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GAZZETTA
DELLO

„Romînii și ungurii au dominat campionatele 
internaționale de tenis de masă ale ITALIEI

MILANO (prin telefon}. — 
poate spune că întrecerile campio
natelor internaționale de tenis de 
masă ale 
general 
spectaculoase care, Jtan 
au fost urmărite 
blic puțin numeros. "q 
deși au depus unele eforturi, nu au 

•^reușit să asigure jocurilor cele mai 
bune condlțiuni de’ desfășurare. 
Așa, bunăoară, în sală a domnit 
un du-te-vino continuu, s-a permis 
fumatul și spectatorii au profitat 
din plin de această favoare, stin
gherind vădit pe participant». De 
asemenea, arbitrii au fost aleși 
adhoc din public. In plus, unii din

tre organizatori, mai expeditivi, 
dorind să termine curățenia sălii 

Rodată cu încheierea finalelor, au 
"început să... măture chiar în timpul 

desfășurării unei finale de dublu...
După cum vă e cunoscut, re

prezentanții noștri an cucerit 
trei titluri și au obținut în celelalte 
probe locuri fruntașe De altfel, 
despre aceste succese scrie și cu
noscutul ziar „Gazzetta dello 
sport" care a patronat această 
competiție. Cronica acestor cam
pionate din „Gazzetta dello sport" 
este intitulată : „ROMÎNH ȘI UN
GURII AU DOMINAT CAMPIO
NATELE INTERNATIONALE DE 
TENIS DE MASĂ ALE ITALIEI".

„Campionatele internaționale de 
tenis de mase cere s-cu încheiat

Se

Italiei au prilejuit în 
meciuri interesante 71 

păcate, nu 
de un pu- 

•ganizatorii,

Ella Zeller, Angelica Rozeanu și Matei Gamner s-au întors cu trei 
titluri de la campionatele internaționale ale Italiei

duminică setea s-au restrlns la 
duelul romino-maghiar, își începe 
comentariul ziarul 
Singur, suedezul 
dubiu, dar tot cu
Harasztosi — s-a impus in dauna

sus amintit. 
Meîstroem
un romi*  —

Itiiii-BARc: LarJ ua s..ua};a 
educației lizicc în școlile profe
sionale ale Ministerului Industriei 
Ușoare pînă la apariția ordinului 
nr. 49 al Ministrului Invățămin- 
tului ?

RĂSPUNS: In anii școlari tre- 
cuți, cu toate greutățile cauzate de 
lipsa de preocupare a Ministerului 
Invutămîniulul ți a C.C.F.S. pen
tru activitatea competițională de 
cultură fizică și sport. Ministerul 
Industriei Ușoare a organizat com
petiții și campionate pe țară pen
tru ucenicii din școlile profesionale. 
Aceste campionate s-au desfășurat 
în trei etape — pe școală, pe zonă 
și finală — și au avut un program 
variat cuprinzlnd discipline ca gim
nastică sportivă, atletism (triatlonț 
și volei.

Ordinul nr. 49 al Ministrului 
Invățărr.intului vine si întărească 
interesul pe care M.I U l-a purtat 
permanent acestei probleme.

ÎNTREBARE: Cum au activat 
elevii școlilor profesionale în ca
drul colectivelor sportive și cum 
s-a făcut simțit sprijinul asociației 
Flamura roșie ?
RĂSPUNS : Elevii școlilor profe

sionale de ucenici își desfășoară ac
tivitatea de cultură fizică și sport 
în cadrul orelor de educație fizică 
pe clase și de colectiv sportiv pe 
școală și pe ramuri de spart. Aces
te activități au fost prevăzute în 
planul de iYivățihnînt aprobat de 
Ministerul Invățămîntului.

In cadrul activității de colectiv 
sportiv și al activității extrașoolare,

Convorbire ca 
tov. Simion Ștefan, 

locțiitor al Ministrului 
Industriei Ușoare

Ministerul Industriei Umoare a or
ganizat în anii trecuți o serie de 
acțiuni menite să angreneze într-o 
activitate organizată toate școlile 
din țară. In 1955, odată cu trecerea 
activității sportive a școlilor în ca
drul asociațiilor sindicale s-a or
ganizat în strînsă colaborare cu a- 
sociafia Flamura roșie campionatul 
școlilor profesionale de ucenici din 
industria ușoară, alimentară și din 
comerțul de stat. La aceasta se a- 
daugă participarea la Spartachia- 
dele de vară și de iarnă ale tinere
tului, participarea la crosurile in 
cinstea zilelor de J Mai și 7 No
iembrie, precum și la competițiile 
locale și cu caracter amical. Cla
sificarea elevilor pe ramură de 
sport și îndrumarea celcr mai do
tați dintre ucenici către școlile 
sportive de tineret au contribuit de 
asemenea la pregătirea fizică a 
acestora. In ce privește activitate a - 
exirașcolară au fost organizate o 
serie de excursii în aer liber, exer
ciții de ansamblu, cu ocazia dife
ritelor sărbătoriri etc. care au asi
gurat un caracter variat și plăcut 
acestei activități.

ÎNTREBARE : Care sînt primele 
măsuri luate ca urmare a ordinu
lui nr. 49 al Ministrului Invâță- 
mintului ?

RĂSPUNS: Pentru aplicarea a- 
cestui ordin s-au difuzat în toate 
școlile instrucțiuni privind ordinul 
și sarcinile ce revin directorilor de 
școli și profesorilor de educație fi
zică. De asemenea, asociația Fla
mura roșie, In colaborare cu noi, 
a organizat în zilele de 10 și 11 
februarie a.c. o consfătuire pe țară 
cu toate cadrele didactice care pre
dau educația fizică în școlile mi
nisterului nostru. In cadrul consfă
tuirii s-au analizat și s-.au adaptat 
la specificul școlilor din industria 
ușoară sarcinile ce le revin în ba
za ordinului nr, 49.

cuplului maghiar Sido-Gyetoai. 
Francezul Amouretti a scăpat de 
puțin, in fața lui Gantner calfi- 
c-vea în semifinale. In seara fi
nalelor 'nu au lipsit surprizele. 
Chiar Angelica Rozeanu, ca și ta 
București, a fost învinsă de eleva 
sa Ella Zeller. In setul iutii iniția
tiva a alternat, dar apoi jocul 
calm, în defensivă, al Ellei Zeller 
a enervat-o pe Rozeanu. Setul doi 
a arătat o revenire a lui Rozeanu, 
in schimb seturile III și IV au 
marcat din nou succesul noii stele 
romînești. Dublul mixt a adus 
victoria perechii Ella Zeller— 
Gantrur, victimă fiind tot Rozea
nu". Și mal departe, vorbind des
pre cîșiigătorul probei de simplu 
masculin, „Gazzetta J-“- 
scrie: „Invingind 
după strălucitele

i dello sport 
și la Milano, 
succese de la

(Continuare în

De cîteva zile lot pindim te- ? 
lefonul, doar-doar vom obține, | 
în sfîrșit, legătura cu Cairo. 
Dorința de a afla vești —- pe 
care să le împărtășim apoi ci
titorilor — despre tinerii noștri 
fotbaliști 
repurtate 
era prea 
țat pînă cîitd centrala telefoni
că din Ziirich nu ne-a înlesni', 
pînă la urmă, mult solicitata 
convo~bi're.

Și iată-ne, însfîrșit. în măsură 
Să oferim — e drept, destut de 
fîrzitt — amănunte despre jocu
rile susținute de Selecționata 
noastră de tineret la B și 10 
februarie la Cairo, unde i s-a 
făcut o frumoasă și prieteneas
că primire.

și despre v'cloriile 
în capitala Egiptului 
mare și n-am renuri-

]ln prii 
romîni
In primul meci, fotbaliștii 

i au înt’.Init formația 
National F.C_ a doua cla- 
camo onatul Egiptului, an- 
de Titkos Pal și în rîneu-

sată în 
trenată 
rile căreia activează trei interna
ționali. Recent, Nacional F.C. a 
terminat la egalitate (0—0) cu e- 
chipa cehoslovacă Dtikla {fost 
UDA) Plaga. Echipa noastră a fă
cut un meci bun, de nivel tehnic 
ridicat, care i-au atras aprecieri 
elogioase din partea specialiștilor 
și a presei. Selecționata de tineret 
a cucerit o meritată victorie cu 
2—1 (2—0) prin punctele marcate 
de Dinulescu și Bdkossy. Din for
mația : Cosma — Pahonțu, Lazăr, 
Soare — Al. Vasîle. Nunweiller — 
Copil, Seredai. BSkossy, Dinulescu 
și V. Anghel. cei mai buni au Tost 
Cosma. cei tres fundași, Bâkăssy 
șf V. Anghel.

2 Duminică, Selecționata a 
_ înfruntat un adversar mai 

puternic : reprezentativa ar
matei egiptene, care se pregătește 
pentru un turneu international in- 
termilitar cu echioele similare din 
Grecia și Siria. Și de data aceasta, 
fotbaliștii rornini au câștigat, dar 
la un scor mal categoric: 3—0 
(1—0) și după un joc mai bun. 
Echipa noastră a avut inițiativa

BOKOSSY

majoritatea timpului, a dominat 
și, mai ales, în repriza doua a 
desfășurat un joc excelent, de o 
ridicată factură tehnică. Cel mai 
bun compartiment: linia de atac; 
cei mai buni înaintași : Ene II, 
care a și înscris un gol de o rară 
frumusețe, și BQkossy — autorul 
celorlalte două goluri. Din apărare 
s-au remarcat îndeosebi Al. Va- 
sile și Soare. Formația : Cosma 
— Moarcăș. Lazăr, Soare — Al. 
Vasiie, Neamțu — Copil (Ene II), 
Seredai. Bâkossy. Dinulescu. V. 

