașul Stalin!

Considerăm că ascunderea bare
lor de rugbi, ca și motivul „însă- 
mînțării” terenului, sînt simple 
pretexte menite să convingă pe cei 
slabi. Nouă, ele ne-au demonstrat 
încă odată că, mai presus de grija 
față de teren, a stat ambiția per
sonală a unor membri ai colectivu
lui Locomotiva Grivița Roșie care 
au atras și pe alții în această ac-

e In
se 
de 
cri 
nu 
' ce

— Asistenții de linie vor contro
la tușa laterală și tușa de fund 
respectivă; arbitrul principal tre
buie să ceară asistenților de linie 
să-i semnaleze dacă o mmge ieșită 
afară a fost sau nu atinsă de vre
un jucător al echipei în dreptul 
căreia a ieșit. Asistenții de linia 
pot semnala dacă s-a comis vreo 
greșeală la ■ serviri, ca de pildă 
călcarea liniei de fund sau trecerea 
mingii peste fileu în afara benzi
lor laterala. "■

— O echipă are dreptul la nu
mai două taimauturi într-i'.n set. 
Dacă-1 cere și pe al treilea ar
bitrul va face’o observație, iar în 
caz că va repeta cererea, va li pe
nalizată.

— Se acordă trei minute de 
trerupere pentru rănire fără a 
socoti aceasta ca întrerupere 
jcc pentru oJîhnă, dar numai 
condiția ca jucătorul rănit să 
mai poată fi înlocuit. îndată 
constată un accident, arbitrul tre
buie să întrerupă jocul și să dis
pună .rajucarea punctului. Dacă 
accidentul . s-a produs du>pă fiule- , 
rul arbitrului, care încheie faza de 
joc, rezultatul rămîne valabil.

— Este admis a susține sau a 
reține un coechipier pe punctul de 
a comite o greșeală (de pildă, că
derea în terenul advers).

— Dacă după a treia lovitură 
“în plasă sau 

fluiera nu- 
sa u căderea

mingea a fost trimisă 
în bandă, arbitrul va 
mai a patra lovitură 
mingii pe sol.

— După ce a lovit 
jucător poate atinge stî'.pul de sus
ținere. De asemenea, sînt permis# 
legănarea brațelor, mîinilor sau 
săriturile făcute pentru paravan la 
serviri.

Comisiile de volei, colectivele 
sportive și secțiile de volei au da
toria să asigure însușirea de că
tre antrenori, jucători și jucătoare 
de volei a ce'.or expos? ma: sus

mingea, uin

3. Grete Bonfert
10 km. juniori: 
(Sel. asoc. sind.) 

Petre (Sel. asoc. 
Adoif Seidel (sel.

2. Dinu
42:36, 3.

sind.) 43:54, 10 km. seniori: 
Aldescu (Dinamo) 36:58, 2.

moare : I. Margareta Arvay (sel. 
asoc. sind.) 26:03, 2. Rose Bonfert 
(Voința) 27:08, 
(Voința) 27:29.
1. Gh. Bădescu 
42:06, 
sind.) 
asoc.
1 M
M. Crăciun (C.C.A.) 37:10, 3. C.
Enache (Dinamo) 37:22, 5 km.
senioare: 1. Elena Zangor (C.C.A.) 
22:31. 2. Iuliana Simon (Dinamo) 
24:00, 3. Emilia Borzea (Dina
mo) 24:54. 5 km. juniori: 1. I. 
Lcampă (Voința) 20:16, 2. Adolf 
Seidel (Sel. asoc. sind.) 20:23 3. 
Gh. Bădescu 
20:28, 
gazeta 
12:26, 
12:47, 
13:20.
Crăciun (C.C.A.) 212 p. 
rile în concurs 68,5 și 67
N. Munteanu (Dinamo) 
(59,5 și 57,0), 3. Florea 
(Dinamo) 1.96,5 p. (60,0 și 62,0).

Probele alpine ale Cupei Dina
mo se vor desfășura Ia Borșa, 
în zilele de 14 și 15 aprilie-

(Sel. asoc. sind.) 
3 km. junioare: 1. Mar- 
Arvay (Sel. asoc. sind.) 
2. Rose Bonfert (Voința) 

3. Aneliese Billes (Voința) 
Sărituri speciale: 1. Cornel 

(săritu- 
m.), 2. 
137 p. 
Voinea

Locomotiva Grivița

țiune. De altfel, afirmația tov. Tu
dor Georgescu că „terenul ne apar
ține și-l gospodărim cum vrem, îl 
dăm cui vrem, chiar dacă nu este 
însămînțat”
mentalitatea greșită a conducerii 
colectivului
Roșie în această problemă. Ea va 
duce la suspendarea terenului. Cînd 
vor deveni oaspeții altor colective 
tovarășii de la Locomotiva, vor în
țelege, probabil, de ce au greșit și 
se vor dovedi în viitor gazde mai 
primitoare.

P. MIHAI

UN MECI DIN CARE NU 
S-A JUCAT EFECTiV DECIT 

UN SFERT DIN DURATA LUI-

Acesta a fost jocul dirrtre C.C.A. 
și Constructorul T.S.P. Cauza? 
Unii afirmă că arbitrajul. Să vedem 
dacă este just.

Arbitrul D. Manoileanu, însărci
nat cu conducerea acestui meci, a 
„fluierat ca la farmacie” cum se 
spune, adică a sancționat orice gre
șeală. Desigur, acest mod de a con
duce a făcut ca, din punct de ve

dere al spectacolului, jocul să nu 
corespunda.

In ce măsură este vinovat arbi
trul? Cornel Munteanu, antrenorul 
echipei Constructorul T.S.P., alir- 
mă că arbitrajul i-a enervat pe ju
cătorii echipei sale. La rîndul său, 
antrenorul C.C.A., Al. Argeșiu se 
plîngea, din aceleași motive, de ar
bitraj. In schimb, unii dintre jucă
torii de la Constructorul, care asis
taseră de pe margine la întîlnire, 
aveau altă părere și anume că ar
bitrul are în primul rînd menirea de 
a asigura respectarea regulamen
tului. Ca ei au gîndit și alții. j

In ceea ce ne privește, credem 
că principala cauză a lipsei de 
spectaculozitate se d-atorește jucă
torilor ambelor formații și în special 
celor de Ia Ccjistrtictorul, a căror 
nervozitate,'evidentă i-a făcut să co
mită numetoașe greșeli, bineînțeles 
sancționate de arbitru. Și antrenorii 
își au partea lor de vină, fiindcă 
nu au știut să-și pregătească jucă
torii centru aces* meci și n-au fost 
siTfTcîmt de automari s»
referă în< special la Cornel Muntea
nu) pentru a-i calma ”rugbMi în 
momentele cele mai imeoriant^.

ArHMi cot 
spoctacrl de 
jubt arnimite 
mentullri dar 
tie este aceea de a «eseocte regu
lamentul.

să corrfrîi'tti’ 1a un 
calitate internretînd 
prevederi ale regula- 
princinfla !r»r obliga

EM VALERIU
Meciul dintre Progresul Sănăta

tea și Constructorul Orașul Stalin, 
amînat duminică, s-a disputat ieri 
pe terenul Progresul F. B. A 
cîștigat Progresul cu scorul de 
6—5. La Petroșani, Dinamo a în
trecut Minerul cu 21—3. Metalul 
București s.a calificat pentru eta
pa următoare a Cupei R.P.R., în- 
vingînd Flacăra Ploești cu 6—3, 

după prelungiri.

r
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• «

ne-a dezvăluit clar
Ca șoarecele

nu cunoaște zicala: „se 
șoarecele cu pisica" ? 
aceasta din popor e...

A- 
E-

ce-

Cine 
au ca 
Vorba 
valabilă atunci cînd doi inși își 
caută mereu pricină, iar dacă se 
întilnesc cumva, mai-mai că le 
vine să-și dea... foc unul al
tuia !

De o bucată de vreme, însă, 
această zicală nu mai reprezintă 
...„summum"-ul dușmăniei! As
tăzi, cînd vrei să arăți că doi 
se dușmănesc, că sînt „la cu
țite", spui așa: „se au ca 
lexandru Pogăceanu cu Ion 
daria E.

Pornind de la dușmăniile 
lebre dintre familiile Montagu 
și Capulet, sau dintre Napoleon 
și Fouche, nu s-a pomenit încă 
o adversitate mai mare decît a- 
ceea dintre... tov. Alexandru Po
găceanu, președintele Comite
tului c-rășenesc C.F.S. Turda și 
'■'m, Edariu, președintele Comi
tetului raional C.F.S. Turda !

De la o vreme, cînd se intîl- 
nesc, cei doi președinți, în loc 
să-și dea „bimă ziua", se um
flă.. în pene, își ridică... creste
le și strigă :

— Eu sînt mai mare !
— Eu sint și mai mare!
Cind doi oameni sînt atît de 

„colțoși", e bine, — nu e așa? 
— să se vadă cît mai rar, 
eventual să fie despărțiți de un 
baraj zdravăn de... sîrmă ghim
pată. Dar ce te faci cu ei, a- 
tund cînd soarta jucăușă îi pu
ne unul lingă altul, in același 
local: tov. Pogăceanu intr-o 
cameră, iar tov. Edariu în ca
mera alăturată...

N-o șfl.ne mai pierdem vre
mea ac&riind certurile zilnice 
dintre cei doi activiști sportivi. 
Ne-ar trebui și prea mult spa
țiu... E bine să cunoașteți, însă, 
„metodele" pe care le întrebuin
țează cei doi rivali, pentru a.și 
face viața cît mai... amară u-

S-A INTIMPLAT LA BECLEAN
In curtea sfatului popular ra

ional din Beclean fusese ame
najată o arenă de popice, spre 
marea satisfacție a sportivilor 
din acest orășel și în special a 
celor care luau masa la canti
nă. Cetățenii veneau mai de
vreme. se opreau la popicărie. 
mai trăgeau cîteva „bile" șl

" Uli,

-ALLO ? BACĂUL ? CÎT? 
1- 1*. OME A HA«CAT 
VĂ RO6 ? MUNTE ANO 
Ovn 44. M.?..CUM ’TOT 
humteanu 44. M.?

... TOV CENTOAUSTÂ < - • 
TEXțCOMUL ĂSTA E 
OESECT : ĂOE ecou-

-M-»i we'toie SĂ 
LOCUI. 

m € Bum!

utiliza telefo- 
în biroul too. 
nici tov. Eda- 
dator. Cînd 
teren", încuie

șt.,, pisica i
tuil altuia. După cum ne rela
tează corespondentul nostru V. 
Ștefănescu, de pildă, cind tov. 
Pogăceanu pleacă „pe teren", 
răsucește de nu știm cite ori 
cheia în broască și pornește sa
tisfăcut, la gîndul că tov. Eda- 
riu n-o să poată 
nul, care se află 
Pogăceanu ! Dar 
"ia nu rămîne... 
oleacă și el g>e 
biroul au zece lacăte, zimbind 
pe sub mustafă și gîndindu-se 
la... figura pe care o va face 
tov. Pogăceanu, atunci cînd nu 
*>a putea face uz de mașina de 
scris și va colinda tot orașul, 
rugîndu-se de unii și de alții, 
ca să-i bată o „adresă".

Dar situația asta nu putea 
dura o veșnicie. Mai.„ între
prinzător, tov. Pogăceanu a fă
cut ce a făcut și a obținut a- 
orobarea sfatului popular din 
furda ca b:roid Comitetului ra
ional C.F.S. Turda să se mute 
din local (bineînțeles cu... tov. 
Edariu cu iot!) iar în locul lui 
să se mute secția auto-moto sau 
secția... culturală a sfatului 
popular din Turda. Tov. Edariu 
nici, n-a vrut însă să audă de 
așa ceva ! Șt atunci, ce credeți 
că a făcut tov. Pogăceanu ? 
Pentru a...nimici ultima rezis
tență a „adversarului", a venit 
tiptil într-o dimineață și — hațl 
— a scos broasca de la ușă, in. 
locuind-o cu una nouă. Acum 
la Comitetul raional C.F.S. Tur
da nu mai poate intra nimeni, 
nici măcar tov. președinte Eda
riu !

La ora cînd scriem aceste fin
eturi, nu mai avem alte amă
nunte asupra acestui „meci"... 
Pe viață și pe moarte ! Și tare 
ne-ar interesa să știm ce conlra- 
tactică a adoptat tov. Edariu ? 
Fiindcă sîntem siguri că nu s-a 
dat... bătut cu una cu două!

te fii poftă de mîn- 
urmă, oamenii ieșeau 

. se a-

apoi... să 
care. Pe 
veseli din sala de mese, se a- 
băteau pe la popicărie și făceau 
din nou puțină... mișcare, ceea 
ce nu strica de loc după masă...

Intr-una din zile însă, cînd 
amatorii de popice au intrat in 
curtea cantinei, au constatai, 
spre marea lor surprindere, că 
aspectul popicăriei se cam... 
schimbase. Pe pistă apăruseră 
niște... jghiăburi cu apă și cite- 
va cotețe din care răzbeau 
niște... grohăituri. Ce se întîm- 
plase? Peste noapte, - popicăria, 
la care se muncise cu otita 
rîvnă. fusese transformată în... 
cocină de porci.

Pe bună dreptate oamenii din 
Beclean s-au supărat și au ex
clamai :

— Asta-i curată... „porcărie"!
Vreo cițiva au sezisat sfatul 

popular, dar tovarășii de la 
sfat au ridicat din umeri. Mai 
mult încă : a doua zi — după 
cum ne relatează coresponden
tul nostru V. Nițescu — ca șt 
ctrm ar fi vrut să se șteargă 
orice urme că aici a existat 
cîndva o popicărie, au apărut 
cițiva saci de fin și niște tră
suri. Pasă-mi-te, in afară de 
cocină se înființase acolo și o 
remiză de... trăsuri, utilată cu 
toate cele de trebuință: hamuri, 
coviltire, saci <etc.

Ce măsuri pot fi luate acum? 
Cele de... rigoare.

Cocina să fie transformată 
din nou în popicărie, iar porcii 
să fie transformați în... friptură, 
spre bucuria sportivilor șl mai 
ales a celor ce iau masa la can
tina din Beclean !

3\CK BE RARI U 
GEORGE MIHALACHE
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nimeni

operei lui

socotiri 
menta-

în care aviatorii erau 
nebuni (și această

țruîtde el -w fie-am reproșat că, sub'<â?a

academician prof. dr. ing. Elie Carafoli, academician 
Eftimiu, prof. Constantin Nedelcu, inginer George Lipovan 
cercetători de vază, angrenați în această nobilă muncă; au 
două cărți: Traian Vuia' „Mărturii" și „Traian Vuia reali- 
zborului mecanic" aceasta din urmă o lucrare magistrală.

Acum cîteva săptămînl, cîrid presa noastră făcea loc pe spații 
largi unei aniversări din cele mal însemnate — împlinirea a 50 de 
ani de la zborul îuî Tralaflf Vuiă-Ctf 4U‘â aparat conceput și cons
truit de el -w fie-am reproșat că, sub’^Valanșa evenimentelor spor
tive interne șl Internaționale, am lăsat să treacă această aniversare 
fără a-i închina cefVpuțin un scurt articol.

Apoi, cum 54 întîmplă, am considerat momentul trecut. Și tre
cut ar fi rămas, poate, dacă fn arena internațională nu și-ar fi fă
cut intrarea, printr-o splendidă aterizare pe aeroportul din Londra, 
avionul sovietici „Tu 104“, care a stîrnit un uriaș interes în lumea 
întreagă. , 1

Ne veți întreba ce legătură exista între Traian Vuia, „Tu 104“ 
și sport ?

Mai întfl, socotim că legătura dintre, aviație în general și sport 
nu mai poate fî discuțâlă^ThT <tît pentru faptul că pretutindeni 
există și o aviație sportivă,, fn •■Care intră aeromodelismul, planoris
mul, zborul CU motor, parașutismul^ ci mai ales pentru că între 
aviator și sportiv există tfr identitate.,dț,Calități și simțăminte, care 
se cer în mod indispensabil atîtunuia at'șî celuilalt.

