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îndemn spre noi victorii în muncă

telegramă primită 
qZ/A jsJ zilele trecute la a-

JW IS I sociația Dinamo a
V5 stirnit un interes
n care depășea limi-
i tele obișnuitului.

Motivul este perfect explicabil: a- 
sociația maghiară Dozsa anunța— 
nominal—lotul de boxeri pentru cele 
doua întîlniri pe oare urmează să 
le susțină tn tara noastră. Simpla 
enumerare a numelor — Dori. Bu
dai, Wagner, Fekete, Karpati, L. 
Szabo, Princ, Sipocs, Szjlagyi, 
Borșics, Kovacs ,Trimet I, Trimel 
II și Cerber — apărea cit se poate 
de concludentă. însemna cu alte 
cuvinte, că Dozsa trimite la Bucu-

precum și ale muncitorilor cu cl- X 
știguri mici; s-a îmbunătățit sala- \ 
rizarea majorității personalului Z 
tehnic-administrativ prin trecerea X 
de la salarizarea pe categorii la C 
cea pe funcțiuni; au fost sporite X 
pensiile mici și s-au introdus alo- X 
cațiile pentru copii; s-au construit C 
locuințe în suprafață de 850.000 Z 
m.p.; au fost mărite bursele stu- X 
dențești; au crescut considerabil
cheltuielile pentru învățămînt și /■* 
cultură, pentru ocrotirea sănătății X 
și odihna oamenilor muncii. Toate C 
acestea dovedesc legătura inde- / 
structibilă dintre înflorirea econo- X 
miei naționale și bunăstarea ca- X 
menilor muncii și constituie un in- f 
demn la continuarea succeselor ob- , 
ținute în anul care a trecut, prin X 
muncă dîrză pe calea indicată de / 
partid, spre indeplinirea sarcinilor X 
trasate prin Rezoluția Plenarei X 
din 27-29 decembrie 1956 a C.C. { 
al P.M.R. X

Citind Comunicatul Direcțiunii 
Centrale de Statistică de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al R.P.R. 
asupra îndeplinirii Planului de 
Stat pe anul 1956, fiecare om al 
muncii din tara noastră a putut 
avea o oglindă a rezultatelor efor
turilor întregului popor muncitor, 
exprimate în limbajul clar al ci
frelor. Planul producției globale a 
industriei socialiste a fost îndepli
nit în proporfie de 105 la sută, iar 
cel al productiei-marfă, în propor
ție de 104 la sută. Nici un Mini
ster sub plan. In raport cu reali
zările anului 1955, o creștere de 
11 la sută a producției globale si 
de 10 la sută a producției-marfă, 
un spor de 14 la sută în industria 
mijloacelor de producție și de 7 la 
sută în cea a bunurilor de larg 
consum; o creștere a productivi
tății muncii cu 9 Ia sută. O redu
cere a prețului de cost în industria 
republicană cu 2,3 la sută, obți- 
nîndu-se economii în valoare de 
Me 830 milioane lei. 
^Bnînă în mînă cu succesele reali
zate în industrie merg realizările 
obt>nute în dezvoltarea sectorului 
socialist al agriculturii precum, și 
în lărgirea bazei tehnico-materiale 
a agriculturii. Creșterea numărului 
de familii cuprinse în gospodăriico- , . , ...lective cu 26 la sută, dezvoltarea $ . P"1!™ a. a^uce la cunoștmța 
considerabilă a sectorului coopera- cititorilor ziarului nostru uneie a- 
tist în agricultură și îmbogățirea / mănunte despre campionatele in- 
pareuiui de mașini agricole cu 2439 X ternaționale aie Italiei ca și des- 
tractoare convenționale de 15 c.p., < pre perspectivele reprezentanților 
2870 pluguri pentru tractor, 569 x Romîniei la ediția de anul acesta 
combine și batoze pentru cereale, X a campionatelor mondiale, ani 
precum și cu mii de alte mașini și v stat de vorbă zilele trecute cu tov. 
utilaje ilustrează aceste realizări. X Alexandru Gruia, directorul Direc. 
La fel. de îmbucurătoare sînt în- X ției Jocuri din C.C.F.S. și condu-
făptuirile în domeniul investițiilor ( cătorul delegației sportive romine
capitale, dirijate cu chibzuință X la competiția din Milano.
spre cele mai importante ramuri X _ v,am în imul
ale economiei ca și m &>men|U C rind> « apreclere de

COn,ertu‘ui soc,alJst ?i < ordin general asupra campio
nate aceste victorii obținute? i"t«naționale ale

de-a lungul unui întreg an s-au X lianei.
Afrînt în modul cel mai pozitiv > ~ Această nouă competiție in-
W^domeniul îmbunătățirii condi- V ternațională a fost foarte bine ve- 
țiuor de viată ale oamenilor mun- X nită pentru jucătoarele Și jucătorii 
di. Enumerarea cîtorva dintre în- X romlni și ea a folosii în scopul 
făptuirile legate de ridicarea nt- C verificării stadiului nostru de pre- 
velului de trai al maselor munci- X gălire înainte de -'confruntarea 
toare este grăitoare: s-au îmbu- X mondială de la Stockholm. 
nătăfit salariile muncitorilor din- C ajutat omogenizării echipelor 
tr-o serie de ramuri industriale X tre și consolidării puterii de 

-ut_____ X a sportivilor.
|| _ __ _lt_ — 1* if a ■ $ — Ce părere aveți?

Pugil.stul maghiar Andras Dori, intr-un „schimb" de directe cu 
reprezentantul nostru Șerbu Neacșu. Meciul acesta i-a adus iul. 
Dori titlul de campion mondial u nioersitar.

(Foto: Kepes Sport-Budapesta)

INTRE MILANO ȘI STOCKHOLM
Convorbire cu tov. Al. Gruia — directorul Jocurilor Sport ive din C.C.F.S. — asupra 
perspectivelor reprezentanțilo r noștri la campionatele mon diale de tenis de masă

11—19 el a reușit să se concen
treze și a cîștigat 5 puncte conse
cutiv. Aceasta arată că Gantner 
este înzestrat, are posibilități și 
mari mijloace, dar nu acționează 
întotdeauna suficient de atent. In 
plus, el trebuie să utilizeze mai 
des contrele din rever. Ella Zeller 
s-a comportat excelent, cucerind 
trei titluri. Ea a jucat cu dirzenie 
și a apărat deseori foarte bine, a- 
rătîndu-se a fi in progres. Angelica 
Rozeaau a arătat aproape în tot 
timpul campionatului un joc efica-

INTERVIUL 
NOSTRU

Ea a 
noas- 
luptă

Sînt 
satisfăcătoare rezultatele ob
ținute de reprezentanții noștri 
în Italia?

— Unele rezultate sînt mulțumi- 
Astă-seară va părăsi Bucu- $ i(oare’ da( general ele nu pot 

reștiul cu direcția Zagreb echi- < £ co!}^der^te, ™ satisfăcătoare. 
pa masculină de handbal de sală X De ptlda- Gantner. deși a arătat o 
a țării noastre, care în capita- X anumită revenire de formă, a avut 
la Croației va participa la C totuși momente de cedare, de scă- 
„I umeul națiunilor". Vor face Xdere simțitoare a puterii lui de 
deplasarea 13 jucători, printre x luptă. Așa, bunăoară, in partida cu 
care Sidea, Iile, Căliman, Bui- X fostul campion mondial Sido, în 
garu, Șimion, M. Nedef, Tel- X setul 5, la scorul de 12—11 pen
man, iar ca antrenor loan s-tru jucătorul maghiar, Gantner a 
Kunst. Delegația este condusă X cedat moralicește, fără luptă, tră- 
de tov. Petre Capră, președin- j gțn(ț inoportun și fără nici un rost 

serii nenumărate de mingi. Astfel, 
a pierdut 7 puncte la rind. La

i»„

de tov. Petre Capră, președin
tele comisiei centrale de hand
bal.

Un meci de șah prin telegraf 
CIOCILTEA —FILIP

Peste cîteva zile vom putea ur
mări o întrecere șahistă deosebit 

de interesantă și originală. Pentru 
prima oară, un șahist romîn ia 
parte la un meci de șah prin te
legraf cu un jucător de peste gra
niță. Este vorba de meciul Cio* 
cîttea (R.P.R.)-Filip (R. Cehoslova
că) organizat, în colaborare, de zia
rele „INFORMAȚIA BUCURE, 
ȘTIULUI" și „VECERNY PRAHA" 
din capitala Cehoslovaciei.

Condițiile meciului prevăd eîtd 
24 ore între o mutare și cealaltă, 
Jțțrs âft voț comunica telegrafii; Jn*

tre cele două capitale. Trebuie să 
spunem că sarcina maestrului Victor 
Ciocîltea, fostul nostru campion, nu 
va li ușoară, el avind ca adversar un 
mare maestru international, parti
cipant la ultimul turneu al candi- 
datilor la titlul mondial. Dr. Mi
roslav Filip este cunoscut iubitori
lor de șah de la noi din participa
rea sa la turneul international d» 
Ia București, desfășurat tu 1953.

Meciul va fi arbitrat de maestrul 
internațional Karel Opocensky din 
Praga, de asemenea 6 personalitate' 
bine cunoscută a mișcării șahiste- 
mondiale, ț

ce și spectaculos, cu un spirit ac
centuat ofensiv. In mod nejustifi- 
cat insă, ea a abandonat această 
tactici In finala cu Ella Zeller, 
ceea ce a dus la pierderea meciu
lui și la desfășurarea unei partide 
anoste. Aceasta nu scade desigur 
cu nimic din meritele și valoarea 
performantei înregistrată de Elin 
Zeller.
zeanu 
spun 
general toate ~ cunoștințele 
nice și tactice și nu pune în 
loare bogata sa experienfă compe- 
fifională. Harasztosi si Reiter au 
jucat bine, la posibilitățile pe care 
le au în prezent. Harasztosi a 
jucat excelent și în probele de du
blu și în legătură cu aceasta creau 
să spun că văd în perechea Maria 
Golopenfa-Harasztosi un cuplu cu 
mari perspective, care poate ajun
ge mai tîrziti chiar un serios pre
tendent la titlul suprem. Maria 
Golopenfa a constituit pentru mi
ne o surpriză plăcută, prin modul 
cum a jucat. Are posibilități nebă
nuite, însă ea va trebui să-și în
lăture rapid felul superficial !< 
care abordează de multe ori d te 
un meci, ca șl lipsa de concen
trare de care dă dovadă deseori. 
Pesch a fost pe linia tul oVșnuiti, 
adică ofensiv 
nerațional în 
șl tn ceea ce 
tactică.

