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Actuala ediție a contribuit mult la dezvoltarea tenisului de 
masă în colectivele sportive. In fotografie, un aspect de la finala 
pe colecția a concursurilor de tenis de masă organizate de Progre
sul F.B.

Foto: N. NICULESCU

140.000 concurenți i» Capitală 
Largă participare in restul țării

■ Etapa I a Sp-artachuadei de iar
nă a tineretului se apropie de sfîr- 
șit. Pînă la 17 februarie — termen 
fixat de comisia centrală de orga
nizare a competiției pentru înche
ierea întrecerilor etapei pe colectiv 
— in Capitală vor fi desemnați 
toți cei ce vor lua parte la etapa 
raională. Acum, in majoritatea co
lectivelor se organizează finalele 
pe colectiv la oare participă cîști- 
gătorii concursurilor pe cercuri 
sportive. Printre colectivele care au 
organizat această etapă se află și 
Progresul Arta, Progresul F.B.,

ou

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU
Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN

CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DE PE UNGĂ CONSILIUL DE MINIȘRI

ANUL XIII Nr. 2961 ★ Marți 12 februarie 1957 * S pagini M bană

ELLA ZELLER TRIPLA CAMPIOANA LA MILANO I
Reprezentanții noștri au cucerit „Cupa Națiunilor’*

Tineri și tinere
Participați la ulti
mele concursuri ale 
etapei de masă a 

Sparfachiadei
de iarnă!

. Recolta M.A., Locomotiva C.T.F.T. 
și Progresul Poligrafie.

In orașul Bucprești această mare 
competiție a atras pînă acum un 
număr de 140.000 participanți. 
Este, fără îndoială, un succes care 
dovedește dragostea tineretului 
pentru competițiile de acest gen 
dar și munca slrguincioasă a ac
tiviștilor sportivi. Pentru a răsplă
ti strădaniile acestor vrednfci ac
tiviști, comitetul orășenesc C.F.S. 
București a pus în joc o cupă 
transmisibilă care este decernată 
raionului cu cea mai bună mobiliza
re. In prezent, cupa se află la se- 
(Kitil oomitetutui raional C.F.S. Nic. 
Bălcescu, cane are — față de posi
bilități — cea mai mare participa
re. Iată, de altfel, care este situa
ția tn cîteva raioane: raionul Sta
lin; 28.000 participanți; raionul 
T. VUidimiresca 26.000 participan
ts; raionlul 'Nic. Bălcescu 20.500 
participanți; raionul 23 August: 
13.700 participanți. Pe asociații, 
Voința este fruntașă. In cadrul co
lectivului Voința aiu participat la 
întrecerile Spartachiedei peste 
14.000 tineri și tinere. Urmează co-

lectivele Energia și Progresul 
cîte 10.000 participanți.

Intre 17 februarie și 1 martie 
se va organiza în Capitală etapa 
raională a Sparta-chladei, în care 
accentul va fi pus, după cum se 
știe, pe nivelul calitativ al între
cerilor. Pentru a sprijini concursu
rile acestei etape, comisiile orășe
nești pe ramură de sport ale dis
ciplinelor cuprinse în programul 
Spartachtadei vor delega tehnicieni 
care se vor ocupa de bunul mers 
al concursurilor.

■ Din Pitești ni se 
numărul participanților 
ga regiune a atins 
100.000. Raioane cu o 
bilizare
(15.000
(8000 participanți) 
(6000 participanți).
(Ilie Fefeanu, corespondent)

■ In raionul Tîrgbviște au parti
cipat la întreceri aproape 3000 ti
neri și tinere. Printre colectivele 
fruntașe se numără Recolta Tă- 
tărani, Gura Ocniței ș.a.
(M. Avana, corespondent).

■ Printre colectivele sportive 
fruntașe în desfășurarea concursu
rilor din raionul Orăștie se numără 
și colectivul sportiv al școlii medii 

mixte din Orăștie. Aici au parti
cipat la șah 236 elevi, la sămjuș 
360 elevi, ta- tenis de masă și gim
nastică 570 elevi.
(Gh. Balogh, ctorespondent).

■ Toți cei 350 elevi ai școlii pro
fesionale C.F.R. din Arad au lu- . 
at parte la concursurile de șah 
din cadrul Sparta-ohiadoi. La te
nis de masă au concurat 216 elevi, 
la patinaj 55 bar la gimnastică 
au fast formate 14 echipe. 
(Ștefan Weinberger, corespondent).
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MILANO 11 (ptin telefon).— Cam
pionatele internaționale de tenis de 
masă ale Italiei au luat sftrșit du
minică seara cu un nou succes al 
reprezentanților Romîniei care au 
cucerit trei titluri. In plus, în două 
finale (simplu femei și dublu mixt) 
întrecerile s-au disputat între ju
cătoarele și jucătorii noștri iar în 
proba de dublu bărbați Harasztosi 
făcînd pereche cu suedezul Mels- 
troem, a intrat în finală, iar ia 
dublu femei, Maria Golopența — 
jucînd împreună cu Ilona Kerekeș 
— a ajuns tot în finală. De aseme. 
nea, Gantner și Harasztosi s-au 
calificat în semifinalele probei de 
simplu masculin, iar Reiter, care a 
pierdut fn sferturi de finală la 
Berczik a fost singurul adversai 
care a cîștigat un set la cunoscu
tul jucător maghiar.

Cea mai bună performanță a 
realizat-o fără îndoială maestra e. 
merită a Sportului Elia Zeller. Com- 
portîndu-se excelent, ea a cucerit 
trei titluri de campioană interna 
țională a Italiei. In proba de sim
plu Ella Zeller a reeditat perfor
manțele valoroase de la campiona
tele internaționale de la București, 
învingînd din nou pe maghiara 
Ilona Kerekeș și pe Angelica Ro' 
zeanu. In ambele tntîlniri ea a a- 
rătat o mare putere de luptă și o 
apărare excelentă. Matei Ganfner 
a dovedit o formă mai bună decît 
în ultimul timp și după ce l-a în
vins pe Amouretti a pierdut apoi 
la mare luptă în fața fostului cam
pion mondial Sido. Surpriza'cam
pionatelor a fost furnizată de cam
pionul italian De Martini, care l-a 
eliminat cu ușurință pe renumitul 
jucător iugoslav Dolmar.

„Cupa Națiunilor" pusă în Joc 
de organizatori a fost cîștigată de 
Romînia ai cărei reprezentanți au 
ocupat cele mai multe locuri de 
frunte.

REZULTATE TEHNICE MAI 
IMPORTANTE: simplu bărbafl: 
turul I: Gantner-Zanelotti (Italia) 
3—0 (14,14,10), turul II: Reiter-

Delabarre (Belgia) 3—1 (16, 17
—13, 10), Marcovic (R.P.F. lugo- 
slaviaj-Geytvai (R.P.U.) 3-1, Holu- 
șek (Germ, occidentală)-Melstroem 
(Suedia) 3—0, Harasztosi-Togno- 
lini (Italia) 3—1 (6,20-9,3),
Gantner-Ferri (Italia) 3—0 (14, 14,

ELLA ZELLER

18), turul III: Reiter-Holușek
3—1 (9, 8, —16, 13), Harasztosi- 
Marcovic 3—0 (17,19,15), Gantner- 
Harst (Germ, occidentală) 3—1 
(13,-19, 17, 13), Amouretti (Fran. 
ța)-Peterffi (R.P.U.) 3—2, De
Martini (Italia)-Dolinar (R.P.F 
Iugoslavia) 3—0, Barlovic (R.P.F. 
Iugoslavia)-Pesch 3—0 (14, 14, 
18), sferturi de finală: Berczik 
(R.P.U.)-Reiter 3—1 (6,13, —20. 
13), Harasztosi-De Martini 3—0 
(11, 19, 21), Gantner-Amouretti 
3—2 (13, 11, —12, —12, 17), semi
finale: Sido (R.P.U.) -Gantner 3—2 
(—15, 9, —16. 14, 16), Berczik 
(R.P.U.)-Harasztosi 3—0 (43, 15,
10), finala: Berczik-Sido 3-0 (8, 14, 
12). Simplu femei: turul II: Ella 
Zeller-Scafareua (Italia) 3—0 (11, 
6,’7), Maria Golopența-Gugliel- 
menti (Italia) 3—0 (5, 14, 4), tu
rul III: Ella Zeller-Jaquet (Elve
ția) 3—1, Graf. (Germ, occiden
tală)-Maria Golopența 3—2 (—21

18, 12 —11, 15), Angelica Roze**  
nu-Caneva (Italia) 3—0 (7, 7, îf)'r 
semifinale: Ella Zeller-Ilona Kero- 
keș (R.P.U.) 3—0 (10, 15, 17).
Angelica Rozeanu-Graf 3—0 (12;
11, 12), finala: Bila Zeller-Angeli- 
ca Rozeanu 3—1 (8. —13, 15,13). 
Dublu ’ -'bați: turul I: Harasztosi^ 
Mei s ti ,a=Mo!ina-Toscani (IfaH 
lia) 3—1 (Iff, —21. 19, 21), Gant. 
ner-Reiter*=Bocalate-Vezoli  (ItS4 
lia) 3—0, turul II: Harasztosi-MeL 
stroem = Freundorfer - Holușeh 
(Germ, occidentală) 3—2 (—18»
15, 19, —20. 14), Gamtner-Reiter«*  
Delabarre-Harst (Belgia-Germ. oc
cidentală) 3—0 (18, 16, 15), semi-: 
finale: Harasztosi-Melstroem-=Si« 
do-Gyetvai 3—0 (9, 17 13), fir
nala: Berczlk-Peterffi^Harasztosi. 
Melstroem 3—1 (—20, 14, 18, 18)» 
Dublu femef: turtă I: Maria Gote- 
pența-Ilona Kerekeș=Jaquet-GaL 
vez, (BIveția-BeiIgia) 3—0 (12, 17» 
17), Angelica Rozeanu-Ella Zellef 
=Bregante-Breganfe (Italia) 3—0 
(6, 8. 11), semifinale: Maria Go
lopența — Ilona Kerekeș=Schlaf- 
Graf (Germ, occidentală) 3-2 (4, 
—12, 14,—15, 13), Angelica Roi 
zeanu-Ella Zeller=GisIaîne-Rol- 
land-Ferrot (Belgia) 3—0, fir.ala? 
Angelica Rozeanu-Ella Zeller = Ma
ria Go’.opența-Ilona Kerekes 3—0 
(11, 11, 18). Dublu mixt: turul h 
Angelica Rozeanu - Reiter=Iorio- 
Scafarena (Italia) 3—0 (12, îl, 
7), Maria Go!ooența-Harasztosl«< 
Mucnic-Harst (Germ, occidentală]? 
3—2 (-19, — 24, 15, 9. 191, fund 
II: Angelica Rozean>u-Reiter=Ja- 
quet-Urchetti (Elveția) 3—1 (20; 
13, —15, 11), Maria Golopența- 
Harasztosi =« Schlaf-Freundorfef, 
(Germ, occidentală) 3—2 (19,
—17. 15, —22, 17). Ella Zeller» 
Gantner = Colombo-Radice 3—0, 
semifinale: Angelica Rozeanu- Ret*  
ter=Ilona Kerekeș-Gyetvai 3—O 
(14, 12, 7), EUa Zeller-Gantner- 
Maria Golopența-Harasztosi 3—0 
(14, 16, 13), finala: Ella Zeiler- 
Gantner= Angelica Rozeanu-Reiteș 
3—1 (—16, 15, 12, 14).

3-0:0 nouă victorie 
a fotbaliștilor noștri 

la CAIRO
cel de al doilea meci dis“u- 
duminică la Cairo, Selecțio- 
de Tineret a R.P.R. a termi-

In 
tat 

nata 
nat învingătoare la un scor con
cludent, asupra selecționatei ar
matei egiptene. Scorul final: 3—0 
(1-0).

Nu sîntem în măsură să furni
zăm amănunte asupra acestei va
loroase performanțe a tinerilor 
noștri fotbaliști deoarece centrala 
telefonică din Zurich care deser
vește convorbirile cu Cairo este 
deosebit de aglomerată și nu a 
putut să ne pună la dispoziție un 
cablu.

In ziarul nostru de sîmbătă 
am publicat tin interviu cu 
tov. Gh. Ploeșteanu, locțiitor 

al Ministrului Invățămîntului, pe 
marginea ordinului nr. 49 al ace
stui minister, privind îmbunătăți
rea activității de educație fizică tn 
școli. Ultima întrebare dim cadrul 
interviului nostru era legată de 
perspectivele de dezvoltare a e- 
ducației fizice în școlile profesio
nale de ucenici si în școlile teh
nice. Pentru a aflla unele amănunte 
vorbă cu tovarăși diln conducerea unor ministere care au în cadrul 
lor o bogată rețea de astfel de școli. 1

„Ordinul nr. 49 al Ministrului Invățămîntului privind îmbunătă
țirea activității de educație fizică în școli — ne-a spus tov. VASI- 

LE PUNGAN, directorul general al Direcției generale a Invățămî-ntu- 
lui Agricol din cadrul Ministerului Agriculturii — prezintă un deo
sebit interes și pentru școlile din acest sector. Considerăm că tre
buie să se acorde importanța cuvenită acestei discipline, deoarece 
practicarea sportului contribuie la dezvoltarea fizică și la menținerea 
sănătății tineretului din școlile profesionale. Aceasta se va obține nu
mai asigurînd baza materială pentru sport, ceea ce, în majoritatea 
școlilor noastre, lipsește. Este vorba de săli pentru gimnastică, apa
ratură și materiale sportive. De asemenea, școlile trebuie încadrate 
cu profesori de educație fizică bine calificați, deoarece în prezent, 
datorită faptului că în școlile noastre cursurile teoretice se desfă
șoară mai mult în perioada de iarnă, majoritatea profesorilor au 
funcția de bază la alte școli, ceea ce face ca ei să nu fie legați în 
mod direct de școala agricolă la care cumulează. Pînă la apariția or
dinului nr. 49, activitatea de educație fizică și sport în școlile noa
stre era limitată numai Ia orele prevăzute în planurile de învățămînt, 
fără ca elevii să fie grupați în colective pe ramură de sport. Totuși, 
în mod izolat au fost unele școli în care profesorii de educație fi
zică _s-au preocupat de munca sportivă obținînd rezultate frumoase.

Primele măsuri, ca urmare a ordinului nr. 49, au fost următoarele: 
a), inspectorii noștri au prim'*  sarcina să îndrumeze și să contro
leze mai temeinic educația fizică Și sportul in școlile agricole; b). 
majoritatea fondurilor pentru sport vor fi alocate pentru procurarea 
de materiale sportive; c). vor fi stimulați prin premii elevii care se 
disting în sport ca și profesorii de educație fizică evidențiați în acea
stă muncă; d). vor fi reluate cursurile de pregătire anuală cu pro
fesorii de educație fizică.

DESPRE ORDINUL. Nr. 49 wtâetc- 
AL MINIS IRULUI INOMINTUUJI

VASILE PUNGAN, director general in Ministerul Agriculturii 
Ing. DINU GIURCANEANU responsabilul Oficiului de Pregătire 

Ministerul Construcțiilora Cadrelor din
îin această problemă am stat de

Contăm însă și pe un sprilta 
mal susținut din partea C.C.F.S.- 
urilor regionale și raionale în ve
derea încadrării școlilor cu profe
sori bine pregătiți, care să dea un 
nou avlnt educației fizice și spoi
tului".

In aceeași ordine de idei ing. 
DINU GIURCANEANU. response 
bilul Oficiului de Pregătire a Ca
drelor dim Ministerlid Con-sitrue- 
țiilor, ne-a declarat: 
Invățămîntului se adresează tutu-„Ordinul nr. 49 al Ministrului 

ror școlilor de grad inferior și mediu, deci și școlilor profesionale șl 
tehnice din sistemul Ministerului Construcțiilor.

Pe lingă trusturile de construcții ale Ministerului nostru și cele ale 
Sfaturilor populare regionale funcționează o largă rețea de școli, ta 

care ordinul Ministrului Invățămîntului vine să întărească activi
tatea de educație fizică Și să ridice nivelul muncii profesorilor d*  
specialitate.

Tinerii cuprinși tn școlile profesionale de construcții se pregătea*  
pentru munca pe șantiere, care deseori cere un efort fizic susținut 
și uneori se desfășoară în condiții deosebit de grele (lucrul de 
iarnă, la altitudine mare, pe schelele In curs de montaj. în medii 
umede etc.). In aceste condiții, călirea ucenicilor din școlile noastre 
printr-o activitate de educație fizică organizată științific este deosebit 
de importantă.

Activitatea elevilor din școlile noastre protesionale se desfășoară ta 
cadrul colectivelor sportive școlare Energia, iar elementele talentate, 
care depășesc nivelul colectivelor școlare și îndeplinesc celelalte con
diții activează în secțiile pe ramură de sport, la colectivele sindical*  
din cadrul trusturilor tutelare.

In ceea ce privește sprifinul acordat de către colectivele sindicate 
ale asociației Energia, putem da exemplu munca antrenorilor puși ta 
dispoziția școlilor profesionale de construcții din București și Brăila- 

Pentru a se realiza o orientare unică a profesorilor de educație fi
zică din punct de vedere organizatoric și metodic, asociația Ener
gia, îr colaborare cu Ministerul Construcțiilor și alte ministere, a or
ganizat în zilele de 7—9 ianuarie a.c. o consfătuire cu profesorii 
de educație fizică din învățămîntul profesional.

Ministerul Construcțiilor s-a preocupat de crearea condițiilor pen
tru o vie activitate de educație fizică în școli. In acest an școlar, 
au și intrat în funcțiune săli de gimnastică la școlile din Brăila, 
.Galați, Cîmpulung Moldovenesc precum și sala de la școala profe
sională de construcții din Deva"» ii.



1 Din râta ) Di" nou la cursuri, după o vacanța 
< colectivelor noastre sportive ) plină natură
$

Ia Zilele trecute au avut loc, 
ta organizarea colectivului spor
tiv al școlii modîi mr. 11 din 

Capitală, o întîlnire între spor
tivii școlii și maeștrii sportului 
Elena Mărgărit, kKh lotul olim
pic de gimnastică al R. P. R. 

Q și Eustațiu Mărgărit, antrenor 
(j de stat la box.
() Cei da sportivi de fnutnte ai

țării, came s-au bucurat de o 
V călduroasă primire dtn partea 
O elevilor, le-au povestit acestora 
v numeroase întâmplări dip activi
ty tatea lor sportivă. Ei au subE- 
x niat că ridicarea măiestriei 
x lor sportive o datorează con- 
x dițiilor minunate create sporti- 
x vilor de regimul nostru demo- 
X crai popular, 
x fM. Lupescu, corespondent)

I
I Imposibil, totw&tp, imposibil/...