Curajul, Voința, rezistență^ jndemînarea, reflexele prompte, un 
desăvîrșit echilibru psihic, fncțedereă';forțele proprii, rînduite 
toate pe un edificiu fizic 'puternic, ipropie pînă la ,J—*:r:---- —
aviator de sportiv.

Am pus în primul plan curajul, fiindcă această 
mare calitate nu poat^Iipsî Tț avia
torului și nici sportivului. Curajul dovețdit de 
Traian Vuia, aii cărui fol covârșitor în istoria 
navigației aeriene trebuie cunoscut temeinic, de 
a-și fi luat zborul pe un aparat conceput și con
struit de el fără a fi deținut dinainte un brevet 
de pilot, rămîne un strălucit exemplu pentru toți 
sportivii.

Să nu uităm că dacă astăzi ttaăr.ul elev pilot 
este ajutat de la primii săi pași pe căile văzdu- 
hitlui de instructori temeinic pregătiți care, prin 

neobosită, îi prind aripi pe umeri, 
toate primejdiile și-l inițiază în tai- 
minunate cuceriri care este zborul 
Traian Vuia nu l-a învățat

munca lor 
îl feresc de 
nele acestei 
omenesc, pe 
«ă zboare.

Intr-o epocă 
mai degrabă __ ... ______
litote a dăinuit muilltă vreme) lansarea avionului 
fn aer, pilotajul și aterizarea erau acte care se 
propriu.

Nu era nimeni în carlinga din față sau pe scaunul de alături, 
care, avînd de asemenea manșă, pa Ion ier, manetă de gaze ca și 
elevul pilot, să intervină atunci cînd comenzile au fost greșite, să 
explice cum trebuie făcută fiecare manevră, de la decolare, în zbor, 
în acrobație la aterizare.

Traian Vuia, Clement Ader, Lilienthal, Mojaiski, Santos Dumont, 
frații Wright, Voisin și alți deschizători de drumuri albastre au 
zburat fără nici o îndrumare, cel mai adesea pipăind pentru întîia 
oară aerul rece al înălțimilor.

In ziua cînd a reușit să se dezlipească de pe pămînt și să se 
ridice la o înălțime de 4 metri, celălalt romîn, mare înaintaș al 
aviației moderne. Aurel Vlaicu, a fost în culmea emoției. Despre 
acest moment ei spunea mai tîrziu: „Nu m-am ridicat mai sus de 

mai înalți 
4 m. era 
Zburasem

Realizator al zborului mecanic, Traian Vuiau a avut cel dintîi 
ideea înzestrării avionului cu un „tren de aterizare", un ansamblu 
de roți pe care acesta să alerge pînă își ia zborul și cu care să 
se aștearnă pe pămînt. Primită cu scepticism de cercurile străine, 
ideea lui Vuia s-a impus totuși drept cea mai valoroasă și — cu 
toată conspirația tăcerii — a fost adoptată de toți constructorii de 
aeroplane pînă în zilele noastre. De la cel mai ușor tip de avion 
de sport pînă la cele mai grele avioane de transport, avioane de 
școală, de pasageri sau de război, toate rulează, decolează și ateri
zează pe roți. De la „Vuia 1“ pînă la „Tu 104“, avion greu cu 
reacție care a parcurs distanța Moscova-Londra fără escală, zburînd 
cu o viteză de 800 km. pe oră, avioanele folosesc trenul de ateri

zare, oricare ar fi variantele acestuia. Amintim că „Tu 104“, „o bi
juterie a tehnicii construcțiilor cu reacție" după cum se exprimă ex- 
perții britanici, are 5 perechi de roți dispuse în tren triciclu. Re
cunoscută sau nu acum 50 de ani, ideea flăcăului din Bujorul Făge
tului, de pe lingă Lugoj, pe nume Traian Vuia, a triumfat și a ră
mas, în esență, neschimbată. Și dacă în trecutele vremi Vuia n-a 
găsit înțelegere și sprijin, ba uneori a fost sabotat și discreditat, 
retrăgîndu-se pe pămînt străin, astăzi pentru fiecare cetățean al 
țării noastre și cu atît mai mult pentru ținerii sportivi, a-i cunoaște 
viața și faptele — care sînt în totul un exemplu și un îndemn — 
apare ca o îndatorire de cinste.

Atunci cînd tînărul pilot sportiv va cobori din zbor și va „pune 
roțile" pe iarba aerodromului, părîndu-i-se firesc aceasta, să știe că 
la 18 martie 1906. pe cîmpul de la Montesson, un romîn, Traian 
Vuia, punea și el roțile pe pămînt după un zbor de 12 metri, cu un 
avion conceput Și realizat de el, dotat pentru prima oară cu un tren 
de aterizare.

Să luăm aminte, noi toți, și mai cu osebire tineretul, la cu
vintele neasemuit de frumoase rostite de academicianul Victor Efti- 
miu, în aula celui mai înalt așezămînt de cultură din țara noastră, 
cu prilejul comemorării a 49 de ani de la zborul mecanic realizat 
întîia oară în lume de un fiu al poporului nostru :

„Prin grija noastră a tuturor, numele lui trebuie, să fie mîine 
cunoscut pe întregul glob. Fiindcă Vuia nu este numai al nostru ci 
al întregii umanități. Dacă titanul Prometeu a furat din cer focul 
generator al tuturor artelor și științelor, oameni ca Traian Vuia, 
precursori de geniu, făclieri ai progresului, au redat cerului focul, 
răspunzind zeilor, proclamindu-le amurgul și ridicarea omului în 
locul lor. Glorificarea lui Traian Vuia nu înseamnă numai omagiul 
adus unui singur ins. ci întregii colectivități creatoare". Iată de ce 
credem cu adîncă convingere că pentru tineretul țării noastre, cu
noașterea și cinstirea lui Traian Vuia, acest deschizător de drumuri 
în istoria civilizației, vestitor al vremurilor ce aveau să vină, re
prezintă o adevărată datorie patriotică.

ION VALERIU POPA

?
&

Concursuri cicliste
de popularizare

Duminică s-au desfășurat pe șo
seaua Giurgiului întreceri cicliste 
cu caracter de popularizare, orga
nizate în bune condiți-uni de corni-1 
tetul C.F.S. al raionului Gh. Gheor-1 
ghiu-Dej. S-au înregistrat următoa
rele rezultate: avansați: 1. Nicalae 
Grigore (Șc. tin.); 2. I. Baciu ÎF1. 
r.); 3 Gh. Lăzărescu (FI. r.); 4. Si
mian Ariton (Șc. tin.); 5. C. Slobo- 
zeanu (Știința). Semicurse: 1. An
drei MlagdO; 2. Barbu Dumitru; 3. 
Ion Florian, toți de la C.C.A.: 4. Gh. 
Nițu (Știința); 5. Stan Petrică (FI. 
r.). Juniori: 1. Eugen Roholtz 
(C.C.A.); 2. Adrian Tănase (FI. r.); 
3. D. Stănescu (Avîntu'l); 4. Șt. Er- 
neș (Locom. Gr. Roșie). 5. Th. Oha- 
nesian (Știința). Fete: 1. Aurelia 
Drăghici (Dinamo); 2. Azaleea 
Maxim (FI. r.); 3. Maria Luțu (Vo
ința); 4. Maria Pentea (Șc. tin.); 
5. Lucia Jugănaru (Fi. r.). In pro
ba pentru biciclete de oraș la start 
s-au prezentat din nou foarte pu
țini concurenți ceea ce trebuie să 
dea serios de gîmdit. A cîștigat ia- 
răși Victor Voloșin (Știința).

PRIMUL CONCURS DE CANOTAJ 
AL ANULUI

Canotorii timișoreni sint primii 
care s-au întrecut, anul acesta, In
tr-un concurs. Duminică, pe canalul 
Bega, ei au participat la o serie de 
întreceri, în cadrul cărora și-au ve
rificat pregătirea în vederea apro
piatelor campionate republicane. 
(După cum se știe, la 28 și 29 a- 
prllie sînt programate pe Bega cam
pionatele de fond la canotaj aca
demic) .

întrecerile de duminică (2.000 
metri, contra curentului) s-au des
fășurat pe un timp friguros, cu vînf 
puternic. Iată rezultatele înregis
trate:

Schif 8-\-l băieți: 1. Voința; 2. 
Voința II, Schiff 4-\-l băieți: 1. Ști
ința; 2. Voința. Schiff 2 băieți: 1. 
Știința; 2. Progresul București 
Schiff 2-\-l: I. Progresul; 2. Știin
ța. Schiff 4-\-l fete: 1. Progresul 
2 Progresul II, Caiac /: 1. loco
motiva; 2. Știința Canoe 2 hăeți: 
1. Progresul.

(El. Solomon, coresp.)

identificare pe

făceau p«— cont
Ecourile Turneului F. I

CEI MAI BUNI: UNGURII ȘI ROMINII”
Tur-

ău

acest moment el spunea mai tîrziu:
4 m.... cu toate acestea nici ATpii nu mi-i închipuiam 
decit înălțimea la care mă ridicasem eu. înălțimea de 
atunci pentru mine un record care-mi consacra maș'na. 
și asta era principalul'-

Nu vom insista . în rindurile de față asupra vieții și
Traian Vuia, nu vom face portretul inginerului și aviatorului și 8 
nici pe cel al omului politic Traian Vuia, luptător pe pămîntul Fran- 
țej împotriva oștilor lui Wihelm al Il-lea și președintele organiza- C) 
ției de rezistență a romînilor din Paris în timpul ocupației naziste » 
de mai tîrziu. Nu vom dezvolta aici nici multiplele aspecte sub care ® 
s-a manifestat genialitatea acestui pioner, tehnician și patriot, in- te 
ventator și constructor' de aeroplane, omul care a consacrat forma ds 
rațională a aeropianuilui-monoplan, constructor de helicoptere, in- 
ventatorul unui generator de abur de mare randament. De această 
operă de însemnătate națională s-au ocupat și se ocupă — spre j» 
marea lor cinste — cum nimeni n-ar putea-o face mai bine, Acade- țg 
mia R.P.R., 
Victor 
și alți 
apărut 
zatorul 
întocmită de ing. George Lipovan și care n-ar trebui să lipsească 
din biblioteca nici unui tînăr din țara noastră; presa de specialitate, 
presa cotidiană au avut și ele un cuvînt de spus.

In această măreață și patriotică activitate este prezent, cu toate 
forțele sale, un om care, tînăr student berlinez prin 1906 venea în va
canțe la Paris să urce treptele ce duceau la mansarda din Faubourg 
Montmartre, unde locuia compatriotul său Traian Vuia, încurajîn- 
du l și urmărindu-i de aproape munca și realizările. Mult mai tîrziu 
acest om i-a trimis lui Vuia, care se afla bătrîn și pe jumătate 
paralizat la Garches lîngă Paris, ajutoare în numele țării și apoi 
l-a adus acasă, după 48 de ani de exil voluntar, pe genialul romîn 
ajuns în pragul celui de al 80-lea an și care s-a stins pe pămîntul 
patriei sale la numai o lună după aceea, în septembrie 1950.

Tînărul student de pe vremuri, prieten și admirator al lui Traian 
Vuia, veghează astăzi la cinstirea memoriei sale și semnează precu- 
vîntările Ia cele două volume închinate de cercetători vieții și ope
rei marelui dispărut, cu o semnătură cunoscută tuturor: dr. Petru 
Groza.

intre te poziție de tras la poartă, 
dar a știut de asemenea să iuțieze 
contra -atacuri raipide. fcilosmd pa
sele lungi. Pregătirea tactică, orien
tarea pe teren mal lasă de dorit 

în denii nare la poartă. Acest joc a insă, mai ales atunci cînd este vor- 
destrămat tot sistemul defensiv pre- _
gătit cu grije de austrieci (cu doi lă (cum a fost cazul cu centoil re- 
staperi și 3 halfi). Cu un astfel de tras ta jocurile cu iugoslavii și po- 
joc, n-a fost nici o surpriză că re- S'* "
zuiltatul final s-a fixat Ia 4—1. Sco- 

rioritatea prin goluri. Comportarea rul putea fi chiar mai mare dacă e- 
lor și jocul de clasă pe care l-au chipa n-ar fi căzut în greșeala de 
prestat le-au atras admirația publi- a socoti medul . încheiat la 4—0 și 
oului și a specialiștilor prezenți pe de a nu mai insiista. . ' 
terenul Kinizsi. Această admirație Intre acest final insă, și debutul e- 
din partea specialiștilor a fost ex- chipei noastre în competiție, a fost 
primată nu numai prin aplauzele o diferență destul de mare. Iiptr-ă-,. 
„la scenă deschisă” din timpul jo- devăr, .juniorii noștri, au avut i

In ultimul joc din cadrul 
neului F.LF.A. juniorii noștri 
avut o comportare ireproșabilă din 
toate punctele de vedere. Dîrzi, 
combativi, extrem de discipl’națî și 
sportivi, preooupați de joc și ’încă 
de un joc de înalt nivel tehnic, dar 
fără să ignoreze eficacitatea, repre
zentanții noștri au căutat tot timpul 
mijloacele sportive pentru a-și im
pune jcoul și a-și concretiza supe-

zisate de fotbaliștii noștri. Acțiuni
le au fost concepute din liniile de 
apărare, apoi dezvoltate ou măies
trie de seniori în adîncime, în con
tinuă mișcare și finalizate cu multă

ba să contracareze o tactică specia-

looezii). De asemenea, tehnica in
dividuală a unor jucători (Tabar- 
cea, Schweillinger), ace nevoie de 
îmbunătățiri. Linia de atac a satie- 
făcut toar un meci și jumătate (cu 
Austria și R. P. Polonă). In rest a 
manifestat lipsuri de orientare șl 
în trimită. PuhUk n-a corespuns, 

r_____ ___ ___r__ r..„ _r______ . _ ... dar nici Dumitrescu nu s-a ridicat
Ja scenă deschisă”rdin timpul jo- devăr, .juniorii noștri au avut un prea mult Ia valoarea colegiilor de 
cui ui. ci-ți tatir-o serie de declarații început slab. Stăpîniți de trac—ex- compartiment. .Dridea, foarte lent, 
și articole de presă, extrem de elo- 1 plicabil. prin numeroșii

f ‘ 4- I **Xtortn.u

Astfel, Jacques Lecoq. trimisul 
special al ziarului belgian „Les 
Sports”, care a urmărit și anul tre
cut evoluția echipei noastre în ca
drul Turneului F.I.F.A. organizat 
la Mbntecatini în Italia a comuni- .. - . - „
cat telefonic ziarului său printre atunci nu au acționat în măsura 
altele, următoarele: -.l,."""""-' ... . . .

„Cei mai buni: ungurii și rominii .fost compartimentul care a dezita- 
(subtitluF “ . "

„Opinia aproape unanimă acordă general, șî-a făcut datoria. In .pât- 
primul loc ungurilor, al căror fot- tida următoare însă, la Salgotarjan, 
bal, spune Stanleu Rous, ,,este un cu o excelentă echipă a R. P. Palo-

oului și a sfpecăâlfștiior prezent! pe

___ _ r l . .. , i debufenți a constituit o frimă în dezvoltare® 
care, alcătuiau reprezentativa noas- rapidă a acțiunilor. Mateianu șters 
țră — și infruntînd u.n adversar în primul joc și-a revenit iota,] în 
care a dat aproape tot ce a putut ultimul. Trasul ila poartă satisfăcă- 

romini tor mai ales ta meciul cu Aiustrâ® 
(19 șuturi). O atenție specială tre
buie să fie acordată în viitor îmbu
nătățirii pregătirii tehnice și tac
tice și mai ales pregătirii monate, 
pentru că echipa a avut în primrfe 
două partide momente de cădere și 
de nervozitate. Dacă ar fi să pre
zint un otaisament al jucătorilor du
pă comportare, m-aș opri asupra 
următorului: /. Mihăilescu. Stanca, 
Aniphel: 2. Mureșam Sfeicu Jenei: 
■T SchweiMnger. Roab. Mateianu, 

____________ _  _ .___ r___t___ . Văcanu: 4. Dridea, Dumitrescu, Ta
mil kinizsi. Ei au realizat un ioc, bine și ta-atac. După pauză-însă,, barcea: 5. Publik.

lipsa de calm și de orientare pre
cum și proasta dozare a efortului 
au dus la o scădere vizibilă, la o 
perioadă de panică din care și-a ie
șit cu mare greutate, terminând jp- 
cul bine, datorită unei pregătiri fi
zice mai bune. Și în acest meci, a- 
părarea a fost compartimentul care 
a dat cel mai bun randament. ' In 
schimb, echina s-a regăsit total în 
uiltimul meci, cînd a și jucat aproa- 
țpe fără greșeală.