Despre Angelica 
este necesar să 

că ea nu folosește

Ro
mi» 

In 
teh- 
va-

sută la sută, dar 
dozarea eforturilor 
privește gindlrea

despre ălțl pârtiei-1 
panți la turneul de la Mi* 
lano?

■ Menționez "surprinzătorul Te- 
Hulta’t al Italianului De Martini 

Atare l-a învins cu 3—0 pț cunosi 
wK&țuk lucătot, iugoslav. Dolinaf;

Dar

Berczik a fost cel mai bun jucă
tor al competiției. Paleta sa acope
rită cu soft, adică cu un strat de 
burete peste care esle lipit un 
cauciuc cu zimții tn jos, îl ajută 
foarte mult. Berczik este un pre
tendent serios la titlul suprem. 
Sido a jucat eficace și spectaculos, 
făcind în compania lui Gantner 
cel mai frumos meci al campiona
telor. Mi-au mal plăcut cum au 
jucat Freundorfer și Amoureiti.

— Șl acum, ultima între
bare și poate cel mai... dificil 
răspuns: Ce credeți despre 

campionatele mondiale de ia 
Stockholm?

— In primul rlnd, așa cum de 
altfel știți, întrecerile de anul a- 
cesta de la Stockholm sînt poate 
cete mai grele din istoria acestor 
campionate, atît prin numărul mare 
de participant, ca și prin paloarea 
superioară a concurențelor. Este 
bine de precizat că ta Stockholm 
nu va lipsi nici una din „paletele*’ 
vestite din lume. Cu toate acestea 
cred că „Cupa Corbillon" și titlul 
de dublu femei vor rămine șt mai 
departe in posesia fetelor noastre. 
La simplu .feminin. Angelica Ro- 
zeanu poate recuceri campionatul 
mondial dacă va reuși si se con-

rești tot ce are mai tun boxul ma.4 
gftiar la ora actuală. Dozsa «re 
cel mai bun om în persoana semi- 
mijloaului ANDRAS DORI; 
campion mondial universitar tn 
1954 și actualul campion al „vel* 
terilor* maghiari. Dori este, de 
fapt, o veche cunoștință ■ publicu
lui nostru, întrucit a mai evoluat 
cu cîțiva ani in urmă Ia Bueu- 
•ești. El deține victorii asupra unor 
boxeri de seamă printre care ger
manul Daberkow, bulgarul Sarda* 
rian, polonezul Walasek, elveția
nul Monnier, cehoslovacul Kasal 
și alții. La campionatele mondiale 
universitare de la Budapesta, Dori 
l-a întilnit în finală pe reprezen
tantul nostru Serbu Neacșu, re®* 
șind să cucerească victoria după «f 
aprigă dispută, in care a făcut 
dm plin proba calităților sale pn- 
gilisiice. Cu un an mai înainte;, 
rutinatul campion maghiar s-a nu* 
niărat printre participantii festf* 
valului de la București, clasîndu-M 
pe locul II, cu o singură infringe* 
re (în finala cu sovieticul Kerim 
Darbaiselli). La J. O. de la Mei* 
bourne, Papp (N.R. trecut actual* 
mente la profesionism) și D5rj aii 
fost singurii boxeri care au repre* 
zentat culorile R.P. Ungare. Das 
daca Papp a reușit să-și încunund 
palmaresul cu jcel de al treilea 
titlu olimpic, Dori n-a ajuns prea 
departe, pierzînd în sferturi de fi- 
nală_ la australianul Ken Hogarth, 
după ce obținuse, în prealabil -<jf 
victorie categorică asupra pakista
nezului Bait Husein. Dori îl va 
înfrunta probabil la București pe 
rutinatul ILIE DRAGNEA, cam
pionul olimpic N. Linca nefijnd 
încă restabilit de pe urma acciderri 
tului suferit la Melbourne.
_Nu mai puțin redutabil se anun

ța și „veteranul* Iotului maghiar: 
„ușorul* PAL BUDAI. La 31 de 
ani, Budai este încă un pugilist de 
o forță recunoscută. Marea- sa per
formanță rămîne indiscutabil car 
lificarea în finala campionatelor 
europene de la Berlin. El a dispus 
succesiv de francezul Manuel Sosa, 
de C. Dumitrescu și de danezul 
Hans Petersen. Interesant este ca 
la București, Budai îl v.a întîlnî 
tot pe C. DUMITRESCU!

Boxerul de categorie grea I.ASZ-j 
LO SZABO, campion național pa 
1956, numără printre învinșii sâf 
pe cehoslovacii Nemec și Koutny,1 
polonezul Wegrzyniak (finalist al 
campionatelor europene din 1953)’ 
și romînul St. lordache. „Cocoșul" 
IOSZEF WAGNER are la activ 
multe victorii internaționale, prin
tre care una asupra campionului 
polonez Zenon Murawski. El a ob* 
tinut medalia de argint la J.M.IT, . 
de la Budapesta, clasîndu-se înain
tea reprezentantului nostru V« 
Schiopu. IOSZEF KARPATI, In 
vinsul lui Dobrescu, este recoman
dat d^ o victorie clară în fața fos* 
tului campion european, polone* 

zul Kukier. In sfîrșit, fostul qatn* 
pion maghiar PAL FEKETE. alt 
internațional cu vechi state de ser* 
viciu, va reprezenta culorile aso
ciației Dozsa la categoria pană. 
Cu mult interes vor. fi urmăriți ș( 
tinerii PRINC, SIPOCS, KOVACS 
și SZILAGYI, care se anunță drept 
veritabile „speranțe* ale boxului 
maghiar.

(continuare In pag. a .7-a) MARIUS GODEANU
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A I

de im- 
a acti- 

educație 
cuprinse

Noile măsuri 
pulsionare 
Vității de 

fizică în școli 
în ordinul nr. 49 al Mi
nistrului Invățămîntului 
au trezit pretutindeni un 
deosebit interes. Elevii 
știu că de acum înainte, 
orele de educație fizică 
nu mai au un caracter 
de dexteritate și că acti
vitatea din cadrul colec
tivelor sportive școlare 
va fi mai bine organiza
tă. Profesorii de educa
ție fizică sînt fericiți că 
prin noile măsuri vor pu
tea să-și pună mai mult 
în valoare bagajul lor de 
cunoștințe și toată expe
riența în pregătirea ar
monioasă a tineretului 
școlar.

Un mic raid făcut deu
năzi prin două școli din 
Capitală ne-a convins de 
interesul deosebit acor

dat măsurilor preconizate 
prin acest ordin..

Izul primăvăratic al a- 
cestui nesperat de prie
tenos februarie a fost 

-un îndemn pentru elevii

aruncat aici, în c 
La început, știți 
bucurat! Ce nți-a 
„împărăția nesfîrși 

voi avea clipă de r

V. ARNA^^

Wil

în

îsfzile primă văratice, 
prin două școli din Capitală

„Abia aștept 
să pierd clasificarea!"

clasei a II-a C de la 
centrul școlar profesional 
al M.I.L. de a face ora 
de educație fizică în aer 
liber. Pe terenul de sport 
al centrului școlar am ur
mărit îneîntați întreg 
programul condus cu 
competentă de profesoara 
Elena Mitrican, proaspă
tă absolventă a I.C.F.- 
uiui, dar care știe să 
polarizeze atenția elevi
lor pentru fiecare exer
cițiu in parte. La drept 
vorbind, seriozitatea și 
disciplina de la oră ne-a 
surprins plăcut. După 
executarea exercițiilor 
de pregătire fizică gene
rală și învățarea unor 
noțiuni de tehnică a jo
cului de volei, elevii îm- 
părțiți pe echipe s-au în
trecut în jocuri demon
strative de volei. La 
fiecare elev, aceeași grijă 
pentru o corectă priză la 
minge, 
față de 
fesoarei.

— Ce 
numai o oră 
mină!

La părerea 
Petrache au 
și alții: _ _
Cornel Dinu, Ion 
Că le plaice sportul ne-a 
convins nu numai ceea

același interes 
îndrumările pro-

păcat că avem
pe

lui 
mai 

Vasile

săptă-

Marin 
aderat 
Vasile, 

Nica.

Pe teme actuale

Calendarul sportiv

sugestive legate de felul 
în care elevi: au primit 
acest ordin. Cel mai in
teresant exemplu ni s-a 
• ..rut aceia al elevului 
Ion Lichiardopol, din cla
sa Vl-a, care, necăjit 
pentru că luase nota 3 la 

îestat în repetate rînduri 
dorința de a îi reexami
nat...

Cei doi profesori- ne-au 
vorbit și de . pregătirile 
ce Ie fac - efevii pentru 
„Cupa școlilor* la hand
bal ca și pentru campio
natele școlare de gimna-

ce am văzut la această 
oră, ci și cele povestite 
în legătură cu viata care 
freamătă în colectivul 
sportiv al școlii; întrece
rile din cadrul Sparta
chiadei, antrenamentele 
de box, exercițiile de 
gimnastică sportivă. Pro- educație fizică și-a mani- 
fesoara Elena Mitrican 
și-a arătat șj ea entuzias
mul față de atenția și 
sprijinul dat activității 
de educație fizică • prin 
ordinul Jir. 49, la feT câ 
și directorul centrului 
școlar, ing. Dumitru Nr- 
colescu, care a subliniat 
însă că este necesar un 
mai larg sprijin dtn par
tea întreprinderii tutela
re (I.P.R.O.F.I.L.) întru- 
cît traducerea în viață a 
noilor măsuri depășește 
puterile materiale ale 
școlii...

Colectivul de profe
sori de educație fi-
zică de la școala 

medie nr. 17 a fost plă
cut surprins cînd, hotărî! 
să prelucreze cu elevii 
ordinul nr. 49, a aflat 
că majoritatea îl și ci
tiseră în ziare sau ascul
taseră la radio o serie de 
emisiuni speciale. Profe
sorii Constantin Popes
cu si NicoLae Stănășilă 
ne-au împărtășit aspecte

stică.
— Trebuie totodată să 

relevăm — ne-au spus ei 
— larga înțelegere acor
dată de direcțiunea școlii 
în ce privește asigurarea 
întregii aparaturi necesa
re exercițiilor de sală, 
procurarea de echipament 
sportiv și chiar sprijinul 
organizatoric"-.

Micul nostru raid s-a 
încheiat cu satis
facția de a fi văzut 

o preocupare reală pen
tru îmbunătățirea activi
tății de educație fizică în 
spiritul ordinului nr. 49.

