
iSpor la muncă | 
| ziarului

WjWaM J
.__

fi

eri a văzut lumina^ 
tiparului primul» 
număr al ziarului^ 
„UJ SPORT" or-» 
gan al Comitetului» 
pentru Cultură Fi-»Fo pentru Cultură FI-A

6) zică și Sport de pey
65 lingă Consiliul de Miniștri și aljx 
g Consiliului Centrai ai Sindica-'j 
6) telor din R.P.R. ;9
) Apariția unui ziar de sport în 2 
< limba maghiară reflectă preo-j 
5 cuparea regimului nostru demo-[>9 
) crăf-popular față de nevoile cui- 
^turale ale minorității naționale <9 
5 maghiare din Republica Popu-z2 
) Iară Romînă.
) Prin apariția unui ziar 
( sport în limba maghiară 
(umple un gol de mult simțit de» 
; oamenii muncii de limbă ma- to 
J ghiară din țara noastră, în rin- 59 
; durile cărora activitatea de cul-g 
) tură fizică și sport se bucură to 
j de o deosebită prețuire și ca-)9 
; pătă pe zi ce trece o tot mai Iar- (Ă
> gă răspîndire. to
l Avînd caracteristicile unui ziarft 
[ de tip nou, „UJ SPORT" își va» 
i putea îndeplini importantele sar-(2 
• cini ce-i revin, acelea de a fi» 
’nu numai un propagandist co-»
> lectiv și un agitator colectiv, to 
[ci și un organizator colec- » 
,tiv în problemele mișcării de (2 
i cultură fizică și sport din R.P.R.(2 
[ Alături de celelalte publicații» 
[ sportive din țara noastoă ziarul/2
„Uj Sport" va contribui la popu-(6 
larizarea succeselor obținute de» 
mișcarea noastră de ciltură fi-(2 
zică și sport, Ia educarea spor- to 
tivilor de limbă maghiară în spi-»

, ritul dragostei fierbinți față de« 
i Republica Populară Romînă, lato 
[ lărgirea necontenită a bazei de» 
[mase a mișcării sportive și prinS 
i aceasla la creșterea măiestriei» 
'sportivilor noștri. c;
i In activitatea de
far luminos îi va călăuzi toatei 
acțiunile: Hotărîrea Biroului Po- 6; 
litic al C.C. al P.M.R. asupra» 
problemei stimulării și dezvol-5 
tării continue a mișcării de cui-; 
tură fizică și sport, din 26 iu-< 
nic 1949. Luptînd cu consecven- * 
ță pentru traducerea în fapt a( 
sarcinilor trasate de Hotărîre, 
ziarul „UJ SPORT" va aduce o 
însemnată contribuție la dezvol
tarea neîncetată a mișcării de 
cultură fizică și sport din patria 
noastră.

Colectivul redacțional al zia
rului „SPORTUL POPULAR" 
urează ziarului „UJ SPORT" 
spor la muncă și cît mai bogate 
succese în importanta sa acti
vitate.
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Au fost alcătuîte| 
loturile de fotbal | 
pentru jocurile j 

cu
RP.F. Iugoslavia; 
și R.P. Bulgaria!
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!f țEMS DE MASA
Dec’arațiile făcute de Angelica Rozeanu 
japonez „Mainichi” și corespondentului 

„China

par- 
cam- 
răs-

C<<:i

Nouă”

TOKIO, 12 (Agerpres). —
Sportivii romîni care au partici

pat cu succes la cea de a 23-a edi
ție a campionatelor mondiale de 
tenis de masă continuă să fie în
conjurați cu mult interes de oficiali
tățile sportive și ziariștii japonezi. 
După cum trans
mite coresponden
tul Agenției Uni
ted Press, Ange
lica Rozeanu a a- 
eordiat un in
terviu ziar.uitui 
„MAINICHI" din 
Tokio, în care-și 
spume părerea des
pre jucătorii 
ticiipianți la 
pi cmate și
punde la unele în
trebări privind u- 
tiilizarea paletei cu 
burete și „priza" 
paletei. Angelica 
Rozeanu a decla
rat că ea preferă 
„priza" normală 
în locul „prizei 
toc" pe care o 
folosește majori
tatea jucătorilor 
japonezi, deoare
ce aceasta din 
urmă dezavanta
jează mult jocul 
de apărare.
ceea ce 
utilizarea 
cu burete, 
ifaa Ro 
a spus că pînă la urmă tot paleta 
cu cauciuc va depăși paleta cu bu
rete, dînd ca exemplu chiar pe 
japonezul Tomita care a folosit-o 
cu succes în finala probei de du
blu bărbați. Despre înfrîngerea su
ferită în fața japonezei Tasaka în 
proba de simplu femei, Angelica Ro-

ziarului
agenție»

zeanu a declarat că a jucat atunci 
cel mai slab meci din lunga ei acti
vitate sportivă. Tasaka, a spus Ro
zeanu, nu este tipul de jucătoare pe 
care eu nu pot să o înving. La 
pierderea acestui meci — a adăugat 
Rozeanu — a contribuit și încrede

rea exagerată în 
Ypropriiile mele for

țe diuipă victoriile 
obținute în cupa 
„Coîibililon".

Relativ la cam
pionatele de la To
kio, Angelica Ro- - 
zeanu a făcut ur- [ 
mătoarele observa- < 
ții: „In 

simplu 
considerat-o 
Ann Haydon cea 
mai tare jucătoa
re, dar și ea a 
fost eliminată. 
Câștigătoarea ti
tlului mondial la >$ seară și care a fost fixată ulterior 
simplu femei << 
Torni Okawa (sin- £ 
gura jucătoare ?< 

japoneză care fo- << 
losește priza nor- z 
mala) va putea << 
obține și alte mari y 
succese dacă-și va ?< 
îmbunătăți apăra- 
rea. Ogimura și y 
Tanaka, finali știi << 
probei de simplu (( 
bărbați, au 
de departe cei 
buni jucători 
Rozeanu a

1

Popu-
djouă

TOKIO 1956
La cea de a 23-a ediție a 

campionatelor mondiale de te
nis de masă de la Tokio re
prezentanții Republicii 
tare Romine au cucerit 
titluri mondiale:

Cupa Corbillon (echipe fe
mei) a fost câștigată pentru a 
cincea oară de reprezentativa 
R.P.R. formată din Angelica 
Rozeanu și Ella Zeliler.

Gupa W. J. Pope (dublu fe
mei) a revenit pentru a doua 
oară consecutiv cuplului Ange
lica Rozeanu-EMa Zeller. 
și au ocupat locurile:

III în Cupa Swaythling (e- 
chipe bărbați) și în clasamen
tul oficial pe națiuni alcătuit 
de F.I.T.T. Echipa R.P.R. a 
fost formată din Matei Gard
ner, Tiberiiu Haraszfosi, Toma 
Reiter și Mircea Popescu.

III-IV în proba de simplu 
femei, prin Elita Zeliler.

III-IV în proba de dublu 
mixt, prin perechea Blila Zeller- 
Toma Reiter.
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Walasek (stînga) într-o recentă dispută cu campionul european. 
Pietrzykowski.

Ponanta * Walasek * Brychlik 
un „trio66 pugilistic de valoare

O veste de „ultimă oră” a stîrnit 
emoție în rîndurile numeroșilor a- 
matori de box: întîlnirea pugilistică 
de tineret R.P. Romînă — R.P. Po
lonă a fost din nou amînată. In
tr-adevăr, reuniunea internațională 
care urma să se desfășoare astă-

pentru mîine seară, va avea loc-, 
luni seara! Motivul? O comunicare 
telefonică de la Varșovia ni l-a a- 
dus și nouă la cunoștință: lotul po
lonez va sosi la București cu întîr- 
ziere. Neputînd face deplasarea cu 
avionul, din pricina condițiunilor 
atmosferice, pugiliștii polonezi au 
plecat spre țara noastră cu trenul. 
Călătoria lor va însuma astfel mai 
bine de 48 de ore, în loc de... 5 
ore și jumătate cît ar fi durat zbo
rul Varșovia-București! Deci, no- 
tați-vă: întîlnirea celor două repre- 

fost 55 zentative de tineret va avea loc
. 55 luni seara, de la ora 19,30, în sala 

mat >> Floreasca!
ai « Se poate afirma de pe acum că 

mai >> boxul polonez — excelent ,.cotat" 
în arena pugilistică internațională
— va fi bine reprezentat la Bucu
rești. Echipa probabilă a oaspeților
— comunicată de redacția ziarului 
sportiv varșovian „Przeglad Spor- 
towy" — cuprinde nume cu rezo
nanță în boxul european: Stupecki, 
Adamczyk, Obala, Brychlik, Zie
linski, Ponanta, Walasek, Dampc,

(continuare în pag. a 8-a)

In 
privește 
paletei 
Ange- 

z e a n u ~
campionatului".
spus că după ce vor vizita Japonia, 
sportivii romîni vor participa Ia mai 
multe întîlniri în R.P. Chineză și a- 
poi se vor reîntoarce în patrie

I

Jocuri specteauloase, valoare tehnică ridicată, luptă însuflețită 
și multi spectatori, iată ce a carac fierizat întrecerile campionatelor re- 
publicam de volei disputate pină acum. Iar fotografia este o bună 

ilustrare a acestor afirmații.

Dacă vom tace o sumară statistică, vom constata că titlul de 
campioane ale țării a revenit voleibalistelor de la Progresul CPCS 
București de patru ori (1951, 1952, 1953, 1955), celor de la Locomo
tiva București odată (1950) și celor de la Știința I.C.F. odată 
(1954), iar la băieți, jucătorii de l’a CCA și de la Locomotiva Bucu
rești s-au dovedit egali în performanțe, cucerind titlurile de campi
oni de cîte trei ori: Locomotiva în anii 1949, 1950 și 1955, CCA 
în 1951, 1952 și 1954. In anul 1953 titlul a revenit dinamoviștilor 
din București. De fiecare dată însă, lupta a fost deosebit de echi
librată, fiind urmărită cu mult interes de numeroșii iubitori ai a- 
cestui joc sportiv și care desigur se bucură de faptul că începînd de 
mîine dimineață, vor putea urmă ri evoluția celor mai bune formații 
ale țării, participante la campionatele republicane. Fără îndoială, 
un eveniment important, așteptat cu multă nerăbdare și deosebit interes 
de jucători, antrenori și spectatori.

Pregătirile efectuate în ultima vreme de toate echipele partici
pante sânt o dovadă a interesului purtat de fiecare antrenor și ju

cător pentru o cit mai bună comportare. In echipe au fost promovate 
multe elemente tinere, care — nu ne îndoim — alături de compo- 
nenții mai vechi ai formațiilor, vor depune toate eforturile nu numai 
pentru un rezultat favorabil, ci și pentru realizarea unui nivel de 
joc cît mai ridicat. De acest lucru ne vom putea convinge mîine, 
cînd sînt programate următoarele partide: FEMININ : Constructorul 
București — Locomotiva București; Dinamo București — Progresul 
București; Știința I. C. F. București—Progresul Cluj; Flamu
ra roșie Cluj — Voința Orașul Stalin; Voința Sibiu — Dinamo 
Arad; MASCULIN : Locomotiva București — Metalul Orașul Stalin; 
Progresul ITB București — Dinamo București; Știința Timișoara — 
CCA, Progresul Cluj — Știința Arad, Progresul Galați — Dinamo 
Constanța.

Biel și Albrecht. Cele mai puterni
ce „speranțe" ale boxului polonez 
înmănunchiate într-o puternică for
mație!

Desigur, dintre aceste nume, u- 
nele ies și mai mult în evidență; 
Astfel, Ponanta, Walasek și Brych
lik au la activ numeroase meciuri 
internaționale. „Semimijlociul" Po
nanta a fost admirat nu de mult de 
spectatorii bucureșteni pentru înal
ta sa măiestrie. El a evoluat în ca
drul întîlnirilor Gwardia — Dinamo 
și Gwardia — Flamura roșie, obți- 
nînd o victorie categorică în țața 
lui Mihai Stoian și pierzînd de jus
tețe la maestrul sportului Nicolae 
Linca. Ponanta este titular în pri
ma echipă a R.P. Polone, în care 
calitate a participat și la ultima 
ediție a campionatelor europene,

Walasek și Brychlik prezintă 
„cărți de vizită” deopotrivă de im
presionante. Amîndoi au cucerit me
dalia de aur la turneul de box din 
cadrul Festivalului de la Varșovia. 
Walasek l.a învins atunci pe Ni
colae Linca, iar Brychlik a dispus 
la puncte de Eustațiu Mărgărit, ob- 
ținînd de asemenea victorii în fața 
unor boxeri de talie internațională 
ca bulgarul Malezanov și egipteanul 
Salah Sakweer. Intr-o recentă în- 
tîlnire cu reprezentativa R.P.F. Iugo
slavia, Walasek a fost titular în lo
tul R.P. Polone la categoria mijlo- 
cie-ușoară. El l-a învins categoric 
pe campionul iugoslav Jakovlevie.' 
Brychlik a făcut parte — la rîndul 
sau — din lotul orașului Poznati 
care a întreprins Ia începutul anu
lui un turneu în Germania occiden3 
tală. „Trio-ul" Ponanta — Wala
sek — Brychlik se remarcă deci 
printr-o îndelungată experiență toa 
ternațională!

Cu mult interes este așteptată e- 
voluția „cocoșului" Adamski. Acest 
tînăr și talentat pugilist a reușit 
luna trecută o performanță deose
bită: a cucerit titlul de campion al 
R.P. Polone în categoria sa. Dina 
tre ceilalți componenți ai totului 
polonez, Brychlik, Walasek, Dampc 
și Albrecht au fost finaliști, iar Biel 
a ieșit din cursa pentru titlu în se
mifinale. Cu alte cuvinte, echipa de 
tineret a RP. Polone este foarte [ 
aproape de valoarea primei for
mații!

Antrenorul lotului nu este altul 
,a decît „bătrînul" Feliks Stamm — 
)5 socotit de specialiștii boxului ama3 
/? tor european drept „antrenorul rtry 
<? 1“ din ultimii ani. Intr-adevăr, 
5) Stamm a condus cu pricepere la 
» victorie pe cei cinci boxeri polo-' 
Inczi care au cucerit titluri de cam

pioni europeni la Varșovia (1953)] 
și pe cei trei pugiiiști ai țării sale 
care ati obținut tot atîtea titluri lai 
ediția de anul trecut a acestei com
petiții, 
boxerii 
sari și

Gu Feliks Stamm în colț, 
polonezi se anunță adver- 
mai redutabili!

MARIUS GODEANU



UN TEREN 
GAZONAT

Ar părea de prisos orice îndrug 
mare cu privire la amenajarea ți
nui teren de fotbal (care poate 
servi și pentru jocurile de hand
bal. oină) pentru că mulți cred că 
e suficient un teren plat, de di
mensiuni potrivite, cu două porti 
pe el, pentru a servi în acest 
scop. Or, rolul îndrumărilor de 
mai jos este tocmai acela de a a- 
juta colectivele sportive să-și a- 
menajeze nu terenuri oarecare, ci 
terenuri gazonate, amplasate și 
pregătite în mod corespunzător.

Alegerea terenului. Cel mai 
potrivit e terenul cu un sol ve
getal, cu un conținut slab în ni
sip. Cele argiloase trebuie dre
nate în prealabil, iar cele nisi
poase trebuie acoperite uniform cu 
ipămint vegetal- Solul optim: cel 
argilo-nisipos.

Pregătirea terenului. Se face 
nive'area, apoi o arătură adîncă, 
ia 20—30 cm. Dacă arătura se face 
toamna, urmează ingrășarea cu 
bălegar sau superfosfat (200 kg. 
la ha.). Primăvara se grăpează. 
se tăvălugește și se greblează, apoi 
se îngrașe din nou și se seamănă. 
Semănatul se face cu un amestec 
de semințe rezistente la bătătorit, 
cu o mare putere de lăstărire și- 
ușor de procurat. Se recomandă 
un amestec de Trifolium repens 
(10%), Lotus corniculatus (5%), 
Folium perenne (40%), Poa Pra- 
tensis (2O’/o), Festuca pratensis 
(15%) și Arhenaterum eiatius sau 
Festuca rubra (10%). Sînt nece
sare 100 kg. de amestec la ha.

Îngrijiri după semănat. Semin
țele trebuie acoperite, cu un strat 
de 2—3 cm. pămînt, apoi se gră
pează superficial și se tăvăluge
ște. Pe terenurile argiloase se mai 
execută o grăpare (cu grapa de 
mărăcini) după tăvălugire. Ierbu
rile răsar după 8—10 zile și, da
că e necesar, după ce răsar se va 
stimula creșterea prin stropire și 
îngrășare cu substanțe azotoase. 
Iarba se cosește apoi (4—5 ori 
pe vară). Terenul poate fi folosit 
doar după 6 luni de Ia însămîn- 
tare-

Inerbarea terenurilor se poate 
face și prin brăzduire, adică prin 
acoperirea sa cu brazde de iarbă 
(20x30 cm.), așezate ca pietrele 
de pavaj și presărate apoi cu 
gunoi putrezit. După tăvălugire și 
udare, se seamănă deasupra să- 
mîntă de gazon (20—40 kg./ha.). 
Acest sistem de înerbare se folo
sește mai ales în regiunile uscate 
și secetoase.

întreceri de cros in Capitală
Miine faza

Joi după-amiază s-a desfășurat Ia 
baza sportivă Recolta de pe șoseaua 
Iancului etapa a doua a crosului de 
mase „Să întîmpinăm 1 Mai” orga
nizată de consiliul orășenesc Recol
ta. După cuvîntui de deschidere ros
tit de tov. Florica Banu, președinte
le consiliului sportiv orășenesc Re
colta, cei peste 120 de reprezen
tanți ai colectivelor sportive Recol
ta din orașul București s-au între
cut în toate probele cuprinse de re
gulament.

Iată cîștigătorii probelor: juniori 
15-16 ani: Ovidiu lonescu (Recolta 
M.A.); juniori 16-18 ani; N. Cămă- 
rașu (Recolta M. A.); juniori 15-16 
ani: Maria Badea (Recolta Institu
tul Pasteur); junioare 16-18 ani: 
Elena Petre (Recolta Dudu); se
niori; Gheorghe Pîrvulescu (Recol
ta M.A.); senioare: Paula Săndu- 
lescu (Recolta MĂ.).

Un aspect al etapei a treia în crosul de anul i. cui.
(Foto G. EPURAN)

Udatul terenurilor gazonate se 
face mai rar (la 2—3 zile), dar 
cu multă apă (1,5 litri la mp.). 
Optim, această operație se. efec
tuează cu un aparat de ploaie ar
tificială, dar se poate face cu orice 
sistem care permite stropirea în
delungată, cu picături mici (nu 
în jet).

Cum folosim terenul. Dacă a- 
ceasta este singura grijă care v-a 
rămas, ea se rezolvă foarte sim
plu: pe terenul de dimensiuni nor
male se poate juca la fel de bine 
fotbal, ca și handbal și oină. To
tul e o chestiune de marcaj:

1. Terenul de fotbal. Dimensiuni 
normale, 105x70, ele puțind varia 
între 120—90 m. lungime și 90—70 
m. lățime. Poarta de lemn, cu sec
țiune pătrată (10 cm.), de 7,32 m. 
lățime și 2,44 m. înălțime, se vop
sește în alb. Terenul se marchează 
conform schiței de mai sus. cu li
nii de 10—12 cm. lățime, cu lapte 
de var sau praf de cretă.

2. Terenul de handbal, de ace
leași dimensiuni cu cel de fotbal, 
diferă doar ca marcaj. Marcajul 
se va efectua conform indicațiilor 
regulamentului: o linie de centru, 
care are în mijloc un cerc cu 
raza 9,15 m, iar în fata porților, 
două linii: una de 11 m. alta, 
punctată, de 17 m. care se unesc 
apoi printr-un arc de cerc cu 
linia de fund; de asemenea, se 
va trasa o linie la 13 m., para
lel cu linia porții, pentru a marca 
locul de unde se efectuează lovi
turile de pedeapsă.