Dintre compartimente, apărarea 
a jucat constant bine, deși a fost 
deseori pusă în dificultate, dovadă 
oale 11 com ere acordate ta cele 
trei jocuri. A știut să se „închidă” 
atunci cînd adversarul a atacat, să 
impiediece pe înaintașii adverși să

în partida cu nod, juniorii 
au făcut un joc modest la Gybr, ta 
compania echipei iugoslave. Nu ș-£u 
regăsit decît după pauză,, dar nici

ippsibWităților lor. Linia de ațac a

zionat în acest meci. Apărarea. în

hal, spune Sțanlett Rons, ,,este un cu o excelentă echipă a R. P. Poto- 
adevărat poem ’. Romînii nu le sini ne, reprezentanții noștri au marcat 
insă inferiori. Noi i-am văzut bă- o accentuată revenire. In prima pe
rind pe austrieci cu 4—1 pe stadio- priză, mai ales, echipa a funcționat

clar și rapid. extraordinar de orien
tat in adîncime...

„Rominii au fost mai buni deed 
in ana' 1955 cînd au jucat 
noastră...”

Prin ce si-a atras ech'pa 
aceste cuvinte elogioase?

Fără discuție că numai 
cui prestat în meciul decisiv cu Aus
tria. Juniorii noștri au jucat la ni
velul posibilităților lor reale, au ju
cat la fel ca în meciul amical cu 
C.C.A.. dinaintea ntecării lor la Bu
dapesta. Jocul a fost curgător, con
tinuu și dinamic, ofensiv și eficace. 
Mingea a părăsit rareori suprafața 
solului. Toate pasele au pornit pe 
ios urmlnd cele mai variate direc
ții, potrivit momentelor tactice se-

in seria

noastră

prin jo-

rtr
In concluzie, trebuie să subliniez 

comportarea foarte bună a repre
zentativei noastre. Deși cu o for
mație nouă (dintre coțnponenții e- 
chipei de anul trecut ne mai ră- 
mtaînd decît doi juniori) ; deși 
i-a ’ 
internaționale și 
în ziua meciului 
distanțe de 128 
prezentativa de 
Romine a reușit

doi juniori) ;
lipsit experiența întâlnirilor 

deși se deplasa 
cu autobusul pe 
și 125 km., re- 
juniori
totuși, în primul 

rînd, să ofere spectacole fotbalisti
ce de bună calitate și în al doilea 
rînd, să cucerească o victorie mă
rind prestigiul fotbalului romînesc 
peste hotare.

> c

a R. P.

PETRE GAȚU



Unul din nxiltele „dueluri" dintre Ene (stingă) și Bratu 
'(•dreapta). De data aceasta Bratu i-a „suflat" mingea. Fază din me
ciul Dinamo București—Progresul București (3-1).

Meciul tradițional al fotbalului nostru
Dinamo București —C.C.A. mîine, pe stadionul 

„23 August.M

IN DESCHIDERE: PROGRESUL BUCUREȘTI — LOCOMOTIVA BUCUREȘTI
La numai trei zile după un cu

plaj „de zile mari", bucurețtenji 
sânt „convocați" din nou — mîine
— pe stadionul „23 August". Ii aș
teaptă iarăși un program de mare 
interes în care vor evolua aceleași 
patru echipe bucureștene, „împere- 
chiate" însă în mod diferit. In jo
cul principali al programului se 
întîlnesc într-um meci de mare 
tradiție al fotbalului nostru, Di
namo București și C. C. A. Clasa
mentul ni le arată ca fiind cele 
mai în formă echipe ale noastre. 
Și cifrele nu greșesc fiindcă în- 
tr.adavăr, în etapele de p'nă acuni 
atît Dinamo cit și — în special — 
C. C. A. s-au comportat constant. 
Dacă dinamoviștij au avut un în
ceput mai slab, în schimb în tur
neul din Belgia ei au arătat o re
venire la adevărata lor valoare. 
Despre C.C.A, așa cum s a mai 
scris, în actualul campionat s-a 
prezentat cu o concepție nouă, su
perioară. iată de ce spe-ăm ca jocuil 
de mîine dintre echipa campioană 
și deținătoarea Cupei să ne ofere
— pe linia tuturor întreca-ri'or din
tre ele din ultimii ani —un meci 
de valoare, așteptat de altfel cu 
nerăbdare de zecile de m>i de iu
bitori ai fotbalului din Capitală. 
Pentru întîlnirea de mîine s-au a- 
mimfat următoarele fomații pro
babile :

DINAMO : Uțu-Totna, Băcuț II, 
Szoko-CăBnoiu, Băcuf I-Nlfulescu, 
Nicușor, Ene, Neaga, Sura.

C. C. A. Voinescu-Zavoda II, 
Apalzan. Dumitresou-Onisie, Bone- 
Cacoveanu, Constantin, Alexan- 
drescu, Zavoda I, Tătara.

In al doilea meci al cuplajului, 
de fapt... primul în program. Pro
gresul București și Locomotiva Bu
curești își dispută două puncte; în 
fond posibiMtateai pentru întîia

echipă, de a reveni în prima jumă
tate a clasamentului sau pentru 
feroviari de a se menține pe pri
mele locuri. Jocul — împotriva ul
timelor comportări ale Progresu
lui — va fi interesant.

După neașteptatul insucces din 
fața echipei Dinamo Orașul Sta
lin, Știința Timișoara se deplasea
ză la Petroșani pentru a primi re
plica Minerului. Studenții au însă 
serioase dificultăți în alcătuirea . 
înaintării: Ciosescu nu va reintra \ 
dec-t după reluarea campionatului, 
iar participarea lui Boroș la me
ciul de mîine aste nesigură. Pe'de 
altă parte, Bungescu și Filip, în
locuitorii celor doi, nu au dat sa
tisfacție. După cum s» vede, jocul 
de Petroșani dă destule griji 
antrenorului Mladin. Minerul, care 
— așă cum ne spunea jucătorul 
Farcpș II (prezent pe tușă la 

meciul cu Dinamo) — putea pleca 
chiarî'CU două puncte de la Bacău, 
este decis — în sfîrșit ■— Să și 
cîștige un - meci I

Flafeăra Ploești primește vizita 
dinaiwoviștiilor din Bacău. Față de 
ineficacitatea manifestată de ploe- 
șteni "la Oradea, meciul se anunță 
echilibrat.

Flamura roșie Arad are o mi. 
siune dificilă la Orașul Stalin, 
unde Dinamo — reconfortat după 
victoria de la Timișoara — ii poate 
face clipe grele. In sfîrșit, la ,Ti- 
mișoara, Locomotiva, care va fo- 
>osi echipa de Aimjnică, va avea 
de asemenea o misiune dificilă în 
fața Științei Cluj.

Reamintim că jocurile de mîine 
încep la ora 16,30. Programul din 
Capitală, de pe stadionul! „23 Au
gust", este- următorul : ora 14,45 :.. 
Progresul. București - Locomotiva 
București; ora 16.30 : Dinamo- 
C.C.A., ■ ... ,

‘l . • -:Jtl

Au trecut patru etape de la în
ceperea campionatului categoriei 
A. Fără a se putea face o carac
terizare generală și definitivă a- 
supra comportării' echipelor noas
tre fruntașe în acest an, întîlni- 
rile de pînă acum ne-au permis 
unele observații cu privire la mo
dul cum s-au pregătit formațiile 
de categoria A.

1. Timpul relativ scurt la care 
se referă observațiile noastre.

2. Numeroasele greutăți obiec
tive care au împiedecat o nor
mală pregătire a echipelor (timp
nefavorabil, terenuri* improprii, 

etc.).
înainte de a arăta deficiențele 

echipelor și antrenorilor noștri, 
trebuie însă să subliniem și 
țile pozitive din munca lor. 
necesar să vorbim, înainte de 
te, de munca entuziastă pe 
o desfășoară în acest an antre
norii noștri. Conducătorii tehnici 
ai echipelor noastre au înțeles 
să-și ducă munca pe baza obiec
tivelor din îndrumarul elaborat 

de Direcția Fotbal, realizîndu-se 
în acest sens o activitate în ge
neral destul de bine planificată.

Se poate afirma că echipele au 
o bună pregătire fizică, în ce pri
vește viteza și rezistența, meciu
rile disputate pînă acum fiind 

susținute, în majoritatea lor, în- 
tr-un ritm viu, caracteristic fot- 
halu'ui modern. Un aspect pozi
tiv care a ieșit de asemenea în 
evidență a fost acela că marea 
majoritate a jucătorilor din ca
tegoria A au privit cu seriozitate 
misiunea ce le revine, dovedind 
astfel că înțeleg răspunderea ce 
o au față de realizarea unui pro
gres în fotbalul nostru.

Așa cum arătam, deficiențele 
din activitatea de pînă acum a 
fotbaliștilor noștri fruntași sînt 

totuși destul de numeroase. Ia- 
tă-le pe cele mai importante :

— Nivelul scăzut în execuția 
tuturor cocedeelor tehnice. Acea
stă deficiență s-a manifestat în 
special din lipsa preciziei și a 
conținutului tactic.

— Grave deficiențe în orienta
rea tactică a echipelor care — cu 
mici excepții (C.C.A. și Locomo
tiva București) —: au arătat , că 
nu'au progresat cu nimic față de 
antf' 1955. ■■■■-,>

Cum s a,u manifestat practiic 
aceste lacune ? ■ j

a) Desfășurarea jocului in atac 
este dusă la întîmplare,

b) Cu toate că are tendințe de 
a deveni ofensiv, jocul continuă 
'să fie lipsit de calitate, prin 
faptul că ori se mai trimit pase 
decisive la întîmplare, fără a fi 
folosite combinațiile cu participa
rea succesivă a compartimente-, 
lor, ori — dacă se utilizează ar

ele se desfă- 
orizont. late-

păr- 
Este 
toa- 
care

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI
.-ti- ' - -

SERIA 1: Avîntul Fălticeni — FI. 
roșie Buhuși 1-2 (1-0); Avîntul Piatră 
Neamț — r>inamo Dorohoi 7-0 (4-0); 
FI. roșie Burdtueni — Progresul Ră
dăuți 5-1 (2-1); Locomotiva Pașcani — 
Dinamo Bacău 3-0 (0-0).

SERIA -.A n-a: Progresul Iași — 
Flacăra Moinești 4-4 (3-1); Voința Te- 
euci — ’ Locomotiva Iași 1-5 (1-1).

SERIA A III-a: Flacăra C împins — 
Tînărul Dinamovist H București, 8-0 
(2-0); Progresul F.B. — Metalul Brăila 
13-0 (5-0); Dinamo Galați — Flacăra 
Ploești 0-6 (0-4); Metalul Scmaia — 
Flacăra Moreni 1-5 (1-4); Mteta-lul. Tîr- 
goviște — Știința Galați 5-0 (2-0).

SERIA A IV-a: CCA — Locomotiva 
București 1-3 (1-3); Metalul București 
— Progresul CPCS 1-2 (1-1); Metalul 
Constanța — FI. roșie Giurgiu 1-1 
<l-0).

SERIA A V-a: Metalul 1 Mai Pln- 
ești — Știința București 0-1 (0-0); Tî- 
nărul Dinamovist Pitești — Locomo
tiva Craiova 7-0 (2-0).

SERIA. A Vl-a: Locomotiva Timi
șoara — Locomotiva Tr. Severin 3-0

(3-0): Mfet^lul Oțelul Roșu — Minerul 
Petroșani 0-3 (6-3); Metalul Reșița — 
Progresul Timișoara 1-1 (1-1); știința 
Timișoara — țĂinerul Lupeni 4-1 (1-1).

SERIA A Vil-a: Recolta Salon ta — 
'Metalul Oradea 1-1 (0-1); Locomotiva 
Oradea Fi. roșie UT A Arad 0-4 
(0-2); Progresul Oradea — FI. roșie 7 
Noiembrie Arad 7-0 (2-0); Locomotiva 
Arad — Metalul Arad 0-3 (0-1).

SERIA A vni-a; Recolta Caret — 
Progresul .Turda 2-4 (1-2); Locomotiva 
Cluj — FI. roșie Cluj 3-2 (1-0); Știința 
Cluj — Progresul S. Mare 12-0 (6-0); 
Minerul B. Mare — Metalul C. Turzii 
1-0 (0-0). K
SERIA A IX-a Avîntul Tg. Mureș— 

Avîntul Reghin 2-3 (2-3); Flacăra Me
diaș — Constructorul Turda 3-1 (3M>); 
Dinamo Tg. Mureș — Tînărul Dlnamo- 
vlst Orașul Stalin 1-3 (0-1).

SERIA A X-a: Progresul Sibiu — 
- Metalul Hunedoara 6-2 (1-2); Metalul 

108 — FI. roșie Rm. vîleea 7-0 (1-0); 
Flacăra 14 — Metalul Steagul roșu 
Orașul Stalin 0-9 (0-3); Metalul Uz. 
Tractoare Orașul Stalin — Metalul 
131, 5-1 (2-1).

La concursul nr. 14 din 8—IV au 
io6t depuse 1.005.775 buletine.

In urma omologării buletinelor de
mise au fost stabilite următoarei** 
premii:

Premiul I: 41 buletine cu 11 rezul
tate, revenind fiecăruia cîte 5.826

Premiul II: 633 buletine cu 10 
zultate, revenind fiecăruia cîte 

' lei,.
Premiul III: 5.297 buletine cu 9 

zultate revenind fiecăruia cîte 81 lei.

C^onosport
lei, 
re- 
452

re

AMĂNUNTE PENTRU CONCURSUL 
SPECIAL, DIN 11 APRILIE 1956

I. Progresul Buc.-Locomotiva Buc.
S-au întîlnit în 1952 și rezultatele au 

fost 1-0 și 0-7.
II. Dinamo Buc.-C.C.A. Buc.
Un cunoscut «îerbiu bucureștean
In 1950: 2-2, 1-0; 1951: 1-2, 6-2; 1952: 

1-1, 1-0; 1963 : 2-1, 3-1; 1954: 0-0, 2-2; 
1955: 0-0, 2-1.

III. Locomotiva Timișoara-Știința Cluj 
1951: 2-1, 1-3; 1952 : 0-0, 1-3; 1953 : 2-0,

2-0; 1954: 3-1, 0-0; 1955: 1-1, 1-1.
IV. Din. Orașul Stalin-FI. roșie Arad 

1951: 2-2, 0-3; 1952: 3-0, 1-1; 1953 : 2-2,
2-1; 1954 : 0-2, 2-0; 1956 : 2-1, 1-1.
V. Minerul Petroșani-Știința Timișoara

■ 1951: 5-0, 1-1; 1953: 0-1, 2-0; 1954:
1-1, 3-1; 1955: 1-0, 1-3.