T. STAMA

cucerit

ieșit

al raionului Tulcea
Am avut nu cdată ocazia să în- 

ttlnim în unele colective sportive 
și chiar în organele sportive de ni
vel raional și regional dosare În
tregi cuprinzînd... planuri de mun
că. Chiar în rarele cazuri în care 
aceste planuri se făceau în mod 
serios, ele nu duceau la altceva de- 
cit la fărîmitarea fiecărei acțiuni 
în zeci de acțiuni "nai mititele și... 
deh... întocmirea planului înseam
nă o ședint’ă, analiza lui pe traseu 
alte ședințe, analiza finală încă o 
ședință... Toate acestea, în dauna 
adevăratului plan de muncă al u- 
nui organ sau al unei organizații 
sportive — calendarul sportiv.

Și iată că ne-a căzut recent sub 
ochi calendarul sportiv al raionu- 

. lui Tulcea: o mică broșură care 
cuprinde nu numai programul 
competițional pe anul 1957 ci... tot 
ceeace trebuie să știe un colectiv 
sportiv din raion în legătură cu 

, planul de dezvoltare a activității 
spprtive din raion, pentru.a se pu
tea încadra și acționa conform 

, acestui plan. Pentru a veni în spri
jinul altor comitete raionale C.F.S. 
în întocmirea unor cît mai bune 
calendare sportive, vom arăta pe 
scurt ceeace considerăm nou și 
binevenit în inițiativa comitetului 
raional C.F.S. Tulcea.

a) Multe forme de angrenare a 
tineretului în sporturile cil cele mai 
largi perspective de dezvoltare din 
raion. Vom crta „zilele atletice" pe 

’ specialități, campionate orășeneșri 
pe echipe la atletism și șah, un 

; campionat raional pe trei etape la 
trîntă, concursuri populare pentru 
începători și avansați la canotaj 

a (caiac și canoe) și ’ natăție, corf- 
cursuri de propagandă organizate 
în aproape toate cele 9 ramuri Tie 
spert la care se referă calendarul. , 
O inițiativă interesantă: 
curs de fond pe biciclete 
cuprinzînd trei etape la 
de o săpțămînă una de

un con- 
de oraș 
răstimp 

.. _ _ ___ Cealaltă;
De asemenea, multă atenție dată 
activității sportive a elevilor. de 
școală elementară, în cele mai in
dicate dintre ramurile .de sport.

b) Multe forme de interesare a 
colectivelor în activitatea competi- 
țională, prin prevederea de con
cursuri cu trofee și de întreceri a- 
micale cu reprezentative ale ora
șelor învecinate (Galați, Brăila,
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Constanța). De asemenea, multe 
competiții intercolective.

c) Broșura (în total, 32 pag. 
mici) cuprinde de asemenea un 
plan foarte detailat in legătură cu 
dezvoltarea mișcării sportive în 
raion (specificînd colectivele, ra
murile de sport și obiectivele care 
vor fi în centrul atenției în anul 
1957) precum și propuneri pentru 
întreceri între colectivele sportive 
orășenești, sătești, între profesorii 
de educație fizică din orașe și în
tre cei din sate. In încheiere, cîteva 
instrucțiuni de ordin practic, pri
vind organizarea activității compe- 
tiționale în colective.

Totul lasă impresia unui 
gospodăresc, bine chibzuit, 
om care, pornind la drum 
nu are de gînd să alerge 
vremea, ci și-â prevăzut un
în etape, dar sigur. Tot ceeace s-a 
propus e perfect realizabil, lasă 
loc inițiativei creatoare a colecti
velor sportive și a comisiilor raio
nale pe ramură de sport și se ba
zează pe posibilitățile reale de 
dezvoltare-, a activității sportive din 
raion. Iată criterii care vor trebui 
să servească tuturor comitetelor 
raionalî» C.F.S. la definitivarea 
calendarelor sportive.

plan 
ca de 
lung, 
toată 
marș,

Au
„Insigna de schior”
ORAȘUL STALIN. — Aleile de 

sub Tîmpa au devenit locul de 
disputare a concursurilor pentru 
„Insigna de schior**, întreceri care 
mobilizează zeci și zeci de pio
nieri. Orele de educație fizică au 
devenit prilejuri zilnice de desfă
șurare a concursurilor.

In ultimei? zile, 80 elevi de ia 
Șc. elementară nr. 5 și Șc. Mc 
die nr. 2 au devenit purtători ai 
„Insignei de schior".

La sediul comitetului regional 
C.F.S. se lucrează de zor pentru 
pregătirea brevetelor. De aseme
nea, o parte din activiștii comite
tului se ocupă de organizarea n- 
nor noi concursuri la Bran, Pre
deal și Hălchiu. (N. Dumitrescu 
— corespondent)

MEDIAȘ. ■— țn raionul nostru 
primii care au luat startul în con
cursurile pentru cucerirea. „Insig
nei de schior* au fost elevii.Șco- 
Iilor elementare din Copșa Mică 
și comuna Axente Sever. Astfel, 
80 elevi de-' la școală elementară 
din Copșa Mică și 74 elevi ai 
școlii elementare din comuna A- 
xente Sever și au trecut normele 
cucerind „Insigna de schior". I.a 
mobilizarea micilor concurenți au 
adus un aport deosebit învăță
torii : Alex. Peterfi șr loachirn Cil- 
țea (Copșa Mică) și Romulus 
Murzea (corn. Axente Sever). (N. 
Tokacek — corespondent).

Tînăru! a 
din sediul comi
tetului C.F.S. cu 
fruntea : sus, cu 
privirea mîndră, 
cutezătoare. Ei da, 
de azi face și eT 
parte din marele 

.detașament al spor
tivilor clasificați. 
De azi, de cînd a 
căpătat confirma
rea oficială a încă- - 
drăcii lui în cate
goria treia de cla
sificare sportivă, i 
s-a deschis drumul
spre 
Facefi 
cători, faceți loc acestui viitor as! 
Bucurati-vă sportivi fruntași, 
curind veți primi intre voi un nou 
și autentic talent!

Dar vai, această amețeală de pe 
urma primului succes sportiv du
rează atît de pufin! In fond, nor
ma de clasificare pentru cea mai 
modestă categorie nu e chiar atît 
de inaccesibilă îneît să implice 
un nivel de pregătire prea înalt, 
„înarmat" cu o atare pregătire, 
tînărul nostru sportiv clasificat de 
cat. Ill-a ar vrea să-și continue 
antrenamentele. Numai că... antre
namente fără scop nu se prea o- 
bișnuiesc, jar scopul trebu’e să fie 
neapărat o competiție. Ei, și cu 
asta am ajuns în m^zul proble
mei. Toate, dar absolut toate re
gulamentele competițiilor de masă 
interzic participarea sportivilor 
clasificați în orice categorie, indi
ferent dacă sînt clasificați în spor
tul respectiv sau într-un altul, care 
n-are nici în clin nici in inînecă 
cu disciplinele prevăzute de regu
lamentul competiției. Nu cred să 
existe teoretician sau practician în 
domeniul fiziologiei sportive care 
să afirme că un șahist bun este în 
mod obligatoriu superior oricărui, 
să zicem, fotbalist începător. Sau 
invers. Ei bine, cu toate acestea 
regulamentul Spartachiadei de 
iarnă interzice participarea fotba
liștilor, clasificați in cat. IlI-a, Ia 
concursurile de șah, după cum re
gulamentul Spartachiadei de vară 
interzice la rîndul său participa
rea șahiștilor sau a schiorilor la 
întrecerile de fotbal, volei sau... 
oină. Noul regulament al actualei 
ediții a crosului de masă „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai“ pune aceeași ba
rieră în calea sportivilor clasifi
cați — cităm — „la orice ramură 
de sport".

Deci, sportivii 
prudența* să-și

măiestrie, 
loc, tre-

In loc

— bine, bine, sini clasificat ia șah, dar de c 
nu mă înscrieți la înot ?

— He, he, și dacă te decizi pentru vreun „sa
crificiu'' tocmai în... mijlocul bazinului ?

care au comis „im- 
treacă norma de

clasificare în cat. Ill-a ar avea c 
singură posibilitate evoluția 
cadrul echipei reprezentative a c° 
lectivului (cu condiția ca în secfi 
respectivă să nu existe altul ma 
bun ca ei, căci în această situați 
singura soluție rămîne... tușa) sa 
odată pe an, în cadrul vreu
faze de „jos" a campionatului r 
publican. Iar dacă e nevoie < 
vreo exemplificare practică, vo 
arăta că numai în raionul Tg. Mi 
reș există 72 de echipe de fotb- 
ai căror jucători, după 6 jocuri i 
campionatul raional, nu mai po 
participa la nici o altă activjtat 
sportivă, extrafotbalistică. Și î 
întreaga Regiune Autonomă M 
g hi ară există nu mai puțin de 
de astfel de echipe, nu mai puți 
de 18.000 de sportivi clasificați I 
cat. IlI-a în toate ramurile d 
sport, care sînt „de drept" exclu 
din activitatea sportivă de ma 
și au în general prea puține 
să se întreacă chiar în spor 
care sînt clasificați. Care 
deci, drumul lor spre ridicarea n 
velului tehnic și mai ales de pr 
gătire fizică? Antrenamentele 
Cînd n-au un scop precis ele d 
vin o obligație plicticoasă. C 
petiții special organizate? I 
cite astfel de competifii există, î 
fiecare regiune, de-a lungul un 
an? Iată de ce unele colective z 
bovesc foarte mult pînă să înai 
teze formele de clasificare, în ca 
lll-a iar unii sportivi clasificați 
bia așteaptă trecerea celor doi a 
— pînă la pierderea clasificării 
pentru a putea face și ei puțin, 
sport.

De aceea, socotim că barie 
pusă în calea participării sportiv 
lor de cat. 111-a în competițiile 
masă — pentru început, cel puți 
în sporturile în care ei n-au el 
sificare — trebuie înlăturată de î 
dată.

de „scrisoare deschisă”.
Scurta noastră „scenetă" începe 

pe malul lacului Tăbăcăriei, ja 
Constanță. „Eroii* (sau mai bihc 
zis, interpret» 1): ambarcațiuni^ 
(o adunătură pestriță de canoe, 
sebifuri, și„ printre acestea, pier
dute aproape, zveltele caiace) din •

secția de sporturi nautice a cole 
tivului sportiv Energia Energ 
Combinat... Decorul: interior 
(neîngrijit!) al unei cabane na 
tice. De pe un suport, din fund 
încăperii, o canoe lăbărțată, sc 
rojjtă; îmbătrînită -înafate de vr 
me, conduce adunarea:

— „Liniște! Liniștree!! Discip 
na. Unde-i disciplina?!... Vă i 
scrieți .Ia cuvînt și fiecare să 
spună părerea.