3. Terenul de oină. Dimensiuni 
normale: 70x32 m._ și 3 m. spa
țiu liber în jurul terenului. La 
15 m-, 30 m. și 45 m. se trasează 
cîte 3 cercuri cu raza de 1 m. 
(a se consulta regulamentul).

(după indicațiile arh.
I. FAINARU)

pe oraș
Dintre colectivele sportive care 

au obținut rezultate bune în aceste 
întreceri evidențiem în primul rînd 
colectivele Recolta G.A.S. Dudu, 
Recolta Ministerul Agriculturii și 
Recolta Institutul Pasteur. Colecti
vele Recolta G.A.S. Popești Leor- 
deni și G.A.S. Pantelimon nu au 
obținut rezultate bune, ca urmare 
a faptului că au manifestat un to
tal dezinteres față de buna pregăti
re a concurenților și de prezentarea 
lor la țimp și în bune condițiuni la 
startul întrecerilor.

★
Duminică dimineața începînd de 

la ora 9 se va desfășura pe stadio
nul „23 August” din Capitală, eta
pa pe Capitală a crosului de mase 
„Să întîmpinăm 1 Mai”. Toate con
siliile sportive orășenești trebuie 
să-și prezinte |a t'mp participanții.

Pe cind 
primele întreceri?
Au trecut 15 zile de la înce

perea primei etape a Spartachia- 
diei de vară a tineretului și, eu 
toate acestea, nu putem furniza 
încă cititorilor noștri nici un fel 
de informații în legătură cu în
trecerile acestei importante com
petiții sportive de mase. E drept, 
în ultimele zile ne-au sosit la re
dacție o mulțime de coresponden
te cu acest subiect, dar, spre ma
rea noastră nedumerire, deși ele 
sînt expediate din diferite părți 
ale țării, toate vorbesc numai de
spre „pregătiri".

Situația aceasta e întilnită nu 
numai la colectivele sportive din 
Timișoara, Cluj, Bacău, Constan
ța sau Hunedoara, ci chiar și la 
cele din Capitală. In anii trecuți, 
eram obișnuiți ca în timpul des
fășurării unor competiții de ase
menea amploare să apelăm și la 
serviciile corespondenților pentru 
a putea cuprinde toate manifesta
țiile organizate de colectivele bu- 
cureștene. De astă dată însă, am 
cutreierat zadarnic terenurile spor
tive, ne-am deplasat zilnic în co
lective și asociații, pentru ca pî- 
nă la urmă să ne întoarcem la re
dacție fără cea mai modestă in
formație. Pretutindeni unde am 
poposit, fie că a fost vorba de co
lectivele Locomotiva Grivița Ro
șie, Metalul „23 August", Pro
gresul Finanțe Bănci sau Flamu
ra Roșie Comerț Alimentar, am 
primit obișnuitul răspuns: am ți
nut ședință, am întocmit plan de 
acțiune, am instruit cadrele obște
ști, etc., etc. Să ne mulțumim oare 
numai cu atît ?

La două săptămîni de la înce
perea primei etape a Spartachia- 
dei de vară a tineretului ne în
trebăm — pe bună dreptate: ce 
au de gînd colectivele noastre 
sportive? Cind vor organiza pri
mele întreceri ? Acum doar nu se 
poate aduce argumentul folosit 
de mulți activiști sportivi cu pri
lejul întrecerilor de cros: timpul 
e nefavorabil. Și, ca încheiere, o 
întrebare în plus: pe cînd pri
mele întreceri ?

B. MARICA

fa

Popasurile activiștilor 
sportivi în redacția noa
stră sînt „motivata", de 
cele mai multe ori, de 
organizarea unei compe
tiții sportive, a Unei... 

'importante ședințe de a- 
‘naîiză sau de alte... rea
lizări ce „trebuie neapă
rat popularizate"... Dar, 
iată un „popas" mai pu
țin obișnuit:

(Rîndurile ce urmează 
cuprind relatarea tovară
șei Ana Copăceanu, din 
consiliul central al aso
ciației VOINȚA, care ne-a 
vizitat la redacție scurtă 
vreme după o deplasare 
în regiunea Craiova, ru- 
gîndu-ne să criticăm în 
coloanele ziarului o serie 
de lipsuri care frînează 
activitatea sportivă din a- 
ceastă regiune.).

In întreaga regiune 
funcționează cinci colec
tive sportive VOINȚA, 
la : Tr. Severin, Caracal, 
Calafat, Craiova și Tg. 
Jiu. Despre „activitatea" 
care se desfășoară în a- 
ceste colective (mai pu
țin ceile din Tr. Severin

Intimplări mari și mici din viața colectivului sportiv 
„Flamura roșie-Filimon Sîrbu”

Vechea zicală „mai bine puf in 
și bun, decît mult și prost" își află 
locul potrivit în introducerea aces. 
tui reportaj. Intr-adevăr, colectivul 
sportiv „Flamura roșie-Filimon 
Sîrbu" nu cuprinde decît trei secții 
pe ramură de sport, dar tov. Mihai 
Simulescu, președintele colectivu
lui, are toate motivele să fia mul
țumit de activitatea lor. Anul tre
cut, echipa de fotbal a fabricii a 
ocupat primul loc în seria a IV-a 
a campionatului orășenesc și joacă 
acum, cu bune rezultate, în cam
pionatul regional, echipa de șah, 
antrenată de maestrul Petre Sei- 
meanu, s-a clasat pe locul V în 
campionatul Capitalei, iar voleiba
liștii, care au „debutat" anul tre
cut într-o competiție oficială, au 
ocupat locul doi în seria a IlI-a a 
campionatului orășenesc. Este bine

Pe terenul de sport al 
colectivului „Flamura ro
șie—Filimon Sîrbu", fa
brica de conserve „Flora" 
depozitează lăzi, butoaie, 
borcane, cut:i...

— Știi, m-am interesat! Gem 
de gutui se mai găsește pe linia 
porții, iar dulceață de vișine nu
mai în centrul terenului l

să subliniem însă că activitatea 
secțiilor nu se limitează la cea a 
echipelor participante în diferite 
campionate. Alături de sportivii 
fruntași ai întreprinderii, zeci de 
tineri începători încearcă să pă
trundă tainele fotbalului, voleiului 
și șahului.

DRAGOSTE DE COLECTIV

Caracteristică pentru activitatea 
acestui harnic colectiv este însu
flețirea cu care fiecare dintre spor
tivii săi luptă pentru victorie. Ju
cătorii echipei de fotbal, spre 
exemplu, au trecut prin momente 
grele atunci cmd stoperul Prunaș, 
unul din oamenii de bază ai for
mației, a fost accidentat. Cu toate 
acestea, luptînd cu înverșunare, 
fotbaliștii de la „Filimon Sîrbu" 
r.-au cedat pasul nici în meciul de 
duminica trecută. Dîrzenia lor a

CRITICRTIN •••

și Calafat) se pot spu
ne multe lucruri neplă
cute : Cercurile sportive 
sînt slab organizate (în
deosebi la Craiova) și a- 
ceastă situație nu i-a de
ranjat prea mult pe acti
viștii colectivului craio- 
vean. „La Voința nu se 
poate face sport de per
formanță cu cooperator 
rii". Se pare că aceste cu
vinte au devenit o verita
bilă... lozincă pentru acti
viștii colectivului Voința 
Craiova, care nu-și mai 
văd capul de atîtea griji: 
să mai aducă doi-trei vo
leibaliști de la vreo școa
lă, cițiva atleți de la alt 
colectiv, boxeri... baschet- 
baliști... Rezultatul: 
proape 70 la sută 
membrii echipelor 
activează î.n diferite 
gorii sînt... orice,
de cooperatori. Dar, cum 
se face că altădată se 
putea face sport de per
formanță și cu tineri co
operatori ? Un singur e- 
xemplu: echipa de popi
ce, finalistă în campiona
tul republican din anul 
trecut.

a- 
din 

care 
cate- 
afară 

In rîndurile celor care 
poartă vina acestui de
fectuos sistem de muncă, 
a folosirii unor astfel de 
metode personale, un ioc 
de... frunte îl ocupă tov. 
Gh. Boldescu, președin
tele consiliului regional 
VOINȚA Craiova.

Vizita tovarășei Ana 
Copăceanu ne-a ajutat 
să cunoaștem și alte as
pecte negative din activi
tatea colectivelor Voința 
din această regiune : în 
nici un colectiv nu s-a 
ținut adunarea generală 
și fără îndoială că spor
tivii de la cooperativele 
„Arta Decorativă" sau de 
la „întreținerea" Craiova, 
de la „Steaua roșie" din 
Tg. Jiu, etc. ar fi avui 
multe de spus : n-au lipsit 
în ultima vreme nici aba
terile sportivilor partici
pant la diferite competi
ții, unele echipe au obținut 
rezultate slabe... Despre 
problema cotizațiilor 
n-am avut prea multe de 
discutat. Am primit ca 
..amănunt" următoarea 
constatare : „Nici un ban 
ne anul 1956“ ! Bogate

ajuns atît de bine cunoscută, încît 
directorul fabricii, tov. Nicolae Bu. 
cu, i-a dat ca exemplu într-o con
sfătuire de producție.

Un alt exemplu sugestiv prin 
semnificația sa. Cu cîtva timp în 
urmă, în fabrică venise un tînăf 
muncitor, Constantin Ștefan, deo
sebit de talentat Ia fotbal. Din pă
cate, dezordonat, neascultător, chiu
langiu, Constantin Ștefan era unul 
din „codașii" în muncă. S-au luat 
împotriva lui diferite măsuri dis
ciplinare : i s-a interzis să joace, 
apoi i-a fost refuzat și dreptul de 
a participa la antrenamente. Con
stantin Ștefan a plecat în cele din 
urmă la altă fabrică. Totuși, prie
tenia dintre sportivii colectivului 
„Flamura roșie-Filimon Sîrbu", 
atmosfera de tinerețe și voie bună 
existentă aci, l-au atras înapoi, 
întocmai unui magnet. Și Constan
tin Ștefan s-a întors printre tova
rășii săi de muncă, hotărît să se 
îndrepte. Astăzi, la atelierul me
canic, Constantin Ștefan este exem
plu de conștiinciozitate.
„NICI LA U. T. A. N-AM VĂZUT 

AȘA CEVA 1“
Exclamația aceasta Ii aparține 

tov. Avramescu de la asociația 
Flamura roșie, care venind aci în 
muncă da îndrumare șl control, a 
rămas impresionat de condițiile 
create colectivului sportiv. Intr-a
devăr, colectivului i au fost repar
tizate trei camere spațioase pentru 
a fi folosite ca vestiare și maga
zii de echipament. De asemenea, 
alăturat vestiarelor se află șase 
dușuri cu apă caldă. Magazia de 
echipament este compartimentată 
în așa fel încît fiecare sportiv să-și 
aibă echipamentul său. Dar nu nu
mai felui în care sînt întreținute 
bunurile acestui colectiv merită a- 
precieri laudative. Lucruri din. cele 
mai bune se pot spune, de pildă, 
despre felul în care sînt condluse 
secțiile pe ramură de sport. Refe
rentul tehnic Nicolae Vodă, res

ponsabilul secției de șah, este un res
ponsabil model. El se ocupă activ 
de viața secției, are o evidență la 
zi, organizează ședințe de analiză 
după fiecare competiție, intr-un 
cuvînt conduce efectiv secția.

„DAC-AR FI ȘI TERENUL..."
Sprijinit în fapte și nu în vorbe 

de directorul fabricii, de inginerul 
șef, de organizația de partid, de 
organizația U.T.M. și de comite
tul de întreprindere, colectivul 
sportiv Flamura roșie Filimon Sîr
bu își poate permite nu numai să 
muncească bine, dar să-și fău
rească planuri de viitor.

Proiectele acestea ar putea fi ex
tinse dacă colectivului i s-ar reda 
— în sfîrșit — terenul de sport 
care — de drept — ’i aparține, 
dar care este folosit — în fapt — 
de fabrica de conserve „Flora" 
pentru depozitarea lăzilor și bu
toaielor. Ministerul Industriei Ali
mentare are cuvîntul în această 
problemă !

M. G.

erau pînă de curînd ma
gaziile de echipament 1 A- 
cum, însă, multe din lu
cruri sînt împrăștiate sau 
folosite de... activiștii co
lectivului. Nu credeți? 
Numai tov. Radu Stăne- 
scu de la colectivul din 
Craiova are... opt procese 
verbale. Cît despre baze
le sportive, ele sînt, în 
general, bine îngrijite 
dar., insuficiente. Și dacă 
Ia Cala'at și Tr. Seve
rin s-au mai amenajat 
cîteva baze, în celelalte 
orașe se așteaptă... spri
jin de „sus",

Așa stînd lucrurile, tit
lul acestei note pare 
pentru o clipă necondu- 
dent, deoarece rîndurite 
de față reprezintă o critică 
numai la adresa colecti
velor sportive Voințajfin 
regiunea Craiova, 
asociația VOINȚA 
tolerat pînă acum 
lipsuri nu-și are 
sa de vină ? Dacă 
tunci titlul ni 
corect

Dar, 
care a 
aceste 
partea 
da, a- 

se pare

D. G.



— Ni, ce șchiuri faine au oamenii 
ăștia...!

Iar altul, priceput în ale mecani
cii, adăugă:

■— Cu ghevinturi... I
Ascultam aceste cuvinte la sfîrșit 

de martie pe valea Someșului, la 
Apahida, unde se strînsese parcă 
tot soarele primăverii. Schiurile 
noastre rezemate de coaja unui sal- 
cîm bătrîn păreau cu totul de prisos. 
De aceea se strînseseră in jurul lor 
toți cei care așteptau ca și noi tre
nul de Vatra Dornei. Ba unul între
bă chiar, jumătate cu interes, ju
mătate în derîdere :

— Și mult o să le duceți așa ?
Recunosc că într-un timp ni se 

arise și nouă de ele.. Oare o să gă
sim zăpadă ? Și iarăși scoaserăm 
harta, rostirăm în șoaptă înălțimi 
de mai bine de 2000 metri, presă
rate din Pietros în Ineu, spre Pie
trosul Bistriței în Călimări. Mur
murarăm nume de. ape, ape despre 
care nu învață nici un copil la geo
grafie și pe care n-ai prilejul să le 
cunoști decît călcîndu-le țărmul. 
Și de ce n-aș spune, simțeam în 
noi dorurile exploratorilor, chema
rea aceea spre necunoscut, spre 
tărimurî pe care ți le închipui 

. în fel și fel. Iar trenul se ducea 
încet de la Beclean spre Sal
va, iar de aici la Vișeu, făcînd po
pas la Borșa într-o noapte picloasă, 
cînd simți muntele, aproape, dar 
nu-i vezi marejia.

Eram trei: maestrul sportului. Ion 
Coliban, cu vorbă șăgalnică și plină 
de tîlc, ca și a oamenilor pe care
i- am iniîlnit acolo în pasul Prislo
pului, la izvoarele Bistriței și mai 
de vale spre Giumtil&u și Rarău; 
maestrul sportului Ion Cojocariu, 
drumeț neobosit, om de munte, pri
ceput, dar pentru care gîndurile și 
vorbele lui nu suferă tăgada altora 
și — cel care înseamnă aceste rin- 
duri, schior mai greoi, cronicar al 
expediției, sortit să-i împace pe cei
lalți cînd o vedea că nu-i chip să se 
înțeleagă altfel.

Dar, înainte de toate, o mică lă
murire, pe care o puteți desprinde 
chiar din titlu. Căutam acolo munți 
inalțî, cu zăpadă și locuri prielnice 
pentru pîrtii lungi și grele. Și n-am 
găsit unul sau două ci foarte multe. 
Și trebuie să mărturisesc că la unul 
din popasurile noastre am simțit 
mustrare nu numai de la tinerii care 
de ani și ani așteaptă zadarnic să 
cadă zăpadă pentru a se putea pre
găti, ci mai ales o strîngere de ini
mă pentru că nu ne-am cunoscut 
țara, munții. Da, munții de la Bor
șa cu Baza Dealului, piscul Galați, 
virful Cailor și Gărgălău, sînt tot 
atîtea frumuseți care trebuie cu
noscute.. Dar n-am cuvinte pentru 
a descrie senzația pe care am tră-
ii- o cînd, după cîteva ore de urcuș 
greu, am ajuns în Buza Dealului. 
In fața noastră se desfășura un pei
saj uimitor: Căldarea Puzdrelor. 
Un lanț muntos care pornește din 
Pietrosul Rodnei, cu cele trei vîrfuri 
ale Puzdrelor și se termină în Găr
gălău. Admiram în tăcere virfurile 
înalte de 2000 metri, acoperite de 
zăpada care atinge, în unele locuri, 
cîțiva metri. De acolo, din piscurile 
avintate spre înalt, alte și alte căl
dări, piscuri care se îndreaptă spre 
Ineu, spre Suhard pînă spre Oușor. 
Și noi ne plîrigem că nu avem ză
padă, că nu avem locuri pentru a- 
menajarea de pîrtii. La Borșa exis
tă de acum și condiții de cazare ex
celente.

Dar aveam să vedem locuri și 
mai prielnice.1 Și cum adia chemare 
a muntelui ne cuprinsele cu totul, 
am lăsat deoparte mijloacele de lo
comoție ale civilizației moderne, 
pornind peste Prislopul înzăpezit, 
urcind drum lung și fără de răgaz. 
Ne-am dus pe schiurile noastre cu 
„ghevinturi" pînă ce am răzbit la 
înfiripările de apă ale Bistriței 
aurii. Și de acolo tot pe schiuri pînă 
aproape de Vatra Dornei. La Vatra 
Dornei ne-a fost dat să-l cunoaștem 
pe Gheorghe Pușcaș. Așa după cum 
îi este numele el se dovedește un 
neîntrecut pușcaș de lighioane, urși, 
mistreți lupi, care, spre bucuria 
noastră, s-au ferit să ne iasă in cale 
în aceste peregrinări peste creste. 
Și ne-a luat Gheorghe Pușcaș ca pe 
niște școlari silitori și ne-a îțivățat 
geografie la fața locului, arăiîndu- 
ne Oușorul, culme ca la o aruncă
tură de piatră de Vatra, cu mu ' ; 
locuri bune pentru schi și Suhardul

Gheorghe Pușcaș citește ca într-o carte privind muntele din față. Acum 
ți el schia prin aceste meleaguri șl chiar acum cînd merge la vînatoăre își așează în sac două 
tălpici de lemn. Ca bun cunoscător al regiunii el este de părere că începîud din Pietrosul Rodnei 
(fotografia noastră) și pînă în Giumalău și Căliman pot fi amenajate numeroase pîrtii alpine și 
de fond, trambuline pentru sărltuii. (foto T. VORNICU).

cu poienile în care vor fi cintînd 
acum cu foc cocoși de munte. Par- 
că-l văd și-l aud pe Pușcaș arătînd 
cu palmele întinse spre fața munte
lui, pe acolo unde socoate el că ar 
putea fi pîrtia căutată de noi:

— ’șă I
Iar seara, osteniți de atîta um

blet, ne strîngeam cu trei stacane 
în față, ascultind poveștile urșilor, 
mistreților, cocoșilor de munte și 

povestea .ciinelui aceluia, cu nume 
aproape de neînțeles, Tatsu, pe care 
l-au mîncat trei lupi acum un an. 
Rostind numele patrupedului care 
i-a fost tovarăș de hălăduire timp 
de 16 ani, martor la atîtea isprăvi, 
Gheorghe Pușcaș aproape că îngă
duia lacrimilor să lunece sub coada 
ochiului... Am înțeles că în sufletul 
omului acestuia, care 'cunoaște 
munții ca nimeni altul, pîlpîie focul 
ascuns al multor sensibilități...

