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ărfile sportive originale
Zeno Dragomir și antrenorul A. 
Lu'pan s-a epuizat într-un timp 
scurt, arată cu cîtă nerăbdare aș
teaptă sportivii asemenea lucrări 
care să le servească drept ghid 
în pregătirea de zi cu zi. Este în
grijorător faptul că lista lucrări
lor originale, la curent cu teh
nica mondială avansată, este să. 
racă tocmai la unele discipline 
sportive de bază : atletism, gim
nastică, volei, înot, schi. Avem 
cadre bine pregătite, antrenori, 
maeștri ai sportului care, cu o 
îndrumare atentă ți coihpetentă, 
pot crea lucrări folositoare, în a- 
ceste discipline sportive ca ți în 
toate celelalte. Nici în domeniul 
lucrărilor de nivel ridicat, adre
sate sportivilor fruntași și tehni. 
cienilor, situația nu este mai bu
nă. Numărul titlurilor editate *pînă  
în prezent este cu totul nesatis
făcător. Și aici exSstă toate posi
bilitățile să se creeze lucrări de 
un înalt nivel științific, care să 
abordeze și să rezolve în mod cu. 
rajos cele mai diferite probleme 
ale tehnicii și tacticii sportive. 
Pentru aceasta se cere însă și 
din partea editurii o exigență ri
dicată. Fiecare nouă lucrare ori
ginală trebuie privită ca un do
cument reprezentativ pentru în. 
treaga noastră mișcare sportivă. 
Dacă s-ar fi manife'stat o aseme
nea exigență, atunci fără îndoia, 
lă că lucrarea „Tenis de masă", 
de T. Reiter și V. Marcu, nu ar 
fi prezentat o serie de lipsuri ca- 
re-i știrbesc din valoare. Astfel, 
deși apărută în 1954, lucrarea nu 
acordă atenția cuvenită apariției 
paletei cu burete și consecințelor 
fundamentale 'pe care le-a avut 
această apariție în evoluția tehni
cii tenisului de masă. Din pagi
nile lucrării, cititorii ar fi fost 
dornici să cunoască mai multe 
despre metodele de antrenament 
ale jucătorilor noștri fruntași ți în 
special ale Angelicăi Rozeanu.

Pentru îmbunătățirea situației 
în domeniul literaturii sportive 

originale, și al literaturii sporti
ve în genere, primul cuvint i! are 
Editura Tineretului. Din păcate, 
acest cuvînt nu cade atît de greu 
pe cît ar trebui. De la înființarea 
secției de cultură fizică și sport 
în cadrul Editurii Tineretului, nu
mărul total al titlurilor cărților 
sportive a înregistrat 
re scădere. Trebuie 
stui important sector 
toate 
poată 
cînde

Iar 
tivi fruntași, așteptăm să așter- 
neți pe hîrtie cunoștințele acu
mulate de-a lungul anilor de 
luptă pe stadioane, pentru a dă
rui literaturii noastre sportive 
lucrările de care are atîta nevoie

Vasile Petcu, Dumitru
La fabrica de unelte agricole 

„Tudor Vtadimirescu" din Capi
tală am î ntiin it multi muncitori 
tineri... Pe unui dintre aceștia, 
strungiairul Vaslle Petcu, l-am gă
sit în momentul tn oare împreună 
cu membrii brigăzii sale controla 
realizarea angajamentelor luate în 
cinstea iui l Mai. „Băieți, planul 
de muncă a fost depășit și astăzi

n 
ale 
?i 
standuri 
Pe străzi, ____
obișnuit să întîlnim 
un colț al cărților

-rtive, lucrări care în ultimii 
•: s-au impus atenției cititori-

>r. Tirajul fiecăreia ’ dintre ele 
■trece aproape pe cel al tuturor 
icrărilor de acest gen, a’părute 
leinte de război. Iubitorii de 
port țin să-ș! îmbogățească bi. 
lioteca ți să fie la curent cu 
Itimeîe noutăți de literatură 
portivă.

Apariția și dezvoltarea unei lite- 
aturi sportive în țara noastră: 
ărți tehnice, manuale, regulamen- 
- comentate, lucrări de indruma- 
e ți, în mai mică măsură, cărți 
portive literare este un reflex al 
rtregului avînt al mișcării spor- 
ive. Cartea sportivă a devenit 
n nelipsit sfătuitor pentru spor- 
vi începători sau campioni, ■pen- 
ru antrenori sau arbitri.

Un fenomen jaracteristic și în 
celași timp îmbucurător pentru 
ezvoltarea 
portive este 
ni, printre

marile l.brării 
Capitalei, ca 
în modestele 

deschise 
ne.ani

caracteristic și în

literaturii noastre 
faptul că în ultimii 
titlurile apărute se 

răsese cu preponderentă lucrări 
ți 
Și

>riginale, rodul experienței 
trădaniilor unor tehnicieni 
specialiști sportivi Lucrările teh. 
ice originale, izvorîte din prac- 
ica vieții s'portive de zi cu zi, 
daptate nemijlocit la condițiile 
specifice ale dezvoltării mișcării 
loastre sportive, sînt de un ne- 
ircțuit folos pentru mersul înainte 
il sportului nostru. In ultimul 
imp au apărut o serie de Iu. 
trări bune, care s-au bucurat de 

.-9 caldă primire din partea pături.
or largi de sportivi. Dintre a- 
cestea, cităm: „Călărie" de Gh. 
licolescu. „Baschet — Tactică și 
intrenament" de Al. Popescu, 
,Să Învățăm metodic șahul" de 
Gh. Sergiu, „Tirul cu arma sport" 
de P. Cișmigiu, „Gimnastica 
iculară” 
„Exerciții 
Dragomir 

Dar cu
mina tiparului o serie de lucrări 
de valoare, cu toate că numărul 
cărților originale întrece în pre- 

- zent pe cel al traducerilor, se 
poate considera că nivelul atins 
de dezvoltarea literaturii tehnice 
sportive originale este încă de
parte de cerințele activității noa
stre sportive. O nevoie acută de 
lucrări noi. valoroase, o resimt 
toate categoriile de sportivi ți 
tehnicieni. Editura Tineretului 
trebuie să acorde o atenție spo. 
rită cărților de mare tiraj desti
nate sportivilor începători. Faptul 
că o lucrare ca „Exerciții de 
atletism" de maestrul sportului

de dr. Adrian 
de atleti sm“ 

ți A Lu'pan, 
toate ci au

ar- 
lonescu, 

de Zeno 
ți altele, 
văzut Iu.

o simțitoa- 
create ace- 
de editură 
ca e| să 

cres-
condifiiie pentru 
răspunde cerințelor 
ale maselor de sportivi, 

de la voi, antrenori ți spor-

Prinire muncitorii cei mai desto iniei ai uzinei se numără și lăcă
tușul Dumitru Sava. Iată-l împr ewiă cu brigada sa (al doilea din 
stingă) lucrtnd cu spor la montarea caroseriei unei noi remorci

(Foto: I. MIHAICA)

întrecerile primuuui campionat 
motociclist al anului (campionatul 
de regularitate și rezistență) au 
luat sfîrșit cu victoria categorică 
a reprezentanților asociației Dina
mo, oare au cucerit toate cele trei 
titluri de campioni puse In joc.

La individual băieți victoria a re
venit, pentru a doua oară consecu
tiv, motociclistului Ludovic Szabo, 
la individual femei llonei Kedveș, 
iar pe echipe formației Dinamo I 
(Iosif Popa, Tudor Popa, Pop Mi
hai) — antrenor Ernest Catzender.

Ilona Kedves și formația Dinamo 
I și-au asigurat locurile prime tn 
clasamentele campionatului încă 
după prima etapă și au reușit să 
se mențină astfel pînă la sfîrșitul 
celei de a VI-a etape. La individual 
bărbați lupta a fost mai îndîrjită. 
După ce în prima etapă pe primul 
loc în clasament s-au situat fără 
penalizări 20 motocidiști, la capă
tul ultimei etape cifra acestora era 
doar înjumătățită. Or, 10 motoci- 
efiști pe primul loc, într-o probă de 
campionat este cam... mult. O se
lecție a fost absolut necesară și 
aceasta s-a putut face numai cu 
ajutorul probei complimentare, de 
viteză pe circuit, la care au luat, 
de altfel, parte toți cei 26 moto- 
cicliști (din 60 plecați) care au 
rezistat durități! traseului și in
temperiilor.

Circuitul de viteză a dat cîștig 
de cauză lui Ludovic Szabo. El a 
acoperit cele 10 ture ale circuitului 
în cel mai bun timp, în raport cu

fn campionatul republican de 
regularitate și rezistentă mo- 
tocicliștil au avut de înfruntat 
un traseu extrem de dificil, 
ceea ce i-a obligat cîleodată 
la salturi spectaculoase de ge
nul celuia pe care tl execută 
N. Sădeanu (C.C.A.) In aceas
tă fotografie.

(foto: I. MIHAICA)

capacitatea cilindrică a mașinii lui. 
Din moment ce L. Szabo a reușit 
să termine proba de rezistentă fă
ră penalizări, victoria lui tn cir
cuitul de viteză era de așteptat. 
Szabo pilota o motocicletă CZ—125 
cmc (fabricație cehoslovacă), cu 4 
viteze. Or, CZ-urile sînt cunosoute 
ca mașini ușoare și cu un demaraj 
bun, calități care pot fi puse per
fect tn valoare pe un traseu cu 
linii drepte, scurte și cu multe vi
raje. cum a fost acela de la Orașul 
Stalin. Locul doi tn clasamentul 
general al campionatului a fost cu
cerit de Pop Mihai care, de ase
menea, a pilotat în concurs o mo
tocicletă CZ—125 cmc.

CZ-urile s-au dovedit bune și în 
proba de rezistență. Component» 
echipei Dinamo I care au terminat 
campionatul de rezistență cu zero 
puncte penalizare au mers cu totii 
pe CZ—125 cmc.

Rezultate frumoase au dat și mo
tocicletele IJ. N. Sădeanu. Al. 
I.ăzărescu, Mwgu Serban și Eugen 
Szabo, care se numără printre mo- 
tocieliștii nepenalizati. au concurat 
pe motociclete IJ.. de fabricație so
vietică.

Pe lista celor 10 motocidiști 
nepenaliza(i se găsesc în genere, a- 
lergători consacrat» cu frumoase 
performanțe în comnetițiile interne 
si internaționale. Este vorba de L. 
Szabo, M. Cernescu, M. Pop, I. 
Popa. C. Radovici. M. Dănescu + 
Ai. Huhn și Al. Lăzărescu. Alături 
de acești maeștri recunoscuți ai 
motocicletei, găsim fn rîndtrf celor 
niepenalizați trei alergători care 
nu au figurat pînă tn prezent pe 
nici o listă de recordmani sau de 
campioni și aceștia stnt Murgu 
Șerban (Recolta), Szabo Eugen 
(Dinamo Tg. Mureș) și Gh. Sto
lerii (Dinamo).

Acești trei motocidiști merită 
felicitări pentru frumoasa tor com
portare, pentru dîrzenia și modul 
tn care au știut să se descurce în 
numeroasele probleme ridicate de 
etapele acestei întreceri. Este sufi
cient să dăm un singur exemplu : 
Eugen Szabo a rupt suspensia 
mașinii în etapa a IV-a. Foarte 
ingenios, el și-a Înlocuit suspensia 
prîntr-o legătură rigidă din fier 
și și.a schimbat rulmenții roții din 
spate, operație făcută într-o viteză 
care le-a răpit cronometforilor po
sibilitatea să-l găsească intîrziat 
la controale.

G. ȘTEFANESCU

Sava și „băieții” lor...
cu 105%. Dar, atenție deosebită la 
reducerea rebuturilor! Și acum... re
pede la vestiare și apoi la antre
nament !“ Și n-a fost nevoie oa în
demnul acesta să fie repetat pen
tru că majoritatea tinerilor din bri
gadă fac parte din echipa de fot
bal juniori a uzinei. „Vrem să de
butăm în campionatul raional cm 
o victorie !“ — ne spune, hotărît, 
Vasffle Petou. Apoi adăugă : „Să ne 
ținem cît mai aproape de echipa 
I de fotbal"...

Intr-adevăr, echipa I, proaspăt 
promovată în campionatul orășe
nesc, se bucură de multe simpatii 
în uzină. Din echipă face parte 
și lăcătușul Dumitru Sava, șeful 
brigăzii de la montaj-batoze. El 
este apreciat pentru felul deosebit 
în care știe să îmbine munca în 
producție cu activitatea sportivă, 
astfel că ne nimeni nu miră faptul 
că brigada de calitate pe care o 
conduce, confirmată recent în cins-- 
tea zilei de I Mai, a realizat peste 
60 la sută di<n angajamentele lua
te : de a monta cinci remorci peste 
plan, de a face economii în valoare 
de 1000 lei și de a colecta 5000 kgr 
fier vechi.

Și, pentru că programul de mun
că se încheiase, m-am abătut șl 
pe la terenul de sport. Acolo a-i 
veam să-i văd la lucru nu numai 
pe cei din echipă care-și desăvîf- 
șesc pregătirea, ci și pe numeroși 
alți tineri care, după orele de pro-' 
gram, muncesc voluntar pentru a 
da o înfățișare cît mai sărbăto-' 
rească noii baze sportive a uzinei: 
tehnicianul Dumitru Rddutescu. ju
cător de fotbal, tînăra Tudorifa 
Ciorap, voleibalistă, lăcătușul Au. 
rel Bejan, șahist și cîți alții !..

Impresia pe care mi-au lăsat-o 
acești minunați tineri este greu de 
descris, căci împletind cu pas kune 
munca și sportul, ei dau viață lo
zincii cu care întîmpmă ziua de 
I Mai: „Patriei, tot mai multe u- 
neite agricole peste plan F.

0 singură partidă încheiată 
in runda a X-a de la Amsterdam

HAGA, (Agerpreș) —
Turneul candidațitor la titlul 

mondial de șah a continuat la 14 
aprilie în orașul Loeverden cu dăs-- 
putarea partidelor programate In 
runda a 10-a. După cinci ore de 
joc s-a terminat numai o sin
gură partidă. Marele maestru so
vietic Smîslov și marele maestru 
maghiar Szabo au căzut de acord 
Ia mutarea 31-a asupra remizei.

Intr-o apărare Tarrasch, marele 
maestru Gheller a obținut o pozi
ție bună în fața lui Petrosian. El 
a ales însă un plan greșit de con
tinuare și după schimbul damelor 
avantajul a trecut de partea lui 
Petrosian. Partida 
într-o situație grea 
Ier.

Bronstein a jucat 
niolă cu Keres și încă din deschi
dere și-a creat un apreciabil avan, 
taj pozițional. La întrerupere Brona 
ștein păstrează mari șanse de vic
torie.

Ia partidele Pîlrrik—Panno șl 
Spasski—Filip, Pilnik și Filip au 
cîte un pion în plus

s-a întrerupt 
pentru Ghet-

partida spa--

Opt echipe participă 
la competiția de baschet 
„Premiul orașului Sofia"

SOFIA 15 (prin teleleu). La 2f 
aprilie va începe la Sofia turneul 
internațional de baschet masculin 
„Premiul orașului Sofia".

La ediția din acest an și-au a- 
nunțat participarea următoarele 

reprezentative de orașe: Moscova, 
Budapesta, București, Berlin (R.D. 
Germană), Praga, Varșovia, Sofia I 
și Sofia tineret. In fiecare zi se 
vor desfășura cite 4 înWniri, iar 
la 25 aprilie toate echipele parti
cipante vw avea zi liberă. Te
renul de joc a fost pardosit și 
actualmente au loc ultimele lucrări 
de finișaj. Meciurile se vor desfă
șura pe terenul de baschet din in
cinta noului complex sportiv ame-' 
najat pe terenul vechiului stadion 
„Junak".



<SA UlTIMPINAM
Mii de spectatori la etapa regională 

„Puncte negre” la București
Nu ne îndoim nici un moment 

că în ziarele de la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute rubrica „Buletin Me
teorologic" a fost cercetată cu un 
interes și mai mare ca de obicei. 
Nici nu-i de mirare: duminică di
mineața urmau să se desfășoare în 
numeroase orașe din țară întrece
rile regionale ale crosului „Să în- 
tîmpinăm I Mai“I Dar cum preve
derile Institutului Meteorologic in
dicau „vreme senină", concurenții 
acestor importante întreceri au ră
suflat ușurați (căci nu e ușor lucru 
să alergi pe ploaie și ncroî...), iar 
foarte mulți dintre spectatorii pa
sionați ai manifestațiilor sportive 
și-au înscris crosul printre preo
cupările lor duminicale, La Rm. Vîl- 
cea, de pildă, peste 5.000 de spec
tatori au venit pe stadionul din lo
calitate pentru a urmări disputa 
r re avea să desemneze campionii 
r 'iuniî Pitești. Nu mai puțin in- 
t -'S a trezit crosul la Deva (1500 
spectatori), Baia Mare (1 006 spec
tatori) și în alte orașe unde a avut 
Ioc etapa regională. Iubitorii de 
eros — care nu sînt putini la nu
măr—văd, astfel, cu legitimă mîn- 
drie cum alergarea pe teren variat 
începe să facă concurență... fotba
lului 1

Etapa regională s-a oucurat a- 
proape pretutindeni de succes. Spu
nem „aproape" pentru că în noianul 
de „puncte a'be““ au existat priză
rite, ici-colo, cîteva „puncte negre". 
Astfel, în Capitală, etapa orășe
nească de cros nu a satisfăcut nici 
pe departe așteptările Unele aso
ciații (Avîntul, Metalul, Flacăra) 
nu și-au ..bătut capul" să aducă la 
start loturi complete de concurenți, 
iar asociația Minerul, care are în 

Constroiți*  vă un bazin de înot

Capitală 4 colective și 11 cercuri 
sportive, a strălucit prin... absență. 
De asemenea, asociația Flamura 
roșie n-a prezentat decît 4 concu
rente la categoria senioare, în loc 
de 10, cît era regulamentar. Arbitrii 
au venit la stadion în ținută de 
stradă și... așa au rămas și in tim
pul concursului. Cum „atmosfera" 
era prielnică, arbitrele, în marea 
lor majoritate, s-au preocupat mai 
mult să atragă atenția asupra ți
nutei lor vestimentare, decît să 
se îngrijească de bunul mers al 
concursului 1 In sfîrșit, întrecerile 
au început cu trei sferturi de oră 
întîrziere, iar pauzele de la o pro
bă la alta s-au prelungit adeseori 
în mod exagerat.

Demn de relevat este și faptul că 
unele comitete regionale au luat 
inițiativa de a organiza această e- 
tapă în alte orașe decît centrele de 
regiuni, în scop de popularizare. 
Astfel, crosul regiunii Constanța 
a avut loc la Mamaia, cel al re
giunii Pitești la Rm. Vî'cea, cel al 
regiunii Cluj la Turda, iar cel al 
regiunii St-lin la Sibiu. Interesant 
este și un alt amănunt: la întrece
rile regionale desfășurate la Cra:o- 
va, una din reprezentantele raionu
lui Caracal a fost Gabriela Triță, 
cîștigătoare a Sparlachiadei de 
iarnă a tineretului la... șah 1 Ga
briela Triță nu s-a mulțumit numai 
să... concureze, ci a luptat cu dîr- 
zenie ocupînd locul 3 la categoria 
senioare, calif icîndn-șe astfel pen
tru finala competiției. Iată, așadar, 
că Gabriela Triță, cafe a dovedit 
că se pricepe să îmbine sporturile 
de iarna cu Cele de vară, va par. 
ticipa la a doua finală pe țară în 
timp de numai o lună 1

Prin resurse locale...
Uitat înfr-un colț, printre merii 

și cireșii care anul. acesta dau 
pentru prima oară în floare, un 
nuc bătrin nu-și mai găsește lo
cul în ogradă. Pe jumătate uscat, 
el a devenit astăzi un lucru de 
prisos, căruia In aceste zile de 
aprilie, i-a sunat cel din urmă 
ceas...