Cu vocea lui pițigăiată, schif 
de 4+1. începe:

— Stimați tovarăși de suferi 
fă! Blestem ziua cînd soarta (n 
fericită) ne-a 
păt de țară, 
toții, m-am 
zis? Aici, în 
a apelor" nu 
gaz, voi munci fără să-mi prec 
pețesc... coastele. Voi fi veșni 
tînăr, frumos... Țin minte că pr 
ședințele acestui.,, acestui... (5e 
tați-mi lapsusul! Mă frămîntă 
mojta și mi găsesc expresia c 
mai potrivită) acestui cofcct 
sportiv își freca mîinile de buc 
rie la sosirea noastră și se făl 
„O să tragem acum niște co 
cursuri"... Voi l-ați mai văzut? E 
unul, nu!

Schitul se rezemă, comod, 
urmă: „Vrem concursuri! N- 
nrai văzut fafa apei de nu mai ț 
minte! Sîntem 11 la număr, 
protestăm și să ne cerem drept 
rile. Iar dacă președintele Tun 
nu ne aude, să ne audă, cel puț 
acum, tovarășii care conduc as 
ciația. E nepermisl E nemaipo 
nit! Se poate ca aici" (!?!)...

„Ședința* se poate să nu se 
terminat. De aceea invităm pe 
varășii din conducerea asociat 
Energia, să se grăbească...

(Dnpă o corespondență de 
Enache) <

proiectelor!

Treabă pe jumătate
In diferite puncte ale Capitalei 

aii fosf clădite numai în anul 1956, 
7 noi localuri de școli elementare 
și medii. In mod normal, conform 
Hotăririi Consiliului de Miniștri 
Nr. 195 din 7 februarie 1956, pri
vind proiectarea și construirea de 
terenuri șl instalații sportive în 
cadrul instituțiilor ți întreprinderi
lor, aceste noi localuri trebuiau să 
fie înzestrate și cu săli de sport 
precum și cu instalațiile aferente. 
Iată însă ca secția învățăm'nt a 
Sfatului Popular al Capitalei și 
institutele proiectante au trecut 
cu multă ușurință peste această 
prevedere, probabil dintr-un spirit 
de economie greșit înțeles, lipsind 
pe elevii noilor școli de posibilita
tea efectuării orelor de educație 
fizică și a practicării sportului în 
condiții normale.

Prin grija acordată învățămân
tului de statul democrat-popular, 
numărul școlilor nou construite 
crește neîncetat. Este firesc ca de 
la bun început imobilele destinate

școlilor să cuprindă și amenajările 
sportive necesare unei normale 
desfășurări a procesului pedagogic 
sub toate aspectele sale. Deci, 
toată grija față de justa alcătuire 
a

c < , ,o, drn cartierul Străulești, iste o
Școala mixtă de 7 ani nr 181. Ui anul 1956... (clișeul de sus) 

foarte frumoasă clădire, construită
...dar elevii sini nevoiți lă-și desfășoare orele de educație fizică 

pe coridoare, pentru că proiectul noii clădiri n-a cuprins o sală de 
(Foto: N. MCULESCU

Sr



CAMPIONI IN DOUĂ LUNI!

handbalul (a- 
retrogradări).

I Este bine cunoscut faptul că — 
llin necesități de ordin calendaris
tic — o serie dintre campionatele 
republicane își schimbă, din anul 
Lcesta, sistemul de disputare. A- 
pică, în loc ca turul să aibă loc 
primăvara și returul toamna, de 
pcum înainte, turul se va desfășu
ra toamna, iar returul primăvara. 
IPînă aici toate bune. S-a ridicat 
linsă problema rezolvării trecerii 
pe Ia vechile formule de campionat 
ța noua formulă. Și rezolvarea s-a 
făcut pe două căi.
I a) Prin organizarea unei com
petiții de tranziție, în afara cam
pionatului, gen cupă. Așa s-a pro
cedat în fotbal, de pildă, pentru 
pare este prevăzută în primăvara 
acestui an „Cupa Primăverii", o 
competiție pur amicală. Se știe că 
pin ,,Cupa Primăverii" nimeni nu 
retrogradează și nici o echipă nu 
promovează.
I b) Prin disputarea unor cam
pionate reduse ca durată și sistem 
par cu respectarea tuturor norme
lor , legate de organizarea unui 
campionat veritabil. Așa procedca- 
Iză baschetul și voleiul și într-o 
[oarecare măsură și 
pesta din Urmă fără 
| Să vedem acum 
kare este situa- 
nia pentru fiecare 
[dintre cele două 
poluții.
I SOLUȚIA COMPETIȚIE TRAN
ZITORIE prezintă avantajul că nu 
pbiigă echipele să participe la o 
întrecere cu urrvări pentru activi
tatea lor viitoare în condiții ine
gale, neobișnuite pentru o compe
tiție sistem campionat. „Cupa Pri
măverii", în speță, reține intr-o 
activitate continuă echipele de fot- 
pal în perioada martie-mlie, obli- 
gîndu-Ie la eforturi similare cam
pionatului. Există inconvenientul 
fcăjDcdecernarea titlului n-ar sti- 

suficient echipele în intre- 
kereT Credem însă că fiecare echi
pă are... amorul ei propriu, și că, 
bnai ales, întîlnindu-se tot cu ve
chile rivale din campionat disputele 
vor fi tot atît de aprige. Ba s-ar 
[putea găsi modalitatea premierii 
[echipelor clasate pe primele locuri 
și nu numai a aceleia de pe locul 
\tnt‘l (cum se făcea de altfel șl tn 
[campionat) stimulîndu-se astfel și 
[mai mult ambiția fotbaliștilor noș
tri de a ocupa locuri cit mat bune 
\ln clasamentul cupei.

SOLUȚIA CAMPIONATELOR 
[REDUSE. Necesitatea de a dispu
ta totuși un campionat într-un 
timp pe jumătate redus în compa
rație cu cel folosit pentru un cam
pionat veritabil a făcut ca:

1. Sau să se procedeze la îm
părțirea echipelor în două serii, 
prin tragere la sorți, ceea ce a dus 
îiMnod fortuit la crearea unor a- 
v®Jjc sau dezavantaje (vezi 
cazul baschetului masculin unde 
o serie — întîia — este foarte u- 
șoară și cealaltă — a doua — 
foarte grea).

2, Sau să se dispute o întrecere 
doar pe jumătate (numai tur), 
ceea ce dă de asemenea naștere

• 7 T -fi “1

Scrisoare 
către redacție

De cufînd am primit la redacție 
scrisoarea tovarășului Vaicriu Oa»’i- 
cea din comuna Urleta raionul 
Cîmpina, pe care o redăm mai 
jos:

Tovarăși,
In anul 1955, tinerii iubitori ai 

sportului din comuna noastră au 
transformat maidanul repartizat de 
sfatul popular comunal într-un 
frumos teren de fotbal. Țelurile 
echipei de fotbal erau dintre cele 
mai îndrăznețe. Cu greu a fost 
obținut și echipamentul necesar pe 
care sportivii îl prețuiau la fel ca 
pe straiele lor de sărbătoare.
Dar aceasta s-a petrecut în 1955 și 
bucuria tinerilor țărani a fost de 
scurtă durată. O decizie a aceluiași 
sfat popular, a transformat terenul 
de fotbal în teren arabil.

Și astfel, începutul timid, dar 
frumos, al activității sportive din 
comuna Urleta s-a întrerupt toe 
mai atunci când avea nevoie de 
mai mult sprijin. Acum nioi nu se 
mai vorbește măcar despre sport 
și nimeni nu poate spune că a 
auzit de vreo întrecere în cadrul 
primei etape a Spartachiadei de 
iarnă sau de existența unui colectiv 
sportiv care să organizeze activi
tatea din comună. 

la situații inechitabile. Exemplu: 
în campionatul masculin de volei 
unele echipe au cele măi grele 
meciuri în deplasare, altele le au 
pe cele mai grele pe teren pro
priu. (C.C.A. joacă trei meciuri 
în deplasare, cu echipele din pro
vincie; Dinamo București joacă 
numai UN MECI în deplasare 
reală, în provincie. Am luat exem
ple la întîmplare). Firește că a- 
ceastă inegalitate are urmări di
recte în clasarea echipelor.

Lucrurile n-ar fi atît de grave 
dacă clasamentul echipelor nu ar 
avea repercusiuni pentru că, pe 
de o parte, echipa de pe primul 
loc este declarată campioana țării 
și — aici vine partea tragică — 
echipele clasate pe ultimele locuri 
RETROGRADEAZĂ. Adică este 
foarte ușor ca sorții să nu-ți fie 
favorabili și te poți trezi DUPĂ 
DOUA LUNI DE ACTIVITATE 
IN PRIMA CATEGORIE (cazul 
unor echipe recent promovate și 
retrogradate după acest campio
nat redus) înapoi în campionatul 
de calificare

Argumentarea este valabilă și 
în ceea ce privește titlul de cam
pion. Nu este normal să ajungi e- 

cbipă campioană 
în două luni 
zile. După 
nu este firesc 
dăm doi < 
oni pentru anul 

1957, știut fiind că întrecerea care 
începe în toamnă este denumită 
oficial, regulamentar, unanim și 
internațional recunoscut: CAM
PIONATUL PE 1957-1958.

In consecință, propunem Direc
ției jocuri sportive din CCFS să 
analizeze posibilitatea retragerii 
clauzelor de retrogradare și decer
nare a titlului de campion în ca
drul acestor competiții reduse- 
Acestea pot rămîn© foarte bine cu 
același regulament și sistem de 
disputare, mai ales că unele din
tre ele încep foarte curînd 
Avem însă datoria să asigu
răm echipelor care îmbracă tri
courile de campioană și celor 
care retrogradează aceleași con
diții ca și formațiilor pe care le-am 
premiat sau retrogradat anul tre
cut. Ar fi o revenire necesară la 
spiritul 
tății care animă competițiile noas
tre republicane de ani de zile 1

de 
cum 

să 
campi-

echității și obiectivi-

iîupo de pedeapsa
BASCHET... PE APĂ

on, 
de 

sau

care

In prezent, lumea baschetului e 
in mare jierbere... Specialiștii își 
bat capul cum să facă, cum să 
dreagă, ca să adauge acestui 
sport și mai mult dinamism, și 
mai multă spectaculozitate. De 
altfel, s-au și dat unele „ucazuri" 
privitoare la „ținutul" mingii și 
la folosirea ultimelor 3 minute de 
joc, care, de cele mai multe —•' 
prilejuiau desfășurarea a fel 
fel de... manevre, mai mult 
mai puțin sportive.