X e Printre colectivele sportive 
a fruntașe d£n regiunea Cluj se 
$ află și Recolta Turnei. Colecti- 
(> vml. care număiră în prezent 120 
A ide membri, are un număir de 5 
Q secții pe ramură de sport care 
0 desfășoară o activitate neîntire- 
o ruptă (atletism, fotbal, volei. 
b șah și oină).
b Printre succesele obținute de 
v sportivii acestui colectiv amin- 
v tim cucerirea locului I la faza 
v jntennaională de oină, cei aproa- 
v pe 400 participant! la cele 2 
x tradiționale competiții de cros 
x și peste 300 de concurenți la 
X Spartachiada de iarnă.
x Pentru acest an, membrii co- 
X lectivului au proiectat amenaja- 
X rea, cu resurse locale, a două 
q terenuri, unul de fotbal și al- 
X tu] de volei, precum și a unei 

noi piste cu obstacole G.M'.A.
Q (Viorel Cacoveanu,
d corespondent)
b ■ Succesele obținute în sport 
0 de elevii școlii tehnice de co- 
0 operație din Oradea sint cunos- , 
x cute nu numai sportivilor din , 
X localitate ci și celor din întrea- i 
v ga țară.
x Intir-adevăr, printre elevii șco-1
% Iii figurează sportivi de frunte i 

ca Tatiana Roșea, campioană 
republicană de juniori la sări
tura în înălțime, cat. junioare 
15—16 ani, Ioan Iriza și Gh. 
Predescu, ambii campioni repu

blicani la box juniori pe 1956, 
la cat. pană, respectiv cocoș.
Exemple de modestie, discipli
nă și conștiinaiozEtate, acești e- 
levi stat totodată și fruntași la 

învățătură.
_ Succesele elevilor de la aceas

tă școală se datoresc în bună 
narte muncii entuziaste depuse 
de colectivul profesorilor de e- 
ducație fizică.

(Gh. Du mi trescu 
corespondent)

Parcă o aud pe studenta Pom- 
pilia Truia din anul III al Facul
tății de medicină sau pe fratele ei, 
Dan Truia, student în anul I la 
Petrol și Gaze, povestind colegilor 
lor de grupă despre 
petrecute în mun
ți la Piatra Arsă 
fi la Peștera.

I-am intiinit în- 
tr-un grup in 
drum spre „Vîrful 
cu Dor”. Urcușul 
nu era prea ușor, 
mai ales pentru 
cei puțin obișnuiți 
cu muntele. Obo
seala creștea tot 
mai mult, dar oda
tă cu apropierea ca
banei care a răsă
rit pe neașteptate 
din mijlocul nă - 
mefilor ea a dis - 
părut ca prin far
mec.

La „Vîrful cu Dor" . 
parcă întllnire studenti și studen
te de la toate institutele ți facultă
țile din București. Pe dimbul din 
fața cabanei, schiori, studenți la 
Politehnică, își arătau măies
tria în ,șus”-uri sau „cristiane" 
terminate cu cite o... căzătură 
In acest timp, în mica sală de me
se a cabanei, în fafa unei cești de 
ceai fierbinte (cu lămîie multă), 
băutura de rigoare prin aceste lo
curi și mai ales în acest anotimp, 
am cunoscut-o pe Ada Iosub, care 
cu cîteva zile înainte își trecuse 
cu succes examenul de diplomă la 
Arhitectura și pe sora ei Aviva 
Iosub. studentă în anul IV la Con
strucții. După un drum cu peripe
ții, mai ales pe porțiunea de ur
cuș de la „Cota 1400" Ia ,,Vîrful 
cu Dor” se odihneau cîteva minu
te, oentru a pleca mai departe la 
Padina „unde statem așteptate de 
un grup mai mare, vreo 20 de 

băieți și fete, toți studenți la Po
litehnică, Ia Construcții, la Univer
sitatea ,.C. I. Parhon", etc. Vrem 
să facem schi — ne-au spus ele 
— și sân tem sigure că ne vom 
simți bine, pentru că avem doi 
organizatori care și-au dovedit ta
lentul și priceperea cu ocazia altor 
excursii: Dinu Cernescu, din anul 
IV regie și Mihai Cicoti din a- 
nul IV chimie". Din grupul lor 
mai făceau parte viitorul inginer 
constructor Vlad Pooescu, viitoa
rea doctorlfă Adina Gherga, viito
rul inginer Barbu Olănescu. scri- 
mer de frunte ți multi alții.

*

cele zece zile

In drum spre Vîrful cu Dor...
Text și fotografie de M. TUDORAN 

își dăduseră________________________ _____

_ . por-
destul de mare de teren, în 
uniform. Bucuros că poate 
în ajutorul deținătorilor de 
sportive din

Vacanța s-a terminai. Căminele 
și-au primit din nou locatarii.

Mul fi dintre ei au avut prilejul, 
în zilele de vacantă, să-și cunoas
că fara, să-i admire frumusețile, 
să se bucure de viată în mijlocul 
naturii. Mai este oare nevoie să 
spunem cu cită rlvnă s-au pre - 
zentat ei din nou la cursuri ?

Pe drumul de țară care duce la 
fermă, la Fundulea, am întîlnit 
in flăcău.

— O fi departe ferma?
— Aș, uite-o colo! mi-a răs

puns el. Dar prea multă lume n-o 
să găsiți fiindcă azi e sfirșit de 
săptămînă și, știți, oamenii se dis
trează...

— Foarte bine! m-am bucurat 
eu. Probabil că acum, la sfirșit 
de săptămînă, se mai face și puțin 
sport.

— Se vede treaba că nu ne cu
noașteți încă, pe noi cei de la 
fermă. Situația noastră cu fotba
lul... cu sportul... Vă spun eu. Ba
teți drumul degeaba! La fermă 
nu-i nimeni. Dar fiindcă sînteți, 
cum se zice, cu sportul, merg și 
eu intr-acolo. Vroiam să mă duc 
la nuntă în sat, pentru că atunci 
cînd am vrut să joc ping-pong, 
n-am putut. Nu că n-avem cu ce... 
Slavă domnului, avem de toate. 
Și masă, și paletă și mingi... Joacă 
însă numai președintele cu frate- 

Discutam cu tov. Crișan, pre
ședintele comitetului C.F.S. re
gional Bacău, despre posibilită
țile de a se ieftini întreținerea 
curentă a bazelor sportive. Și 
mi-a povestit omul o pățanie a sa 
din cursul verii trecute. Dibuise 
el la Oradea, la terenul Progresul, 
un aparat pe cit de simplu pe 
atît de ttil, pentru stropirea ga
zonului. Era vorba despre o ma
șină ingenios concepută, bazată 
pe sistem rotativ, care stropea, 
fără a fi supravegheată, o 
țiune 
mod 
veni 
baze 
Bacău, tov. Crișan 
s-a interesat de 
proveniența aces
tui aparat. După 
multe greutăți (to 
varășci de la Pro
gresul păstrau un 
secret teribil în jurul întregii 
chestiuni) el a aflat. In sfirșit, că 
aparatul fusese confecționat la fa
brica „înfrățirea", cu posibilități 
locale. Interesîndu-se la fabrică 
i s-a spus însă că ...întreprinde
rea nu are capacitatea de produc
ție necesară pentru a efectua o 
comandă de... 4 aparate de stropit.

O altă problemă epinoasâ este 
aceea a cosirii ierbii de pe tere
nuri. Nu totdeauna gazonul este 
de cea mai bună calitate și dese
ori e! uită să se mai oprească din 
„.creștere, așa incit terenurile această sugestie și sperăm că
din Bacău (și nu numai din Ba
cău! trebuiesc „tunse" foarte des. 
In termeni „.contabili, asta în
seamnă oameni special plătiți

de

pentru o astfel de treabă sau, a- 
tunci cînd posibilitățile lasă de do
rit, o iarbă lungă cit o zi de post, 
de se pierde mingea în ea. Nu-i 
vorbă, o mașină de tuns iarba, cu 
tracțiune hipo, sau una mai sim
plă, care să funcționeze prin îm
pingere manuală, ar rezolva 
minune problema. Dar... unde să 
găsești o asemenea mașină?

Și totuși, soluția ambelor pro
bleme n-ar mai constitui o bătaie 
de cap dacă U.C.E.C.O.M. și-ar 
pleca urechea l.a aceste nevoi ale 
sportivilor și ar căuta să le sa
tisfacă, încredințînd uneia dintre 

unitățile sale de 
producție sarcina 
de a confecționa 

r er aceste utilaje sim- 
ple dar atît de ne- 
cesare. Ar exista, 
poate, obiecțiunea 
că această măsură 

ar implica profilarea unei coope
rative special pentru acest gen de 
produse, iar cererea redusă nu 
permite o asemenea operație, des
tul de costisitoare. Dar să nu ui
tăm că aceste două aparate nu 
sînt necesare numai îngrijitorilor 
de baze sportive, ci și îngrijitori
lor de parcuri, grădini, etc. Deci, 
ar fi asigurată desfacerea unui 
număr suficient de mașini de tuns 
iarbă și aparate de stropit, pentru 
a justifica preocuparea pentru 
confecționarea lor în număr mare. 
De aceea, facem U.C.E.C.O.M.- 

ea va fi primită favorabil, spre 
bucuria tuturor beneficiarilor și 
Îngrijitorilor de baze sportive.

V. A. 

te lui, „ping-pongistul”! Duminica 
e toată a lor, celelalte zile ale 
săptămînii la fel. Mai joacă 
Stane, dacă poți...

Tovarășul meu de drum mor
măi înciudat și de la o vreme, 
văzînd că nu-i răspund nimic, re
luă :

— Dar dumneavoastră, probabil 
vă plictisiți... Nu vă uitați la 
mine, că vorbesc prostii. La noi, 
la ferma noastră vreau să zic, 

. s-ar putea face sport. Și-ar mer
ge strună, nu altceva. Că doar fer
mă ca aici, la Fundulea, bogată și 
frumoasă, nu întîlnesti să colinzi 
întreaga țară...

Iată-ne ajunși la gospodărie. A- 
veau dreptate sportivii de la Loco
motiva (care vizitaseră gospodă
ria din Fundulea cu două 'săptă- 
mtai în urmă) : „fermă ca asta, 
mai rar“... O sală de spectacol 
care poate rivaliza dacă nu ca 
spațiu, cel puțin ca frumusețe, cu 
cele din București. Club, bibliote
că, blocuri muncitorești... In sala 

clubului, față-n față, cei doi frați: 
Ion Bundoia (președintele colecti
vului sportiv, în mîna și în casa 
căruia se găsesc totdeauna cele 
trebuincioase jocului de ping- 
pong, și Nicu (mezinul), își dis
putau întîietatea.

— Probabil că la dumneavoa
stră Spartachiada merge ca pe 
roate — am intrat noi, direct în 
subiect. Admiratori aveți, jucători 
de asemenea...
- Da! La noi s-a terminat Spar
tachiada! N-am fost prea mulți, 
fiindcă nu poți trage omul de 
mînecă să facă sport...

— Dar știu că Ia dumneavoastră 
sînt aproape 200 de muncitori. 
Care este numărul celor înscriși 
în colectivul sportiv ?

— Aproape 25!
— Și la întrecerile Spartachia- 

dei cîți participant! au fost ?
— Păi să numărăm; 8 la șah... 

aproape 10 la ping-pong... și tot 
cam atîția la schi. Totai 28! 
La noi nu sînt mulți jucă
tori de tenis de masă, m-a asi
gurat în continuare președintele. 
Doar cîțiva. Restul, niște începă
tori, nu știu să țină paleta în 
mînă! Știu doar atît: țaca-țaca și 
iar țaca-țacal...

Concluzia președintelui nu mi-a 
plăcut de fel. Ba la sfirșit, ca să 
mă convingă să scriu un repor
taj „ca-n povești”, m-a luat de-o 
parte și mi-a spus: Gospodărie ca 
a noastră, mai rar. Totul frumos, 
totul nou: activitate culturală 

cum nu există în altă parte. Ața 
că nu se face ca tocmai despre 
sport să scrieți... Și să nu credeți 
că nu vrem să facem treabă. Dar 
ne este imposibil! Imposibil"...

V. S.

ln primele zile ale acestui an, în 
vitrinele librăriilor a apăruf o nouă 
carte pentru șahiști: Idei noi în 
șahul artistic” de Ing. Paul Fara- 
go. Autorul este un cunoscut maes
tru al compoziției șahiste, o celebri
tate pe plan mondial in această 
specialitate, ceea ce reprezintă, de-- 
6jgur, un prim punct de atracție 
pentru lectura acestui volum, un 
altul constituindu-1 faptul că ne 
aflăm în fața primei cărți ronn- 
nești tratînd despre șahul artistic,
— ramură de sine stătătoare a jo
cului de șah propriu-zis.

Profităm de acest prilej pentru 
a defini încă odată ce înțelegem 
prin „șah artistic”. O analogie 
simplă cu o altă disciplina spor
tivă, patinajul — unde există pa
tinajul artistic ca formă evoluată 
a patinajului obișnuit — ne ghi
dează în materie. Aidoma patina
torului, care folosește lunecarea pe 
gheață ca mijloc de prezentare a 
unor mișcări stilizate 'a maximum, 
constituind în întregul lor o „fi
gură” sau o „temă”, tot așa com
pozitorul de probleme de șah cau
tă să ne prezinte în forme cizelate, 
dezbrăcate de orice material de 
prisos, anumite combinații tipice, 
posibile pe tabla de șah, avînd în 
structura lor elemente estetice și 
originale.

Farago este un neobosit cerce
tător al final-urilor, el a’cătuiește 
poziții în care lupta figurilor albe 
ș negre este dusă cu fineji extre
me și îndrumată continuu pe căi
le unei logici desăvîrșite. Acesta 
și este, de altfel, scopul șahului 
artistic. El nu slujește numai ta 
desfătarea minții .„Tistului, ci îl 
Învață să judece logic, în chup 
creator, scutindu-1 de șablonul și
— pe de alta parte — de compli-

O carte pe ntra iubitorii de șah
națiile uneori haotice ale partidei 
de turneu, care prea adesea sacri
fică eleganța combinativă în folo
sul necesităților; prozaice ale luptei 
în concurs.

Vom ilustra cele de mai sus cu 
un exemplu extras din cartea des
pre care discutăm (pag. 1141.

Poziția din diagramă rezultă du
pă mutările introductive ale stu
diului : l.e€:d7 Cg7—e6 2.g6—g7' 
Ce6—d8 3..\'c8—b7 Na2—c4! Ul
tima mutare a negrului (o adevă
rată poantă) ridică greutăți ne
bănuite în găsirea remizei pentru 
alb. Este clar că acesta, pentru a 
rezista, nu poate decît să „pendule
ze*  cu nebunul. Dar unde sâ-1 ducă? 
La 4.Ne4 urmează 4...Ng81 5.NÎ3 
(g2) d5 și 6.„d4 cu cîștig. Varian
tele 4.NI3 NI7 I și 4.Ng2 Ne6! ne 
fac să Înțelegem și mai bine pe
ricolele care amenință pe alb E- 
xistă totuși un ..cîmp irari.-" de 
unde nebunul alb poa’e ' do
min? pe cel negru 1 Cj 4..Vhl I! 
(mutare de o rară spectaculozitate) 
albul va avea răspunsuri eficace Ia 
toate continuările adversarului: 
4...Ng8 5.Ne4 d5 6.Nh7 ! Nf7 7.Ng6 
cu ,.urmărire eternă”; 4...Nf7 
5.Nf3 ! d5 6Nh5 Ng8 7.Nf7!; 4... 
Ne6 5.Ng2! d5 6.Nh3 Ng8 7.Ne6! 
C:e6 8.d8D+Cid8, (8... R:d8
9.Rb8) pat. O remiză care echi
valează cu victoria logicii și a 
esteticii, reunite în șah...

Poziții și rezolvări de acest fel 
abundă ta paginile cărții lui Fa- 
rago, unde iubitorul de șah găsește

Recenzie
O

materia; pentru multe ore de re
creație. Este adunată acolo munca 
de o viață a unui om îndrăgostit 
de specialitatea sa și care se bu
cură de o apreciere unanimă.

Lucrarea nu este, însă, scutită de 
imperfecțiuni. Unele sînt datorate 
acelora care au țesut haina 
tiparului pentru opera Iui Farago.

REMIZA
Prea mu1 te greșeli de corectură 
(pe care erata de la ultima pagi
nă le ignorează, complice), unele 
stîngăcii în așezarea și numerota
rea diagramelor, ca și în alegerea 
caracterelor de literă... Am fi dorit 
mai multe diagrame, de iormat 
mic, care să îndrumeze pe cititor 
în labirintul variantelor tunul din 
studii poartă chiar motto-ul de 
„Labirint”). Mai sînt și note mar
ginale care se contrazic, altele se 

repetă inutil. Un tablou al rezulta
telor înalte obținute de autor în 
concursurile de compoziție nu era 
de prisos, ca și un index a! lucră
rilor, pe baza materialului folosit 

Stîngăcii sînt și ta textul pro
priu-zis. Redactarea suferă cîte- 
odată de aglomerare inutilă și lip
să de precizie. Un termen tehnic 
de bază, cum este „dualul" se 
definește (la pag. 36) cu totul 
impropriu • „... o variantă care în
cepe de 1a mutarea a 2-a sau a
3-a  a soluției" In compoziția șa- 
histă, variantele sînt determinate 
de mutările negrului, pe cînd dua. 
luri sînt alte posibilități (nedori
te) în jocul albului. Neclar sînt 
prezentate condițiile (de fond și 
formă) pe care trebuie să le înde
plinească un studiu bun, iar defi
niția de La pag. 38 este cu totul 
gratuită. La pag. 43, autorul afir
mă că „promoția minoră” este jus. 
tificată numai de tema pat-uiui, 
'ceea ce este inexact. Comparația 
unui studiu (pag. 112) cu operele 
lui Homer, Beethoven, Keops 
(! ?) — chiar pusă în gura unui 
personaj de nuvelă — este cel pu
țin exagerată.

In multe cazuri, lipsește o le
gătură necesară între studii și 
teoria finalurilor, de care aparțin 
firesc. Autorul trece sub tăcere 
faptul că — de pildă — studiile 
Nr. 26, 27, 53 se bazează toate pe 
același capitol de teorie (Damă 
contra pion marginal) în care sînt 
demonstrate cu precizie geometri

că limitele posibilităților de cîștig 
ale damei. O explicație în acest 
sens ar fi lămurit pe cititor, care 
rămîne fără o idee precisă asu
pra materiei respective.

Gruparea studiilor pe baza în
rudirii tematice se dovedește ade
sea forțată, ajungîndu-se astfel ca 
la capitolul „Zugzwang” să fie 
exemplificat un singur studiu. Or
dinea dată lucrărilor nu este în
totdeauna fericită, multe dintre 
ele puțind chiar să lipsească sau 
să fie grupate, prescurtat, într-un 
capitol suplimentar. In cîteva stu
dii au trecut neobservate dualuri 
sau chiar dublesolutii. ceea ce este 
însă inevitabil față de vastitatea 
culegerii.

In sfirșit, trebuie să notăm că 
lipsuri are și introducerea care 
precede textul autorului. Ea nu 
prezintă în mod suficient dezvol
tarea actuală a compoziției șahiste 
în întreaga lume și trece ușor pes
te activitatea, adesea rodnică, a 
tinerilor compozitori autohtoni, e- 
levi ai luă Farago.

Firește, ne-ain oprit mai mult 
asupra deficiențelor volumului mu- 
mai pentru a contribui la întregi
rea și ameliorarea unei eventuale 
ediții următoare. N-am dori însă 
să lăsăm impresia ca ne aflăm în 
fața unei încercări numai în parte 
reușite. Dimpotrivă. Prin bogăția 
de conținut și —mai ales — prin 
ineditul pe care-1 prezintă pentru 
cititor multe din valoroasele lu
crări ale maestrului Farago (pre
zentate la concursuri peste Iiotare 
și nepublicate încă la noi) cartea 
aceasta este de maxim interes 
pentru toți șahiștii. Ea este sortit! 
fără îndoială, unui desăvîrșit suc 
ces.

RADU VOIA



DINAMOVIȘTn TIN CU TOT DINADINSUL 
SĂ RĂMINĂ CAMPIONI LA RUGBI...