VI. Flacăra Ploești-Dinamo Bacău 
Nu s-au întîlnit în campionatul tre

cut.
VII. Dinamo Bîrlad-Flamura roșie

Burdujenl
1954 : 2-2, 2-3; 1955; 1-1, 1-1.

ceste combinații — 
șoară fără nici un 
ral sau înapoi.

c) Jocul nu se 
aripi, ci mai mult 
nu este destul de Variat. Jucăto
rii nu folosesc raționai tot tere
nul — în lățime și adîncime — 
provocînd astfel aglomerări: în a- 
numîte porțiuni de teren.

d) Lipsesc colaborarea și spriji-

desfășoară pe 
pe centru și

—q 
E r a t ă

Publicăm în rîndurile de mai i 
jos programul etapei din 15 |
prilie a.c. a seriei a III-a a cam- | 
pionatului categoriei C la fotbal. | 
care este următorul: J

Minerul Baia Mare—Progre | 
sul Cluj; Reprezentativa Tîrnă. | 
veni—Dinamo Tg. Mureș; Avta- î 
tut Toplița—Recolta Cărei; Flă- ? 
mura roșie Sf. Gheorghe—ConS- j 
tructorul Turda; Locomotiva O. | 
radea—-Metalul Oradea; Avîntul ? 
Sighet — Recolta Salonta; Fia- < 
mura roșie Cluj nu are meci în | 
această etapă. |

Rectificăm astfel grava e. ? 
roare tehnică apărută în numă- | 
>-ul trecut al ziarului nostru. J

nul~ reciproc în’.re lucătbri. In 
desfășurarea jocului acționează de 
regulă doar 2—3 jucători care 

nu pot străpunge — firește — 
apărările adverse. Ceilalți jucă
tori fără minge, au o atitudine 
pasivă față de desfășurarea faze
lor, necolaborînd astfel ia reali
zarea unor acțiuni curgătoare.

e) Aceste cîteva aspecte, pri
vite însă în ansamblu, generează 
cele mai mari deficiențe ale li
niilor noastre de atac: lipsa de 
finalitate și ineficacitatea. In faza 
finală aspectul este următorul: — 
ritmul de joc se reduce aproape 
complet; — se produc aglomerări 
provocate îndeosebi de jocul in
corect al extremelor care se de
plasează către mijloc; — ia naș
tere iocul lateral sau chiar îna
poi. In asemenea condiții efica
citatea nu poate decît să scadă.

f) In apărare, jocul este mai 
corect în ceea ce privește plasa
mentul jucătorilor. Ei păcătuiesc 
însă prin aceea că nu inițiază 
permanent atacuri, jucînd întîm- 
plător; mai trist este că unele 
echipe au aceeași atitudine retro
gradă, atît de mult criticată, folo
sind, pentru obținerea cu orice 
preț a rezultatului, mijloace in
corecte care împiedică direct ca
litatea jocului.

g) Schimbarea nejustificată a 
formațiilor. (Ex.: Flamura roșie 
Arad, Știința Timșioara, Progre
sul Oradea).

Iată acum o scurtă caracteriza
re a comportării echipelor.

C.C.A.: este echipa care a ară
tat încă de la ultimul joc de ve
rificare o formă satisfăcătoare. Ca
litatea cea mai importantă a echi
pei este că joacă organizat, gîn- 
dit. componenții ei dovedind ast
fel cunoașterea sarcinilor ce le re
vin atît în atac, cît și în apărare. 
Intre compartimente există un e- 
chilibru perfect. A folosit aceeași 
formație în toate jocurile, făcînd 
schimbări numai în postul de por
tar și atunci cînd a fost silită 
de accidente. (Cazurile Constan
tin, Zavoda II). Unii jucători au 
avut însă scăderi în timpul me
ciurilor : Alexandrescu, Zavoda I, 
Ivănescu.

Dinamo București: echipa noas
tră campioană a arătat în jocurile 
de la începutul campionatului o 
valoare sub posibilitățile ei. Cre
dem că lipsa cea mai mare care 
a generat această comportare se 
datorește stării de automulțumire 
manifestată de unii jucători în 

perioada de pregătire și care a 
influențat conștiinciozitatea lor la 
antrenamente. In turneul din Bel
gia și în meciul cu Progresul e- 
chipa a dovedit că se găsește în 
ascendență.

Locomotiva București: o forma
ție care a avut o comportare bună 
progresînd în calitatea jocului de 
la etapa I la a IV-a. Are o con
cepție sănătoasă; joacă simplu, 
într-un ritm foarte iute, va
riat, folosind mult extremele. In 

' primele două etape apărarea s-a 
dovedit închegată. Nu este încă 
rezolvată formula liniei de atac.

Flamura roșie Arad: comporta
rea arădanilor a lăsat de dorit. 
Ei joacă sub valoarea normală, 
unii dintre fotbaliști avînd lipsuri 
chiar în pregătirea fizică. Jocul 
este desfășurat la întîmplare.

Locomotiva Timișoara: la acea; 
stă formație s-a observat o orien
tare complet greșită, manifestată 
șl fn trecut, și care continuă să 
existe. Cu lotul de jucători pe ca
re îl are la dispoziție ar putea 
avea comportări mai bune decît 
cele de pînă acum. Jocul actual 
este o curată vînătoare după cele 
2 puncte și nu poate aduce un 
progres în fotbal. Jucători ca : 
Bădeanțu, Covaci, Avasilichioaie, 
etc. caută obținerea de avantaje 
în joc prin mijloace nepermise, 
împingeri, țineri. simulări, etc. 
Alții, ca Ferenczi și Ivanenco, 

U". ]OC du„r’ perlculoS' lar 
ȘPȚigamuc își scuipa adversarii. A- 

ceste manifestări trebuie stîrpite 
imediat, fiindcă altfel echipa nu 
va progresa sub nici un aspect.

Știința Cluj $1 Știința Timișoa
ra : echipa din Cluj nu a avut 
antrenor si din această pricină 
s-au înregistrat mari lipsuri în 
comportarea ei. Ea continuă să 
desfășoare un joc bazat pe forță 
și elan însă cu numeroase greșeli 
tehnice și de orientare tactică. 
Știința Timișoara joacă sub posi
bilitățile reale cu toate că are la 
dispoziție un lot valoros.

Progresul București: echipa este

VIII. Știința Buc. -Metalul St. roșu 
Orașul Stalin

Anul trecut 1-4). 1-0.
IX. Progresul C.P.C.S.-știința Iași 

(cat. B)
Anul trecut au activat în serii di

ferite. In clasament, Progresul 
C.P.C.S. ocupînd locul 6 în seria I iar 
Știința Iași locul 6 în seria III.
X. Dinamo 6 Buc.-Progresul Focșani

Avantajul terenului își va spune 
cuvîntul în acest meci.
XI. Loc. craiova-Metalul Oțelul roșu

(cat. C)
In primele două etape: Loc. Craiova- 

Locomotiva Simeria 2-0. Flamura roșie 
R. Vîlcea-Locomotiva Craiova 3-1; 
Metalul Oțelul roșu-Metalul 108: 2-0.
XII. știința Galați-Dinamo Galați

Știința Galați-Progresul Iași 2-0. 
Flamura roșie Buhuși-Dlnafno Galați 
1-0.

Voința Tecu<d-știi|nța Galați 0-24 
Dinamo Galați-Victoria Tecuci 2-1.

cu mult sub valoarea manifestată 
în campionatul trecut. Cauzele sînt 
izvorîte din starea morală care 
există în echipă, o mare contribu
ție negativă avînd în această di
recție și Ozon. Conducerea și an
trenorii au greșit cînd au tolerat 
acestui jucător tot felul de mani
festări. Această situație a dus la 
o mare tensiune nervoasă a jucă
torilor și antrenorilor, fn partida 
cu Flamura roșie Arad, formula 
atacului a fost modificată de 5 
ori. De ce ? Măsurile luate de 
conducerea secției — după 3 eta
pe — constitue un bun început.

ftlinerul Petroșani: a reușit să 
aibă o comportare mulțumitoare 
pînă acum. Acest 
posibil datorită 
dusă de antrenori 
adevărat sprijiniți 
conducerea secției 
deficiențe în atac, ... ___ _
vește finalitatea, acțiunilor.

Flacăra Ploești: această echi
pă a manifestat o serie de lip
suri care sînt izvorîte din menta
litatea existentă în echipă provo
cată de cîțiva jucători certați cu 
morala și disciplina sportivă: Dra
gan, Pereț, etc. Au fost luate mă
suri și sperăm ca abaterile să fie 
eliminate.

Progresul Oradea: datorită lo
tului, care are în componența sa 
jucători cu reale posibilități, ulti
mele ieșiri ale echipei au consti
tuit o surpriză neplăcută. Se im
pune, de urgență, o mai mare a- 
tenție și exigență în procesul de 
antrenament. Disciplina lasă de 
dorit. Unii jucători au atitudini 
incorecte (Florea: lovirea inten
ționată a adversarului; Caricaș: 
atitudini de vedetă).

Dinamo Bacău: echipa are jucă
tori tineri, cu mari resurse fizice, 
constatate de altfel în jocurile de 
pînă acum. Trebuie însă îmbună
tățită tehnica și orientarea în joc 
a echipei către acțiuni mai cons
tructive, cu execuții tehnice pre
cise.

Dinamo Orașul Stalin: pînă a- 
cum echipa a arătat o îmbunătă
țire în direcția orientării tactice. 
Există însă aid o lipsă evidentă, 
caracteristică acestei formații da
torită unei influente mai vechi: 
un joc de pase scurte și laterale. 
Acțiunile se desfășoară pe centru 
iar în faza finală pe extreme, to
tal neindicat.

Față de toate aceste constatări 
se impun următoarele măsuri:

1. Respectarea îndrumarului în
tocmit la începutul activității, mai 
ales în privința indicațiilor meto
dico-tehnice.

2. Luarea de măsuri pentru îm
bunătățirea orientării tactice a 
echipelor și mai ales a liniilor de 
atac, urmărindu-se următoarele o- 
biective :

— Prestarea unui joc construc
tiv, pornit chiar de la linia de 
fund prin pase utilizabile, folosin- 
du-se combinații la care să par
ticipe succesiv toate compartimen
tele.

— Desfășurarea jocului pe aripi, 
fn mod variat, intr-un ritm 
curgător.

— Folosirea demarcărilor 
nale, prin utilizarea întregii 
șl adîncimi a terenului; ioc 
rect al centrului 
tremelor.

— Sprijinirea 
tre mai multi 
fără aglomerări.

— MARIREA RITMULUI IN 
FAZA FINALA. CU PĂTRUNDE
RI ȘI EXECUȚII HOTARÎTE $1 
PRECISE.

— Exersarea procedeelor teh- , 
nice, urmărindu-se precizia și- 
conținutul tor tactic pe posturi, 
precum și trasul ia poartă prin . 
antrenamente individualizate.

— Preocupare pentru joc de 
calitate. în care să fie prezentă 
și lupta, însă numai prin folosirea 
celor mat corecte mijloace.

Recomandăm cu toată seriozi
tate- antrenorilor echipelor de ca
tegoria A să privească cu since
ritate lipsurile propriilor formații, 
și să fie pe deplin convinși că prin 
respectarea și aplicarea instrucțiu
nilor date în legătură cu pregăti
rea echipelor pot remedia defi
ciențele semnalate. In perioada de 
întrerupere să se lucreze intens pe 
baza unui program judicios alcă
tuit.

progres a fost 
muncii intense 
și jucători, cu 

de colectivui și 
de fotbal. Are 
în ceea ce pri-

rapid*

atacant si al

rațio- 
lățimi 

co- 
ex-

că-acțiunilor de 
jucători, rational.

GHEORGHE POPESCU
antrenor de stat



f Nu se poate spune că în ulti
mele etape ale campionatelor re
publicane de baschet s-au putut 
face constatări mai puțin neplă
cute, decît cele din întrecerile 
desfășurate cu aproape două luni 
în urmă, în primele etape. Pare 
neverosimil, și totuși nivelul teh
nic al întîlnirilor s-a ridicat cu 
foarte puțin peste valoarea înre
gistrată în primele etape, iar la 
unele meciuri disputate chiar în
tre echipe fruntașe am putut ob
serva o scădere în comportare 

de-a dreptul îngrijorătoare. De 
fapt, aceste aprecieri se referă in 
special la comportarea echipelor 
feminine fruntașe în clasament. 
După cum se știe, In ultimele eta
pe am avut prilejul să vedem „la 
lucru" cele mai bune echipe ale 
tării, întreeîndu-se. între ele pentru 
a decide ierarhia primelor clasate. 
Era normal, deci, să ne așteptăm 
să vedem partide interesante, de 
înalt nivel tehnic și tactic care 
să reflecte preocuparea antrenori
lor și jucătoarelor pentru o cit 
mai bună pregătire, să obser
văm rezultatele antrenamentelor

Joi, la Cluj, încep campionatele 
ds scrimă pentru juniori

Peste 2 zile, Clujul găzduiește 
cea mai importantă competiție a 
srrimerilor juniori: finalele cam
pionatului republican individual. 
Pregătirile trăgătorilor și organi
zatorilor au intrat, de acum, în fa
za finală. Sala „Ianoș Herbak’’, lo
cul de desfășurare a întrecerilor, a 
îmbrăcat haina de sărbătoare. Ar
bitrii și tehnicienii comisiei de or
ganizare sînt pregătiți, iar clujenii 
sînt gata să-și primească oaspeții. 
Concursul începe joi cu proba de 
floretă băieți, în continuare desfă- 
șurîndu-se: ufnerf-floretă fete, stm- 
Miă-spadă (pentru prima dată in
trodusă în campionatul juniorilor), 
iar duminicâ-sabie.

Intre timp, în majoritatea centre
lor din țară a avut loc iprima etapă 
a campionatului: faza orășenească. 
Ir. București, această' etapă a avut 
loc simbăfă și duminica.

Peste 40 de scrimeri și scrimere 
și-au disputat țitlul de campion 
junior al Capitalei și, totodată, un 
loc fruntaș, care să le permită ca
lificarea în etapa finală. Asalturile 
au plăcut spectatorilor prin dîrze- 
nia cu care s-au discutat și prin 
dorința de victorie manifestată de 
fiecare concurent în parte. Dintre 
participant! c frumoasă impresie au 
lăsat reprezentanții cercului „Tînă- 
ru! Dinamovfst” (antrenor. Râul 
D-istoreanu) care, deși sînt în an
trenament numai de cîteva luni, au 
dovedit totuși o bună pregătire. De 
asemenea, juniorii Centrului de An
trenament din Capitală au avut o 
comportare remarcabilă. Am reți
nut în mod special puterea de luptă 
și pregătirea tehnică a trăgătorilor: 
Mihai Maxim (T.D), Paul lonescu 
(Voința), Sorin Bușe (T.D.), Teo
dor Șerbănesou (Progresul F.B), 
N. Rizea (T.D.) si a trăgătoarelor: 
Letiția Șucu (T D.) și Valeria 
iLuthman (Centrul de Antrenament) 
In urma disputării celor patru pro
be au fost întocmite clasamentele: 
floretă fete: 1. L. Șucu (T.D.) 7 v.,
2. F. Vasilescu (T.D). 5 v„ 3. V. 
Luthman (C.A.) 5 v., 4. T. Gheor- 
ghe (T.D.); floretă băieți: 1. AI. 
Maxim (T.D.) 7 v„ 2. C. Nicolae 
(Progresul F.B.) 5 v„ 3. P. Iones- 
cu (Voința) 5 v., 4. S. Bușe (T.D.) 
4 v.; sabie: 1. Th. Șerbănescu (Pro
gresul F.B.) 7 v„ 2. N. Rizea (T.D.) 
6 v., 3. C. Căpruciu (T.D.) 4 v., 4.
I. Varlaam (T.D.) 4 v. (Primii pa
tru clasați în fiecare probă părti
cică la turneul final de la Cluj).