Tuturor acestor specialiști 
își jrămintă capelele, in căutarea 
unor inovații în desfășurarea jo
cului de baschet, le spunem: — 
Stați, fraților I Am descoperit incă 
o noutate ! Un joc de baschet con
dus de... 3 arbitri!

Descoperirea poate că n-am fi 
făcut-o niciodată, dacă pașii nu 
ne-ar fi dus mai deunăzi spre sala 
Giulești, unde se disputa meciul 
de baschet feminin dintre Locomo
tiva și Flamura roșie. Intrind in
să in sală pe la jumătatea meciu
lui, am observat cu negrăită ui
mire, că în afară de cei doi ar
bitri regulamentari, pe teren mai

IN 4 RINDURI
Boxerii din colectivul Ener

gia—Oțelul Roșu au amînat 
de cîteva ori meciul pe care 
turnau să-l susțină la Reși
ța cu pugiliștii locali, răs- 
punzlnd de fiecare dată că 
sînt 61ab pregătiți, că nu 
sînt gata (coresp. Iancu Prăf- 
vlțu).

Totuși nu se poate spune 
Că nu-s gata. Sînt. Din plin! 
(Dacă nu cu-anirenameniul. 
Cu-, răspunsul cel puțin!...)

JACK BERARIU

Motocicliștii iau startul in con cursul 
pornit

Inaugurarea activității competițio- 
nale la motcciclism a avut loc du- 
tninicâ intr-un cadru cu adevărat 
sărbătoresc. Motocicliștii sportivi 
din întreaga Capitală, în frunte cu 
campionii și recordmanii țării, și-au 
dat întîlnire in fața atelierelor 
Grivița Roșie, de unde unul cîte u 
nul, au luat startul in tradiționala 
competiție de regularitate organiza
tă pe distanta Bi»c:rzșii-Găiești-Bu- 
curești. La mtreceri au luat parte 
aproximativ 100 de alergători re- 
prezentind asociațiile Locomotiva 
Voința, Energia, Știința, Progresul. 
Recolta Dinamo, C.C.A. și A.V.S. 
AP.

Este pentru prima oară când la 
startul unei competiții de început 
de sezon, înregistrăm o participa
re atît de numeroasă și faptul 
este îmbucurător. Regretăm numai 
că această întrecere motocidistă 
s-a transformat — din cauza for
mulei de desfășurare — intr-o 
compe’ilie secundară, principala în
trecere fiind un concurs de tir.

Să ne explicăm 1 Se știe că la 
alergările de regularitate se în- 
tunplă ca mai multe echipe sau 
concurenți 
întrecerea 
un număr 
acest caz, 
totuși un 
consinferare 
de sportivi în cadrul altei compe
tiții (de departajare) care poate 

indMduali, să termine 
fără penalizări ori cu 
egal de penalizări. In 
pentru a putea întocmi 
clasament, se iau în 

rezultatele obținute

apărea, cbn cinci în cinci minute, 
și un al... treilea. El lua parte ac
tivă la joc, deosebindu-se de cei 
doi arbitri numai prin amănuntul 
că în loc de fluier, ținea in nună 
o... cirpă. O cirpă banală, din a- 
celea care se găsesc la flecare 
dintre dvs. prin bucătărie. Sar 
care aici avea un rol foarte im
portant — am putea spune: deci
siv ! — pentru buna desfășurare 
a meciului mai sus amintit.

O să ne înirebațî ce legătură 
poate fi intre o cirpă și un meci 
de baschet ? In mod normal n-ar 
trebui să existe nici Una. Cum în
să tavanul sălii Giulești a început. 
prin unele locuri să semene cu 
un... șvaițer și picăturile de ploaie 
nu se mai opresc pe acoperiș ci 
se scurg ca printr-o sită in sală, ta
man pe terenul de joc, vă închi
puiți că în scurtă creme am avea 
acolo an fel de... lac de acumulare, 
pe care eventual s-ar putea orga
niza și concursuri de canotaj! Ca 
să nu se intimple așa ceva și mai 
ales pentru ca baschetbaliștii să 
nu alunece in timpul jocului, „Nea 
Eugen' (probabil îngrijitorul să
lii) era la post cu cirpa in mină, 
intra mereu pe teren, și ștergea 
podeaua. Cum oloaia nu-i dădea 
deloc răgaz, „Nea Eugen' lucra la 
un moment dat cu două... cirpe: una 
cu care ștergea podeaua și una 
cu care își ștergea fața de nădu- 
șeală!-

Și acum o întrebare: ce au de 
gînd să facă cei care răspund de 
buna gospodărire a sălii la Giu
lești ? Repară tavanul sau înlocu
iesc cirpa ca o... sugativă, ca să-l 
scape de griji și pe Nea Eu
gen' ? I...

ILIE GHEORGHE 

organizat in cadrul Cupei 16 
Gr. Bereny (Energia).

concurs de tir, de popice,

85
84
82
80
79

fi un <
sau chiar de atletism. Concursul 
motociclist de duminică a avut 
drept "competiție de departajare o 
probă de tir. Or, cum tompe'iția 
moto s-a desfășurat pe o distanță 
redusă, in condiții atmosferice fa
vorable ți cu o medie orară relativ 
mică, majoritatea participanților 
au terminat cursa de moto fără a 
fi iost penalizați. Aceasta i-a pus 
pe organizatori in situația de a lua 
în considerare pentru întocmirea 
clasamentului, rezultatele (de astă- 
dată aproape în totalitatea lor) 
obținute de motocicliști în con
cursul de tir. Iată-le; motoci- 
cliști: 1. N Dițescu (Energia) 
92 pct.; 2. V. Bănică (locomotiva) 
89 pct.; 3. Muodi Pascal (Voința) 
85 pct; 4. Serban Murgu (Recolta) 

pct.;5.N. Buescu (Locomotiva) 
pct.; 6 M". Cemescu (Dinamo) 
pct.; 7. T. Balamat (Dinamo) 
pct.; 8. L. Szabo (Dinamo) 
pct.; motocicUste: 1. Venera Va-

VEȘTI DIN ȚARA
SPORTUL ȘCO
LAR PLOEȘTEAN

Elevii școlii profesio
nale auto di-n Ploești 
au devenit cunoscuți 
pentru succesele înre
gistrate în activitatea 
lor sportivă. Cele câ
teva secții pe ramură 
de sport (atletism, fot
bal, volei, gimnastică, 
șah, baschet) cuprind 
majoritatea elevilor din 
această școală al că
rui nume s-a aflat nu 
de puține ori în fruntea 
clasamentelor diferite
lor întreceri sportive. 
Vizitatorul va rămine 
plăcut impresionat și 
de grija pe care 
elevii școlii profe
sionale auto (profesoa
ră de educație fizică 
Aurelia Miron) înțeleg 
să o depună pentru 
păstrarea bazei spor
tive din curtea școlii 
compusă din tererwi 
de volei și baschet, o 
pistă de alergări, 
groapă de sărituri, ele. 
De asemenea, școala 
dispune și de o fru-

moașă sală de gim
nastică.

Spartachiada de iar
nă a tineretului a con
stituit pentru elevii 
școlii profesionale auto 
din Ploești un nou pri
lej de afirmare. Ast
fel. la prima etapă a 
marii competiții de 
masă *ii luat startul 
aproape 500 de elevi. 
Dintre aceștia 46 și-au 
trecut și ultimele nor
me F.G.M.A. devenind 
astfel purtători de in
signă. Subliniem că 
tovarășul director al 
școlii, Alexe Gheor- 
ghe, se interesează în
deaproape și acordă 
în permanență sprijin 
bunuiui mers a! acti
vității sportive.

Ion Rizoiu
Corespondent

UN BOGAT 
CONTRACT COLEC

TIV
Dintre numeroasele 

propuneri făcute de 
muncitorii, tehnicienii 
și funcționarii Combi
natului Metalurgic Re-

de NEAuU

Februarie. Acum, pe traseu a

(Foto: I. MIHAICA)

silescu (Energia)82 pct; 2. Ilona 
Uyțaky (Dinamo) 73 pct; 3. Maria: 
Iliescu (Energia) 63 pct; 4. Maries 
ta Antonescu (Voința) 60 pct;;
5. Paula Cojocaru (Locomotiva)^ 
Automrbiliști: I. P. Răduț (Știin
ța) 68 pct; 2. Ștefan Ion (Locomott4 
va) 64 pct; 3. Ion Milian (Voința) 
47 pct.

Citind aceste clasamente ați 
luat cunoștință de fapt și cu cla
samentele finale ale concursului 
motociclist și automobilist.

Credem că pe viitor asociația 
Locomotiva va trebui să renunțe 
la organizarea acestui gen de com. 
petiție înlocu-ind-o cu o altă probă, 
un motccros sau trial, îrtreceri care 
nu au nevoie de concursuri supH- 
mentare pentru departajare.

(Pe echipe, întrecerea a fost 
cîștigată de C.C.A.I — ĂL Lăzâ- 
rescu, N. Sădeami, M. Dănescu, + 
Fl. Costache, urmată de echipa 
Dinamo III, Dinamo I și Recolta 
II.).

șița cu prilejul adunăa 
rii grupelor sindicale 
în vederea încheierii 
contractului’colectiv de 
muncă pe anul 1957 
am desprins cu multă 
bucurie îndeosebi pe 
acelea care se refereau 
la dezvoltarea bazei 
materiale a activității 
sportive. Iată cîteva 
dintre ele: reeonstrui-, 
rea cabanei turistice de 
pe muntele Semenic: re
pararea telefericului 
care duce în vîrfuT 
muntelui Semenic; ter
minarea lucrărilor de 
amenajare a stadionu-, 
lui Energia din Reșița^ 
precum și reamenaja- 
rea altor baze sportive" 
necesare activității 
sportive de aci. Aceste 
propuneri exprimă do
rința tuturor iubitorilor, 
de sport din „cetatea 
oțelului", dorință pe' 
care, ajutați de direc
țiune și comitetul de' 
întreprindere a Combi
natului, o vor putea' 
înfăptui în acest an

Gh. Dobrescu 
corespondent



formulă idealăPentru o

Ne vorbesc: un antrenor, sportivi, 
spectatori și... un arbitru

e» eiNE, daBî 
ÎMvioiEK PEMWtfcîi

flntîi părerea unui reprezentant al cavalerilor fluierului f
Coloanele ziarelor ne rezervă în 

general nouă arbitrilor spații mai 
mult sau mai puțin reduse, mici 
rubrici de catalog în care stntem 
notați după corectitudinea și 
promptitudinea^^ semnalărilor 
noastre. De aceea sînt sincer șl 
plăcut surprins că se abordează 
problema arbitrilor cară conduc jo
curile sportive, măcar sub cîievd 
aspecte, pentru că prin aceasta se 
va realiza —- sper — o mai mare 
apropiere între noi, arbitrii, și cei
lalți cu care uneori nu sîntem toc
mai la unison, știut fiind că cea 
mai bună înțelegere decurge, din- 
tr-o cunoaștere reciprocă și cît mai 
completă. Și socotesc că pentru 
a înțelege mai bine și a, aprecia

Arbitru + antrenor = succes total
Teoretic, problema colaborării 

Intre antrenori și arbitri pare "a 
avea o rezolvare relativ simplă, 
șnai ales la rugbi.