Iți mulțumim Gheorghe Pușcaș...
Și tot el ne-a dus peste Mestecă- 

niș și ne-a arătat Giumalăul, Ra- 
răul cu Pietrele Doamnei. Noi n-am 
găsit cuvinte și asemuiri pentru săl
batica natură care ți se înfățișează 
aci, pentru pădurile aproape de ne
pătruns dinspre valea Putnei, din
spre Pojorîta și valea Colbului. Am 
fost singurii care am drumuit pes
te Giumalău în această iarnă, în- 
dreptîndu-ne spre Rarău. N-am în- 
iUn.it nici o urmă omenească. Doar 
lupii tși înscriseseră calea pe ză
padă, mai jos, peste Bîtca Neagră. 
Aci se pot face pîrtii lungi, aproape 
de 6—7 kilometri, foarte variate, cu 
o diferență mare de nivel. Desigur 
ar trebui făcute amenajări dar spor
tivii încercați ar avea aci pîrtii cum 
nici în Alpi nu găsești decît rareori. 
Sînt acolo locuri în care brazii au 
crescut și după zeci și zeci de ani 
s-au uscat; alții au prins apoi rădă
cini în cenușa lor și așa, cine știe 
cite veacuri și veacuri.

Priveam în tăcere, ascultind vuie
tul viatului care purta în aerul rece 
fulgii de zăpadă... Minunate locuri 
sînt în țara noastră. Mergeți și le 
cunoașteți, frumusețea lor e fără 
seamăn.

Cit despre zăpadă, am găsit cit 
e lumea. Schiorii pot să se bucure: 
Giumalăul, Borșa, Oușorul și, cine 
mai știe ce-i în Căliman ?, atîtea 
locuri în care zăpada cade chiar la 
mijlocul lui octombrie și ține pină 
în vară.

Noi trei ne bucurăm să vă adu
cem această veste...

TUDOR VORNICU

iheciu- 
abun- 

a înce- 
Mircea

Seria „surprizelor" și a 
rilor nule, înregistrate din 
dență la reuniunea de joi, 
put cu meciul „muștelor" 
Dobrescu și Șt. Dumitrache. Plin 
de curaj, Dumitrache a pornit ata
cul, folosind copios avantajul alon- 
jei și trimițînd multe directe care 
și-au atins ținta. Dobrescu, impre
cis, caută să forțeze ritmul, iar Dti- 
mitrache continuă să-și „pistoneze" 
adversarul, punînd în’ funcțiune și 
croșeurile cu ambele brațe. In ul
timul minut, Dumitrache nu mai 
poate menține ritmul infernal im
pus de Dobrescu și se „sufocă". El 
termină greu un meci pe care cu 
mai multă rezistență îl putea cîș- 
tiga. Decizia de meci nul e foarte 
justă.

A urmat întîlnirea „cocoșilor" 
Toma Constantin și N. Mîndreanu. 
După o primă repriză de „tatona
re", Mîndreanu își creează avantaj 
în cea de a doua. In ultimele trei 
minute, Toma își revine și plasînd 
serii rapide restabilește echilibrul 
partidei: meci nuL In cadrul ace

Cicloturismul, contribuie efectiv 
la dezvoltarea ciclismului

In fiecare duminică, de cum dă 
primăvara și pînă tqapina fîțziu, pot 
fi văzuți de.a lungul șoselelor nu
meroși bicicliști, de toate vîrstele, 
în grupuri mai mari sau mai mici. 
Sînt cicloturiștii — sportivi anonimi 
— care-și petrec timpul liber pe- 
dalind pe biciclete de oraș sau se- 
micurse. Unii dintre ei izbutesc is
prăvi meritorii : 60, 80 sau chiar 
și mai multi kilometri parcurși In
tr-o singură zi, fără eforturi deo
sebite. O zi petrecută în aer curat, 
în mijlocul naturii, î,n soare, le Îm
prospătează forțele. Ei se întorc Ia 
locul de muncă cu puteri noi, iar is
prăvile lor ca și povestirile despre 
locurile străbătute constituie pentru 
tovarășii lor de muncă un imbold la 
drumeție ciclistă...

Din păcate, însă, activitatea aces
tor sportivi se desfășoară în mod 
neorganizat. De asemenea, deși în 
coloanele ziarului nostru am subli
niat în repetate rînduri faptul că a- 
cești posesori de biciclete reprezintă 
un vast și rodnic teren de recruta
re a noi elemente pentru activitatea 
competițională, cicloturiștii au ră
mas mereu în afara mișcării cicliste 
propriu-zise. Desigur că, reunind 
miile de posesori de biciclete de o- 
raș și semicurse într-un 
ganizație cicloturistică, 
o prețioasă contribuție 
rea mișcării cicliste.’

Iată însă că — în sfîrșit — ci
cloturismul devine o preocupare a 
forurilor cicliste. Inițiativa aparține 

• comisiei orășenești de ciclism din 
București și, cu sprijinul comisiei 
centrale, ea se va extinde și în 
celelalte centre din țară. Este vorba 
de organizarea unor ieșiri ciclotu
ristice. Prima manifesiație de acest 
gen va avea loc la 29 aprilie. O 
acțiune cu caracter popular ce se va 
desfășura în cinstea zilei de 1 Mai.

cerc sau or- 
s-ar aduce 

la dezvolta-

leiași categorii, O. Eremia face 
meci nul cu I. Mihai.

Foarte îndîrjită și spectaculoasă 
a fost întîlnirea din limitele cate
goriei pană, unde Ilie Gheorghe, 
foarte bine pregătit, a terminat la 
egalitate cu Eustațiu Mărgărit. In 
repriza a Il-a, Mărgărit își acumu
lase un mic avantaj care a fost 
spulberat însă în ultimele trei mi
nute de replica violentă a lui Ilie 
Gheorghe.

Dănilă Done a început nesperat 
de bine meciul cu Gh. Fiat. In 
special o „rafală” de puternice 
croșeuri trimise de Dome l-a 
făcut pe Fiat să treacă prin clipe 
foarte grele... Treptat, Done a scă
zut ritmul, astfel că Fiat, mai ac
tiv și rapid în acțiuni, a putut să 
contrabalanseze situația. Meci nul. 
G. Dumitrescu a găsit o „pra/lă" 
ușoară în persoana tînăruiui Mircea 
Albu. In schimb, Fr. Ambruș a în- 
tîlnit în Fr. Ilucsay un obstacol 
mai greu de trecut, trebuind să 
facă față unor „directe" destul de

Și, în adevăr, în fiecare oraș se 
pot organiza cu regularitate excursii 
cicliste, cu un program bine chib
zuit și pe trasee de diferite mărimi. 
Vizitarea unei mari uzine din apro
pierea orașului, a unui șantier, a 
unei gospodării colective șau a u- 
nei stații de mașini și tractoare, a 
monumentelor și locurilor istorice, 
iată doar o parte din obiectivele u- 
nei asemenea excursii cicliste. In 
fiecare oraș, în marile întreprinderi 
ca și în cele mici, numeroși sala- 
riați posedă astăzi biciclete. In cen
trele industriale ca și în cele petro, 
litere, zeci și sute de muncitori vin 
zilnic pe biciclete la locul de pro
ducție, de la 
lometri.

Reuniți în 
cloturistice,

10, 15 sau 20 de ki-

cadrul unor secții ci- 
posesorii de biciclete

La drum pe șosele, printre 
priveliști minunate...

și multe deziluzii ■ K»

cîștigatAmbruș a

I. Schwartz 
plină de

au fur- 
dîrzenie,

insistente și greu de parat. In cele 
din urmă, Fr.
la puncte.

N. Linca și 
nizat o luptă 
marcată de multe și dure lovituri. 
Linca a făcut din nou greșeala să 
atace descoperit, iar Schwartz, calm 
și bine orientat tactic l-a contrat 
eficace. Cu arcada spartă, Linca 
și-a continuat curajos acțiunile, și 
ploaia de lovituri, dar Schwartz 
i-a răspuns mereu cu aceeași „mo
nedă". Decizia i-a fost favorabilă 
lui Linca, dar un meci nul ar fi 
ilustrat perfect această întîlnire 

epuizantă și spectaculoasă.
In general, componenții Jotului 

nostru au făcut o figură slabă în 
această reuniune. Lipsa de meciuri 
publice s-a resimțit în mod serios. 
Se impune, ca o sarcină extrem de 
grabnică, revizuirea planului de 
pregătire a pugiliștlîor fruntași, 
pentru că rezultatele obținute pînă 
acum, nu sînt în măsură să mul
țumească pe nimeni 1

G. MIIIALAGHE

bi*

largă. De
pot duce 
secundare, 
locuri tnai 
mat puțin

vor prinde gustul drumeției pe 
cicletă. Cu prilejul excursiilor pot 
fi organizate diferite întreceri, pe 
categorii de vîrsfe,’ pe distanțe fe
lurite, cei merituoși primind unele 
distincții: medalii, diplome, insigne 
etc. In felul acesta, cicloturismul, 
desfășurîndu-se organizat, ar atrage 
un număr din ce în ce mai mare 
de sportivi, drumeția ciclistă dez- 
voltîndu-se pe o scară 
plasările cicloturistice ii 
pe sportivi și pe drumuri 
mai puțin umblate, prin 
puțin cunoscute, dar nu 
pitorești și interesante.

Pentru cei care nu mai au vîrsta 
competițiilor, angrenarea lor și a 
familiilor lor în rindurile drumeților 
cicliști nu poate fi decît un fapt fo
lositor, sănătos și instructiv. întrea
ga masă de sportivi de acest gen 
constituind un puternic factor de 
propagandă pentru sportul pedalei.

Pentru cei mici, în vîrstă de 10, 
12 sau 14 ani, ieșirile cicloturistice 
duminicale constituie primii pași, 
făcuți rațional și gradat, către ci
clismul de competiție de mai tîrzîu. 
Ei se pot forma treptat, iar cind vor 
ajunge la vîrsta concursurilor, vor 
avea — pe lingă o serie de cunoș
tințe tehnice și mecanice cu privire 
Ia ciclism — și o pregătire destul 
de avansată, urmare firească a cî- 
torva ani de cicloturism. Aci tre
buie să amintim că în ultimii ani 
numeroși tineri, începînd activita
tea competițională, s-au afirmat mult 
mai repede decît alții care nu au 
făcut în prealabil cîțiva ani de dru
meție ciclistă. (Dc pildă, C. Dumi
trescu, N. Vasilescti, iar recent ti
nerii în dezvoltare N. Mușa, G. Ba
ciu, Șt. Constantinescu ș.a.).

In afară de cei care vor trece 
la ciclismul de competiție, ceilalți 
posesori de biciclete își' vor conti
nua activitatea turistică, contribu
ind efectiv la popularizarea acestui 
sport frumos, instructiv și util. Lăr- 
gindu-se necontenit cadrele cîclo- 
turiștilor, se poate ajunge la uit e- 
fectiv de cîteva mii. Astfel, vara, în 
perioada de concedii, se pot organi
za raiduri cicloturistice do 5, 10 
sau 15 zile, pe etape, cu un pro
gram bine alcătuit care să cuprin
dă și vizitarea marilor centre mun
citorești, a stațiunilor balneo-clima- 
tice, precum și a localităților isto
rice.

Desigur că perspectivele unei ac
tivități cicloturistice pe întreagă 
țară sînt vaste, iar realizările pot 
atinge un nivel nebănuit încă. Pen
tru aceasta insă, este nevoie, bine
înțeles, de însuflețire organizatori
că, dublată de o muncă temeinică 
și de un plan chibzuit formulat.

încheiem, urlnd succes deplin ini
țiativei comisiei orășenești Bucu
rești, convinși că, printr-o temeinică 
colaborare cu inspecția dc ciclism, 
comisia centrală, asociațiile și co
lectivele sportive, se vor obține re
zultate interesante în cicloturismul 
organizat care constituie totodată și 
un prețios mijloc de formare și pre
gătire a noi și numeroase cadre 
pentru ciclismul de competiție.



Avem îri sfîrșit halterofili
de valoare

' Avem halterofili de valoare in
ternațională ? Acum cîțiva ani, ba 
chiar și anul trecut, nici măcar 
nu ne trecea prin gînj să ne pu- 
nem o asemenea întrebare. Iată 
însă, că după finalele campiona
telor republicane, răspunsul la 
această întrebare poate fi afirma
tiv, pentru că recordurile cîtorva 
halterofili sînt, pe drept cuvînt, 
performanțe de valoare interna
țională.

In rîndurile ce urmează vom 
vorbi de trei din numeroșii con- 
curenți care au obținut recorduri 
și rezultate excelente: Ion Birău, 
Ilie Dancea și Silviu Cazan.

1 ON BIRAU a realizat un va-
4 loros record la categoria semi- 

tișoară: 302,5 kg. performanță cu 
care s-ar fi putut clasa în 
primele 10 locuri la orice campio
nat mondial sau olimpic. In afară 
de performerii sovietici ai catego
riei (Saxonov, Udodov, Cimișkian, 
Farhudinov, etc.) în Europa, și 
chiar în lume, sînt puțini haltero
filii care se pot mîndri cu un ase
menea rezultat. Firește, Ion Bi
rău nu a ajuns la posibilitățile 
sale maxime. Părerea specialiști
lor este că el va putea obține în
că în acest an 320 kg., performan
ță care ar însemna confirmarea 
definitivă a valorii sale, pe plan 
internațional.

CE REPREZINTĂ recordul lui 
Ilie Dancea la „semigrea**  ? 

Cu 382,5 kg., (cît reprezintă re- 
cordiui său) Dancea s-ar fi putut

„Primiți, vă rog, sincerele mele 
felicitări” — a spus președintele 
comisiei de organizare a campio
natelor mondiale de scrimă pentru 
juniori, luxemburghezul Julien Le
fevre, atunci cînd delegația noa
stră și-a luat rămas bun de la el. 
In continuare, Julien Lefevre a 
declarat: „Acum doi ani v-am cu
noscut în calitate de observatori 
la campionatele mondiale, anul 
trecut v-am întîlnit la Budapesta, 
participînd cu un lot numeros de 
trăgători din care ați ajuns numai 
cu o trăgătoare în turneul final și 
aceea clasată pe ultimul loc, iar 
acum am asistat la asaltul vostru 
asupra titlului de campioană 
mondială, în lupta finală fiind 
prezente toate cele trei trăgătoare 
pe care le-ați deplasat a'ci. Per
formanța voastră este aproape u- 
nică tn istoria scrimei mondiale, 
iar acest progres neașteptat de 
rapid este plin de perspective a- 
Ut pentru voi, cît și pentru toți 
acei care doresc dezvoltarea fru
mosului nostru sport".

Aceste cîteva cuviințe ale pre
ședintelui comisiei de organizare 
reflectă și sintetizează părerile 
tuturor celor prezenți la Luxem
burg, tn privința comportării tră
gătoarelor și trăgătorilor uoștri. 
De altfel, scrimerii romîni au fost 
printre cei mai solicitați de către 
tehnicienii străini pentru a fi fil
mați, far conducătorul și antreno
rul lotului din Tunis, Marcel
*Leygnac, ne-a rugat să-i permitem 
să filmeze încălzirea sabrerilor 
noștri și asalturile lor în timpul 
concursului.

Reprezentanții noștri nu s-au 
•bucurat numai de atenția și apre
cierile tehnicienilor străini. Ei au 
fost înconjurați cu multă simpatia 
de toți cei prezenți. Comportarea 
'disciplinată, modestă și prietenoa
să a sorimerilor noștri a expri
mat. — în mijlocul străinilor din 
!13 țări și a cetățenilor din Lu
xemburg — corectitudinea și spi
ritul de solidaritate de care este 
pătruns poporul nostru în toate 
manifestările sale.

Comportarea și rezultatele re
prezentanților noștri în acest im
portant campionat mondial, ne-au 
deschis în față numeroase „porți** 
ale marilor întrecerii de scrimă. 
Zilnic, delegația noastră a primit 
noi și noi invitații pentru a par
ticipa la diverse concursuri in
ternaționale. Federația de scrimă 
a R.F. Germane ne a solicitat pre
zența la turneul internațional de 
ia Soest (28—29 iulie); itaiienii, 
prin conducătorul delegației lor, 
iMoruzzi, ne-au lansat oficial in
vitația de a participa la marele 
concurs internațional feminin de 
la Como (21 mai); Federațiile de 
Scrimă din Luxemburg, R.P. Un
gară, Tunis ș.a. ne-au rugat să 
luăm parte la concursurile orga
nizate de către ele conform calen
darului internațional.

Scrimerii romîm sînt acum cunosciiți în întreaga lume!

internațională!
clasa pe locul VI-VIII la campion 
matele mondliale de la Munchen. 
Dar posibilitățile lui Dancea sînt 
cu mult mai mari. El poate tre
ce in scurt timp peste... 400 kg. CU CINCI ANI ÎNAINTE, la 

primele concursuri, Silviu Ca
zan abia depășea 300 kg. Dacă cer
cetăm fișele de performanțe la ca
tegoria grea constatăm cu multă 
satisfacție că, azi recordul lui Ca
zan (422,5 kg.), depășește recor
durile multor țări din Europa, cu 
un asemenea rezultat putînd ii 

cîștigate multe 
liinternaționale.

mondiale de la Munchen, cu acea
stă performanță Cazan ar fi ocu
pat locul 3—4 împreună cu fin
landezul Mâkkinen. La ora actua
lă, în Europa, în afară de câțiva 
cojncuremți sovietici (Medvediev, 
Novikov) numai germanul Aalde- 
ring, austriacul Holbl au perfor
manțe superioare. Noi așteptăm 
de la Silviu Cazan rezultate _ și 
mai bune, pentru că posibilitățile 
sale fizice îi permit aceasta. Du
pă cum declara antrenorul de stat 
Ștefan Petrescu, Cazan poate de
păși încă anul acesta (chiar pînă 
la Olimpiadă) 450 kg. —' rezultat 
care este (te acum de valoare 
mondială. Silviu Cazam — și cei
lalți — nu trebuie să uite că per
formanțele mari se obțin prfntr-un 
antrenament continuu, metodic și 
mai ales printr-o viață sportivă 
(exemplară.

mari concursuri 
La campionatele

I. O.

ANTRENAMENTELE
„TIPOGRAFILOR**...

încrezătoare în forțele sale, reprezentativa noastră de scrimă 
salută publicul luxemburghez înaintea începerii campionatelor mon
diale.

a sorimerilor noștri. In repetate 
rînduri el și-a exprimat părerea că 
vede în formația noastră feminină 
una din echipele fruntașe ale lu
mii în viitorul apropiat. De fiecare 
dată, Rerich ținea să precizeze că: 
„A sosit momentul lansării pe 
plan mondial in cele mai tari tur
nee, a echipei feminine romînești". 
Părerea lui Rerich, însușită de toți 
specialiștii de la Luxemburg, a 
fost subliniată de însăși compor
tarea și rezultatele trăgătoarelor 
noastre. După cum se știe, nici 
o altă țară n-a reușit să ajungă 
în finală cu trei trăgători, ceea ce 
dovedește că reprezentativa R.P. 
Romtne a fost cea mai omogenă 
în această mare competiție în 
care au fost lansate toate elemen
tele de viitor ale scrimei din în
treaga lume. Presa străină a a- 
cordat o mare atenție trăgătoare
lor noastre, aprecimdu-le ca frun
tașe ale scrimei feminine mon
diale, iar ziarul „Nepsport**  din 
Budapesta s-a ocupat pe larg de 
suocesul Măriei Taitiș și al co
echipierelor sale. Părerea tuturor

Jucătorii de popice
de popice a 
în luna iunie la 

reprezentativa Republicii 
acestei 

care stîrnește un deosebit 
dată fiind valoarea ridi- 

ambelor formații, popicarii 
și-au început dini vreme

Reprezentativa 
R.P.R. va întîlni 
Fraga 
Cehoslovace. In vederea 
partide 
interes, 
cată a 
noștri 
preparativele- Pentru a verifica 
stadiul de pregătire a jucătorilor 
susceptibili de a fi selecționați, co
misia centrală de popice a con
vocat la București pe cei mai 
buni dintre ei: Ion Micoroiu (A- 
rad) dublu campion republican pe 
1955, maestrul sportului I- Dine
scu, T. Mihăilescu, I. Dragomi-

r ” f ti n J

Peste 6 zile 
la drum!