Mai din proprie inițiativă, mai 
Îndemnat de nevastă, după , cîte- 
va minute de reflecție, timp sufi
cient pentru a „trece în revistă" 
amintirile legate de pomul sădit 
cu zeci de ani în urmă, gospo. 
darul 6-a hotărît. Și tocmai cînd 
se pregătea să trimită prima lo
vitură de topor în tulpina groasă 
cît un coș de uzină, și-au făcut 
apariția tinerii Demostene Stan 
și Ion Grama „In februarie, cînd 
crăpau pietrele, trebuia să faci 
treaba asta nene", se adresară 
ei omului. „Las’că și la anul vor 
fi bune*  le răspunse el. Apoi du
pă ce mai statură de vorbă, tinerii 
își văzură de drum După cîțiva 
pași însă Demostene Stan se opri 
brusc, cu privirea ațintită din nou 
asupra curții gospodarului și se 
adresă prietenului său : ce păre
re ai ? „Deh, răspunse Grama, 
tocmai bune cele două crengi 
drepte, pentru noul nostru teren 
de volei". Auzind despre ce e 
vorba, gospodarul dădu din cap 
în semn de aprobare dar... clipi 
din ochi cu înțeles: „Vă dau. de 
ce nu, dar să-mi dați și voi o 
mînă de ajutor". Plini de bucu
rie, tinerii nu mai așteptară o 
nouă invitație: peste cîteva cl pe. 
ei dovedeau că pot fi nu mimai 
strungari pricepuți ci și tot atît 
de buni tăietori de lemne..

...Pe scurt, aceasta este isto
rioara modestului teren de volei 
amenajat prin resurse locale de 
tinerii din raionul N. Bălcescu, 
în cadrul „Lunii construcțiilor 
sportive".

B. M.

Avem nevoie de 
cu bună

activați sportivi 
pregătire

Mai mare dragul să privești un 
strungar care făurește cu ușurin
ță o piuliță în spirală sau care 
reușește să se descurce cu repe
ziciune în fața unei defecțiuni 
mecanice la mașina 6a. Fără în
doială că aceeași bucurie o în
cerci și atunci cînd întîlneșfț un 
activist sportiv care, prin buna 
sa pregătire profesională, îți poa
te arăta practic cum trebuie să-ți 
întocmești un grafic de antrena, 
ment, sau cum trebuie să proce
dezi, ca instructor sportiv, la e- 
liminarea unor metode vechi de 
antrenament în pregătirea aspi
ranților G.M.A. Din fericire, ast
fel de exemple avem în țara noa
stră din ce în ce mai mu-lte. Tot 
mai numeroși sînt activiștii spor
tivi, fie președinți ai comitetelor 
raionale și orășenești C.F.S, fie 
activiști aî comitetelor regionale
C.F.S.,  care se preocupă neînce
tat de ridicarea nivelului lor cui- “ 
tural politic, și profesional. Din 
biblioteca acestor oameni harnici, 
care sînt ferm hotărîți să țină 
pasul cu vremea, nu lipsesc nicio
dată materialele apăru'e în pre
sa de specialitate sau în publi
cațiile noastre sportive. In tim
pul lor liber, ei caută să se pună 
la punct cu cele mai însemnate 
noutăți de pe tărîmul • culturii și 
artei.

Este, sigur că, sarcinile profe
sionale ce stau în fața acestor ac
tiviști sportivi sînt mult mai ușor 
și, în. același timp, mai bine rezol
vate. îmbinarea armonioasă a teori
ei cu munca practică duce nemijlo
cit la realizarea țelurilor propu
se. In felul acesta înțeleg cei mai 
mulți activiști sportivi din țara 

noastră să-și facă datoria față 
progresul continuu al sportului

Dar nu mică ne-a fost mirarea 
cînd am constatat, cu prilejul unei 
recente consfătuiri metodice ți 
nută la Poiana Stalin, cu preșe. 
dinții comitetelor raionale și oră 
șeneșfi C.F.S, din întreaga țar.“ 
ca mai există și astăzi, activiști 
sportivi din fericire puțini la nu 
măr, care pur și simplu „nu știe 
pe ce lume trăiesc".

In timp ce unii nu cunosc nic 
cele mai elementare noțiuni or' 
ganizatorice ale muncii sportive1, 
alții „interpretează" într-un mot 
cu totul necorespunzător principa 
lele probleme ale muncii de ins 
truire sportivă. Dar, slaba pregă. 
fire profesională a acestor acti 
viști sportivi este și rezultatul u 
nei condamnabile indiferențe n 
nifestate față de ridicarea niveld. 
lui cultural și politic. Acești acti 
viști sportivi care nu vor să în 
teleagă rostul misiunii lor îi 
fruntea comitetelor raionale și o 
rășenești C.F.S. nu vor putea a 
sigura niciodată obținerea unu 
progres calitativ și cantitativ a 
sportului de mase.

Comitetele regionale C.F.S 
trebuie să vegheze neîncetat L' 
pregătirea superioară, din toat- 
punctele de vedere, a președinți' 
lor comitetelor raionale și orășe 
nești C.F.S. din întreaga țară 
Avînd cadre bine pregătite ale 
mișcării noastre de cultură fizic; 
și sport, atît la orașe cit și I; 
sate, vom putea contribui dii 
plin la progresul sportului de ma 
se și de performanță

T. ROIBU

Iată cîteva îndrumări 
elementare în această ac
țiune:

ALEGEREA LOCULUI 
se va face împreună cu 
un reprezentant al comi
tetului C.F.S. local și al

Sanepidului. Ca norme 
generale, se va alege un 
teren ușor accesibil, în 
apropierea zonelor locuite 
sau a altor baze spor.ive, 
pe un teritoriu însorit și 
apărat de vînt, avîndu-se 
în vedere, în primul rînd, 
posibilitățile de alimen
tare cu apă și evacuare a 
acesteia. In cazul bazi
nelor populare cu pereți 
de, pămînt, se va evita 
apropierea de locuințe și 
se va alege un teren argi- 
los. Atît în aceste cazuri, 
cît și atunci cînd bazinul 
esle amenlțat pe o apă 

^curgătoare sau stătătoare, 
se vor respecta cu stric
tețe normele igienico-sa- 
nitare.

DIMENSIUNI. Regula
mentar, un bazin poate 
avea 25 m, 33,33 m, sau 
50 m, iar lățimea variază 
în funcție de numărul cu
loarelor (2,50 m. pentru 
un culoar, căutînd să se 
asigure un număr par de 
culoare). Uzual : 20,15 
sau 12 m. lățime. Adînci- 
mea va fi progresivă 
(pantă notmală 7—9%), 
ea fiind mult accentuată 
Im'n. 3,50 m.) în fața 
trambulinei, iar pe latu
rile mici, pereții trebuie 
neapărat să meargă di- 

rect vertical, pînâ la cel 
puțin 1,10 m, pentru bu
na executare a întoarce
rilor. Trambulinele se vor 
fixa de suporți (fig. 3) 
la I și 3 m. înălțime, ele

vor avea lățimea de 0,50 
m. și vor depăși suportul 
cu 1 m. Sub ele se adîn- 
cește bazinul pînă la 3.50
m, pe o porțiune de 4/1 m. 

La capetele bazinului se 
vor prevedea startblocuri 
de înălțime regulamenta
ră.

TIPURI ȘI DETALII 
DE CONSTRUCȚIE. 1. 
Bazin pe pilcfi bătuți pe 
fundul apei. Se constru
iește dpar în apele cu ni
vel constant, amplasrndu- 
se ca în fig. Nr. I. Con
turul se înconjură cu pi- 
îoțf de lemți de 10-20 cm. 
diametru, bătuți pe fun
dul apei cu ajutorul unei 
sonete manuale sau meca
nice. Adîncime in pămînt: 
1,50 m; Ia suprafață pilo- 
ții se taie la nivelul apei 
ți pe ți se montează plat
forma de lemn. Contra pu
trezirii, piloții se tratea
ză cu ulei ars sau carbo- 
lineum. 2. Baz-’n pe plute. 
Este cel mai rațional ba
zin pe ape curgătoare 
sau lacuri. Se execută din 

plute de 6,25x2m, cu ra
ma din bile de lemn d« 
20 cm, care susțin o po
dea de scînduri de 4 cm. 
grosime. La colțurile plu
tei se fixează eu odgoane 
sau sîrmă groasă, butoaie

goale, sau se fixează un 
rînd de 5-7 grinzi sub’ra
mă, pentru susținerea plu
tei. Intre ele, plutele se 
fixează cu inele sau lan
țuri, pentru a putea „dan
sa” pe valuri. Bazinul va 
fi marcat prin două rîn- 
duri de plute la distant 
țele .dorite (25 m, 33,33 
sau 50 m). In apele 
curgătoare, ele vor fi a- 
șezate perpendicular pe 
sensul apei, în așa fel 
încîț la ducere înotătorul 
să meargă în direcția cu
rentului, iar la întoarcere, 
împotriva lui. Plutele se 
ancorează de mal, iar în 
timpul iernii se adăpos
tesc în magazie. In apele 
cu viteză mare, se va 
crea un cot artificial, cu 
condiția ca 'el să nu stîn- 
jenească navigația. De 
asemenea, la ambele ge
nuri de bazine se va avea 
în vedere ca scîndurile fo
losite să fie geluite pe 
partea interioară; adînci- 
mea sub blocurile de 
start va fi de min. 1,5 m.
3. Bazine populare de pă
mînt (fig. 2). Se ampla
sează în soluri argiloase, 
impermeabile, sau, în ca
zul cînd solul e permea
bil, se vor căptuși pereții 
cu an strat de min. 24 cm. 
de argilă, așfernută în 
straturi de cîte 5 cm. și 
bătută bine cu maiul și 
ciocanul de lemn. Pe fund 
se așterne im strat de pie
triș mărgăritar, în grosi
me de 20 cm. Pereții se

pot căptuși cu pietre fără 
colțuri, gard de nuiele 
sau scînduri geluite; scîn
durile sînt însă obligato
rii pe pereții mici, pen
tru efectuarea întoarceri
lor. Malurile necăptușite 
se fac înclinate la 45 gra
de. Umplerea bazinului se 
face fie prin conducte, fie 
direct dintr-o apă-natu
rală, fie cu motopompa. 
In ultimele cazuri, apa va 
fi filtrată în prealabil. 
Golirea bazinului se face 
prin sifonare, pompare, 
diferență de nivel sau pu
țuri absorbante.

In afara tipurilor de 
bazine populare descrise 
mai sus și care pot fi a- 
menajate oriunde, la o 
rașe sau la sate, se pol 
amenaja în centrele cu ca
nalizare, bazine puțin 
costisitoare, cu pereți, din 
cărămidă sau piatră le
gată cu mortar de ciment, 
sclivisiți cu ciment și cu 
fundul dintr-o placă de 
beton slab armat. De ase, 
menea, colectivele sport! 
ve orășenești își pot ame
naja bazine de beton sim
plu ■ sau armat, care pol 
fi construite în pămînt 
sau pe grinzi de beton la 
suprafața solului. Bineîn
țeles că în toate aceste 
cazuri, proiectarea și exe
cuția se fac de către spe
cialiști. In schimb, bazi
nele populare pe ape sau 
cu pereți de pămînt’pot fi 
executate cu succes, cu 
posibilități locale, la ora
șe și mai ales la sate.

Tineret da,
De obicei, într-o întreprindere 

în care majoritatea salariaților 
sînt tineri, există și o intensă ac
tivitate sportivă. Din păcate, in
să, mai întîlnim și astăzi între
prinderi Sau instituții, unde, în 
ciuda faptului că marea majori
tate a salariaților sînt tineri, ei 
nu au în sport, un bun prieten. 
Un asemenea exemplu îl oferă co
lectivul sportiv Metalul Eiectro- 
precizia din Săcele (regiunea 
Stalin). Din discuțiile purtate cu 
un grup restrîns de tineri și ti
nere de aci am aflat că cei mai 
mulți dintre ei ar dori să practi
ce unul sau chiar mai multe 
sporturi. Vinovății principali, pen
tru lipsa de activitate sportivă din 
uzină, sînt membrii birourilor or-

Campionatul universitar de gimnastică
CLUJ 15 (prin telefon de la 

subredacția noastră). Duminică, la 
Cluj, în sălile Institutului Poli
tehnic unde s-au întrecut echipele 
masculine și a Școlii medii nr. 5 
unde au concurat echipele femini
ne, publicul spectator a aplaudat 
pe noii campioni universitari de 
gimnastică pe anul 1956.

Concurenții au arătat un nivel 
tehnic superior celui din anii tre- 
ciiți oferind publicului un valo
ros spectacol sportiv. Organizarea 
concursului a fost foarte bună. 
Arbitrajul, ireproșabil, a contri
buit la succesul concursului.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate- FETE: pe echipe: 1. Univ. 
C.I. Parhon București 236,45 p.;
2. Univ. V. Babeș Cluj 223,52 p.;
3. Inst Politehnic Timișoara 211,14 
p. Individual compus: cat. II: 1. 
Kristi Hermes (Inst. Politehnic 
Timișoara) TI -00 p.; 2. Irina Bran 
(Univ. C. 1. Parhon București) 

49,55 p.; 3. Irina Calciu (Univ. C.

sport ba...
ganizațiilor de bază U.T.M. Ace1' 
știa în loc să ducă o muncă con*  
cretă cu tinerii în vederea mobili
zării și organizării lor .in. dife 
rițe acțiuni și competiții sporii 
ve, prefera să-și ia angajamenti 
„pe hîrtie" și, în ultima instanță 
să „paseze" sarcinile consiliulu” 
colectivului sportiv. Desigur că 
în această direcție, și consiliu 
colectivului sportiv- are o serii 
de lipsuri Pe viitor, Sg așieapt: 
din partea organizațiilor de bazi 
U.T.M. și a conducerii colectivu 
lui sportiv o strînsă colaborări 
și — bineînțeles — organizarea 
în comun a celor mai important^ 
acțiuni ce duc la o vie activitate 
sportivă de mase >

1. Parhon București) 49,05 p. ; 
cat. III: 1. Silvia Teodorașcu (In 
stit. Politehnic București) 52,55 p.
2. Lucia Filip (Univ. V. Babe- 
Cluj) 51,20 p.; 3. Niculița Ciupa 
gea (In-st. Forestier: Orașul .Sta'inl 
50.35 p

BĂIEȚI: pe echipe: 1. Inst. Po> 
litehnic TT^șoara# 285,32 p.; 2 
Instit. Polițe^ic București 266,67 
p.; 3. Instit. de Construcții Bucu
rești 246,07 p. Individual compus: 
cat. I: 1. N. Varga (I.M.F. Cluj) 
102,90 p.; 2. Mihăi Grigoraș (In 
stit.’ Politehnic lași) 98,75 p.; cat. 
II: 1. Valentin Pantelimon (Instit; 
Politehnic București) 53,75 p.; 21
D. îonescu (I.M.F. București) 
53,50 p.; 3. Gh. Gheorghiu (Instit. 
Construcții București) 52,55 p.;
cat. III: 1. N, Leonăchescu (Instit. 
Construcții București) 53,70 p.; 2. 
Emil îonescu (Instit. Politehnic 
București) 53,30 p.; 3. Herman 
Utman (Univ. C. I. Parhon Bucu
rești) 53.20 d.



PRIMELE ÎNTRECERI ALE

Schijiștii sini cei dinții care vor lua startul tntr-o competiție ofi
cială. lată un echipaj feminin de 8+1. in antrenament.

Au apărut revistele:

CANOTORILOR

REVISTA
DE ȘAH

Meciul R.P.F. Iugoslavia—R.P.R. 
ăzut de maestrul sportului M. Ră- 
ulescu.
Un articol special scris pentru 

evisia de „Șah” de maestrul in- 
ernațional Tibor Florian (Buda- 
esta) despre al Xl-lea campionat 
1 R.P. Ungare.
Partide și rezultate de Ia uiti- 

rele concursuri (campionatul
I.R.S.S.,  campionatul R.P.R., Has-, 
ngs, Zagreb, etc.).
Concursul internațional de com- 

aziție al revistei, cuprinzînd lucrări 
riginale din R.P.R., R. Cehoslova- 
ă. Italia și R.P. Polonă.
AS1GURAȚI-VA PRIMIREA RE- 

iULATA A REVISTEI DE ȘAH, 
BON IN DU-VA!
Prețul unui abonament anual: 21

i. Abonamentele se pot face la ori- 
■ oficiu poștal sau d’rect 'a factorii 
>ștali.

FOTBAL
psta Zoltan: Drumul dezvoltării 

concepției de joc în fotbalul 
maghiar.

heorghe Popcscu: Toată atenția 
bunei pregătiri a jucătorilor.

?tre Steinbach: Calea 
creștere a cadrelor 

efan Dobay: Pentru 
trasului la poartă.

firească de 
tinere, 
eficacitatea

UH CONCURS DE POPICE

Arena de popice ,,23 August" din 
ipitală a găzduit timp de 3 zile 
trecerea celor mai buni popicari 
țării noastre. Din rezultatele ob- 

iute, se poate trage concluzia că 
sștia s-au pregătit cu multă a- 
iție în vederea viitoarelor între
bi internaționale Trebuie eviden
tă buna organizare a acestui 
news, care a fost asigurată de 
nitetul orășenesc C.F.S. Iată re- 
I latele tehnice: 1. Alexandru An
ii (București) 817 p. (248 izolat 

569 la plin) ; 2 Ușer Klein
ucu-ești) 814 p. (259 + 555) ; 
Teodor Mihăilescu (Ploești) 807 
(245 + 562) . 4. T. Zemani (Tg. 
ireș) 804 p. -(256 + 548) ; 5 A- 
andru Gomoiu (București) 795 
(273 + 522). La izolat cel mai 
î rezultat a fost obținut de Al. 
moiu (273 p.), iar la plin de Al. 
drei (569 p.).

AN UNȚ
ntîlnirea dintre echipele Di
no București și Știința Cluj, 

cadrul etapei a Vl-a, a cam- 
nâtului republican de rugbi 
egoria A, care trebuia să 

desfășoare mîine pe terenul 
lamo, va avea loc astăzi pe 
Iași teren la ora 16,30. Meciul 
fi condus de arbitrul Alexan- 
OaTnabel.

*• Preocupări și perspective în 
activitatea fotbalistică a regiu
nilor Stalin și Timișoara.

Angelo Niculescu: Rolul antrenoru
lui în conducerea jocului de la 
margine.

Mircea Cruțescu: Punerea tălpii nu 
poate fi tolerată

A. I. Dar.cu: Binemeritata reputație 
a fotbalului iugoslav.

Matty: Urne-.

CULTURA fizică
Șl SrORT

I. R. Rosenthal: Prevenirea trauma
tismelor în box.

E. Schorbcher, V. Cătină, Iovănescu: 
Studiul reactivității vaso-mo- 
torii în eforturile de diferite 
grade.

N. Kalinincenko: Antrenamentul si- 
Iuetiștilor.

Nicu: Unele aspecte ale proce
sului de educație fizică a copii
lor de vîrstă preșcolară, grupa 
celor mari (6-7 ani).

Constandache: Concluziile unei 
consfătuiri
problemele înotului și jocului 
de polo.

Pădureanu: 
din momente fixe în jocul 
rugbi.