Intre interpretarea și aplicarea 
regulamentului și între procesul de 
instruire, respectiv de joc, deci 
Intre munca antrenorilor și arbi
traj, există o strinsă legătură. Și 
aceasta e stabilită de spiritul jocu
lui, acel element bivalent ce ope
rează permanent și în dubiu sens, 
aportiv, către principalele lui sco
puri: spectaculozitatea, eficacita
tea și corectitudinea sportivă. Așa 
pe explică de altfel neîncetatele 
modificări pe care situațiile tehni- 
co-tactice Ivite din desfășurarea 
Jocului le-au impus regulamentu
lui.

Așa s-a petrecut de pildă în 
handbal, în baschet sau în rugbi cu 
substanțialele modificări d’n ulti
ma vreme. Și cum era și firesc, în 
munca antrenorilor s-au ivit noi 
necesități de adaptare tactică, ce 
i-au condus pină la urmă la noi 
scheme de joc, la o nouă concep
ție.

La rindul lor, arbitrii au trebuit 
să facă față unor noi necesități de 

prin 
spre 
pas

pei prin arbitraje, și uneori incom
petența sau chiar Ijpsa de obiecti
vitate a unor arbitri. Și poate încă 
altele...

Soluția, Ia rugbi, este eu atît 
mai simplă cu cit majoritatea an
trenorilor sînt și arbitri. Este ne*, 
voie de cit mai multe consfătuiri 
de o muncă comună, de un schimb 
de idei, de o 
preocupări 

vint de un 
credință și 
rugbiul să

calea spre o concepție modernă, 
capabilă să dea partidelor noastre 
o desfășurare spectaculoasă, al că
ror rezultat direct să fie o creștere 
a eficacității echipelor precum și 
o mai mare corectitudine a jucă
torilor.

D, MANOILEANU 
antrenor și arbi'ru de rugbi

corespondență In 
specifice, intr-un tu- 
efort comun, de bună 
de dorință sinceră ca 
pășească temeinic pe

strădaniile Iul, să aplecați urechea 
la cîteva mărturisiri ale unuia ca
re a închinat pînă acum trei dece
nii activității de cavaler al fluie
rului.

La 31 de ani am dat — oficial 
vorbind — ultima lovitură de pi
cior în minge. Eram în toamna 
aceea nițel cam amarii. Puteam 
si mă despart de stadion, de spec
tatorii care mă încurajaseră de 
atîtea ori, puteam să mă despart 
de fotbal? Niciodată I Un adevă
rat sportiv, cel puțin așa socotesc 
eu, nu se poate despărți prea ușor 
de sportul pe care l-a îndrăgit, în 
cazul meu de fotbal.

Am căutat să râmîn deci printre 
fotbaliști. Antrenor nu puteam fi 
din cauza ocupației mele. Am de
venit deci arbitru imediat după ce 
am părăsit arena ca jucător.

îmi amintesc ca azi, deși sini 
mai mult de 25 de ard, de acea 
zi însorită de primăvară in care, 
schimbind tricoul de fotbalist cu 
cel de arbitru, am revenit în mij- 
locul 'sportinilor. Parcă simt și a- 
curri cum îmi bătea inima de emo
ție, mai să mi se spargă pieptul.

'Anii s-au scurs.- Stau acum, în

fața acestei pagini de hirtie și i- 
maginile îmi fug pe dinaintea o- 
chilor. Este pentru prima oară cînd 
încerc să aștern cîteva aduceri a- 
minte din această activitate extra- 
profesională a mea. Amc 'as me
ciuri și în Germania, și in Ungaria, 
și în Cehoslovacia, dar nu m-am dat 
înlături să arbitrez și din cele de 
district. Deși sini contabil de meserie 
nu mi-am ținut o socoteală a me
ciurilor arbitrate de-a lungul ani
lor. Cred că ar putea să fie o mie.

Mulțumirea cea mai mare acum, 
cînd încă mai activez, e că în tot 
acest răstimp nu am fost niciodată 
sancționat.

Îmi permit să dau un sfat arbi
trilor mai tineri care, de cum au 
părăsit băncile școlii, vor să ar
bitreze numai meciuri de catego
ria A: cavaler ai fluierului în a- 
devăratul înțeles al cuvintului nu 
poate fi decît acela care are multă, 
multă dragoste pentru sport, acela [ 
care este cinstit, modest'șf nu se ( 
consideră un infailibil în materie ( 
de arbitraj.

EMIL KRONER
arbitru de fotbal

{

(

i
UN AS AL

CALITATEA: Spectator
foarte popular prin prezență 
nelipsită, obiectivitatea și 

mai ales prin vocea™ firavă, 
care l-ar fi făcut invidios și pe 
Feodor Șaliapin.

PĂRERE A: „Am căutat să. nu 
ini-o exprim niciodată atît de so
nor precum încurajez eforturile 
sportivilor noștri. Aceasta pentru 
a menaja mai mult ...urechile pu
blicului, decît susceptibilitățile ar
bitrilor, care la rîndu-le nu 
caută prea des să ne menajeze. 
Dar, să nu se înțeleagă că inculp 
aci pe toți arbitrii, mai ales

Să dăm cuv intui
pe

„GALERIEI”
cei din volei ți baschet, sporturi 
pe care le îndrăgesc mai mult. Nu! 
Cred doar că majoritatea celor ce 
conduc meciurile trebuie să încer
ce a deveni mai imparțiali, mai 
consecvenți pe linia intervențiilor 
celor mai juste. Recomandarea este 
valabilă și pentru noi spectatorii, 
„teroarea “ arbitrilor”.

SLĂBICIUNI: „Numiți-le pre 
ferjnțe, deoarece Armășescu, Spi- 
ru, Sotir sau Gh. lonesctt, merită 
cred o subliniere odată cu involun. 
tara evidențiere a subsemnatului...”

JAN MARINESCU
(zis și Nea Jenică „Megafon")

și sportivilor!
interpretare a regulamentului 
Intermediul spiritului jocului, 
a putea astfel să se țină în 
cu progresul marcat.

Și astfel, pe ambele planuri, 
aaprapuse, în vederea scopului co
mun — dezvoltarea rugbiului către 
cea mai modernă concepție — ar
bitrii și antrenorii se întllnesc In
tr-un efort comun și solidar.

Aceasta teoretic. Practic însă, 
problema colaborării dintre antre
nori și arbitri are implicații mul
tiple. Pe de o parte, unii arbitri 
n au pătruns încă suficient rațiu
nile și efectele factice rezulți nd din 
fiecare text de regulament, după 
cum o seamă de antrenori n-au în
țeles un adevăr vechi și elemen
tar.- regulamentul jocului de rugbi 
—ca și al oricărui alt joc sportiv— 
poartă în el, pentru cine vrea să-l 
priceapă, cele mai bune indica- 
țhmi tehnico-tactice.

Din nefericire însă, pe lingă 
Cauzele neînțelegerilor și lipsa de 
colaborare dintre antrenori și ar
bitri 
tele.
nori 
cum, 
tării opreliștilor și indicați anilor ce 
rezultă din regulament, nevoia lor 
de a «justifica' insuccesele echi

UNUL CARE DA DE FURCA ARBITRI
LOR™

--ȘI UNELE

în baschet

PklMfcp) A
TrTATft ț M

COmCÂTu Sf’ECJAie 
x>e prau

bine

arătate mai sus, există $1 al- 
De pildă, goana unor ajitre- 
după rezultate dobindite uri
na ca un rezultat al respec

Sint unul dintre spor
tivii care mă cam răz
boiesc de mult cu arbi
trii, sau mai bine zis ne 
dăm reciproc de furcă. 
Aceasta pentru că dese
ori sînt nedisciplinat dar 
și pentru că arbitri de 
tenis buni trebuie să-i 
cauți eu... b’mînarea. 
Printre cei u^coperiți 
prin acest mijloc îi pu
tem numi pe Floriei Ma
rinescu și Pavel Manea. 
Ceilalți însă sînt din pă
cate mai numeroși. Ar
bitri ca Florio Oprescu 
sau Tică Marinescu deși 
r-oate ar dori să conducă 
bine, nu reușesc deoarece 
nu cunosc int-utoiul re-

O declarație pe portativ

De dala aceasta vă scriu, na că_ tint (sinteti bucuroși, 
îmi închipui). Totuși, vă mg să rut mă credeți doar-. 
3353 la sută, cit reprezint in trio, ci integral.

Pe ..portativul" sportiv arbitrii reprezintă ^cheiuri tare dă 
țjonul" în ^gama" întrecerilor. Spun aceasta, ca să jiu in 
țptota* anchetei întreprinse de simpaticul ziar aportul popu- 
iar", problema fiind, „majorei.

Tri participările mele (marginale, dar totuși vocale) la ^Spec
tacolele fotbalistice", am avut deseori prjlejul să constat -^diso
nanțe" în jitmui" de arbitraj care dau uneori un caracter 
^inccpaf evoluției în... scenă deschisă a maeștrilor flueruiui.

Dar na la aceste aspecte negative mă voi referi ci. dimpo
trivă, la simpatiile mele în rindul arbitrilor, li apreciez pentru 
maniera .sostenuto* de a conduce, pentru prezență scenică 
Și replicile prompte -la toate abaterile de la text (al regula
mentului, firește) comise de artiștii.- balonului. Și, dacă ar fi 
dă-i distribui irttr-o piesă, rolurile acordate ar fi următoarele: 
fcîihai Popa — june prim/ G. Mitran — comic și D. Schulder™ 
tfesttcț de scenă.

gulamentul, se pripesc în 
luarea unor hotărîri, fac 
greșeli de numărătoare 
stfrnind 
jucătorilor și protestele 
publicului. 
Plomaritis 
mă avertizează chiar îna
inte de a intra la meci, 
enervîndu-mă 
și făcîndu-mă 
pectez.

Nu rareori 
plat însă ca nici eu să 
nu cunosc toate 
derile regulamentare și 
să protestez fără temei 
la deciziile arbitrilor. 
Dar, culmea, în aseme
nea situații, s-au găsit 
arbitri ca Adrian Tuleș 
care n-au intervenit pen
tru că™ să nu-1 supere 
tocmai pe .nea Gogu*.