Anghel. Pahonțu n-a jucat fund 
accidentat din primul meci.

3 Ultimul joc în Egipt al Sc- 
lecționatei va avea loc vt-

9 neri la Alexandria, în 
compania echipei ,,L’Union Re
creative".

4Sîmbătă, lotul fotbaliștilor 
romîni va părăsi Egiptul

* pe calea aerului cu desti
nația Beirut, Selecționata va juca 
duminică cu echipa clubului „Ho- 
menmon“ în primul din oele trei 
meciuri perfectate în Liban.

5 Intre timp Selecționatei t 
sau propus încă două 
jocuri, la sfîrșitul turneului, 

adică după cele două partide din 
Siria. Este vorba de două jocuri 
în Turcia, la 7 șj 10 martie. Nu 
s-a răspuns încă la această pro
punere.

Specialiștii japonezi
consideră echipele R.P.R. 
ca favorite la Stockholm

Specialiștii jocului de tenis de 
masă din Japonia comentează pe 
long tragerea la sorti neutru cvpel: 
„SWAYTHLING" și CDRBILLON 
care vet inaugura la 7 martie, la 
Stockholm, campionatele mondiale 
de tenis de masă. Esperții japonezi 
sînt de părere că echipele mascu
line și feminine ale Japoniei se vor 
califica în turneele finale ale celor 
două probe. Ei sînt convinși că e- 
chipa lor, alcătuită din I. Ogimura, 

campion mondial pe anii 1954 și 
1956. T. Tanaka, campion mondial 
în 1955 și K, Tsunoda, va cuceri 

primul loc în grupa a 11-a. Păre
rea lor este că R. Cehoslovacă va

ciștiga în grupa IlI-a, iar echipa 
Romîniei este considerată favorita 
primei grupe. In ceea ce privește 
grupa lV-a se prevede o mare lup
tă pentru calificare între echipele 
Ungariei. Iugoslaviei și Angliei.

In legătură cu competiția femini
nă pentru cupa „CORBILLON", an
trenorul principal al jucătorilor ja
ponezi, Chutaro Hodozuka, a decla
rat că primele favorite sînt desigur 
echipele Romîniei și Angliei dair că 
în acest an echipa JaponUi, forma
tă din Okawa, Eguchi și Watanabe, 

concurează cu șanse sporite .
Delegația japoneză va pleca din 

Tokio spre Stockholm la 25 februa
rie.
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Mai sînt 3 zile pînă la înche
ierea primei etape — de masă — a 
Spartachiadei de iarnă a tinere-

tului. In marea majoritate a co
lectivelor sportive întrecerile a- 

cestei etape au luat sfîrșit, au

fost desemnați campionii pe co
lectiv și au început antrenamen- 

lor

Peste trei zile începe etapa a doua a Spartachiadei, iar tinerii cali
ficați pentru această nouă fază vor porni pe drumul care i-a dus pe 

sportivii diri fotografia noastră în finala ediției de anul trecut a 
marii competiții, “ (Foto : 1. MIHAICAj

tele în vederea pregătirii 
pentru participarea cu succes la 
etapa raională.

Veștile care ne sosesc acum 
toată țara ne aduc la cunoș'ință 
date despre participarea largă a 
tineretului la Spartachiadă.

Din Tîrnăoeni, corespondentul 
nostru Ladislau Fenichel ne-a 
trimis un material cu titlul : „A- 
proape 18.000 participant la 
Spartachiada de iarnă a tineretu
lui în raionul Tîrnăveni“. Anaii- 
zînd participarea, pe discipline 
sportive, corespondentul ne scrie 

'că Ia schi s-au întrecut 3.094 ti
neri, Ia șah 2.096, la tenis de ma
să 1.004, la patinaj 2.849, la să- 
niuș 7.669 iar la gimnastică și 
trîntă 936 și, respectiv, 102.

O altă scrisoare venită de la 
subredaclia rin Bacău ne vesteș-.

din

(Continuare in pag. a 3-q^ '



Romulus Celan. Interesant de re-' 
marcat este faptul că la întreceri 
vor participa echipele selecționate 
masculine și feminine ale orășel-1/ 
Bacău, Constanța, Galaț’ și Foc
șani. Este pentru prima oarăcînd 
la Focșani se organizează o între
cere de 
fantă.

gimnastică atît de impor. PIRTIU1 DIN
INCEP MECIURILE DE VOLEI 

DIN CAPITALA

Problema pirtiilor am Postăvar 
fost îndelung dezbătută și chiar

TtBRIMRIF
ÎNTRECERILE din provincie

In ultimul timp am primit de 
4a corespondenții noștri din pro
vincie tot maj multe scrisori care 
ne vorbeau despre întrecerile or
ganizate în cadrul „Cupei 16 Fe
bruarie”, In amintirea muncitorilor 
ceferiști căzuți la Griviț3 în 1933.

De la Sibiu, ne-a scris Constan 
lin Mustață mformîndu-ne despre 
competițiile de tenis de masă, de 
schi, baschet și tjr organizate de 
colectivul sportiv Locomotiva Si
biu cu sprijinul comitetului de li
nie și al comitetului orășenesc 
C.F.S. „întrecerile popicarilor, 
își încheie el scrisoarea, s-au fi 
terminat. Victoria a fost de partea 
'echipei Depoului C.F.R. Sibiu, 
care a avut in M. Mar\nescu și 
C. Găianu cei mai buni oamer.i"

Un important concurs de gim
nastică dotat cu „Cupa 16 Febru
arie” se va desfășura în zilele de 
■15 și 16 februarie la Focșani, după 
cum ne informează corespondentul

întrecerile de volei se vor des
fășura tot în sala Giulești, cu 
participarea celor mai bune repre
zentative de asociații. ?n prima zi, 
simbătă 16 februarie, se vor dis
puta meciurile ■ Dinamo—Progre
sul (feminin). Locomotiva—Știin
ța (feminin). Locomotiva—Pro
gresul (masculin) fi Dinumo— 
C.C.A. (masculin). Duminică 17 
februarie se vor întrece între ele 
echipele învinse (pentru locurile 
3—4) și învingătoarele (pentru 
locurile 1—2).

ENERGIA Șl RECOLTA 
IN FINALA LA POPICE

întrecerile de popice se apropie 
de sDrșit. Alături de echipa aso
ciației Energia, in finala compe
tiției s-a calificat și Recolta, care 
a întrecut Voința eu 3557—3492. 
Sistemul de joc a fost ,80 de a- 
mincări fise”. Meciul, desfășurat 

pe arena de la stadionul Giulești 
a dat prilej popicarilor M. Crăciun, 
T. M-hăilescu și 1. Săvescu (Re- 
cotta), V. Alexandru, M. Piperescu 
și C. Gamela (Voința) Bă-și 
dovedească tuna lor pregătire.

Finala a început ieri după- 
amiază și va cc-ntinua inline înce
pi nd de la era 17 tot pe arena din 
Giulești.

——— >»^

•a „
ziarul nostru a făcut loc în coloa
nele sale discuțiilor în jurul aces
tor trasee de concurs. In general, 
s-a spus, și noi am fost de acord, 
că atît Sulinarul 
din urmă, chiar și pîrtia Lupului 
nu sînt suficient de dificile pentru 
stadiul de pregătire al schiorilor 
noștri și că, din această cauză, nil 
permit creșterea valorii lor.

Și totuși, în acest sezon am vă. 
zut aceste pirtii cu totul schimbate, 
deși vremea călduroasă face jpa- 
nadoxală această afirmație. In 'iu
da aparențelor, Sulinărul și pirtia 
Lupului sînt în prezent trasee 
deosebit de dificjle. mai ales ci. o 
scădere cit de mică a temperaturii 

este suficientă pentru a te ingheța.
Ce s-a întimplat ? Ceva destul 

de simplu : pîrtiile au fost îngri
jite la timp și cum se cuvine (și 
ca să se înțeleagă bine, precizăm: 
pregătite din vară). Iarba a fost 
mereu cosită, s-au îndepărtat bo
lovanii' și buturugile d;n pîrtii, 
etc. Odată cu puma ninsoare pjr- 
tiile au foot bătătorite pe toată 
lățimea și hingfmta loc, astfel in
cit antienameT.el-; și connurilt 
s-au putut desfășura in mai multe 
locuri, ceea ce a permis permanen
ta îngrijire și „reparare” a strică- 
aunior snrvenite. Bătătortrea tra
seelor iaoe ca acestea si înghețe 
la cel mk per și astfel gra- 
dul ta _ dificultate ae«te. In 

i an apărut o eerie 
artificial^ de 

din v ară.