AT IX-lea'start în

>, ■

c< t:

Pentru locuitorii de pe Valea 
Prahovei, apariția plutoanelor de ci
cliști care urcă spre Predeal, apă-' 
sînd vîrtos pe pedale sau coboară 
către Sinaia cu viteză uluitoare, nu 
mai constituie, de mulți ani o nou
tate. Ei știu, de acum, că aceste 
plutoane, ivindu-se odată cu zilele 
frumoase de primăvară, anunță că 
tradiționala competiție ciclistă 
„Cursa Scînteii**  nu mai este de
parte. Și, desigur, mulți dintre ce
tățenii de pe Valea Prahovei, obiș- 
nuiții spectatori ai întrecerii, se gîn- 
desc de pe acum la locul cel mai 
potrivit pe care — ca în fiecare an 
— și-l vor alege pentru a putea ur
mări măcar o frîntură din acest 
spectacol sportiv, de scurtă durată 
pentru ei, dar pe care-1 așteaptă 
mii și mii de oameni pe întreg 
traseul...

„Actorii**  acestui spectacol, cei 
100 de cicliști care vor lua startul 
în ziua de 20 aprilie, în cea de_ a 
IX-a ediție a probei, nu vor să în
șele așteptările atîtor și atî- 
tor iubitori ai sportului cu pe
dale. Dar, în momentul de față, 
nu numai 100 de alergători stră
bat inimoși șoselele țării, pregă- 
tindu-se pentru „Cursa Scînteii**,  ci 
două sau chiar trei sute de cicliști 
se află în plin antrenament. Din

a fost că „Maria Taitiș a fost 
aceea care a pierdut titlul mondial 
și nu Rejtd, cea care l-a cucerit". 
Este adevărat că rezultatele scri- 
merelor noastre au fost foarte 
bune și au atras din primul mo
ment atenția asupra valorii dele
gației romînești, dar comportarea 
sorimerilor a fost și ea bună și, 
mai cu seamă, promițătoare, dacă 
ținem seama de 
ritatea juniorilor 
această ocazie în 
internaționale

Bineînțeles că 
de făcut și în privința pregătirii 
propriu-zise a reprezentanților 
noștri — inclusiv scrimereile — 
și în ceea ce privește îmbogățirea 
experienței lor. Tocmai de aceea, 
performanțele și învățămintele de 
la Luxemburg ne sînt foarte pre
țioase în stabilirea drumului ce-I 
avem de urmat.

faptul că majo-’ 
au debutat cm 
marile întreceri

sînt încă multe

ERNEST MEȘTER 
conducătorul delegației 
R.P.R. la campionatele' 

mondiale de scrimă

se pregătesc pentru
rescu, V. Ivan (Ploești), F. Ni
cola (Cluj), Z. Czech. D. Farcaș, 
T. Szemany, C. Kalman (R.A.M.),
V. Felseghi, I. Munteanu (Sibiu), 
I. Erdely (Oradea), P. Purje 
(Cîmpina), Al. Gomoîu, Gh. Po
pescu, Al. Andrei, U. Klein, N. 
Saenco (București) și M. Zolyomi 
(B. Mare).

Cu prilejul concursului de veri
ficare care a început ieri pe arena 
23 August majoritatea jucătorilor 
și — îndeosebi maestrul sportului 
I. Dinescu și I. Munteanu — au 
dovedit o bună pregătire tehnică 
și fizică.

Ploești—Cîmpina plutonul, în fir indian, este depă- ■ 
mașinile urmăritoa re. Aspect din ediția de anul trecut.

trivit planului de muncă, perfecțio
narea atacului prin surprindere și 
sprintul final, elemente determinan
te în „Gursa Scînteii**

S-A SCHIMBAT CEVA 
LA METALUL?

Pe șoseaua 
șit de una din

tre aceștia, fiecare asociație va se
lecționa” pe alergătorii cei mai bine 
pregătiți pentru a alcătui reprezen
tativa respectivă, cicliști care vor 
avea cinstea să-și dispute întîie- 
tatea în cele 3 etape ale cursei.

La Arad, Constanța, Oradea, Ti
mișoara, Iași, Graiova precum 
și ’ în alte centre din țară, pre
gătirile cicliștilor se apropie de 
sfîrșit. La fel și alergătorii bucureș- 
teni, care au avantajul de a fi 
mult mai aproape de traseul pro
bei își fac ultimele antrenamente de 
verificare, tocmai pe ruta pe care 
se va desfășura întrecerea.

O FORMAȚIE CU MARI 
PERSPECTIVE

al-Cicliștii de la Dinamo, care 
cătuiesc unul dintre cele mai masi
ve loturi (14 alergători) se antre
nează sub conducerea lui N. Voicu.

N. Vasilescu, Șt. Ștefu, R. Schus
ter, V. Georgescu, D. Munteanu, Șt. 
Salay, I. Hora, G. Datcu, A. Șe- 
laru, Șt. Sebe, M. Voinescu și cei
lalți, după ce au insistat o vreme 
asupra rapidității, se antrenează a- 
cum pentru urcușuri. Trecînd în re
vistă cifrele consemnate în „carne
tul antrenorului**,  se desprinde clar 
că lotul dinamovist va avea un 
cuvînt greu în lupta pentru victo-

neîndoielnic că cei mai dor
nici de victorie sînt cicliștii de Ia 
Combinatul Poligrafic Casa Scînteii. 
Faptul se înțelege lesne: este vor
ba doar de „cursa lor“. Ca atare, 
„tipografii**  se antrenează cu o sîr- 
guință deosebită ceea ce I-a făcut 
deunăzi pe antrenorul 0. Simio- 
nescu să ne declare următoarele: 
„Eu nu dau pronosticuri în ceea 
ce privește învingătorul. Vă spun 
doar un singur lucru: așteptați să-i 
vedeți „la lucru**,  în cursă, pe Is- 
trate, Țupa, Voișanu, tînărul Ernest 
Golgofzi, Moraru și ceilalți!...**  Fi
rește nu avem altceva de făcut de- 
cît... să așteptăm—

D. PANTAZESCU CONDUCE 
ANTRENAMENTELE ECHIPEI 

C.C.A.
Aceeași animație domnește si în 

„tabăra**  militarilor, unde Wittman, 
Stepanian, Pelcaru, Ciurciubici și 
ceilalți au izbutit să aibă pînă a- 
cum „în picioare**  un serios kilo
metraj. In prezent îi preocupă, po-

Bilete* * pentru reuniunea 
internațională de box 

de lum seara
Biletele pentru întîlnlrea in

ternațională de box R.P.R.-R.P. 
Polonă (tineret) din 16 aprilie, 
sala Floreasca, se pot ridica de 
la asociații; pînă azi la ora 15. 
Pentru public biletele se pun în 
vînzare azi la ora 17, la agen- 
ția centrală Pronosport calea 
Victoriei nr. 9, și agenția Di
namo, Șoseaua Ștefan cel Mare.

722 p. d.
că în prima zi 
jucători nu s-au 

pe deplin nici

de 
pu-
cu 
de

Iată rezultatele din prima zi: 1.1. 
Dinescu 763 p. d.; 2. I. Munteanu 
756 p. <L; 3. M. Zolyomi 737 p. d.;
4. I. Elrdely

Subliniem 
concurs unii 
tut acomoda 
pista de asfalt, nici nu bilele 
ebonită. Ei vor trebui să acorde 
o deosebită atenție acestor ele
mente pentru a nu fi stînjeniți în 
viitoarele concursuri internaționale 
în care acestea vor fi folosite.

Concursul continuă azi și mîi- 
ne începînd de la ora 9 pe arena 
23 August din Capitală.

Desigur. Lotul „metalurgiștilor**  
este anul acesta mai numeros iar 
atenția asociației față de secția de 
ciclism mai evidentă. Primul pe 
care l-au înviorat aceste perspecti
ve a fost vechiul antrenor N. I. 
Țapu, în a cărui activitate se sim
te un suflu nou: program de an
trenament științific conspectat, a- 
daptarea antrenamentului ta speci
ficul alergătorilor etc. Dar, și pe 
teren, se observă mai multă sîr- 
guință din partea cicliștilor cu ex
periență D. Doncu, Ef. Niță, A. Fa- 
niciu, alături de care pedalează o 
serie de tineri cu certe perspective: 
T. Nicolae, P. Gatos, I. Gață și 
alții.

CEI DE LA CONSTRUCTORUL

Liritis, L. Dominic, V. Miii- 
L. Dac, Ibrahim Geladedin,

D. 
taru, 
Aurel Custură, M. Pîrloc, iată lotul 
alergătorilor pe care-i antrenează 
G. Grigoriu. Gu excepția primilor 
3, ceilalți sînt debutanți în curse 
mari dar nu mal puțin animați de 
dorința unei performanțe care să-1 
scoată din anonimat. Este posibil 
să reușească acest lucru, ținînd sea
ma de hărnicia deosebită pe care o 
depun la antrenament.

DESPRE „COPIII**  LUI 
GH. NEGOESGU

„Bătrînul**  internațional Gh. Ne- 
goescu, unul dintre cei care și-a în
scris numele pe palmaresul pro- 
k-î jj pregătește cu

migală pe tinerii 
N. Molnar, Șt. lo- 

Bilciu, Aii Aiham, P.

bei (1950), 
răbdare și 
săi cicliști: 
nescu, C.
Enache și alții, pe care îi numește 
cu dragoste „copilașii mei**.  Din 
experiența lui, desigur, tinerii aler
gători vor avea de învățat. Roade
le acestei învățături le vom vedea 
la „examenul**  la care se vor pre
zenta în ziua de 20 aprilie.

★
Sînt multe de spus despre mo

dul de pregătire a numeroaselor 
grupuri de cicliști care așteaptă să 
ia startul în „Gursa Scînteii**.  De 
pildă, cu aceeași conștiinciozitate 
se antrenează și Ioturile de la Vo
ința, Minerul, Avîntul, Flamura ro
șie, Progresul F.B., Recolta, Șc. de 
tineret, al căror obiectiv principal 
îl constituie o cît mai bună com
portare în cea de a IX-a ediție a 
„Cursei Scînteii**.  Și pînă la startul 
acestei tradiționale întreceri mai 
sînt doar șase zile...

EMIL IENCEC
HRISTACHE NAUM

CARNET ATLETIC
• Comisia de atletism a orașu

lui București organizează astăzi 
după-amiază cu începere de la ora 
16 un concurs pentru obținerea cla
sificării sportive. întrecerile, care 
se vor desfășura pe stadionul Ti
neretului, cuprind toate probele 
„clasice**.
• Cercul sportiv Tînărul Dina- 

movist din Capitală organizează în 
fiecare luni de la orele 9,30 și 16, 
concursuri de atletism, în vederea 
completării efectivului secției. Ti
nerii începători și avansați, care nu 
sînt legitimați la colective sporti
ve, pot participa la aceste între
ceri ce se vor desfășura în parcul 
sportiv Dinamo.
• Mîine de la ora 9,15 vor avea 

loc întrecerile din cadrul „Circui
tului de marș Locomotiva P.T.T.**  
pentru începători, juniori, seniori șî 
factori poștali. Plecarea și sosirea 
se vor face în calea Victoriei nr. 
12, din fața Ministerului Poștelor 
șî Telecomunicațiilor.



Bin m Bimmo-c. c. a., Aspecte, note și probleme din campionatul categoriei A
dar... la baschet

Amatorii de baschet nu trebuie 
să lipsească mîine din sala Ho
rească, unde le este rezervat u- 
nul din cele mai „tari" programe. 
Alcătuit în mare- majoritate din 
meciuri între echipele bucurește- 
ne, acest program cuprinde două 
din întîlnirile care vor desemna 
pe campionul turului atît în între
cerea echipelor feminine cîf și în 
aceea a echipelor masculine.

In campionatul feminin un ast
fel de joc, este Constructorul 
București—Știința I.C.F. Sînt, fă
ră îndoială, două dintre cele mai 
puternice echipe ale noastre. Stu
dentele de la I.C.F., reușiseră, 
pînă în etipa trecută, să rămînă 
neînvinse. Cedînd însă echipei 
Progresul Oradea, ele au rede
schis lupta directă cu Construc
torul, principala candidată la pri
mul loc. întrecerea va fi decisă, 
cel puțin pentru tur, mîine după 
amiază. In programul de mîine 
mai figurează un joc feminin in
teresant și tot între două forma
ții bucureștene: Locomotiva și 
Știința Ministerul Invățămîntului. 
Se întrec o echipă tînără — dar 
cu o frumoasă comportare în ac
tualul campionat — Știința Minis
terul Invățămîntului, și o echipă 
rutinată, care poate depăși orice 
adversar. Locomotiva.

In fruntea programului de 
mîine din sala Floreasca se si
tuează partida dintre „eternele 
rivale" din baschetul nostru. Di
namo București șl C.C.A. In ulti
mii ani aceste formații și-au dis
putat cu regularitate locul de o- 
noare din campionat și de fiecare 
dată dinamoviștii au obținut cîș- 
tig de cauză. Jocul de mâine nu 
este decisiv, firește, dar victoria 
asigură uneia dintre formații un 
serios avantaj asupra celeilalte în 
lupta care se va da în retur pen
tru titlul de campioană. Partida 
interesează însă, mai mult decît 
sub acest aspect strict competițio- 
mal, din punct die vedere al pre
gătirii jucătorilor noștri de frunte. 
In curînd, reprezentativa Capita
lei va participa la „Marele Pre
miu al orașului lăofia". Marea ma
joritate a lotului echipei Bucureș- 
tiului este alcătuită din jucătorii 
de la Dinamo și C.C.A. și de a- 
ceea interesează foarte mult gra
dul de pregătire la care se află 
acești jucători, constatare posibilă 
prin întâlnirea de mîine. Semna
lăm, de asemenea, meciurile Ști
ința I.C.F. — Locomotiva P.T.T. 
București și Progresul Arta Bucu
rești—Progresul Tg. Mureș, care 
completează programul din sala 
Floreasca.

Celelalte meciuri ale ultimei e- 
tape a turului campionatului fe
minin sînt următoarele: Știința 
Cluj—Prdgresul Oradea, Progre
sul Tg. Mureș—Voința Orașul 
Stalin, FI. roșie Oradea—Metalul 
Cluj. In campionatul masculin 
mai au loc întîlnirile: Dinamo 
Oradea—Știința Timișoara, Di
namo Tg. Mureș—Progresul Ora
șul Stalin, Progresul Cluj—Cons
tructorul Cluj. Programul din sa
la Floreasca: (de la ora 11) : 
Știința I.C.F.—Locomotiva P.T.T. 
(m.); Știința înv.—Locomotiva 
(f.). De la ora 17: Progresul Arta 
—Progresul Tg. Mureș (m.), Con
structorul—Știința I.C.F. (f ), Di
namo—C.C.A. (m.).

INFORMAȚII PRONOSPORT
Pentru concursul Pronosport nr. 

15 de duminică 15 aprilie a.c. I. S. 
Pronosport acordă buletinelor cu 
„0“ rezultate ea premii speciale 
următoarele obiecte : o motocicletă 
„Moscva" participantului cu cele 
mai multe variante cu „0“ rezul
tate, o motocicletă „Moscva", 3 a- 
parate de radio și 3 biciclete prin 
tragere din urnă

★
Luni în Capitală va avea loc la 

Agenția Centrală Pronosport din 
Calea Victoriei 9, tragerea din 
unnă a premiilor speciale în obiecte 
acordate concursului Pronosport nr 
12 din 25 martie și concursului 
Pronosport nr 13 din 1 aprilie 
1956. Participant» care dețin bu
letine cu 0 rezultate la aceste con
cursuri sînt rugați să ia parte la 
tragerea din urnă

COMUNICAT
Se aduce la cunoștință partici- 

panților La Pronosport că deoarece

Campionatul categoriei A de 
fotbal se întrerupe pînă la 29 
aprilie pentru a face loc pregăti
rilor pentru jocul cu Iugoslavia de 
la 22 aprilie. Cele cinci' etape au 
prilejuit, în general, întreceri dis
putate și au dus miercuri la fixa
rea unui clasament destul de tidel 
posibilităților actuale ale echipe
lor. In frunte se găsește cea mai 
în formă echipă: C.C.A. Jocurile 
de campionat au prilejuit multe 
constatări — și bune și rele — 
și în rîndurile de mai jos ne vom 
ocupa de cîteva din problemele 
ridicate.

JOCUL SIMPLU...

...rapid și în adîncime este cel 
mai eficace. Dublat de o mișcare 
permanentă a jucătorilor, de un 
plasament corect și un tras la 
poartă din orice poziție și de 
la orice distanță, un astfel de 
fotbal este modern. Așa l-am 
văzut Ia Honved și Kihizsi, 
așa a jucat miercuri și C.C.A., 
spre un asemenea joc trebuie să 
se orienteze echipele noastre. Din 
două-trei pase, echipa C.C.A. a 
mutat jocul de la poarta sa la 
poarta lui Uțu, oferind în același 
timp și spectacol. Pentru alte 
echipe, drumul acesta înseamnă 
zeci de pase laterale, înapoi, con
sum de efort și prilej de regrupare 
a adversarului în apărare.

Jocul echipei C.C-A. reprezintă 
o concepție sănătoasă, o concepție 
modernă, care se apropie de fot
balul practicat de cele mai bune 
echipe de pe continent.

ÎNAINTĂRILE și TRASUL 
LA POARTA

Cîteva date statistice prilejuite 
de meciurile de campionat și cîte
va jocuri internaționale ne permit 
să tragem concluzia că media 
șuturilor devine satisfăcătoare. In 
Turneul F.I.F.A. juniori, media a 
fost de 18 șuturi la poartă (la 
meciurile urmărite de noi). Echipa 
noastră de juniori a tras de 16 
ori la poartă în jocul cu R. P.

Olaru pătrunde in careu, pe l Ingă un șir de apărători de la Pro
gresul. (Fază din meciul Progresul —Locomotiva).

(fotă: F. MIHAICA )

Jocurile continuă la B, C și juniori
Campionatele de fotbal ale cate

goriilor B, G și juniori continuă 
mîine cu jocurile etapelor a II-a, a 
III-a și respectiv a Il-a. Meciurile 
se anunță foarte disputate. De e- 
xemplu: Metalul Uz. Tractoare Ora
șul Stalin — Metalul Reșița (cat. 
B, seria I), Locomotiva Iași — Lo
comotiva Constanța (categ. B, se
ria a Il-a). In cele patru serii ale 
categoriei C se vor disputa cîteva 
derbiuri locale, de pildă, în seria 
I: Știința Galați — Locomotiva Ga
lați și Victoria Tecuci — Voința 
Tecuci; Flamura roșie Bere Raho

etapa din 22 aprilie 1956 a cam
pionatului italian s-a amânat, me
ciurile prevăzute în programul 
Pronosport nr. 16 din 22 aprilie 
1956 și anume meciurile IX Tori
no-Genoa, X Atalanta-Intemazio- 
nale, XI Spal-Lanerossi și XII 
Sampdoria-Novara au fost scoase 
din concurs, urmînd a conta în 
concurs meciurile prevăzute la re
zervele A, B, C, D.

Pamticipanții vor completa pro
nosticurile oa și pînă acum în că
suțele meciurilor anulate, deci în 
căsuțele IX, X, XI și XII, ținând 
cont oă rezervele A, B, C, D, vor 
intra în aceste căsuțe în ordinea 
succesiunii.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 16 

Etapa din 22 aprilie 1956

I. R. P. F. Iugoslavia (A)-R.P. 
Română (A).

Polonă și de 19 ori în cel cu 
Austria. In turneul internațional 
de la Budapesta, Honved a tras 
26 de șuturi, Kinizsi 23, F.C. 

Austria 19, Raipid Viena 12 șu
turi. In ultimele partide din cam
pionatul nostru, C.C.A. a tras cele 
mai multe șuturi: 28; urmează: 
Locomotiva cu 23 șuturi și Pro
gresul și Dinamo cu cîte 20 șu
turi- Raportate la cele 90 de mi
nute de joc, înseamnă un sut la 
3—4 minute.