Desigur că toată acea
stă situație nu ajută pro
gresului sportului nostru. 
Cu mai mult simț auto
critic și spirit de disci
plină din partea sporti
vilor și cu deplină obiec- 
tivita'e, pricepere și dis- 
eemămînt din partea ar
bitrilor se poate însă 
face pasul înainte, de 
mult așteptat Și eu mă 
voi strădui să-l fac pri
mul.

GHEORGHE V1Z1RU 
campion republican 
și maestru al spor

tului

nemulțumirea

Alții ca Dem. 
sau Hand oca

tară rost 
să-i sus-

s-a întîm-

preve

Arbitrajul 
este destul de dificil. în
săși complexitatea regu
lilor jocului, diversitatea 
infracțiunilor, rapiditatea 
cu care se succed fazele 
fac ca misiunea unui con
ducător de joc să fie des
tul de grea. La noi s-a 
înregistrat anul trecut un 
progres în ceea ce pri
cește fixarea unui punct 
de vedere comun, a omo
genizării unor cupluri de 
arbitri (Hotya—P. Marin, 
Spiru—Armășescu ).

Este cazul insă să arăt 
că arbitrajele ar putea fi 
șl mal bune dacă s-ar 
ține seama de unele defi
ciențe actuale. Mă refer 
în primul rind ta plasa
mentul arbitrilor, încă de
fectuos, ceea ce duce la 
aprecierea greșită a unor 
infracțiuni. Am văzut ca
zuri cînd un arbitru si
tuai la extremitatea sălii 
dictează sancțiuni îrdr-o 
fază care se petrece la 
celălalt capăt al sălii sub 
ochii arbitrului nr. 2. 
Este greu de presupus că 
ce! care a flaerat a văzut 
mai bine decît arbit'ul 
plasai in imediata apro
piere a fazei. Pe aseme
nea ar fi de dorit ca arbi
trii noștri să ..reconsidere" 
jocul plotului in sensul 
de a sancționa faulturile 
comise asupra lui. In ut-

PROPUNERI

observă oselima vreme 
oarecare pasivitatea a ca
valerilor fluierului în a- 
ceastă direcție și — dim
potrivă — o severitate 
crescindă in ceea ce pri
vește sancționarea greșe
lilor comise de pivoți. In 
sjîrșit, ași propune ca în 
situațiile clare de acțiune 
spre coș. cînd faultai ad
versarului nu este de na
tură să împiedice efectiv 
acțiunea jucătorului in o- 
fensivă să se aplice legea 
avantajului care ar asi
gura șl o mai mare con
tinuitate a acțiunilor. In-' 
chei cu... o propunere 
pentru jucători: aceea de 
a dovedi mai multă spor
tivitate . și corectitudine 
față de arbitri. Și eu unul 
îmi voi impune această a- 
iiiudine 1

DAN NICULESCU 
maestru al sportului

nt...

j

IN LOC DE CONCLUZII

ANGEL GRIGORIU

!
i
i

Și-acum. desigur, așteptați obiș nuitele concluzii care încheie ase
menea pagini dedicate unui subiect special. Ei bine, n-o să citiți așa ceva 
in puținele 
în intenția 
importanta

Ceea ce
de mai sus este în primul rind nece.-itatea unei colaborări creatoare între 
acești magistrați ai 
unui spectacol sportiv: 
tatorii.

Căci, nu trebuie să 
pasionați ai sportului.

rinduri care urmează. Pentru simplul motiv că nici n-a stat 
noastră de a trage o concluzie după cîteva articole privind 
problemă a cavalerilor fluierului.
dorim să se desprindă și să fie reținut de cititorii rîndu i'or

regulamentelor și ceilalți fac,tori determinanți ai
sportivii — în primul rind —, antrenorii și spec-

uităm, arbitrii sînt înainte de toate niște adevărați 
oameni care se dedică trup și suflet acestei misiuni 

ce comportă multe eforturi și sacrificii personale, lată de ce trebuie să-i aju
tăm cind este cazul, să-i înțelegem și chiar atunci cînd sînt în culgă să 
le catalogăm greșelile printr-o optică obiectivă și realistă .
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ENERGIA HUNEDOARA, VOINȚA TG. MURES
PERFORMERELE PRIMEI ETAPE 

A CAMPIONATULUI DE LUPTE PE ECHIPE
Prima etapă a campionatului 

de lupte pe echipe s-a desfășurat 
sîmbătă și duminică în sala Di - 
namo din București. Aci au hiat 
„startul" toate cele 16 echipe an
grenate în competiție. Cu acest 
prilej au fost aplicate pentru pri
ma oară prevederile noului regu
lament international, adică tim
pul de luptă redus de la 15 la 12 
minute (cu reprize de parter în 
care apărarea nu mai este obliga
torie) și meciul nul.

Fără îndoială, modificările a • 
cestea aduc — așa cum am văzut 
— un serios aport progresului a- 
cestui sport. Timpul de luptă scur
tat determină întreceri mai com
bative, iar modificarea privind po
sibilitatea continuării luptei în pi
cioare la reprizele de parter, obli
gă pe sportivi să găsească rezol
vări noi situajiei create și să se 
pregătească în mod special.

Firește, în prima etapă lucru - 
rile nu au mers .ca pe roate". 
Foarte mulți luptători nu au pro
fitat de noile prevederi și au pre
ferat să se apere în reprizele de 
parter, alții și-au lăsat adversarii 
să se ridice fără luptă (o vină o 
poartă și arbitrii care n-au apli
cat întocmai instrucțiunile cole
giului); în sfîrșit, s-a acordat un 
număr destul de mare de meciuri 
egale (peste 10 la sută din tota
lul meciurilor disputate) deși oar- 
țe din ele puteau fi „evitate" dacă 
arbitrii ar fi aplicat avertismente 
pentru luptă pasivă (așa cum se 
stabilise anterior în ședința pe 
Iară a arbitrilor).

Ca nivel, întrecerile au lăsat de 
dorit. Unele formații nu s-au pre
gătit cu seriozitate, altele nu au 
avut timpul necesar să-și pună la 
punct noile „achiziții". Astfel jm 
fost posibile și unele rezultate 
surpriză de care vom aminti mai 
jos. Desigur, Dinamo București și-a 
impus cu autoritate superioritatea, 
dominindu-și adversarii. Perfor
merele etapei sînt însă Energia 
Hunedoara (învingătoare a Loco
motivei Timișoara) și Voința Tg. 
Mureș (care a dispus de Progre
sul Lugoj). O mențiune merită 
proaspăta promovată Locomotiva 
Oradea care pen
tru debut a făcut 
o „figură" fru-
moasă.

Cu mult interes 
a fost așteptată 
evoluția Energiei 
D.G.S.M. într-o 
formație care cu
prinde patru noi 
luptători de valoare. 
Dar chiar înainte 
de concurs, I. 
Cernea a fost e- 
liminat pentru de
pășirea greutății 
(57 kgr.), iar T. 
Tarbă eliminat me
dical (furunculo
ză). Cu 6 oameni 
Energia D G.S.M. 
a scos rezultate 
nesatisfăcătoare fa
ță de pretențiile 
cu care ploeștenii 
au pornit la drum

• Iată cum arată un buletin Pro
nosport cu 12 rezultate exacte la 
concursul nr. 7 (etapa din 17 februa
rie 19571 ■

L fSOeaua roșie Belgrad — 
T-D.N.A. Sofia (Cupa 
Camp Europeni) 1

II. Palermo — Milan (camp, 
italian) 2

. III. Bologna — Atalanta (camp, 
italian) 1

IV. Trlestina — Padova (camp.
Italian) X

Vț Internazionale — Napoli
(camp, italian) 1

VI. Sampdoria — Spăl (camp.
Italian) 2

VII. Juventus — Genoa (camp.
Italian) 1

VEI. Lanerossi — Lazio (camp.
italian) X

IX. Monaco — Saint Etienne
(camp, francez) 1

X. Rennes — Marseille (camp.
francez) X

XI. Lyon — Racing Paris (camp.
francez) 2

XII. Strasbourg — lens (camp.
francez) 2

In urma trierii și omologării celor 
765:606 variante depuse la concursul 
Pronosport nr. 7 (etapa din 17 fe
bruarie 1957) au fost stabilite urmă
toarele premii:

Premiul I: 3 variante cu 12 rezul
tate exacte, revenind fiecărei va
riante cite 60.610 lei;

Premiul I a fost obținut de urmă
torii partieipanți; Mihăilescu Nicolae 
din București, Popovlci Nicolae din 
Botoșani, Weiss Andrei din Oradea.

Premiul II: 89 8 variante cu 11 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte »492 lei;

Preanăal III: 1.034,76 variante cu 10 

în noul campionat. O vină pen
tru cele întîmplate o au sportivii 
citați dar și (mai ales) antrenorul 
Hîtru care nu a luat toate măsu
rile pentru evitarea acestei situații 
neplăcute.

Am așteptat de asemenea cu 
multă curiozitate comportarea e- 
chipei C.C.A. Noi o considerăm ne
satisfăcătoare, deși formația mi
litară a obținut trei victorii. Asu
pra acestei chestiuni vom reveni, 
cu atît mai mult cu cît este vorba 
de o formație fruntașă în sportul 
luptelor din țara noastră. Sub cri
tică s-a prezentat și Progresul 
Lugoj, care a lăsat impresia unei 
formații în descompunere (a pre
zentat numai 6 luptători). Situația 
acestei formații se va îmbunătăți 
numai cînd lugojenii vor avea un 
singur antrenor, cînd vor înceta 
certurile dintre sportivi și con - 
ducători, etc. In sfîrșit, este în
grijorător faptul că cinci formații 
au prezentat numărul minim de 
concurenți (6 luptători).

Iată rezultatele tehnice ale 
etapei:

Grapa I: Energia Hunedoara cu 
Progresul București 10-4, cu FI. ro
șie Arad 12-4, cu Locomotiva Timi- 
îșoara 16-6(1?), Locomotiva Timi

șoara cu Progresul București 19-6, 
cu FI. roșie Arad 15-1, Progresul 
București cu FI. roșie Arad 12-4, 
grupa II: Dtaamo București cu E- 
nerrgia Orașul Stalin șl FI. roșie 
Cluj 15-1, cu Energia Reșița 16-0, 
Energia Reșița cu Energia Orașul 
Stalin 10-6, cu FI. roșie Cluj 12-4, 
Energia Orașul Stalin cu FI. roșie 
Cluj 12-2, grupa IU: Energia DGSM 
Ploești cu Voința Tg. Mureș 11-5, 
cu Dinamo Satu Mare 10-6, cu Pro
gresul Lugoj 6-6(1), Voința Tg. Mu
reș cu Progresul Lugoj 9-5 (!!), cu 
Dinamo Satu Mare 11-3, Progresul 
Lugoj cu Dinamo Satu Mare 10-4, 
grapa IV: C.C.A. cu Energia Cluj 
10-6, cu Energia Bala Mare 12-4, 
cu Locomotiva Oradea 9-7, Locomo
tiva Oradea cu Energia B. Mare 
9-7 (!>, cu Energia Cluj 9-8, Energia 
B. Mare cu Energia Cluj 10-6.