și, în vremea

plus, pe 
de «feni 2$t-

■
O finală care constituie doar o simplă formalitate!

l . ipa ;r. care arbitrul M. I 
frescu a fluierat sfirșitul meciu.ii 
dintre Progresul Min. Invățănnn- 
lului și FI. roșie București^con- 
semnind prin aceasta nu JBn.ai 
încheierea partidei respectivi • și 
terminarea jocurilor preliminare 
ale turneului final al concursului 
republican de handbal de sala pen
tru echipele feminine, majoritatea 
ce o: prezenți in sala Dinamo au 
w ntrezărit” configurația clasa
mentului definitiv al competriwi- 
De al-.fel. alcătuirea acestui clasa
me r.l. înainte de diseutarea me
ciuri or fjnale. nu este o problemă 
profund., filozofică. EI tr arata 
astfel: 1. Progresul Min. lnvătâ- 
■untului, 2. FI. roșie Sîbia. 3. FI 
roșie București, 4. Progresul Tg 
Mu'?ș 5 Progresul Orașul Staiin. 
6. FI roșie Sighișoarx

Faptul acesta probează îneă o- 
dstă și in mod și mai evident rit 
de nejust a fost conceput sistemul 
de disputare a turneului final al 
acestei întreceri. Noi subliniem a- 
cest lucru din nou și, în mod spe
cia! acum înaintea partidelor lina 
4e. pentru ca pe viitor asemenea 
si’uații să fie evitate. Aceasta nu 
numai în folosul competiției, ci și 
In 'olosul handbalului, în general.

Drogramul de marți seara a fost 
inaugurat prin jocul dintre echi
pele FI. roșie Sighișoara și Pro
gresul Tg. Mureș. La prima vedere 
meciul acesta părea că nu mai 
poate influența cu nimic clasa
mentul seriei a Il-a, considerînd 
că echipa din Tg. Mureș va Cîști- 
ga Pe teren lucrurile nu s-au pe
trecut însă așa (cunoașteți poves
tea cu socoteala de acasă.7.). Deși 
victoria nu le-ar li putut ajufa la 
nimic, d-ecît dacă o obțineau la o 
diferență de scor care să le mai

rotunjeac-câ golaverajul, tot^k ju
cătoare'e din Sighișoara «o-făcut 
tot ce au putut nu atit pentru a 
cîștfga ele, cit pentru a asigura 
calificarea echipei El. roșie Sibiu. 
Și au reușiți lrrvingind cu 4—3 
(2—1) pe Progresul Tg. Mureș, 
formația din Sighișoara a calificat 
pertru medul finei (tocurile 1-2) 
pe Flamura roșia Sibiu—

Jocul a avut o desfășurare in
teresantă. La început au condus 
ogbișorencele cu 2—0 prin punc- 
tefe marcate de Grefe Wonerth și 
I abritius. Revenjndu-și, edhipa din 
Tg. Mureș a egalat Ș> » luat con
ducerea înscriind prin Kamcnitzki 
(2) și Oprea. Puțin mai tlrzio, FI. 
• •tie a «gaiat In această situație 
medul părea jucat ambele echipe 
fiind mulțumite de rezultat Fi
rește, in mod special. Progresul 
Tg. Mureș care la meci egal avea 
calificarea asigurată. Si atund 
dnd nimeni nu se aștepta, un șut 
al jucătoarei Kolîner (FI. -oșie) 
a fost deviat de intervenția inopor
tună a lui Dosta! (Progresul). lă- 
dnd inutil plonjonul portarului 
Ferencz. Abia acum meciul a fost 
jucat... Toate eforturile jucătoare
lor din Tg. Mureș s-au dovedit I- 
nutlle, astfel că — așa cum spu
neam — FI. roșie Sighișoara a 
cîșfigat, iar FI. roșie Sibiu s a ca
lificat—

Cel de al doi’ea icc. Progresul 
Min. Invățămîntu!ui-FI. roșie Bu
curești, a început — dată fiind 
miza lui importantă — într-o at
mosferă de încordare. care nu pu
tea duce decitla ceea te a... dus: 
un meci, în care s-au comis multe 

"i sâ mai amintim 
ale arbitru’ui M. 

care s-a jucat dur, 
răfuieli "personale.

Față de această situație, despre 
partidă se pot spune puține lu
cruri. Cu toate acestea vom pre
ciza că a ciștigat echipa care a 
tras mai mult și mai eficace Ia 
poartă: Progresul Min. Invâță- 
mintului. Este fcar te adevărat că 
FI. roșie București a jucat mai 
frumos, mai tactic, insă este la fel 
de adevărat că ea a făcut dovada 
unei ineficacități surprinzătoare. 
Rezultatul final- 5—4 (3—2) pen
tru Progresul Min. Invâțămintului 
prin punctele marcate de Săiăgea- 
nu (2), Ugron, Pădureaftu, Răcea- 
nu pentru învingătoare și de Va- 
sile (2), Popescu și Țicu pentru 
învinse.

Astă-seară în sala Dinamo se 
dispotâ meciurile finale după ur
mătorul program: ora 17,30: Pro
gresul Or Stalin-Fl. roșie Sighi
șoara: ora 18 30: FI.
rești P-ogresu! Tg. .. __
1930 Progresul Min. Invățărnintu- 
lui FI ro-ie S'btu

CALIN ANTONESCU

roș/e Bucu- 
Mureș; ora

Dar unde

I
I

greșeli — tără 
pe cele cîteva 
Petrescu —, în i 
cu numeroase

Bosch l-a învins pe Schmidt în competiția
de tenis „Cupa de iarnă”

POSTĂVAR IA A DOOA
Ne facem o datorie scriind aces

te rinduni și ma.1 ales arătînd că 
meritul este al maestrului sportu
lui 
bil

lon Cojocaru, noul responsa- 
tehnic al combinatului sportiv

TINERETE
Pojana, care muncește cu vredni 
cie, dar mai ales cu pricepere, 
pentru a asigura concurenților 
cele mai bune condiții de întrece
re.

După 6 ani, din nou in Bucegi

Campionatele republicane de fond 
încep simbătă la Peștera

După cele cîteva concursuri pro- lipsește elementul principal ; ză- 
gramate pe diferite pârtii din țară, . pada.

t _ j j-j» proglaanu| definitiv al cam
interne : cam- pionatelor ; 16 februarie : 15 Km.

iată că a venit și rîndul celor mai 
importante întreceri 
pionatele republi
cane. Cu atenția 
reținută de diverse
le confruntări ale

schiori, 
care în 
fost mai-șumeroase 
și mai interesante, 
rămînem surprinși 
în fața „republica
nelor” venite par
că mai devreme. Și 
totuși începind de 
simbătă cei tnai 
buni fondiști și cele 
mai v fon-

vor dispu- 
de cam-

I^kO-zzwz-..;-./.-.-..
x-S-ivxK-s-ri-tv.-. :

tele din 
vor fi 

găzduite de pîrtii- 
fe din platoul Bu- 
cegiior, în împreju
rimile ca tartelor 
Peștera și Piatra 
după 6 ani de zile,
vor desemna pe campioni revin în 
Bucegi, deoarece la Poiana Statn

Manole Aldescu (Dinamo), principalul favorit în 
întrecerile de ' “ " - - ■ ■

tutui pe

Arsă. Astfel, 
întrecerile care

fond, cu cîteva clipe înaintea siar- 
care-l va da arbitrul V. Loga.

Foto: GH. EPURAN^ 

seniori (și pentru combinata nor
dică) ; 5 Km. sen-ioaire; 18 februa
rie : ștafeta 4X10 Km. seniori și 
3X5 Km. senioare; 20 februarie: 
30 Km. setriorj și 10 Km. senioare.

Din râu., in mai rău...
Nu au trecut două sâptăm.'ni 

de ci nd am criticat felul in care 
anumite asociații care organizează 
concursuri de schi înțeleg să re
zolve problema atit de importantă 
a cronometrajului și iată că în
trecerile de duminică, din Postă
var, ne-au dat prilejul să revenim.

De data aceasta însă, nu a mai 
fost vorba de cronometre sincroni
zate și nici măcar de o armă de 
vinătoare. Asociația Voința a fo
losit sistemul... cu fanionul, adică 
starlerul cobora steagul in vîrful 
pantei, iar cronometrorii aflați la 
sosire apăsau butoanele cronome- 
trelor. Ni se pare cu atit mai ciu-

aat și mai nepotrivit modul de cro- 
nometrare cu cit la start au fost 
prezenți cei mai buni schiori ai 
tării și nu niște începători oare
care. Ne întrebăm in ce măsură 
timpurile înregistrate de arbitri 
reprezintă realitatea ?

încă odată, și cu toată hotă
rî rea, cerem ca inspecția de spe- 
c'alitate să ia măsuri chiar dacă 
ele vor trebui să coincidă cu 
anularea rezultatelor unor astfel 
de între-eri, sau cu ridicarea drep
tului de organizare acelor asoc 
ații care se dovedesc incapabi
de a asigura condițiunile normale 
unor întreceri de acest gen.

Primele meciuri ale competiției 
de tenis dotate cu „Cupa de iar
nă" au dat loc la dispute intere
sante din care nu au lipsit nici 
surprizele. Astfel tînărul Gunther 
•Bosch l-a eliminat ne maestrul 
sportului Schmidt în trei seturi 
2—6. 6—3. 6—2. După un început 
slab. Bosch a trecut în ofensivă, a 
Șucat variat cu lovituri scurte al
ternate cu altele lungi, trimitînd 
numeroase mingi pe reverul adver
sarului. Vădit stingherit Și obosit, 
Schmidt a cedat 
Bosch a arătat îmbunătățiri 
ceea ce privește 
Bosch va trebui 
mai des stopurile Si să nu mai cau
te să plaseze cu orice preț fiecare

treptat pasul.
■ In

reverul, voleul. 
însă să utilizeze

minge mai ales pe liniile laterale. 
Un rezultat neașteptat a realizat 
și clujeanul Sopa care l-a învins pe 
Turdeanu cu 6—3, 5—7, 10—8. So
pa, foarte mobil, a luptat cu dî'zz- 
nie și a atacat eficace cu lovitura 
din rever. In schimb 
fost nesigur.