In ce privește precizia trasului 
la poartă, cea mai bună a avut-o 
Honved: 17 șuturi pe poartă. 
C.C.A. a tras 13 șuturi pe poartă, 
Locomotiva, Progresul și Dinamo 
11, 10 și respectiv 9, Kinizsi 9, 
F.C. Austria 8, Rapid 5...

Din compararea acestor cifre 
și; firește, ținînd seama și de ad
versari, rezultă că media trasului 
la poartă este cuprinsă între 20— 
30 șuturi și că din acest punct 
de vedere înaintările noastre se 
apropie de această medie. Ca 
frecyență șj precizie, pentru mo
ment C.C.A. dă randamentul cel 
mai mare.

JOCUL EXTREMELOR ȘI PE 
EXTREME

In schimb, la acest capitol echi
pele noastre sînt deficitare. In 
străinătate, jocul ofensiv este dez
voltat foarte mult pe aripi, care 
sînt transformate în adevărate mo
toare. Ele trag întreaga înain
tare și chiar echipa. Fenyvesi (Ki
nizsi), Czibor și Budai (Hon
ved) Ha 11 a (Rapid Viiena) și 
Malik (F.G. Austria Viena) au 
produs o adevărată panică la por
țile adverse prin cursele lor vi
jelioase, care au tras toată înain
tarea și prin centrările lor precise, 
din plină viteză. La meciurile Ki
nizsi -Rapid și Honved-F.G. Austria, 
din cele 16 goluri 8 au fost în. 
scrise din centrări din plină viteză.

La noi. echipele nu folosesc ex
tremele fie din cauza unei gre
șite orientări, cu deschiderea ex
tremelor în apropierea careului, 
preferind jocul în tripletă, fie din 

va Buc. — Metalul Buc., în seria 
a II-a; Locomotiva Oradea — 
Metalul Oradea, în seria a III-a; 
Știința Craiova — Constructorul 
Graiova, în seria a IV-a.

Etapele disputate pînă acum au 
adus pe primul loc în seriile res
pective următoarele echipe: la ca
teg. B, seria I: Progresul Sibiu, 
Metalul G. Turzii și Locomotiva T. 
Severin; seria a II-a: Locomotiva 
Constanța. La categ. O, conduc: 
seria I: Știința Galați; seria a II-a: 
Locomotiva M.G.F. Buc.; seria a
III- a: Progresul Turda; seria a
IV- a: Metalul Arad.

II R. P. Bulgaria (B)-R.P. E, 
Iugoslavia (B).

III. Progresul Satu Mare-Avfritul' 
Reghin (cat. B).

IV. Minerul Lupeni-MeMul Hu
nedoara (cat. B).

V. Locom. Con sta n ța-FI. roșie I
Mai Ploești (cat. B).

VI. Știința Iași-Dinamo B triad 
(cat. B).

VII. Locomotiva A rad-Metalul Uz. 
tract. Orașul Stalin (cat. B).

VIII. FI. roșie Bacău-Fl. roșie 
Burdujeni (aat. B).

IX. Progresul Focșani.Flacăra Mo--
reni (oat. B).

X. Locomotiva Tg. Mureș-Loco- 
motiva Cluj (cat. B).

XI. Metalul Reșița-Locomotiva T.
Severin (cat. B).

XII. Metalul St. roșu Orașul Sta
lin-Progresul C.P.C.S. Buc. 
(cat. B), 

cauza interilor care nu știu cum 
să utilizeze extremele, fie chiar 
din cauza extremelor. Tătaru și 
Cacoveanu — doi jucători care tre
buie lansați — primesc, greșit, 
mingea la picior. Același lucru se 
întîmplă și cu Filote și Anghel 
(Dinamo). In schimb, Suru — 

care nu are viteza necesară unei 
extreme — primește mingi „îna
inte". Aceasta pe de o parte. Pe 
de alta, unele extreme (Suru, 
Blujdea. etc.) își complică jocul 
cu fel de fel de opriri, întoarceri, 
pătrunderi în centrul terenului 
contraindicate din punct de vede
re tactic, pentru că duc la aglo
merări pe centru (ele nu sînt fă
cute cu o simultană demarcare) a 
interilor sau a centrului Șl 
ceea ce este cel mai important, 
nu știu să centreze din viteză. 
Mai precis, atunci cînd trebuie să 
centreze, extremele noastre înce
tinesc alergarea- Dovadă că nu 
se pregătesc cum trebuie. Pe Fe
nyvesi (Kinizsi) — de pildă — 
l-am văzut la un antrenament 
exersînd centrări de cel puțin 80 
de ori, cu o conștiinciozitate rară.

De asemenea, miercuri, din cele 
23 de lovituri de colț acordate, 
foarte puține au fost executate co
rect. Filote de pildă, a tras afară 
două cornere consecutive, iar ce
lelalte extreme le-au executat sau 
prea aproape de poartă sau prea 
departe. Și aici se vede lipsa 

de preocupare specială în pregă
tirea acestor lovituri de colț.

t
11 M. SE ACORDA...

...indiferent de situația scorului 
în momentul în care se produce 
infracțiunea sancționată cu pe- 
deaipsa maximă. Și mai puțin con
tează în acest caz argumentele 
de ordin... sentimental! Nu știm 
cum a judecat arbitrul Al. Toth 
acțiunea neregulamentară a por
tarului Coman (Locomotiva) care 
l-a ținut de picior în careu pe 
Banciu (Progresul), dar cert este 
că a greșit ne acordând lovitura 
de la 11 m. Faptul că Progresul 
conducea cu 2—0 nu este un ar
gument. In Turneul F.I.F.A. ju
niori au fost meciuri cu rezultate 
stabilite din astfel de lovituri de 
pedeapsă. Grecia a egalat din 11 
m. în meciul cu R.D.G., Anglia 
a cîștigat din 11 m. meciul cu 
R.F.G. etc. Belgia a egalat din 
11 m. în jocul cu Saar etc. Deci 
în cazul unei infracțiuni inten
ționate și — cu atît mai mult —■ 
care intervine într-o situație de 
gol, lovitura de pedeapsă trebuie 
acordată indiferent dacă scorul 

este 0—0, 1—0, sau 8—0! Nu sîn- 
tem de acord cu ușurința cu care 
se acordă uneori asemenea sanc
țiuni, pentru infracțiuni fără in
tenție și care nu împiedică o fază 
de gol, dar atunci cînd elementul 
intențional există în mod evident, 
cînd jucătorul respectiv comite in
fracțiunea pentru a împiedica un 
gob arbitrul trebuie să acorde 
fără șovăială lovitura de la 11 
m. Și așa trebuia să facă ar
bitrul Al. Toth. care pînă atunci 
și chiar după greșeală, a avut un 
merit din a fi asigurat continuitate 
jocului, cu intervenții absolut ne
cesare.

SCHIMBĂRILE DE FORMAȚII 
ETC.

Sînt modificări de formații 
foarte justificate: un jucător ac
cidentat, altul ieșit din formă sau 
indisciplinat trebuie înlocuiți- 
Ceea ce nu înțelegem însă, este 
de ce sînt schimbați jucătorii care 
au arătat o formă bună în meciul 
anterior- Iată un exemplu: dumi
nică, portarul Dungu a apărat ex
celent, avînd intervenții bine cal
culate și inspirate. Miercuri Dun- 
gu n-a mai jucat. Poarta a fost 
apărată de Coman, care — după 
părerea noastră — s-a comportat 
sub nivelul lui Dungu. „Sistemul 
rotației" nu este, după noi, prac
tic.

Și acum ceva despre un jucător: 
Banciu (Progresul). Nu Vrem să 
facem din el un caz special, dar 
trebuie să-l subliniem pentru că 
sîntem convinși că există mulți 
fotbaliști în situația lui. Banciu 
a fost unul din cei mai buni’ șî 
mai eficaci jucători din campiona
tul de tineret de anul trecut, im- 
punîndu-se drept un element de 
valoare și cu perspectivă, dar care 
nu s-a bucurat de încredere. El 
nu a_ ajuns în prima echipă însă 
de cil de „nevoie", dar și așa el 
a dat satisfacție, confirmîndu-și 
valoarea. A pierdut însă, un timp 
destul de lung care i-ar fi folosit 
și lui, ca experiență, și echipei 
Progresul. Aceasta ar fi avut în 
prima echipă un jucător crescut 
în colectiv, de o valoare mai ma
re. Din acest exemplu pot învăța 
multe din echipele noastre frun
tașe.

PETRE GATU.

Ne vorbesc 
patru antrenori

ILIE SAVU (C. C .A.): .Jocul 
bun, peste așteptările spectatorilor, 
reușit de echipa noastră este re
zultatul muncii intense și perseve
rente a întregului colectiv, jucă
tori și antrenori. La baza acestei 
comportări stă o concepție nouă 
pe care noi n-am reușit însă s.o 
aplicăm decît în proporție de 53 
la sută. Fotbaliștii noștri trebuie 
să practice un fotbal bazat pe ac
țiuni simple și în viteză care să 
se termine cu șuturi pe poartă. 
Mingea aleargă mai repele decît 
jucătorii I Tocmai de aceea noi am 
obligat mijlocașii să paseze ime
diat ce scot mingea de la adver
sar — spre extreme. In felul a- 
cesta, pe lîngă faptul că dinami
zează jocul, ei dau înaintării po
sibilitatea să acționeze pe un te
ren mai puțin aglomerat. In p",:- 
carea acestei concepții de joc, in
terii și mijlocașii noștri mai fac 
încă greșeli și nu sînt perfect pre
gătiți fizicește. Subliniez faptul că 
dinamoviștii au avut o comportare 
perfect sportivă, deși erau conduși 
cu cîteva puncte".

ANGELO NICULESCU (Dinamo 
București): „C. G. A. a meritat eu 
prisosință victoria, confirmând for. 
m.a bună arătată în jocurile ante
rioare. Echipa noastră a fost obo
sită și — fără să vedeți atei o 
scuză — cred că aceasta este prin
cipala explicație a comportării ei 
extrem de slabe. Ceea ce a mai 
contribuit la jocul ei sub orice aș
teptări a fost dezorientarea apără
rii, datorită plasamentului — re
tras — al lui Alexa nd resell, care 
a pus în dificultate mai ales pe 
Călinoiu și Băcuț II. Ei n-au știut 
niciodată să contracareze acțiunile 
înjghebate de centrul atacant al 
echipei C.C.A. Din această parti
dă atît jucătorii cît și eu am în
vățat că jocul simplu și eficace 
este cel care duce spre progres. 
El trebuie propagat cu stăruință 
în toate echipele noastre fruntașe. 
De folosul acestei concepții de joc 
trebuie să fie convinși toți jucă
torii. Adresez felicitările mele echi
pei C.C.A. pentru meciul realizat".

C. TEAȘCA, antrenor de stat: 
„In prima repriză. Flacăra Ploești 
a făcut greșeala de a se lăsa an
grenată în jocul echipei Dinamo 
Bacău și n-a putut concretiza. In 
schimb ,după pauză, deși juca fără 
portar, a practicat un joc de an
samblu ibun, cu combinații reușite 
și multe șuturi la poartă, meritând 
victoria".

V. MARDARESCU (Dinamo O- 
rașul Stalin) : „Ținînd seama de 
raportul de forțe, de ocaziile de gol 
și de dominare categorică din re
priza a doua, rezultatul de egalitate 
cu Flamura roșie Arad nedreptă
țește echipa noastră. Totuși, sînt 
mulțumit de jocul îmbunătățit aâ 
înaintării care, împreună cu apă
rarea, a jucat bine în fața unui 
adversar redutabil, cu mulți ju
cători consacrați, în formă bună".

ȘTIRI, REZULTATE..
— Jocul de categorie B Loco- 

.motiva T. Severin — Metalul Uz. 
tir. Orașul Stalin, disputat Ta 8 a- 
prilie la T. Severin, a fost omolo
gat cu rezultatul de 3—0, în favoa
rea echipei Locomotiva, întrucît 
Metalul Uz. tr. a folosit jucători 
care la data de 8 aprilie nu aveau 
drept de joc.

0 precizare în legătură cu artfcotal 
„0 lecție? Dar pentru drier'
Colegiul' de redacție al ziarului 

„Sportul popular" sezisat de zia
rul „Munca" a procedat la revi
zuirea elementelor care au stat 
la baza articolului „O lecție? 
Dar pentru cine?" apărut în nr. 
2793 din 5 aprilie 1956 al ziarului 
nostru, ajungând tla concluzia că a- 
cestea nu au fost pe deplin în
temeiate. In consecință, aprecieri
le din articol la adresa ziarului 
„Munca" nu au fost complet jus
tificate. Facem prin aceasta cuve-’ 
nita precizare.

In ceea ce privește reporterii! 
sportiv al ziarului „Munca", tov. 
Florin Șerban, ne menținem pă
rerea că în îndeplinirea sarcinilor 
saile redacționale, în cazul respec
tiv, a avut serioase lipsuri.



Oamj^onate
PE^UUTiAÂ ETAPA A ttlRuUri 
CAMPIONATULUI DE TENIS

DE MASA

In prima parte a campionatului 
categoriei A (masculin și feminin) 
la tenis de masă au mai rămas de 
jucat două etape. Penultima etapă 
a turului campionatului republican 
se va disputa duminică. Sînt pro
gramate următoarele întîlniri: BĂ
IEȚI: Ci :j: Progresul-Dinamo Tg- 
Mureș; Arad: Votața-Progresul Sa
tu Mare; Oradea: Flamura roșie- 
Constructo/ul București; Constan
ța: Dinamo-Flamura roșie Bucu
rești și în Capitală meciul Progre
sul Buc.-Voința L.M1. Buc. FETE: 
Oradea; Flamura roșie-Constructo' 
rul București; Constanța: Dinamo- 
Flamura roșie București.

Iată clasamentele înaintea etapei 
de mîine:

Echipe bărbați
7 6 1 35:10 11
7 5 2 31:24 li
7 4 3 21:22 13
5 5 0
6 4 2
7 2 5
7 2 5
7 2 5 14:29

624 19:21
716 12:32

Mare
1. Progresul Cluj

> Progresul Satu
3. Voința Arad
4. Constructorul Buc.
5. Progresul Buc.
6. Voința L.M. Buc.
7. DÎnajmo Tg. Mureș
8. Dinamo Constanța
9. Fl-atnura roșie Buc.
18. Flamura roșie Oradea

Echipe femei

1. Progresul Cluj
2. Constructorul Buc.
3. Știința Buc.
4. Flamura roșie Buc.
5. Progresul Buc.
6. Flamura roșie Oradea
7. Progresul Timișoara
8. Dinamo constanța

25: 1 1( 
27:18 1( 
21:30 ( 
17:26 î

$ 
£
C

0 18: 5
0 12: 1
2 11: 7
4 8:14

3
2
3 1 11: 3
2 3 7: 9

4:21
3:14

i;
fl
F
£
7
7

»7
6

ETAPA DE HANDBAL DE MIINE
ETAPA... CLARIFICĂRILOR

Campionatul feminin de handbal 
al categoriei A s-a întrerupt din 
cauza campionatelor mondiale, 1; 
care participă ți echipa reprezen 
tativă a țării noastre. Așadar, în 
programul întrecerilor de handba 
rămîn numai cele două competiții 
masculine, campionatul categoriei 
A și campionatul categoriei B. Ir 
ambele întreceri, mîine se va dis 
pută cea de a patra etapă, în ca 
drul căreia sînt programate o serii 
de întîlniri echilibrate.

Firește că față de felul în care 
a evoluat pînă acum campionatul 
masculin al categoriei A — cu re
zultate mereu surprinzătoare, cit. 
fluctuațiile de formă ale diferite 
lor echipe de la o etapă la alta etc.— 
este greu să poți „prevedea" dt de 
cit, maniera în care se va- desfășura 
o partidă sau alta. In orice caz, o 
serie de meciuri care vor avea loc 
mîine pot aduce o oarecare clari
ficare atît în clasament, cit și în 
stabilirea echilibrului de forțe din 
campionat. Astfel, pe primul plan 
se situează trei întîlniri, care, din 
considerentele amintite mai sus, 
stau în centrul atenției celor ce ur
măresc desiășur rea campionatului 
masculin al categoriei A: Voința 
Sibiu — Știința Timișoara; Flacăra 
Ploești — G.G.A.; Metalul Timișoa
ra — Dinamo Orașul Stalin. late 
meciurile „cheie" ale acestei etape, 
meciuri care, în sfîrșit, pot aduce 
unele clarificări mult așteptate.

De pildă, la Sibiu, studenții timi
șoreni au o sarcină grea în fața re
dutabilei formalii Voința, care cu o 
,etap| în urmă a pierdut la Iași# Tot 
după o îhfrfngere — e drept mult 
mai categorică Mise află și Flacăra 

’ Iubești,‘ care prfrneșfe vizita echipei 
C.C.A. Va fi oare jocul de la Plo
ești un prilej pentru bucureșteni de 
a se redresa? Iată o întrebare care 
își va găsi răspunsul pe terenul din 
Ploești.

O altă partidă interesantă va fi 
cea de la Făgăraș unde reprezenta
tiva orașului — revelația actualu
lui campionat — va juca cu Fla
mura roșie Gisnădie, echipă frun
tașă care ca și GG.A. trece prin- 
tr-o criză de formă.

In rest programul etapei de mîi
ne a campionatului masculin cate, 
goria A ta fi următorul: Reșița: 
Metalul — Progresul Arad; Bucu
rești: Dinamo 6 — Știința Iași.

In campionatul masculin al cate
goriei B programul etapei de mîi
ne cuprinde jocurile: București: Lo
comotiva G. N. — Progresul Odor- 
hei; Știința l.C.F. — Metalul I.C.M.

Reșița; Jimbolia: Recolta — Știința 
Cluj; ' Variaș: Recolta — Metalul 
Tîrgoviște; Tg. Mureș: Dinamo — 
Constructorul Sibiu; Galați: Știința 
— Progresul Bacău.

LOCOMOTIVA GR. 
CONSTRUCTORUL 

RUGBI

ROȘIE —
T.S.P. LA

cadrul cam.Intîinirile „tari" din 
pionatului categoriei A la rugbi, 
au fost urmărite totdeauna du 
mult interes de iubitorii sportului 
m balonul oval.

Etapa de inline, a V-a din Ca
drul campionatului categoriei A, 
ne oferă prilejul să asistăm la o 
astfel de întîlnire: Locomotiva 
Grivița Roșie—Constructorul T.S.P. 
București. Jucătorii feroviari au 
de trecut mîine un examen greu, 
deoarece adversarii lor cînt în 
formă bună, cu toate că au fost 
învinși cu o săptămîna în urmă 
de echipa Casei. Centrale a Ar
matei. Anul trecut întîlnirile din
tre aceste formații s-au soldat cu 
următoarele rezultate : tur : Loco, 
motiva Grivița Roșie—Costruc-
iorul T.S.P. -București .0-3 (0-0)
Lr în retur: 6-3 (3-0). Intîlnirea 
va avea loc pe stadionul Tineretu
lui, teren IV, ora 16.30. O altă 
partidă echilibrată din cadrul cam. 
pionatului categoriei A este cea 
de la Orașul Stalin, dintre for
mațiile Constructorul și Minerul 
Petroșani, echipe cu jucători de 
valoare apropiată. Celelalte întîl
niri din cadrul campionatului ca
tegoriei A se vor desfășura în 
Capitală după următorul program: 
.ocomotiva I.G.F.—Dinamo Bucu- 
•eșfi (stadionul Tineretului teren 
I ora 9.30), — C.C.A.—Progresul 
Sănătatea (teren C.C.A. ora 9,30), 
Dinamo IX—Știința Cluj (teren
Dinamo Tonola ora 11).

începe campionatul categoriei B.