Epuran: Despre metoda analizei 
rezultatelor în sport

V. Ludu: Din activitatea colegiului 
tehnic al consiliului regional 
Stalin al asociației Dinamo.

A.

V.
tehnico-metodice în

zi. Combinațiile tactice
de

M.

cu Dinamo Pitești. Progresul Corabia a obținut o lovitură 
Bine înțeles a executat Gică Andrei și bine înțeles

---- o— , ,v-upct DJ
Ugonul Tunari, au așteptat pînă seara și =----împărțirea

■

Nu e rău de loc, peste 70 șuturi 
pe poartă într-un singur meci. Nu 
vă bucurați însă degeaba. Meciul 
Dinamo Vl-Știlnța Iași era de han<7- 
bal.

Trăgătorii Um competiția „Cupa Dinamo1' ținută pe po- 
: ."-5 ttrzSi rezultatele

i premiilor.

VM>CA 
OE A

HlfK

importante manifestații

La siîrșitiul saptaminu viitoare, 
canotorii noștri stat chemați la 
startul primei competiții oficiate a 
anului: campionatul republican de 
canotaj academte-fond. lriuneoarile 
acestei 
sportive nautice se vor desfășura 
timp de două ziite te Timișoara, pe 
apele canalului Begia și suscită un 
deosebit interes, fiind primul cam
pionat republican de acest gen al 
schiifiștiilor. (Anul trecut, ta toamnă, 
întrecerea de fond a avut doar un 
caracter de concurs republican).

Pregătirile oanoterrior se desfă
șoară tatr-iun ritm susținut. Du

de exemplu, 1a Timișoara, 
loc un concurs ta cadrul 
echipajele șiaau verificat 
de pregătire. S-a concurat 

1. Știința Timi- 
1.

Timișoara 13.12.7.

miaică, 
a avut 
căiruiiia 
stadiul
•pe distanța de 3 lom., atît pentru 
băieți cit și pentru fete, împotriva 
curentului, ciu plecări separate din 
5 în 5 minute. După cum ne co
munică corespondenta noastră 
Eliisabeta Salomon, conoursol s-a 
bucurat de un succes deosebit, or
ganizarea, arbitrajori și comporta
rea tehnică a echipelor fiind co
respunzătoare. Iată cite va din re
zultatele înregistrate :

Schif 8+1 b.: 
șoana 11.34.6. Schif 4+1 b. : 
Progresul
Schif 2b: 1 Știința Ttai. 12.55.3. 
Schif 2 + 1 b.: 1. Metalul Timi
șoara 15.53.2. Schif 8+1 fi te: 1. 
Progresul II Timișoara 14.55.0. 
Schif 4+1 vîste fete: 1. Dinamo 
București 14.16.0. Schif 4 + 1 
rome fete: 1. Constructorul
Timișoara 15.25.0. Caiac 1 băieți:

1. D. Bărdaș (Locomotiva Timișoa. 
ra) 15.07.2.

In întrecerile de campionat, se 
vor disputa următoarele probe : 
Fete : S 2, S 4+1 vîste, S 4+1 
rame și S 8+1.
Băieți : S simplu, S 2, S 2+1, S 
4+1 și S 8+1.

Distanța de concurs este de 
10 km. pentru băieți și 6 km. pen
tru fete. Fiecare asociație nu poate 
prezenta decrt un singur echipaj 
la fiecare probă ; de asemenea, un 
concurent noi poate lua parte decît 
la o probă.

— In ceeta ce privește caiaoul și 
canoaa, prima competiție a anului 
(campionatul republican de fond) 
se va desfășura între 11 și 13 mai 
la Snagov.

In meciul 
liberă de la 
a marcat

Cînd în sala Floreasca toți se pasionau de 
evoluția scorului. neimpresionantă a rămas 

doar tabela de marcaj, Dar fără voia ei. Era 
defectă.

*-y_

Sânt „pe
vreodată, pașii v 

poartă pe la Deva, o să-l cu
noașteți pe tovarășul Sioma 
Ficman de la comitetul regio
nal C.F.S. Hunedoara. De iz
bi cei, tovarășul Ficman — res
ponsabil cu instruirea sportivă 
— stă aplecat peste niște do
sare cit toate zilele și e tare 
adine it în complicate opera'-- 
țiuni contabile. Nu de puține 
ori, dialogul între musafirul 
(nepoftit) și tovarășul Ficman 
se desfășoară cam așa:

— Bună ziua, tovarășe Fic
man l

— -.349 adwiat cu 225, în
mulțit cu...

— Să vedeți... Eu stnt acti
vist voluntar la școală. SM 
mulți copii care vor să practice 
sportul. Știți cum sînt copiii. 
Dumneavoastră nu aveți co
pii ?

— ...Da..., 214 plus 316... 
Pardon: ce dorești dumneata?

O astfel de... conversație e 
cam greu de întreținut, vă dați 
seama și dvs., așa că de cele 
mai multe ori solic'taniu! re
nunță la ajutorul „tehnicianu
lui". Deh, te pui cu pasiunea 
tovarășului Ficman pentru con- 
tabiltate? E drept că ea nu 
prea are nici în clin nici în 
mînecă cu tit’ul de „tehnician 
cu instruirea sport vă", dar to
varășul Ficman rezistă tuturor 
obiecțiunilor cu... contra argu
mente puternice.

li întrehi: „ce elemente ti
nere s-au ridicat în ultimul 
timp în colectivul sportiv cu
tare?".

Tovarășul Ficman Ui răspun
de : „Nu știu. Dar știu că in 
ziua de 15/3.1956 ora 18.24, 
s-au cumpărat 5 mingi de fot
bal, 100 de tenis de masă, 20 
de perechi bocanci a'ninism 
la nr. 35—46 t

întrebi : 
tificărilor, ce atleți au 
ținut categoria a Il-a 
ane?".

Tovarășul Ficman îți 
de prompt: „asta e mai puțin 
important. Important este că 
(șl iar desch'de larg registru! 
de evidență) am avut luna tre
cută atît ~a bonuri de masă și 
am utilizat atîtea"

Dar în afară di contabili
tate, tovarășul Ficman mai nu
trește o pasiune: acera a de
clasărilor. Omul doarme cu 
geamantanul gata făcut sub 
pernă și cu „mersul trenurilor" 
în pijama. O să spuneți: foarte 
bine. Tehnic.anul trebuie să-și 
cunoscă regiunea ca in palmi. 
Și, intr-adevăr, tovarășul 
Ficman ? bine... documentat cu 
„terenul" !

E dea',uns sa te duci în'r-o 
zi și să-i spui:

— Tovarășe Ficman, să ve
deți... nu prea merge treaba la 
colectivul sportiv din Brad...

— Bine că mi-ai spus. Mîine 
plec pe teren.

Și, în doi timpi și trei miș

de

ca- 
ob-

„care e situația
mai 
în regi-

răspun

cări, tovarășul Ficman îșt a- 
ranjează „formele" de depla
sară pentru... Alba lulia.

A venit în altă zi în birou 
la tovarășul Ficman un activist 
voluntar.

— Nu se mai poate iov: reș: 
Ficman... La noi în raionul 
Sebeș... «

— Nici o grijă, tovarășe. 
Mîine se aranjează totul.

Și intr-adevăr, a doua zi. to
varășul Sioma Fichman cobora 
radios în gară la... Alba lu
lia 1

Aruncîndu-ne ori vrea în 
.btoaul de deiegcLfîi" al comite

tului regional C.F.S. Hunedoara, 
am făcut și noi... ochii mari, 
lată situația deplasărilor tova
rășului Sioma Ficman încep'nd 
de la data de 10 martie:

„10—12 martie — delegați? 
nr. 40. Deplasare Alba lulia"

„14 martie — delegație nr.46. 
Deplasare Alba lulia".

„24 martie — delegație nr. 58. 
Deplasare Alba lulia".

,£7 marți? — delegație nr. 61 
Deplasare Alba lulia".
„3/ martie — delegație nr. 70. 
Deplasare Alba lulia".

După cum vedeți, intre 14 
martie și 24 martie tovarășul 
Ficman nu s-a abătut prin Alba 
lulia. Dar, are omul o scuză- 
plecase 10 zile in concediu.

De ce oare se bucură Alba 
lulia de atîta... atenție din par
tea tovarășului Ficman ? Omul 
are familia acolo și nu-l rabdă 
inima să stea prea mult în 
Deva fără să dea o ,șraită" pe 
acasă oficial (In „control" la 
colectivele sportive). Abia ajuns 
în Alba lulia și să te ț<i „con 
trol" și „îndrumare" („contro
lează cit a mai crescut... pur- 
cica, controlează dacă gănile 
dau ouă la termenele fixate, 
„îndrumează" gospodina să-i 

. gătească cum trebuie gulașul, 
mîncarea lui preferată). Pentru 
că un lucru e sfir.t la tovară
șul Ficman: „legătura" cu te
renul Șt această legătură nu 
trebuie ruptă niciodată

La drept vorbind, cu pasiu
nea asta pentru deplasări pe 
teren, nici nu știm u-ide va ar 
vea ocazia să citească tovarășul 
Ficman aceste rindulețe; la se
diul comitetului regional C.F.S, 
Hunedoara din Deva sau... pe 
..teren" (la Alba talia) t

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE
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r Dim“5ața însorită de aprilie. In 
Sața cîtorva mii de spectatori din 
Orașul Stalin grupul multicolor al 
cicliștilor participant la „Cursa 
Scînteii" s-a pus în mișcare... Ul
tima etapă, ultimul efort. Pe Timiș, 
ca de obicei, umbră și răcoare. Și 
tot ca de obicei, atacuri înverșunate 
chiar de la prima serpentină. Cu 
Itoate eforturile, plutonul ajunge a- 
proape compact în vîrf la Predeal, 
unde numeroși oameni ai muncii, 
•flați la odihnă, precum și local
nici, își încurajează ciclistul favo
rit.

Se pare că vom asista totuși la 
un coborîș în pluton. Deci, o cursă 
monotonă. Ce păcat !...

Să ne fi auzit vreunul din ci
cliști făcînd această... reflecție ? 
Probabil. Căci, iată că din pluto
nul masiv s-au desprins doi purtă
tori de tricouri roșu cu alb, culorile 
dinamoviștilor. Deodată, prin cara
vană, din mașină în mașină, trece 
un zvon : au „evadat" doi dina- 
moviști. Cine să fie ? In pluton îi 
recunoaștem pe Maxim, V. George
scu. St. Sebe, N. Voicu și toți cei
lalți. Nu știm încă cine sînt cei doi 
fugari, căci ei s-au și depărtat se
rios de pluton. Mașina noastră nu 
poate face imprudența să încerce 
e depășire tocmai acum cînd plu
tonul răsfirat fuge cu peste 60 km. 
pe oră...

Un motociclist de legătură se 
Strecoară totuși înainte și ne aduce 
următoarea veste : Schuster și Fol- 
bert f Doi cicliști tineri. Curajul 
lor constituie pentru toți o sur
priză ; aceasta mai ales pentru 
taptul că în pluton se aflau toți 
protagoniștii : Marin Nieuiescu, C. 
Stănescu, Nae, Traian Chicomban 
ți atți cicliști cu îndelungată acti
vitate internațională. Dar ce le pasă 
celor doi cicliști tineri de toate a- 
iceste „mărimi", cînd ei au tun sin
gur țel: să se afirme în „Cursa 
Scînteii". Și iată-i acum la aproape 
2 km. în fața plutonului în care se 
constată un început de panică. 
„Nu-i de glumă cu tineretul acesta 
inimos" și-ar fi zis „bătrînii" care 
s-au și așternut serios pe rulaj 
După zeci șî zeci de kilometri de 
aprigă vînătoare, între plutonul for
mat din cicliști consacrați și cei 
doi tineri, „fugarii" au fost prinși 
In apropiere de Ploești".

Vă mai amintiți probabil de a- 
eeastâ pasionantă fază, desfășurată 
latr-una din edițiile anterioare ale 
4,Cursei Scîmeli", fază relatată pe 
l*rg  în presă șf la radio. „Evada
rea" a constituit punctul tare a! 
cursei, iar meritele celor doi tineri 
»u fost unanim apreciate.
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Așa s-au petrecut lucrurile în 
toate edițiile acestei probe în care

Primele întreceri oficiale la schi
pe pîrtiile

Borșa 16 (prin t-le fon de la tri
misul nostru). întrecerile la pro
bele alpine ale „Cupei Dinamo" 
desfășurate sîmbătă și duminică pe 
•pîrtiile centrului de aci n-au stîr- 
nlt interesul pe care-1 așteptam 
deoarece lipsa de zăpadă în partea 
inferioară a pîrtiilor i-a obligat pe 
«Micurenți să depună eforturi foar
te serioase pentru a se putea pre
zenta la start. In prima zi vremea 
a fo6t cețoasă, temperatura +5 
țrade, zăpada de o calitate bună. 
In ziua a doua pîrtiile s-au pre
zentat mult mai bine, condițiile 
de alunecare fiind excelente. O 
comportare remarcabilă a avut-o 
In aceste probe concurenții juni
ori care, participînd la întrecere 
pe același traseu eu seniorii, au 
^dovedit o bună pregătire tehnică 
ți putere de luptă. Trebuie remar
cată comportarea maestrului spor
tului Mihal Bîră care, dovedind 
o înaltă măiestrie, și-a întrecut net 

«adversarii, obținînd un succes bine 
meritat. Cu prilejul acestui con
curs și a făcut reintrarea Gheor- 
ghe Voiculescu care a dovedit o 
l>ună pregătire tehnică, dar mai 
ales un progres in ceea ce privește 
problemele tactice. Magdalena Ma- 
■fbtineanu învingătoarea în probe
le rezervate senioarelor s-a pre
zentat la start mult mai bine pre
gătită decît adversarele ei. Orga
nizarea întrecerilor, a fost la înăl
țime.

Iată acum performanțele înre- 

N. Maxim (cîștigător în 1951), Pe
tre Nuță, I. Constantlnescu (vic
torios în 1953), Ion Chivu, A Do- 
bre și mulți alții au găsit în acest 
concurs tradițional un fericit pri
lej de afirmare.

Aceleași acțiuni pline de curaj și 
combativitate sînt de așteptat și 
în ediția din acest ani Trebuie să 
remarcăm că, de astă dată, numă
rul debutanților ca și al celor care 
încă nu au pășit pe calea consa
crării, este foarte mare. Făc:nd 
o scurtă trecere în revistă a ele
mentelor noi, ne putem da cu ușu
rință seama că ne aflăm în fața 
unei ediții în care tineretul repre
zintă un efectiv predominant. De 
pildă, Tr. Hagiu, I. Minulescu, C. 
Blegu, I. Uidilă, (Avînitul), V. Chel- 
cîcă (Loc. Grivița Roșie), D. Cu- 
lai, C. Baciu (Progr. F.B.), C. Meil- 
cioc, T. Adrian, FI Mănăilă (FI.

Atacul hotărlior a fost plasat. Un grup de cicliști fruntași a 
dai", iar plutonul secund își reg rupează efectivul, încercînd 

cupereze. Aspect din Cursa Sclnteii 1955 
(Foto: I. MIHA1CĂ)

ÎNOTĂTORII din capitală au început CONCURSURILE „TARI”
Primul concurs „tare" desfășurat 

anul acesta în Capitală ne-a adus 
satisfacția unui spectacol remarca
bil, unor întreceri viu disputate, noi 
recorduri republicane și performan
țe remarcabile, la înălțimea partici- 
panților, maeștri ai sportului și îno
tători de categoria I. Cel mai îm
bucurător rezultat în cadrul cupei 
„1 Mai" este cel realizat de tînă- 
rul Adrian Oanță de la Dinamo. 
Fără să constituie un record, tim
pul de 2.40.2 obținut de dinamovist 
în proba de 203 m. bras confirmă 
de la început de sezon valoarea ri
dicată a brasiști'.or, recunoscută de

de la Borșa
gistrate : slalom special seniori :
1. M. Bîră (C.C.A.) 55,2 + 55,9 — 
111,1: 2. Pandrea (C.C A.) 57,0+ 
55,3=112,3: 3. Enache (C.C.A.) 
57,6 + 57,0=113,7; 4. Bucur tas 
sind. ) 113,8: 5. Voiculescu (CCA) 
118,1: 6. Coliban (C.C.A.) 119,7. 
Două manșe a cîte 51 por ți. Sla
lom special senioare : 1. Magdale
na Marotineanu (C.C.A.) 52,8; 2. 
Hilde Velther (as. sind.) 55,6; 3. 
Siegried Klein (Voința) 61,0: 4. 
Viorica Albert (C.C.A.) 62,1. O 
manșă a 37 porți. Slalom special 
juniori: 1. Hanich (as. sind.) 67,0:
2. Clinei (as. sind.) 69,5: 3. Se- 
ker (as. sind.) 71,0. O manșă a 
55 porți. Slalom special junioare:
1. H. Schulieri (as. sind.) 59,0;

2. R. Bucur (as. sind.) 56,8+5=- 
61,8: 3. Gabriela Ghioarcă (Voin
ța) 62,6. Slalom uriaș seniori: 1. 
M. Bîră (C.C.A.) 103,5 : 2. Pandrea 
105,1; 3. Theil (Voința) 105,6;
4. Bucur 106,1: 5. Bîrsan (Dinamo) 
106,6. Slalom uriaș senioare: 1. 
Mairotineanu 2 : 00,7 ; 2. Welther 
2:14,7; 3. Albert 2:31,1. Slalom 
uriaș juniori: 1. Hanich 1:10 2; 2. 
Tăbăraș (as. sind.) 1 :12,5 : 3. Se- 
ker 1 : 12,6. Slalom uriaș junioare: 
1. Ghioarcă 1:25,2: 2. R. Bucur 
1 : 19,2 : 3. Schulieri 1 : 20,4.

Clasamentul general al „Cupei 
Dinamo", din cadrul „Cupei 
R.P.R." este următorul: Asociații
le sportive sindicale 11360,9 pct. 
cu 50 rezultate, Voiința 10495,6 
cu 50 rezultate, Dinamo 9535,5 cu 
46 rezultate, C.C.A. 9453.2 cu 43 
rezultate.
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roșie), M. Dobrescu, I. Brăharu, 1. 
Matei (Voința), ca și efectivul șco
lii de tineret din Capitală C. Flore- 
scu, N. Grigore, Constantin Moi- 
ceanu, Ariton Simion ș.a., alcătu
iesc un lot valoros de tineri cicliști 
care așteaptă cu vie și legitimă ne
răbdare startul

Firește, nume noi de ia care iu
bitorii ciclismului așteaptă rezul
tate valoroase. Pentru realizarea a- 
cestora, le amintim însă, că trebuie 
să părăsească învechita mentali
tate a mersului la adăpost în plu
ton și să treacă cu hotărire la ac
țiuni curajoase. Afirmarea nu este 
determinată neapărat de un loc cît 
mai bun în clasamentul general, 
obținut într-o cursă de așteptare la 
adăpostul plutonului, ci de acțiuni 
curajoase, individuale sau în grup.