Interesante au fost 
Ardeleanu-Burciu, în 
a cucerit victoria cu 
6—4, Bardan și Năstase (6—4, I— 
6, 6—2 pentru Bardanl și Irina 
Ponova-Livia Avram. întîlnire ter
minată cu victoria primei Jucătoa
re cu 6—3, 6—3.

Meciurile continuă astăzi și mîf- 
ne în sala Recolta de la ora 9 
.Ia 20.

Turdeanu a

și întîlnirile 
care primul 
8-6. 5—7.

„Schimbul oe 
miine" al boxului 
nostru există I Sa
tisfacția de a 
consemna acest lu
cru nu poate fi 
înțeleasă pe de
plin decît dacă se 
are în 
boxul 
simțea 
vreme 
unei asemenea „in. 
fuzK“ de tinere ta
lente. Inregistrînd 
faptul, nu se cu
vine să ne culcăm 
pe o ureche, gîn- 
dindu-ne cu naivi
tate că Marin Ion, 
Dumitru Ionescu, 
Gh. Predescu, C. 
Stoian, Gh. Octa
vian, V. Ionescu și 
toți ceilalți tineri 
pugiliști, care s-au 
afirmat cu prilejul 
actualelor campio
nate de calificare, 
vor urca de Ia sine 
treptele măiestriei, 
ajungînd fără mari 
eforturi la cele 
mai inalte onoruri 
sportive. Dacă am 
proceda astfel, am 
comite o greșeală 
de neiertat. Tine
relor mlădițe tre
buie să li se acor
de un spryin e- 
fectiv și desigur

vedere că 
nostru re
de multă 
necesitatea

sînt fostele „speranțe” ale boxului nostru?
1 ir mat 
„grei"

ae iungă „urata 
care să meargă de 
la antrenamente 
științifice și pînă 
la grija față de 
condițiile lor de 
muncă și de viată. 
Numai astfel gru
pul de tineri bo
xeri în care spe
cialiștii întrevăd 
— și nu fără te
mei — pe cam
pionii de mîine se 
va 
la

putea dezvolta 
nivelul cerințe.

ca doi 
de viitor. 

Alfred Engeleifer, 
Alexandru Ge'.e- 
grajn, Edmond 
Păiș, Nicoiae Ivan, 
Vasile Căruțașu, 
Marin Andreescu, 
Dumitru Dincă 
Dobre Mustață, 
Petre Podaru și 
Octavian Eremia, 
altădată „speran
țe" autentice, au 
acum apariții cu 
totul sporadice, da-

gAIOTf CRITICf
lor, va putea ajun
ge la performan
țele pe care le nă
dăjduim

Reflecțiile 
tea nu sînt 
tuite. Ele se 
jină — 
te — pe multe fapte 
concrete. Este vor
ba de atîția tineri 
boxeri, cu pers
pective dintre cele 
mai surîzătoare. 
care au capotat 
mult prea devre
me. Nume? Sînt 
destule. Intr-o vre
me, Nicolae Her 
man și Iosif 
Gheorghe s-au a-

aces- 
gra- 
spri 

din păca-

că nu au dispărut 
chiar definitiv din 
circuitul activită
ții competiționale. 
Vă amintiți, desi
gur, de „pan-a" 
Traian Iordache și 
de „ușorul" Tiii 
Grecu. Amîndoi se 
afirmaseră acum 
cîțiva ani drept 
pugiliști capabili 
să asalteze cu suc
ces chiar și cele 
mai redutabile e- 
lemente ale cate
goriilor lor. Acum, 
nu se maj aude ni
mic despre ei. 
Multe și legitime 
nădejdi se puneau

pînă nu demult și 
în Iosif Bora, life 
Pătran, Gheorghe 
Tofan, Dobre Pa
vel, Dinu Eugen, 
Ion Sorescu, V. 
Fătăciune, Ion 
Crețu, Valentin 
Mahu și 
Scobiola. Au reu
șit ei să confirma 
așteptările ? Sin
cer vorbind : nu! 
După cum nu poa
te fj considerată 
ca satisfăcătoare 
nici evoluția în 
timp a tinerilor 
Ștefan Bogdan, O. 
Cio'.oca, Fr. Buc- 
sai, Fr. Pazmani, 
Manon Florescu, I. 
Militaru 
Boceanu.

Fiecare 
pugiliștii 
mintiți a 
un moment dat, 
o „speranță" a 
boxului nostru. 
Dacă n-au ajuns 
acolo unde-i în
dreptățea talentul 
nu a fost totdea
una vina lor. De 
cele mai multe ori, 
asociațiile și colec
tivele poartă răs
punderea pentru 
rămînerea lor pe 
loc. Sprijinul, dacă 
a existat, s-a limi

Eugen

sau I.

dintre 
sus a- 
fost, la

tat mai a-.es la 
încurajări... verba
le. Nimeni nu s-a 
interesat de con
dițiile în care se 
dezvoltau acești 
tineri pugiliști. 
Sarcina aceasta a 
fost lăsată — și 
eal — pe umerii 
antrenorului, dar 
nici' acesta nu pu
tea face mare lu
cru. Firesc, drumul 
tinerilor boxeri n-a 
mers în sus, ci s-a 
îndreptat în direc
ția’ opusă și în 
cele din urmă, s-a 
isprăvit înainte de 
a fi început cu a- 
devăratl

Iată de ce tra- !
gem semnatul de 
alarmă și averti- !
zăm asociațiile și •
colectivele să se J
ocupe cu atenție, 
cu dragoste părin
tească, de tinerii 
boxeri. Marin Ion, 
D. Ionescu, Gh. 
Predescu, V. Io
nescu și ceilalți 
tinerț trebuie să 
devină din nădej
dile de azi, certi
tudinile de mîine. 
Certitudini de ca-e 
boxul nostru are 
absolută nevoie.

Marius Godeanu



Peste trei zile,
start in campionatul

Formula campionatului. Dumi
nică 17 februarie începe campio
natul masculin de baschet. S-a 
anunțat la vreme că el se dispută

Cojocaru (Dinamo), in aer spre
cef._

pe două serii In cadrul cărora e- 
chipele se vor întrece sistem 
tumen, tur și refttr. Primele două

înaintea inaugurării campionatului de lupte pe echipe
Peste două zile, in sala Dir.ama 

din Capitală va avea loc inaugura
rea unei noi ediții a campionat ului 
de lupte pe echipe. Cum era și fi
resc, în preziua acestui «venimeat 
poșta ne-a adus o begiă eorev^. 
pondență privind pregătirile făcute 
de unele formații participante la 
această întrecere.

Ploeștenii (Energia DGSM) care 
și-au alcătuit o formație reduta
bilă, țintesc departe.. Antrenorul 
Energiei a lăsat să se înțeleagă 
— intr-o discuție pe care a avut o 
ct> corespondenții noștri Bedrosian 
și Rizoiu — că luptătorii săi vor 
avea un cuvînt greu de spus în 
lupta pentru Litiu. Noua ni se oare 
insă că Energia DGSM a început 
antrenamentele cam tirziu (25 ia
nuarie). Emil Bocoș ne scrie din

SPARTACHIADA DE IARNĂ
A TINERETULUI
(Urmare din pag. 1)

te că în raionul Mocnești Sparta- 
chiada de iarnă a tineretului a 
găsit un larg răsunet, îndeosebi 
în rîndurile tineretului de la sa
te. In comunele Teșeam. Arde- 
uani. Măgîrești, Girgoreni, și 
Agăș numărul celor care au luat 
parte la întreceri este... egal cu 
cel al tinerilor din respectivele co
mune. Pe întregul raion, numă- 
'hil concurenților este 5.693 din
tre care 4.751 sînt reprezentanți 
ai colectivelor snortive sătești.

Constantin Mustață, corespon
dent voluntar din Sibiu, ne rela
tează că pînă la sfîrșitul lunii 
ianuarie în raionul Sibiu se în- 
trectiseră în cadrul primei etape 
peste 14.000 tineri și tinere.

Mai sînt 3 zile nînă la încheie
rea primei etane. Acest timp tre
buie folosit atît pentru organiza
rea ultimelor concursuri cît și 
pentru asigurarea condițiilor or
ganizatorice necesare desfășură

rii etapei raionale.
★

Cu prilejul unei recente șe
dințe de analiză a activității Jir 
regiunea Hunedoara corni s"a cen
trală de organizare a Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului, a 
discutat și a adoptat regulamen
tul de desfășurare a Spartachiadci 
de vară a tineretului, pe anul 
1957, organizată în cinstea celui 
de al VI-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților pentru 
Pace și Prieten'e de la Moscova 
Comisia centrală a aorobat pro
punerea făcută de C.C. al U.T.M. 
ca un număr de 20 tineri ev-lden- 
fiațî în întrecerile Spartachia- 
dei de vară a tineretului să facă 
parte din delegația tineretului 
romîn la pest'vahil Mondial al Ti
neretului de la Moscova.

masculin de baschet
clasate in fiecare serie vor parti
cipa la turneul final pentru de
semnarea campioanei. Ultima e- 
chipă din fiecare serie retrogra
dează.