Din Cluj, subredacția noastră ne 
comunică următoarele rezultate din 
etapa orășenească a campionatului 
de juniori: floretă băieți: 1. Sabin 
Pop (Dinamo) 8 v., 2. A. Tapalagă 
II (Progresul) 7 v., 3. A. Gura th
II (Școala de tineret) 6 v„ 4. T. 
Kari (Șc. tineret) 5 v.. 5. A. Juhasz 
CȘc. tineret) 4 v.; floretă fete: 1.1. 
Kapdebo (Progresul) 5 v.; 2. A. 
Adorjan (Progresul) 4 v.. 3. A.Se- 
bessy (Dinamo) 3 v„ 4. D. Olteanu 
< Progresul) 2 v., S. Fogossy (Di
namo) 1 v.; sabie: 1. N. GIPlezan 
(Progresul) 3 v„ 2. L. Rohony (Di
namo) 1 v-, 3. E. Szolt (Șc. tine
ret) 1 v.; spadă: 1. Șt. Sinko 
(Progresul); 2 v„ 2. L. Szoci (Pro
gresul); 5 v., 3. P. Gereb (Șc. 
tineret) 1 v. 

din perioada pregătitoare și ale 
învățămintelor trase din cursul 
etapelor trecute. Din toate acestea 
nu am văzut însă nimic. Fiecare 
meci „cheie” ne-a furnizat o de
ziluzie sub aspectul valorii tehni
ce. Intîlnirea Știința I.C-F.—Lo
comotiva București s-a încheiat 
cu un scor care oglindește prin 
el însuși gradul de „pregătire" a 
jucătoarelor : 25—20!'! La meciul 
Constructorul București — Știința 
Ministerul Invățămîntului, dispu
tat în ultima etapă, spectatorii au 
putut asista la o evoluție a sco
rului care reflectă de asemenea 
valoarea cu totul necorespunză
toare a echipelor feminine. Cons
tructorul a condus cu 11—2, apoi 
i s-au înscris 11 puncte și scorul 
a devenit 11—13!!! și din nou 
Constructorul și-a „revenit" și a 
înscris șapte puncte la rînd. Cum 
au fost înscrise aceste serii de 
puncte ? In urma unor pase im
precise, care au permis intercep
ții după intercepții și contra
atacuri.

Despre unul din motivele aces
tei slabe comportări am mai scris. 
Este vorba de lupta cu orice preț 
pentru victorie, impusă de con
ducerea colectivelor și resimțită 
de nervii jucătoarelor. Dar iarăși 
este adevărat că nervozitatea ex
cesivă contribuie la scăderea va
lorii tehnice a unei partide, dar 
aceasta nu înseamnă o scuză va
labilă în întregime pentru com
portarea baschetbalistelor noastre 
fruntașe. Faptul că o stare ner
voasă neobișnuită (revenita de

Cezar Niculescu (Locomotiva P.T.T.) intră în posesia mingii. 
II supraveghează tizul său de la Dinamo, Dan Niculescu.

(Foto: MAX BANUȘ)

In completare a cronicilor
GRANDOARE Șl... DECADENȚA

Poate pare cam exagerat acest 
subtitlu, dar el etichetează de minu
ne situația actuală a unora dintre 
echipele noastre fruntașe de hand
bal. Nu este vorba numai de cam
pioana de anul trecut, C.C.A., care 
ilustrează în modul ce! mai conclu
dent binecunoscuta expresie (anul 
acesta, echipa n-a cîștigat nici un 
meci), ci și de alte formații fruntașe 
în clasamentul final al anului tre
cut. Așa de pildă, Flamura roșie 
Cisnădie, care a terminat campiona
tul trecut pe locul IV, poate fi gă
sită după trei etape în actualul 
campionat, pe locul... penultim. Și 
dacă primele două rezultate ar fi 
justificate prin faptul că textiliștii 
din Cisnădie au avut de jucat două 
meciuri grele, cel de-al treilea rezul
tat (6-7 cu Progresul Arad) nu poa
te fi justificat în nici un fel. Ace
iași „fenomen” poate fi observat în 
campionatul feminin, unde echipe 
ca Progresul Orașul Stalin și Ști
ința I.C.F. bîjbîie încă în căutarea 
cadenței lor obișnuite.

Poate că unii vor spune că pri
mele jocuri de campionat nu sînt 
întotdeauna cele mai concludente. 
De acord. Dar.. timpul trece, și 
...revirimentul așteptat nu se pro
duce

SURPRIZE PLĂCUTE

In contradicție cu echipele citate 
mai sus, există o serie de formații 
— slabe în anul trecut— care au 
început campionatul cu o siguranță 
îmbucurătoare, oglindă vie a unei 
temeinice pregătiri. Locul de cinste 

fapt la fiecare meci important) a 
putut influența în așa mare mă
sură valoarea jucătoarelor, reflec
tă atît o defectuoasă pregătire 
morală și de voință, cît și o in
suficientă pregătire tehnică și tac
tică. Pierderea îndemînării nu poa
te surveni decît atunci cînd nu 
este dcsăvîrșită, cînd nu este rea
lizată în condițiuni reale, cît mai 
apropiate de joc. Iată de ce con
siderăm că modul și gradul de 
pregătire a echipelor fruntașe din 
țara noastră sînt necorespunză- 
toare și trebuie să formeze obiec
tul unor serioase analize.

D. ST.
★

După ultimele etape, clasamen
tele campionatelor republicane de 
baschet se prezintă astfel :

feminin

1. Constructorul Buc.
2. Știința ICF Buc.
3. Șt. Min. înv. Buc.
4. Locomotiva Buc.
5. Progresul Oradea
6. Progresul Tg. Mureș
7. FI. roșie Oradea
8. Voința Or. Stalin
9. știința Cluj
10. Metalul Cluj

871 509:328 15
871 488:301 15
862 551:427 14
8 6 2 360:273 14
853 452:417 13
835 368:423 11
8 2 6 334:453 10
826 332:453 10
817 288:414 9
817 271:444 9

MASCULIN

1. Dinamo Buc. 770 573:362 14
2. C.C.A. 770 487:351 14
3. Locora. PTT Buc. 7 5 2 474:3184 12

4. Știința ICF Buc. 743 403:400 11
5. Progr. Tg. Mureș 734 487:473 10
6. Dinamo Oradea 734 433:426 10
7. Constructorul Cluj 7 3 4 410:484 1 0
8. Progr. Arta Buc. 734 396:457 10
9. Progr. IMF Cluj 725 343:418 9

10. Știința Timișoara 725 342:421 9
11. Dinamo Tg. M*ureș 725 419:502 9
12. Progr. Cr. Stalin 7 1 C 231:517 8

în această categorie revine echipei 
masculine Știința Timișoara, o ade
vărată revelație a primelor trei eta
pe ale campionatului categoriei A. 
Studenții timișoreni, spre deosebi
re de anul trecut, și-au îmbunătățit 
mult jocul în apărare și, în plus, 
au dat atacului lor o vigoare și o 
forță creatoare demne de toată lau
da. Un merit deosebit în această 
privință revine antrenorului echi
pei, prof. Constantin Lache.

O accentuată tendință spre pro
gres se observă și la formația fe
minină Știința Min. Invățămîntu- 
lui, ale cărei jucătoare au căpătat, 
în sfîrșit, siguranță în joc și încre
dere în forțele proprii.

O mențiune pentru debutantele 
în campionatele categoriilor A., 
Repr. or. Făgăraș la băieți și Fla
mura roșie Steagul roșu, Flamura 
roșie Sighișoara la fete, care, pînă 
acum, s-au „descurcat” lăudabil.

SCOR ȘI... PREGĂTIRE FIZICĂ

Fără îndoială că scorul final al 
unei partide nu este determinat de 
un singur element al pregătirii e- 
chipelor. In schimb, este neîndo
ielnic că „prăbușirile" de la o re
priză la alta ale unor formații se 
datoresc în primul rînd lipsei de 
pregătire fizică Și astfel de exem
ple n-au lipsit nici în recenta etapă 
a campionatelor. De pildă, echipa 
feminină Știința Timișoara a rezis
tat timp de o repriză în fața echi
pei campioane. Progresul Tg. Mu
reș, cedînd după aceea la scor: 5-0 
(0-0). Aspecte asemănătoare am în- 
tîinit, tot în campionatul feminin, 
în joouriie Știința I.C.F. — Metalul

Atunci cînd a fost întocmit ca
lendarul competițional pentru acest 
an, desigur că nimeni nu s-a gîn- 
d'it că în zilele de 7 și 8 aprilie — 
cînd a fost programată deschide
rea sezonului de pistă, prin con
cursul republican de primăvară — 
timpul va fi atît de rău incit să 
poată stînjeni eforturile atleților 
participanți. Și, într-adevăr, con
dițiile în care s-au deslăv-HBț >n" 
trecerile primului concurs oficial 
în aer liber au fost cît se poate 
de grele. Timoul neprielnic din 
lunile februarie și martie a împie
dicat ieșirile în aar liber, iar a- 
poi, cînd timpul s a îmbunătățit, 
atleții tot nu au putut trece la an
trenamente pe pistă, întrucît cele 
mai multe stadioane, fiind prost 
gospodărite, au fost lăsate cu pis
tele acoperite de zăpadă. In aceste 
condițiuni, cei mai mulți dintre af- 
leți și.au făcut prima isșire pe 
pistă cu ocazia concursului repu
blican de primăvară. Totul ar ti 
fost bine și așa (cu atît mai mult 
cu cît pista stadionului Tineretu
lui fusese atent pregătită pentru 
concurs), dar în zilele întrecerilor 
timpul a fost complet neprielnic, 
răsturnînd multe socoteli. Iată de 
ce, rezultatele acestui prim con
curs al anului 1956 trebuie privite 
și apreciate ca atare și iată de ce pu
tem constata că — în general—re
zultatele atleților și atletelor noas
tre au arătat că pregătirea efec
tuată de ei pînă acum a fost la înăl
țime și că va putea da roadele aș
teptate chiar la primele concursuri 
ce vor veni. Abia atunci se va 
putea judeca, obiectiv felul în care 
au știut să muncească și au muncit 
atleții noștri, calitatea acestei 
munci de pregătire. Dar și așa, 
dună acest prim concurs, putem 
remarca faptul că la multe probe 
(ne gîndim în special la acelea 
care s-au desfășurat în aer liber) 
au fost obținute cîteva perfor
manțe superioare, în majoritatea 
cazurilor, celor înregistrate în anii

Prmul concurs de pentstloiD $hi acest an
Săptămîna trecută a avut loc 

în Capitală primul concurs de 
pentatlon modern din acest an. 
întrecerea a fost organizată în 

condiții de iarnă, adică proba de 
călărie, în loc să se desfășoare pe 
teren variat în aer liber, a avut 
loc în manej. Concursul a avut 
drapt scop să verifice gradul de 
pregătire tehnic, tactic, fizic și 
moral-volitiv al pentatloniștilor. 
Comportarea concurenților și re
zultatele ■ au arătat că pentatlo- 
niștii bucureșteni au atins în cea 
mai mare măsură obiectivele de 
pregătire propuse pentru perioada 
de iarnă, cu toate că timpul ne
favorabil a îngreunat simțitor an
trenamentele în special la tir și 
atletism. Pregătirea moral-volitivă 
a acestor concurenți nu este deo
camdată corespunzătoare. La tir 

de handbal
Reșița, Flamurii roșd Sighișoara- •
Avîntu'l Codilea și în unele meciuri
masculine de cat. A. ș B.

Concluzia: mai multă atenție
pregătirii fizice, în special la echi-
pele feminine.

CLASAMENTELE LA ZI

MASCULIN CAT A.

1. Dinamo Or. Stalin 3300 26:13 6
.2. Știința Timișoara 3 3 0 0 21:13 6
3. Voința Sibiu 3201 19:16 4
4. Flacăra Ploeșu 3201 20:17 4
5. Repr. or. Făgăraș 3201 16:16 4
6. Metalul Timișoara 3 111 15:15 3
7. Metalul Reșița 3102 24:25 2
8. C.C.A. 3021 21:25 2
9. Știința Iași 3102 13:18 2

10. Progresul Arad 3 10 2 J8:37 2
11. FI. roșie Cisnădie 3012 18:20 1
12. Dinamo 6 3003 13:19 0

FEMININ CAT. A

1. Progresul Tg. Mureș 3 3 0 0 13: 0 6
2. FI. r. Steagul roșu 3 3 0 0 14: 5 6
3. Știința Min. înv. 3 3 0 0 10: 4 6
4. FI. roșie Sibiu 3 3 0 0 10: 5 6
5. Știința I.C.F. 3 2 0 1 10: 6 4
6. Progresul Or. Stalin 3 2 0 1 11: 7 4
7. FI. roșie Sighișoara 3 2 0 1 10: 9 4
8. FI. roșie U.T.T. 3003 G:12 0
9. Avîntul Codle-a 3 0 0 3 6:13 0
10-11. Știinta Timișoara 3003 3:14 0
10-11. Metalul Reșița 3003 3:14 0
12. FI. roșie Buhuși 3003 1: 8 0

MASCULIN CAT. B

1. Recolta Jimbolia 3300 22:11 6
2. Progresul Odorhei 3300 28:15 6
3. Știința I.C.F. 3300 30:18 6
4. știința Galați 3201 21:25 4
5. Locomotiva G. N. 3102 20:17 2
6. Met. I.C.M. Reșița 3 1 0 2 19:20 2
7. Recolta Variaș 3 10 2 15:17 2
8. Dinamo Tg. Mureș 3 1 0 2 21:24 2
9. Constructorul Sibiu 3 10 2 19:22 2

10. Frogresul Bacău 3102 17:24 2
11. Metalul Tîrgoviște 3102 12:17 2
12. Știința Cluj 3 0 0 3 12:26 0

trecuții în aceeași perioadă a anu
lui. La 800 m. — de exemplu — 
Zoltan Vamoș s-a prezentat bine 
pregătit și cu o concepție nouă 
despre tactica alergării, ducînd 
trena cursei de la început și pînă 
la 750 m. unde a fost întrecut de 
MIhaly, care însă nu a ieșit nici 
un moment să conducă în cursă, 
în schimb, acest lucru l-au făcut, 
pa rînd, cei mai buni dintre parti
cipant» la 5.000 m. și rezultatele 
s au văzut. In nici o altă cursă 
pînă acum (în aprilie), nu au pu
tut fi înregistrați 12 atlet! sub 
16:00,0, dintre care primii doi sub 
15 minute. Merită a fi subliniată 
comportarea lui V. Pop, C, Gre- 
cescu, T. Strzelbiscki, I. Bădici și
l. Veliciu (acesta a marcat un 
progres de peste 20 sec. față da 
cel mai bun rezultat al său din 
1955).

Rezultate promițătoare au mar
cat : A. Demeter și Gh. Popescu la 
suliță; C. Dumitru la ciocan ; E. 
Vîlsan la disc; D. Bîrdău la 1.500
m. ; Al. Sicoe și I. Luță la 200 m.; 
N. Pasciuc, E. Budia și G. Mogoș 
la 800 m. ; D. Paraschivescu, H 
Răcescu (care a reintrat cu acest 
prilej) și ,M. Neagu la 10 km. 
marș.

Față de felul în care s-au com
portat cei mai mulți dintre atleții 
fruntași, așteotăm cu încredere e- 
volutiia lor viitoare.

ROMEO VILARA
ARAD (prin telefon). — In pau

za meciului de fotbal desfășurat 
duminică în localitate, cîțiva atleți 
au participat la probe demonstra
tive. Iată rezultatele: 100 tn. : Ion 
Wiesenmayer 11,4: Ion Opriș 11,6; 
200 m. : Lothar Marks 23,0; Iile 
Save! 23.2; 2 km. marș: Nicolae 
Liga 9 06.8; Ion Baboe 9:20,0; 
ștafeta 4+3+2+100 m.: echipa 
Save!. Marks. Wiesenmayer, O- 
pr’ș 2:03,6. Timpul a fost frumos, 
dar friguros.