EMIL IENCEC 
HRISTACHE NAUM

în

A. 
D.

altfel (împreună cu performanțele 
obținute la stilul fluture) de către 
statisticieni. Trecînd la recordurile 
obținute în cele două zile de între
ceri remarcăm din nou saltul calita
tiv al tinerelor noastre elemente,

Iată rezultatele înregistrate 
cele două zile de întreceri:

MASCULIN: 100 m. spate: 1.
Măndoiu (Dinamo) 1.10.9, 2.
KAMINSCHI (PROGRESUL) 1.13.5 
(NOU REC. R.P.R. JUN. CAT. I), 3. 
A. Zahan (Dinamo) 1.13.8; 4OO.m li
ber: 1. N. Rujinschi (Dinamo) 4.59.7,
2. Gh. Cociuban (Dinamo) 5.04.5,
3. A. Ionescu (Dinamo) 5.04.9; 200 
ni. bras: 1. A. Oanță (Dinamo)
2.40.2, 2. A. Schmaltzer (C.C.A.)
2.52.0, 3. Al Csiki (Locomotiva
Cluj) 2.52.0; 4x100 mixt: 1. ȘTI- 
INȚA (VASILIU, CHIRVAȘUȚA, 
KRONER, BLAJEK) 4.53.4 (NOU
REC. R.P.R. JUN. CAT. I), 2. CCA

4.54.3, 3. Progresul 5.07.4; 100 m. li
ber: 1. G. Blajek (Știința) 1.01.7,
2. D. Cociuban (Dinamo) 1.02.2, 3. 
A. Ionescu (Dinamo) 1.02.8; 2»0 m. 
fluture: 1. AI. Popescu (Dinamo) 
2.40.8, 2. M. Olaru (Dinamo) 2.48.0,
3. A. Zahan (Dinamo) 2.49.4;
4x200 m. liber: 1. Dinamo 9.24.9.
2. ȘTIINȚA (KRONER, CHIRVA- 
SUȚA, KOVACS, BLAJEK) 9.48.6 
(NOU REC. R.P.R. JUN. GAT. I.).
3. Progresul 10.01.9.

Nicolae Ghilezan —la sabie—si Lorant Horvath

— la spadă
In cea de a treia zi a campio

natului republican de scrimă pentru 
juniori a avut loc proba de sa
bie Ia care s-au prezentat 26 de 
concurenți. Pe drept cuvînt, aceas
ta a fost cea mai frumoasă dintre 
toate probele, ridieîndu-se la ni
velul unei întreceri a seniorilor, 
și în unele asalturi, chiar peste a- 
cest nivel. Favoriți „plecau" Vasite 
Koșa (Sa,tu Mare), campionul de 
anul trecut și Nicolae Ghilezan 
(Cluj) remarcat la ultimele concur
suri. Lupta nu s-a dat însă nu
mai între acești doi trăgători ci 
între toți cei 8 finaliști, care au 
— deopotrivă — merite pentru reu
șita acestei frumoase finale. Pen
tru Resemnarea campionului la sa-

Atletismul — sportul tuturor (V)
Am mai vorbit despre numărul 

redus al secțiilor de atletism față 
de cifra totală a colectivelor din 
asociațiile sportive. In discuțiile 
particulare ca și în cele oficiale, 
activiștii asociațiilor îți mărturi
sesc cu seninătate : „Noi avem 11 
secții (Metalul), 6 (Flacăra), 11 
(Progresul), 6 (Constructorul), 10 
(Flamura roșie), 11 (Locomotiva), 
etc. etc.".

„Numai atitea ?“
„Ba nu, mai avem și altele, nu

mai că acelea nu se pot chema 
secții... fără antrenori... fără baze... 
fără fonduri..."

Deci sîntem puși în fața unor 
„cauze obiective". Să le analizăm, 
pe scurt:

„NU AVEM ANTRENORI". In 
raport cu numărul de 6500 de 
colective sportive sindicale, este 
evident că această afirmație e pe 
deplin valabilă. Singura întrebare 
care s-ar pune ar fi: unde scrie 
că nu poate ființa secție fără an
trenori? Să nu uităm că există a- 
proape 25.000 de oameni care au 
urmat cursuri de instructori spor
tivi, unde au căpătat suficiente cu
noștințe pentru a putea iniția pe 
începători în tainele atletismului. 
Numai că oamenii aceștia se gă
sesc, în cel mai fericit caz, în... 
scriptele comitetelor C.F.S., iar a- 
tunci cînd, în sfîrșit. sînt găsiți și 
identificați, sînt priviți cu totală 
(și nejustificată !) neîncredere. 
Cîndva, comitetele C.F.S. se ocu
pau de „soarta" acestor prețioasa 
cadre obștești. Acum această sar
cină revine asociațiilor sportive, 
care, pregătindu-și singure ca
drele, ar putea fi în măsură să le 
și folosească. Dar asociațiile pre
feră... scuza lipsei de antrenori.

Iată acum și un „revers al me
daliei" : oare activitatea atletică 
din regiunea Oradea constituie o 
justificare pentru numărul mare de 
antrenori existenți în această re
giune? Oare un antrenor poate con
sidera că și-a făcut datoria ocu- 
pîndu.se exclusiv de cîțiva sportivi 
fruntași?

Și, revenind la ideea inițială :

FEMININ: 100 m. liber: 1. Mi- 
liaela Popescu (Știința) 1.16.8, 2. E- 
lena Ghinea (Progresul) 1.17.8, 3. 
Ingrid Rothe (Știința) 1.18.3; 200
m. fluture: 1. EL1SABETA BRATU 
(PROGRESUL) 3.24.4 (REC. R.P.R. 
JUNIOARE CAT.I, EGALAT), 2. Ni- 
coleta Ștcfănescu (Șc. Sportivă de 
Tin.) 3.49.4; 100 m. spate: 1. Vale
ria Vladar (Dinamo) 1.29.2, 2. Ni- 
colcta Ștefănescu (Ș.S.T.) 1.30.1,
3. Ingrid Rothe (Știința) 1.31.4; 
400 m. liber: 1. MARGARETA 
WITTGENSTEIN (ȘT1INTA) 5.58.8 
(NOU RECORD R.P.R. JUNIOARE 
CATEGORIA I ȘI A II-A), 2. Maria 
Both (Progresul Tg. Mureș) 5.58.9,
3. Astrid Wăchter (Știința) 6.22,3; 
200 m. bras: 1. Maria Ionescu (Pro
gresul) 3.24.3, 2. Astrid Gobel
(Știința) 3.25.9. 3. Elena Movilă 
(Metalul) 3.26.7.

Sărituri de la trambulină: MAS
CULIN: 1. Avram Rottman (Fla
mura roșie) 59,80 pt., 2. Șt. Mo- 
ciuschi (Știința I.C.F.) 55,43,’ 3. P 
Decuseară (Centrul de copii) 54.39; 
FEMININ: 1. Emilia Lupu (Știința 
I.CF.) 52.48, 2. Viorica Kelemen
(Știința) 47.20.

Clasamentul generai al cupei „1 
Mai" organizată de comisia orășe
nească de natație București: 1. Di. 
namo 124 pt., 2. Știința 110 pt, 3 
Progresul 73 pt., 4. C.C.A. 24,50 pt..
5. Școala Sportivă de Tineret 18 
pt., 6. Știința I.C.F. 17 pt.

camploni republicani
bie a fost nevoie de baraj, deoare
ce atît Koșa cît și Ghilezan aveau 
cîte o înfrîngere. Trăgînd cu mult 
curaj, atacînd tot timpul, Nicolae 
Ghilezan cîștigă șî acest ultim a- 
saîtcu același scor din turneul final:

5—2. Astfel, Nicolae Ghilezan a cîș- 
tigat titlul de campion al țării, pe 
care-1 merită cu prisosință. Iată 
clasamentul acestei probe: 1. Ni
colae Ghilezan (Cluj) 6 victorii 
după baraj; 2- Vasile Koșa (Satu 
Măre) 6 victorii după baraj; 3. La- 
dislau Rohony (Cluj) 4 victorii; 4. 
Andrei Matiș (Tg. Mureș) 4 vic
torii; 5. Iuliu Szanto (Oradea) 3 
v.; 6. Emeric Aruș (Oradea) 2 v.;
7. Ștefan Csdgor (Tg. Mureș) 2 v.;
8. Teodor Șerbănescu (Buc.) 1 y» 

s-ar purea ca din secția de at.e- 
tism a colectivului X, condusă de 
um instructor, să nu răsară nici i 
atlet de valoare... mondială. Dai, 
secția ca atare va exista, se va 
practica atletismul în mod continuu 
și organizat și fără îndoială că ac
tivitatea secției va duce la trezirea 
gustului maselor față de atletism, 
la crearea unei tradiții atletice 
(fără a mai vorbi de rolul acestei 
activități în întărirea sănătății). 
Oare o activitate cu asemenea roa
de n-ar merita puțină atenție din 
partea asociațiilor ?

Deci: unde mu sînt antrenori, 
există sau pot exista instructori, 
profesori de educație fizică și 
chiar... entuziaști lipsiți de cuno
ștințe prea avansate, dar dornici 
de a înjgheba o activitate atletică. 
Și acești oameni trebuie să fie 
sprijiniți 1

„NU AVEM BAZE". Intr-adevăr, 
numărul de piste de atletism este 
destul de mic, față de necesități. 
Insă, așa cum pot fi amenajate noi 
piste populare, se pot practica zec1 
de probe atletice în afara pistei 
Nici crosul, nici săriturile sau a- 
runcările și nici probele de mare 
fond nu necesită o astfel de insta
lație specială. Ba, am îndrăzni să 
spunem chiar că drumul către mă
iestrie al alergătorilor de viteză 
n-a început totdeauna printr-un 
prim concurs pe o pistă interna
țională, în echipament su.tă la sută 
regulamentar I Atunci, de ce să 
fim noi mai pretențioși? Poate ar 
fi mai normal să avem întîi acti
vitate atletică și apoi instalații și 
echipament de specialitate, decît 
invers I

Cît despre gropile și ștachetele 
pentru sărituri sau terenurile vi
rane pe care se pot efectua arun
cările, nu e nevoie de prea multe ■ 
argumente pentru a dovedi că ele 
se pot amenaja oriunde, fără a se 
cheltui un ban.
„NU AVEM ECHIPAMENT. NICI 
MATERIAL". In primul rând, acea, 
stă afirmație nu este exactă. Ne-a 
fost dat să vedem în colective în 
care niciodată nu s-a făcut atle
tism, pantofi cu cuie, discuri, greu
tăți, ba chiar și sulițe, îngropate 
sub un strat gros de praf și pînză 
de păianjen, așa cum am dat peste 
materiale de box. schi și chiar... 
hochei, în magaziile unor colective 
care nici n-au avut de gînd să în
ființeze secții de specialitate. Cît 
despre echipamentul elementar : 
maiouri, chiloți și pantofi de te
nis, el nu lipsește n'ci măcar din 
colectivele înființate recent, în cele 
m.ai îndepărtate sate. In al doilea 
rînd, după cum afirmam și în le
gătură cu bazele sportive, o mare 
parte din materiale (discuri, greu
tăți, ștachete, etc.) pot fi confec
ționate fără mari eforturi, iar echi
pamentul care Epsește din maga
zii poate fi uneori găsit... acasă 
la unii activiști sau foști activiști 
ai colectivelor sportive. Nu mai 
vorbim despre faptul că se numără 
cu sutele de mii cei care ar fi bu
curoși să-și procure echipament 
propriu, dacă ar exista o activ! 
tate atletică organizată în colecti
vele lor. -țț

Deci, aceste „motive obiective", 
nu stau în picioare. Și nici să nu 
ne batem capul să găsim altele! 
Dacă e vorba de eforturi, ele tre
buie depuse pentru ca milioanele 
de tineri care participă anual la 
activitatea sportivă de mase să de
vină prieteni nedespărțiți ai atle
tismului. Nu e u<n obiectiv de rea
lizat într-o săptămînă sau două, 
în cadrul tunei campanii, dar în
ceputul trebuie făcut chiar de acum, 
cînd sezonul competițional de vară 
oferă condiții optime.

D. GIRLEȘTEANU 
V, ARNAUTU

</e juniori
In sfîrșit, ultima probă a fost cea 

de spadă electrică, care a reunit 
18 trăgători. După o luptă pasio
nantă, care a durat aproape 3 orc 
(la una dintre serii a fost necesar 
un baraj în 5) au fost cunoscuțî cel 
9 finaliști care și-au disputat întî- 
ietatea, în finală. La sfîrșit a fost 
stabilit următorul clasament: 1. Lo-j 
rant Horvath (Tg. Mureș) 8 v.; 2. 
Oscar Franczia (Satu Mare) 6 v.;j
3. Ștefan Sinko (Cluj) 5 v.; 4. Er
nest Korpos (Tg. Mureș) 4 v.; 5. 
Petru Gereb (Cluj) 3 v.; 6. Gh.
Lăudoiu (Ploești) 3 v.; 7. Ghunter 
Schuster (Sibiu) 3 v.; 8. Ion Fercn- 
dino (Ploești) 2v.; 9. Petre Todor 
(Oradea) 2 v.

E . M.
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IOTURILE DE FOTBAL DEFINITIVE 
PENTRU JOCURILE DE

Nu mai sint dec.t cinci zi.e 
pînă la primele jocuri internațio
nale interțări din acest an : sîm- 
bătă și duminică, la Sofia și Bel
grad, fotbaliștii noștri vor înfrun
ta două selecționate puternice, de 
o valoare unanim recunoscută. E- 
chipa orașului Sofia va alinia îm
potriva unei tinere selecționate a 
orașului București, o formație ca-- 
re nu este altceva de cît repre
zentativa națională A. Aceasta cu
prinde nu mai puțin de nouă 
jucători care în toamna anului tre
cut, la București, a terminat la 
egalitate (1-1) cu prima noastră 
selecționată. Iar echipa Iugosla
viei nu mai are nevoiie de nici o 
recomandare. Locul fruntaș pe ca- 
re-1 ocupă în ierarhia fotbalului 
mondial, în baza unor rezultate 
strălucite, constituie o carte de vi
zită pe depliin grăitoare. Iar fap
tul că Beara, Boșkov, Ceaikowski, 
Vukas și Zebeț au făcut parte din 
echipa Continentului în jocuri 
Anglia, subliniază clasa atinsă 
fotbaliștii jugoslavi. Cu ei 
vor măsura duminică forțele, 
prezentanții noștri.

In vederea acestor jocuri atît de 
dificile, programate atît de devre
me în sezonul de primăvară 
(foarte rar a jucat o echipă na
țională romînească în luna apri
lie), s-au desfășurat și se desfă
șoară pregătiri intense. Sîmbătă, 
duminică și ieri — fotbaliștii noș
tri au făcut noi antrenamente, iar 
pînă la plecare ei își vor completa 
pregătirile cu jocuri la două porți 
pentru omogenizare ' ' '
tactică.

Lotul selecționatei 
părăsi Capitala joi 
avionul, cuprinzînd 
că tori:

Portari : Cosma, Dungu.
Fundași : Pahonțu, Stancu,

Moarcăș, Soare, Sbîrcea.
Mijlocaș : Neamțu, Bodo, Știrbei, 
înaintași: Anghel, Nicușor, Se-

cu 
de 
își 
re-

LA SOFIA Și BELGRAD
redai, Olaru, Uuiu-escu, 6uru.

Cum se vede, s-au produs cî- 
teva modificări: au fost introduși 
în Iot Pahonțu, Suru și Nicușor, 
în schimb lipsește David. Acesta 
diiitr-o gravă atitudine a colecti
vului și antrenorului său — s-a 
accidentat la un antrenament al 
echipei sale, la care a fost pus să 
participe.

O zi mai tîrziu, adică vineri di
mineață, va părăsi țara și lotul 
reprezentativei naționale pentru 
care au fost reținuți jucătorii:

Portari: Voinescu, Toma.
Fundași: Zavoda II, Androvici, 

Apolzan, Szoko, V, Dumitrescu.
Mijlocași : Onisie, Băcuț I, Bo

ne, Pereț.
înaintași: Cacoveanu, Zavoda I, 

Constantin, Alexandrescu, George, 
seu, Tătaru.

Și aici au 
a ieșit Suru 
rești) și au 
și Pereț.

De altfel, 
îngreunată în cîteva cazuri

intervenit schimbări: 
(trecut la lotul Bucu- 
intrat V. Dumitrescu

Echipa R. P. F. 
și-a început pregătirile

Iugoslavia
la Novi Sad

și orientare

Capitalsi 
dimineață 
următorii

va 
cu 
ju-

selecționarea a lost 
i de 

faptul că unii jucători, care in
trau în vederile comisiei de se
lecție, au avut scăderi în formă 
sau au fost accidentați și din 
cauza aceasta nu s.au putut pre
găti corespunzător, pentru a pu
tea face față sarcinilor într-o echi
pă reprezentativă. Așa s.a întîm- 
plat cu Copil ÎII, care nu-i resta
bilit încă de pe urma accidentului 
suferit la Timișoara ; al lui David 
de care am vorbit mai sus ; al lui 
Ozon care a fost lovit la un pi
cior și nu s-a putut pregăti mai 
ales din punct de vedere fizic, el 
neputînd rezista astăzi eforturilor 
timp de 90 de minute ; al lui Căli- 
noiu și Băcuț II, care nu sînt în 
formă, etc.

Antrenorii celor două loturi sînt 
următorii: Gică Popescu, Ștefan 
Dobay și Emeric Vogi (la echipa 
reprezentativă), Coloman Braun și 
Petre Steinbach (la echipa Capi
talei).

Vukas (dreapta) este unul din 
i El a făcut parte din echipa Con 
j Belfast, a învins cu 4-1 formația 
i considerat pe Vukas drept cel mai 
' grafia noastră il înfățișează pe 
i lugoslavia-Elveția.
i — Alo, Belgrad?
j De la celălalt capăt al firului, 
ise aude vocea redactorului șef ad
junct al ziarului „Sport", M. Ve- 
, licikovici, care ne comunică for- 
'mația reprezentativei R.P.F. Iugo
slavia pentru întîlnirea cu, echipa 
mațională a țării noastre. Pe rînd, 
'notăm nume cunoscute în întreaga 
ilume. Bobek, Vukas, Beara, Țrnko- . , _ __

Ecouri ale turneului F. I. F. A. pentru juniori
ECHIPA ROM1NIEI — MAREA REVELAȚIE A COMPETIȚIEI

Ediția de anul acesta a Turneului F.l.F.A. pentru juniori continuă 
să tie obiectuj unor interesante comentarii, mai ales în ce privește va
loarea echipelor participante. In legătură cu aceasta, comentatorii zia
relor străine subliniază în mod elogios comportarea echipelor maghiară 
și romînă, care au cîștigat seriile respective printr-un joc de bună ca
litate. lată, de pildă, ce scrie în „L’Equipe", trimisul său special la 
Budapesta, J. Ph. Rethacker :

„Dacă Cehoslovacia, în seria a lV-a, a avut dificultăți în a trece 
peste Turcia (1-0), romînii — dimpotrivă — s-au jucat cu austriecii — 
mai ales în repriza a doua. Ei posedă cu certitudine cea mai bună e- 
chipă a Turneului, după Ungaria... Ea constituie marea revelație a 
Turneului. Este păcat că formula competiției ne-a lipsit de un meci Ro- 
mînia-Ungaria, care ar ti tost, cu certitudine, pasionant".

Sub titlul „Austria n-a putut rezista remarcabililor romîni", „L’E
quipe" mai scrie: „Al doilea meci (Romînia-Austria n.r.), ne-a permis 
să descoperim o echipă romînească de mare valoare, care practică un 
fotbal rapid, precis și mai ales foarte realist. Atacanții romîni n.au 
reușit să înșele apărarea austriacă în prima repriză, dar ei 6.au dez
lănțuit după pauză și și-au asigurat succesul (4—1) mareînd trei goluri 
în 10 minute".

Aceste aprecieri elogioase conturează și mai mult valoarea succesu
lui repurtat la Budapesta de juniorii noștri, care au reușit să impună 
atenției generale fotbalul romînesc.

chipă a Turneului, după Ungaria... Ea constituie marea

aezvoltarea acestui sport în țara 
vecină, datorită în special deselor 
întîlniri dintre fotbaliștii noștri și 
cei iugoslavi. De altfel, cele mai 
multe meciuri disputate de repre
zentativa iugoslavă au fost în com
pania echipei noastre naționale, fn- 
tîlnirîle Iugoslavia—Romînia au 
creat deci, o puternică tradiție spor
tivă în cele două țări.