Jocurile primei etape. Iat-5 pro- 
pramul etapei întiia : Știința Cluj- 
Progresul Arta București, Voința 
lași— Dinamo București, Dinamo 
Oradea—Energia Cluj (seria I), 
Dtnamo Tg Mureș—Locomotiva 
PTT București, Știința Timișoara— 
Progresul Orașul Stalin. CCA— 
Energia MEE București. După 
cum se vede. Progresul Orașul 
Statin a preluat locul deținut de 
Progresul Tg. Mureș.

O surpriză plăcută oeniru spec
tatorii bacv'esteni. Jn prima etapă 
este tmeramat un singur meci 
în Capitala : CC A—Energia MEE. 
El va avea loc in sala Dinamo. 
Di« a doua etaoâ însă Dartideie 
se vor desfășura in sala F1orea«ca 
unde pe speclalori îi așteaptă o 
surpriză plăcntă Acolo vor vedea 
în funcțiune ur. cronometru elec
tric special pentru baschet de fa
bricație cehoslovacă.

Ultimele pregătiri. Echipele 
bucureștene au avut în competiția 
..16 Februarie* * cel mai bun mijloc 
de pregătire. Ec.hipe’e din provin
cie și-au intensificat antrenamen
tele în ultimele zile. Din ziarul de 
marți ah aflat despre jocul ami
cal Dinamo Tg. Mnreș—Energia 
Cluj. De la Timișoara avem vești bu
ne. Știința s-a pregătit — pentru pri
ma oară în ultimii ani — eu se
riozitate, metodic și din timp. E- 
chipa are acum echipament sufi
cient și dispune și de o sală co 
respunzătoare.

• In urma trierii și omologării 
celor 743.892 variante depuse la con
cursul Pronosport nr. 6 (etapa din 
10 februarie 1957) au fost stabilite 
următoarele premii:

Premiu] i: 97,8 variante cu 12 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante cite 1.U0 lei;

Premiul ii; 1.549 variante cu 11 
rezultate exacte revenind fiecărei 
variante cîte 136 lei;

Premiul iu: u.298 variante cu 10 
rezultate exacte revenind fiecărei 
variante cîte 28 lei.
• Și acum cîteva amănunte despre 

echipele programate în ooncursul de 
duminică.

Liderul campionatului italian — 
Mîilan — va juca la Palermo fără 
renumitul uruguaian Schiaffino (in
ter stînga) care e indisponibil o săp- 
tămînă și fără argentinianul Cu- 
chiaroni (extrem stînga). in schimb 
vor reintra portarul Buffon și hal
ful Bergamaschi.

Palermo va juca cu aceeași forma
ție cu care a dispus de Roma, mai 
puțin halful Mialich.

La Bologna, gazdele vor utiliza 
în centrul liniei de atac pe Bosafin 
în locui lui Pivatelli.

Un meci greu are de susținut Pa
dova la Triest. La Padova, este 
probabil să nu poată juca, fiind ac
cidentați patru jucători: BlasOn
(fundaș), Sarti (half), Moxo (extrem 
dreapta) și Boscolo (extrem stînga)

La Internazionale nu vor juca Ma- 
siero (half) și Campagnoli (atacant;, 
iar la Napoli nu va juca portarul 
Bugatti. Sampdoriu nu va putea uti
liza pe centrul atacant Firman! și 
pe interul stînga Tortul. D’e reținut 
faptul că în meciul din tur (Spal- 
Sampdoria 0—3). toate cele trei go
luri au fost înscrise de Tortul.

Un meci greu are de susținut și 
Juventus, deoarece are indisponibili 
ne Hamrin (extrem stînga), Vava- 
sori (portar). Aggradi (stoper) și 
Emoli (half) în timp ce la Genoa re
intră căpitanul echipei Carapellese. 
O singură indisponibilitate la Ge
noa: atacantul Corso.

La Vincenze, Lanerossi va juca cu 
formația completă în timp ce la 
Lazio va lipsi halful Carradori.

La echipele din campionatul fran
cez nu sînt indisponibili decît M*e- 
kloufi (St. Etienne) — atacant — și 
probabil un jucător de cîmp de la 
Marseille.

Antrenorul echipei St. Etienne 
(Snella) privește cu optimism me
ciul revanșă de la Monaco deoarece 
echipa sa „merge" bine iar Monaco, 
e în declin d« formă. După decla
rația antrenorului Snella, suprema
ția acestui sezon se va decide nu la’ 
Monaco ci duminică 24 fettruarie 
în meciul St Etienne-Redms. ,

La Cluj, Știința s-a pregătit sub 
conducerea atrt’enorului Rusu.

Cluj că cele două echipe FL roși» 
„Ianoș Herbak*  ți Energia șî-au 
început dig Ump pregătirile cu 
formații remaniate frt tare- figwea

• ză au'.ti Qri. Intw lupțjWU
- echipelor cln'aie a a^d loc ștțo 

întrecere amicală de verificare care 
a revenit Flamurei roșii. Corespon
dentul nostru ne mai scrie că si
tuația secției de lupte a Energiei 
continuă să fie precară.

O serioasă preocupare pentru 
completarea formației au avut-o 
antrenorii Energiei din Orașul 
Stalin. Corespondentul nostru Da
niel Constantinescu ne-a comuni
cat formația refăcută din care des
prindem numele lui 1. Mureșan, 
Fr. Harry, St Ciuciuleac (de la 
Energia Ploești), Sanda Pavel (de 
la C.C.A.), I. Croitoru (de la E- 
nergia Ploești) șa. In stîrșit ve
chii „rivali", luptătorii timișoreni 
șl lugojeni au susținut un meci de 
verificare care a revenit ultimilor.

De remarcat că aceste întreceri 
amicale s-au desfășurat în spiritul 
regulamentului modificat

JOCURILE ECHIPEI DE POPICE 
ENERGIA PLOEȘTI IN IUGO 

SLAVIA
ZAGREB (prin telefon).

Echipa de popice Energia Ploești 
a susținut prima întilnire în Iu
goslavia jucând la Zagreb în com
pania echipei Medvedgrad. Vic
toria a revenit gazaelor cu scorul 
de 4877 — 4745. Sau înregistrat 
următoarele rezultate tehnice: 
Energia Ploești: loanid 824 Mi- 
hăilesc-j 816, Ivan 805. Răducanu 
771, Dinescu 762, Dragoimrescu 
767. Medvedgrad: Borovaț 846, 
Raicici 846, Pereșak 812, Belu- 

ban 806 Țrnici 793, Butancț 774.
★

In cea de a doua fntîlnire de 
popice, echipa Energia Ploești a 
întîlnit echipa Grmoșjța — cam
pioana Iugoslaviei. Și de data a- 
ceașta victoria a revenit gazdelor 
care au învins cu scorul de 4966 
—4747. Iată rezultatele tehnice: 
Grmoșița: Smoleanovici 888, Po- 
gorșik, 865, Vlădici 838, Hlaznik 
832, Nadinici 786, Bobanaț 757.

Energia Ploești: Miliăilescu 
834, Dragomirescu 825, Răducanu 
800 loanid 779, Ivan 771, Dines- 
cu 738.

PERO ZLATAR

CONFERINȚA COMISIEI 
CENTRALE DE LUPTE

• Luni 18 februarie a.c. înce- 
pînd de la ora 9,30 și marți 19 

februarie de la aceeași oră se va

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

Turneele în Grecia și Turcia și echipa națională
Calendarul internațional oe a- 

nul acesta a] primei noastre echipe 
reprezentative este ceva mai bo
gat, dar nu și mai variat, decît 
cel de anul trecut. Sînt prevăzute 
cinci partide — perfectate — și 
una în curs de perfectare; deci, țn 
total 6, față de cele 4 disputate 
anul trecut. Parteneri de joc: 
Belgia, Grecia, Iugoslavia ți, pro
babil, Egipt Deci 4 adversari, a- 
dică tot atîția ciți ani intîlniț și 
anul trecut (Iugoslavia, SueJia, 
Norvegia și Bulgaria).

Ceea ce deosebește însă calen
darul de anul acesta de cel din 
1956 este caracieml unor meciuri: 
echipa națională se va înfllni de 
cîto două ori cu Grecia ți iugo
slavia in cadrul Drefirafnariilo' 
campionatului mondial. Făptui a- 
cesta dă multă greutate progra
mului întîlnirilor internaționale de 
anul acesta și, in aceiași timp, im
pune mai multă atenție și răspun
dere In selecționarea ți pregătirea 
lotului reprezentativ.

Trecerea la sistemul de dispu
tare a campionatului toamna pri- 
măvara ți organizarea unei com
petiții tranzitorii in primăvară, 
pentru asigurarea unei activități 
regulate ți continue („Cupa Primă
verii"), au determinat forurile de 
specialitate să ia măsuri speciale 
menite să sprijine în mod eficace 
pregătirile pentru jocurile interna
ționale. Nu trebuie uitat că în mai 
și iunie se vor dispută două din 

Fotbaliștii echipei Progresul București se pregătesc cu regularitate 
pe terenul lor din str. dr. Staicovici, sub conducerea antrenorilor 
C. Drăgușin și 1. Lupaș. Fotografia de mai sus, a fost făcută pe 
furiș, pentru că, din considerente pe cțtre nu le înțelegem, unul 
din conducătorii secției de fotbal nu i-a permis reporterului nostru 
fotografic să-și îndeplinească sarcina, de a prinde în obiectiv cele 
mai caracteristice aspecte de antrenament. Credem că pe viitor 
conducerea secției de fotbal a Progresului București oa reveni la— 

sentimente mai bune față de reporterii fotografi.