St. Weinberger, corespondent 

și scrima ei au arătat o stare de 
emotivitate exagerată, lipsă de 
stăpînire de sine și uneori chiar 
neîncredere în forțele proprii. Din 
această cauză, rezultatele înre
gistrate sînt inferioare posibilită
ților lor actuale tehnice și fizice. 
Această emotivitate de care dau 
dovadă pentatloniștii noștri este 
cauzată de lipsa de concursuri. 
In perioada care a trecut, ei n-au 
fest. suficient angrenați în între
ceri de scrimă și de tir, în cadrul 
cărora să capete rutina de concurs 
necesară, precum și încredere în 
forțele lor. Se impune ca pe vii
tor să fie introduse în programul 
de pregătire al pentatlon'ștdor, 
cît mai multe concursuri de tir și 
scrimă. în așa fel incit pentatlo; 
niștii să se poată întrece cu cei 
mai buni sportivi din disciplined 
respective.

In proba de călărie, concurenții 
au manifestat mai multă siguran
ță, îndemînare și curaj în con
ducerea calului. De asemenea, toți 
pentatloniștii sînt înfr-un progres 
simțitor atît în privința condu
cerii calului pe parcurs cît și în 
aceea a sti’ului de săritură. La 
natație, proba la care pentatlo
niștii bucureșteni aveau multe lip
suri, obținînd rezultate inferioare 
față de performanțele de la cele
lalte discipline sportive, rezulta
tele actuale sînt mult îmbunătă
țite. Ele pot fi însă ameliorate 
dacă se va insista asupra perfec
ționării startului și în special a 
întoarcerilor.

In cadrul concursului au fost 
obținute următoarele rezultate pe 
puncte: călărie: 1—7. V. Man
ciu, C. Vena. V. Teodorescu, W. 
Roman, D. Popescu, A. Stoenescu 
și A. Bruja — 1000 puncte; scri
mă : 1. A. Bruia — 954 p„ 2. V. 
Teodorescu — 862 p., 3. D. Țin
tea —- 724 p., 4. W. Roman — 
678 p., 5-7. C. Vena, V. Man- 
ciu și D. Popescu — 632 p.; tir: 
1. V. Manciu — 880 p., 2. D. Po- 
pescu — 800 p., 3. D. Țintea — 
780 p., 4. C. Vena — 740 p., 5. 
A. Stoenescu — 720 p., 6. R. lor 
gulescu — 580 p.; înot: 1. G 
Cociuban — 1050 p., 2. D. lonej 
seu — 940 p., 3. D. Țintea — 92C 
p. 4. A. Stoenescu — 915 p., 5. V 
Manciu — 840 p., 6. C. Vena —( 
835 p.; atletism: 1. D. Popescu — 
1000 ț>., 2. A. Bruja — 970 p., 3 
V. Teodorescu — 964 p._ 4. P 
Pufan — 940 p., 5. C. Vena — 
922 p., 6. W. Roman — 916 p. 
clasament general: 1. V. Manei: 
----- 4250 o.. 2. D. Popescu — 
4247 p. 3. C. Vena — 4129 p., 4. D 
Țintea — 4095 p„ 5. A. Stoene 
seu — 3988 p-, 6. A. Bruja - 
3964 p,



socotite adevă- 
afiș“ la catego- 
Astfel, în limi- 

cocoș, Toma 
Nicolae Mîn-

Fruntașii boxului nostru 
evoluează joi seara 

in Capitală
Pentru joi seara a fost anun

țată o nouă reuniune pugilistică. 
Treptele ringului vor fi urc-ate, 
de astă dată, de cîțiva dintre 
fruntașii sportului cu mănuși 
iar unele dintre partidele pro
gramate pot fi 
rate „capete de 
riile respective, 
tele categoriei 
Constantin și 
dreanu vor susține o dispută 
care se anunță sub cele mai pro
mițătoare auspicii. Nu mai pu
țin atractivă se anunță reedita
rea „duelului" Gh. Fiat—Dănîlă 
Done, în limitele categoriei 
semiușoare.

Programul acestei reuniuni 
cuprinde și alte întîlniri intere
sante. Iată le: M. Dobrescu—Șt. 
Dumitrache; Eustațiu Mărgă
rit—Ilie Gheorghe; Constantin 
Dumitrescu—Mircea Albu; Fran, 
cisc Ambruș—Francisc Bucsay; 
N. Linca—I. Schwartz sau Ma
rin Ciobanu și Octavian Ere. 
mia—Dinu Eugen.

Sala în care va avea loc a- 
caastă reuniune n.a fost tacă 
stabilită, urmînd să fie anun
țată în numărul de joi al ziaru
lui nostru

1

VĂ MAI AMINTIT! DE
„Sprintul final a început. Iugo

slavii imprimă întrecerii un tempo 
rapid. Cu tot vîntul puternic care 
suflă din față, ritmul impus de a- 
lergătorii iugoslavi evadați din 
pluton face ca lupta să fie tot mai 
aprigă...".

Așa au transmis radio-reporterii 
postului Varșovia impresiile lor 
dintr-o etapă a primai ediții a 
Cursei Păcii desfășurată concomi
tent pe traseul Varșovia-Prag a și 
Praga-Varșovia.

Atunci cicliștii iugoslavi au rea
lizat performanțe deosebit de va
lorcase. La Pardubice etapa a fost 
cîștigată de Porecki și Zorici. La 
Lodz, alergătorii Salman și Prosi- 
nek au pierdut la limită în fața 
lini Vesely și, în general, în toate 
etapele, ei au fost prezenți la sprin
tul final. Porecki, Zorici, Trifuno- 
vici, Horvatici, Tierzici și Todoro- 
vici făceau parte din echipa Iugo
slaviei care a luat startul la Pra
ga, iar Prosinek, Horvatek, Solman, 
Iesici și Strain în echipa care 
pleca di,n Varșovia. In prima edi
ție a Cursei Păcii, învingător la 
Praga, a fost ciclistul iugoslav 
Prosinek (oare a cîștigat de altfel 
și Turul Romîniei în 1948) i a r Ta 
Varșovia tot un ciclist iugoslav, 
Zorici a ocuoat primul loc.

Anul aceste, cicliștii iugoslavi 
iau parte din nou la importanta 
întrecere. Lotul iugoslav pentru cea 
de a IX-a ediție a Cursei Păcii 
este pregătit de Ivan Sironi, an
trenorul lotului național. Dintre ci
cliștii care au luat started în prima 
ediție a rămas în echipă doar Zo
rici, care este considerat ca un 
Vesely sau Voiczyk al ciclismului 
iugoslav. Iosici nu mai concurea
ză. El îndeplinește astăzi funcția 
de secretar al Federației Iugoslave 
de ciclism. Totuși, el l-a antrenat 
pe fratele său mai mic Miroslav, 
care a devenit campion al țării și 
va face parte în mod sigur din 
echipa iugoslavă. De altfel, el a 
participat la ediția de anul trecut 
a Turului Egiptului. O cădere gra
vă La forțat însă să abandoneze.

De la 20 martie cicliștii iugoslavi 
au început pregătirile în vederea 
marii competiții. Din lotul iugoslav 
notăm De „egiptenii", Petrovici, 
Jugo. Baicf, Vukasan. Alături de << 
aceștia se mai pregătesc o serie de >1 
tineri alergători ca : Varga, Pici- X 
ga, Kulevski, Țvein, Țolicî. Bogo- y 
viei. Locul de antrenament este x 
localitatea Opatia de pe malul A- y 
d'riaticii. y

Cicliștii iugoslavi vor. concuila y 
■ pe biciclete de fabricație iugoslavă y 

marca ,,Rog“. Fabrica se află în y 
orașul Lkubliana. Aceste biciclete X 
au fost încercate în Turul Egiptu- y 
Iui și am dat rezultate foarte bune. <'

9 (prin teie-

amă-
Unul 

mem-

ORAȘUL STALIN 
fon de la trimisul nostru).— Tem
peratura în localitate continuă să 
se mențină foarte 
unele puncte de pe 
pătrunde adine în 
dc-a dreptul ger.

condițiuni, precum și datorită du
rității deosebite a traseului cam
pionatului republican motociclist 
de regularitate și rezistență, a- 
ceastă competiție — după cum 
subliniază concurenții în discuțiile 
lor premergătoare probei — se 
anunță pe drept cuvînt cu mult 
mai dificilă decît anterioarele edi
ții ale acestui campionat.

In acest sens, notăm un 
nunt îndeajuns de grăitor, 
din concurenți, N. Popescu, 
bru al centrului Metalul C.C.S., a 
venit aci pe ruta București—Pite
ști—-Cîmpulung—Bran. Pe serpen
tinele coborîșului 
Orașul Stalin, el 
extrem de grea 
borît cu frînele 
din pricina frigului, 
două ore de la sosire, frînele nu 
putuseră fi repuse complet în 
funcțiune. Astfel fiind, concuren
ții și-au luat toate măsurile pen
tru a putea face față atît frigu
lui cît și traseului (astăzi plin de 
gheată și zăpadă pe alocuri).

Prima etapă se va desfășura 
mîine (N. R. astăzi) pe un cir
cuit care atinge următoarele pune-

scăzută. In 
traseul care 
munți, este 

In asemenea

de la Bran spre 
a fost pus la o 

încercare: a co- 
complet blocate, 

Nici după

PROSINEK Șl ZORICI?

mai

an-

Localitatea Klanovițe, aflată în 
apropiere de Praga este „cartierul 
general" al cicliștilor cehoslovaci. 
Aici s-au adqn.at 12 dintre cei 
buni rutieri, care se pregătesc sub 
supravegherea colectivuilul de 
trenori. In afară de aceștia, au mai 
sosit de curînd alți 14 alergători 
tineri, „speranțele" ciclismului ce
hoslovac. Ei se vor antrena în co
mun cu ceilalți cicliști, însă în a- 
cest an nu vor concura încă în 
Cursa Păcii. Prin pregătirea lor 
se urmărește formarea unui lot 
ma.i mare de cicliști fruntași care 
să poată lua startul la numeroa
sele competiții interne și interna
ționale ce vor avea loc anul acesta.

Lotul de cicliști vizat penfru 
Cursa Păcii a trecut la antrena
mente intensive, parcurgînd zilnic 
între 100-160 km. Timpul, care s-a 
îmbunătățit mult favorizează pre
gătirile cicliștilor. Sâptănfînal au 
loc curse de control, urmînd ca 
echipa definitivă să fie alcătuită 
la sfîrșitul acestei luni.

(

Natația australiană la început de an olimpic (I)
încă de la începutul lui ianuarie 

piscinele australiene au fost tea
trul unor mari întreceri de înot.

In general, aoeastă disciplină 
sportivă cunoaște o popularitate 
imensă în Australia. Dovadă: în 
toate școlile dlin această insulă- 
continent, încapînd cu clasele cele 
mai mici, înotul este un obiect de 
predare obligatoriu. Au loc cu re
gularitate concursuri și competiții, 
iar în foarte multe orașe ale țării 
există, pe lingă condițiile naturale 
pentru practicarea înotului, nume
roase bazine descoperite și acope
rite.

Nu-i de mirare, deci, că în ulti
mii ani natația australiană s-a a- 
firmat pe plan internaționali prin 
cîteva nume care în scurt timp au 
devenit bine cunoscute prin per
formanțele și recordurile trecute 
în dreptul lor.

UN PASIONANT DUEL: DAWN 
FRASER-LORRAINE CRAPP

Actuala ediție a campionatelor 
de înot ale Australiei (Sidney 
17-25 februarie, piscina North Sid
ney Olimpique, 55 yards cu apă 
ușor sărată) a fost precedată de 
un mare număr de concursuri in
terne și internaționale. In toate a- 
ceste întreceri, pe listele primelor

si rezistentă
te : Orașul Stalin—Tohanul Ve
chi—Șinca Veche—Hoghiz—Fel- 
dioara—Orașul Stalin. Circuitul va 
fi acoperit de două ori, totalizîn- 
du-se 312 km. Din lista partici
pantelor notăm : Ludovic Szabo, 
campion pe 1955, Gh. Ioniță, D. 
Dumitrache (C.C.A.), Iosif Popa, 
C. Nede'cu. M. Cernescu, N. Să- 
răteanu (Dinamo), C. Radovici, B. 
Predescu (Metalul) și alte elemen
te, din Capitală și dm cuprinsul 
țarii, capabile de comportări de 
frunte și chiar de unele surprize.

GH. ȘTEFANESCU

Primele rezultate 
ale „Cwpes Orașelor

la gimnastică
întrecerea din cadrul „Cupei O- 

rașelor la gimnastică a început cu 
desfășurarea etapei I-a, care a a- 
avut loc la 8 aprilie. Iată cîteva 
din rezultatele pe care ni le-au 
transmis corespondenții noștri:

București. Clasamentul- în această 
etapă s-a făcut numai individual 
deoarece gimnaștii calificați (în 
concursul de selecție) pentru aceas
tă etapă din asociațiile Dinamo, 
Știința și Progresul, nu s-au pre
zentat. Rezultate tehnice: FETE: 
cat. I: Maria Catrina (Progresul) 
53,45 p. cat. a ILa: E. Teisan 
(Constructorul) 51,80 p. cat. a II-a- 
Ștefania Predescu (Dinamo) 53,55 
p. BĂIEȚI: cat. I: Andrei Elekes 
(C.C.A.)53,25 p.; cat. a II-a: T. 
Constantinescu (Metalul) 50,70 p. 
cat. a IlI-a: D. Ștefănescu (Locomo
tiva) și M. Iordan (El. roșie) 47,20 
p. (1. Kajiff man-corespondent).

Sibiu. Concursul de la Sibiu a 
fost dominat de reprezentanții Ora
șului Stalin. Clasamentul este ur
mătorul: ECHIPE: 1. Orașul Stalin 
403,68 p.; 2. Tg. Mureș 400,55 p.; 
3. Sibiu 372,40 p. Individual: cat. 
I: G. Tohăneanu (Or. Stalin) 55,53 
p.; cat. a II-a: F. Stoll (Or. Stalin) 
52,40 p.; cat. a IlI-a: Șt. Tiiroczi 
(Tg. Muireș) 52,15 p. (C. Pitaru- 
corespondent).

Timișoara» Au participat gim
naștii din Arad, Reșița și Timișoa
ra. Clasamentul: 1. Arad 395,10 p.;
2. Reșița 387,65 p.; 3. Timișoara
348,60 p. Individual: cat I: Iacob 
Neubauer (Reșița) 54,05 p.; cat. a 
II-a: Cezar Ccntișca (Arad) 52,55 
P-; cat- a ILI-a: Marius Vlaga (Ti
mișoara) 52,70 p. (L. Orban — 
corespondent).

Orașul Stalin. Concursul a avut 
loc în sala de gimnastică a In
stitutului de Mecanică. S-au întîlnit 
reprezentativele feminine ale orașe
lor Tg. Mureș, Sibiu și Orașul 
Stalin. Rezultate: 1. Orașul Stalin 
395,15 p.; 2. Tg. Mureș 380,05 p.;
3. Sibiu 379,05 p. Individual: cat. I:
Elena Elias (Or. Stalin) 51,20 p.; 
cat. a II-a: K- Mateiaș 52,80 p.;
cat. a IlI-a: M. Szabo 50,40 p.(Al. 
Dincă — corespondent).

Performanțele feminine
clasate figurau invariabil Dawn 
Fraser și Lorraine Crapp, cărora li 
se adăuga dteseori foarte tînăra 
înotătoare Faith Leech. In toate 
probele de înot liber, la campio
natele australiene lupta pentru titlu 
s-a dat între Fraser și Crapp. Pri
ma a cîștigat probele 110 și 220 
yarzi în 1:04,5 și respectiv 2:21,2 
noi recorduri mondiale, întrecîm- 
du-le pe parcurs și pe cele de la 
100 și 200 m.. fiind cronometrată 
la 1:04,1 și 2:20,6. Crapp și-a luat 
revanșa în cuirsa de 440 yarzi, sta
bilind de asemenea două noi re
corduri mondiale, a4.it pe distanța 
anglo-saxonă, cît și pe cea expri
mată în metri. Timpurile realizate 
fiind 5:05,9 și — respectiv — 
4:59,9. Este interesantă compara
ția rezultatelor celor dbuă înotă
toare- obținute la campionatele din 
1955 și 1956. Astfel, Fraser a mar
cat la 110 yarzi un progres de 3,1 
sec., iar la 220 yarzi de 8,1 sec.; 
Crapp pe 440 yarzi a coborît per
formanța sa eu nu mai puțin de 
25 sec. ț

Acest cuplu valoros este comple
tat cu alte două înotătoare deose
bit de puternica: Faith Leech și 
Jeanette Munro și ele excelente 
viteziste. In momentul de față pe 
lista celor mai bune 10 perfor
manțe mondiala în proba de 100

De la stingă la dreapta Maria Rodionova, Rlavdia Koroleva, Ni- 
nela Jijina și Zinaida Denikina.