Am stat de vorbă despre fotbalul 
iugoslav, cu 
tulul nostru 
Popescu. In 
numai Gică 
Vogi și Ștefan Dobay au jucat de
seori contra echipelor jugoslave— 
reprezentative sau de club — și cu
nosc foarte bine valoarea și carac-i 
terîsticile fotbalului din țara vecină.}

— „Ultima dată am jucat la Bel-' 
grad în 1940, cind echipa noastră 
—într-o alcătuire oarecum originală 
(cu Coracu extrem dreapta , Bogdan 
inter stînga, Constantînescu-Grecu 
centru înantaș, etc.) — a obținut^ 
un neașteptat 2—1. Mi-aduc aminte.^ 
că echipa noastră a dat dovadă a-< 
tunci de o mare combativitate, care} 
a contribuit în bună măsură la suc-j 
cesul repurtat. De atunci î-am mai < 
văzut pe iugoslavi la București în< 
1947, apoi Ia Helsinki în 1952. Pej 
baza acestor observații directe, pre-j 
cum și a celor citite în presa de< 
specialitate pot afirma că fotbalul) 
iugoslav a atins o înaltă valoare*  
și-l pot cota printre primele in Eu-< 
ropa, poate chiar din lume. Dovadă< 
concludentă sînt numeroasele rezul-j 
tate de prestigiu obținute în ulti-j 
mii ani. t

„Aceasta fiind clasa fotbalului) 
iugoslav, echipa noastră are o sar-j 
cină dificilă. Cred însă, că ea vai 
corespunde încrederii acordate și va< 
avea o comportare la înălțimea pre-j 
stigiului fotbalului nostru" a în-j 
cheiat Gică Popescu. j

Nu încape nici o îndoială că jocul j 
de duminică este un examen foartei 
serios pentru echipa noastră, lugo-J 

o slavii și-au alcătuit formația — du-*  
» minică seara, după consumarea me-, 
jeturilor de campionat — și din ea 

l» nu lipsește nici unul din elemen- 
. , . . . o) tele de bază, care au realizat ră- }cuprinde cele mai buna ....... . •. . ... ,

|O Tnt-Vuna‘oare Performanțe in ultimii
( » ani. Nu lipsește Beara (Steaua Ro- 

îmv* e) Por*aru’ care *n *9  jocuri a 
m $ primit 16 goluri —; atacul e format 

$din Ognjanov (Spartak Subotița), 
•>- Milutinovici, Zebeț, Bobek (toți de 

la Partizan Belgrad) și Vukas 
(Haiduk Split), care în total, în 
19 etape au înscris 50 de goluri. 
Ceilalți jucători din echipă sînt: 
Belin (Partizan). Horvat și Țrnko- 
vici 
kov 
sici 
rul 
tizan), Mitici (Steaua Roșie), An
tici (BSK), Mihailovici (Partizan),

cei mai buni înaintași iugoslavi, 
tinentului care, anul trecut la 
Angliei. Presa de specialitate l-a 
bun jucător la acest meci. Foto- 

Vukas in acțiune, intr-un meci

viei, Horvat, Zebeț, Boșkov, Miluti- 
novici... Toți sînt fotbaliști apreciați 
în lumea întreagă și evoluțiile lor 
pe stadioanele din Viena sau Dja
karta, Budapesta sau Rio de Ja
neiro, Paris sau Rangoon, Londra 
sau Pekin au fost mult aplaudate.

Fotbalul iugoslav se bucură de u- 
nanimă prețuire în rîndul specialiș
tilor noștri, care cunosc foarte bine

Toată atenția campionatelor regionale, 
raionale și

antrenamentele 
că acum cele 
ede, se găsesc 
așa cum ne-au

Curînd va începe în toată țara 
activitatea echipelor de fotbal care 
participă la campionatele regio
nale, raionale și orășenești, 
o latură importantă a activității 
majorității echipelor de fotbal 
din țara noastră. In vederea 
acestor întreceri, echipele par
ticipante s-au pregătit cu multă 
grijă — începînd 
din timp — astfel 
mai multe dintre 
puse la puinct. Dar,
comunicat corespondenții, mai pes
te tot s a insistat îndeosebi asupra 
pregătirii fizice, lăsîndu-se pe pla
nul al doilea pregătirea tehnică, 
pe motivul impracticabilitățil te
renurilor. Această scuză nu mai 
este valabilă acum, pentru că ma
joritatea terenurilor de fotbal s au 
uscat și permit, deci, însușirea tu
turor procedeelor tehnice în cele 
mai bune condiții. Antrenorii aces
tor echipe trebuie să dea toată a- 
tenția problemei însușirii tehnicii 
individuale, pentru că numai în 
acest mod echipele participante la 
aceste campionate își vor ridica

orășenești

individuale, pentrui 
vor recruta

alimenta
A, B și C

elemen- 
echipele i 
și chiar^

i v.ul tehnic de joc și, implicit,' 
vor contribui la ridicarea nivelu-i 
lui tehnic al fotbalului nostru. ' 

Ținînd seama și de faptul că e-, 
chipele participante la campiona-i 
tele orășenești, raionale și regio-] 
nale sînt formate în general din( 
jucători tineri, este necesar ca și< 
aceștia să acorde toată grija în-! 
sușirii tehnicii 
că dintre ei se
tele care vor 
din categoriile 
reprezentativa națională.

Campionatul regional, organizat^ 
în cadrul fiecărei regiuni, este^ 
o formă superioara a campionate-: 
lor raionale, necesară dezvoltării^ 
calitative a fotbalului de mase, de j 
oarece < ‘ "
chipe de fotbal din regiune. Tot-$j 
odată, el este treapta cea mai im
portantă pentru promovarea î 
categoria C, una din formele cam-} 
plonatului republican de fotbal. j 

Comisiile regionale de fotbal au' 
datoria să asigure întrecerilor care< 
vor începe în curînd o cît maij 
bună organizare în care să se țină' 
seama atît de regularitatea calen-, 
daristică a etapelor, programarea}

MAW.W»pe terenuri bune, cit și de asigu-1
V o Ton r*zwt  zT »S î *-,  ^,1 z. .. J a a X 4 ♦. —

INFORMAȚII Q'onosporf

unul din antrenorii lo- 
reprezentativ — Gică 

paranteză fie spus, nu 
Popescu ci și Emeric

La concursul special din 11 aprilie 
au fost depuse 474.670 variante.

In urma trierii și omologării bu
letinelor depuse, fondul de premii în 
valoare de 450.937 let a fost repar
tizat la următoarele premii stabilite:

Premiul I: 1 variantă cu 12 rezul
tate exacte, revenindu-i 112.734 lei.

Premiul II: 47 variante cu 11 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 2.878 lei.

Premiul III: 583 variante cu 10 
rezultate exacte, revenind fiecărei 
variante cîte 348 lei.

Fe un buletin colectiv participan
tul Luca A. Constantin din Orașul 
Ștalin a obținut un premiu I. 13 
premii II și 74 premii III în valoare 
totală de 175.900 lei-

★

De asemenea la concursul Prono
sport nr. 15 din 15 aprilie a. c. s-au 
depus 632.941 variante.

In urma trierii buletinelor depuse 
s-au găsit:

36 variante cu 11 rezultate.
471 variante cu 10 rezultate.
3.950 variante cu 9 rezultate.

PREMII SPECIALE
Premiile speciale atribuite bule

tinelor cu 0 rezultate de la cou-

cursurile nr. 12 din 25 martie și 13 
d:n 1 aprilie a. c., au fost distri
buite în felul următor :

Cele două motociclete 
atribuite participanților 
mai multe buletine cu 0 
au revenit lui:

BELLU ȘTEFAN, din 
cea str. Praporgescu nr. 
TARTEȚ BRUZO din 
str. Colonel Orero nr. 5

Cele două motociclete 
acordate prin tragere din urnă, au 
revenit lui ANGHF.L CRĂCIUN, 
din Pitești str. Popa Șapcă, nr. 39 
si lui BRAN AUREL, din Sebeș- 
Oradea.

Cele șase biciclete „Diamant" : 
CIREAȘE GHEORGHE, Corn. Bă- 
băița Reg. București.

CRECEANU ATENA d:n Ploești 
str. Babeuf nr. 10.

CALCESCU SABIN din Deva, 
str. Eminescu nr. 19.

IGNAT ION din Cugir-Hune- 
doara „Blocul 23 August".

NICU IOAN din Suceava str. 
Karl Marx nr. 2 și lui MIHAILE- 
SCU ALEXANDRU din București 
Calea Moșilor nr. 65.

Cele șase aparate radio „Super

„Moscva" 
cu cele 

rezultate

Rm. Vîl- 
27 și lui 

București, 
A.
„Moscva"

i
Com. Jebel

ISAAC din

Rog.

Ră.

din

electromagnetica"
CHIE ION din 

Timișoara.
GLUCKSTERN 

dăuți str. Volovățului 58.
COBELSCHI VALENTIN

Orașul Stalin str. P. Teacenco 12 A.
NI STOR CAZ IM IR din Bucu

rești str. Kepler nr. 43.
VARJAN FLOREA din București 

str. C. Knappe nr. 21 și lui MI- 
HAESCU DUMITRU str. Ghena- 
die Petrescu nr. 75 București.

★

Se reamintește participanților la 
Pronosport că deoarece etapa de 
duminică 22 aprilie 1956 a campio
natului italian s.a amînât, meciu
rile prevăzute în programul Pro
nosport nr. 16 și anume: IX. To
rino—Genoa, X. Atalanta—Interna- 
zionale, XI, Spăl—I.anerossi și 
XII. Sampdoria—Novara, au fost 
prevăzute la rezervele A, B, C și D.

Participanții vor completa pro. 
nosticurile ca și pînă acuma în 
căsuțele meciurilor anulate, deci în 
căsuțele IX, X, XI și XII, ținînd 
cont că rezervele A, B, C și D vor 
intra în aceste căsuțe în ordirea 
succesiunii.

(ambii Dinamo Zagreb), Boș- 
(Voivodina Novi Sad) șj Ta- 
(Steaua Roșie). Rezerve: porta- 
Macek (Zagreb), Herțeg (Par-

rarea conducerii jocurilor de către» 
cei mai competenți arbitri. O mă-» 
sură importantă este aceea a obli-9) 
gat. zității echipelor participante la» 
campionatele regionale de a avea» 
formații de juniori, care vor juca^Și Rajkov (Voivodina). De luni în- 
în campionatele orășenești sau ro-^'tregul lot se pregătește la Novi 
gionale de juniori. Sad.

Clasamentele categoriei C
Seria I

1. Știința Galați 3 3 0 0 5—0 6
2. Flacăra Moinești 3 2 1 • 10—2 S
3. FI. roșie Buhuși 3 2 1 • 4—2 5
4. Locom. Pașcani 3 2 • 1 •—3 4
5. Dinamo Dorohoi 3 1 1 1 10—fl 3

-7. Avîntul Fălt. 3 • 3 • 2-2 3
Victoria Tecuei 3 1 1 1 2-2 3

8. Dinamo Galați 3 1 • 3 2-3 2
0—10. Avîntul P. N. 3 0 3 1 4—7 2
Frogresul Rădăuți 3 • 3 X 4-7 3

11. Progresul Iași 3 0 1 3 X—4 1
12. Voința Tecuci 3 0 0 3 1—10 0

Seria a II a
1. Metalul Buc. 3 2 1 • •-0 5
2. Loe. M.C.F. Buc. 3 2 1 • 4-3 5
3. Dinamo Pitești 3 1 3 9 5—1 4

4. Locomot. Galați 3 2 • X 3-4 4
5. Met. constanța 3 1 1 1 2—1 3
6. Met. Tîrgoviște 3 1 1 1 5-3 9
7. FI. roșie Giurgiu 3 1 1 X 4—3 3
8—9. Metalul 131 3 1 1 1 3—3 3

Met.Sinaia 3 1 1 1 3—3 3
10. Progr. Corabia 3 1 1 1 2—4 3
11. Progr. Călărași 3 • 3 1 2-3 3
12. Fl. r.Bere R. Buc. 3 1 • 2 4-0 2
13. Constr. C-ța 3 0 1 2 2-5 1
14. Metalul Brăila 3 0 1 2 0—3 1

Seria a III
1. Dinamo Tg. M.
3. Minerul B. Mare
3. Avîntul Toplița
4. Metalul Oradea
5. FL roșie Cluj
3. Avtntul Sighet
7. Progresul Turda
3. Recolta Card
3. Locomot. Oradea 

13. TTrnăveni
Recolta Salonta 

fi. r. sr. Gh. 
Constr. Turda

Seria a IV-a

n.
13.
u.

i. Metalul Arad S 
t. n. r. 7 N. Arad 3
3. Știința Craiova 3
4. TI. roșie R.-V. 
C. Constr. Arad 
3. Locom. Craiova 
7. Flacăra U 
3. Met. oț. Roșu 
*. Locom. Simeria

1#. Canstr. Craiova 
11. Metalul 108 
13. Progr. Timiș.
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sînt deosebit de 
însăși nu este 
atunci — de- 
preocupați de

C. C. A.-Uimo București = 
campnatiH masculin de baschet!

• Turul campionatului feminin 
s-a terminat. In frui.te se află — 
după nouă etape — Constructorul 
București. Principalele ei „rivale", 
Știința I.C.F., Locomotiva București, 
Progresul Oradea mai pot produce 
însă multe surprize în retur. A- 
cesta promite continuarea unei 
lupte, care s-a dovedit deosebit de 
interesantă și pînă acum. In aceas
tă parte a campionatului așteptăm 
însă mai multă preocupare pentru 
ca’I'a'ca Mtilnîrilor. Jucătoaltele 
noastre fruntașe vor participa în
tre timp la o serie de întîlniri in
ternaționale și sperăm că aceste 
meciuri le vor folosi pentru a a- 
pliea cete învățate

O bn'4'.nîrîle dintre Drnamo 
București și C.C.A. — în campio
natul masculin — au devenit — 
de regulă — decisive pentru de
semnarea echipei campioane. Așa 
a fost anul trecut, așa se pare că 
va fi și anul acesta. Fără să in
sistăm astip’a cauzelor care au dus 
la această situație —- neîntîlnită în 
alte campionate — vom arăta însă 
că acest caracter decisiv al întîl- 
ntrijor. dintre cele maî valoroase 
ec'une ale noastre, influențează 
direct și negativ calitatea acestor 
meciuri. Jucătorii 
nervoși, atmosfera 
de loc propice și 
parte de a mai fi 
calitatea meciului — baschetbaliștii 
ambelor formalii ajung SA LUPTE 
EXCLUSIV PENTRU REZULTAT. 
Iată o observație care constituie 
— după părerea noastră — și o 
explicație a numărului redus de 
spectatori la baschet : tot campio
natul masculin se reduce — de 
fant — la cfle două meciuri.

Cîteva observații asupra me
ciului de duminică seara : așa cum 
s-a scris și în cronică, Dinamo a 
jucat majoritatea timpului cu mul
tă siguranță — egal în apărare 
și atac — și și-a asigurat după 
un ta im si jumătate un avanta j 
care narea suficient pentru deci
derea învingătorului. Aici însă dî- 
namoviestii au făcut greșeala care 
putea să-i coste meciul: în loc să 
continue locul deschis, de atac, 
au înceout să țină mingea, dar în 
mod pasiv, fără amenințarea co
șului. Această eroare tactică a 
scon echipa din ritmul de joc. a 
eliminat din acțiunile ei tendința 
de acțiuni . pe coș". De aid, în
vățătură : nici un joc nu este ctș- 
tîgat decît la fluierul final al ar- 
bit-’lor.

* C.C.A.. a „strălucit" exact sub 
asnectul în care era net dificitară 
pînă acum: puterea de luptă, com- 
ba‘ivitatea. Se știa că dacă C.C.A. 
Po,‘a înteecută cu‘7—10 puncte, 
poate fi considerată învinsă 
în mod sigur. Dar dumrn'că seara 
n-a fost de loc așa : C.C.A. n-a 
demobilizat si — cu toate semne
le de nervozitate ale lui Folbert. 
Fofor. Nedef (pe care antreno
rul C. Herold î-a „calmat" foarte 
bi-e. scotîndu-i. temporar, din for
mație), — a continuat să lupte. 
Cit de bine i-a prins dîrzenia cu 
care au acționat majoritatea ju
cătorilor s-a vă<zut din aceea, 
că — pe măsură ce Dinamo își 
pierdea calmul și încrederea în 
sine — C.C.A. „prindea aripi". Și 
n-a lipsit mult ca revirimentul e- 
chipei C.C.A. să însemne și vic
toria ei.

(ef. i.)

Unde sînt jucătoarele de șah?

pe care l-a 
în țara noa- 
ultima vreme 
jucătoare ta-

In anii din u.rna, am jvu.. de
seori prilejul să scriem despre an
grenarea elementului feminin în 
șah. Este ușor de constatat acum 
avîntul considerabil 
luat șahul feminin 
stră. S-au ridicat în 
o serie întreagă de 
tentate, care au obținui calificări 
superioare. Gampionateîe republi
cane feminine de șah se desfășoară 
la un nivel tehnic din ce în ce mai 
ridicat.
. Capitala țării și-a creat o bună 
reputație în ce privește activitatea 
șahistă feminina. Majoritatea șa- 
hiștelor noastre de categorii supe
rioare sînt bucureștence și în pri
vința aceasta ele au un avans net 
față de celelalte centre din tară.

Acestui progres calitativ nu-i co
respunde, însă, din nefericire, și 
unul pe p.an cantitativ. Constata
rea aceasta o poate face oricine 
vizitează sala „Voința" din str.
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Mihai Răducanu a pătruns și 
aruncă la coș dintr-o frumoasă să
ritură. Eordogh și Emil N icul eseu 
îl urmăresc... de jos. Fază din me
ciul Dinamo-București- C. C. A.

(Foto: MAX BANUȘ)

22-24-26 aprilie: turneul echipei de lupte
Cehoslovace in țara noastrăa R

i fruntași
ă“ în ce

noștri
„pti.nă‘ 
internaționale.

concurează luptători cu- 
de valoare europeană, ca 
I. R.uzicka, „ușorul" A- 
(învingătorul lui D. Cuc), 
Zeman, „cocoșul" Odeh- 

Echipa R. Cehoslo-
anunțat sosirea 
iar primul
București 
'Luptătorii

vineri 
meci îl va 
la data de 
cehoslovaci 
întîlniri, la

Pentru luptătorii 
aprilie este o lună 
privește întâlnirile 
Astfel, la un interval de numai 
cîteva zile de la plecarea spre 
patrie a luptătorilor egipteni, vor 
sosi în Capitală noi oaspeți, ad
versari de valoare. Este vorba de 
reprezentativa R. Cehoslovace, 
care ne vizitează țara după o În
trerupere de cîțiva ani. In rîndu- 
rile ei 
noscuți, 
„greul" 
tanasov 
„musca" 
nai și alții, 
vace și-a 
20 aprilie, 
susține în 
22 aprilie, 
vor mai susține două 
Lugoj (24 aprilie) și Timișoara 
(26 aprilie).

Știrea organizării unei întîlni
ri între echipele orașelor Lugoj și 
Praga, a „ridicat în picioare" o- 
rașul de pe malul Timișului. Lu
gojenii — al căror oraș poale fi 
considerat pe drept cuvînt „lea
gănul luptelor" din țara noastră
— se consideră... mobilizați, pen
tru a organiza această întrecere 
în cele mai bune condiții, 
așa se pregătește și 
pentru ultima întîlnire 
vii cehoslovaci.
- întrecerea cu echipa 
slovace
general
care a 
ta și, în 
evenimente 
pa Mondială 
pice.