„In fiecare luni, miercuri și vi
neri după-amiază avem antrena
ment în aer liber pe unul din tere
nurile parcului Dinamo". Cu aces
te cuvinte ne-a întîmpinat, volubil, 
cu nelipsita-i țigară în colțul gurii, 
Artur Vogel, antrenorul echipei 
campioane de rugbi a țării noastre 
— Dinamo București. Din curiozi
tate, și, de ce n-am mărturisi-o, și 
spre a controla aceste spuse, ne-am 
deplasat într-una din zile pe sta
dionul Dinamo pentru a asista la 
această prematură „întîlnire" din
tre jucătorii de rugbi și balonul o- 
val.

I-am găsit acolo nu numai pe 
rugbiști. Erau prezenți la „datorie" 
cicliștii, sub conducerea antreno
rului M. Mihăile&cu, care pregăteau 
probabil viitoarele ciclocrosuri, fot. 
baliștii, care în speranța recuceri
rii titlului pierdut au ieșit și ei pe 
teren, împreună cu antrenorul lor 
Angelo Niculescu, și, mai devre
me ca în alți ani, atlețiî. Dar să 
revenim la subiectul reportajului 
nostru...
UN TITLU ESTE MAI UȘOR DE 
CUCERIT DECIT DE APARAT!

Aceasta este părerea cvasiuna
nimă a jucătorilor echipei de rug
bi Dinamo București. De aceea, 
neținînd seama de rînduielile na
turii și făcînd concurență sporturi
lor de iarnă, grijulii, rugbiștii dina- 
moviști au ieșit la antrenamente în 
aer liber. După obișnuita încălzire 
s-a jucat un meci în toată regula 
(două reprize a 30 minute) între 
două echipe, Dinamo A și Dinamo 
IX. (din categoria B). S-au experi
mentat noi scheme tactice, 
s-a verificat tehnica individuală, 
s-a îmbunătățit pregătirea fizică. Au 
învins, conform așteptărilor, cam
pionii, dar aceasta interesează mai 
puțin. Interesează în special fap
tul că prezența a fost aproape to
tală: Oiteanu, Ghiuzelea, llie Ion, 
F. Ghiondea, Gherasim, Vantropa, 
Titi Ionescu, Zlătoianu, Petrache, 
Florescu, Doruțiu. Ciobanu, Aldea, 
Sebe, Floarea. Mai erau prezenți
pe margine Iordăchescu și Dumi
trescu, veniți de curînd de la Her- 
culane, care nu sînt încă puși Ia 
nunct cu pregătirea fizică. Absen
ți, doar Voicu, Szilaghi și Barbu. 
Și, în felul acesta, ați făcut cunoș
tință cu întreg lotul echipei cam
pioane: 20 de jucători. Un lot des
tul de restrîns față de duritatea 
unui campionat republican, dar 
plin de vigoare, prin tinerețea sa. 
Intr-adevăr. Dina no și-a întinerit 
substanțial echipa. Media vîrstei 
oscilează între 24—25 ani. Poate 
sînteți curioși să-i cunoașteți și pe 

cei mai „bătrîni"; ei sînt ■ Ghiu
zelea și Voicu, care numără 29 de 
primăveri.
AVEM CEA MAI PUTERNICA 

ECHIPA DIN ULTIMII ANI
„Deși avem de apărat un titlu, 

și sarcina noastră este implicit mai 
grea — ne-a declarat căpitanul e- 
chipei dinamoviste, Titi Ionescu — 
am toată Încrederea în forțele e-

O CONSFĂTUIRE BINEVENITĂ
De curînd, G.C.F.S. a organizat 

împreună cu secția de învățămînt 
din regiunea Pitești o consfătuire 
asupra educației fizice în școlile 
acestei regiuni. La consfătuire au 
participat șefii secțiilor raionale 
de învățămînt, metodiști, directori 
de școli, activiști ai C.C.F.S. și 
profesori de educație fizică.

Aspectele activității de educație 
fizică din școlile regiunii Piiești 
și căile de îmbunătățire ale aces
tei activități au fost tratate de 

prof. N. Macovei, metodistul regi
unii. Din referat a reieșit că în 
regiunea Pitești — cu excepția o- 
rașejor Rm. Vîlcea și O. Lung — 
activitatea de educație fizică din 
școli rezolvă în mică măsură sar
cinile sale. Printre principalele 
cauze care frțnează această acti
vitate autorul referatului a menți
onat : subaprecierea rolului educa
ției fizice de către multi directori 
și profesori; baza materială insu
ficientă, Ia care se adaogă proas
ta întreținere a sălilor și terenuri
lor ; deficiențe în metodica alcătu
irii lecțiilor în special în privința 
densității și a'folosirii unui conți
nut variat și atractiv; exigență 
scăzută din partea profesorilor fa
ță de frecvența și ținuta elevilor 
la lecțiile de educație fizică.

In partea a doua a referatului 
au fost accentuate problemele pri

chipeî noastre. Consider formația 
pe care o vom prezenta anul a- 
cesta mai „grea“decit cea din 
ultimii ani. Plecarea lui Paloțanu 
a fost compensată prin crearea a 
trei pivoți în margine: Doruțiu, 
Zlătoianu și Ciobanu. In plus, gră
mada noastră este mai puternică 
prin găsirea formulei de linia a 
doua — Ciobanu. Doruțiu. Prin ve
nirea Iui Florescu ea va ciștiga in 
combativitate. In ceea ce privește 
trei sferturile, acestea dețin încă 
de pe acum o formă dintre cele 
mai bune, iar omogenizarea lor 
este pe cale de a fi realizată".

— Ce ne puteți spune despre ce
lelalte echipe ?

— Cred că celor patru echipe 
candidate „permanente" în lupta 
pentru un loc fruntaș, li se va ală
tura și Știința București. Cea mai 
periculoasă adversară a noastră 
socot însă că va Fi Energia I.S.P. 
care anul trecut și-a întinerit echi
pa și dispune de o foarte valo
roasă linie de trei sferturi „ma
eștri" în atac. Prin aportul lui Pa- 
loșanu și echipa C.C.A. apare în
tărită. In schimb. Locomotiva Gri- 
vița Roșie a pierdut cîțiva jucători 
tineri de valoare."

I-am muițumit căpitanului echi
pei dinamoviste pentru amabili
tatea cu care a răspuns întrebări
lor noastre și ne-am adresat lui 
Fane Ghiondea care se ocupă de 
organizarea unei competiții origi
nale : „Dinamoviada de rugbi".

— Peste cîteva zile jucătorii di- 
namoviști se vor avinta in primele 
întreceri oficiale ale anului 1957. 
ne-a spus Ghiondea. Este vorba 
de un turneu de rugbi. in „șapte" 
la care vor participa în cadrul u- 
nor echipe omogene, toți jucătorii 
noștri. Rostul competiției este de 
a antrena jucătorii, înaintea cam
pionatului. Neavînd voie să lo
vești balonul cu piciorul și ju. 
cîndu-1 numai cu mina iți perfec
ționezi tehnica individuală.

După cum se vede, dinamoviștii 
au pentru anul 1957 speranțe 
mari și preocupări intense..

Antrenorul Artur Vogel se ocupă de fiecare linie in parte. 
Iaiâ-l dind indicații in legătură cu tatonarea corectă a balonului. 

Foto N. NICULESCU

vitoare la asigurarea condițiilor de 
lucru și la aspectele metodice 
(planificarea activității, structura 

și densitatea lecției, folosirea pro
gramei și modul de notare al ele
vilor) dîndu-se indicații și exem
plificări concrete r.supra felului în 
care trebuie rezolvate aceste as
pecte. Referatul a fost urmat de 
numeroase discuții care au ridi
cat probleme importante pentru 
îmbunătățirea procesului educației 
fizice școlare.

Prof. Petre Darie din Rm. Vîl
cea, după ce a împărtășit din ex
periența realizată în cadrul școlii 
în care funcționează, a propus re
organizarea campionatelor școlilcr 
medii în așa fel ca fazele finale 
să nu coincidă cu perioadele de e- 
xamene, iar disciplinele sportive 
cuprinse jn campionat să fie sta
bilite pe o perioadă de 4—5 ani, 
dîndu-se astfel posibilitate profe
sorilor să-și planifice munca în 
perspectivă.

Profesorul metodist Anton Pe
trescu a dovedit prin propunerile 
făcute că este un bun cunoscător 
al problemelor educației fizice șco
lare. El a accentuat asupra în
semnătății deosebite a educației 
fizice în rîndurile elevilor din cla
sele 1—4 și asupra necesității de 
a se asigura continuitatea activi

Este oare biroul comisiei
Un proces în plină dezbatere 

fără magistrați. Cam așa apar 
disputele unor membri din birouri
le unor comisii centrale în timpul 
ședințelor de lucru ale acestor or
gane voluntare a căror menire este 
conducerea dezvoltării unei anu
mite discipline sportive in întrea
ga țară. Sezisați nepotrivirea! Rol 
de conducător, atmosferă de... tri
bunal!

Sînt mai multe cazuri de acest 
gen. Ne vom opri — deocamda
tă — asupra unuia, întrucît bu- 
cureștenii care au trecut acum cî
teva zile pe str. Vasile Conta au 
observat cu indiferență Ia ora 18, 
cu mirare la ora 21 și cu sur
prindere spre miezul nopții lumi
nă la aceeași fereastră a sediu
lui C.C.F.S. Ghinionul lor a fost 
că fereastra luminată era la eta
jul VI, căci altfel ar fi asistat 
(fără „coadă" la bilete) la faze
le palpitante de box ...oratoric o- 
ferite de unii membri ai birou
lui comisiei centrale de... tir. Noi 
am avut (ne)plăcerea să asis
tăm la acel spectacol.

Fum mult (să-l tai cu cuțitul), 
figuri obosite (spre miezul nop
ții), însă discuțiile se desfășurau 
cu aprindere. Pe marginea unui 
referat al colegiului central al 
antrenorilor, al cărui subiect lă
sa impresia unei analize a activi
tății rodnice de anul trecut a 
tehnicienilor, se declanșase în 
fond o dispută aprigă — dar per
sonală — între doi membri ai 
colegiului de antrenori și totoda
tă component ai biroului comi
siei centrale (Grigore Ioan id și 
Petre Cișmigiu). De aceea nu es
te important să vă relatăm fazele 
(citiți: intențiile) disputei sau să 
precizăm care dintre părți apăra 
corectitudinea și obiectivitatea. 
Cert este că duelul nu avea loc 
numai între patru ochi (dacă 
păstra acest cadru limitat n-ar fi 
deranjat pe nimeni), ci reținea 
de la alte preocupări — intr-ade
văr importante — o seamă de oa
meni cu munci de răspundere în 

tății cadrelor care predau educația 
fizică.

Interesante au fost și probleme
le ridicate ca și propunerile făcu
te de restul participanților: orga
nizarea de concursuri interne în 
fiecare școală, tinzîndu-se spre 
crearea unei tradiții sportive (prof. 
Oțeleanu); importanța notei ' de 
educație fizică (prof. Iosifescu) ; 
continuarea organizării de con
cursuri pentru educația fizică cu 
învățătorii (directorul Mihuț) ; re
glementarea orelor de educație fi
zică în școlile profesionale (prof. 
Fețeanu).

In încheiere au luat cuvîntul 
Emil Ghibu, reprezentant al 
C.C.F.S./C.M., Radu, șeful secției 
învățămînt Pitești, și Duduleanu 
președintele comitetului regional 
CF’.S. Pitești, care au concretizat 
aspectele organizatorice și meto
dice necesare îmbunătățirii meto
dice a activității de educație fizi
că în rîndurile elevilor din școlile 
acestei regiuni.

Considerăm că este util ca e- 
xemplul regiunii Pitești să fie ur
mat șl de alte regiuni, deoarece 
prin astfel de consfătuiri se aduce 
o însemnată contribuție bunei ori
entări a pricipalilor factori care 
răspund de educația fizică din 
învățămînt

centrale de tir o instanța a disputelor personale?
statut nostru și care se adunase
ră la această ședință pentru a fi
xa jaloanele activității generale a 
tirului în anul în care am pășit 
Iată ridicolul: de la probleme 
atît de importante să cobori ta 
dispute de interes strict personal!

Și nu a fost atunci pentru pri
ma oară (sperăm însă să fi fost 
pentru ultima dată!) cînd o bună 
parte din timpul dăruit de acti
viștii voluntari a fost consumat 
pentru astfel de nimicuri. Aproa
pe totdeauna cînd sînt de rezol
vat probleme Importante (alcătui
rea loturilor reprezentative, repar
tizarea materialelor, transferările 
sportivilor etc.) se găsesc unii 
activiști, care uitîndu-și rolul de 
conducători și implicit obiectivita
tea, interferează în discuții argu
mente cu un pronunțat iz de in
teres personal și subiectivism. Ei 
nu mai sînt astfel colaboratori ai 
organului suprem de muncă ob
ștească, cu orizont larg de dez
voltare generală, ci devin avocați 
pledanți ai colectivelor și asocia
țiilor sportive din rîndurile căro
ra fac parte sau, mai rău, ai spor
tivilor cu care sînt prieteni. De

Pe margiiea M«hi regulament iuteruational de lupte

Modificări esențiale, măsuri radicale
„Ce repercusiuni au asupra pro

cesului de instruire-antrenament 
schimbările survenite în regula
mentul international de lupte ?“ 
ne-am adresat antrenorului Vascu 
Popovici.

„Aș putea răspunde pe scurt: 
foarte mari. Dar consider că dind 
acest răspuns „diplomatic" aș ră- 
mine dator colegilor mei. antre
nori și sportivi activi. De aceea 
voi încerca să răspund mai pe 
larg la întrebarea de mai sus" a 
replicat Vascu Popovici.

„Poftim"...

„După cum este binecunoscut, 
timpul de luptă a fost redus de 
la 15 la 12 minute, iar apăra
rea în reprizele de parter nu 
mai este strict obligatorie. Față 
de aceste modificări esențiale se 
impun deci măsuri radicale in 
sistemul de pregătire. Se va ur
mări formarea unor luptători ra-. 
pizi, care să lupte intr-un regim 
de viteză mult crescut față de cel 
utilizat pină acum. Antrenorii au 
datoria să utilizeze toate mijloa
cele prin care să se atingă acest 
scop. In acest sens se va pune un 
accent deosebit pe sporturile com
plimentare (atletism, baschet fi 
alte jocuri sportive), insistîndu-se 
mal ales asupra vitezei in acțiu
nile întreprinse. De aceea, durata 
desfășurării acestor iocuri trebaie 
să fie scurtă.

„Dar antrenamentele specifice ?"

„In ce privește felul de desfășu
rare al antrenamentelor pe saltea, 
eu cred că, in cadrul aceleiași șe
dințe de pregătire, sportivul tre
buie să susțină 2 angajări (la ince. 
putui pregătirii) sau chiar trei (In 
perioada precompetițională). Tim
pul de luptă trebuie redus, pu- 
nindu-se accentul pe viteza în e- 
xecuție și pe deplasările pe saltea. 
La primele antrenamente, angajă
rile pot merge pină la 6—8 mi
nute. Treptat se poate ajunge la 
timpul reglementar de luptă de 
12 minute (după circa 6—8 săp- 
tămini de pregătire). In căzui 
clnd s-a ajuns ca în cadrul ace
luiași antrenament să se facă 3 

lupte, totalul acestor angajări nu 
trebuie să depășească 30 minute, 
împărțite de așa natură. Incit în 
prima parte a antrenamentului să 
se execute e angajare regulamen
tară de 12 minute. De e templu, 
dacă în cele 3 angajări s-a ajuns 
la un timp total de 24 minute, a- 
cesta poate fi împărțit în felul 
următor: 12 minute de luptă re
glementară (5+2+2^-3), iar in 
următoarele 12 minute două an
gajări de cite 6 minute (2 minute 
de luptă in picioare șl 2 reprize 
de cite 2 minute de luptă la par
ter).

In noul sistem de pregătire, 
foarte utile stnt angajările pe re
prize scurte dg cîte 3—4 minute 
cu pauze de cîte un minut (la în
ceput două minute) între ele. 
Treptat — și în acest caz pe mă
sură ce avansează pregătirea, 
primo, angajare poate avea ca da
tați 12 minute de luptă fără pau

aceea se lungesc interminabil șe'J 
dințele, irosindu-se mult timp pre-*,  
țios; de aceea, de multe ori, rezol-1 
varea problemelor principale în- 
tîrzie (vezi omologarea recordu
lui lui Ștefan Petrescu); de aceea 
biroul comisiei centrale de tir nu 
are suficientă autoritate nici în 
fața organului de stat pentru pro
blemele sportive și nici chiar în 
fața tuturor trăgătorilor.

Ce s-ar întîmpla dacă aceste 
dispute neprincipiale ar fi total 
eliminate? Simplu: ședințele ar ti 
mai scurte și mai pline de conți
nut rezolvarea problemelor ar de
veni operativă, organul obșteso 
s-ar bucura de întreaga autoritate, 
care i se cuvine de fapt, iar bi
roul comisiei centrale de tir ar 
reuși să-și completeze capitolul 
succeselor și așa destul de bogat.

P.S. Să ne scuze unii membri 
ai birourilor comisiilor centrale 
de scrimă, ciclism etc. că nu 
i-am preferat ca subiect în aceas
tă notă. Considerăm că aspectele 
oferite de biroul comisiei centra
le de tir le sînt suficiente pentru 
a se putea... recunoaște.

ze. După această angajare, lup
tătorii pot efectua mai aeparte 
lupte pe reprize scurte de 3—4 
minute, cu pauze Intre ele, numă
rul acestor reprize conformîndu- 
se stadiului de pregătire al spor
tivilor respectivi.

„Ce se vor face acum luptătorii 
care se bazau pe lupta de la par
ter ?“

„Fără îndoiala, foarte mulți 
dintre luptătorii noștri sînt serios 
handicapați din cauza scurtării 
reprizelor de parter'și, mal ales, 
a faptului că noul regulament 
permite ridicarea șl continuarea 
luptei în picioare in reprizele al
ternative de parter. Marea majo
ritate a luptătorilor noștri și-au 
axat în trecut pregătirea pe lupta 
din parter, aceasta în dauna lup
tei din picioare. Treptat a dispă
rut și caracterul spectacular al 
acestui sport, fapt care ține pe 

^spectatori departe de întrecerile 
de acest gen.

In noul sistem de pregătire tre
buie pus deci accentul pe lupta 
din picioare, căreia regulamentul 
îi rezervă 8 din cele 12 minute 
de luptă. La aceste 8 minute se 
mai adaugă și acelea pe care un 
luptător bine pregătit și le poate 
realiza, ridicindu-se și continuînd 
lupta in picioare.

Antrenorilor le revine mai ales 
în această privință o sarcină 
foarte dificilă și de mare răspun-, 
dere ; să determine schimbarea de 
la un stil de luptă la altul, de la o 
concepție la alta. Sarcina trebuie 
necondiționat îndeplinită, fiind în 
joc progresul sportului luptelor, 
menținerea șl ridicarea prestigiu
lui cucerit de sportivii noștri în 
întrecerile internaționale.

Trebuie pus un accent deosebit 
pe asimilarea procedeelor de luptă 
din picioare (tururile de șold, de 
cap, salturile, ruperile din față, 
șuruburile etc.) Ținînd seama în
să că luptătorii noștri cunosc mal 
bine lupta de la parter, că au ob
ținut de altfel succese datorită 
acesteia, dar că și în această pri
vință ei au „serioase lipsuri, antre
norii trebuie să lucreze serios pen
tru ca elevii lor să poată trage 
totuși în continuare foloase din 
această superioritate. Astfel. in 
lupt*  de la parter va trebui să 
se lucreze scurt peste adversar, 
acesta sd fie încontinuu fixat, să 
fie utilizate acele acțiuni care nu 
perrr.it adversarului contraproce- 
dee, ridicarea din parter. Cred că 
va trebui să se insiste asupra re
busului de jos, suplesului, a cen
turii laterale, a simplului și du
blului nelson etc., da? va trebui 
să se renunțe la reburul din pi
cioare cu eliberarea repetată a 
adversarului.