1
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Recordurile mondiale la ciclismul de pistă (!)
27 de recorduri in 99 zile

Pentru ciclismul pe 
1955 a fost bogat în 
de valoare. Astfel, pe 
Milano, Tuia, Londra, 
ales din Ircutsc, 
tele din diferite țări (U.R.S.S., 
Franța, Italia, Anglia și chiar din 
Venezuela) au înregistrat perfor
manțe de un înalt nivel, cu care 
au stabilit noi recorduri ale lumii.

Uniunea Ciclistă Internațională 
(U.C.I.) a omologat în anul 1955, 
toate recordurile stabilite, iar tabe
lele performanțelor arată că la ora 
actuală, alergătoarele sovietice dețin 
toate recordurile lumii în probele 
pe pistă. Dar, mai grăitoare decît 
orice alt comentariu este însăși lista 
cu evoluția performanțelor în anul 
1955, pe care o dăm în întregime 
mai jos.

PROBE

pistă anul 
performanțe 
pistele din 
Paris și mai 

cicliștii și ciclis-

CU START LANSAT

200 m.

(Anglia) 14,4 sec. LondraD. Franks ,___„.
15.6.1955; L. Razuvaeva (U.R.S.S.) 12,3 
Ircutsc 17.7.1955.

500 m.

(Anglia) 14,4 sec. Londra 
Haritonides-Brein (Fran- 
Paris 22 5.1955; L. Razu- 

(U.R.S.S.) 32,8 sec. Ircutsc

D. Franks 
16.4.1955; L. 
ța) 36,8 sec. 
vaeva 
17.7.1955

1000 m

J. Beli (Anglia) 1:26,0 Londra 23.4.1955;
K. Hawkins (Anglia) 1:24,8 Londra 
25.5.1955; L. Kuznețova (U.R.S.S.) 
1:19,9 Ircutsc 16.6.1955; L. Kotcetova 
(U.R.S.S.) 1:18,0 Tuia 20.6.1955; I. Slius- 
sar (U.R.S.S.) 1:16,7 Ircutsc 26.0.1955; 
N. Sadovaia (U.R.S.S.) 1:16,4 Ircutsc 
5.7.1955;
Ircutsc 
(U.R.S.S.) 
Brovina
17.7.1955.

L. Brovina (U.R.S.S.) 1:14,0
16.7.1955; L.

1:13,8 Tuia
(U.R.S.S.)

Kotcetova
16.7.1955; L. 

1:12,9 Ircutsc

PROBE CU START DE PE LOC

1:25,2 Londra

1000 m.

D. Franks (Anglia)
25.5.1955; L. Kotcetova (U.R.S.S.) 1:21,3
Tuia 20.6.1955; L. Razuvaeva (U.R.S.S.)

in. liber tinerele înotătoare austra
liene dețin primele locuri :

I. Anne Dawn Fraser (19 ainâ) 
1:04,1.

2 Faith Leech (14 ani) 1:05,0.
3. Lorraine Crapp (17 ani) 1:05,2. 
Toate aceste performanțe au fost 

realizate în bazin de 55 yarzi,

CE NU S-A PUTUT FACE IN
20 DE ANI-

Fraser a avut satisfacția să în
treacă im decurs de trei zile două

- 55
110
220
440

yarzi 
yarzi 
yarzi 
yarzi

50,29
100,58
201,16
402,32 

m. 
m. 
m. 
m.

i

dintre cele mai vechi recorduri 
mondiale în înotai feminin, căci 
atît performanța olandezei Willy 
den Ouden pe 100 m. (1:04,6) 
cît și cea a danezei Ranghinald 
Hveger pe 200 m. (2:21,7) fuseseră 
stabilite cu două decenii în urmă 
și... în bazine de 25 m. Lorraine 
Crapp a deposedat-o pe Hveger și 
de recordul pe 400 m., fiind tot
odată prima înotătoare care co
boară sub bariera celor 5 minute

1:19,0 Tuia 26.6.1956; L. Brovina
(U.R.S.S.) 1:17,9 Ircutsc 23.7.1955.

5000 m.

K. Hawkins (Anglia) 7:53,8 Londra 
30.4.1955; K. Hawkins (Anglia) 7:53,4 
Londra 22.6.1955; N. Sadovaia (U.R.S.S.) 
7:03,3 Ircutsc 2.7.1955.

10.000 m.

K. Hawkins (Anglia) 15:58,0 Londra 
30.4.1955; D. Franks (Anglia) 15:37,4 
Londra 8.6 1956; M. Taranova (U.R.S.S.) 
14:45,1 Ircutsc 2,7.1955.

20 km.

V. Jurldna (U.R.S.S.) 30:38,0 Ircutse
2.7.1955.

100 km,

L. Golubeva (U.R.S.S.) 2h49:59,7 Ir- 
cutsc 2.7.1955.

Recordul orei

T Novikova (U.R.S.S.) 38,473 km.
Ircutsc 7.7.1955.

Recapitulînd, constatăm că tabe
la recordurilor mondiale în probele 
feminine de pistă a suferit, în 99 
de zile, nu mai puțin de 27 modifi
cări, dintre oare 17 (și cete mai va
loroase) se datoresc sportivelor so
vietice.

Lista marilor performanțe femi- 
nine în ciclism pe 1955 nu poate fi 
încheiată fără să se amintească de 
o altă performanță excepțională — 
de astă dată la o probă disputată 
în afara velodromului — realizată 
de ciclistele sovietice. Este vorba de 
excepționalul rezultat obținut către 
sfîrșitul sezonului de fond de pa
tru alergătoare sovietice, maestrele 
sportului, Maria Rodionova, Klav- 
dia Koroleva, Ninela Jijina și Zi
naida Denikina care au alergat 25 
km. în 37 min. 33 sec. 7/10. Media 
orară: 40.530 km.! Iată o perfor
manță care a produs — firește — o 
impresie extraordinară în lumea în
treagă.

pe această distanță deosebit de 
dificilă.

Dar nu numai în probele de înot 
liber au fost realizate progresele de 
care vorbeam mal sus. Și în ce
lelalte stiluri valoarea performan
țelor se află la un înalt nivel, mai 
ales că au fost obținute în bazin 
maire, iar cîștigătoarele nu depă
șesc nici una vîrsta de 15 ani. 
lista celorlalte campioane:

110 yarzi spate — Beckett 
ani) 1:17,5.

220 yarzi bras — Evans 
ani) 3:05,4.

110 yarzi fluture — Bainbridge 
(15 ani) 1:16,8.

220 yarzi 4 stiluri Bainbridge 
2:50.2.

Iată

(14

(15

După încheierea campionatelor de 
înot ale Australiei, ale căror amă
nunte ne-au fost transmise de zia
ristul australian K. D. Gott din 
Melbourne, o nouă știre a produs 
o mare senzație în natația mon
dială. Tînăra Cockle Gastelaars a 
parcurs 100 m. liber (bazin de 25 
m.) cu timpul de 1:04,2... înapoind 
Olandei recordul mondial care î 
fusese „răpit" doar pentru 11 zile



Deși lupta este foarte strinsă

Smîslov, Keres și Bronstein 
domină turneul de la Amsterdam

de 
de

De la turneul internațional 
șah aii oandidaților la titlul 
campion mondial ne-a parvenit 
astăzi un singur rezultat: Petro
sian a cîștigat partida întreruptă 
în runda a Vl-a cu Pilnik, astfel 
că acum se află doar la un punct 
de primul clasat deși, după cum 
se știe tînărul mare maestru a a- 
vut un start slab, pierzînd prime
le două întîlniri din cadrul tur
neului.

Pînă la închiderea ediției nu am 
putut intra în posesia rezultatelor 
rundei a VIII-a, ale cărei partide 
s-au încheiat noaptea tîrziu. De 
aceea ne vom rezuma la a face 
un scurt comentariu asupra clasa
mentului după primele șapte run
de. Așa cum am anunțat, patru

• La New-Haven, intr-un bazin 
de 25 m., ștafeta de 4x180 m. liber a 
universității Yale (S.U.A.) a reușit 
să doboare recordul mondial al aces
tei probe. Cele 4 schimburi au par
curs distanța în 3’44”1, deci cu o me
die de 56 secunde pe 160 m. Vechiul 
record mondial (3’4G”8) aparținea șta
fetei japoneze.

partide sînt întrerupte: Bronstein 
— Gheftler, în care la mutarea 
98-a Bronstein continuă să deți
nă un pion în plus, Panno — Ke
res, în care marele maestru sovi
etic are același avantaj material, 
Spasski — Gheller, în oare cel din 
urmă are avantajul a două piese 
ușoare pentru turn și Pilnik — 
SzabO, partidă întreruptă într-o 
poziție complicată, greu de apre
ciat. După toate probabilitățile 
Bronstein și Keres vor cîștiga în
treruptele lor ajungîndu-1 astfel pe 
Smîslov pe primul loc. In acest 
caz, învingătorul primului tur aî 
turneului se va decide în rundele 
a VIII-a și a IX-a. Gheller în ca
zul victoriei la Spasski se va men
ține în imediata apropiere a celor 
trei fruntași.

Din rîndul celorlalți cancurenți, 
trebuie să remarcăm jocul bun al 
lui Filip, care a cîștigat partide 
valoroase la Szabo și Panno, ca 
și revenirea puternică a lui Petro
sian, care în ultimele cinci runde 
a realizat 3‘/i pct.

Iată acum clasamentul după șap. 
te runde :

1. Smîslov 
Bronstein 3*/2 
trosian 3'/ip.;
7. Szabo 3 p. (1) ; 8-9 Panno, 
Spasski 2‘/2 (1) ; 10. Pilnik 1'/, 
P. (1).

4!/2 p.; 2-3. Keres, 
(1) ; 4-5. Filip, Pe- 
6. Gheller 3 p. (2);

man
ia To-

a La Stockholm s-a desfășurat de 
curînd întîlnîrea internațională de box 
dintre reprezentativele Suediei și Da
nemarcei. Victoria a revenit boxeri
lor suedezi cu scorul de 14-6.

® Echipa de box Vojvodina Novi 
Sad, care se află în turneu în R.P. 
Bulgaria, a mai susținut două întîlniri. 
Miercurea trecută la Plovdiv, echipa 
Torpedo a dispus de oaspeți cu 14-6. 
Sîmbătă 7 aprilie, la Russe, Vojvodina 
a întrecut pe Torpedo din localitate 
cu 12-8.

SURPRIZE IN CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASĂ
Angelica Rozeanu, Ann Haydon, I. Andreadis, R. Bergman 

și L. Stipek eliminați din probele de simplu
TOKIO 9 (Agerpres).
In cadrul campionatelor 

diale de tenis de masă de
kio, la 8 aprilie s-au disputat pri
mele întîlniri în cadrul probelor 
de simplu bărbați și simplu fe
mei.

Proba de simplu femei) a în
ceput cu două mari surprize. An
gelica Rozeanu, deținătoarea titlu
lui mondial, a fost întrecută de 
japoneza Tasaka cu 3—0 (21—19, 
22—20; 32—30). După cum se 
remarcă din scorurile înregistrate 
în seturi, acest meci a dat loc 
unei lupte epuizante care a atins 
o tensiune de-a dreptul drama
tică. In fiecare set lupta a fost 
foarte strînsă, _scorul mergînd a- 
proape 
stră a 
victorie, 
fensivă, 
tul trei 
imposibile. Angelica Rozeanu nu 
a jucat în plenitudinea posibili
tăților sale. O altă mare favorită 
a probei, jucătoarea japoneză 

Tanaka, a fost eliminată din con
curs, pierzînd cu 2—3 (21—14,
12—21, 16—21, 22—20, 22—24) 

partida cu jucătoarea Wie Sang 
Suk (Coreea de Sud). Ella Zeller 
a jucat foarte bine împotriva ja
ponezei Yamaizumi pe care a în
vins-o în turul doi cu 3—0 (21—7, 
21—17, 21—11).

★
TOKIO 9 (Agerpres).
Luni, în campionatele 

de tenis de masă a 
seria surprizelor. După 
Rozeanu (R.P.R.) și Tanaka (Ja
ponia) alte două concurente de 
valoare, Ann
Rowe, au fost scoase din cursa 
pentru titlul mondial la proba

egal. Reprezentanta noa- 
fost mereu aproape de 
dar Tasaka a jucat în o- 
reușind mai ales în se- 
lovituri și tușuri aproape

mondiale 
continuat 
Angelica

Haydon și Diana

de simplu femei. Un succes în
semnata^ obținut tînăra jucătoare 

care 
după ce a învins în optimile de 
finală cu 3—0 pe japoneza Na- 
rahara, a eliminat în sferturile de 
finală pe jucătoarea engleză Dia
na Rowe cu scorul de 3—0. Re
prezentanta noastră a jucat ex
celent atît în atac cît și în apă
rare, demonstrînd o superioritate 
evidentă. Zeller a cîștigat primele 
două seturi cu același scor: 21—8 
iar setul trei l-a cucerit cu 21—17.
In urma acestei victorii Ella 

Zeller s-a calificat pentru semi
finalele probei, unde va întîlni 

pe japoneza Watanabe, semifina- 
lista probei de simplu la cam
pionatele mondiale desfășurate în 
1955 la Utrecht (Olanda). A doua 
semifinală va opune pe jucătoa- 
rea japoneză Eguchi compatrioa
tei sale Ohkawa. După cum se 
vede Zeller este singura jucă
toare europeană 

ricat pentru semifinale. Eguchi a 
reușit o performanță foarte bună 
eliminînd-o cu 3—0 pe engle

zoaica Ann Haydon după un joc 
spectaculos în care japoneza a 
contraatacai cu siguranță pe am
bele părți ale mesei. Jucătoarea 
Tasaka (Japonia) a fost învinsă 
cu 3—0 de Ohkawa (Japonia).

In meciurile probei de simplu 
masculin au fost înregistrate de 
asemenea rezultate neașteptate. In 
turul al treilea, Klein (S.U.A.) 
l-a întrecut cu 3—2 (21—12; 12-- 
21; 21—9; 16—21; 21—16) pe To
ma Reiter (R.P.R.) iar Miles 
(S.U.A.) l-a învins cu 3—0 
(16, 17, 11) pe campionul ceho
slovac I. Andreadis, unul din ia- 
voriții probei. In sferturile de fi
nală, jucătorul indian Nagaraj l-a 
eliminat cu 3—2 pe fostul cain-

din R.P.R., Ella Zeller,

care s-a caii-

(An-

avut 
Ha-

revan- 
lui

nou 
al 

trei

U.R.S.S

• In localitatea Cansas City (S.U.A.) 
s-a desfășurat un concurs de atletism 
pe teren acoperit în cadrul căruia a- 
tletul american Nieder a aruncat greu
tatea la 18,23 m., iar sud-africanul 
Kruger a sărit la prăjină 4,43 m. La 
Los Angeles, la un concurs desfășurat 
în aer liber, atletul Withfleld a reali
zat 1:50.3 pe 880 yarzi.