Foto: I. M1HAICA

desfășura la sediul CC.F.SjC.M. 
din str. Vasile Conta nr. 16 con
ferința anuală a Comisiei centrale 
de lupte.

TRAVERSAREA CARPAȚILOR 
MERIDIONALI

Alpiniștii de la Dinamo se pre
gătesc la Poiana Stalin pentru tra
versarea C.arpJ>’:lor meridionali, 
traseu lung de 800 km. cu gradul 
de dificultate V-B. Echipa dinamo- 
viștilor este alcătuită din Tudor 
Hurubeanu , Nicolae Jitaru, ■ Gh. 
Enache, Erttdn Oprea Pregătir.’o 

s-au terminat la 5 februarie cu 
o tură de acomodare care a avut 
traseul: Orașul Stalin—Diham— 
Vîrful Omul (prin Valea Cerbului) 
—Babele—Piatra Arsă—Sinaia. L-i 
15 februarie alpiniștii var începe 
traversarea Carpaților.

AL. DINCA
CONCURS ATLETIC DE SALA

La sfîrșitul acestei săptămîni, sa« 
la Floreasca II din Capitală va 
găzdui întrecerile din cadrul con
cursului de atletism care va reuni 
la startul diverselor probe o serie 
dintre cei mai buni atleți ai țării. 
Iată probele întrecerilor: sîmbătă 
(de l'a ora 14) : 50 m. plat femei, 
50 m. plat bărbați, înălțime băr
bați, înălțime femei, greutate femei, 
lungime bărbați, prăjină. Duminică 
(de la ora 9,30) : 40. ni g. femei. 

cele șase meciuri (cu Belgia la 
Bruxelles și cu Grecia la Atena)

Una din aceste măsuri a fost 
perfectarea de turnee in străinătate 
in timpul iernii. Recentele turnee 
tn Grecia și Turcia, efectuate de 
aceiași lot de iucători. dar sub ti
tulaturi diferite (București și 
C.C-A.), au constituit o primă eta
pă de pregătire a seleMionab.iilor

Ce au soluționa: și ce nu aceste 
turnee?

Jocurile de la Pireu, Atena, Izmir 
și Ankara trebuiau să dea un răs
puns la întrebarea dacă și anul 
acesta se poate conta pe o echipă 
națională alcătuită pe scheletul 
C.C.A-uIiH mu m * nevoie să se 
recu'g» la un alt criteriu de selec
ție

Cel mai ia wăsură să se pro
nunțe in această privință este an
trenor» -distal G4. Popescu, ca 
unu] care a însoțit in turneu am
bele echipe șî care a văzut evolu- 
ind diferite formule de echipe. 
Răspunse! său a fost afirmativ:

— .formule; unei reprezentative 
bazată pe echipa CC A r amine 
actuală și cred că putem orienta 
pregătirile in această direcție. To
ma, Zapoda 11. Omsie. Bone, Con. 
stantm și Zavoda I sini .punrte 
fixe1" Pe care se poate conta Ală
turi de ei. Ozon și Brlnzei s-au 
ridica: in aceste turnee la moe'ul 
necesităților echipei naționale. 
Ozon poale juca int'-un atac de 
esență C.C-A., dar așteptăm de la

55 m. g. bărbați, lungime femei, 
triplu salt greutate femei.

CEI MAI TINERI SĂRITORI 
DIN NOU LA START

Cele două concursuri de sărituri 
de pe trambulină din cadrul „Cu
pei Tineretului*  la schi, care nu 
s-au putut ține mai de mult la 
Vatra Dornei și Borșa, au fost pro
gramate pentru sfîrșitul acestei 
săptămîni și începutul celei viitoa
re, la Poiana Stalin, după cum 
urmează: duminică 17 februarie 
(în organizarea asociației Recolta) 
și luni 18 februarie (în organizarea 
asociației Flamura roșie).

AU ÎNCEPUT 
PREGĂTIRILE AVIATORILOR 

ANTRENAMENTIȘT1

In vederea reluării antrenamen
telor de zbor ale piloților sportivi, 
de avion, planoriștilor și parașu- 
tiștilor, precum și în scopul com
pletării cunoștințelor lor cu pro
gresele recente ale aviației spor
tive și cu prescripțiile regulamen
telor competiționale, au fost iniți
ate cursuri de pregătire teoretică. 
Pentru piloții de avion ședințele 
se țin în fiecare miercuri între o- 
rele 18-20 în strada Popov nr. 52; 
pentru planoriști în fiecare marți 

și vineri orele 18-20 ia aeroclubul 
central ; pentru parașutiști în fie
care marți și vineri orele 17-20 la 
școala de parașutiști de la Turn.

Sportivii aviatori din Capitală 
sînt chemați să frecventeze aceste 
cursuri cu regularitate, în intere
sul bunei lor .comportări în între
cerile din acest an.

el mai multă dorință de a cores
punde intr-o astfel de formulă de 
înaintare. Iar Brinzei a ciștigat 
foarte mult in joc. devenind un 
element de bază, alături de A poi
son'.

— „Au rămas, insă, și proble
me nerezolvate tn aceste turnee?*

— „Da. Posturile de fundaș 
stingă și extreme reprezintă sem
ne de întrebare. Mai puțin cel de 
fundaș stînga, unde totuși mai 
avem timp să găsim o soluție fie 
prin revenirea In formă mai bună 
a Iui Neacșu, fie prin revenirea lui 
I vines cu, fie prin reintrarea lui 
Szoki șau chiar promovarea lui 
Soare. Pentru acest post se găsesc 
sufidenți candidați. Extremele fo
losite însă, Cacoveanu și Tâtcru, 
cei care au ratat cele mai multe 
ocazii în cele două turnee, au dul 
un randament scăzut si cauza cred 
că trebuie căutată in insuficien'a 
lor pregătire tehnică și tactică In 
general, aceste două extreme au 
deprinderi tehnice formaie unilate
ral; trag intr-un singur fel, nu au 
varietate in execuțiile tehnice, nu 
știu să rezolve de cit intr-un sin
gur fel situațiile din fața porții. 
De atîtea ori s-au găsit singuri 
cu portarul in față și au tras e- 
xnct tn același loc. în poartă sau 
afară!

.Problema aceasta, a pregătirii 
tn general a jucătorilor noștri, pre
cum și a lipsei de eficacitate în 
atac, nu poate fi rezolvată decît 
ta colective. Aici trebuie pus ac
cent mare pe buna pregătire tehni
că. tactică și fizică a jucătorilor.

iucru! acesta îl pot reuși în timp 
util, cu prilejul „Cupei Primă
verii". Sezonul de primăvară, de 
altfel, poate duce la rezolvarea 
problemelor legate de selecționa
rea și pregătirea lotului reprezen
tativ".

Desigur, turneele din Grecia și 
Turcia au prilejuit cîteva consta
tări interesante care pot constitui 
un prețios punct de plecare, un 
ghid pentru viitoarea activitate de 
selecționare și pregătire a lotului. 
Fapt cert este că această muncă 
nu va putea da rezultate dacă nu 
va fi sprijinită de colective prin- 
tr-o mai atentă pregătire mai ales 
a jucătorilor seleeționahHi.

P. GAȚU

^tonosport



HOCHEIȘTII BUCUREȘTENI AU CUCERIT LA BELGRAD 
SIMPATIA UNANIMĂ
BELGRAD 13 (prin telefon). — 

Meciurile din cadrul „Cupei Ora
șelor” la hochei pe gheață au con
tinuat marți seara prin disputarea 
întîlnirilor Budapesta-Sofia și Bu- 
curești-Bruxelles. In primul joc, 
hocheiștii maghiari au cîștigat cu 
scorul de 12—4 (2—2, 6—2, 4—0) 
după o partidă în care, cu excep
ția primei reprize, au avut iniția
tiva în majoritatea timpului.

Pe gheață și-au făcut după aceea 
apariția echipele orașelor Bucu
rești și Bruxelles. începînd jocul 
într-o alură extrem de rapidă, bu- 
cureștenii au înscris în primele 
două minute prin Takacs I și To- 
rok II, asigurîndu-și astfel un a- 
vantaj substanțial. In continuare, 
tot echipa romînă a fost aceea ca
re a dominat și în. min. 15 a mai 
înscris încă Un punct prin Peter.

Repriza secundă a fost mai dis
putată. După 7 minute de joc 
(min. 27) un contraatac al lui 
Csaka se termină cu un gol de 
toată frumusețea. In același mi
nut belgienii înscriu și ei prin 
Noterman. in ultimul minut de joc 
al reprizei Incze HI mărește a- 
vantajul echipei bucureștene. Sco
rul este acum 5—1 Dentru hoche
iștii romîni.

Ultima repriză a jocului poate 
fi numită de fapt ..
rok J“ care într-c vervă extraordi
nara a înscris în această parte a 
jopului nu mai puțin de patru go
luri. Belgienii au reușit în această 
parte a jocului un singur goi prin 
Neovisen.

Scorul final al partidei: 9—2
(3—0; 2—1; 4—1) în favoarea e- 

chipei orașului Bucu.-eșt’ 
folosit următoarea
Csaka 1. lonescu, 
I, Takacs l-Incze 
Zografi. Nagtj,

„repriza lui To-

aceasts parts a

care a 
formație: Lako- 
Ferenczi, Tărok 
III. Takacs II. 
Peter-Torok H. 