Trecerea la un stil activ de lup
tă, mai eficace și mai spectacu
los, depinde atît de antrenori cit 
și de luptători. De munca tor de
pinde — așa cum am mai spus — 
progresul necontenit al sportului 
luptelor din (ara noastră.

perrr.it
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POIANA STALIN 11 (prin tele
fon). Pîrtiile din Postăvar aii cuncs- 
cut o vie animație la sfîrșitui săptă- 
mînii trecute cind au avut loc aici 
întreceri alpine rezervate juniori
lor și seniorilor, iar pentru spe
cialiștii probelor nordice s-a 
desfășurat programul duminical 
de sărituri de pe trambulină. Or
ganizatorii au avut de rezolvat 
probleme Îndeajuns' de dificile.

A
(Dinamo) învingători

N. Pandrea (C.C.A.) a ciștigat 
'gupa „Valea Lupului" la slalom, 
in acest an, Pandrea, pe care-l 
vedeți într-o aiitudire nu prea... fa
vorabilă (derapaj in poartă) se a- 
nunță drept unul dintre cei mai 
îndreptățiți aspiranți la titlul de 
fveim slalomist al nostru.

Foto: EM. VALERIU ....—■ ■ aviației soastre sportive manifes-
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Vești de la corespondenți
■ Zilele trecut*  a început la 

TImăvem desfășurarea primului 
concurs pentru cucerirea insignei 
de schior, organizat de comitetul 
CJF.S. local și la care participă 
copii în're 13—15 ani. După pri
mele întreceri, insigna de schior 
• fost cucerită de elevii Școli» 
Profesionale Tîrnăveni.

/. Hasașiu
_ ■ Din inițiativa consiliului spor- 

\ tiv regional Recolta din regiunea 
Stalin, pe lîngă colectivul sportiv 
Recolta IPROFIL Măgura Cod- 
lei a luat ființă de curînd un cen
tru de. ciclism. Deși zăpada nu 
•-a topit în întregime, pe șoseaua 
asfaltată Codlea — Or. Stalin 
pot fi văzuți zilnic la antrena
ment numeroși tineri din Codlea. 

constituie o 
mișcarea 

la sale.
N. Dumitrescu

■ De curînd, în sala de sporturi 
a uzinelor „Ianoș Herbak" din 

Ciut a avut loc o frumoasă festi
vitate sportivă organizată de co
lectivul Flamura Roșie „Ianoș 
Herbak". Cu acest prilej asociația 
Flamura Rcșie a decernat nume
roase premii și distincții ssportivi- 
lor fruntași și activiștilor care 
s-au evidențiat în activitatea din 
cadrul acestui colectiv. O serie de 
sportivi printre care Eva Fodor, 
campioană republicană pe anul 
1956 la poliatlcn G.M.A. și Gh. 
Marton .campion republican la 

lupte libere au fost distinși cu in
signa de sportiv fruntaș.

Aurel Crefu
■ Fotbaliștii echipei Dinamo VI 

București își petrec concediul la 
Sinaia.^ Zilnic însă, jucătorii nu 
■■iță să-și facă pregătirea sportivă, 
prin crosuri pe distanțele Sinaia 
— Bușteni sau Sinaia — Stila 
R.P.R. Programul de pregătire fi- 
sică este completat în mod armo
nios cu ședințe teoretice.

V. Hossn

Deși relativ tînără, secția de ca
notaj a colectivului sportiv Știin
ța Bolyai dfci Clui, desfășoară o 
rodnică activitate. Zilnic vin la an
trenamentele de sală numeroși 

studenți și studente care se stră
duiesc să învețe, sub îndrumarea 
■antrenoarei Marta Kardoș mae- 
stra a sportului, cît mai multe din 

teinele acestui frumos și util 
«port. In prezent antrenoarea pune 
nn accent deosebit pe exercițiile 
«are dezvoltă forța și rezistența. 
Dintre membrii aces‘ei secții s-au 
remarcat pînă acum Ildiko Hor
vath. Tunde Csapo, Petru Buzaș, 
Ghecrghe Gologan și Andrei Spir-

Noul centru ciclist 
frumoasă realizare în 
noastră sportivă d

Paut Ancg

Nicolae Zidaru
^emisia centrală de călărie și 

comisia centrala de pentatlon mo
dem anun.ă cu regret încetarea 
<<’*>  viață a cunoscutului antrenor 
«de călărie NICOLAE ZIDARU.

Defunctul a fost un sportiv de 
frunte al țării noastre, iar în ul
tima parte a vieții sale a funcțio
nat vreme îndelungată ca antre- 
2B«r al loturilor de călărie și pen
tatlon modern ale R.P.R., desfășu- 
Xnd o rodnică activitate.

COMISIA CENTRALA 
DE CĂLĂRIE 

COMISIA CENTRALA

OCÎ fi un nou av*on romînesc 
” v de școală și sport 

sportiv. RG6 este capabil să zboa-' 
re fără întrerupere timp de 5 ore 
iar prin greutatea sa se încadrea
ză în categoria internațională IC; 
(pînă la 1000 kg.) ceea ce îi asi
gură fără îndoială participarea la 
competițiile sportive.

La aterizarea din zborul de o- 
mologare am stat de vorbă cu in
structorul Constantin Manolache 
care ne-a spus: „Rareori am pilo
tat cu atîta plăcere un avion de 
sport. Am ținut să-i cunosc toate 
posibilitățile, chiar și 
acrobație elementară, 
este conceput numai 
mare și antrenament, 
sigur: aviatorii noștri 
ne de un 
sport".

„De altfel, 
Emil Iliescu 
crările de omologare — acum sej 
lucrează la varianta RG 7, un avion' 
acrobatic, dotat cu motor Walter’ 
Minor 4 Iii de 105 h. p. cu 4 ci-l 
lindri inversați, care va fi capabiti 
să efectueze toată gama înaltei a-! 
crobații cerută de regulamentele*  
sportive internaționa'c. In felul a-( 
eesta, sportivii noștri vor puteai 
ține pasul oricăror concurențl de, 
peste hotare, în întrecerile de n!-< 
vel înalt". (v

Mărturisesc că m-am despărțit cu!x 
greu de aviatorii sportivi de lain 
Ploești ca și de avionul RG6, peS 
care l-am lăsat sclipind ca o biju->2 
terie în soare, pe aerodromul ac°-?2 
perit de zăpadă. Am plecat cu uni6 
sentiment de admirație pentru con-S 
structorii noștri, încredințat că nu» 
peste mult veți mai auzi, d-ragi ci-w 
titori .despre acest avion romînesc (6 
și despre isprăvile aviatorilor noș-S 
tri sportivi în concursurile care-i» 
așteaptă. «

I tau o preocupare deosebită pen-» 
tru îmbunătățirea condițiilor de 
formare și antrenament ale tine-» 
rilor care au îndrăgit sportul cu 
avionul. Se punea cu precădere 
problema construirii In țară noa
stră a unui avion de școală și 
sport care să corespundă atît 
specificului condițiilor noastre cit 
și progresului tehnic in acest 
domeniu.

Si n-a trecut mult pînă clnd In
ginerul Vladimir Novijchi, ajutat 
de un colectiv de inimoși tehnicieni 
și constructori de la fabrica I.F.I.L. 
Reghin, au dat viață prototipului 
unui avion romînesc destinat, șco
lilor de aviație și centrelor de an
trenament. încercat în aer, timp 
de 150 ore, acest prototip a lost 
îmbunătățit și transformat intr-un 
„cap de serie": RG6.

Zilele trecute am putut asista la 
zborurile de încercare a acestui a- 
vion care-și trece acum probele de 

, omo'ogare pentru a fi fabricat în 
serie și pus la indemina aviatori
lor noștri sportivi.

RG6 este un avion monoplan 
cu aripă joasă, tren de aterizare 
monojamb și bechie cu roată orlen- 
tabilă, dotat cu un motor Praga-D 
de 65 h. p., cu 4 cilindri opuși ori
zontal — motor „boxer*  cum se 
spune — răcit cu aer. Ceea ce te 
impresionează în primul rînd la 
acest avion este eleganța și finețea 
liniilor ca și excepționala sa dotație 
interioară. Inchipuițl-vă un avion 
mic. sprinten, suplu vopsit în bej 
la exterior, avîwl carlingile acope- 
rrte cu o capotă de plexiglas și ta
blourile de bord înzestrate cu toate 
aparatele necesare pentru zborul 
instrumental 
Scaunele reglabile, 
timpul zborului o 
poziție comodă, de
gajată, cao .tona
jul interior din 
stolă verde, an - 
samb'ul manetelor 
din plexiglas co - 
forat, instalația de 
încălzire cu aju - 
torul gazelor de 
eșapament și cea 
de aerisire care 
pot îi reglate după 
voință, totul 
creează pilotului o 
ambianță atragă - 
toare, totul expri
mă concepția înal
tă a proiectanților, pasiunea cu 
care au lucrat constructorii. Acum, 
RG6 este supus probelor de zbor, 
pilotat de încercatul instructor 
Constantin Manolache. Extrem de 
ușor de pilotat, avionul a atins o 
viteză maximă de 170 km./h, un 
plafon de 3200 m., decolînd și ate- 
rlzînd scurt și dovedind o perfec- 
tă stabilitate în aer. Dacă motorul 
se oprește la 1200 m. înălțime, avio
nul poate plana pe o distanță de 
12-14 km., ceea ce, adăugat la vis 
teza minimă de zbor — 55-60 km./h 
— arată că acest avion asigură 
pe deplin securitatea zborului și 
îngăduie o serie de greșeli inerente

(fără vizibilitate), 
asigurînd în

excelent

pe cele de 
deși RG 6 
pentru for- 
Un lucru e 
vor dispu- 
avion

— ne-a precizat 
care participă la
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mai ales pentru întreceri'e de sîm- 
bătă, deoarece in noaptea acestei 
zile a nins și pîrtiile s-au acope
rit cu un strat proaspăt de zăpa
dă, peste gheața din ajun. In 
schimb, în Poiana Stalin, !a tram
bulina mijlocie de sărituri orga
nizatorii — C.C.A. — nu au fost 
scutiți de eforturi suplimentare 
fiind nevoiți să care zăpadă pe 
ph-tie cu căruțele. Tocmai de aceea 
ei trebuie remarcați pentru munca 
depusă și pentru priceperea cu 
care au știut să rezolve probleme
le ivite din cauza temperaturii 
ridicate. Mai mult decît atît, 
C.C.A. a reușit să dea întreceri
lor de la trambulină caracterul u- 
nei veritabile manifestații sărbă
torești, pregătind cu gust cadrul 
sportiv și informînd per -nanent pu
blicul prin intermediul unei stații 
de radioamplificare instalată la 
locul de desfășurare a probelor.

Și pentru a epuiza capitolul 
spectaculoasei probe de sărituri 
iată și rezultatele: 1. Cornel Cră
ciun (C.C.A.) 212,2 p. (cea mai 
lungă săritură 45,00 m.); 2. D. 
Brenci (Voința) 204,9 p. (46,42 
m.); 3. V. Prișcu (Voința) 201,1 
p. (46,00 m.); 4—5. I. Bîrlă (Di
namo) și St. Mogoș (Recolta) 
199,6 p.; 6. St. Moșa (Voința)
190,2 p. De remarcat că juniorii 
au concurat împreună cu seniorii, 
alcătuindu-se un clasament co
mun. Au participat 24 concurent!.

In. organizarea 
ța s-a desfășurat 
etapă a întrecerii 
„Valea Lupului", 
a stîrnit un real 
specialiștii probelor alpine din di
ferite asociații. Această etapă, ul
tima, de altfel, urma să decidă 
aspectul clasamentului final al 
întrecerii, așa încit cei clasați în 
etapa precedentă pe primele locuri 
au avut de suportat o nonă con
fruntare cu „aspiranții", fără să 
mar punem la socoteală și lupta
directă dintre fruntașii primului
«•lasament. La coborîre băieți s-a 
înregistrat un neobișnuit „dead
heat", M. Bîră (C.C.A.) și Gh.
Cristo’oveanu (Dinamo) fiind în
registrați cil același timp. Dina- 
movistul a ratat victoria deoare
ce, atacînd greșit o poartă, a ie
șit din pîrtie, fapt care l-a făcut 
să piardă avantajul acumulat în 
alunecare. O bună comportare a 
avut reprezentantul asociației 
Știința Val. lonescu sosit pe lo
cul 3 numai la o zecime de în
vingători. Iată ordinea primilor 
clasați: 1.—2. M. Bîră și Gh. Cris
toloveanu 1:13,8; 3. Val. lonescu 
1:13,9: 4. K. Theil (Voința) 1:14,6; 
5. I. Bîrsan (Dinamo) 1:14,8; 6. 
N. Pandrea (C.C.A.) 1:15,4. Cobo
rîre fete: 1. Ilona Miklos (Loc.) 
1:32,4: 2. Hilde Welther (Ener
gia) 1:35,2: 3. Elena Epuran 
(Știința) 1:35,5.

La slalom special, pîrtia de pe 
Canțer a fost marcată mai dificil 
în prima manșă iar în cea de a 
doua s-a permis o viteză mai mare. 
In ambele cazuri traseul a fost des
tul de scurt și a cuprins 47 de 
porți. Manșa a doua a schimbat con
figurația clasamentului după prima 
încercare, deoarece concurenții s-au 
lăsat furați de pîrtia fără prea 
multe probleme de ordin tehnic și 
au căzut sau au pierdut porți fiind

nevoiți să revină pentru a le trece. 
Iată clasamentul : 1. N. Pandrea 
(C.C.A.) 90,4; 2. Gh. Cristolovea
nu (Dinamo) 90,5; 3. I. Letcă
(Dinamo) 90,5; 4. M. Bîră
(C.CA.) 91.1; 5. M. Enache
(C.C.A.) 97,6; 6. A. Albert (C.O.A.) 
97,8; 7. I. Coliban (C.C.A.) 100,2; 
8. N.
Fete:
85,0; 
92,1;
va) 94,6; 4. Viorica Albert (C.T1.A) 
94,9.

Clasament general al cupei 
„Valea Lupului":

Slalom: 1. N. Pandrea 0,55 p.; 
2. Gh. Cristoloveanu 1,46 p.; 3.
M. Enache 8.94 p.; 4. I. Coliban 
9,22 p.; 5. A. Albert 9,86 p.; 6. I. 
Bîrsan 10,56 p. Fete: 1. I. Miklos 
1,07 p.; .2. S. W’eber 17.85 p.; 3. 
H. V ’'''-W.;

Lupan (Dinamo) 100,4.
1. Elena Epuran (Știința)
2. Susze Weber (Voința)

3. Ilona Miklos (Locomoti

asociației Voin- 
cea de a doua 
datată cu cupa 
competiție care 
interes printre

Kurth Gohn (Energia) unul din
tre schiorii tineri care s-a afirmat 
in concursurile din acest an.

Coborîre: 1. Gh. Cristoloveanu 
0 p.; 2. N. Pandrea 3,62 p.; 3. I. 
Bîrsan 3,77 p.j 4. Val. lonescu 
4,42 p.; 5. N. Lupan 7,16 p.; 6.
1. Letcă 15,25 p. Fete: 1. I. Mik
los 0 p.; 2. H. Welther 9,55 p.;
3. S. Weber 23,69 p.

JUNIORII IN EVIDENT PRO
GRES

ve- 
că 
de 
ca 
în

Probele rezervate tinerilor schi
ori și organizate de asociația Fla
mura roșie au reconfirmat o 
ehe observație și anume aceea 
juniorii sînt în progres față 
valoarea de anul trecut. Cred 
tabăra organizată de C.C.S.
1956 își arată de-abla acum roa
dele.

lată rezultatele probelor: slalom 
uriaș fete: 1. G. Lexen (Știința) 
60,8 sec.. 2. R. Bucur (Progresulj 
63,6; 3. E. Horvath (Voința) 67,7. 
Băieți: 1. K. Gohn (Energ.) 76,7; 
2. R. Banu (Progr.) 77,4; 3. C. 
tăbăraș (Progr.) 79,6. Coborîrea 
a fost cîștigată de Dan Focșenea- 
nu de la Energia, urmat de Cor
nel Tăbăraș și E. Schmidt (Știin
ța)-

AL. D1NCA

AB JPENTATLON MODERN. 'ta perioada de formare a pilotului

Văzut din fată, RG 6 pare cd sfidează înălțimile.
Pe pista de decolare, pilotul C. Manolache a pus motorul în plin i RG. 6 pleacă intr-un nou zbor de 

încercare. Fotografii de L. TI BOR
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Turneul F.I.F.A. se anunță dificil

ATENȚIE LA PREGĂTIREA JUNIORILOR!
Anul acesta, avintl în vedere con- 

dițiunile de desfășurare a Tur
neului F.I.F.A., care și-a modifi
cat sistemul de disputare (prin 
reintroducerea turutrf firnal), pre
găti rile Iau un caracter special. 
Jur.fctrM trebuiesc pregătiți în ace
leași condițiuni în care se vor d’s- 
pută jocurile din Spania.

In prezent, în majoritatea țări
lor înscrise la cea de a X-a edipe 
a Turneului F.I.F.A. de juntori, se 
desfășoară pregătiri în vederea se
lecționării și antrenării lotului re 
prezentași In Italia, de pildă, au 
loc cu regularitate trialuri în ta
bere zonale, pentru selecționarea 
lotului general, din ’are va ii a- 
leasă „naționala-' cu rezervele ei. 
In alte țări, s-au și fixat citeva 
jocuri de verificare și pentru desă- 
vîrșirea pregătirii; la 17 martie, 
de pildă, echipa națională a Po- 
loțriei ya jțțca la Istanbul cu se
lecționata Turciei, sar la 31 martie 
la Varșovia se va disputa levanșa 
acestei înțHnîri.

DIFICULTĂȚI IN PREGĂTIRE

La I>az4 pregătirii juniorilor noș
tri stă experiența celor două par
ticipări precedente la Turneul 
F.I.F.A. Dar, ca și în arii trecuți 
pregătirea se izbește de dificultăți 
care rezultă din lipsa de activitate, 
(în -această perioadă în alte țări, 
în prezent se disputa campionatele 
respective, deci există criterii de 
selecție bazate pe jocuri oficiale), 
ca și don starea timpului care in
fluențează pregătirea tehnică. In 
pluș, anul acesta lotul de juniori 
cuprinde multe elemente nci. care 
nu au mau jucat împ-eună. Pentru 
înlătunanea greutăților create de 
starea timpului s-a recurs !a pre
gătirea într-o regiune (Cluj) cu 
climă mai bună în această perioa
dă. Clujul mai prez-intă avantajul 
că dispune de o încăpătoare sală 
de sport, care permite efectuarea 
de antrenamente cu balonul. Avan-
T

Notă
SA NU NEGLIJAM O COM

PETIȚIE IMPORTANTA I

In momentul de față, cele 
mai multe dintre echipele 

de categoria A. B și C desfă
șoară o’ activitate de pregătire 
destul de susținută în vederea 
apropiatului sezon. Poate că 
din cauza caracterului tranzi
toriu al „Cupei Primăverii'4, u 
nele echipe (do pildă, Locomo
tiva Timișoara, FI. roșie Arad 
etc.) au considerat că-și pot 
începe mai tîrziu antrenamen- j 
tele. Colectivele însă, trebuie să 
acorde acestei competiții, ca și 
pregătirilor în vederea ei, o im. 
portanță egală cu aceea a unui 
campionat. Analizînd această 
problemă Colegiul central al 
antrenorilor atrage atenția tutu
ror echipelor de categorie repu
blicană asupra seriozității cu 
care trebuie privită actuala pe
rioadă (te pregătire, precum și 
,,Cupa Primăverii", care nu tre
buie considerată ca un simplu 
prilej de pregătire, ci ca un ex
celent mijloc de verificare a po
tențialului echipelor în vederea 

campionatului. Timpul bun per
mite desfășurarea antrenamen. 
telor în aer liber, într-un ritm 
specific perioadei actuale. De 
modul cum va fi organizată și 
privită această perioadă, cu a- 
sigurarea celor mai bune condi 
țiunl (echipament, materiale 
sportive, terenuri bine amena
jate) va depinde buna compor
tare a echipelor în „Cupa Pri
măverii" și, mai ales, în cam
pionat. 

tâjos este și făptui o *n  jurul ora
șului, la mici distante, sîat loca
lități în care lotul de juniori poate 
susține meciuri <ie veri ii cai e.