Tot 
Timișoara, 
eu s pori i-

face parte din 
de pregătire 

luptătorilor noștri 
vederea celor două 

internaționale : 
“ ți Jocurile '

R. Ceho- 
programul 
și verifi- 

frun- 
mari 
„Cu- 

Olim-

★
PR AGA (Prin telefon de la co-

Haieior 7, ao,lo uide se-dispută 
sferturile de finală ale campioma- 
tuhv republican feminin de șaih. 
Aproape că nu-țî vine să crezi că 
în fot Bucureștiul nu. s-au găsit 
decît... 9 șahiste de categoria II 
și III, care să poată participa la 
această întrecere. Și totuși, așa 
stan lucrurile I Mai mult chiar, cer- 
cetînd dosarele Comisiei orășenești 
de șah, constați cu surprindere că 
fri Capitală n<u sînt în total decît 
19 jucătoare cu această clasificare, 
Mai curios este că numărul acesta 
întrece de puțin pe acela al șahis- 
telor de prima categorie. Fapt cu 
tc'.d nefiresc, care pune in lumină 
proasta muncă de angrenare a e- 
tementuiui feminin în secțiile de 
șah ale colectivelor sportive din 
Capitală. Se vădește astfel un in
teres unilateral al acestora, de a 
sc preocupa numai de vîrfuri, ne- 
glijînd pe jucătoarele începătoare, 
care desigur doresc să primească 
clasificarea sportivă în această dis
ciplină.

In zilele de 20 și 21 aprilie 
a.c. va avea loc la sediul Co
mitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport d!n Capitală conferința 
pe țairă a Comisiei Centrale de 
popice.

TENIS DE MASA. In cadrul 
campionatului feminin al catego
riei A, astăzi, la ora 19 va avea 
loc în siala CSP, (bu’. Republicii 
nr. 5) întelnirea dintre echipele 
Progresul București (Anita Babi- 
kian, Maria Golopența) și Știința 
București (Irma Magyari, 
Barasch).

Mariana

Pregătirile 
în vederea 
întreprinde

rc&pondentiuî nestru). 
luptătorilor cehoslovaci 
turneului pe care-1 vor 
M R. P. Romînă s-au încheiat. Ce!
mai bun criteriu de sele?ț!e l-a 
cons-tttuit camptioniatu! republican 
pe echipe, care se desfășoară în 
fiecare săptămînă. Astfel au putut 
fi verificați în concurs luptătorii 
care au intrat în vederile colecti
vului de antrenori. Concomitent cu 
participarea în campionatul repu
blican, 16 luptători selecționați s-au 
antrenat în comun, odată pe săp
tămînă, la Praga. Odată terminate 
aceste pregătiri, a fost selecționat 
lotul care va face deplasarea la 
București, și care este astfel com
pus : cat. 52 kgr. : Zeman, cat. 
57 kgr.: Odehnal, cat. 62 kgr.: 
Atanasov și Malașek, cat. 67 kgr.: 
Setai și Staniicky, cat. 73 kgr.: 
Soucek, cat. 79 kgr.;
cat. 87 kgr. : Harencik, cat. grea: 
Ruzicka și Vrzail. împreună cu e- 
chipa fac deplasarea antrenorii 
Pznicek și Brdek și arbitrii Pod- 
borsky și Dihtinger.

INDRICH PEJCHAR

Splitek,

*

întrecerilor ofi- 
IV-a : 29 aprilie), 
început desfășu- 

regiune a concor
de lupte libere.

Activitatea internațională se 
desfășoară paralel cu activitatea 
internă. Astfel, echipele din cam
pionatul republican se pregătesc 
pentru reluarea 
dale (etapa a 
iar juniorii au 
rarea fazei de 
sului republican

In etapa a IV-a a campionatu
lui republican pe . echipe se vor 

desfășura următoarele întreceri:
GRUPA I : Reșifa: Dinamo 

București, Metalul Reșița, Progre
sul București, Metalul Hunedoara 
(arbitrii : M. Popovlci, Fr. Gyor- 
kos, I. Pantici, V. Constantinescu, 
I. Staicuj. GRUPA II: Baia

de organizare a unor 
pentru începătoare re-

Stalin) vă- 
activitate în

mai organi- 
campiornatul

Sarcina 
concursuri 
vine și comisiilor raionale de șah 
din Capitală, care însă, cu aproxi
mativ două excepții (raioanele T. 
Vladimiresou și I. V. ..............
dese o totală lipsă de 
această direcție.

Tot de aceea nu s-a 
zat _ de doi ani nici 
feminin de șah al Capitalei, care 
promitea odată să devină o fru
moasă tradiție șahistă.

Nu avem jucătoare de șah în 
București ?... Concluzia care se im
pune este cu totul .alta, dacă ne 
gîndim că la recenta Spartachiadă 
de iarnă a tineretului au participat 
în Capitală nu mai puțin de 200 
șah iste neclasificate, iar la cam
pionatul pe echipe, din cele 46 de 
participante mai multe nu au nici 
acum categorii de clasificare.

lată fapte care trebuie să dea de 
gîndit Comisiei orășenești de șah 
și forurilor noastre superioare.

V. R.

Un pas înainte în handbalul masculin
* 96 de goluri ® Rezultate strinse

In comentariile etapelor trecute 
e campionatului masculin <te 

handbal categoria A menționăm pe 
de o parte „eclipsa" de formă a 
unor echipe care sîwt totuși fruntașe 
în handbalul nostru și, pe de altă 
parte, vigoarea cu care au pornit 
întrecerea o serie de formații ca 
Dinamo Orașul Stalin, Știința Ti
mișoara, Flacăra Ploești. Iar afir
mația noastră că etapa de dumi
nica trecută va fi o „etapă a cla
rifică ri'.or" n-a fost dezmințită de 
rezultatele obținute în cele șase 
partide disputate.

De fapt, clarificările au interve
nit numai în ceea ce privește com
portarea echipelor ; C.C.A., Voința 
Sibiu, Flamura roșie Cisnădie au 
cîștigat partide grele, în timp ce 
Dinamo Orașul Stalin, Știința Ti
mișoara și Flacăra Ploești au pier-

Mare: Voința Tg. Mureș, Flacă
ra Baia Mare, Progresul Lugoj, 
Fl. roșie Galați (arbitrii : V. 
Borșan, I. Horvath, L. Ferdinand, 
L. Beladi, P. Rebigan). GRUPA 
III: Timișoara: FI. roșie Cluj, 
Dinamo Orașul Stalin, Construc
torul S.M. Ploești, 'Locomotiva 

Timișoara (arbitrii: I. Șeinescu, A. 
Tătaru C. Weber, Gh.
I. Schimerling). GRUPA
Satu Mare: Fl. roșie Arad, 
namo
Cluj, C.C.A. (arbitrii: M. Tupi- 
cică, I. Tozser, St. Constantin, P. 
Traian, Gh. Tătaru).

Intîlnirile de la Reșița au loc la
28 aprilie.

Poran, 
IV: 
Di- 

Satu Mare, Constructorul

in pregătirea trăgătorilor noștri fruntași!
Timp de trei zile, la poligonul 

Tunari, s-au desfășurat întrecerile 
de tir din cadrul „Cupei Dinamo". 
Aceste concursuri au reunit pentru 
prima oară în acest an la start pe 
cei mai buni specialiști ai probelor. 
Cu toată această participare bogată 
și „aleasă" în afara cîtorva perfor
manțe, nivelul rezultatelor obținute 
este mediocru. In general, compor
tarea trăgătorilor noștri lruntași 
scoate în evidență faptul că ei nit 
sînt incă puși la punct cu antre
namentele, deși începînd cu concur
sul de la poligonul Tunari s-a dat 
„startul" întrecerilor oficiale de tir.

La proba de pistol viteză au par
ticipat concurenți de valoare ca Gh. 
Lichiardopol (Progresul), Marin Do
chiliță (G.C.A.), Zoltăn. Deak (Pro
gresul) ș.a. In prima manșă, maes
trul sportului Marin Dochiliță și-a 
asigurat conducerea realizînd o 
performanță foarte btfnâ: . " 
Maestrul emerit al sportului 
Lichiardopol, scăpînd o siluetă,

39/294.
i Gh.
", a 

ieșit din iupta pentru primul loc (de 
altfel, în clasamentul general el a 
ocupat abia locul 9). In continuare, 
în manșa a doua. Marin Dochiliță 
realizează cu 288 p. cel de al doi
lea rezultat al zilei. Pe primul loc 
în această manșă s-a clasat Zoltăn 
Deak cu 290 p. In clasamentul ge
neral, al celor două manșe. Marin 
Dochiliță a ocupat primul loc cu 
.582 p. (această performanță repre
zintă al doilea rezultat realizat în 
în țara noastră la proba de pistol 
viteză). El a fost urmat de Zoltăn 
Deak cu 574 p., Teodor Dumitrescu 
(Flacăra) — care a avut o com
portare bună — cu 572 p- (record 
personal), Șt. Petrescu (Flacăra) 
565 p.

In afara rezultatelor din proba de 
pistol viteză, a celor din probe!» 
de 3x40 armă liberă — masculin — 
(unde H. Herșcovici a ocupat pri
mul loc cu 1159 p. tiind urmat de 
Marieta Juverdeanu — 1157 p. — 
și Sorin Cantili 1145 p.) precum 
șl a performanțelor din proba 60 
focuri culcat — masculin — (unde 
Marieta Juverdeanu — Flacăra — 
a întrecut pe toți trăgătorii din con
curs realizînd un valoros 597 p.; pe 
locul II Iosif Sîrbu cu 597 p., pe 
locul 1LI H. Herșcovici 596 p.), 
celelalte rezultate nu oglindesc va
loarea reală a trăgătorilor noștri.

Astfel, la proba de pistol liber, 
precizie, cîștigată de maestrul spor- 

dut punote prețioase. Cu totul alta 
este însă situația în clasament, 
unde dlatorită rezul tatelor ultimei 
etape lucrurile s-au... încurcat mai 
rău 1 De pildă, între prima clasată 
(Dinamo Orașul Stalin) și cea de 
a noua (C.C.A.) nu mai este decît 
o diferență de 2 puncte.

De această situație „vinovate" 
nu ar fi numai echipele citate 
mai sus, ci și alte formații ca: Me
talul Timișoara, Metalul Reșița, 
Știința Iași și reprezentativa ora
șului Făgăraș, care prin buna lor 
comportare de pînă aoum au îm
piedicat crearea unui spațiu prea 
mare între fruntașele clasamentu
lui și codașe. Și pentru că veni vor
ba de codașe, trebuie să spunem 
cîteva cuvinte despre echipa bucii- 
-eșteană Dinamo 6, singura care 
n-a „recoltat" nici un pumet în 
primele rratru etane. Este adevărat 
că anul aoesta formația dinamo- 
vîștilor bucureșteriî se prezintă cu 
un lot mai modest decît acel care 
i-a adus anul trecut locul 6 în cla
samentul final. Cu toate acestea, 
echipa nu a obținut rezultate • pe 
măsura posibilităților ei și faptul 
trebuie să dea serios die rîn-dit an
trenorului (C. Vlase) și conducerii 
secției.

Revenind la cele înri~ ' -te în 
■ultima etapă a cam"! matului 
putem afirma că anul acesta între
cerea celor mai bune echipe mas
culine de handbal se deosebește de 
trecutele ediții în special prin e- 
chilibrul de forță dintre formațiile 
participante, ca rezultat direct al 
creșterii generale a nivalului hand
balului nostru Sub acest aspect, 
cea die a IV-a etapă a campiona
tului, cu joouri d'sputate și de ri
dicată valoare, cu acțiuni specta
culoase a căror finalitate este evi
dent probată de numărul mare de 
goluri marcate, (96), este suficient 
de reprezentativă.

bun. Motivul pentru

tului lulius Pieptea (Progresul), 
rezultatul de 546 p. — care se a- 
propie la 3 puncte de recordul 
R.P.R. — nu reprezintă gradul de 
pregătire la care se găsește acest 
trăgător fruntaș la ora actuală. De 
altfel, în cadrul discuțiilor de după 
concurs, maestrul sportului lulius 
Pieptea a declarat că putea obți
ne chiar în acest concurs un re
zultat mai
care nu l-a realizat a fost acela 
că: „dorește ca aceste rezultate să 
înregistreze o linie crescindă și nu 
una sinuoasă". Adică, după cum re
iese din cele discutate, maestrul 
sportului lulius Pieptea se ferește 
de o creștere bruscă a rezultatelor, 
socotind-o ca „neșființifică". Cit 
este de... neștiințificâ această păre
re nu mai este nevoie să discu
tăm...

Rezulta ie-care nu reflectă va
loarea actuală a trăgătorilor noș
tri s-ău înregistrat și la probele de 
40 focuri în genunchi (pe locul I: 
H. Herșcovici 390 p.): 40 focuri în 
picioare (pe locul, f; Marieta Juver
deanu 376 p., urmată de D. Vidraș- 
cu 375 p. și H. Herșcovici 371 p.).

Un alt aspect negativ al între
cerilor din „Cupa Dinamo" a fost 
și acela că unii concurenți, din lip
sa de preocupare a asociațiilor lor 
pentru completarea echipelor, au 
fost nevoiți să participe în același 
concurs la mai multe probe. Așa 
s-a întîmplat cu Sorin Cantili 
(C.C.A.), care s-a prezentat la star
tul probelor de pistol viteză, 3x40 
armă liberă, 60 focuri poziția cul
cat, și la talere.

Și, fiindcă am amintit de proba 
de talere, trebuie să remarcăm în 
încheierea acestei cronici, comporta
rea tînăruliii Gh. Florescu (Flacăra) 
care s-a clasat pe primul loc al 
întrecerii, după ce a depășit o se
rie de concurenți de valoare, reali
zînd 93 talere din 100 posibile. Gh. 
Florescu a dovedit că se numără 
printre cei mai buni concurenți ai 
acestei probe. Pe locurile următoa
re în concursul de talere s-au cla
sat: Marcel Vasiliu (Flacăra) — 91 
talere lovite și I. Dumitrescu (Pro
gresul) cu 82 talere.

Iată acum cîștigătorii probelor 
rezervate iunioriior: armă liberă 
combinată 30+ 30 focuri: Jura Sta- 
văr (Voința) 592 p.; armă liberă 
3x20 focuri: Jura Stavăr 554 p.

- H. N. -



IN LEGĂTURĂ CU ACTIVITATEA 
ȘCOLILOR TEHNICE DE ANTRENORI

sezisală în nenu-

activiști

Nu rare au fost cazurile cînd 
o serie de echipa realizau în e- 
tape consecutive rezultate medio
cre în diferite competiții sporti
ve. De asemenea, o serie de spor
tivi (de pildă, atleții) cu cali
tăți fizice remarcabile obțineau 
adesea rezultate nesatisfăcătoare.

Cauza principală a acestei si
tuații de fapt, 
mărate rînduri de corespondenții 
noștri sau de diferiți 
sportivi, era : LIPSA DE ANTRE
NORI BINE PREGĂTIȚI.

In dorința de a remedia acea
stă lacună, la sfîrșitul anului tre
cut au luat ființă — din iniția
tiva C.C.F.S./C.M. — două școli 
tehnice de antrenori cu o durată 
de 2 ani : una la Timișoara și 
alta la Orașul Stalin. Școlile teh
nice de antrenori de la Timișoa
ra și Orașul Stalin sînt organi
zate pe secții pe ramură de sport. 
Fiecare membru al secției, în a- 
fară de specializarea principală, 
are și una secundară. Astfel, spe- 
ciaFzarea atletism e secondată 
de baschet, fotbal de volei, rug- 
biul de handbal etc. Dar din con
statările făcute s-a observat că 
atribuirea unei specializări secun
dare nu a dat în cele mai multe 
cazuri roade]e așteptate, d:n cau
za diferenței de cunoștințe prac
tice pe care le are un cursant 
în cele două specializări. Din a- 
ceastă cauză, conducerea Direc, 
ției Invățămînt — Cercetări știin
țifice din C.C.F.S. analizează în 
prezent posibilitatea d.g a se re. 
nunța la specializările secundare, 
sau de a se face o mai judicioasă 
îmbinare a lor. Pregătirea temei
nică a elevilor acestor școli se 
face pe baza unui plan de studii 
anual, minuțios alcătuit, care le 
dă acestora posibihtatea să-și 
însușească cunoștințele teoretice și 
practice necesare. Orele de ana
tomie, fiziologie, psihologie, peda
gogie, teoria și organizarea edu
cației fizice, etc., îmbinate arnio. 
nios cu orele practice îmbogățesc 
cunoștințele generale ale elevilor, 
îi pregătesc temeinic pentru a 
deveni într-un viitor apropiat, an
trenori capabili să corespundă ce
rințelor mișcării noastre de cul
tură fizică și sport.

Pentru a le da posibilitatea a- 
•comodării încă de pe „băncile 
școlii" cu viitoarea lor activitate, 
elevii respectivi fac periodic prac
tică pedagogică și în producție.

Fiind la începutul activității lor, 
s-a constatat o serie de greutăți 
în desfășurarea muncii, atît din 
punct de vedere profesional, or
ganizatoric cît și administrativ.

Faptul eă în aceste școli n-au 
fost îndrumate cele mai bune e-

SOFIA, 16 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — Astăzi 
(n. r., ieri) s-a desfășurat pe sta
dionul Vasil Levschi, întîlnirea de 
lupte clasice îrrtre R.P, Bulgaria și 
Finlanda. Iată rezultatele 
trate : cat. 52— Prusev (B) 
Vii tola: cat. 57— Petrov 
prin rănirea lui Hontola; 
—Penev pierde la puncte 
lui Iaskari; cat. 67— Iancev b. tuș

1
9 Australianul Hoad a cîștigat tur

neul internațional de tenis de la Na
poli, întrccîndu-l în finala probei de 
simplu bărbați pe italianul Merle cu 
6—2, 7—5, 8—6.

• La New Haven (S.U.A.) înotătorul
■ australian Rex Aubrey a făcut o ten
tativă pentru doborîrea recordului 
mondial în proba de 160 m. liber, de
ținut de la data de 1 mai 1954 de ame
ricanul Cleveland cu timpul de 54,8

•sec. Aubrey a eșuat în tentativa sa, 
realizînd totuși un timp excelent: 
55,2 sec.

9 In urma ședinței Federației in
ternaționale de rugbi, care a avut loc 

... recent la Veneția, a fost stabilit ca
la lendarul international pe anul viitor 
jtf Din presa franceză desprindem întîl- 
})) nirile pe care le vor disputa rugbiștii 
Av francezi. Iată-le pe cele mai impor- 

tante: participarea la turneul celor 
/// cinci națiuni: Franța—Italia (la Tou-

Ion la 21 aprilie 1957), Franța B. — 
wl Germania Occidentală (la Frankfurt 
/// la 22 aprilie 1957), Franța-Romînia (la 
M București la 5 sau 12 mai 1957) și ®e- 
țj vanșa acestei întîlnlri, în Franța în

luna decembrie a aceluiași an. fie 
asemenea B a Franței ya ji-

în regis_ 
b. p. pe 

cîștigă 
cat. 62 
în fata

lu- 
că 

ac- 
fi- 
de

lemente din rîndurile sportivilor 
cu. o categorie superioară de cla
sificare a făcut ca munca profe
sorilor cu elevii să întîmpine multe 
greutăți, chiar de la începutul ac
tivității. Ar fi de dorit ca pe 
viitor inspecțiile de specialitate 
din C.C.F.S./C.M., să țină seama 
de această observație și să pro
cedeze în consecință.