Meciul a fost arbitrat de iugoslavii 
Knezevici și M'ihailovici.

In general, echipa romînă a 
produs la Belgrad o deosebită im
presie atît prin felul în care s-a 
comportat fn meciul cu selecționa
ta Belgradului cît și prin victoria 
în fața echipei orașului Bruxelles 
în care joacă trei canadieni (De-

Un mare concurs de
In zilele de 16 și 17 februarie 

va avea loc Ia Varșovia un mare 
concurs internațional de gimnas
tică. Pînă acum și-au anunțat par
ticiparea sportivi din U.R.S.S., R. 
Cehoslovacă, “ R.P. Romînă, R.P. 
Ungară, Finlanda, Franța și R.P

Șl... VICTORIA IN JOCUL CU BRUXELLES
ker, Polsch și Jelinar). In legătură 
cu partida dintre București și Bel
grad, ziarul „Borba" scrie că : 
„...In sport ca să ctșiigi trebuie să

să țină în ,,șah“ echipa Belgradu
lui. Rezultat final : 6—5 (4—2); 
1—3; 1 — 1).

In cel de al doilea meci echipa 
Budapestei a obținut o suprinză- 
toare victorie împotriva selecțio
natei orașului București Intrînd 
îiicrczuți pe gheață, hocheiștii ro- 
mîni au pierdut cu scorul de 2—5 
(2—3; 0—2; 0—0).

Clasamentul final este următo
rul > 1. Belgrad; 2. Budapesta; 3. 
București; 4. Bruxelles. 5. Sofia.

fXCZE III
văzut de NEAGU

ai și noroc. Romi nil trebuiau să 
câștige jocul cu Bei gradul." De
altfel, întreaga presă de speciali 
tate din capitala Iugoslaviei ca și 
antrenorii prezenți la acest turneu 
au remarcat echipa noastră, consi- 
derînd-o printre cele mai bune. 
Ca urmare a acestui lucru jucăto
rii romîni au primit numeroase in
vitații pentru jocuri amicale în di
ferite țări.

ECHIPA BELGRADULUI A CIȘ- 
TIGAT „CUPA ORAȘULUI" LA 

HOCHEI PE GHEAȚA

Ultima zi a întrecerilor a prile
juit spectatorilor din capitala Iu
goslaviei mari satisfacții : termi 
nînd la egalitate meciul cu selec
ționata orașului Bruxelles, repre
zentativa Belgradului a cucerit 
primul loc In .Cupa. Orașelor*. La 
prima vedere rezultatul pare o 
surpriză, dar jucătorii belgieni au 
luptat cu multă ambiție reușind

Polonă. Concursul va cuprinde nu
mai exercijii liber alese, atît pentru 
bărbați cit și pentru femei. Fiecare 
tară va fi 'reprezentată de cite 2 
gimnaști și două gimnaste.

(Agerpres)

Campionatul de sah al U. R. S. S.
După 15 runde conduce Paul Keres!
Marți s-au jucat „întreruptele*

în campionatul de șah al U.R.S.S.
Ele au adus cîteva clarificări în 
clasament și un nou lider: marele

Campionatele internaționale 
de tenis de masa ale Italiei

Aronson și 
se află sin- 
jumătate <k- 
Tal, care a

nSTLHOTm
• Echipa poloneză de fotbal Le

gii (fostă C.W.K.S.) se află In pre
zent în Iugoslavia, ta SpUt, unde 
se antrenează în vederea noului 
sezon. Fotbaliștii polonezi vor sus
ține doui întîlniri amicale. La 20 
februarie vor juca cu Hriduk din 
Split, iar Ia 24 februarie la Bel
grad cu Partizan.

■ La Luxemburg, selecționata 
orașului a întrecut echipa Vasas 
Budapesta cu scorul de 5—3.
• La 11 februarie echipa de fot

bal a R-D. Germane a plecat în 
Egipt, unde va susține mat multe 
întîlniri.
• Intrucit Federația austriacă de 

fotbal a comunicat fed era pel ma
ghiare că guvernul austriac s-a 
opus desfășurări: meciurilor dintre 
reprezentativele A și B ale celor 
două țări programate la 14 apri
lie la Budapesta și respectiv Viena. 
aceste întîlniri nu vor mai avea 
loc.
• IntUnirea internațională de fot

bal Iugoslavia-Italia se va desfă
șura la Zagreb-, la 12 mai.

De vorbă cu V. Darioczi
Pregătirile jucătorilor fruntași de polo pe apă

Se știe că orice activitate sportivă eșalonată pe un termen mai 
lung este precedată, totdeauna, de o scurtă perioadă de acomodare.

Acum, de pildă, Ia începutul perioadei de pregătire a lotului 
republican de polo pe apă în vederea apropiatelor întîlniri inter
naționale,^ antrenorului V. Daroczi i-a fost suficientă o singură 
săptămînă pentru a „sări" împreună cu elevii lui peste această 
etapă de aclimatizare.

Am stat de vorbă cu el zilele trecute:
— Cititorii ziarului nostru au fost informați, după cum știți, 

despre turneul pe care-1 va susține reprezentativa de polo pe apă 
a R.P. Romine în cursul lunii viitoare la Varșovia. Ei ar dori să 
afle noi amănunte despre echipa pe care o pregătiți.

— Turneul care se va desfășura între 21—23 martie în capitala 
Poloniei cu participarea reprezentativelor R.P. Polone, R.D. Germane 
și R.P Romîne, va găsi pe jucătorii noștri în plină perioadă pregă
titoare. Consider această deplasare foarte utilă deoarece voi putea 
cunoaște, din vreme, punctele slabe din pregătirea echipei noas
tre.

— Lisați să se înțeleagă că selecționata noastră va susține 
într-un viitor apropiat mai multe întîlniri internaționale ?

- Desigur Calendarul jocurilor cuprinde și în acest an nume
roase întîlniri internaționale. Intre acestea deosebit de importante 
sînt două mari turne? : unul care se va desfășura în cadrul Festi
valului de la Moscova, iar cel de al doilea la Zagreb. Ultimul este 
de proporția unor veritabile campionate europene deoarece s-au 
și înscris 7 dintre cele mai valoroase formații ale continentului 
nostru.

— Dar despre activitatea elementelor tinere ce ne puteți spune?
— Ca și la fotbal, vom acorda anul acesta noțiunii de lot re

prezentativ un înțeles mai larg. Practic vorbind, am șl trecut la 
alcătuirea lotului de tineret din rîndurile juniorilor mai înzestrați. 
Aceștia vor constitui un rezervor continuu de reîmprospătare a pri- 
mri, noastre formații care — de ce să nu recunoaștem — este ea 
însăși suficient de tînără. De altfel, forurile superioare ale nata- 
ției (care ne acordă tot sprijinul) au și aprobat perfectarea mai 
multor jocuri internaționale între echipele de tineret.

— Modificarea regulamentului de Joc hotărîtă de Congresul 
Federației Internaționale de Natație. ținut la Melbourne și care 
glăsuiește astfel : după înscrierea punctelor, în jocul de polo -re apă, 
mingea nu va mai fi repusă de la centrul terenului, nu va influența 
vădit viitoarea dezvoltare a acestui sport ?

— Intr-adevăr, deși izolată, modificarea survenită în regula
mentul de joc va schimba aspectul jocului de polo și deci și me
todele noastre de pregătire. Nu se cunoaște precis data cînd modi
ficarea va intra în vigoare, dar este clar că ea va avantaja jocul 
mobil... Din acest punct de vedere avem toate motivele să fim mul
țumiți. GH. N.

SPORTiri, propun e

0 competiție internațională pentru tinerii fotbaliști:
PA P A C I 1“

(Urmare din pag. 1.)
Viena, Belgrad și București, Berc
zik s-a arătat ca un autentic domi
nator al acestei stagiuni europene 
de tenis de masă. Participarea lui 
Berczik a mărit considerabil inte
resul acestor campionate și parti
da lui din semifinale cu Harasz- 
tosi a fost urmărită cu atenfie. 
Berczik va fi multă vreme cel mai 
bun..."

*

Ieri la amiază cu avionul de 
Belgrad s-a, înapoiat în Capitală 
venind de la Milano delegația ju
cătoarelor și jucătorilor de tenis 
de masă romîni care au participat 
la campionatele internaționale ale 
Italiei. La sosirea pe aeroport, 
maest-ra emerită a sportului Ella 
Zeller care a cîștigat la Milano 
trei titluri ne-a făcut următoarea 
declarație:

„Mă bucură foarte mult succe
sele obfinute la Milano și că in 
general întrecerile au arătat buna 
noastră pregătire. $i la Stockholm 
trebuie să ne prezentăm bine mal 
ales că in capitala Suediei vom 
avea de dat o luptă grea. Dar pînă 
atunci vom încerca să ne desă- 
ptrșim in continuare pregătirea".

maestru Paul Keres. El a reușit să 
cîștige întrerupta cu

- ivind acum 10 puncte 
gur în frunte. La 
punct de el a rămas
opus o rezistență înverșunată lui 
Boleslavski, dar pînă la urmă a 
trebuit să cedeze la mutarea-re- 
cord 94 Tal mai avea o întreruptă, 
cu Stolear, în care remiza a fost 
consemnată fără joc. Bronstein, 
cîștigînd la Stolear și remizind 
cu Boleslavski s-a apropiat și el la 
jumătate de punct de lider. Alte 
rezultate: Furman-Korcinoi ’/a—’/». 
Taimanov-Mikenas —*/», Gur-
ghenidze-Tarasov 1—0. De notat 
că Spasski întrerupsese în runda 
14-a cu -Antoșin, cu care a făcut 
remiză.