Lotul celor 22 de jucători 
va 
în
se va urmări pregătirea fizica, teb 
nică, tactică și omogenizarea, to*  
tui veri'ocat în jocuri-școală; în 
a4 <kuea, desâvîrșirea pregătirii 
prin jociMi disputate în condițiile 
Turneului <Jin SpanCa

pregăti pînâ Ia plecare, 
două cicluri: în prunul

OBIECTIVELE ANTRENAMEN
TELOR

In principal, întreaga acțiune de 
pregătire — cum ne spunea antre
norul de stat Q Teașcă — se va 
concentra asupra următoarelor c- 
biective :

1. Formarea mei ECHIPE, ori
care ar fl jucătorii ce o alcătuiesc.

In acest scop, vor fi pregătiți la- 
fel și vor fi folosiți in jocuri toți 
juniorii, pentru a se atinge același 
grad de pregătire. Regulamen
tul Turneului permite schimbarea 
de jucători în cursul jocului «i cu 
atît mai mult, schimbarea forma
ției de la med la meci, in limitele 
lotului anunțat

2. Pregătirea echipei în condiți
ile de desfășurare a Turneului.

3. Pregătirea tactică pentru con
tracararea adversarilor.

In general, jocul adversarilor 
ne este cunoscut, fie din edițiile 
precedente ale 
și Belgia), fie 
oaie susținute

turneului, (Franța 
din meciurile ami- 
(Cehoslovac ia).

DOUA SUGESTII

La măsurile luate pentru buna 
și eficienta desfășurare a pregăti
rilor, care în prezent sînt în toi, 
credem că trebcte create lotului 
și alte ccndSțnn, absolut necesa
re. In primul rind, forul de specia
litate trebuie să asigure echipei 
noastre plecarea din timp in Spa
nia, pentru a-i da posibilitatea acli
matizării. In Spania, clima este 
caldă în raport cu timpul de la noi 
și o trecere bruscă ar putea in
fluența comportarea juniorilor noș
tri. In al doilea rtnd juncorii au 
nevoie de citeva întîlnire interna
ționale de verificare înainte de 
Turneu. Este bine că s-a obținut 
asentimentul federațiilor respecti
ve pentru astfel de jocuri în Iugos
lavia și Austria și ar trebui stăruit 
ca numărul meciurilor să fie de 
minimum 3-4. Credem că aceste 
măsuri vor avea un elect binefă
cător asupra pregătirii lotului nos
tru reprezentativ de juniori.

Iată cum arată un buletin Pro
nosport ou 12 rezultate exacte la 
concursul nr. 6 (etapa din 10 fe
bruarie 1957):

Bologna

(câmp.

(camp.

(camp.

(camp.

1

1

1
Juventus

1
(camp.

X
(camp.

1
In temaziona le

1

I. Lazio — Fiorentina 
italian)

II. Ivîilan 
italian)

III. Genoa — Atalanfîa 
italian)

IV Spai 
italian)

V. Torino — Sampdoria 
italian)

VI. Udinese—Lanerossi 
italian)

VII. Piadova
(camp, italian)

VIII. Palermo — Roma (camp. 
Italian)

IX. Marseille — Reims (camp, 
francez)

X. Nancy — Nice (camp, fran
cez)

XI. Angers 
francez)

XII. Nimes—Strasbourg 
francez

A. Lens 
francez)

1

3

1
Monaco

Sochaux

(camp.
Anulat 

(camp.
1 

(camp.
1

Meciul XI: Angers — Monaco 
fiind anulat (amînat) după închide
rea concursului, conform regula

mentului s-a acordait gratuit tutu
ror variahteilor depuse pronosticul 

.exact la meciul A de rezervă: Lens- 
Sochaux.

$ In u-rm-a trierii celor 743.730 va
riante depuse la ’
port nr. 6 (etapa 
au fost găsite:

concursul Pronos- 
din 10 februarie).

cu 12 rezu Italie

cu 11 rezultate

10 rezultate

Din tur ne al echipei C.C.A. in Turcia. Fază la 
poarta C.C.A, jocul cu selecționata Ankara 
Danga se pregătește să blocheze balonul, armă 

rit de un atacant tare.

PROGRAMUL „CUPEI PRIMĂVERII”
CATEGORIA

SERIA I

Etapa a D-a, duminici 14 aprilie

Etapa a Itl-a, duminici ZI aprilie

Hrogresul Siblu-Locomotive Timi
șoara

Energia Mediaț-Energia Reșița
Energia HunMoara-Energla Baia 

Mare
Locomotiva Cluj stă.

Etapa a IV-a, duminică 2*  aprilie

Energia Reșița-Locomotiva Cluj
Locomotiva Timișoana-Energla Hu

nedoara
Progresul Siblu-Energia Mediaș
Energia Baia Mare stă.

Energia Baia Mlare-Locomotlva Ti
mișoara

Locomotiva Cluj-Energia Mtxiiaș 
Energia Himedoara-Progresul Sibiu 
Energia Reșița stă.

Etapa a

Energia 
șo ara.
Energia 

Cluj
Energia 
Energia

Mediaț-Locomotlva TUnl-

Bala Mare-Locomotlva

Reșița - Progresul Sibiu 
Hunedoara stă.

pronosport
Operațiunile de omologare eînt în 

curs de desfășurare.
• Premiile speciale acordate va

riantelor cu „0“ rezultate de la 
concursul Pronosport nr. 4 (etapa 
din 27 ianuarie 1957) au revenit ur
mătorilor participant!:

Motocicleta I. J. de 350 cmc.: a- 
cordată participantului cu cele mai 
multe variante cu ,,0* ‘ rezultate a 
revenit participantului Tudor Du
mitru ddn București str Delureni 57 
care a avut 112 variante cu „0” 
rezultate.

Motocicleta Jawa de 125 cmc. a- 
cordată participantului următor cu 
cele mai multe variante cu ,,0‘* re
zultate a revenit participantului Va- 
silescu Mircea din București str. 
Bateri rlor 19 care a avut 20 variante 
cu „o**  rezultate.

Premiile acordate prin tragere din 
urnă au revenit următorilor parti
cipant:

M/Jtocicleta Jawa de 125 cmc.: 
Ioana Stelian din Arad str. Trenu
lui 128.

Cite un aparat de radio:

De-Aii din Cernavodă str.
31;
Vaslle ddn București 
Milescu 59 și Sușnea 
București Calea Victoriei

str. 
Io-

Ga lip 
nân nr.

Ștefan 
Spătaru 
nel din 
128 A.

Cîte un aragaz cu 3 ochiuri și 
butelie

Cherlea VaJertiu din Roșiori str. 
Lt. Dogeianu 15 și Barbu Marin din 
Cîmpina str. Mania Ohicescu 2 A.

B
SKJUA A II-A

Energia Uz. tr. Orașul Stalin • 
Energia Cimpra Turzii

Energia Lupeni — Energia A»*ad  
Știința Cluj — Recolta Reghin 
Locomotiva Arad etă.

Etapa a n-a, duminica 14 auriii*

Clmpia Turzii — 

EnergiaArad

Energia
Lupeni

Energie 
Orașul Stabn

Recolta Reghin 
Ared

Știința Cluj stă

Eaiergta

Uz. tr.

Locomotiva

Etapa a III-o, 
aprilie

duminici îl

Energia Uz.Lupeni
Stalin
Cîmpia Turzii — Energia

Energia
tr. Orașul

Energia
Arad

Ix>comotiva Arad — Știința ChxJ
Recolta Reghin stă

IV-o, duminică 2» aprilie

Cluj

Reghln

Știința
Turzii

Recolta 
peni

Locomotiva Arad 
Energia

Energia Ctmpla

Energia Lu-

__ ______ Energia Arad 
Uz. tr. Orașul Stalin stă

Etapa a V-a, duminici 5 mai

Arad — .Recolta Reghin 
Uz. tr. Orașul Stalin •

Energia
Energia 

Știința Cluj
Energie Lupeni

Arad
Energia Cîmpia Turzii sta

Locomotiva

Etapa a Vl-a, duminică 12 mal

Energia Cîm-Recolta Reghin - 
pia Turzii

Locomotiva Arad
tr. Orașul Stalin

Știința Cluj — Energia Lupeni
Energia Arad stă

Energla Uz.

Etapa a VII-a, duminică 19 mai

Arad — Știința Cluj 
Cîmpda Turzii — Locomo-

Energia
Energia 

tiva Arad
Energia Uz. tr. Orașul Stalin 

Recolta Reghin
Energia Lupeni stil

Jn urnă au fost introduse 663 va
riante cu „0“ rezultate.

• Programul concursului Pronos
port nr. 7 din 17 februarie cuprin
de o întîlnire din cadrul sferturilor 
de finală ale Cupei Campionilor Eu
ropeni (Steaua roșie Belgrad — 
T.D.N.A. Sofia), șapte meciuri din 
cadrul campionatului italian și pa
tru din cel francez. Să facem acum 
o succintă prezentare a acestui pro
gram alcătuit în întregime din me
ciuri de fotbal.

Prima întîlnire va opune două 
formații bine cunoscute partLcipan- 
ților la Pronosport și în. general tu
turor amatorilor de fotbal: Steaua 
roșie Belgrad*  și T.D.N.A. Sofia. 
Ultima echipă este călduros reco
mandată de făptui că toți compo- 
nenții săi sînt în același timp și 
echipieri ai reprezentativei R P. 
Bulgaria finalistă olimpică. Consi- 
derînd întîlnirea ca foarte deschisă, 
noi înclinăm totuși spre un rezultat 
favorabil formației gazdă care va 
depune desigur toate eforturile pen
tru concretizarea avantajului tere
nului propriu.

După o etapă’ caracterizată prin 
abundenta victoriilor înregistrate de 
formațiile gazdă, campionatul ita
lian programează o serie dL meciuri 
echilibrate. Să le luăm pe rînd: li
derul (Milan) se va deplasa la Pa
lermo unde va întîlnî echipa locală, 
candidată la retrogradare. Ținînd 
cont de jocul ,,tare“ practicat de 
Palermo „acasă", e greu de crezut 
că milanezii au o sarcină ușoară. 
Cu toate acestea „2“ nu trebuie să

Ce se intimplă cu cabanele 
de pe Semenic ?

Sînt mulți ani de cînd la Re
șița s-a impămintenit obiceiul ca 
in zilele nefucrătoare muncitorii, 
tehnicienii sau funcționarii să ple
ce din oraș — adeseori cu în
treaga fam.lie— in mijlocul na
turii, să se bucure de frumusețile 
ei, să se odihnească pentru a în
cepe apoi munca cu și mai mult 
elan.

Un loc pitoresc mult frecventat 
a fost, repetăm „a fost”, muntele 
Semenic, care nu este prea de
parte d- oraș. Cu cițiva ani in 
urmă, cabanele de pe Semenic 
găzduiau sute de excursioniști din 
Reșița. Și astăzi acești oameni 
pleaca in excursii, dar tot mai 
puțini se îndreaptă spre musitele 
Semenic. De ce ? Oare muntele 
nu este tot la fel de atrăgător și 
de frumos ? Ba da! Muntele a 
rămas același, însă condițiile de 
cazare sînt altele.

Sosit sus, pe munte, din pri
mul moment îți vezi risipite gîn- 
durile și planurile făurite acasă. 
Cu foarte mici excepții, cabanele 
de pe munte oferă astăzi un as
pect jalnic. După felul cum sint 
întreținute s-ar putea împărți în 
trei categorii :

In prima categorie, și cea mai 
numeroasă, intră cabanele total 
deteriorate. Intrind în camerele 
lor de astăzi, se pot vedea pa
turi, mese, saltele — toate stri
cate și așezate de-a valma — 
peste care s-a așternut tencuiala 
căzută din tavan și din pereți. 
Așa sint cabanele sfatului popu
lar regional Timișoara, cabana 
întreprinderii poligrafice Timișoa
ra și a I.T.A.S.-ului din timi
șoara. In aceste cabane .nici 
vorbă nu poate fi să găzduiești 
pe cineva, oricît de puține pre
tenții ar avea.

Sint alte cabane 
a doua 
presia că prin ele 
ceată de răufăcători, 
biți, nu au reușit să strice totul, 
kncepind chiar cu cabana unde 
locuiește îngrijitorul cabanelor 
Sfatului popular Timișoara, pe 
nume Francisc Riher, intilnești 
uși fără broaște, geamuri sparte, 
dușumele stricate, lămpi necură
țate și sparte, țtc.

Cuvinte bune se pot apune 
doar despre două cabane: cea a 
întreprinderii de gospodărire oră
șenească Reșița și cea a C.M.R. 
Acestea sînt mai bine întreținute 
și pot satisface cerințele unui 
grup — restrîns— de vizitatori. 
Ar fi de dorit însă, ca organele 
de conducere ale C.M.R. să ma
nifeste mai mult interes pentru 
reconstruirea celeilalte cabane.

Din cele de mai sus rezultă o 
totală lipsă de preocupare pentru 
întreținerea cabanelor din partea 
întreprinderilor și instituțiilor 
mai sus amintite. Atitudinea a- 
cestora este inadmisibilă. Trebuie 
să se Ia neintîrziat măsurile co
respunzătoare pentru repararea șt 
întreținerea cabanelor pe care le 
au in grijă, spre binele și bucu
ria oamenilor muncii din Reșița 
și din alte localități, care vizitea
ză muntele Semenic.

categoria 
care îți creează im- 

a trecut o 
care, gră-

lipsească de pe buletine spre deo
sebire de meciul III: Bologna-Ata- 
tanta în care în timp ce gazdele se 
comportă bine pe teren propriu, 
oaspeții — în deplasare — nu au 
reușit decît 5 meciuri egale din 10 
disputate. O întîlnlre cu favorit 
greu de ales este cea dintre Tries- 
tina și Padova.

In schimb, Internazionale singu
ra formație neînvinsă încă pe te
ren propriu pornește favorită în 
meciul cu Napoii care înregistrează 
în ultima vreme scăderi de formă. 
Sampdoria se pare că va avea pu
ține emoții în întîlnirea cu Spăl 
spre deosebire de Juv**ntus  careva 
înfrunta o echipă în plină ascensiu
ne de formă: Genoa. Șl pentru 
Lanerossi, meciul cu Lazio este pe 
cît de greu, pe’ atît de important 
dat fiind amenințarea retrogradării 
care devine din zl In zi mai evi
dentă.

Ultimele patru meciuri sînt din 
campionatul francez: St. Etienne, 
liderul clasamentului are de înfrun
tat în deplasare formația din Mo
naco bine cunoscută datorită ca
pricioasei comportări din ultimul 
timp. Deținătoarea lanternei roșii» 
Rennes va încerca să-și îmbună
tățească situație depășind pe Mar
seille care duminică a cedat pe te
ren propriu, la limita (1-2) formației 
din Reims. Ultimele două întîlniri 
ale programului: Lyon — Racing 
Paris și Strasbourg — Lens vor pu
ne la grea încercare perspicacitatea 
parti cipanți lor. Intr-adevăr la o pri
mă analiză, formațiile o as pe — în 
special Lens — apar favorite. Nouă 
ne vine totuși greu să credem că 
Lyon și Strasbourg vor renunța ușor 
la avantajul terenului!



Jucători do tenis de masă chinezi învinși la Cluj!

Întrecerile din „Cupa 16 Februarie" au crescut an de an atît ca 
interes sportiv cit și ca amploare, culminînd anul acesta cu e- 
diția a Vil-a cînd la startul întrecerilor au luat parte sportivi din 

11 discipline. Dacă în Capitală întrecerile de baschet, atletism, 
șah, popice, etc. sînt pe terminate, veștile primite din provincie ne 
arată că întrecerile se află încă în plină desfășurare.

„Cupa 16 Februarie" și-a cucerit — pe merit — un" loc impor
tant în activitatea sportivă din țara noastră.

PROGRESUL INVĂȚĂMÎNT Șl 
LOCOMOTIVA P.T.T. AU CIȘ- 
TIGAT ÎNTRECERILE DE BAS

CHET

Cel care au urmărit întrecerile 
de baschet din „Cupa 16 Februa
rie", au luat duminică, pentru ul
tima oară, drumul spre sala Giu- 
lești unde se disputau meciurile 
finale din cadrul acestei compe
tiții. In prima întîlnire desfășurată 
dimineața (în cadrul întrecerilor e-- 
chipelor feminine), Progresul In- 
vățămînt a întrecut Flamura roșie 
fără emoții.

Voința Orașul Stalin a fost o 
plăcută su-rpriză în meciul cu 
Știința I.C.F., pe care l-a clștigat 
pe merit. Echipa din Orașul Stalin 
se prezintă în momentul de față ca 
un lot omogen, în care fiecare ju
cătoare își cunoaște misiunea. In 
ultimul meci feminin. Energia Con
structorul a întrecut la scor Lo
comotiva.
. După un joc strîns, disputat de 
la egal la egal, Energia M.E.E. a 
reușit pînă la urmă ‘(după prelun
giri) să întreacă la un coș și ju
mătate tînăra echipă masculină 
Progresul Invățămînt, care a făcut 
si de data aceasta un joc de ca
litate.

Casa Centrală a Armatei a în*  
ceput meciul cu Progresul Arta în 
stil de mare campioană. Păcat însă 
că nu menține același ritm și ace
lași stil de joc de-a lungul între
gului meci.

Se aștepta cu mult interes par
tida dintre Locomotiva P.T.T. și 
Dinamo; dacă Locomotiva învin
gea, își păstra intacte șansele Ia 
ciștigarea competiției, dacă era 
învinsă, C.C A. devenea posesoa
rea „Cupei 16 Februarie". Rezulta- 
tatul final a fost favorabil Loco
motivei.

In urma acestor rezuîfate, Pro
gresul Invățămînt la fete și Loco
motiva P.T.T. la băieți, au cîștigat 

competițiile respective de baschet.

REZULTATE TEHNICE: femi
nin: Progresul Invățămînt — FI. 
roșie 51—76 (32—13), Voința Ora
șul Stalin-Știința I. C. F. 46-44 
(29-18), Energia-Ix>comotiva 49-35 
(26-18). Masculin: C.C.A.-Progresul 
Arta 78—61 (44-26), Energia M-E-E - 
Progresul invătAmînt 48-45 (15-W, 
43-43), Locomotiva P.T.T.-Dinamo 
71-62 (32-27).