• Secția de rugbi de pe lingă Comi
tetul pentru Cultură Fizică și Sport 
din R.P. polonă a făcut cunoscut că în 
cadrul manifestațiilor sportive care 
se vor desfășura c» prilejul cursei ci
cliste Varșovla-Berlin-Praga, două 
selecționate de rugbi, una din R. Ce
hoslovacă și una din R.P. Romînă yor 
susține în orașele de etapă meciuri 
demonstrative în fața publicului po
lonez.

g, De curînd a luat sfîrșit primul 
curs al instructorilor de rugbi din 
R.P. Polonă. Primele meciuri se vor 
desfășura în octombrie în cadrul com
petiției „Cupa ziarului „Sport”. în
trecerile vor constitui campionatul 
neoficial al poloniei pe anul 1958.

A La 15 aprilie va începe campiona
tul de hochei pe iarbă din R.P. Po
lonă la care participă 12 echipe.

• intre 14 șl 27 aprilie se va desfă
șura la Nissa un mare concurs inter
național de călărie la care și-au anun
țat participarea călăreți din 11 țări.

SPARTAK ȘI T.D.S.A. — ECHIPELE 
IN FORMĂ

Etapa a doua a campionatului de 
fotbal al U.R.S.S. a ] ’ ' “ ’—“
extrem de aprigă șl

După înfrîngerea 
scorul de 6-0 în fața 
cova, echipa Casa __ ,. — 
Sverdlovsk a opus dinamoviștilor din 
Kiev o rezistență suprinzător de dîr- 
ză‘. De-a lungul celor 90 de minute de 
joc scorul a alternat în permanență: 
1-0, 1-1, 2-1, 2-2. In ultimele minute 
de joc însă, Dinamo a reușit să în
scrie punctul victoriei.

O desfășurare asemănătoare au a- 
vut partidele de la chișinău și Tbilisi. 
In capitala R.S.S. Moldovenești, Bure- 
vestnik din localitate a întîlnit pe 
Zenit Lenigrad. La încheierea primei 
reprize oaspții conduceau cu 2-0. 
După pauză însă, fotbaliștii moldo
veni atacă impetuos și obțin egala- 
rea. Dar și aci în ultimele minute 
de joc oaspeții marchează golul 
victoriei. La Tbilisi, în meciul 
Spartak-Dinamo, la scorul de 3-2 
pentru primii, Gogoberidze a ratat o 
lovitură de la 11 m„ care ar fi fost 
salvatoare pentru gruzini, o victorie 
categorică' a obținut Ț.D.S.A. în fața 
Rezervelor de Muncă. Militarii au a- 
vut jocul la discreție, conducînd la 
pauză cu scorul de 3-0.

Iată clasamentul după
1. Spartak Moscova
2. T.D.S.A.
3. Torpedo Moscova

prilejuit o luptă 
scoruri strânse, 
grea suferită cu 
lui Spartak Mos- 

Ofițerilor din

două etape: 
2200 9:24 
2 2 O O 7:3 4 
2 1 1 0 3:2 3

5
Politica 

struțului...
—

Recent, în cadrul unei ședințe a Adunării Naționale franceze, Mar
cel Viatte, deputat M.R.P. al districtului Jura s-a ocupat de.problema... 
'sportului și a sportivilor francezi. In legătură cu aceasta ziarul L’Hu- 
manite din 23 martie publică o caustică notă în care pune la punct 
lintervențîa tendențioasă a deputatului M.R.P.-ist.

„Nu vă mirați. Da ! Un deputat al M.R.P.-ului s-a gîndit, în sfîrșit, 
iți la problema sportului francez, scrie ziarul. Faptul este atît de rar 
lîncît trebuie semnalat.

Dar nu-i mai puțin adevărat că se impune o clarificare asupra in
tervenției domnului Viatte, care de acum îna’nte are dreptul la recu- 
moștința veșnică a sportivilor francezi...
i Dl. Viatte a cerut nici mai mult nici mai puțin ca Franța să nu fie 
ireprezentată la apropiatele Jocuri Olimpice. Chestiune de amor-pro- 
iPriu: Va fi bătută... Poftim !
i Curios cum acest deputat M.R.P., care se ocupă de soarta tine
retului francez, tăcea chitic cînd miniștrii M R P -ului trimiteau tine- 
[rctul francez să fie 
i Fără îndoială că 
'destul timp de cînd 
'conferințe.

Toate acestea se . . „__
după Jocurile Olimpice din 1952 n-au făcut nimic pentru 
consacrat sute de miliarde războiului, dar nimic pentru

Iar astăzi, cînd roadele politicii lor au un gust cam... astringent, 
ei preferă să adopte „politica struțului"...

bătut — și ucis — în Indochina.
francezii nu vor străluci la Jocurile Olimpice. E 
o spunem, iar F.S.G.T.-ul o arată în broșuri și

întîmplă pentru că guvernele care s-au succedat 
sport. Ele au 
tineret.

4. Dinamo Kiev
5-7. DinamoMoscova
5-7 Șahtior Stalino
5-7. Burevestnik 

Chișinău
8. Zenit Lenhgrad
9. Dinamo Tbilisi

1Q. Rezervele d'e Muncă
11. Lokomotiv Moscova
12. Casa Ofițerilor Sv.

R. P. Ungară

2
2
2

2
2
2
2
2
2

1 
0 
0

1 
1 
0 
0 
o 
o

1
2
2

o 
o 
1
1 
o 
o

0
0
0

1
1
1
1
2
2

PUȚINI SELECȚIONABILI PENTRU 
MECIURILE CU R.P.F. IUGOSLAVIA

Deși au trecut aproape două luni 
. de când a început campionatul ma

ghiar de fotbal, nu se poate spune 
nici acum că echipele fruntașe sînt 
în formă mulțumitoare. Sîmbătă la 
Budapesta, Voros Lobogo nu a reușit 
decît un meci nul cu Szegedi Hala- 
das, iar duminică, Honved a învins 
cu 1-0 pe Dozsa (a 10-a în clasament) 
după' o luptă dramatică. In sfîrșit, 
Kimizsi a suferit prima înfrângere, 
din partea echipei Vasas Bp. care în
registrează astfel prima ei victorie 
în actualul campionat. Coresponden
tul nostru din Budapesta, Subert Zol- 
tan, menționa că alcătuirea echipei 
în vederea meciurilor cu Iugoslavia 
de la 29 aprilie, rămâne o problemă 
dificilă. O serie d’e titulari .(Bozsik, 
Matrai, Lantos) nu ’ sînt în formă, 
iar alții (Szabo. Dekani, Csordas) se- 
lecționabili pentru echipa B sînt ac
cidentați.

Iată clasamentul:

3
2
2

2
2
1
1
0
0

4:3
2:2
2:2

:4 
:5 
:4
:5
:4
:9

5. Lazio 26 8 11 7 37:33 27
6. Spăl 26 9 9 8 32:31 27
7. Roma 26 9 9 8 33:32 27
8. Padova 26 12 3 11 34:33 27
9. Sampdoria 26 9 9 8 38:42 27

10. Juventus 26 6 14 6 22:27 26
11. Triestina 26 9 8 9 21:30 26
12. Napoli 26 8 8 10 38:39 24
13. Genova 26 9 6 11 39:40 24
14. Torino 26 9 6 11 32:35 24
15. Bologna 26 9 5 12 50:44 23
16. Lanerossi 26 7 9 10 21:28 23
17. Novara 26 6 9 11 31:36 21
18. Pro Patria 26 1 6 19 19:75 8

FOTBALIȘTII BRAZILIENI SUSȚIN
NUMEROASE INTl'LNIRI

IN EUROPA

După partida pe care a susținut'-o 
la Lisabona, echipa națională de fot
bal a Braziliei va juca la 11 aprilie 
la Zurich cu echipa națională a Elve
ției. Patru zile mai tîrziu, brazilienii 
vor juca la Viena cu selecționata 
Austriei. Apoi, ei vor juca la Praga, 
Roma, Istanbul, Lond'ra, unde vor în
tâlni, de asemenea, echipele națio
nale ale țărilor respective. Odată cu 
echipa națională s-au deplasat’ în Eu
ropa și echipe de club. Astfel, echipa 
Vasco de Gama a jucat duminică la 
Istanbul unde a fost întrecută de frun
tașa clasamentului turc, Fenerbahce 
cu 2—1. Tot în această lună 
vor veni în Europa echipele Portu- 
gesa și Sao Cristovao, care vor juca 
la Praga și Varșovia.

R, P. Bulgaria
1. Voros Lobogo
2. Honved
3. Kinizsi

4-5. Szegedi Haladas
4-5. Tatabanyai Banyasz

6. Pecsi Dozsa
7. Vasas Bp.
8. Salgotarjani Ban. 

Csepeli Vasas 
Dozsa
Szombathely Torekves 
Dorogi Ban.

Italia

4 3
4 2
4 2
5 2
4 2
4 1
4 2 0 2

4
4
4
4

1
1
1
1 
o
2

0
1
1
2
2
1

9. 
10. 
11. 
12.

14

112
112
10 3 
0 0 4

ECHIPE LUPTĂ PENTRU 
TAREA PENULTIMULUI LOC

EVI-

Mal sînt 8 etape pînă la terminarea 
campionatului italian și Fiorentina 
continuă să fie singura echipă neîn
vinsă. Se poate spune, fă'ră exagerare, 
că florentinii sînt virtuali campioni 
ai Italiei, deoarece ei au față de Mi
lano un avans de nu mai puțin 9 
puncte. Chiiar dacă Milano ar cîștiga 
toate meciurile (8) pentru Fiorentina 
— sînt suficiente numai 8 puncte din 
aceste 8 partide, pentru a cuceri tit
lul.

Pro Patria este candidată sigură la 
retrogradare. In schimb, nu se știe 
care va fi a doua echipă care retro
gradează, deoarece un număr de 14 
formații (de la locul IV la VXII) sînt 
despărțite d'oar de 6 puncte! Și în 
mod firesc, oricare din acestea sînt — 
conform calculului hîrtiei 
periculoasă”.

SCHIMBĂRI IN CLASAMENT

Etapa V-a a campionatului bulgar 
a fost caracterizată prin cîteva rezul
tate surpriză’, care au adus modifi
cări însemnate în clasament. De men
ționat prima înfrângere la scor a e- 
chitpei Narodna Armia din Plovdiv, 
care timp de 4 etape nu suferise nici 
o înfrîngere și nu primise nici un 
gol. Meciul nul realizat de Ț.D.N.A. 
i-a permis acesteia să treacă pe pri
mul loc, la egalitate de puncte cu 
Narodna Armia. Spartak Pleven a tre
cut pe locul trei în clasament. De re
marcat performanța noii promovate 
Torpedo Russe care, susținând1 3 în- 
tîlniri în decurs de 7 zile, a realizat 
tot atîtea meciuri nule.

Iată clasamentul primelor 5 echipe:
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1. ț.d.n.a.
2. Narodna Armia
3. Spartak Pleven
4. MJinior Dimitrovo
5. Uzina 12 Sofia

R. P. Polonă
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IlI-a

Clasamentul:

— în „zona

1. Fiorentina 26 17 9 0 48:14 43
2. Milano 26 14 6 6 58:34 34
3. Internazionale 26 13 4 9 48:31 30
4. Atalanta 26 10 7 9 46:42 27

C.W.K.S. învinsă în etapa a

A treia etapă a campionatului polo
nez a adus o nouă echipă în fruntea 
clasamentului Wisla Krakovia, care a 
întrecut surprinzător pe C.W.K.S. 
Rezultatele înregistrate sînt : Wisla 
Krakovia-C.W.K.S. 2-0; Kolejarz Poz- 
nan-Stal Sosnowiec 0-0; Gwardia Var- 
șovia-Gwarcîia Bydgoszcz 2-1; Lechia 
Gdansk-Wlokniarz Lodz 1-1; Gornik 
Zabrze-Garbarnia Krakovia 4-0; Bu- 
ctowlani Opole-Ruch Chorzow 0-3.

pion mondial Johnny Leach 
glia).

Frumoase comportări au 
tinerii jucători romîni T. 
lasztosi și M. Gantner. Campio
nul romîn T. Harasztosi a întîlnit 
în turul al treilea pe campionul 
mondial T. Tanaka. Lupta pentru 
victorie a fost deosebit de încor
dată, necesitînd 5 seturi. In legă
tură cu acest meci corespondentul 
agenției „United Press" scria: 
„Harasztosi a fost singurul jucă
tor din competiție care i-a opus 
o rezistență serioasă campionului 
mondial. El a pietdut meciul cu 
2—3 (22—24; 21—10; 15—21;
21—16; 21—19), demonstrînd însă 
o apărare formidabilă. De multe 
cri aveai impresia că Harasztosi 
„tăia mingea cu o foarfecă". Ha- 
îasztosi era cît pe aici să
șeze înfrîngerea din ajun a 
Rozeanu".

Matei Gantner a fost din 
cel mai bun reprezentant 

nostru. El l-a învins in turul
pe japonezul Kobayashi cu 3—0 
(16, 6, 18) ca apoi să se îtitîi- 
nească în optimile de finală cu 
fostul campion al lumii R. Berg
man (Anglia). La capătul unei 
lupte epuizante victoria a revenit 
eu scorul de 3—2 (21—19; 18— 
21; 21—11; 13—21; 21—13) ju
cătorului englez. Corespondenții 

de presă au scris printre altele 
despre acest meci: „Richard Berg
man era vădit încurcat de jocul 
strălucitor al fînărului romîn Ma
tei Gantner, care a fost o adevă
rată revelație".

lată rezultatele înregistrate în 
sferturile de finală ale probei 
de simplu: A. Nohira (Japonia)— 
Y. Nagaraj (India) 3—2; I. Ogi- 
mura (Japonia)—R. Miles (S.U.A.) 
3—0; T. Tanaka (Japonia)—K. 

Kaway (Japonia) 3—1; Y. Tomi- 
ta (Japonia)—R. Bergman (An
glia) 3—1.

Jucătorii japonezi au repurtat 
un mare succes în proba de sim
plu, urmînd ca titlul mondial la 
această ediție să fie disputat în
tre ei. Semifinalele probei se vor 
desfășura după următorul pro

gram: Ogimura—Y. Tomita; T. Ta
naka—A. Nohira.

Astăzi, campionatele mondiale 
de tenis de masă continuă duipă- 
amiază cu disputarea sferturilor 
de finală la proba de dublu mixt 
și cu semifinalele probelor de 
simplu femei, simplu bărbați, du- 
....................................... ..  ' ' In 

loc
blu femei și dublu bărbați, 
cursul dimineții vor avea 
meciurile pentru competiția dotată 
cu cupa „consolării". Finalele se 
vor desfășura miercuri seara.

A început campionatul 
cehoslovac de rugbi I
PRAGA. La 1 aprilie a început 

campionatul de rugbi al R. Ceho
slovace la care participă 7 echipe: 
Spartak AZK.G Praga, Dynamo 
Praga, Spartak Sokolovo Praga, 
Slavia Brno, Spartak ZJS Bimo, 
Spartak Gottwaldov și Spartak 
Motorlet Praga.

Primele rezultate înregistrate au 
fost: Spartak AZKG — Spartak' 
Sokolovo 11—0; Dynamo Praga 
— Spartak Motorlet 28—6; Sla
via Brno — Spartak Brno 12—ff 
(acest rezultat nu va fi omologat 
deoarece arbitrul delegat nu s*a 
prezentat la meci).

în întrecerea halterofililor 
de la Moscova a mai fost 

stabilit un record mondial: 
Ravil Habutdinov 122 kg.

la „împins”
In sala de sport a asociației 

Aripile Sovietelor din Moscova
a continuat întîlnîrea internațio
nală de haltere la care parii-. 
cipă sportivi din U.R.S.S., Aus
tria, Iran și R.P. Polonă. După 
cum se știe în prima zi a con
cursului sportivul sovietic Vik-. 
tor Korj a realizat un nou te- 
cord mondial în limitele catego
riei pană, „împingînd" 113,5 kg.

In cea de a doua zi a între
cerii, la categoria ușoară, cam
pionul sovietic Ravil Habutdi
nov a obținut la stilul ,,împins" 
un rezultat de 122 kg. Perfor.i - 
manța sa este superioară vechiu
lui record mondial (121 kg.), 
deținut de Nikitin (U.R.S.S.).
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