O problemă importantă care n-a 
fost încă rezolvată este aceea a 
localurilor în care își desfășoară 
activitatea cursanții acestor școli. 
Dacă la Orașul Stalin problema 
localului a fost rezolvată în par
te, datorită ajutorului comitetu
lui executiv al Sfatului popi * r, în 
schimb la Timișoara ea a rămas 
nesoluționată. In momentul de 
față cadrele acestei școli nu au 
spațiu suficient pentru buna des
fășurare a procesului de învă- 
țămînt. Dar nu acesta ar fi 
crul cel mai grav, ci faptul 
în același local își desfășoară 
tivitatea și secția de cultură 
zică de pe lîngă școala medie 
10 ani nr. 1 și în plus... o gră
diniță de copii. Ne întrebăm care 
va fi situația peste puțin timp 
cînd cursurile școlii tehnice de an 
trenori vor avea doi ani ?

Atitudinea Direcției Invățămînt 
— Cercetări științifice — țață de 
situația celor două școli lasă foar
te mult de dorit. De la înființarea 
acestor școli conducerea Direcției 
Invățămînt Cercetări științifice 
nu a „călcat" pragul lor. Or, cînd 
munca de îndrumare și control 
este slabă sau mai bine zis inexis
tentă, cînd situația de fapt este 
necunoscută de cei sub a căror 
tutelă funcȚonează aceste școli, 
nici treaba nu poate merge bine. 
Și acum un exemplu concludent 
de dezinteres manifestat de fo
rul mai sus amintit: în scoptl cu
noașterii situației din cele două 
școli, al rezolvării unor probleme 
profes:onale, al realizării uniți 
schimb de experiență între ca
drele didactice pe de o parte și 
elevi pe de alta, Direcția Invă- 
tămînt-Cercetări științifice și-a tre
cut în 
sfătuire 
aibă loc 
de schi 
punct din planul de muncă a 
rămas și în momentul de 
doar pe hîrtie...

împreună cu activul celor 
școli, așteptăm din partea 
rilor competente rezolvarea 
blemelor arătate, care în prezent 
constituie o piedică în buna des
fășurare a activității viitoarelor 
noastre cadre de antrenori.

planul de muncă o con- 
cornună. care trebuia să 
în luna februarie la cursul 
de la Borșa. Dar acest

față

două 
foru- 
pro-

ION OPRESCU

min. 7 pe Pentila; at. 73—Cisu- 
dov b. p. pe Rautanen. cat. 79—> 
Dobrev pierde la puncte la Puncari; 
cat. 87—Siracev pierde prin tuș 
mih. 12 la Lahti; cat. peste 87-- 
Atanasov b. p. pe Sagheros.

în cadru! meciului de lupte li
bere, de duminică seara, cu Fin. 
landa, reprezentativa bulgară a 
obținut victoria cu scorul de 6—2.

TOMA HR1STOV

tilnl pe teren propriu Cehoslovacia 
la 16 decembrie 1956.

© Duminică s-a disputat la Paris 
întîlnirea internațională de rugbi xni 
între eehipele de juniori ale Franței 
și Marii Britanii. Tinerii juniori en
glezi au cîștlgat in'îlnirea la limită 
10—8.

£ La Delhi, în cadrul întâlnirii a- 
tletice dintre reprezentativele Indiei 
și Pakistanului s-au înregistrat cîteva 
rezultate bune: 10» m. Kalik (P) 
sec. (record) 200 m.: Kalik 21,4 
(record) 400 m.: Joginder Singh 
48.8 sec. 110 m. g.: Malik (P) 14,5 
(record), Khant Ram (I) 14,S sec.
cord). înălțime: Bullur (I) 1,95 m. pră- 
Jină: Ditto (P) 3,00 ». (record). Triglu-

10.4 
sec.

(i) 
sec. 
(re-

I

speciale, s

i

altfel, Stockholmul a găz- 
44 de ani în urmă, prima 
jocurilor olimpice de că- 
acest an au fost luate din

Nu vă gîndiți la cunoscutul aler
gător maghiar Sandor Iharos, nici 
la atletul de culoare Adhemar Fer, 
reira Da Silva și nici la vreuna 
din tinerele înotătoare australiene 
Lorraine Crapp, Dawn F nas ser, 
Faith Leech, care au produs o a- 
devărată senzație în lumea sporti
vă, prin excepționalele lor perfor-' 
manțe. Fără îndoială, unii dintre 
acești sportivi de valoare mondială 
vor urca poate podiumul învingă
torilor. Ei vor face însă acest lucru 
cu șase luni mai tîrziu decît pri
mii campioni olimpici ai anului 
1956. Și aceasta, pentru că, în timp 
ce la Melbourne pregătirile pen
tru olimpiadă vor fi în toi, pe sta
dionul olimpic din Stockholm va 
începe, în prima jumătate a lunii 
iunie, marea întrecere a călăreților 
din întreaga lume: jocurile olimpice 
de călărie. Iată de ce pregătirile pe 
care le face acum SVENSKA R1D- 
SPORTENS CENTRALFARBUND 
(federația ecvestră suedeză) se bu
cură de atenția iubitorilor de sport 
de pretutindeni, care așteaptă cu 
nerăbdare această „avanpremieră" 
a Olimpiadei

Orașul care va desemna, în a- 
cest an, primii campioni olimpici 
are o veche tradiție în sportul că
lare. De .................
duit, ou 
ediție a 
lărie. In 
timp măsuri pentru o cît mai bună 
desfășurare a întrecerilor de călă
rie. Deși la numai 10 minute (de 
mers pe jos) de centrul orașuluî, 
stadionul olimpic va fi „deservit" 
de numeroase autobuse ; 
conduse de membre ale corpului de 
femei voluntare. Cele două „sate 
olimpice" au fost astfel „proiecta
te": primul, la Academia Militară 
(Karlberg) situată fn apropierea 
Stockhoilmului (10 minute cu auto
busul). Aici vor fi cazate, într-un 
corp al clădirii, concurentele. Cel 
de al doilea „sat olimpic" va lua 
ființă în fostul castel de Năsby, în 
prezent Școala Navală, care se 
găsește la o depărtare de apro
ximativ 20 minute cu mașina. De 
asemenea, legătura cu capitala Sue
diei va fi asigurată prin trenuri 
electrice.

La ultima ediție a jocurilor olim
pice de călărie (Helsinki 1952) pri
mele locuri în clasamentul probe
lor au fost ocupate de: D’Oriola 
(Franța) la Marele Premiu de să
rituri (individual) și de Anglia (pe 
echipe), Blixen (Suedia) la proba 
completă de echitație (individual) 
și Suedia (pe echipe), St. 
(Suedia) la Marele Premiu de 
saj (individual) și de Suedia 
echipe).

După cum se vede, călăreții 
dezi se prezintă la această ediție 
a țocurilor olimp'ce de călărie cu 
un „palmares" din cele mai fru
moase. La marile concursuri de că
lărie vor participa însă sportivi 
din toată lpmea, așa că pronosticu
rile sînt aproape imposibile. In orice 
caz, dintre suitele de participanți la 
întrecerile de la Stockholm vor fi 
desemnați primii campioni oFmpici 
ai anului 
vor urca 
în marile 
cest an.

sue-

1Q56. Primii sportivi care 
podiumul învingătorilor 

întreceri', olimpice din*.a-

D. GIRLEȘTEANU

salt S. Singh (I) 14.81 m. Ciocan: Ik- 
bal (P) 56,31 ni. întîlnirea a fost cîș- 
tigată de atleții indieni cu 121-88

@ Atleții din Porto Rico au obținut 
două excelente recorduri 100 m. Diaz
10,4 sec. Suliță: Oliver 70,29 m.

& La Santiago se desfășoară în pre
zent campionatele Americii de sud la 
atletism, lată rezultatele înregistrate 
în prima zi:

BARB ATI: 100 in. plat: Cabril (Bra
zilia) 10”7/10; 1.500 m.: Sandoval (Cbi- 
li)’3’48”4/16 (nou record sud american); 
5.050 m.: Coreea (Chili) 14’47”8/10; înăl
țime: Lagos (Chili) 1,50 m.; lungime: 
Donazar (Uruguay) 7,23 m.

FEMEI: lungime: Erbetta (Argenti, 
na) 5,88 m.; disc: Riveros (Chili) 38,98 
m.; 100 rn. Erbetta (Argentina 12”2/1G).
• Cicliștii cehoslovaci, care se pre

gătesc pentru cea de a 9-a ediție a 
,Cursei Păcii” Varșovia-Berlin-Praga, 
au participat la prima cursă de selec
ție pe distanța de 50 km. Pe locul 
întîi s-a clasat Novak cu timpul de 
lh.lS’28”. Kubr a sosit al doilea ia 9 
secunde iar Venclovski, Șvab, Plank 
și Uhliarik la 1’54”. Jan Vesely s-a 
clasat ultimuL Se pare că el nu va fi 
inclus în echipa R. Cehoslovace anui 
acesta.

RECORDURILE MONDIALE IN CICLISMUL1
DE PISTĂ (II)

Cicliștii sovietici și italieni dețin 
toate recordurile lumii

Intr-im număr t___ 1
zentat evoluția recordurilor

trecut am pre-
, _ ----- mon

diale în ciclismul feminin de pis
tă, realizate în cursul anului 1955. 
Astăzi ne vom ocupa de recor
durile mondiale masculine, reali
zate în ultimii ani.

Unul dintre cele mai valoroase 
recorduri mondiale din anul 1955, 
este cel obținut de R. Vargaș
kin (U.R.S.S.), la 6 iunie pe ve
lodromul din Irkutsk, în proba de 
1.000 ml cu start de pe loc: 1 
min. 09 sec. Ș/10. Media orară : 
56,880 km. In afară de faptul că 
iuțeala mijlocie cu care a alergat 
ciclistul sovietic este excepționa
lă, merită a fi menționat că a- 
ceastă performanță este mai bu lă 
decit recordul mondial profesio
nist, stabilit de R. Harris (An
glia) la 23 Octombrie 1949 (Mi
lano) : 1:09,8, record care a stat 
in picioare trei ani. Notăm c la 
această probă recordul nostru este 
de 1:12,6 și aparține maestrului 
sportului Ion Ioniță (Festival-Bu- 
curești, 9.08.1953). Media orară : 
49,572 km. Deși cu trei secunde 
și 1/10 mai slab decît recordul 
mondial, totuși rezultatul Tui Ion 
Ioniță se înscrie printre cele mai 
bune cifre din Eujopa.

In probă de 200 m. lansat ac
tualul record mondial este de 11 
sec. 4/10 și aparține lui R. Var
gașkin (25.07.1955—Tuia). Media 
orară : 60,300 km ! Recordul
R.P.R., la această probă, este de
ținut de maestrul sportului Visi
le Oprea cu timpul de 12 sec., 
performanță stabilită la 23.06.1954 
la Tuia (medie orară: 60 km.). 
Cifra realizată de Oprea este e- 
gală cu recordul mondial stabilit 
de C. Pinarelio (Italia) la 26.10. 
1954 (Milano) și egalată apoi de 
V. Pizzali (Italia) la 2.11.1954 
(Milano). Urmărind cronologic 
datele, la care au fost realizate 
aceste cifre reiese clar că maes
trul „sportului Vasile Oprea a de
ținut în anul 1951 una din cele 
mai valoroase performanțe din 
lume. Iată mai jos modul în care 
au evoluat performanțele care 
constituie recordurile mondiale 
ale ciclismului masculin de pistă’

1 000 m. CU START DE PE
LOC:

1:10.6 — M. Moretini (Italia) —‘ Mi
lano — 18.10.1950; 1:10.4 — R. Vargaș
kin (U.R.S.S.) — Moscova — 20.07,1954; 
1:10,2 — R. Vargașkin (U.R.S.S.) Tu
ia — 21.07.1954; 1:09,8 — A. Mlchelli 

(Venezuela) — Mexico — 20.03.1955; 
1:09.5 — R. vargașkin (U.R.S.S.) —
Irkutsk — 6.07.1953,

5.000 m. CU START DE PE 
LOC :

6:33.8 — G. Messina (Italia) — Mi
lano — 18.10.1951; 6.32.00—F. Aureggi 
(Italia) — Milano — 29.10.1952; 6:25.S 
— A. Cazlanca (Italia) — Milano 
26.10.1954;

10.000 m. CU START DE PE 
LOC:

13:03,4 — F. Aureggi — (Italia) — Mi
lano — 20.10.1952.
20 km. CU START DE PE LOC: 

27:13,8 — F. Aureggi (Italia) — 
Milano — 21.10.1952; 26:52,4 — Cazl
anca (Italia) — Milano — 28.10.1954; 
26:29,6 — E. Baldini 'Italia) — Mi
lano — 2ft.ll.1954;
tOO km. CU START DE PE LOC:

2 h. 41 — A. Pellegrini (Italia) — 
Milano r- 26.10.1954; 2 h. 38:27,2 — 
M. Ambrosinl (Italia) — Milano 
30.10.1954; 2 h. 34:35,0 — L. Profeta 
(Italia) — Milano — 2.11.1954: 2 h.

— G. B. MUlessi (ItaUa) —
— 2 11 1954
RECORDUL OREI :
km. N. de Rossi (Italia) —

— 17.10.1950; 42,707 km. — G.

29:08,2 
Milano

km. F. Aureggi

<1 talia)
43,905 km.
Milano —

G. Garizzoni (Italia)
20.10.1954; 44,870 km.

- A. Morselli (Italia) — 
25.10.1954; 29,8 see. — V.

(Italia) — Milano —

42,481 
Milano 
Zucchetti (Italia) — Milano 17.10.1951; 
43,348 km. F. Aureggi (Italia) — 
Milano — 19.10.1951-, 43,524 km. — V. 
Zuceonelli H talia) — Milano — 
26.16.1951; 43,905 km. — F. Aureggi
(Italia) — Milano — 26.11.1951; 44,028 
km. G. Garizzoni (Italia) — Mi
lano — 26.10.1954; 44,870 km. — E. 
Baldini (Italia) — Milano — 20.10.1954;
200 m. CU START LANSAT:

12,0 sec. — C. Pinarelio (Italia) — 
Milano — 26.10.1954; 12.0 sec —V.
Pizzali (Italia) — Milano 2.11.1954; 11,7 
sec. — J. Voltșek (U.R.S.S.) — Ir
kutsk — 27.06.1955: 11,6 ser. — G.
Pesenti (Italia) — Milano — 7.07.1955;
11,4 sec. — R Vargașkin (U.R.S.S.) 
Tuia — 25.07.1955.

500 m. CU START LANSAT:
30,4 sec.' 

Milano — 
Gasparella 
29-08 1955.

1000 m. CU STA^T LANSAT.*
1:06,2 — C. Pinarelio (Italia) — 

Milano 26.10.1954; 1:06.0 — R. Var
gașkin (U.R.S.S.} — T^kutsk — 7.07.
1955; 1:03,8 — G. Chissa (Italia) — 
Milano — 29.08.1655

După cum se vede, în ultimii 
ani, au fost stabilite 33 recordu
ri mondiale, dintre care 6 aparțin 
cicliștilor sovietici. De subliniat 
dă, deși destul de tînăr pi plan 
internațional, ciclismul sovietic de 
pistă a înregistrat din 20.06.1934 
fcînd Vargașkin a înscris pen
tru prima oară pe tabelul rcor- 
duirilor mondiale, un r.umt sovie
tic). un salt important.

Desigur că posibilitățile cicliș
tilor sovietici și italieni dețină
torii actuali ai tuturor recordu
rilor mondiale amal e da pistă, 
nu se vor opri aici și srzonul 
competițional care va începe în 
curînd va aduce cu siguranță noi 
corectări în lista recordurilor 
mondiale pe care am publicat-o 
astăzi.



O ÎNFRÎNGERE CARE TREBUIE SĂ NE DEA DE GÎNDIT...
RejjrjszMiiaJiva R. P. Polone a învins cu 6—4 reprezentativa R. P. Romine, la box (tineret)

FotUal peste hotare

□ saU Jtaiplmă, entuziastă, 
(fata să aplaude „la scenă des- 
tjhfisă" fazele de box autentic, a 
Qreouit aseară prin clipe de cum- 
țfltiă deziluzie. Oamenii care ve- 
rifseră de ou vreme pentru a-șl 
asigura un loc mai bun, care se 
zbătuseră (și la propriu și la fi
gurat...) pentru a găsi un bilet și 
care se înghesuiseră în tramvai 
ți la intrare cu gîndul că, odată 
ajunși în sala Floreasca, vor fi 
(răsplătiți printr-un spectacol pu
gilistic de certă valoare, nu și-au 
putut ascunde dezamăgirea față 
de slaba comportare a reprezenta
tivei noastre de tineret în întîl- 
nirea cu selecționata tinerilor bo
xeri polonezi. Desigur, nimeni no 
s-ar fi așteptat ca boxerii noștri 
să obțină o victorie categorică. 
Dată fiind valoarea oaspeților, 
chiar o înfrîngere onorabilă, după 
o luptă dîrză, ar fi însemnat un 
rezultat pozitiv. Din păcate nu 
s-a întîmplat așa. Reprezentativa 
noastră a fost net depășită, mai 
net chiar decît arată scorul de 
6-4 în favoarea boxerilor polonezi, 
cu cafe a luat sfîrșit această în- 
tîlnire pugilistică internațională. 
Spre deosebire de oaspeți, care 
au practicat, în general, un box

Echipa de fotbal 
a orașului Sofia pentru jocul 

cu selecționata Bucureștiidui
SOFIA, 15 (prin teleton). — După 

cum se știe, la 12 mai se va desfă
șura la Londra al doilea meci dintre 
reprezentativele de fotbal ale Angliei 
(amatori) șl Bulgariei In cadrul pre
liminariilor turneului olimpic.

In cadrul pregătirilor pentru acest 
meci, echipa ' reprezentatfvă a Bulga
riei va juca simbătă la Sofia sub 
denumirea de Selecționata orașului 
Sofia cu Reprezentativa orașului Bu
curești. ultima verificare In vederea 
acestui joc a constitult-o meciul cu 
echipa chiliană Green Cros, meci care 
a revenit fotbaliștilor bulgari cu sco
rul de 6—3.

Pentru întilnirea cu Reprezentativa 
orașului București a fost alcătuită ur
mătoarea echipă: Naidenov-Rakarov, 
Manolov, Goranov-Boșkov, Mltkov- 
Milanov, ștefanov, Tașkov, Kolev, 
Ianev.

Această echipă a jucat șl în meciul 
cu fotbaliștii chilieni.

Duminică 22 aprilie se va desfășura 
la Sofia meciul internațional de fot
bal dintre selecționatele secunde ale 
Bulgariei și Iugoslaviei.

TOMA HRISTOV

hi așteptarea oaspeților

A fost alcătuit lotul
in vederea întîlnirilor cu echipa 

engleză Harlequins și cu reprezen
tativele orașelor Paris, Roma și 
Praga, rugbiștii romîni și-au în
ceput pregătirile. A fost alcătuit un 
prim lot care face antrenamente în 
vederea omogenizării viitoarelor 
formații care se vor întrece cu 
rugbiștii de peste hotare. Iată Iotul 
din care vor fi alcătuite selecțio
nata orașului București și -chipa 
de tineret: Dobre, Nanu Radu, 
Kramer, Pencîu, Merghișescu, Cbi-

HARLEQUIN... Este numele atît 
de ciudat al renumitei «chipe en
gleze de rugbi care ne va vizita 
în curînd. De ce — Harlequin? 
Poate că este vorba chiar de 
„Arlechin" (italienește Arlecdii- 
no) acel personaj sprințar din Co
media dell’Arte, gen teatral popular 
care a înflorit în Italia veacului 
al XVI-lea. II mai vedem pe Ar
lechin și astăzi In reprezentațiile 
teatrelor de păpuși, îmbrăcat în 
costumul său cu carou-url șl fă- 
cînd tot soiul de farse și năzdră
vănii.