LOCOMOTIVA ÎNVINGĂTOARE 
LA GIMNASTICA

Sala de gimnastică Progresul 
Finanțe a găzduit sîmbătă și du
minică concursul dotat cu cupa „16 
Februarie". La întreceri ati luat 
parte gimnaste și gimnaști repre- 
zentînd asociațiile Locomotiva, Fla
mura roșie și Progresul. Iată 
rezultatele: femei: 1. Locomotiva 
296,55 p.; 2. FI. roșie 178,07 p.;
băieți: 1. Locomotiva 279,50 p.;
2. FI. roșie 253,90 p.; 3. Progresul 
229,90 p. Pe asociații: 1. Locomo
tiva 57ff.O5 p.; 2. FI. roșie 431,97 
p.; 3. Progresul 229,90 p.

/. Kaufmann

NUMĂR MARE DE CONCU- 
RENȚI LA SCHI

Sîmbătă și duminică pîrtiile de 
schi de pe Clăbucetu! Taurului și 
din împrejurimi au găzduit inte
resante întreceri de schi. Și cu 
toate că timpul a fost nefavorabil 
unor întreceri de acest gen (ploaie, 
zăpadă insuficentă, etc.) competiția 
s-a bucurat de un succes deosebit, 
datorită, pe de o parte, eforturi
lor organizatorilor de a asigura 
condiții favorabile de participare, 
iar pe de alta, numărului mare de 
schiori care s-au întrecut în cele 
opt probe de concurs. Menționăm 
că în afara schiorilor de categoria 
a IlI-a și a Il-a, au participat la 
întrecerile „Cupei 16 Februarie" 
și schiori fruntași ca Moise Cră
ciun, FI. Lepădatu, Dinu ”Nicolae,
I. Cosma, Luci Tabără, Eva Ko
vacs, etc. Iată și rezultatele înre
gistrate la acest concurs: slalom

SPORTUL POPULAR
Pa«f- 6-a Nr. 2961

După ce a driblat ățioa adoersari, Costescu (Locomotiva 
P.T.T.) se îndreaptă spre coș.

Foto: N. N1CULESCU

special băieți: 1. G. Sorică (Ener
gia) 2:01,2; 2. I. Cosma (Energia) 
2:01,3; 3. I. Vîntilă (Energia) 
2:02,5; slalom special fete: 1. Ma. 
ria Andruță (Energia) 1:18,8; 2.
Viorica Ghioarcă (Locomotiva) 
1:20,0; 3. Ana Pascu (Locomotiva) 
1:24,3; 5 km. fond fete: 1. Luci 
Tabără (Voința) 22,27 min.; 2 Eva 
Kovacs (Voința) 22,40; 3. Hermina 
Herbert (Voința) 23,08; 10 km. 
fond băieți: 1. Moise Crăciun 
(C.C.A.) 34,24 min.; 2. Dinu Nico- 
lae (Voința) 37,49; 3. P. Vîntilă 
(Energia) 38,29; ștafeta 4X5 km 
băieți: 1. Voința 1:18,56; 2. Ener
gia 1:19,57; 3. Energia II 1:21,42; 
ștafeta 3X5 km. fete: 1. Voința 
1:14,20; 2. Voința II 1:17,26; 3. E- 
nergia 1:24,02. Coborire băieți: 1 
P, Gesler (Energia) 2:03,00; 2. V. 
Rusu (Locomotiva) 2:04,4, 3. T. 
Cușmir (Locomotiva) 2:10,0. Co
borire fete: 1. Mănescu Aurelia (E- 
nergia) 32,6: 2. Matilda Kreusel
(Locomotiva) 38,0; 3. Viorica
Ghioarcă (Locomotiva) 39,0.

ULTIMUL MECI LA ȘAH

Ultimul meci — si totodată cel 
care va decide pe cîștigăTorul corn, 
petiției pe echipe dotată cu „Cupa 
16 Februarie" — se va disputa 
miercuri între reprezentativele a- 
sociațiilor Energia și Locomotiva. 
Dintre protagoniștii întîlnirii de 
mîine remarcăm pe Ciocîltea, Sei- 
meanu. Crețul eseu. Nacht (Ener
gia), Rusenescu. Andrițoiu, Ungu- 
reanu, Storojețki (Locomotiva). 
Meciul are loc în sala Locomotiva 
(bd. D. Golescu 38) fncepînd de Ia 
ora 17,30.

ÎNTRECERILE DE ATLETISM 
AU REVENIT ASOCIAȚIEI 

LOCOMOTIVA

Saia Floreasca II a găzduit în
trecerile din cadrul tradiționalu
lui concurs atletic dotat cu cupa 
„16 Februarie". Dintru început 
trebuie subliniată- organizarea bu
nă a concursului. Iată cîteva din
tre cele mai bune rezultate: BĂR
BAȚI' 50 m.: I. Ion Wigsenmayer
(D) 5,9—record de sală egalat—:
2. St Prisiceanu (E) 6.0; 3. St. 
Kadar (D) 6.0; 35 m. g.: 1. Eug. 
Ignat (L) 5,5; 2. Gh. Cruțescu
(E) și A. Tudose (D) 5.6; Zan-
gime: 1. N. Popa (D) 6,69; 2. N. 
Sobeșanschi (P) 6,41; 3. E. Ignat 
(L) 6,34; înălțime: 1. C. Stânescu 
(L) 1,80; 2. V. Vencu (E) și E. 
lonescu (L) 1,70; triplu: 1. M. 
Stein (D) 14,14; 2. R. Licker (R) 
13,57; greutate: 1. N. Ivanov (D) 
15,51; 2. I. Cristea (L) 13,99; 3. 
L. Purdea (P) 13,70; FEMEI:
50 m.: 1. G. Luță (L) 7,0; 2. L. 
Bardaș (L) 7,1; 3. K- Artz (P) 
7,3; 40 m. g.: 1. L. Pascu (L) 
6,8; 2. P. Constantânescu (E)
7,2; 3. A. Baroga (P) 7.2; lungi
me: 1. I. Mantea (P) 5,06 2. A. 
Runier (E) 4,96; 3. G. Luță (L) 
4,95; înălțime: 1. A. Fisindier (L) 
și P. Constantinescu (E) 1,40;
greutate: 1. I. Georgescu (V) 
11,44; 2. N. Barbu (V) 10,34; 3. 
A. Gurău (P) 10,30. In clasamen
tul general Locomotiva a ocupat 
primul loc cu 69 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat: Pro
gresul 45 p.; Energia I 45 p.; Di
namo 43 p.; etc.

LIPSURI IN UTRIZAREA
Dacă este drept că stocul de ma

teriale, deși împrospătat în fiecare 
an. nu poate acoperi totuși în în
tregime necesitățile mereu crescîn- 
de ale activității cicliste, apoi nu-i 
mai puțin adevărat că și modul 
în care aceste materiale sînt utili
zate lasă foarte mult de dorit.

Intr-adevăr, este de-a dreptul 
condamnabilă lipsa de interes ma
nifestată de numeroși cicliști față 
de bunurile care le-au fost încre
dințate.

In coloanele noastre am atras a- 
tenția, în repetate rînduri, asupra 
acestui aspect deosebit de grav. 
Nu de mult, activiștii inspecției de 
ciclism, vizitînd magaziile unor 
secții de ciclism din Capitală, au 
avut surpriza (dacă mai putea fi 
o surpriză) de a constata ceea ce 
noi, de altfel, notasem mai demult. 
In multe magazii se găsesc (la 
capitolul materiale uzate) roți, 
furci, ghidoane, cauciucuri și alte 
accesorii de pe vremea... bunicilor, 
piese demne de un muzeu.

Și toate acestea aduse la maga
zie, la sfîrșitul sezonului, ca fiind.-, 
uzate. Atît de uzate, îneît cu greu 
îți vine să crezi că astfel este cu 
putință să arate un material, știut 
fiind că cea mai veche piesă nu 
poate avea mai mult de 8 sau 9 
ani. Rămii de-a dreptul uluit că 
unii cicliști sînt în stare să uzeze 
în asemenea măsură un cauciuc 
sau ori ce alt accesoriu numai în 
cîteva luni.

Apare deci evident că aci este

DUMINICA ÎNCEPE CAMPIO
NATUL MASCULIN

DE BASCHET
Mai sînt cîteva zile pînă la relu

area activității oficiale la baschet. 
Pentru a se prezenta cît mai bine 
echipele care nu au participat pî
nă acum la nici o competiție, au 
susținut partide amicale. Astfel, 
după cim ne informează cores
pondentul nostru din Tg. Mweș, 
V. Kadar, duminică, Dinamo Tg. 
Mureș și Energia Cluj au susținut 
un meci amical de verificare. In 
prima repriză mureșenii au întîm- 
pioat o rezistență neașteptat de 
dî-rză și nu și-au putut face jocul. 
Abia în repriza a doua, jucând la 
valoarea lor normală, ei și-au în
trecut adversarul la scor. Rezul
tatul final; 93-69 ( 37-35).
CONSFĂTUIREA ARBITRILOR 

DE LUPTE
In sportul luptelor începe un 

sezon foarte greu, cu numeroase 
competiții, con cursuri interne ș.i in
ternaționale. Un sezon cu atît mai 
dificil cu cît întrecerile vor fi guver
nate de un regulament cu modifi
cări esențiale. Un rol important în 
buna desfășurare a concursurilor 
îl vor avea arbitrii. Pentru anali
za muncii lor pe anul trecut, pen
tru punerea la punct a unor pro
bleme nelămurite, pentru stabilirea 
unor criterii comune de arbitraj 
în condițiile noului regulament,

CLUJ 11 (prin telefon de la 
subredacția noastră). — Frumoasa 
sală a Teatrului Național din lo
calitate a fost luată literalmente 
cu asalt, de data aceasta nu de 
obișnuiții amatori ai spectacole
lor teatrale, ci de nu mai puțin 
numeroșii amatori de tenis de 
masă. Interesul era justificat: cei 
mai buni jucători și jucătoare de 
tenis de masă din R. P. Chineză 
urmau să întîlnească pe fruntașii 
tenisului de masă clujean.

Dacă jucătoarele chinezoaice 
s-au dovedit superioare jucătoa
relor din Cluj în ce privește agi
litatea și pregătirea tactică, în 
schimb jucătorii clujeni au rea
lizat partide de toată frumusețea 
în fața reprezentanților R. P. 
Chineze. Mai mult, ei au reușit 
să învingă cu 5—4 după un 
meci viu disputat, în care ba
lanța victoriei a înclinat cînd de 
o parte cînd de cealaltă.

Cu această ocazie spectatorii 
clujeni ati avut prilejul să-l vadă 
pe Vanghele Gavrilescu într-o 
formă excepțională. De altfel, el 
a fost factorul hotărîtor al victo
riei localnicilor. învingînd pe toți 
cei trei jucători din China. Ală
turi de el, Demeter s-a compor
tat bine și are meritul că a cîș
tigat partida decisivă, atunci cînd 
scorul era 4—4. Cobîrzan a intrat 
foarte emoționat la masa de joc 

Șl îngrijirea materialelor de ciclism
vorba de o inadmisibilă superfi
cialitate a magazinerilor, dar 
totodată, și de o condamnabilă a- 
titudine a multor antrenori care au 
admis ca o serie de vechituri să 
intre în magazie, la sfîrșit de an, 
drept materiale uzate. Asemenea 
aspecte, ar fi fost evitate dacă an
trenorii ar fi vegheat atent atunci 
cînd materialele erau înapoiate 
magaziilor.

In legătură cu utilizarea ma
terialelor, se poate vorbi și de 
lipsa de exigență a antrenorilor- 
Aceștia au schimbat prea des, în 
cursul sezonului, diferite piese și 
accesorii, fără ca materialele ini
țial predate, la începutul fiecărui 
sezon, să fi fost folosite de cicliști 
un minimum de timp prevăzut 
pentru aceasta-

Ca atare, cauciucuri, lanțuri, pi- 
nioane, pedale, angrenaje, etc. au 
lost înlocuite cu altele noi, deși 
multe din aceste piese mai puteau 
fi utilizate o bună bucată de vre
me, dacă nu în concursuri, cel pu
țin la antrenamente realizîndu-se 
astfel o prețioasă economie.

Dacă s-ar fi procedat astfel, nu 
am maî fi asistat la acea panică 
teribilă în care se află majoritatea 
secțiilor de ciclism, către sfîrșitul 
sezonului, tocmai pentru" câ, în 
prima parte a anului, au abuzat de 
materiale noi, consumîndu-și prea 
repede stocul anual.

Printr-o mai judicioasă distri
buire a materialelor, cu mai multă 
atenție din partea antrenorilor în 

arbitrii de lupte din țară se vor 
întruni vineri 15 februarie, înce
pînd de la ora 10, la sediul CCFS 
din strada V. Conta nr. 16.

COMPETIȚIA DE TENIS 
„CUPA DE IARNA"

Primul concurs oficial de tenis 
al anului începe astăzi dimineață 
în sala Recolta din Capitală reu
nind pe fruntașii acestei oiscipline: 
Gh. Viziru, M. Viziru, Zacopcea- 
nu, Cobzuc, T. Bădin, Rakosi, Ca- 
ralulis, Julieta Namian, Irina 
Ponova, Hermina Brenner, Livia 
Avram, surorile Roșianu precum și 
o serie de elemente tinere ca Năs- 
tase, Bardan, Bosch, Dancea, Ba- 
sarab, Burciu etc. Se vor desfă - 
șura jocuri la probele de simplu 
femei și simplu bărbați. Intîlnirîle 
au loc de azi și pînă duminică în
tre orele 9 șt 20.

ȘCOALA DE CĂLĂRIE
Consiliul snortiv orășenesc al 

asociației Știința organizează o 
scoală de călărie, pe o durată de 
3 ani, deschisă studentelor și stu
denților din anul I sau II care au 
trecut toate examenele din sesiu
nea de iarnă.

înscrierile se Iac la Consiliul 
snortiv orășenesc al asociației, str. 
Dohrogeianu Gberea nr. 8, zilnic 
între orele 10-12 iar luni, miercuri 
și vineri și între orele 17-20.

dar și-a revenit pe parcurs, lată 
rezultatele tehnice înregistrate în 
partida masculină: Gavrilescu- 
Tjuan Tia fu 2—0 (14, 19J, De- 
meter-Hu Bin ciuan 0—2 (16,9)', 
Cobîrzan-Van Si tian 0—2 (11,7), 
Gavrilescu-Hu Bin ciuan 2-1 
(21—19, 17—21, 21—14), Cobîrzan- 
Țjuan Tia fu 2-0 (19, 13)', De- 
meter-Van Si tian 0—2 (16, 15), 
Cobîrzan-Hu Bin ciuan 1-2 (21-13, 
12-21, 16-21)', Gavrilescu-Van Si 

tian 2-1. (16-21, 21-10, 21-18)’.
Demeter-Tjuan Tia fu 2-1 (21-12, 
12-21, 21-16).

In întrecerea echipelor femi
nine. victoria a revenit cu 3-1 
echipei R. P. Chineze. Dintre ju
cătoarele din Cluj, doar Marta 
Tompa a reușit să se apropie de 
cea mai bună formă a sa și să 
întreacă pe jucătoarea chineză 
Tziu Tjun hui. Iată rezultatele 
înregistrate: E Pei Tiun-Maria
Gavrilescu 2-0 (17. 14), Tziu
Tjun hui-Marta Tomna 1-2 (23-21. 
17-21, 14-21), Sun Mei in — Tziu 
Tjun hui = Maria Gavrilescu — 
Marta Tompa 2-0 (11, 8), E Pei 
tiun-Marta Tompa 2-0 (11, 9).

Luni după-amiază, cu un avion 
special, lotul reprezentativ de te
nis de masă al R. P. Chineze a 
plecat spre Budapesta. In Unga
ria, jucătorii chinezi vor disputa 
mai multe partide.

EMIL BOCOȘ

ceea ce privește schimbul de piese 
și accesorii, piecum și cu o mai 
mare grijă din partea alergători
lor față de bunurile care le-au fost 
încredințate, fără îndoială că 
stocurile de materiale și echipa
ment, repartizate la începutul fie
cărui an, ar fi putut satisface în 
mult mai largă măsură nevoile ac
tivității cicliste.

De asemenea, dacă ar fi fost o 
preocupare evidentă în utilizarea 
la maximum a materialelor (ne re
ferim la antrenamente) și dacă s-ar 
fi procedat la repararea unora din- 
tr3 aceste materiale (căci este po
sibil acest lucru), s-ar fi putut sa
tisface necesitățile perioadelor de 
antrenament nu numai cu mate
riale absolut m»i

Or, din păcate, asemenea preo
cupări au fost extrem de rare, ceea 
ce a făcut ca în majoritatea ma
gaziilor să se constate un număr 
mult prea .Tare de materiale uzate 
(parte din ele încă utilizabile) fa
ță de efectivul secțiilor respective.

Considerăm că, începînd cu se
zonul 1957, se impune o mai mare 
exigență în acest sens- La aceasta 
trebuie să vegheze cu strășnicie și 
conducerea asociațiilor și colecti
velor. Altminteri, ori cit de masi
ve importuri de materiale vom fa
ce lipsa lor va deveni un re
fren etern tocmai datorită ușurin
ței cu care se procedează în dis
tribuirea și utilizarea materialelor.

EMIL IENCEC

MECIURILE DE VOLEI IN DOI 
AU REÎNCEPUT

Amînate cîtva timp, întrecerile 
de voie» în doi organizate în Bu
curești au fost reluate duminică 
dimineața în sala Floreasca. Par
tidele au fost mult mai animate ca 
cele din etapa precedentă, scurta
rea timpului de joc dovedindu-se 
bine inspirată. Iată rezultatele teh. 
nice înregistrate: Rusescu, Palade 
— Roman, Nicniau 2—1 (10—8,
4—10, 10—7), Masat, Corbeanu — 
Ponova, Crivăț 3—0 (10—7, 10— 
4, 10—4), Derszi, Păunoiu — Mi- 
hăilescu, Miculescu 3—0 (10—6, 
10—7, 10—3), Drăgan, Coste (Ti
mișoara) — Mincev, luga (Bucu
rești 2—1 (10—7. 4—10, 10—6). 
In urma acestor rezultate cuplul 
Mușat, Corbeanu conduce în cla
sament cu 5 puncte.

ALPINIADA DE IARNA 
A CARPAȚILOR

Incep-înd de la 7 februarie, toate 
traseele diin regiunea Retezat și 
munții Piule, Oștea, Petreanu și 
Dealul Negru au fost închise pen
tru că în această regiune se va 
desfășura in curînd aîpiniada de 
iarnă. Prezența ipe acest traseu 
a unui echipier, antrenor sau ofi
cial al echipelor însorise la această 
competiție atrage descalificarea 
echipei respective.

Termenul de înscriere a echipe
lor feminine expiră la I martie. 
Tragerea la sorți a ordine! ptecă- 
riloi în traseu, va avea loc la 5 
martie la C.C.F.S./CAi.



„Cupa Orașelor”. !a scrimă, pealra juniori

0 competiție a viitorului începe miine 
intr-un centru de... viitor

Ccmpettția de scrimă pentru 
juniors, „Cuipa Orașstor” a fost 
inaugurată, timfid, în 1955. Deși 
limita maximă ide virstă era atunci 
de 21 ane, totuși s-au găsit puține 
amatori care să completeze cele 
cîteva reprezentative de orașe par
ticipante. La a doua ediție, în 1956, 
numărul echioelor înscrise a cres
cut în mod deosebit, mărindu-se 
implicit și cel al coocurenților. De 
această dată (ediția a III-a) orgaj 
iKzatorii am coborft lirmita maximă 
de vîrstă la 18 ani, au introdus 
și-a patra probă (spada) și totuși, 
sînt înscrise 12 reprezentative oră
șenești (București, Ploeștl, Satu- 
Mare, Orașul Stalin, Cared, Sibiu, 
Timișoara, Tg. Muneș, Lugoj, Cra
iova, Oradea și Cluj), mai multe 
ca orieînd. Progresul marcat pînă 
la această ediție este elocvent,per- 
mițîndu-ne să afirmăm că „Cupa 
Orașelor" pentru juniori a deve
nit o competiție a viitorului, re
zervor nesecat de noi cadre în 
scrimă.