Astfel, după 15 runde tabela de 
concurs arată următoarea ordine 
a participanților: Keres 10, Bron
stein, Tal și Totuș 9'ft, Holmov o 
(o partidă amînată), Spasski 9, 
Petrosian 8'/2, Bolestavskl și Kor. 
cinoi 7'R (și o partidă întreruptă 
între ei), Antoșin și Tai mano v V4, 
Nejmetdinov și Furman 7. Ban- 
nik, Stolear și Klaman 6Y2, Aro- 
nin 6 (o partidă întreruptă șl una 
amînată) Mikenas 6, Gurghenidze, 
Tarasov și Aronson 5V2, Has'n 5.

De remarcat că în următoarele 
două runde Keres foacă partide 
decisive cu Tal și Bronstein.

„C U
Sini tot mai numeroase in ul

tima vreme intilnirile internațio
nale ale echipelor de tineret Zil
nic primim vești de pretutindeni 
despre partidele în care sini an
gajate reprezentative de țări sau 
orașe, alcătuite din fotbaliști pi na 
la 23 ani. Există, evident, o poli
tică de formare — prin cît mai 
multe meciuri internaționale — a 
elementelor de talent susceptibile 
de a intra în viitorul apropiat in 
prime'e echipe naționale

IN SCOPUL DE A ADUCE O 
CONTRIBUȚIE LA ACȚIUNEA 
DE PREGĂTIRE SI DE AFIR
MARE A TINERILOR FOTBA
LIȘTI. PROPUNEM SPRE STU
DIERE UNIUNII EUROPENE DE 
FOTBAL ASOCIAȚIE (U.E.F.A.) 
ÎNFIINȚAREA UNEI COMPETI
ȚII INTERNAȚIONALE DE AM
PLOARE, „CUPA PĂCII", RE
ZERVATA ECHIPELOR DE TI
NERI FOTBALIȘTI.

Iată cum vedem noi o asemenea 
competiție:

A. Propunem ca la „Cupa Pă
cii" să participe reprezentative]» 
de tineret ale capitalelor țărilor 
europene.

B. Competiția să se desfășoare

In curind
PRIMELE JOCURI INTERNATIONALE 

OE VOLEI ALE ANULUI

IAșa cum s-a mai anunțat, la 0 
sfîrșitul lunii februarie ne va b 
vizita — pentru prima oară — b 

o echipă de volei din RD. Ger- b 
mană. Este vorba de echipa v 
masculină Stahl. Ea va evSIua \ 
în țara noastră între 21 și 28 \ 
februarie, stisținînd trei întîl- \ 
niri cu: Progresul București, x 

b Dinamo București și Energia q 
b Orașul Stalin. La începutul lu- z 
I nii martie vom avea ca oaspe z 

echipa feminină Start din R.P. Q 
Polonă. Ea va iuca la Sibiu cu b 
Voinfa, la Orașul Stalin fot cu o 
Voința și cu selecționata aso- d 

ciației Voinfa (probaWl la Bucti- v 
rești). Este posibil ca volei- b 
balistele poloneze să întîlneascâ b 
și echipa Dinamo București. $

în două faze:
1. In primul tur, echipele să se 

întîlneascâ sistem cupă, prin tra
gere la sorți. într-un dublu meci 
(tur-retur). Dacă se vor înscrie 
12 eehipe. de exemplu, vor avea 
loc deci 12 meciuri: șase jocuri 
tur —și șase jocuri retur.

2. In a doua etapă, finală, cele 
șase echipe învingătoare vor juca 
după sistemul campionat (flecara 
cu fiecare) dar numai tur în unul 
din orașele căruia aparține una 
dintre 
turneu, 
primul 
Păcii", 
se vor 
sistem

C. Competiția să fie organizată 
anual începînd cu anul 1953. Iu 
fiecare an, tragerea la sorți pen
tru primul tur se va face indite-

echipele clasate în arest 
Reprezentativa clasată pe 
loc va cîștiga „Cupa 
Cele șase echipe învinse 
reuni jucind după același 
pentru locurile 7—12.

rent de clasamentul general al e- 
dâției precedente a „Cupei Păci»".

D. Vîrsta minimă a jucătorilor 
din reprezentativele participante 
la „Cupa Păcii" să fie 18 ani iar 
vîrsta maximă 23 ani.

CREDEM CA O ASEMENEA 
COMPETIȚIE, PE LINGĂ FAP
TUL CA VA SLUJI EFECTIV 
REALIZĂRII UNUI PROGRAM 
CONVENABIL PENTRU REPRE 
ZENTATIVELE DE TINERET 
INCA INSUFICIENT SOLICITA
TE, VA TREZI ȘI UN MARE IN
TERES IN RINDUL SPECTATO
RILOR CARE VOR PUTEA UR
MĂRI LA LUCRU O SERIE DE 
JUCĂTORI DE MARE TALENT 
SI VIITOR: STRELTOV. R. TY- 
LINSK1. FEUREJSL, KRSîiCI II, 
VINCI, FRAȚII WOLF, LELENKA, 
PAPEȚ ENE II, SI ALT1 FOTBA
LIȘTI CU PERSPECTIVE.

• La Varșovia au început campio
natele de atletism ~ ~ ~ 
pe teren acoperit, 
zi atlețji polonezi 
formă, stabilind 5 
publica ne pentru ____ ___ ___
proba de aruncarea greutății Kwia • 
tokowski a realizat 16,53 m iar 
Malcherczyk a obținut în proba de 
triplu salt 15.06 m.
• In prezent se află la Mosco

va echipa selecționată de hochei pe 
gheață a Japoniei. Peste cîteva zile 
jucătorii japonezi vor susține și 
crimele întîlniri amicale cu unele 
din ode mai puternice echipe mos
covite.
• In primul meci susținut pe con

tinent, hocheiștii echipei S.U.A. au 
pierdut la Glasgow în fața profe
sioniștilor anglo-canadieni Paisley 
Pirates cu 5—3
• Un lot de gimnaști și gimnaste 

din Cehoslovacia vor pleca la În
ceputul lunii martie în R.P. Chi
neză unde vor evolua în mai multe 
orașe.
• Intîlnirea Internațională do 

rugbi dintre reprezentativele Ceho
slovaciei și R. F. Germane se va 
desfășura la 5 mai la Praga.
• In Uniunea Sovietică se află 

în prezent reprezentativa feminină 
(tineret) de volei a Cehoslovaciei 
șl echipa masculină Slavia Praga 
Oaspeții vor juca la 16 februarie 
la Leningrad și la 22—.£3 februarie 
la Moscova.

O Marți a sosit la Belgrad cunos
cutul atlet american H. ~ 
campion olimpic șl recordman mon
dial, 
rin țe 
zică 
jevo 
vor __ ___ ___
practice pe stadion.

ale R. P. Polone 
Chiar din prima 
s-au dovedit In 

noi recorduri re- 
sală. Astfel, in

16, S3 m

atlet american Conolly-

E1 va ține’mai multe confe- 
la institutele de culturi fi- 
dln Belgrad, Zagrjeh, Săra

și Liubliana. Aceste conferințe 
fi însoțite d« demonstrații

• Reprezentativele — masculină și 
feminină — de baschet ale Iugo
slaviei se pregătesc în vederea tur
neului pe care îl vor întreprind*» 
în R. P. Chineză.
• La Rostock s-xi desfășura; în- 

tîlnirea de hochei dintre reprezen
tativa orașului Leningrad și echipa
R. D. Germane. Meciul a luat sfiîr- 
șit cu un rezultat de egalitate: 2-2.
• La Berlin s-au întîlnit echi

pele de ciclism ale Cehoslovaciei 
și R.D. Germane. Victoria a reve
nit gazdelor cu scorul de 8—4.
• La Hamburg, în finala unui 

concurs internațional de tenis de 
masă Știpek l-a învins pe An
dreadis cu 3—2.
• In luna martie va avea toc la 

Istanbul un turneu de lupte libere 
rezervat echipelor feroviare dia di
ferite țări ale Europei.
• Cunoscuții schiori austrieci 

Sailer, Molterer și Riedel vor pleca 
în scurt timp într-un turneu în.
S. U.A,
• In urma anchetei ziarului ,,Jun

ge Welt“ din Berlin, cel mai popu
lar sportiv al R.D.G. a fost decla
rat Gustav Schur, urmat de Wolf
gang Behrend, Siegfried Hermann și 
Christa Stubnik.
• Echipa de box a Berlinului ră

săritean a învins reprezentativa ora
șului Koln cu 12—8.
• La Varșovia s-a desfășurat în- 

tîmirea de lupte clasice și libere 
dintre reprezentativele orașelor Bu
dapesta șl Varșovia. La „clasice4* 
victoria a revenit luptătorilor ma
ghiari cu 7—1, în timp ce la , .li
bere4* scorul a fost egal: 4—4.
• Azi încep la Viena campionatele 

europene de patinaj artistic. La în
treceri participă cei mal buni pa
tinatori ai continentului printre care 
francezul Giletti englezoaica Bookert 
perechea maghiară Laszlo și Ma
rine Hagy etc.
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