Dar oare șîntem.„ pe calea cea 
bună? Parcă analogia dintre Ar
lechin și uri jucător de rugbi ar fi 
tctuși cam riscată, chiar dacă în 
Encyclopaedia Britannica cuvîn- 
tul Harlequin este explicat cu de
finiția „persoană care face mișcări 
istețe (hazlii)*.  Și totuși, ceea ce 
facem noi acum, căutînd explicații 
în dicționar, au făcut cîndva șî 
acei care au „botezat" acest vechi 
club de rugbi cu numele de Harle
quin F.C. Povestea datează de a- 
cum aproape 100 de ani. Am gă- 
șit-o relatată sub formă de anec
dotă în „Istoria clubului Harle
quin", un elegant volum legat în 

în linie, bazat pe un joc de pi
cioare suplu și derutant și pe fo
losirea directelor de stînga, tine
rii noștri reprezentanți s-au com
plăcut într-un box steril, fără 
perspective, abundînd uneori în ne- 
regularități și în execuții tehnice 
defectuoase. Lipsuri evidente de 
ordin tehnic și tactic au fost su
plinite de cele mai multe ori prin 
combativitate. Puiu Nicolae. Du
mitru Gheorghiu, Gheorghe Ne
grea și Vasile Maouțan au învins 
aseară, dar victoriile lor nu ne.au 
mulțumit. Nu ne-au mulțumit pen. 
tnu câ noi așteptam de la ei 
altceva decît simple victorii. Aș
teptam să ne arate în ce măsură 
au crescut, cît de mult și-au îm
bunătățit pregătirea tehnică și tac
tică. Și cei patru învingători din 
echipa noastră, ca și ceilalți șase, 
care au coborît învinși treptele rin
gului, ne-au „oferit" decepția unui 
box sărac în conținut, lipsit total 
de spectaculozitate.

Ora tîrzie la care scriem aceste 
rînditri ne împiedică să intrăm în 
comentarii mai amănunțite, însă 
un lucru se cere subliniat: boxe
rii noștri au fost aseară departe 
de valoarea lor reală 1 Este un a- 
devăr categoric și pe care-1 afir
măm cu toată tăria. Fără îndoială, 
Puiu Nicolae știe și altceva de
cît să atace dezlănțuit fără cea 
mai mică preocupare tehnică, Mi
hai Trancă se pricepe să lovească 
și altfel decît în gol, iar Martin 
Farkaș care a pus nu de mult în 
dificultate pe cîțiva dintre cei 
mai buni „cocoși" ai noștri poate 
face șl altceva decît un box fără 
orizont cum a practicat în me
ciul cu campionul polonez Adam
ski. Rezultă deci că lotul nostru 
s-a prezentat slab pregătit la a- 
ceastă întîlnire. că defictențele 
care s-au vădit din plin la reu
niunea de verificare de acum două 
șăptămîni n-au fost de loc corec
tate șl câ — în general — nu s-a 
pus accentul pe boxul de calitate, 
tehnic, spectaculos.

Deciziile au fost întnutotul ju
ste. Au existat unele obiecții la 
meciul Trancă — Zielinski, dar 
considerăm că ele sînt nefondate, 
deoarece Zielinski a marcat mai 
mult și a fost superior în stil. 
Arbitrajele prestate de Ivan Del

de rugbi al R. P. R.
riac, Marinache, Blăgescu, Teofilo- 
vici (GC.A.). Pîrcalăbescu, Moraru, 
Mladin, Cotter, Tîbuleac, (Locomo
tiva). îonescu D., Ghiuzelea, Barbu, 
Hie Ion, Paioșanu, Dumitrescu, Do- 
ruțiu, lordăchescu, Floarea, (Di
namo). Mehedinți Bărăscu, Rădu- 
lescu, (Constructorul T.S.P.). Teo- 
dorescu, Nadolenco, Florescu (Ști
ința București)'. Olteanu (Dinamo 
IX) și Anastase Toma (Metalul 
Mao Tze-dun).

HARLE QUIN-II
pînză verde, pe care viitorii noș
tri oaspeți au avut amabilitatea 
să ni-î trimită ca un soi înainte 
vestitor.

Era la începutul sezonului de 
rugbi 1869—70... Intr-o ședință 
care se prelungește tîrziu în noap
te, membrii clubului Hampstead 
F.C. (fondat în 1867) hotărau 
schimbarea titulaturii, prea legată 
de terenul de la Hampstead care 
trebuia cedat unui club de golf. 
Oare să fie noul nume? Casierul 
clubului își convinsese colegii de 
necesitatea unei denumiri care să 
înceapă fot cu litera „H“, aceasta 
pentru a evita cheltuielile cu pro
curarea de noi monograme pe tri
couri șî accesorii. In consecință, 
președintele nu găsi o soluție mai 
bună decît să ceară un dicționar 
și, la lumina lămpii de petrol, citi 
cu voce tare șirul de cuvinte care 
încep cu „H“. Cînd ajunse Ia Har-> 
lequîn, toți cei prezenți ridicară 
dreapta în sus... Botezul era făcut. 
Șî fiindcă aceasta se petrecea Ia 

cev (R.P. Bulgaria) și Andras 
Kun (R.P. Ungară) au avut une
ori serioase scăpări. Arbitrul D<1- 
cev a greșit în meciul Negrea — 
Biel, cînd a întîrziat să comande 
reluarea luptei, după „break", ast
fel că Negrea a putut plasa un 
croșeu în bărbia adversarului, pu- 
nîndu-1 K-O. De asemenea, arbi
trul Kun a intervenit adeseori 
inoportun și a dat numeroasa sanc
țiuni inverse și în compensație.

Cîteva cuvinte acum despre des
fășurarea meciurilor. In limitele 
categoriei muscă, Puiu Nicolae 
(RPR), își adjudecă victoria Ia 
puncte în fața lui Zygmund Kunc 
(RPP). La categoria cocoș, tânărul 
campion polonez Jerzy Adamski. 
obține decizia la puncte în dauna 
lui Martin Farkaș (RPR). In ca
drul categoriei pană. Ștefan Văca. 
ru (RPR) pierde la puncte în 
fața lui Jan Brychlik (RPP). 'n 
limitele categoriei semiușoară, 
Henryk Wojciechowski (RPP) este 
declarat învingător la puncte în 
fața lui Maximilian Biedl (RPR) 
Henryk Zielinski (RPP) cîștigă la 

puncte meciul cu Mihai Trancă 
(RPR) la categoria ușoară. La ca
tegoria semimijlocie: Marian Po- 
nanta (RPP) învinge la puncte pe 
Mihai Stoian (RPR). Tadeusz Wa- 
lasek (RPP) a cîștigăt apoi, toi 
la puncte, în fața lui Constantin 
lordache (RPR), la categoria mlj- 
locie-ușoară. In limitele categoriei 
mijlocie. Dumitru Gheorghiu 
(RPR) cîștigă Ia puncte în dauna 
lui Henryk Dampk (RPP). La 
categoria semigrea, Gheorghe 
Negrea (RPR) dispune prin K-O. 
în rep. III-a de Kazimierz Biel 
(RPP), iar la categoria grea, 
Vasile Mariufan (RPR) cîștigă 
la puncte meciul cu Jerzy Al
brecht (RPP).

MARIUS GODEANU

Trei rugbiști englezi care vor 
evolua la București cu prilejul 
turneului echipei Harlequin F.C.:

R. W. D. Marques (jucător de 
linia l-a la grămadă) a debutai 
anul acesta în echipa An
gliei ; N. G.. Roberts (linia a 
Ill-a), de 13 ori international, 
căpitan al echipei Angliei în 
1951; D. L. Sanders (jucător de 
linia I-a, ta grămadă), de mal 
multe ori international in echi
pa Angliei.

ora 2 noaptea, se stabili șl un 
motto original al clubului, latines
cul „Nunquam dormio" (nu dorm 
niciodată)...

Poate că și numele pitoresc al 
clubului a fost un aport la popu
laritatea lui, mereu în creștere 
de-a lungul anilor. Cluî»l Harle- 
quin-iior a înflorit necontenit, de
venind o adevărată tradiție, ca a- 
tîtea altele, în sportul britanic, sau— 
cum le place englezilor să spună— 
o permanență. Firește, cel nouă
zeci de ani de rugbi constituie 
o performanță de longevitate, poa
te unică în felul ei.

Desigur, însă, renumele Harle- 
quin-ilor a fost generat de valoarea 
jucătorilor, de succesele deosebite 
cucerite într-un lung șir de meciuri 
și competiții. S-au ridicat din rîn- 
dul Harlequin-itor rugbiști proemi- 
nenți. Cel mai mare dintre ei a 
fost, fără îndoială, Adrian D. Stoop 
sau cum i se spune de către toți 
„Adrian*.  El a fost căpitanul e- 
chipeî în preajma primului războî 
mondial și un adevărat teoretician

SURPRIZE MARI 114 ^-i^TUL
U.R.S.S.

Nu numai victoria lui Burevestnik 
asupra echipei T.D.S.A. a constituit 
marea surpriză a etapei a treia din 
campionatul de fotbal al U.R.S.S. Iată 
că și cealaltă proaspătă promovată 
din clasa B, Casa Ofițerilor Sverd
lovsk, a ținut să-și inaugureze prima 
victorie în campionat cu un surprin
zător 3-2 obținut în fața dinamoviști- 
lor din Moscova. In mare formă, Spar
tak a învins cu 5-0 pe Șahtior Stalino, 
iar Torpedo Moscova cu 5-3 pe Re
zervele de Muncă.

Clasamentul primelor cinci este ur-

ITALIA
; . ------------- .

mătorul: 
Spartak 3 3 0 0 14:2 6
Torpedo 3 2 1 0 8:5 5
Burevestnik 3 2 0 1 7:5 4
T.D.S.A. 3 2 0 1 8:6 4
Dinamo Kiev 3 1 2 0 5:4 4

FIORENTINA CONDUCE CU
11 PUNCTE

După 27 de etape Fiorentina conti
nuă să fie neînvinsă. Duminică în 
fața a 70.000 spectatori, florentinii au 
învins după un joc strălucit pe Mila
no, campioana Italiei de anul trecut. 
Golurile au fost marcate de Prini și 
Virgili (2). Acum, Fiorentina conduce 
cu 11 puncte și este virtuală cam
pioană a Italiei. In ,,coada“ clasa
mentului se află Pro Patria și Novara. 
Bologna care a învins Atalanta cu 1-0 
ă ieșit deocamdată din „zona peri
culoasă”. Iată primii 5 clasați:

R. D. GERMANĂ

1. Florentina 27 18 9 0 51:14 45
2. Milano 27 14 6 7 58:37 34
3. Internazionale 27 13 5 9 41:32 31

4. Lazio 27 9 11 7 40:33 29
5. Sampdoria 27 10 9 8 41:42 29

WISMUT CONDUCE IN CAMPIONAT
BERLIN, 15 (prin telefon). — In 

etapa 5-a s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Turbine Erfurt-Motor Karl 
Marx-Stadt 0—1, Lokomotive Leipzig- 
Lokomotive Stendal 3—1 Empor Ros- 
tock-Rotation Babelsberg 1—2, Dyna
mo Berlin-Motor Zwickau 1—0, Wis- 
mut Karl Marx Stadt-Vorwărts Ber
lin 3—1, Einheit Dresden-Fortschritt 
Weisenfels 6—4), Aktlvist-Rotation 
Leipzig 3—4. Clasamentul primelor 3:

1. Wismut K. M Stadt 5 3 2 0 11:5 8
2. Aktivist Brieske 4 3 1 0 7:2 7
3. Rotation Babelsberg 4 2 2 0 7:5 6

R. P. UNGARA

NUMAI V. LOBO GO ESTE NEÎN
VINSA IN CAMPIONAT

După 5 etape, în campionatul ma
ghiar toate echipele — cu excepția

al jocului de rugbi. Stoop, împreu
nă cu Birkett, Poulton, Wakefield 
și alți faimoși Harlequin-i au con
tribuit la progresul rugbhilui. dîn- 
du-i aspectul său modern, actual.

Pînă în 1955, Harlequin F.C. a 
dat reprezentativei Angliei nu mai 
puțin de 75 internaționali (care au 
susținut peste 400 meciuri) și nu
meroși căpitani de echipă. Harle
quin-» au jucat și pentru alte fe
derații: 5 în Scoția, 9 în Irlanda, 2 
în țara Galilor, 1 în Noua Zeelan- 
dă, 1 în Franța. Total general: 93 
internaționali. De notat că clubul 
are filiale și peste hotare, în A- 
ftica de Sud, Kenya, Australia, 
Tasmania și Noua Zeetandă.

Ulîimele rezultate pe tărîm in
tern și internațional recomandă e- 
chipa Harlequin ca una din cele 
mai bune din Marea Britanie, ală
turi de Swansea și Cardiff (din 
Țara Galilor). De altfel, aceste 
trei echipe au fost opuse rugbiș- 
filor reprezentativei Bucureștiuluî 
în turneul întreprins de aceștia în 
Anglia, în toamna trecută.

Harlequin-îi ne întorc aCum vizi
ta. Așteptăm cu nerăbdare să-i 
vedem la lucrul

RADU VOIA

lui Veros Lobogo— au suferit cel pu
țin o înfrîngere.

Tată clasamentul primelor echipe:

1. Voros Lobogo 5 3 2 0 12:2 8
2—3. Honved 5 3 1 1 9:4 7
2—3. Kinizsi 5 3 1 1 9:4 7

4. Vasas Bp. 5 2 2 1 7:6 •
5. Salgotar. Bânyâsz 5 3 0 2 7:4 6

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR MA
GHIARI PENTRU JOCURILE CU 

IUGOSLAVIA

In vederea meciurilor cu Iugoslavia 
care vor avea loc la 29 aprilie, au 
fost alcătuite loturile reprezentative 
ale Ungariei:

Lotul A cuprinde următorii jucăto
ri: Geller, Ilku I, Bnzanszki, Matral, 
Karpati, Lantos, Bozslk, Berendi, 
Szojka, Kotasz, Budai, Kocsis, TIchi, 
Machos, Puskas, Fenyvessi, Lotul B: 
Farago, Komaromi, Rajna, Varhidi» 
Dalnoki. David, Halm ai, Kieiban, Du
das, Sandor, Toth II, Hidegkutl, Bund- 
zsak, Vilezsal, Molnsr, Lelenka, Szi 
ceti.

Duminică va avea loc la Budapesta 
meciul internațional dintre Botafogo 
(Brazilia) și selecționata echipelor 
Honved șl Kinizsl.

R. P. POLONA

CWKS ÎNVINGĂTOARE LA SCOR

VARȘOVIA 15 (prin telefon). — In 
cadrul celei de a patra etape au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 
C.W.K.S. — Budowlani Opole 5—1; 
Ruch Chorzow-Gwardia Varșovia 0-0: 
Grabarnia Krakow-Wisla Krakow 
1—1; Stal Sosnowiec-Lechia Gdansk 
0—0; Gwardta Bydgoszcz-Kolejarz 
Poznan 0—2; Wlokniarz Lodz-Gornlk 
Zabrze 0—1.

R. P. BULGARIA

T.D.N.A. PE PRIMUL LOC

SOFIA 15 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). In cadrul celei de 
a șasea etape s-au înregistrat rezul
tatele: Dinamo Sofia-Udarnik Sofia 
0—0; Uzina 12 Sofia-Spartak Sofia 
3—2; Spartak Plovdîv-Spartak Pleven 
3—0; MHnior Dimitrovo—Ț.D.N.A. 3—6; 
Spartak Stalin-Lokomotiv Sofia o—0. 
In clasament conduce echipa T.D.N.A. 
care a acumulat 10 puncte.

***
La Plovdiv s-a desfășurat duminică 

meciul internațional de fotbal dintre 
echipele Narodna Armia șt Green 
Cros (Chile). A învins echipa gazdă cu 
scorul 3—1.

FRANȚA

NICE UN LIDER NESIGUR

Etapa de duminică a campionatului 
francez de fotbal — a XXVII-a — nu 
a făcut altceva decît să complice șl 
mai mult lucrurile în fruntea clasa
mentului. Prin înfrîngerea la Stras
bourg a fruntașei clasamentului — 
O.G.C. Nice (1—0) — și prin victoria 
la scor a Iui Lens, asupra lui Mar
seille (4—0) ca și prin revenirea în 
formă a lui Racing care a obținut 

două victorii consecutive, echipele din 
fruntea clasamentului sînt grupate pe 
intervalul de 2 puncte.

Stade de Reims pe linia ultimelor 
sale performanțe a fost din nou în
vinsă de data aceasta chiar pe teren

CAMPIONATUL IUGOSLAV DE 
FOTBAL

propriu. Iată acum clasamentul pri
melor clasate:

1. Nice 27 14 8 7 53:35 M
2. Lens 27 15 3 9 49:42 33
3. Racing e7 14 4 9 59:43 32
4. Lyon 27 13 6 8 42x97 32

STEAUA ROSIE A TRECUT IN 
FRUNTEA CLASAMENTULUI

Cea de a 19-a etapă a campionatu
lui iugoslav de fotbal, disputată du
minică, s-a soldat cu cîteva surprize. 
Pe primul plan se situează înfrânge
rea suferită de liderul clasamentului. 
Partizan Belgrad, care jucînd la Sa
rajevo în compania echipei Zelesni- 
ciar a pierdut cu scorul de 1—8. Voj- 
vodina No vi Sad a primit replica pu
ternicei formații Steaua roșie din 
Belgrad. Jocul s-a terminat la egali
tate: 2—2. Au înscris: VeseVnovicl (2) 
pentru Vojvodina și KosttH ș< Jivano- 
vici pentru St. roșie. Spartak Su- 
botița a pierdut pe.teren propriu cu 
scorul de 4—1 în fața echipei Hajduk 
Split. Punctele învingătorilor au fost 
realizate de Vukas (3) si Rebaț. Pen
tru învinși a înscris Ogneanov. Iată 
și celelalte rezultate: Beogradski Sport
Klub-Proleter Oslek 3—4. Au marcat: 
losici 2 șl Antici. Radnlclfei Belgrad- 
Zagreb 2-ț-O. Au marcat: Prlincevicl 
și Petakovici. Veiej Mostar-Sarajevo 
3—4. Au înscris: Mujici, Muta și Se- 
limotici. Dinamo Zagreb-Buducnost 
Titograd 1—4. Unicul gol l-a înscris 
Lipoșinovid.

In urma acestor rezultate clasa
mentul a suferit unele modificări

In frunte a trecut echipa Steaua 
roșie Belgrad cu 24 puncte, la ega
litate eu Partizan. însă cu un gola
veraj mai bun. Iată cum se prezintă 
clasamentul:

Steaua r. Belgrad 19 11 7 1 44:16 29
Partizan Belgrad 19 1» s 3 52:22 29
Radniclkt Belgrad 19 9 4 6 41:32 22
Velej Mostar 19 8 5 6 34:28 21
Dinamo Zagreb 19 9 3 7 30:32 21
Sarajevo 19 9 2 8 28:34 29
Beogradskl S. K. 19 7 4 8 32:34 18
Spartak Subotița 19 8 8 7 31:34 18
Vojvodina N. Sad 19 4 9 6 35:30 17
Buducnost Tltogr. 19 7 3 9 33:42 17
Hajduk Spilt 19 6 3 10 34:34 15
Zelezniciar Saraj. 19 5 5 9 21:35 15
Zagreb 19 5 3 11 30:32 13
Proleter Osiek 19 5 1 13 26:62 11