Primele două ediții au lost găz
duite de orașul București, mai tn- 
tii în organizarea asociației Pro
gresul, apos prin grija și cu con
tribuția asociației Voința. La data 
când juniorii debutau tn „Cupa 
Orașelor" în orașul Ploești (gaz
da de miine), se obțineau primele 
roade ale unei activități reîncepu-

AU FOST STABILITE GRUPELE ELIMINATORII 
ALE CAMPIONATELOR MONDIALE DE TENIS DE MASĂ PE ECHIPE

STOCKHOLM, II. (Agerpres). 
In capitala Suediei a avut loc 

o nouă ședință a comisiei de or
ganizare a campionatelor mon - 
diale de tenis de masă care vor 
începe la 7 martie. Au fost sta
bilita seriile competițiilor pe e- 
chipe pentru cupele „Swaythling" 
și „Corbillon". Echipele R.P.R. au 
fost desemnate ca favorite în se
riile respective.

Iată acum componența grupe - 
lor :

„CUPA SWAYTHLING": grupa
l-a:  R.P.R., R.P. Chineză, India, 
Portugalia, Belgia, Elveția, Sco
ția, Luxemburg; grupa 2-a: Ja
ponia.- Vietnamul de Sud, Suedia, 
Franța, Canada, R.P. Polonă, 
Finlanda, Africa de Sud, Iran ; 
grupa 3-a: R. Cehoslovacă, Ger • 
mania, S.U.A., Australia, Brazilia, 
Italia, Danemarca, Norvegia ; 

FPORriVII V£fr-6EKMA/Vf KEFFfZA

UN AFIȘ PENTRU POPULARIZAREA SPORTULUI?
A';/ / Textul de pe acest afiș care a impinzit orașele Republicii 

Federale Germane, trădează imediat adevăratele sale intenții : 
„SPORTUL a devenit pentru oamenii tineri și energiei un adevărat 
crez în viață. De aceea, activitatea sportivă multilaterală joacă un 
rol important în programul zilnic al unui soldat modern. Armata 
federală germană are nevoie de oameni tineri, care vor să îmbrăți
șeze din vreme profesiunea de soldat, aspră dar plină de onoare. 
Timpul de instrucție este mai scurt pentru cei care se înscriu în 
perioada de constituire a armatei federale, de tinde rezultă posibi
lități de avansare, rapide și foarte convenabile. Orice informații se 
găsesc la oficiile de recrutare sau la șefii unităților militare..." 
Se dau in continuare adresele acestor oficii aflate in orașele Kiel, 
Slutigart, Hannover, Mainz, Dusseldorf și Munchen.

te cu 3 ani în urmă. Astăzi, în 
orașul aurului negru scrima are o 
vechime de 4-5 ani și un palmares 
care-i face cinste. Echipele Ener
giei Ploești au cîștigat în 1956 
campionatul categoriei B, promo- 
vînd în categoria A, trăgătorii au 
acolo cea mai bună sală de scrimă 
din întreaga țară, sar tinerii ploeș- 
teni — in necontenit progres can
titativ și calitativ — au impus 
înființarea de noi secții. Avem 
astfel, suficiente argumente să afir
măm că orașul Ploești merită să 
fie apreciat ca un centru de viitor 
în activitatea acestui sport.

Ploeștenii țin să consolideze suc
cesele de pînă acum. De aceea, 
prin toate mijloacele locale (ace
leași care le-a determinat actuala 
desvoltare) au asigurat „Cupei O- 
rașelor" (primul concurs de scri
mă de amploare găzduit de ®) o 
organizare corespunzătoare unei 
întreceri de valoare republicană. 
Concursurile încep miine în sala 
de gimnastică a stadionului Enei- 
g&a Ploești. Asociația Energia, or
ganizatoarea acestei ediții, va oferi 
multe surprize (dintre cele mai reu
șite) numeroșilor concurenți. Inau
gurarea întrecerilor o vor face ju
niorii flarețfști, urmați în ordine 
de ftoretiste, spadasini și sabreri, 
întreg concursul înebeindu-se în 
jurul datei de 19 februarie.

grupa 4-a: R.P. Ungară, Anglia, 
R.P.F. Iugoslavia, Austria, Olan
da, Spania, Țara Galilor șî 
Liban.

„CUPA CORBILLON": grupa 
l-a: R.P.R> Austria, Franța, Co
reea de Sud, Suedia, R.P. Polonă, 
R.P.F. Iugoslavia, Irlanda, Fin - 
landa; grupa 2-a: Japonia, R.P. 
Ungară, R. Cehoslovacă Germa
nia, Scoția, Italia, Brazilia, Viet
namul de Sud; grupa 3-a: Anglia, 
Țara Galilor, S.U.A., R.P. Chi
neză, Olanda, Belgia, Elveția, 
Danemarca și Norvegia.

După jocurile pentru cupa 
„Swaythling", care se vor desfă
șura sistem turneu, echipele în - 
vingătoare din fiecare serie se vor 
califica pentru semifinale, urmînd 
ca învingătorii din aceste meciuri 
să-și dispute finala. In eompe - 
tiția „Corbillon" cele 3 echipe în-

In finala concursului republican de handbal

Luptă pasionantă, dar numai în

Maria Scheip (Progr. Or. Stalin) a „scăpat"-o de sub supra
veghere pe Mioara Pirvulescu (Prog. Min. învăță mini ului). Aceasta 
din urmă trage nestingherită la poartă și... oa înscrie.

Foto: I. MIHA1CA

Forțațf de împrejurări, organi
zatorii s-au văzut obligați să 
programeze partidele în sala Di
namo, care, cu toate eforturile 
lăudabile depuse de proprietari, 
nu poate totuși oferi ode mal 
bune condiții de joc și de vizio
nare. Terenul este prea îngust, 
așa îneît tușele laterale se con

vingătoare din serii se vor în - 
tîlni într-un turneu final.

S-au alcătuit de asemenea ta
blourile și au fost aleși favorițif 
în probele de simplu.

Lista favoriților în ordine, este 
următoarea :

Feminin : Angelica Rozeanu 
(R.P.R.); Watanabe (Japonia) ; 
Rowe (Anglia); Eguchi (Japonia); 
Haydon (Anglia); Koczian (R.P. 
Ungară); Zeller (R.P.R); Okawa 
(Japonia).

Masculin: Ogimura (Japonia); 
Sido (R.P. Ungară) ; Andreadis 
(R. Cehoslovacă)"; Bergman (An
glia) ; Gyetvai (R.P. Ungară); 
Gantner (R.P.R.) ; Stipek (R. 
Cehoslovacă); Tanaka (Japonia).

In proba masculină s-au înscris 
256 de jucători, iar în cea feminină 
128 de jucătoare.

Guvernul Republicii Federale 
Germane a pus recent la dispo
ziția organizațiilor sportive sume 
importante de bani (în total a- 
proximativ 7,5 milioane măr
ci) cerînd în schimb nici mai mult 
nici mai puțin ca aceste organi
zații să pună la dispoziția gu
vernului pe toți membrii lor ca 
ostași în noua armată federală 
sau, dacă au altă preferință, ca... 
spioni !

Iată cum se face această acți
une care se servește de un foarte 
străveziu camuflaj pentru atin
gerea scopurilor sale. Ministerul 
pentru problemele comune germane 
a cerut tuturor organizațiilor 
sportive și cluburilor să trimită 
rapoarte detailate asupra activi
tății membrilor lor. Anume, se 
cere ca organizațiile să răspundă 
dacă membrii lor sînt dispuși să 
intre in armata federală nou cre
ată și dacă se poate conta pe ei 
în .înlăturarea propagandei din 
răsărit".

Aceștia sînt termenii textuali 
folosiți de circularele ministerului 
condus de Jacot Kaiser. Pentru 
explicarea lor ne putem servi de 
un pasaj dintr-un interviu acordat 
unor ziariști germani de către dl 
Kludas. șeTul biroului de presă 
din ministerul lui Kai6er:

ÎNTREBARE: Ce înțelegeți in 
fond prin termenul „propaganda 
din răsărit" ?
' KI UDAS: In terminologia noa

stră, numim „propagandă" atunci 
ci rid sportivii din R.D. Germană 

fundă... cu pereții sălii, iar spec
tatorii nu pot urmări bine jocul.

Și nu este numai asta. Sorții, 
capricioși ca totdeauna, ’ au deter
minat un program care nu va putea 
ierarhiza corect valorPe din 
handbalul feminin de sală. Ast
fel în seria I se găsesc trei din 
cele mai bune patru echipe (Pro
gresul Orașul Stalin, Progresul 
Min. Invățâmîntului și Flamura 
roșie București) ale actualului 
concurs republican. Una din a- 
ceste formații nu poate aspira 
decît la focul V și asta în cel 
mai bun caz, ceea ce nu este de 
loc firesc. Dar, în sfîrșit, acum 
nu se mal poate face nimic, cu 
atit mai mult cu cît tragerea la sorți 
este conformă cu regulamentul, 
fapt care comportă discuții mult 
mai ample. Noi ne mulțumim, pen
tru moment, să semnalăm această 
situație neobișnuită.

Din cele două meciuri jucate 
în prima zi, locul de cinste în 
comentariul nostru revine, fără 
discuție, aceluia dintre Progresul 
Min. Inoățămîntului și Progre
sul Orașul Stalin, pe care am 
dori să-l numim derbi, deși din cau. 
zele pe care le-am explicat mai 
sus fac ca oricare joc din seria I 
să poală primi acest calificativ. 
Victoria a revenit pe merit echipei 
bucureștene dar la o diferență de 
scor prea severă față de aspectul 
general al partidei: 8—4 (4—3). 
Aproape pînă la jumătatea repri
zei a doua, meciul a avut o 
desfășurare egală: Progresul O- 
rașul Stalin practica un Joc eco
nomic în atac, „căutînd" în fa
zele finale pe Starck sau pe 
Scheip, două excelente realiza- 

vorbesc despre „lupta pentru 
pace"...

Iată o expresie precisă 1 Dom
nul Kludas și toți cei de seama 
sa vor să nu mai audă vorbin- 
du-se de pace... Este evident Altfel, 
cum s-ar putea găsi amatori pentru 
recrutarea în noua armată re
vanșardă?

De fapt ministerul condus de 
Kaiser (numele are o sonoritate 
foarte expresivă...) nu este decît 
o oficină de spionaj pusă în 
slujba imperialiștilor. Prin aco- 
liții săi — de tipul domnului 
Daume, succesor al lui Karl Di- 
ehm la conducerea sportului vest 
german — ministrul Kaiser vrea 
să aibă un control absolut asu
pra activității sportivilor din R.F. 
Germană și asupra eventualelor lor 
relații cu cei din răsărit. Nu nu
mai atît. Guvernanții de la Bonn 
vor să transforme pe acești spor
tivi în spioni „bine antrenați" pen
tru activități subversive nu numai 
pe teritoriul R. D. Germane, ci 
și în celelalte țări din lagărul 
păcii.

Vor reuși cercurile reacționare 
vest germane în acțiunea lor odi
oasă ? Tot mai dese sînt mărturiile 
care arată existența unei opoziții 
crescînde și categorice din partea 
sportivilor vest germani și a con
ducătorilor lor. Aceștia își exprimă 
limpede dorința lor de a nu fi in
cluși în politica de remilitarizare 
» Germaniei de vest.

Esser, conducător al organizați

feminin ide sală

una din serii
toare, iar in apărare aplica foar-: 
te strîns sistemul ..om Iâ~ sm" ; 
Progresul Min. Invătămtntuieți a 
jucat cu mult nerv, rapid, .nsă 
claritatea acțiunilor lăsa încă de 
dorit. Abia spre sfîrșit — specu- 
Iînd cîteva greșeli de apărare ale 
echipei din Orașul Stalin — bucu- 
reștencele au reușii să „sprin- 
teze“ și să termine învingătoare. 
Au marcat: Păduroanu (2),
Neurohr (2), Sălăgeanu, Pîrvu- 
lescu, Răceanu, Niculescu pentru 
învingătoare și Starck (3). Scheip 
pentru învinse.

In deschidere la această parti
dă s-a disputat jocul dintre Fla
mura roșie Sibiu și Flamura ro
șie Sighișoara, terminat cu victo
ria primed echipe. Rezultat: 5—3 
(2—2), prin punctele marcate de 
Dobre (3), Schenker (2) pentru 
FI. roșie Sibiu și de Wonerth și 
Fabritius pentru FI. roșie Sighi
șoara. Victoria sib’iencelor este nor
mală, însă pe teren ele au trebuit 
să Se întrebuințeze serios pentru 
a infringe rezistența dîrză opusă 
de adversare. Un merit în reali
zarea acestui rezultat, onorabil 
pentru echipa din Sighișoara, re
vine portarului ei, Telehuz, care 
s-a comportat excelent. Este ade
vărat că și jucătoarele din Sibiu 
au tras la poartă cu multă im
precizie

★
Ieri seară jocurile au continuat 

prin disputarea partidei Progresul 
Tg. Mureș-Flamura roșie Sibiu, un 
veritabil derbi al seriei a II-a. 
Mai atente și avînd un plus 
de pregătire tehnică, mureșencele 
au terminat învingătoare la limită, 
după un meci dîrz disputat. Scor 
final 5—4 (3—1) prin punctele 
marcate de Kamenitzki (3), Oprea 
șl Istvan pentru învingătoare și 
de Walzer (2), Kapp și Dobre 
pentru învinse.

Așteptat cu un viu interes, jo
cul dintre Flamura roșie București 
și Progresul Orașul Stalin a pri
lejuit o dispută dinamică, rapidă, 
în care însă ambele formații au 
comis numeroase greșeli. Superi
oare tactic bucureștenceie au invins 
Pe merit. Ele au știut să găsească 
cele mai bune soluții pentru a de
păși jocul strîns, caracteristic, 
„om Ia om” al echipei din Ora
șul Stalin. Este foarte adevărat 
că jucătoarele de la Progresul au 
făcut multe și mari greșeli, pri- 
pindu-se și acționînd fără calm. 
In acest sens vom preciza că Pro
gresul Orașul Stalin a ratat două 
lovituri de la 7 m. Scorul final; 
9-5 (4—3).

CALIN ANTONESCU

ei sportive de tineret din Renania, 
a declarat textual i .Cine dă ba
ni cere ceva în schimb- E clar.., 
Nouă ni se cere să facem anumite 
rapoarte. Eu însă nu le voi face! 
Trebuie să se știe că la noi nu se 
va striga niciodată „Heil Adena
uer"! Noi vrem să facem sport îm
preună cu germanii din răsărit. 
Dacă amestecăm împreună sportul 
și armata atunci ajungem exact 
la situația din 1933". •

Nu vor să vadă reînviate tim
purile lui Hitler nici Robert Riedel 
conducător sportiv din Hessa., nici 
Hille din clubul sportiv Euskir
chen, nici mulți alți sportivi care 
au făcut declarații categorice în 
această privință, dar refuză să-și 
dea numele în presă, pentru a nu 
suporta represaliile conducătorilor 
vest germanj.

Intențiile reacționarilor de la 
Bonn sînt cît se poate de clare. 
Ei vor să găsească în rîndurile 
sportivilor acea „carne de tun**  de 
care au nevoie pentru noul „Wehr 
macht" pus împreună cu celelalte 
trupe de care dispune N.A.T.O. 
sub comanda fostului general na
zist von Speidel.

Cîți dintre sportivii din R.F. 
Germană vor accepta să schimbe 
tricourile de sport cu uniformele 
cenușii ale noului „Wehrmacht" ? 
Desigur, prea puțini pentru ca 
intențiile criminale ale imperialiș
tilor să devină realitate.
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y,Clipa ®rașelor” la
Sîmbâtâ seara, pe stadionul de 

gheață din Belgrad au început 
locurile din cadrul „Cupei Orașe- 
lot*  la hochei pe gheață. întrece
rea a fost inaugurată de partida 
dintre echipele București și Sofia. 
Cum era și de așteptat, victoria 
a revenit reprezentanților noștri 
care, după un început timid, au re
ușit în cele din urmă să-și impună 
jocul lor în viteză, în forță, cîști- 
gînd detașat partida. Scorul final : 
10—2 (2—2, 4—0, 4—0) ilustrea
ză corect raportul de forțe de pe 
teren.

■ A 19-a etapă a câmp «matului 
italian a lost una din cele mai e- 
chUibrate. cu rezultate foarte strfn- 
se, excepting meciul de la Roma 
unde Lazio — în fața a 80.000 spec
tatori — a învins la scoc pe Fioren
tina. Infringerea echipei campioane 
ca și a formației milaneee Int'vna- 
zlonale. victoria napolitanilor, me
ciul egal al Sampdoriei, convin de 
minune actualului fruntaș ai clasa
mentului care (după victoria de du
minică) și-a asigurat un avantaj de 
patru puncte față de al doilea cla
sat. Avantajul acesta poate crește 
finind seama că Milan a jucat un 
meci mai puțin. In lupta pentru 
locui doi s-a format un pluton com
pact în care cinci echipe sînt eșalo
nate pe un spațiu de 2 puncte. Lan
terna a fost preluată din nou de 
Torino ca „solist", dar lupta pentru 
evitarea retrogradării are aspecte 
dramatice. Echipele codașe fac e- 
forturi disperate în această privință 
și uneori reușesc, așa cum s-a în- 
tîmplat duminică la Ferrara tinde 
Spăl a învins Juventus. Dar iată 
rezultatele de duminică:

Laxto — Florentina 3—*, MiMrn — 
Bologna 1—«, Genova — Atraanta
2— 1, Spăl — Juventus 3—1, Torino— 
Sa mp doria o—9, Udănese — Lane 
Rossi 3—2. Padova — Internaționale
3— 2, Palermo — Roma 1—fl. Napoli
—Triestina 2—l. Clasamentul: Milan 
27 p., Fiorentina 23 p., Internazio- 
naie, Sampdoria, Lazio 22 p., Na
poli 21 p., Juventus 19 p., Bologna, 
Roma. Genova. Padova. Udlnese 18 
p., Triestina. Atalanta 17 p.. Spăl 
16 p.. Lane Rosai. Palermo 15 p.,
Torino 14 p.

■ In cea de a 23-a etapă a cam
pionatului francez gazdele au be
neficiat de avantajul terenului, ob
țin: nd victorii prețioase, dintre a- 
cestaa remarcîndtr-se cea a forma
ției din Nancy asupra campioanei 
Nice. Să se fi menajat Nice, ținlnd 
seama <se meciul greu pe care-1 are 
de susținut joi In compania forma
ției spaniole Real Madrid în „Cupa 
campionilor europeni"’ In clasa
ment st. Etienne conduce, în con
tinuare, urmată La distantă aprecia- 
bdliă de Reims care a obținut duml- 

revenit sportivilor iugoslavi cu re
zultatul de 5-0.
• Reprezentativa de hochei pe 

gheață a S.U-A., cane se afli în 
Europa, a susținut la Dusseldorf o 
întâlnire cu o combinata a orașe
lor din R.F. Germană. Hocheiștii 
americani au cîștigat cu scorul de 
12-3.
• Naționala de hochei pe gheață 

a italiei a întrecut cu 6—2 repre
zentativa R.F. Germane. Revanșa a 
revenit tot italienilor cu 2—1.
• O combinată a echipelor de 

hochei Spartalc SokoUovo și Spar
tak Plzen va pleca la 13 februarie 
în Uniunea Sovietică. Hocheiștii 
cehoslovaci vor susține două întâl
niri în compania reprezentativei A 
a Uniunii Sovietice, un meri cu re
prezentativa B a Uniunii Sovietice, 
iar al patrulea Joc îl vor sus-

' Redacția șl administrația! București, sir. Const Miile Nr. 17; telefon 5.30.36 —5.30.37. Nr.I—9 52 STAS 3452. Intr. Poligrafică Nr. 2, str. Brezolanu Nr. 23—25,
* * Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii volun tari din întreprinderi.