• Tot mîine se vor desfășura și 
«rimele meciuri oficiale ’din ca- 
Irul campionatului categoriei P. 

la rugbi. In seria I vom putea 
irmări un meci deosebit de inte
resant între echipele Știința Bu
curești și Progresul F.B. P£>mîî 
formație are o serie de jucători 
-aloroși, componenți ai echipei de 
tineret care va juca peste puțin 

...timp împotriva formației londo
neze Harlequins, iar Progresul 
?.B. este o echipă cu experiență, 
tare a activat mult timp în prima 
tategorie a țării. Celelalte meciu- 
i ufn cadrul primei etape a cain- 
oionatului categoriei B seria I se 
dispută după cum urmează: Loco*  
notiva Buzău—Știința Iași, Flamu- 
■a roșie Orașul Stalin—Progresul 
Vecuci, Constructorul Constanța— 
Flacăra Ploești, Știința Galați— 
Minerul București. In seria a Il-a 
;în-t programate următoarele în- 
tîlniri: Voința Cluj—Metalul
București, Minerul Lupeni—Loco
motiva Timișoara, Știința Arad — 
Selecționata Tîrnăveni, Progresul 
I București—Locomotiva Cluj. In- 
:î Ini rea dintre Progresul I.A.T. 
sibiu și Știința Timișoara a fost 
imînată, urmînd să se dispute Ia 
i dată care va fi anunțată ulte- 
ior.

Miercuri 18 aprilie se va desfă- 
ura pe terenul Dinamo Tonola 
neciul dintre Dinamo București 
i Știința Cluj.

12 MOTOC1CLIȘTI PE PRIMUL 
LOC IN CAMPIONATUL REPU
BLICAN DE REGULARITATE ȘI 

REZISTENȚA

te-ORAȘUL STALIN 13 (prin 
lefon de la trimisul nostru). 
Lupta pentru titlurile de campioni 
R.P.R. în cursele de regularitate 
și rezistență continuă să fie vili 
disputată și după etapa a IV-a. 
Pe primul loc în clasamentul ge
neral individual au reușit să se 
mențină pînă acum 12 alergători 
cu zero penalizări.

Sfîrșitul etapei a 11-a a redus 
numărul concurenților nepenalizați 
de la 20 la 13, cu toate că și a- 
ceastă etapă a fost încheiată de 
20 concurenți fără penalizări. E- 
tapa a IlI-a a reușit să scoată 
din rîndul motocicliștilor nepe
nalizați doar un singur alergător: 
N. Popescu (Metalul), care a a- 
bandonat în urma unei defecțiuni 
mecanice. Pentru etapa a IlI-a, 
disputată joi, organizatorii, ținînd 
seama că drumurile sînt încă des
fundate, au menținut măsura ca 
motocicliștii să concureze cu me
diile orare calculate pentru timp 
nefavorabil. Vremea a fost însă 
prielnică, însorită, șoseaua în curs

i/S

căror re- 
să facă, 

curse de 
100 km.

încheiat

de zvîntare și doar vîntul puter
nic, a constituit un. impediment în 
realizarea mediilor orare impuse. 
In plus; odată cu zvîntarea șosele
lor panele de cauciuc au făcut 
ravagii. In ultimele două zile, 
conCurenții au înregistrat peste 35 
pane de cauciuc. Pentru repara
rea lor, alergătorii au pierdut mi
nute prețioase pentru a 
cuperare au fost nevoiți 
prin hîrtoape, adevărate 
viteză cu 80 și uneori 
la oră.

Vineri, concurenți! au 
etapa a IV-a. Vremea a fost fa
vorabilă, termometrul înregistrînd 
16 grade. Șoseaua a fost com
plet zvîntată. In această etapă, or
ganizatorii au impus pentru prima 
oară alergătorilor medii orare 
inai ridicate, indicate pentru vre
me frumoasă. Din totalul celor 

60 concurenți porniți în lupta 
pentru titlul de cel mai bun mo- 
tociclist al țării, au luat startul 
doar 26 de alergători și trei aler
gătoare. Parcursul etapei a IV-a 
l-a purtat pe motocidiști prin locu
rile unde mai fuseseră și în etapa 
a Il-a, diferența cohstînd în fap
tul că de această dată ei au stră
bătut drumul în sens invers. Punc
te fixe de control au existat la 
Feldioara, Baraolt, Sf. Gheorghe, 
Prejmer și Orașul Stalin. Clasa
mentele etapei a IV-a, precum și 
clasamentele generale după patru 
etape, nu le putem comunica în
trucât pînă la ora cînd telefonăm, 
arbitrii nu și-au încheiat lucră
rile.

Iată clasamentul general după 
trei etape: BĂIEȚI: 1—12. M. Cer- 
nescu, Gh. Stolerii, E. Szabo, L- 
Szabo, T. Popa, M. Pop, I. Popa, 
(Dinamo), M. Dănescu + Al- 
Huhn. Al. L.ăzărescu, N. Sădeanu 
(C.C.Â.), Șt. Murgii (Recolta), C. 
Radovici (Metalul) 0 pct- penali
zare; 13—15. I. Seresteș, H. Sitz- 
ler (Dinamo), Gh. Ioniță (C.C.A.) 
1 pct.;-16. P. Iordăchescu (C.C.A.) 
3 pct.; 17—18. D. Dumitrache 
(C.C.A.), G. Gall + N. Dițescu 
(Metalul) 5 pct.; 19. M. Șărățea- 

Ian-
M 
22. 

pct.; 
pct.;

105 
119

nu (Dinamo) 8 pct.; 20. St. 
covici (C.C.A.) 11 pct.; 21. 
Antonescu (C.C.A.) 18 pct.;
R. Cristescu (Voința), 60
23. I. Pușcașu (Știința) 100
24. Gh. Mîndroiu (Voința) 
pct.; 25. I. Petcu (Voința) 
pct.; 26. Alex. Luca (Dinamo Tg. 
Mureș) 125 pct.; FETE: 1. Ilona 
Kedveș (Dinamo) 19 pct.; 2. Mar
gareta Unghi (C.C.A.) 24 pct.; 
3. Venera Vasilescu (Dinamo) 29 
pct. ECHIPE: 1. Dinamo I. (T. 
Popa, I. Popa, M. Pop) 0 pct.; 2. 
C.C.A. II (P. Iordăchescu, N- Să
deanu. M. Dănescu + Al. Huhn) 
3 pct.; 3. C.C.A. I. (Gh. Ioniță, D. 
Dumitrache, Al. Lăzărescu) 6 pct.

Etapa a V-a se dispută mîine 
(n. r. astăzi) pe ruta Orașul Sta
lin—Bran—Podul Dîmbovița—C.
Lung—Pitești și retur. Etapa a 
Vl-a care are loc duminică se va 
desfășura pe traseul Orașul Sta
lin — Vlădeni — Făgăraș — Scor- 
rei — Făgăraș — Vlădeni — Ora- 

ter- 
avea

rei
șui Stalin. (210 km.) După 
minarea etapei a Vl-a va 
Ioc circuitul de viteză.

Gh. Ștefănescu

IN CAPITALĂ SE DESFĂȘOARĂ 
UN CAMPIONAT DE TIR 

PE ECHIPE

De două săptămîni a început în 
Capitală campionatul pe echipe de 
armă sport 3x20, categoria a Il-a 

întrecerile șe dispută 
sistem turneu într-o singură serie, 
cu etape săptămînale programate 
pe poligerâhSleCTill VaSificIiP*,  Pre*  
greșul, Di*am6fși'Șființî  fc.FT'In 
primele două etape s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Etapa I: Fla
mura roșie — Progresul Sănătatea 
II 4-1, Locomotiva Grivița Roșie— 
Voința II 3-2, Tînărul Dinamovist 
—, Constructorul 5-0, Flamura ro
șie — Tînărul Dinamovist (femi
nin) 4-1, Progresul Sănătatea—Lo
comotiva (feminin) 3-2; Etapa a 
Il-a: Tînărul Dinamovist — Știința 
Arhitectura 4-1, Flamura roșie Co
merț — C.S.A.B. 4-1, Voința P.S. 
II — Constructorul I.P.G. 1-4, Vo
ința P.S. I — Progresul Sănătatea 
II 2-3, Progresul Sănătatea I — 
Locomotiva Grivița Roșie 5-0.

Dintre rezultatele individuale în
registrate, cele mai bune sînt: mas
culin: Nișanian Carnic (T.D.) 537 
p., Mircea Răzuș (T.D.) 527 p.,
Ion Tripșa (T.D.) 520 p.; feminin, 
Maria Otz (Fl. roșie) 500 p., Si
bil Gămănescu (Fl. roșie) 498 p., 
Anca Manolescu (T.D.) 495 p.

Tunase Mur^șânu și Olga Orban
campioni juniori la floretă

CI.UJ, 13 (prin telefon de la tri
misul nostru): In etapă finală a 
campionatului republican individual 
de scrimă pentru juniori — etapă 
care a început joi dimineață, la 
Cluj — sînt angrenați, în acest an, 
numeroși trăgători tineri ca vîrstă, 
dar de mult consacrați ca valoare. 
Sînt prezenți Ia întreceri trăgătorii 
Sorin Poenaru (cîștigătorul con
cursului de seniori pentru catego
ria II), Pop Sabin, Constantin Pai- 
sie, Franc'sc Corbeanu etc. (scri- 
meri care s-au impus cu autoritate 
în ultimele concursuri), ■precum și 
doi dintre cei trei trăgători care 
au reprezentat țara noastră la cam
pionatele mondiale de juniori (Tă- 
nase Mureșanu și Atila Csipler). Cu 
o asemenea participare era normal 
ca întrecerile juniorilor din acest 
an să se ridice, ca valoare, peste 
toate precedentele finale de campio
nat. Este de remarcat că nu numai 
acești trăgători bine cunoscuți au 
contribuit la succesul concursului 
de floretă băieți (disputat ieri, în 
sala Flamura roșie „lanoș Her- 
bak”), ci și alți scrimeri de curînd 
promovați în întreceri de acest fel 
(Ștefan Haukler, I. Boga, I. D'rîm- 
bă, A. Tapalagă II, Gurath II, I. 
Angy, C. Nicolae, etc.). Dintre ei 
numai Haukler și Tapalagă II au 
reușit să ajungă în finală.

„Finala” a reunit tot ceea ce a 
fost mai bun în campionatul de 
floretă băieți și astfel a prilejuit a- 
salturi echilibrate și .de toată fru
musețea. întrecerea dintre Mure
șanu, Csipler și'Poenaru pentru

Întrecerile de înot și polo din țară și din Capitală
Anul trecut, bazinul ■ acoperit Lo

comotiva ICCF din Cluj a găzduit 
săptamînă de săptămână concursuri 
de înot și jocuri de polo, Ia care au 
participat numeroși tineri și tinere. 
Anul acesta însă, deși în regiune 
a fost inaugurat și un al doilea 
bazin acoperit, cel de la Turda, au 
fost foarte puține concursuri. Cores
pondenții noștri regionali Radu 
Fisch și Emil Bocoș ne relatează 
că actualmente la bazinul acoperit 
din Cluj se antrenează zilnic, de 
dimineață pînă seara tîrziu, sute de 
tineri. Din păcate însă, nu au fost 
organizate concursuri de antrena
ment și verificare, prin care înotă
torii să-și controleze gradul de pre
gătire, iar antrenorii să selecțione
ze elementele cele mai dotate. Acest 
fapt s-a datorat lipsei de inițiativă 
a colectivelor sportive și comisiei 
regionale de natație. Ținînd seama 
de situația creată, comisia regională 
din Cluj a hotărît începerea unei 
activități mai organizate. Ca primă 
măsură, pentru duminica aceasta 
au fost programate întîlniri între 
echipele locale Știința, Metalul și 
Progresul. Incepînd de duminica 
viitoare vor fi organizate săptămâ
nal concursuri de înot și jocuri de 
polo. De asemenea ,1a Turda vor fl 
organizate săptămânal concursuri.

AZI
NATALE: Bazinul EkJreasCa ora

20: Cupa 1 Mai.
;onul Tunari de la ora 
ț- i! r Z 

MÎINE
FOTBAL. — Teren Dinamo Obor, 

ora 11,15: Dinamo VI — Progresul 
Focșani (cat. B); ora 13: Dinamo VI — 
Metalul Sinaia (iuniori); stadion Di
namo ora 9,30: Tînărul dinamovist — 
Locomotiva M.C.F. București (juniori); 
ora 11,15; Știința București — Metalul 
Steagul roșu Orașul Stalin (cat. B.); 
Stadionul Dinamo, ora 14,45: Progre
sul C.P.C.S. — știința Iași (cat. B); 
ora 16,30: Selecționata divizionară — 
Flacăra Ploești (amical). Terew C.A.M. 
(Belvedere) ora 10,30: Flamura roșie 
Bere Rahova — Metalul București.

NATAȚIE. — Bazinul .Floreasca ora 
10: Cupa 1 Mai; dimineața de la ora
11,30 și după-amiază de la ora 17,30 
jocuri de polo pe apă contînd pentru 
Cupa de iarnă.

In cadrul „Cupei de iarnă” la polo, 
miine, de la ora 11,30, se dispută ur
mătoarele jocuri: Flamura roșie — 
Constructorul (feminin), Știința — 
Dinamo (juniori, seria A), Progresul
— Dinamo (seniori); DE LA ORA 17: 
Avîntul — Flamura roșie (juniori se
ria B), Constructorul — Mtetajul (pen
tru calificarea în categoria B), OCA — 
Voința (șeniori).

BASCHET. — Sala Floreasca de la 
ora 11: Locomotiva P.T.T. — Știința 
l.C.F. (masculin); Știința învățăm în t
— Locomotiva M1.C.F. (feminin); de 

titlul de campion junior al țării.— 
încurcată și prin „intervențiile” 
unor trăgători care nu aspirau la 
titlu (Corbeanu l-a învins pe Csi
pler, diminuîndu-i acestuia șansele 
la titlu) — a fost deosebit de pa- 
sionantă, formînd punctul culmi
nant al campionatului de joi. Tă- 
nase Mureșanu, confirmînd valoa« 
rea manifestată la Luxemburg, a 
întrecut la mare luptă pe cei doî 
adversari direcți (Csipler și Poe
naru) și a terminat concursul fără 
înfrângere. In felul acesta, el a cu
cerit un bine meritat titlu de cam
pion al țării.

In turneul final a fost stabilit ur
mătorul clasament: 1. T. MUREȘA» 
NU (București) 7 v., 2. A. Csipler 
(Tg. Mureș) 5 v., 3. S. Poenaru 
(Ploești) 5 v., 4. Fr. Corbeanu (Lu
goj) 3 v., 5. S. Pop (Cluj) 3 v., 6. 
C. Paisie (Ploești) 2 v., 7. A. Ta
palagă II (Cluj) 2 v., 8. St. Hau
kler (S. Mare) 1. v.

ELENA MATEESCU

La închiderea ediției ni sfi comu
nică telefonic următorul clasament 
stabilit în campionatul de floretă 
al junioarelor-

1. Olga Orban (Cluj) campioană 
la floretă a R.P.R. 7 v.; 2. Maria 
Lutcky (Satu Mare) 6 v.; 3. ludith 
Kapdebo (Cluj) 5 v.; 4. C. Szent- 
kiraly (Tg. Mureș) 4 v.; 5. Otilia 
Vadnay (Satu Mare) 2 v. (14-23);
6. Sofia Simion (Tg. Mureș) 2 v. 
(16—24); 7. Agată Adorian (Cluj) 
2 v, (14—2$); 8. E. Bahmiiller (Ora
șul Stalin) 0 v.

In Capitală, activitatea competi- 
țională continuă prin, întrecerile 
care se vor desfășura azi și mîine, 
în cadrul cupei „1 Mai”, organiza
tă de comisia orășenească de spe
cialitate. Concursul este rezervat 
înotătorilor fruntași, adică maeștri
lor sportului și celor de categoria I.

Azi, de la ora 20, se vor desfă
șura următoarele probe: 100 m. 
spate seniori, 100 m. liber senioare, 
400 m. liber seniori, 200 m. fluture 
senioare, 200 m. bras seniori, sări
turi (masculin și feminin), 4x100 
mixt seniori, 4x100 liber senioare; 
mîine de la ora 10: 100 m. spate se- 
niPare, 100 m. liber seniori, 400 m. 
Uiber senioare, 200 m. fluture se
niori, 200 m. bras senioare, sărituri 
(masculin și feminin). 4x100 mixt 
senioare, 4x200 liber seniori.

SPORT LA ZI
• GIT/JNAST'ICA. — Astăzi și mîine 

la Cluj, sala școlii medii nr. 5 (pen
tru echipele feminine) și sala Insti
tutului Politehnic (pentru echipele 
masculine) găzd'uiesc finala campio
natului universitar de gimnastică — 
pe echipe. Se vor întrece 7 echipe 
feminine și 7 echipe masculine apar- 
ținînd următoarelor orașe: București, 
Cluj, Timișoara, Orașul Stalin, Tg. 
Mureș și Iași. Bucureștiul și Clujul 
prezintă cite 2 echipe iar Tg. Mureș 
și lașul cîte o echipă combinată.

la ora 17: Progresul Arta — Progresul 
Tg. Mureș (mase.): Constructorul
Bwcurești. — știința l.C.F. (f«n.); 
Dinamo București — C.C.A. (mase.).

VOLEI. — Teren Giulești ora 10: 
Locomotiva București -r Metalul O- 
rașuț, Stalin (ntascj; Tkren Dinamo 
dte »’oră 9,30: Știința LC.F. — Pro
gresul Cluj (fem.); Dinamo Buc. — 
Progresul C.P.C.S. (fem.); teren I.T.B. 
ora 9,30: Constructorul București 2- 
Locomotiva București (fem.); Progre
sul I.T.B. — Dinamo Buc. (mase.).

ATLETISM. — Calea Victoriei nr. 
12 (Ministerul Poștelor și Telecomuni
cațiilor) ora 9,15: probele din cadrul 
circuitului de marș Locomotiva PTT.

TENIS DE MASĂ. — Sala C.S.P. 
(B-dul Republicii nr. 5) ora 11: Pro
gresul București — Voința Lemn Mo
bilă Buc. (mase.).

TIR. — Poligonul Tunari de la ora 
9: Cupa Dinamo.

HANDBAL. — Teren Dinamo O- 
bor, ora 10: Dinamo 6-Știința Iași 
(masculin cat. A.); teren Locomotiva 
P.T.T., ora 15.45: Știința I.C.F.-Meta- 
lul I.C.M. Reșița (masculin cat. B.); 
ora 17: Locomotiva Gara de Nord- 
Progresul Odorhei (masculin cat. B).

RUGBI. — Stadionul Tineretului ora
9.30 teren II: Locomotiva I.C.F.-Dinav 
mo București cat. A; ora 10.38; teren 
HI: Progresul I Buc.-Locomotiva Cluj 
(cat. B); ora 11.15 teren IV: Știință 
București-Progresul F.B. (cat. B); ora
16.30 teren IV: Locomotiva Grivița 
Roșie-Constructorul T.S.P. București 
(cat. A); Teren Dlnamo Tonola ora 
11: Dinamo IX-Știința. Cluj (cat. A); 
teren C.C.A. ora 9.30: c.C.A.-Progre-, 
șui Sănătatea (cat. A).



Astăzi si mririe ia Borșa—probele alpine' 
din cadrul „Cupei Dinamo”

„Secretul" succesului gimnaștilor japonezi

De la București la Borșa sînt 
peste 700 km. Dar distanța acea
sta pe care au parcurs-o multi 
'dintre participanți și organizatori, 
nu trebuie să le strice bucuria că, 
în sfîrșit, pe pîrtiiie acestui cen
tru din nordul țării se organizea
ză o competiție de schi, acum cînd 
în alte regiuni ale țării mercurul 
a urcat peste 20 grade. Trimisul 
nostru special, n-a reușit, la o 
oră tîrzie, să obțină legătura tele
fonică. Dar în așteptarea convorbi
rii, gîndindu-ne tocmai la distanța 
care ne separă de Borșa, ne-am bu
curat că acolo, pe pîrtiiie care 
pleacă d'n Buza Dealului, din vîr- 
ful Galați sau Gargălău, la ora la 
oare citiți ziarul se dau primele 
starturi.