In această partidă echipa Bucu- 
roștiului a folosit următoarea for
mație: Lako (Stafie) — Csaka, 
lonesctt, Biro, Nagy, Peter — Tdrok 
II, Incze III, Ferenczi, Tordkl, — 
Takacs I, Takacs II, Lorincz, Zo- 
grafi. Punctele au fost înscrise de 
Biro (3). Incze III (2), Nagy, Ta
kacs I, Takacs II, Torok I și Lo
rincz.

In continuare s-a disputat me
ciul Belgrad—Budapesta. După un 
joc strîns, iugoslavii au ciștigat 
cu scorul de 5—2 (3—0, 0—0,
2— 2). Partida a demonstrat că 
reprezentativa orașului Belgrad se 
prezintă la acest’ turneu ca una 
dintre echipele favorite.

A doua zi, duminică, întrecerea 
a continuat prin disputarea întîl- 
nirilor Budapesta—Bruxelles ș! 
Belgrad—Sofia. In primul joc, 
victoria a revenit echipei Budapes
tei cu scorul de 8—2 (3—0, 2—1,
3— 1) iar în cel de al doilea echi
pei Belgradului cu 9—1 (3—0,
2—0, 4—1). . '

Toate aceste amănunte le-am 
aflat — într-o convorbire telefoni
că — de la antrenorul echipei 
noastre Vili Covaci, care binevoi
tor ca totdeauna, ne-a pus la dis
poziție și alte date privind desfă- 

irarea acestui turneu.' De pildă, 
sîntem în măsură să vă informăm 

'.-ă jocurile au stîrnit; un interes 
deosebit în capitala Iugoslaviei și 
că echipa noastră se află în cen
trul atenției generale,' fiind soco- 
•ită una dintre formațiile de va
loare. De notat că în unele for
mații (Bruxelles, Belgrad) apar 
~ serie de jucători profesioniști, 
care au drept de participare, turne
ul fiind amical.

★
Ieri seară mii de spectatorii au 

umplut pînă la refuz tribunele

Iflgi Artamonova (U.R.S.S.) 
noua campioană mondială 

de patinaj viteză
HELSINKI II (Agerpres).
In orășelul fmatra din Finlanda 

*-■ desfășurat sîmbătă și dumini
că campionatul mondial feminin d« 
patinaj viteză. La Întreceri au par
ticipat 27 d« concurente reprezen
tând 8 țâri.

Rezultatele tehnice: 500 m ■
1. Kondakova 48"8/10; 2. Rîlova 
49" ; 3. Artamonova 49"; /J:M m
1. Artamonova 237”; 2. Postniko. 
va 2-3T4/10; 3. Selifiova 2B8" 
3/10; 1.000 m.: 1. Artamonova 
l^'D/lO; 2. Sihvonen 1’41 ”8/10;
3. Rîlova 1'41 ”9/10: 3000 m • I. 
Hutunen 533”8/10; 2. Jukova 5’ 
34”4/10: 3. Artamonova 5'37”3T0.

Clasament final: 1. In g a
Artamonova (URSS) campioană 
mondială absolută 207.500 puncte-
2. Rîlova (URSS) 210 283 puncte;
3. Selihova (URSS) 210 300 punc
te; 4. Kondakova (URSS) 210 684 
puncte; 5 Jul.ova lURSSî 210.776 
puncte; 6. Sihvonen (Finlanda) 
211.734 puncte.

Turneu! F. I. F. A. 
pentru juniori 

incene la 14 aprilie
MADRID, 11. (Agerpres).
A fost definitivat calendarul 

turneului internațional de fotbal 
pentru echipele de juniori care va 
avea loc în luna aprilie în Spania.

După cum se știe grupele au 
următoarea componență: gruoa 1: 
Luxemburg, Turcia, Italia, R. D. 
Germană; grupa 2-a: Spania, R. 
P. Polonă, R. P. Ungară, R. F. 
Germană; grupa 3-a: Grecia, Aus
tria. Olanda, Anglia; g't'.pa 4-a: 
R. P. Romînă, Belgia. R. Ceho
slovacă, Franța. Jocurile elimina
torii vor avea loc la 14, 16 și 18 
aprilie în orașe diferite, grupa a
4-a  urmînd să joace la San Se
bastian.

Echipele cîștigătoare din fiecare 
grupă se vor întilni apoi în semi
finale la Madrid la 21 aprilie, 
finala urmînd să se dispute la 23 
aprilie.

Hochei pe gheață
stadionului de gheața pentru a 
asista la partida dintre echipele 
orașelor București și Belgrad. 
După ce au avut inițiativa în ma
joritatea timpului, atacînd in vi
teză și ratînd numeroase ocazii, 
jucătorii bucureșteni au trebuit să 
părăsească terenul învingi. In cea 
de a treia repriză, în min. 49 un 
puc ricoșat din crosa unui ju
cător romîn a ajuns la unul din 
cei mai periculoși atacanți iugo
slavi, Kristan. Nestingherit ace
sta a marcat unicul punct al par
tidei. Scorul final : 1—0 (0—0;
0—0, 1—0) în favoarea echipei
Belgradului.

In deschidere s-a disputat me
ciul dintre Bruxelles și Sofia, în
cheiat cu victoria primilor: 16—2 
(5—0; 5—0; 6—2). Acest meci a 
fost arbitrat de I. Lupii (R. P- 
Romînă) și Krizevici (R.P.F. Iu
goslavia).

Astăzi echipa noastră întîlnește 
selecționata orc-șului Bruxelles,

- mîine pe aceea a Budapestei.

Campionatul mondial de bob
LAUSANNE (Radio). — La 

St Moritz au continuat sîmbătă 
și duminică întrecerile campiona
telor mondiale de bob.' Proba de 
bob 4 persoane s-a desfășurat 
în condiții foarte dificile.

Titlul de campion mondial 
a revenit echipajului Elveția I 
(conducător Zoller) care in cele 
patru manșe a realizat timpul total 
de 5 min. 11 sec. 45! 100. Pe locu
rile următoare s-au clasat: Italia II 
(conducător Monti) 5.12.39, S.U.A. 
I (conducător Taylor) 5.15.34, Ita
lia I (conducător De Martin) 
5.13.55, Germania I (conducător 
RSsch), S.U.A. II, Elveția II, Ger
mania II, Anglia II, Austria H.

Fa2ă din intilnirea U.R.SS.—Cehoslovacia, desfășurată acum 
doi ani la Moscova.

Campionatul de șah al U.

In runda XV-a, Tal
MOSOJVA (Agerpres). —

In campionatul uniopal de șah, 
la 9 februarie s-au disputat parti
dele întrerupte. Fără joc a fo6t 
consemnată remiză in partidele 
Tal—Furman și Tarasov—Kla- 
man. Holmov a ciștigat întrerup
tele la Klaman și Stoliar. Keres 
l-a învins pe Tarasov, iar Stoliar 
pe Toluș. După patru ore de joc 
Petrosian l-a obligat pe Aronson 
să se recunoască învins.

Spasski care avea avantaj în 
partida cu Bannik într-uu moment 
critic a repetat ieri de trei ori 
poziția și potrivit regulamentului 
arbitrii au stabilit rezultatul de e- 
galitate.

Campionatul a continuat dumi 
nici cu desfășurarea partidelor 
programate în runda a 14-a. S-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Petrosian—Bronștein */ 2—>/2; Ke
res—Toluș 1—0; Boleslavski— 
Bannik ț/2—'/2; Klaman—Aron
son 1—0; Hasin—Nejmetiinov 
1—0. Tal după ce a avut avantaj 
în partida cu Stoliar a făcut o 
greșeală și a întrerupt în pozițe 
egaiă. Spasski are avantaj la Mi- 
kenas

MOSCOVA (serviciul nostru de 
radio). — Runda a 15-a desfășu
rată luni după-amiază a adus o 
nouă victorie tînărului maestru 
din Riga, Mihail Tal. Acesta l-a 
fnvins pe Klaman și dacă va rea
liza cel puțin un punct din cele 
două partide întrerupte, pe care 
le are din rundele precedente, va

Inarntea campionatelor mondiale de Hochei

VĂ PREZENTĂM PROTAGONIȘTII

După cum se știe, anul ace
sta Capitala Uniunii Sovie
tice a primit sarcina de a 

organiza între 24 februarie și 5 
martie campionatele- mondiale și 
europene de hochei pe gheață. Se 
va disputa cea de a 23-a ediție a 
campionatelor mondiale și cea de 
a 36-a ediție a campionatelor eu
ropene. La Moscova vor partici
pa echipele reprezentative a 8 țări: 
Austria, R. D. Germană Polo
nia, Finlanda, Cehoslovacia, Sue
dia, Japonia și Uniunea Sovietică.

După cum a anunțat corespon
dentul agenției TASS pe lingă 
Comitetul de organizare a cam - 
pionatelor, apropiatele întreceri 
suscită un mare interes fn rîndu- 
rile amatorilor de hochei de la 
Moscova. întrecerile se vor desfă
șura pe patinoarele de pe terenul 
principal al stadionului central „V. 
I. Lenin", pe stadionul „Dinamo" 

precum și în Palatul sporturilor 
din Lujniki. Echipele participante 
se voc întrece într-un singur tur, 
astfel că în total se vor desfășura 
28 de meciuri.

TREI ECHIPE IN LUPTA 
PENTRU TITLU

Privind lista echipelor parti
cipante' vedem că lupta 
pentru titlul de campioană 

mondială și europeană se va des
fășura între reprezentativa Uni
unii Sovietice, deținătoarea tit
lurilor de campioană olimpică, 
mondială și europeană, și cele ale 
Cehoslovaciei și Suediei foste 
campioane mondiale și europene. 
Echipa Uniunii Sovietice și-a îm- 
pus superioritatea pe târîm inter
național cu prilejui campionate - 
lor mondiale desfășurate în anul 
1954 la Stockholm. Cu toate ci 
participa pentru prima oară la 
o competiție internațională și avea

R. S. S.

din nou învingător
trece din nou in fruntea clasamen
tului. Deocamdată continuă să 
conducă Toluș care a acumulat un 
nou punct, inviogindu-l p» Aronin. 
Și Spasski a fost învingător, în 
fața lui Mikenas. O mare surpriză 
a fost înfrîngerea lui Petrosian 
din partea Iui Bannik, care înre
gistrează astfel prima victorie în 
concurs. Alte rezultate: Holmov- 
Gurghenidze %—’/«, Nejmetdi - 
nov-Furmau Vi—’/,, Antoșin- 
Hasin l 2 3 */2—’/,, Tarasov-Taimanov 
1—0. Restul partrdelor s-au în
trerupt

Clasament : Toluș 9Vi pct.. 
Tal 9 (2), Keres și Holmov 9 (1), 
Spasski 8Ys (1), Petrosian dVi 
pct.

• Astăzi începe campionatul 
U.R.S.S. de box pe anul 1957 la cairo 
participă 3tJ0 de pugiLiști din întreaga 
țară. In ring vnr e votai a numeroși 
premianți ai Jocurilor Olimpice și 
ai campionatelor europene.
• Congresul Federației Internaționa

le de aviație (F.A.I.), reunit recent 
la Paris, a hotărît ca viitoarea e- 
diție a camptocatelor mondiale de 
planorism să se desfășoare în anul 
1958 in R.P. Polonă. întrecerile ur
mează să aibă loc în localitatea 
Leszno din voivodatul Poznan și se 
așteaptă participarea unui mare nu
măr de plamoriști din 20 de țării.
• Vineri seara s-a desfășurat la 

Bruxelles întilni rea internațională 
de tente de masă dintre echipele 
representative masculine ale Bel
giei și R.P.F. iugoslavia. Victoria' a 

ca adversare în această competiție 
puternicele echipe ale Canadei și 
Cehoslovaciei, reprezentativa so - 
vietică a realizat o performanță 
răsunătoare clștigînd invidiatul 
titlu de campioană mondială. Doi 
ani mai tîrziu, în cadrul turneului 
olimpic de la Cortina D-Ampezzo 
hocheiștii sovietici s-au acoperit 
din nou de glorie, nepierzînd nici 
un meci.

Reprezentativa Cehoslovaciei s-a 
remarcat de nenumărate ori cu 
prilejul acestei competiții. Jucă
torii cehi au cîștlgat campionatele 
europene din anul 1911 de la 
Berlin. In anul 1947, la Praga, e- 
chipa Cehdslovaciei cîștigă pentru 
prima oară titlul de campioană 
mondială și europeană, iar doi ani 
mai tîrziu, la Stockholm, cuce - 
rește pentru a doua oară titlul 
suprem. Titlul de campioană a 
Europei i-a revenit de li) ori.

Naționala Suediei are de ase
menea vechi „state de serviciu". 
Prima apariție a suedezilor la 
campionatele mondiale datează 
din anul 1920: la Antveroen re
prezentativa Suediei se clasează 
pe locul IV. Titlul de camuioană 
europeană îl cîștigă pentru prima 
oară ’n anul 1932 Cu prilejul 
campionatelor mondiale desfășu
rate în Elveția, în anul 1953, ho
cheiștii suedezi cîștigă titlul de 
campioni mondiali.

„BUTURUGA MICA" 
RASTOARNA... ECHIPA 

SUEDIEI I
chipa Austriei a debutat în 
această competiție în anul 
1912 (campionatele s-au 

desfășurat la Praga), clasîndu-se 
pe locul 3. Hocheiștii austriac! au 
cucerit titlul de campioni euro - 
peni în anii 1927 și 1931. O com
portare deosebită au avut-o cu 
prilejul campionatelor mondiale 
desfășurate în anul 1947 la Praga. 
In penultima zi a competiției. 
Suedia a învins Cehoslovacia și 
cei prezenți considerau că suedezii 
nu mai pot pierde titlul, mai ales 
că în ultima zi aceștia jucau cu 
echipa Austriei. Spre surprinderea

• • •

generală „bu-tfiruga mică", Aus- 
tria, a învins cu 2—1, astfel că 
suedezii au trebuit să se mulțu
mească cu locul II.

Hocheiștii polonezi s-au afirmat 
în ultimii ani, cînd datorită celor 
nouă patinoare artificiale au avut 
o activitate intensă. Polonia a 
Darticiipat pentru prima cară la 
campionatele europene în a.nul 
1927 cînd s-a clasat pe locul IV, 
iar în anul 1929 pe locul II. A 
urmat o perioadă de stagnare a 
activității și abia după eliberarea 
țării, de către glorioasa Armată 
Sovietică, a început activitatea de 
redresare a hocheiului.

La Moscova echipa R. D. Ger
mane participă pentru prima oară 
la campionatele mondiale, în timp 
ce echipa Finlandei și-a făcut de- 
outul în anul L949. De cîțtva am, 
hocheiștii finlandezi participă cu 
regularitate la campionatul ță - 
rilor scandinave.

HOCHEIȘTII DIN „[ARA 
SOARELUI RASARE" DIN NOU 

IN ARENA INTERNAȚIONALA In sfîrșit un semn de întrebare 
pentru mulți este formația Ja
poniei. Ce valoare are echipa 

din „țara soarelui răsare"? A mai 
participat la întreceri mari?’ Dacă 
cercetăm istoricul campionatelor 

mondiale vom vedea că hocheiștii 
japonezi au mai fost prezenți la 
această competiție. Echipa niponă 
a participat pentru prima oara la 
campionatele mondiale din anul 
1930 de la Chamonix. In meciul 
de calificare cu echipa Poloniei 
au pierdut însă cu 5—0 clasîn
du-se pe locul 11. In a.nul 1936 
concurează din nou, de data a- 
ceasta la Garmisch-Partenkir- 
chen unde joacă în seria IV-a a- 
lături de Anglia și Suedia. In fața 
echipe’ Angliei a pierdut cu 3—0. 
iar față de Suedia ca 2-0.

Rămîne de văzut ce comportare 
vor avea la Moscova, mai’ ales că 
în cadrul turneului întreprins în 
R. P. Chineză hocheiștii niponi au 
înregistrat victorii la scor.

V. BENKOVSKY.

rucă singura victorie în deplasare.
Iată rezultatele tehnice înregis

trate:
St. Etienne — Lyon 3—2. MarseSle

— Reims 1—2, Lens-Sochanx 3—4, 
Toulouse — Valenciennes 4—0, Ra- 
ctag — Metz 4—1, Nancy — Nice
4—t, Nimes — Strasbourg 4—1, Se- 
dan-Rennes 1—1, Clasamentul: St. 
Etienne 35 p.. Reims 31 p., Lens 8» 
p., Toulouse 27 p., Marseille, Ra
cing 26 p., Monaco 25 p., Nimes 24 
p„ Nicie. Angers 23 p„ Socliaux, 
Lyon 21 p„ sedan 19 J». Nancy 
16 p., Valenciennes 17 p. Metz. 
Strasbourg 15 p„ 'Rennes 14 p.

In Franța s-au disputat șt două 
meciuri (rejucări) contînd pentru 
16-imile Cupei: Toulotirie — Lens 
3—0 (desfășurat joi). Monaco — Caen 
3 — 1.

■ In campionatul englez. Man
chester United și Tottenham Hot- 
tapur, prima țl a doua clasată, au 
oBțanut victorii ia soor în fața Ar
senalului și respectiv a formației 
din Sunderland. Rezultatele teh
nice; Birmingham city — Wolver
hampton W. 2—2, Blackpool — Man
chester c. 4 — 1, Bolton — Aston 
Villa 6—0, Everton — Charlton 5—0, 
Leeds — Lutton 1—2, Manchester 
U, — Arsenal 6—2, Newcastle U. — 
Preston North End i—2, Ports
mouth — Chelsea 2—2, Sheffield W.
— Burnley o—fl, Tottenham — Sun
derland 5—2, West Bromwich — Car
diff 1—2.

ține fie la Leningrad «e la Gorki 
cu o echțpă locală.
• Rep-re tentativa de box a Po

loniei a dispus cu 16—4 de echipa 
R.F. Germane.
• Duminică a luat sfîrșit compe

tiția de handbal în sală „Cupa o- 
rașuilui Praga*'.  Pe pnimul loc s-a 
clasat echipa orașului Plzen. lată 
cîteva rezulta'c: Praga—Budapesta
5— 4; Budapesta—B ude jo vice g—2; 
Plze n—H assloc h 9—2; Krist rams tadt— 
Praga 7—6; Hassloch—Krfstianstadit 
3—2.
• In connpeitlția de rugbi „Tur- 

neuil celor 5 națiuni**  Anglia a în
trecut Irlanda cu 8—0 si are toate 
șansele să câștige trofeul.

>In finada campionatului interna
țional de tenis pe teren acoperit al 
Franței, suedezul Davidson l-a în
vins pe danezul Ulrich ou 6—4, 4—6,
6— 3, 6—4.
• Echipa de hoched a U.R.S.S. a 

învins la Helsinki reprezentativa 
Finlandei cu 9—0. Meciul ante
rior disputat la Tampere a revenit 
tot hocheiștilor sovietici cu 8—3.