Chiar dacă schiorii vor avea de 
depus eforturi grele pentru a urca 
pînă la locul de start, chiar dacă 
condițiile de concurs, ne referim 
la pregătirea pîrtiilor, nu vor fi i- 
deale, în schimb, schiul alpin din 
țara noastră a cîștigat cu acest 
prilej un frumos succes prin or
ganizarea întrecerilor din Mara

„Cursa Păcii“
Pregătirile se apropie de sfirșit

Fără îndoială că cea de a IX.a 
ediție a cursei cicliste internaționa
le Varșovia-Beriin-Praga „Cursa 
Păcii" va fi o grandioasă manifes
tație a sportivilor în slujba priete
niei între popoare. Anul acesta se 
vor alinia la startul competiției nu 
mai puțin de 23 de echipe din 21 
de țări. Nu este exclus ca numărul 
echipelor participante să fie și mai 
mare, deoarece și-au anunțat par
ticiparea „în principiu" șl echipele 
Indiei și Irlandei. De asemenea, or
ganizatorii au primit o adresă din 
partea federației mexicane de ci
clism care anunță că ar dori să par
ticipe la această competiție în vi
itoarea ediție jubiliară a acestei 
curse.

ANGLIA PREZINTĂ O ECHIPĂ 
PUTERNICĂ

Secretarul Federației Britanice de 
ciclism, H. E. Milles, a trimis or
ganizatorilor competiției o scrisoa
re prin care îi informează asupra 
pregătirilor cicliștilor englezi. Din 
Iotul englez nu lipsește Stanley 
Brittain, care s-a clasat anul tre
cut pe locul 3 în clasamentul gene
ral individual. Dintre ceilalți ci
cliști se remarcă: Owen Blower 
care a participat la această com
petiție cu un an în urmă, precum 
și căpitanul echipei Tony Hewson. 
Din lotul cicliștilor englezi care se 
pregătesc în vederea acestei com
petiții mai fac parte: Jackson, 
Tweddell, Sanderson, Hardeastie, 
Kennedy și Grieves.

„Țin să vă asigur — scrie în în
cheiere H. E. Milles — că Anglia 
va prezenta la start cea mai pu
ternică echipă de care dispune ac
tualmente".

CICLIȘTII POLONEZI
SE PREGĂTESC LA WROCLAW

Un lot de 11 cicliști polonezi își 
continuă pregătirile în orașul Wroc
law. Echipa definitivă va ti alcă-

Jucătorul polonez de tenis
W. Skonecki s-a întors 

in patrie
VARȘOVIA, 13 (Agerpres). —
Agenția poloneză de presă anun

ță că la J2 aprilie a sosit la Var
șovia venind de la Paris cunoscu
tul jucător polonez de tenis W. 
Skonecki care-și părăsise țara cu 
cîțiva ani în urmă.

Et s-a repatriat după o absență 
de cinci ani. Pa aeroportul din 
Varșovia, Skonecki a fost primit 
de familia sa. 

mureș. La acest concurs participă 
cei mai buni schiori specialiști în 
probele alpine. Ei își vor putea 
da seama ce îmbunătățiri sînt ne
cesare pîrtiilor din Borșa, unde 
trebuie făcute amenajările. Specia
liștii care se află acolo în aceste 
două zile, au datoria să se gîn- 
dească în mod serios și să-și ex
prime, la sfîrșitul întrecerilor, pă
rerile în cadrul unei consfătuiri.

Competiția care începe astăzi pe 
pîrtiiie de la Borșa reprezintă 
partea a doua a Cupei Dinamo — 
rezervată probelor alpine — care 
a început la Poiana Stalin, sîmbă- 
tă și duminica trecută pentru pro
bele nordice. Cele patru selecțio
nate care iau parte la competiție, 
ale Casei Centrale a Armatei, Di
namo, Voința și asociațiile sindi
cale au obținut în prima parte a 
acestor întreceri un punctaj destul 
de apropiat, astfel că de perfor
manțele de la Borșa va depinde 
clasamentul final. In aceste condi- 
țiuni intrecerile de astăzi și mîine 
se anunță deosebit de pasionante.

tuită după ce selecționabiliî vor lua 
parte la 4 curse de control. Penul
tima cursă de control va avea loc 
la 23 aprilie, traseul ei fiind de 
200 km. iar ultima se va disputa 
la 25 aprilie cînd cicliștii vor a- 
vea de parcurs o distanță de 50 
km. contra cronometru. La toate 
aceste curse eliminatorii, alături de 
lotul care se pregătește în vederea 
Cursei Păcii vor participa și alți 
cicliști tineri.

BOBET ȘI OGKERS INVITAȚI 
DE ONOARE

Comitetul de organizare a Cursei 
Păcii a invitat ca oaspeți de onoa 
re pe cunoscuții cicliști Coppi, Bo
be t și pe campionul lumii (la pro
fesioniști) belgianul Ockers. Din
tre aceștia singurul care a răspuns 
pînă în prezent este ciclistul italian 
Fausto Coppi. In scrisoarea sa el 
mulțumește organizatorilor pentru 
invitație, însă nu crede că va pu
tea veni Ia Varșovia deoarece în a- 
cest interval va lua parte la Turul 
ciclist al Spaniei. Dacă ceilalți ci
cliști (Bobet și Ockers) vor pri
mi invitația nu este exclus ca ei 
să alerge, în afară de concurs, în- 
tr-una din etapele care se vor des
fășura pe teritoriul polonez.

Deși relativ tî- 
nără, natația mas
culină australiană Natația
numără tradiții 
mult mai vechi de- 
cît cea feminină.
Nu putem omite, de pildă, faptul 
că fn jurul anului 1900 australie
nii au introdus craulul modern, a- 
ducîndu-1 din insulele Pacificului în 
arena întrecerilor sportive.

In anii aceia în Australia se 
ridică un campion de mare carieră, 
Beaurepaire, care a cucerit medalia 
de argint la Jocurile Olimpice din 
1908 la Londra și, 16 ani mai tîr- 
ziu, pe cea de bronz la Paris.

Multă vreme se părea că Austra
lia poate ridica mari campioni nu
mai prin intermediul universităților 
americane. Pleda în favoarea aces
tei afirmații faptul că în colegiile 
din S.U.A. s-au perf c lonat maeștri 
ai înotului ca de pi! ..craulistul" 
Marshal, „fluturistul" Davies, iar 
în acest sezon talentatul sprinter 
Aubrey, toți originari din Austra
lia. Putem oare considera ca vala
bilă afirmația că un înotător aus
tralian trebuie să emigreze în
S.U.A. pentru a atinge clasa mon
dială?

Răspunsul a fost dat în 1952 
cînd, prea tîrziu pentru a mai pu
tea fi angajat pentru Helsinki, un 
băiețaș în vîrstă da 16 ani, înalt 
și blond, devenea revelația piscine
lor Sidneyului. Pe atunci, John

...Helsinki. Iulie 1952. Cea de a 
XV-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară.

încă înaintea deschiderii oficiale 
a Olimpiadei începuse întrecerea 
celor 130 de gimnaști, din 17 țări, 
reuniți în capitala Finlandei. O în
trecere aprigă, disputată, cum nu 
mai cunoscuse pînă atunci istoria 
marilor competiții internaționale în 
această disciplină sportivă.

Atenția spectatorilor era îndrep
tată mai ales spre evoluția gim
nasticilor sovietici, care, participînd 
pentru prima dată la Jocurile O- 
limpice, au intrat dinjr-odată în 
lupta directă pentru medaliile de 
aur reușind, de altfel, să cucereas
că majoritatea trofeelor puse în 
joc. întreaga presă internațională 
a subliniat comportarea excepțio
nală a maeștrilor gimnasticii so
vietice.

Dar aceste Jocuri Olimpice au 
fost caracterizate nu numai prin 
strălucita victorie a echipei sovie
tice. O adevărată senzație a pro
dus evoluția încununată cu suc
ces a gimnasticilor japonezi. Erau 
oinci. Tăcuți, concentrați, muncitori 
și dîrzi ei au luptat cu hotărîre în 
fiecare probă, au cumpănit fiecare 
mișcare, aducîndu-și echipa pe lo
cul 5. Doi dintre ei, Takemoto (să
rituri) șî Uesako (exerciții libere) 
au fost răsplătiți cu medalii da ar
gint. Japonezii s-au evidențiat mai 
ou seamă la aceste exerciții. Să
rind, ei se ridicau necrezut de 
mult, parcă ar fi avut arcuri în 
picioare, aterizau apoi cu o preci
zie de invidiat. Toți ar fi putut în
văța de la ei măiestria săriturilor.

Dar nici japonezii nu pierdeau 
un minut pentru a-și însuși ex
periența maeștrilor gimnasticii pre
zent! la Helsinki. La antrenamen
te, la întreceri sau la încălzire, 
pretutindeni își făceau loc opera
torii cinematografici japonezi care 
înregistrau pe peliculă evoluția ce
lor mai puternici gimnaști euro
peni. Și absolut toate exercițiile 
efectuate de gimnaștii sovietici. 
Strălucita victorie a echipei so
vietice la Helsinki a fost imor
talizată și pe peliculă cinema
tografică japoneză. Apoi, ea a fost 
studiată, cu minuțiozitatea cu care 
învață un elev, știind dinainte ce 
subiect va avea la examen...

DE LA HELSINKI LA ROMA, 
UN DRUM URIAȘ...

Doi ani mai tîrziu, pe marele 
stadion olimpic din Roma s-au în- 
tîlnit din nou cei mai buni gim- 
naști ai lumii pentru a-și disputa 
campionatul mondial. La această în
trecere misiunea sportivilor sovie. 
tici n-a fost ușoară: ei trebuiau 
să mențină și să întărească pozi
țiile de frunte cucerite la Helsinki. 
Elvețienii sperau să reediteze tri
umful de la Basel, cînd reușiseră 
să domine net campionatele mon
diale. Gimnaștii germani emiteau 
de asemenea pretenții la suprema
ție, iar finlandezii, cehoslovacii, 
maghiarii erau mai bine antrenați 
ca orieînd.

Și din nou la capătul întreceri

australiană la început de an
Probele

Henriks se mulțumea cu un „mo
dest" 60,6 pe 110 yarzi. Un an mai 
tîrziu însă, iată-1 coborînd cu re
gularitate sub minutul consacrării 
înotătorului de viteză.

Performanța realizată în bazin 
mare făcu senzație și... lui Henriks 
îi parvine oferta unei burse din 
partea universității americane din 
Harvard. Era tentant pentru tînărtil 
australian, care visa să împletească 
studiile medicinei cu înotul. Și, în 
plus, victoria faimoșilor înotători 
din Yale și Harvard la Helsinki îi 
promiteau o carieră sportivă strălu
cită.

Dar Henriks a refuzat: „Austra
lia are și ea antrenori buni pentru 
a face din mine un campion al lu
mii, dacă am asemenea calități". 
Și a rămas. Rapi'da afirmare a lui 
Henriks drept cel mai valoros sprin
ter mondial, încrederea că succesele 
sale se datoresc antrenorilor au
tohtoni, simțămînt ce a fost insu
flat tinerilor săi compatrioți, explică 
excepționalele progrese ale natației 
australiene.

★

încă înaintea campionatelor 
Australiei pe anul 1956, întrece
rile Noii Galii de Sud prevesteau

lor pe podiumul învingătorilor au 
urcat gimnaștii Uniunii Sovietice. 
Speranțele altor țări europene fu
seseră zadarnice : la dreapta echi. 
pei U.R.S.S., pe locul II, stăteau

Jocuri Olimpice
1952

Exerciții libere Locul 2
Bară fixă Looul 17
Paralele Locul 10
Cal cu mînere Locul 31

In exercițiile libere alese, Ma- 
sao Takemoto a acumulat 19,25 
p. devenind, împreună cu Valentin 
Muratov, campion al lumii. Take
moto a cucerit de asemenea me
dalia de bronz pentru exercițiile 
la paralele și a împărțit locurile 
6-7 cu Ciukarin la bară fixă. Re
zultate bune au fost obținute de 
japonezi și la poliatlon. Dacă, de 
pildă, Ia Jocurile Olimpice de la 
Helsinki numai doi gimnaști ja
ponezi au figurat în rîndul primi
lor zece, în clasamentul general, 
la Roma, cifra aceasta a fost du
blată.

IN ANUL 1955
După cum a subliniat presa de 

peste hotare, după campionatul 
mondial, japonezii și-au îndreptat 
atenția asupra aparatelor la care 
rămăseseră în urmă (bară fixă, 
paralele, cal cu minere). Primul 
examen serios pe care au trebuit 
să-l susțină au fost întrecerile 
sportive die la Varșovia, din ca
drul Festivalului. Cu toate că Ta
kemoto și Ono, cei mai buni gim
naști japonezi, n-au participat, 
ceilalți gimnaști japonezi prezenți 
la Varșovia: Kono, Kaneko și Na- 
beya, au ocupat locuri de frunte la 
exerciții la aceste aparate. Kono

In timpul Jocurilor sportive ale tineretului de la Varșovia, gim
naștii sovietici Korolikov (stingă) și Azarian stau de vorbă cu japo
nezul Akira Kono.

olimpic (II)
masculine

„furtuna" recordurilor, ai că
rei eroi aveau să fie ti
nerii maeștri, Chapman, Winram și 
cei doi Murray: Rose și Garratty. 
Astfel, Rose parcurge 880 yarzi în 
9’34”3 întrecînd recordul lumii care 
aparținea din 1950 compatriotului 
său Marshal — naturalizat ameri
can. In trecere la 800 m. Rose a 
fost cronometrat în 9:31,4, la 0,7 
sec. de recordul mondial deținut

55 yarzi =*  50,29 m.
110 yarzi “ 100,58 m.
220 yarzi - 201,16 m.
440 yarzi “ 402,32 m.
880 yarzi “ 804,65 m. 

1650 yarzi = 1508,72 m.

de Ford Konno. Chapman a eîști- 
gat 110 și 220 yarzi (56,6 și 2:07,3) 
iar Garratty 1650 yarzi (18’36”2).

Rezultatele acestea, deși de maro 
valoare internațională, au fost între- 
oute în toate probele două săptă- 
mîni mai tîrziu, la campionatele 
Australiei. înotătorii Noii Galii de 
Sud s-au arătat cei mai buni pe 
majoritatea distanțelor. La 110 
yarzi liber, însă, Henriks a reușit 
să-l întreacă pe Chapman, parcur- 
gînd distanța în excepționalul timp 

gimnaștii japonezi. Crescuse în 
mod simțitor și măiestria lor in
dividuală, fapt oglindit și în ur
mătorul ta bel:

Campionatul mondial 
1954

Locul 1 
Locul 6 
Locul 3 
Locul 9

a obținut medalia de bronz la cal 
cu minere, iar la bară fixă cei trei 
reprezentanți japonezi au intrat în 
rîndul primilor zece. In întrecerita 
la paralele, Kaneko a ocupat locul 
II, întrecîndu-i pe Azarian și Ko- 
rolikov.

Specialiștii care au urmărit evo
luția gimnaștilor japonezi Ia Var
șovia au fost unanimi în a consi
dera că rămînerea în urmă mani
festată la unele aparate poate fi 
considerată acum pe deplin lichi
dată.

Această apreciere a fost eloc
vent demonstrată la campionatele 
naționale ale Japoniei, care au 
constituit un nou pas înainte în 
perfecționarea măiestriei sportivi
lor fruntași. Totodată, aceste în
treceri au demonstrat creșterea 
vertiginoasă a numărului gimna- 
știlor tineri.

Folosirea pe scară largă de că
tre sportivii și antrenorii japonezi 
a metodelor avansate ale școlii so
vietice de gimnastică, preocuparea 
inltensă față de pregătirea tine
retului, ca șî participarea largă la 
întrecerile internaționale, iată „se
cretele" succeselor gimnaștilor ja
ponezi, care, în momentul de față, 
se numără printre cei mai buni 
din lume.

de 55,5. Chapman 
s-a revanșat pe
220 yarzi (2’05”8), 
iw Rose a deve
nit campion în 
probele sale favo

rite: 440 și 880 yarzi, cu rezultate 
superioare celor înregistrate în cam
pionatul Noii Galii de Sud (4*33 ”0 
șî respectiv 9’36”4). Protxi de fond 
pe 1650 yarzi s-a soldat de aseme
nea cu un nou record național sta
bilit de Garratty. Rezultat: 18’33”5.

O caracteristică generală a nata- 
ției australiene contemporane o re
prezintă specializarea înotătorilor, 
mai cu seamă pentru probele de 
liber, în care ca rezultate, con
stanță, și masă ei se ridică evident 
peste restul lumii. Totuși, o excep
ție face spatistul Thiele, care la A- 
delaida, într-un bazin de 55 yarzi, 
a reușit excepționalul timp de 
l:04”7, (a doua performanță mon
dială în bazin mare după cea a 
francezului Boson l’04”4) întorcînd 
la 29 secunde. La campionatele 
Australiei el și-a confirmat valoa
rea, cîștigînd detașat 110 yarzi în 
l’05”5.

★'

In încheierea articolului de față, 
pentru a cărui documentare trebuie 
să mulțumim colaboratorului nostru 
de la Melbourne, K. D. Gott, iată 
vîrsta principalilor pretendenți aus
tralieni la medaliile olimpice: Hen
riks 20 ani, Chapman 19 an:. Rose 
17 ani, Garratty 17 ani, Tille 18 ani.



AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE DE FOTBAL
PENTRU JOCURILE CU R. P. F. IUGOSLAVI 

SI R. P. BULGARIA
ECHIPA U.R.S.S-, VIRTUALA 
CIȘTIGATOARE A CAMPIONA
TULUI MONDIAL UNIVER

SITAR
UNIVER-

internaționale ale șahiștilor
(2);
R.P.

De ieri dimineață au început pre
gătirile în vederea jocurilor interna
ționale de fotbal de la 21 și 22 a- 
prîlie. La 21 aprilie o selecționată 
a orașuliuî București va juca la 
Sofia cu echipa națională a R. P- 
Bulgaria, care se pregătește pentru 
returul partidei cu Anglia din ca
drul preliminariilor turneului olim
pic (12 mai la Londra). La 22 a- 
prilie, prima noastră reprezentativă 
va întîlni la Belgrad echipa R.P.F. 
Iugoslavia.

ieri dimineață o parte din lotui 
selecționatei Capitalei a făcut ur> 
ușor antrenament. Un al doilea an
trenament va avea loc în cursul zi
lei de astăzi, în compania echipei 
Progresul București. Pentru meciul 
de la Sofia a fost alcătuit următorul 
lot: Dungu, Cosma (portari), Moar- 
eâș, Stancu, Soare, Sbîrcea (fun
dași), Bodo, Știrbei, Neamțu (mij
locași), Anghel, Seredai, Olaru, Di- 
nulescu, David, Țîrcovnicu și Copil 
III (înaintași). Lotul va mai face 
trei antrenamente (luni, marți șt 
miercuri — de data aceasta cu Me
talul 23 August), iar, joi dimineață 
▼a pleca la Sofia cu avionul. Antre-

P.norii lotului sînt C. Braun și 
Steinbach.

Tot ieri, dar după-amiază. s-a an
trenat și lotul echipei reprezentati
ve pentru jocul cu R.P.F. Iugo
slavia. La antrenament, eare a 
constat mai mult din exersarea exe
cuțiilor tehnice șl din probe de con
trol, a participat următorul lot de 
fotbaliști : Voinescu, Totna (portari), 
Zavoda II, Apolzan, Sziiko, Andro- 
vici, Pahonțu (fundași), Onisie, 
Bone, Băcuț I (mijlocași), Cacovea- 
nu, Constantin, Alexandrescu, Zavo
da I, Tătaru, Georgescu și Surii 
(înaintași)-. Cum se vede. Iotul a 
fost alcătuit pc „scheletul" echipei 
C.C.A., care s.a dovedit cea mai 
în formă în actualul sezon. Antren 
norii lotului: Gh. Popescu, Em. Vogi 
și Șt. Dobai. Lotul care va pleca 
la Belgrad joi (5grille, va cuprinde 
16 jucători, (lotul de mai sus are 
17). El va fi cunoscut după jocul 
de verificare care va avea Ioc mîine 
duminică, în compania echipei Fla
căra PIoești. Această întîlnire se 
dispută pe Stadionul Dinamo de la 
ora 16A0.

DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. l-a)

TOKIO, 12 (Agerpres). —
Corespondentul agenției „China 

Nouă" la Tokio comentează pe larg 
succesele repurtate de sportivele din 
R.P.R., Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller, în cadrul celei de a 23-a 
ediții a campionatelor mondiale de 
tenis de masă.

In reportajul său privind desfă
șurarea finalei probei de dublu fe
mei, comentatorul subliniază că ju
cătoarele romînce au realizat cea 
mai spectaculoasă victorie a finale
lor. Imediat ce meciul a luat sfîrșit, 
numeroși spectatori, ziariști și foto
grafi au intrat în incinta sălii, ru- 
pînd gărdulețul de lemn, care în
conjura mesele de joc pentru a fe
licita pe Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller.

Intr-o declarație făcută cores-

pondentului agenției „China 
Nouă“, Angelica Rozeanu a spus: 
„Eu nu am jucat destul de bine în 
meciul de simplu deoarece nu 
știut să atac la timp. Victoria 
astăzi in proba de dublu femei 
datorește mai ales faptului
ne-am organizat atacul în ultima 
parte a întîlnirii".

am 
de
se
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CE 
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MECIURI INTERNAȚIONALE 
VOR MAI DESFĂȘURA IN 

LUNA APRILIE?

desfășura la Glas- 
Scoția — Anglia, 

Viena, Brazilia sus
ai treilea meci din

telefon). —
întrerupte

13 (prin 
partidelor
a IV-a rundă a con-

SELECȚIONATA de lupte 
A BUCURESTIULU1 A ÎNTRECUT 

REPREZENTATIVA ORAȘULUI CAIRO
Sala sporturilor de la Floreasca 

a găzduit joi seara întîlnirea in
ternațională de lupte clasice dintre 
echipele selecționate ale orașelor 
București și Cairo. Din cele 5 par
tide desfășurate, luptătorii romîni 
au cîștigat 4 (D. Pîrvulescu, M. 
Solcz, Gh. Dumitru, V. Bularca), o 
victorie revenind echipei egiptene 
(Attia El Sayed).

Scrimerii de la C.C.A. 
au plecat la Praga
Ieri u.uu.eaja au părăsit Capi

tala scrimerii Casei Centrale a Ar
matei, care vor susține în R. Ceho
slovacă întîlniri cu trăgătorii din 
această țară. Din lotul sportivilor 
militari fac parte maeștrii sportu
lui A. Vîlcea, V. Chelaru, Ilie Tu
dor, Iosif Zilahy, St, Tapalagă, D. 
Mustață precum și valoroșii scrî- 
meri Cornel Pelmuș, Z. Uray, I. 
Istrate, Cornel Georgescu, C. Cio- 
cîirlie, Valeriu Istrate și Răzvati 
Dobrescu. Astăzi, echipa Casei Cen
trale a Armatei va întîlni puternica 
formație U.D.A. Praga.

Azi se va 
gow, meciul 
iar mîine, la 
jîne cel de 
cadrul turneului pe care-1 efec
tuează în Europa. In partida cu 
reprezentativa Austriei, brazilienii 
var avea o sarcină dificilă, întru- 
cît gazdele știu să beneficieze 
din plin de avantajul terenului. 
In plus, brazilienii — în rînduriile 
cărora se numără cunoscuții In
ternaționali Didi, Zizinho, D. 
Santos și N. Santos — nu sînt 
în formă prea bună. Miercuri 
seara la Zurich, în jocul cu El
veția, fotbaliștii sud-a.mericani au 
„scăpat norocos" 
re. Iată celelalte jocuri din luna 
aprilie:

18.IV: Olanda 
21.IV: Anglia - 
tori), R.P. 
Romînă B; 22.IV: R.P.F. 
slavia — R.P. Romînă; R. 
slovacă — Brazilia, 25.IV:
- Brazilia, 29.IV: R. P. Ungară
— R.P.F. Iugoslavia, R.P.F. Iugo
slavia B — R. P. Ungară B, 
R.P. Ungară — R.P.F. Iugosla
via (juniori), R.D. Germană — 
R. Cehoslovacă, R. Cehoslovacă 
B — R.D. Germană B.

rie la înfrînge-

- Luxemburg,
Franța

Bulgaria A — 
22.IV:

DE PRETUTINDENI

(ama- 
R. P. 
lugo- 
Ceho- 
Italia

Turneul echipei de volei „Akademik” din Sofia
ATBSOFIA 13 (Agerpres). — 

transmite :
Timp de două săptămîni 

pa bulgară de vo'.ei Akademik 
din Sofia a întreprins un turneu 
în Franța, Belgia și Italia. Volei
baliștii bulgari au obținut fru
moase victorii internaționale. La 
Paris, echipa Aka-dzmik a jucat cu 
echipa reprezentativă universitară 
a Franței pe care a întrecut-o cu

echi-

UPSALA 
Disputarea 
din cea de 
semnat următoarele rezultate fina
le: R.P. Ungară—R.P. Bulgaria
2‘/2—l'/2; R. Cehoslovacă—R.P.F- 
Iugoslavia 2—2; U.R.S.S.—S.U.A. 
3—1. In cele trei întrerupte cu
Spania, reprezentanții noștri au
obținut o remiză prin Voicuiescu, 
care a jucat cu Proda. Szabo a 
pierdut la Toran, Drimer la Mora 
și Giinsberger la Puie.

Runda a V-a: U.R.S.S.—R. Ce
hoslovacă 3'/2—U/2; R-P. Ungară—
R. P.F. Iugoslavia 2—2; R.P. Bul
garia—Spania 3’/2—’A; R.P.R.—
SU.A. 2—2. Echipa noastră a do
minat totuși această întîlnire. Șuta 
a obținut prirsaul victoria la Lee- 
mari, iar apoi, prin remizele rea
lizate de Ghițescu la Lombardi 
și de Voicuiescu la Saidi, 
denții noștri conduceau cu 
Echipa americană a egalat 
redutabilul său maestru Mednis, 
care l-a întrecut pe Drimer.

Runda a Vl-a: R.P. Bulgaria—
S. U.A. 3—1; R.P.F. Iugoslavia— 
Spania 1—1 (2); R. Cehoslovacă— 
R-P. Ungară 1—1 (2); U.R.S.S.— 
R.P.R. l'A—'A (2). Intîlnind pu
ternica reprezentativă a U.R.S.S., 
liderul concursului, echipa noastră 
a făcut o figură mai mult decît 
onorabilă. Voicuiescu a remizat cu 
Antoșin, iar Șuta a pierdut la 
Lutikov. In schimb. Szabo are 
poziție superioară întrerupta 

cu Polugaievski, iar Ghițescu o 
poziție aproximativ egală în în
trerupta cu Tal.

Iată clasamentul înaintea ulti
mei runde și a disputării partide-

stu-
2—1. 
prin

H@rm
30 iunie: Suedia — R.F. Germa
nă; 16 septembrie: No-rvegia — 
Suedia; 21 octombrie: Suedia — 
Danemarca; 28 octombrie: 
ria — Suedia.

■ Anul acesta echipa Franței 
mai susține trei întîlniri 
măf oarele date: 7 octombrie 
Paris cu Ungaria; 21 
la Paris cu U.R.S.S.;
brie la Paris cu Belgia. A foist 
de asemenea contractată revanșa 
cu Austria care va avea loc anul 
viitor în aprilie sau mai la Viena. 
Echipa B a Franței va juca la 7 
octombrie la Varșovia cu Polonia 
B, la 21 octombrie Ia ~ 
Cehoslovacia B, Ia 11 
Ia Bruxelles cu Belgia I 
de tineret a Franței ’ 
ta Londra în octombrie 
Angliei, și în noiembrie, la 
$a, pe cea a Italiei.

Unga

la ur
la 

octombrie 
11 noiem-

Praga cu 
noiembrie

Echipa 
întîkiî 
echipa 
Marsi-

B.
va

ATBSOFIA 13 (Agerpres). 
transmite :

Pe stadionul Vasili Levski din 
Sofia s-a desfășurat joi întîlnirea 
internațională de fotbal dintre se
lecționata orașului Sofia și echipa 
chiliana Green Cross. Fotbaliștii 
bulgari au obținut victoria cu sco
rul de 6—3. O comportare excelentă 
a avut atacantul bulgăr I’anev, care 
a înscris 5 puncte.

S/S/’nZv'SZV' s/s/x/s/s/*
• Săptămîna trecută au avut loc 

, cîteva întîlniri Internaționale de
rugbi: Paris Unlverslte Club —MW- 

, dlesex 17-13; Cambrldge-Uacing Club
... ■ Paris 22-5.

A fost stabîlit calendarul inter- X
. , . _ . , ,ncc < • Calendarul federației sovieticetiaționa.’ al Suediei pe anul 1»OO. X ge atletism prevede pentru anul 

r r" ..„„to trutHniri ne carp le C 1956 următoarele întîlniri: în iunie ialata ce.e șapte mtiinin pe care ie % Moscova „ jntIinire Intre echipele 
va sustins „unsprezeceile" suedez: C u.R.s.s. șl s.u.a. La sfîrșitui ace- 

_ .. 5 leeașl luni atleții sovietici vor con-
16 mai: Suedia — Marea Bnta- r cura în Belgia, Franța, Grecia, Nor- 
nie- 10 iunie- Finlanda — Sue- ✓ vegia, șl Suedia. In iulie va avea loc rue, iu îuni-, rinianua suc a- noul staf||on Lujniki, spartachiada
dia; 17 iunie: Romînia — Suedia; > de atletism. La 31 august atleții so- 

* vietici vor întîlni, la Londra, pe cei 
ai Marii Britanii, iar în toamnă vor 
lua parte la campionatele internațio
nale ale R.P.R.

• Atleții polonezi vor participa la 
următoarele reuniuni atletice peste

~ hotare: 12 iunie la Helsinki; 14-16 iu-
sccrul de 3—1. La Bruxelles echi- C nie la Oslo, 17-18 iunie Praga; 21-22 
pa bulgară a jucat cu reprezenta- X i3m.,e B*rșețV 2^“2.®iunie Trondheim și 
i. o i • • • ii- x „• i • X Sofia; 1 iulie Milano, Berlin și Bel-tiva Belgiei și a ooținut victoria 5 grad; 19-20 august Budapesta; 15-17 
CU 3—0. In cursul turneului în- X septembrie București, 19 septembrie 
treprins îu Italia echipa Aka- Z Lontfra- 
demik a jucat la Parma cu 2 e La Berkeley, în california, tînă- 
seilectiomata studențească a orașu- > ruI atlet american Don Bowden a 
» - • _____ 1. j. cîștigat o cursă pe o milă în timpullui și cu echipa reprezentativa a C de 4:08,2, pe locul 2, Lon spurrier 
Italiei. Ambele meciuri au fost X 4:09.4. in Texas, cu prilejui unei 
cîștigafo de sportivii bulgari cu \ dT”m »,t
Scorul de 3—0 și respectiv 3—I. \ sec.; Curtis a sărit 7,30 m. la lungime

lor întrerupte: 1. U.R.S.S. 19 
2. R.P. Ungară 13'A (2); 3. 
Bulgaria 11*A;  4. R.P.F. Iugoslavia 
10 (2); 5. Spania 9'A (2); 6. S.U.A. 
9lA; 7—8. R.P.R., R. Cehoslovacă 
8'A (2). -

In timpul convorbirii noastre 
telefonice cu Upsala, am reușit 
„să prindem- la aparat pe marele 
maestru internațional Alexandr 
Kotov, care însoțește echipa 
U.R.S.S. Iată ce ne-a declarat el: 
„Ne place să denumim această în
trecere a studenților drept turneu! 
viitorului, pentru că aici își fac 
debutul și pășesc in marea arenă 
șahistă internațională numeroși 
tineri jucători. întrecerea. după 
cum se vede, este excepțional de 
dîrză. Ce alt argument pot aduce 
în plus, decît că între al treilea și 
al optulea loc e o diferență de nu
mai cîteva puncte, lucru extrem de 
rar întîlnit într-o competiție pe 
echipe. Nu pot să închei fără să 
remarc spiritul de profundă prie
tenie care domnește între part:- 
cipanții celor 16 țări"

de egalitate: Gheller—Szabo, Pili 
nik—Smîslov, Keres—Petrosian șl 
Spasski—Panno. Bronstein a în
trerupt cu mari șanse de cîștig 
partida cu Filip.

In felul acesta, primul tur al 
marelui turneu se încheie cu ur
mătorul clasament:

1. Gheller 6 pct.; 2. Keres 57i 
pct; 3. Smîslov 5 pct.; 4. Petroe 
stan 4‘A pct.; 5. Bronstein 4 pet*  
(2); 6. Filip 4 pct (1); 7—8.
Spasski, Szabo 4 pct; 9. Panno 3 
pct. (1); 10. Pilnik 3 pct.

...ȘI KARAKLAICI LA PALANKA

GHELLER CONDUCE LA 
AMSTERDAM...

In turneul candidaților de 
Amsterdam s-a jucat cea de a 
rundă, ultima din primul tur 
competijiei. Cele patru partide 
minate au luat sfîrșit cu rezultate

la
9-a 

al 
ter-

BELGRAD (prin telefon). — In 
turneul internațional de șah de 
la Palanka s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: partidele 
lupte Dittman—Tomovici 
Karaklaici—Trifuno-vici 0—1; 
movici—Karaklaici 0—1; 
klaicî—Vukovici 1—0.

Runda a 5-a: Karaklaici—Ro“ >
batsch 1—0; Sier—Vladislavlevici 
0—1; Georgevici—Trifunovici 0—1- 
Celelalte partide s-au întrerupt. 
Reprezentanții noștri Rădulescu șî 
Ciocîltea au întrerupt cu albele Ia 
Vukovici și respectiv Tomovici.

Clasament: 1. Karaklaici 4 pct.; 
2. Trifunovici 3*A  pct.; 3—5. Cio
cîltea, Dely, Dittman 2’A (X); 6- 
Robatsch 2’A; 7—9. Puc, Rădu- 
lescu, Vukovici 2 pct. (1).

între-'
1—0: 

To- 
Kara-

„Record” de înscrieri 
la campionatele mondiale de volei

•— Echipele R.P.R.
La 31 martie s-au încheiat în

scrierile pentru campionatele mon
diale masculine și feminine de volei, 
care vor avea loc la Paris între 30 
august și 12 septembrie.

In competiția masculină au con
firmat participarea 24 de echipe și 
anume : Austria, Belgia, Brazilia 
R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R. P. Chineză, Coreea de Sud, Fran
ța, R. F. Germană, Grecia, R.P.F 
Iugoslavia, Italia, Israel, Luxem
burg, Mexic, Norvegia, Olanda, R.P.

La 6 mai are loc 
int Unirea de box: 

Polonia •— Anglia
VARȘOVIA, 13 (Agerpres). — 

/La 6 mai va avea loc la Varșovia 
prima întîlnire de box dintre echi
pele reprezentative ale R.P. Po
lone și Angliei. In vederea acestui 
meci a fost alcătuită următoarea 
echipă a boxerilor polonezi: Ku- 
kier, Adamski, Boczarski. Niedzws- 
kizki, Piinski, Wailasek, Pietrzykow- 
ski, Piorkowski, Wojciechowski, 
Manka.

cap de serie —
Polonă, Pakistan, Portugalia, R.P.R., 
S.U.A., Turcia, U.R.S.S.

Campionatul mondial feminin va 
fi disputat de 19 echipe: Austria, 
Belgia, Brazilia, R. P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă, R. P. Chineză, Coreea 
de Sud, Franța, R. D. Germană,
R. F. Germană, Japonia, Luxem
burg, Mexic, Norvegia, Olanda, R.P. 
Polonă, R.P.R., S.U.A., și U.R.S.Ș.

Potrivit regulamentului competi
ției, atît echipele masculine cît și cele’ 
feminine ati fost împărțite în cinci 
serii, ținîndu-se seama de rezultate- 
Ie obținute la ultimele campionate’ 
mondiale (Moscova 1952), europene, 
asiatice și pan-americane. Echipele 
U.R.S.S., R. Cehoslovace, R. P. Bul
garia, R.P.R. și Franței au fost ă- 
lese cap de serie. In fiecare din 
primele patru grupe au mai fost ca
lificate echipele R. P. Chineze,
S. U.A., R. P. Polone și R.P.F. Iu
goslavia, restul echipelor .înscrise 
urmînd să fie repartizate prin tra
gere la sorți. In campionatul mon
dial feminin, drept favorite au fost 
desemnate echipele U.R.S.S., R. P. 
Polone, R. Cehoslovace, R. P. Bul
garia și R.P.R.

Primele două echipe clasate în 
fiecare serie vor participa la turneul 
final.

17 țări și-au anunțat participarea la campionatele 
europene feminine- de baschet

13 (Agerpres). CetekaPRAGA 
transmite:

Comisia 
pionatelor 
baschet care vor avea loc la Pra
ga a făcut cunoscut că Finlanda 
și-a anunțat înscrierea la această 
competiție. Pînă în prezent un

a cam-de organizare 
europene feminine de

număr de 17 țări și-au anunțat 
participarea la campionate și a- 
niume: Austria, R.P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă, Danemarca, Elveția, 
Egipt, Finlanda, Franța, Italia, 
Iugoslavia, R.F. Germană, Olan
da, R.P. Polonă, R.P.R., Scoția, 
R.P. Ungară și U.R.S.S.

și Raymond Vickery a parcurs dis
tanta de 129 yarzi cârduri tn 14.1 sec.

• La Los Angeles, campionul olim
pic Whitfield a cîștigat cursele de 
449 yarzi ' ’ * —-
purile de

___   —, 4 cursele de 
și 889 yarzi, realizind tim- 
48.4 sec. și respectiv 1:5»,X

• In orașul Columbia, din statul 
Carolina de’ sud, tinărul atlet Dawe 
Sime a luat startul într-o cursă de 
190 yarzi. El a parcurs această dis
tanță în 9,4 sec-, ceea ce echivalează 
cu timpul de 10.3 sec. pe 100 m.

• In zilele de 2 șl 3 iunie va avea 
loc la Istanbul, cu prilejul aniversă
rii clubului Fenerbahce o mare re
uniune atletică. Cu acest prilej au fost 
Invitați atleți fruntași din Ungaria, 
Iugoslavia, și Danemarca. Din Da
nemarca și-an și anunțat participarea 
Nielsen (800 și 1500 m.), Larsen (pră
jină), Cederqvist (ciocan) șl Thor- 
sersen (10.990 m.l.

• Azi și mîine vor avea loc în Eu» 
ropa cîteva importante întîlniri In
ternaționale. Astfel» astăzi la Paris, 
pe stadionul Colombes se vor întîlni 
echipele naționale de rugbl ale Fran
ței și Angliei. Această întîlnire con
tează pentru turneul celor 5 națiuni. 
La Groningen (Olanda) se vor întîlni 
echipele de baschet ale Olandei și 
Franței.

@ In Italia a început sezonul atletic 
în aer liber. La Livorno, atletul Me- 
coni a aruncat greutatea la 16,21 m. 
Ulliveli a sărit 7,24 m. în lungime. La 
Peseta, în cadrul unui concurs la 
care au participat atleți fruntași ita
lieni și vest-germani, Consoiini a a- 
runcat discul 51,47 m. iar a doua z! 
Ia 52,20 m.

Dintre atleții germani, cel mai bun 
rezultat l-a realizat Steines la 110 
m. garduri: 14,9 și Koschei l-a suliță: 
73,28 m

q La S/ita Barbara (S.U.A.) atle
tul O’Brien a aruncat greutatea la 
18,32 m. iar discul la 57 m. Davis a 
obținut 13,8 pe 120 yarzi garduri și 
Young 74,09 m. Ia suliță. ,

e Iată cele mai bune rezultate rea
lizate la campionatele de haltere ale 
Iranului: Mausuri 407,5 kg. la cat. 
semigrea, Rahnavardi 432,5 kg. la cat. 
grea. La categoria cea mai ușoară 
pe primul loc s-a clasat Namdjou cu 
310 kg. Namdjou are 38 ani.
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