Fază dintr-un meci desfășurat in cadrul cam
pionatului de lupte pe echipe.

0^°nosPor^
rezultate exacte, revenind fiecărei 
variante cite 316 let

• „Capul de afiș” al programului 
Pronosport nr. 8 (etapa din 24 fe
bruarie) îl constituie meciul dintre 
Ț.D.N.A, Sofia și Steaua roșie Bel
grad. Luînd în considerare victoria 
obținută la Belgrad de Steaua roșie 
ar trebui să acordăm echipei iugo
slave cel puțin șansa unui meci egaL 
Ținînd însă cont de elanul cu care 
joacă Ț.D.N.A. Sofia pe teren pro
priu vom acorda totuși cele mai 
multe șanse de victorie formației 
gazdă.

In continuarea programului vom 
întîkii șapte meciuri din cadrul 

campionatului italian. Liderul cla
samentului.. Milan va înfrunta în de
plasare pe Napoli, formație foarte 
..primejdioasă” mai ales prin stilul 
de joc căreia 1 se datorează multe 
din rezultatele surpriză pe care le-a 
obținut. Și unul dintre acestea este 
desigur și acel 5-3 cu Milan în turul 
campionatului. Iată dece trebuie să 
considerăm meciul ca foarte echi
librat. Deși mulți au impresia că 
Torino s-a... resemnat, noi ne în
doim totuși că Triestina va obține 
victoria, cu atît mai mult cu cît. 
nu se acomodează cu întîlnirile dispu
tate în deplasare. In meciul dintre 
Padova șl Roma înclinăm spre a 
acorda mai multe șanse primfei echi
pe deși Roma a dispus duminică la 
B6or de Vdineee (5-1). O dovadă
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NOTE

Sint necesare turnee de iarnă?

T7... V, .>?«> >

Zăpada care a acoperit terenul n-a împiedicat 
pe fotbaliștii de la Energia Trust Miner Baia 
Mare să-și continue pregătirile. In fotografie, por
tarul Drăghicescu intervine prinir-o săritură la 
un șut pe jos.

(Foto: V. SASARAN-Baia Mare)

Antrenamente, îirtilniri de verificare 
și amicale...

. Pregătirile echipelor noastre de categorie re
publicană continuă în ritm tot mai susținut. Unele 
din ele se mențin la simple antrenamente, altele 
au trecut la jocuri de verificare și chiar 
Iată veștile pe care ni le transmit din 
respondențri noștri.
• La Timișoara, Știința s-a pregătit 

pania echipti locale Dinamo. Meciul de 
ment a luat sfîrșit cu rezultatul de 4—0 (2—0) 
pentru Știința prin punctele îascrise de Filip (3) 
și Boroș. In acest prim meci al anului, Știința 
a aliniat echipa: Curcan — Sbîrcea, Brînzet, 
Apter (Florescii) — Mazăre (Cojerean). Tănase
— Timar (Gîrleănu), Lereter (Manciu), Ciosescu, 
Filip, Girleanu (Boroș). A arbitrat Gh. Keppich 
(corespondent regional Al. Gros).
• Noua promovată în categoria A Recolta Tg. 

Mureș, a jucat duminică cu FI. roșie Abatorul, 
într-un meci în trei reprize a 20 minute, Rezul
tat: 8—0 (2—0, 5—0). (corespondent regional 
V. Kadar).
• Energia Trust Miner Baia Mare a jucat du

minică la două porți cu formația locală Energia 
Phenix, de care a dispus cui 9—0 (2—0, 1—0, 
6—0). prin punctele marcate de Sulyok (min. 73, 
79, 83). Rusu (min. 74), Vlad (min. 28, 50. 77). 
Torjanski (min. 62) și Toth (min. 17). Echipa 
învingătoare a fost net superioară A aliniat for
mația : Drăghicescu (Fufeiter, Fejes) — Tindella 
(Miklos). Miklos (Ilin), Barbu — Schlessinger. 
Feher — Toth, Szilagyi (Rusu). Sulyok. Vlad, 
Torjanski. Dinamo Baia Mare a făcut antrena
ment în familie; echipa întîi a învins echipa a 
doua cu 2—1 (corespondent V. Săsăran).
• Lotul de juniori F.I.F.A. a susținut duminică 

un meci amical la Turda, în compania formației 
de categorie C, Progresul. Juniorii au cîștigat cu 
5—2 13—1) prin punctele marcate de Raab (min. 
24), Bîscă (min. 30) și Petru Emil (min. 32, 
59, 881. Pentru gazde au marcat Copil I și Cuca. 
Juniorii au aliniat formația :

Serban (Ponovici) — Ivansuc, 
Motroc, Mureșan — Petru Emil, 
Stanciu — Bîscă, Raab, Matelanti. 
Gergeîy, Renve.

(corespondent G. Ghișu)
• O ECHIPA GRIJULIE este 

FI. Roșie Sf. Gheorghe care și-a re
luat activitatea încă de la dat3 de 
7 ianuarie Șub conducerea antreno. 
rului Szekety Alexandru, toți ju
cătorii au fost supuși unui examen 
medical, după care s-a trecut ia 
antrenamente în aer liber. Lotul 
textiliștiîor din Sf. Gheorghe cu
prinde pe : Boroș, Szabo. Kiss 1
— portari. Kiss II, Lazar. Kara- 
esony II, Goga, Boga — fundași, 
Nanu, Borlceanu, Kisgyorgy, Sze- 
kely, Sinka — mijlocași, Bakk, 
Lupescu, Ștefan, Csinta, Karacso- 
ny 1, Koszak. Biro — atacanți.

în sprijinul afirmației de mai sus 
îl constituie și victoria Padovei a- 
supra echipei Internazionale. Un 
meci greu are de susținut Florentina 
la Ferrara cu Spăl. Duelul celor 
două formații este cu atît mai „ta
re” cu cît Fiorentina vrea să-și 
continuie atacul asupra liderului, 
iar Spăl are nevoie de puncte pen
tru a se pune definitiv la... adă
post de zona expusă retrogradării. 
Udinese va încerca să se reabiliteze 
după înfringerea de duminică dis
punând pe teren propriu de Genoa. 
O dispută a echipelor din .„subteolul 
clasamentului este cea dintre At
lanta (cu o singură înfrîngere pe te
ren propriu) și Lanerossi (fără nici 
o victorie în declasare). Deci „1”. 
In ultimul meci italian din program 
avem de ales între două echipe care 
nu de puține ori au dat emoții par- 
ticipanților: Sampdoria și Juventns- 
Duminică Sampdoria a cedat sur
prinzător echipei Spăl (și încă pe 
teren propriu!), iar Juventus e cu
noscută ca una dintre cele mai bune 
echipe în meciurile pe care le sus
ține în deplasare. Iată de ce trebuie 
să fiți foarte atenți la alegerea unul 
pronostic. Nu mai puțină atenție vă 
este necesară ' " * "
cez în care 
Reims. Deci 
clasate, duel 
scor, nu se

și la primul meci fran- 
St. Etienne întîlnește 
duelul primelor două 
în care indiferent de 
poate vorbi de sur

prize. In luptă pentru evitarea retro
gradării, Rennes, deținătoarea „lan
ternei roșii” a reușit în ultimele 
două meciuri scoruri egale cu Sedan 
și Marseille. La 24 februarie va In
timi pe Angers, specialistă a meciu
rilor egale. Intre Sedan și Toulouse 
vom prefera echipa gazdă ca și în 
meciul Strasboarg-Sochaux deși ul
tima formație are un palmares mult 
mal bun ca echipa gazda.

amicale, 
țară co-

în com- 
antrena-

lată o întrebare care ridică o problemă mai 
veche, rămasă nerezolvată mult timp, dar care 
este pe punctul de a fi soluționată în modul cel 
mai convenabil pentru fotbalul nostru, ca urmare 
a unei importante acțiuni întreprinsă de C.C.F.S. 
în această direcție.
. De fapt, spunind că s-au făcut primii pași spre 
rezolvarea acestei probleme, dăm și răspunsul la 
întrebarea de mai sus: da, turneele de iarnă, 
în general turneele peste hotare sînt necesare. 
Ele satisfac o dorință legitimă a fotbalului nos
tru de a se face cunoscut peste hotare și recentele 
turnee în Grecia și Turcia, ca și cel actual din 
Egipt, Liban și Siria au dovedit cită eficacitate 
au în această privință, echipele noastre fiind 
solicitate să mai joace în aceste țări. Pe de altă 
parte, asemenea turnee dau posibilitate fotbaliști
lor noștri de a cîștiga în experiență și permit 
menținerea lor în activitate prin deplasări, care 
— in plus — creează posibilitatea de legături prie
tenești și de îmbogățire a bagajului cultural al 
fotbaliștilor.

Cu atît mai necesare vor fi aceste turnee în se
zonul 1957/58 cînd perioada de întrerupere a 
campionatului (între tur și retur) cade în timpul 
iernii. Organizate în mod atent, cu programe 
cît mai judicios alcătuite, neomițînd condițiunile 
de disputare a meciurilor în străinătate (de care 
nu putem face abstracție), asemenea turnee vor 
permite echipelor noastre să-și continue activita
tea^— pe timp și pe terenuri mai bune decît în 
țară, unde — în cazul unei ierni normale — ar 
fi constrînse să se pregătească în sală sau pe 
terenuri, dar în condițiuni foarte grele. Iar dacă 
va exista o preocupare permanentă, aceste 
turnee vor putea fi organizate cît mai mult spre 
primăvară, asigurindu-se astfel menținerea în 
activitate, ba chiar un grad de pregătire care să 
îngăduie echipelor — odată revenite în tară — să 
intre direct în perioada precompetițională.

In plus, astfel de turnee prezintă și avanta
jul unei stimulări a echipele7 și jucătorilor. De' 
pildă, sugerăm ca la aceste deplasări să aibă prio
ritate echipele cu clasamentul și comportările cele' 
mai bune. Ce altă recorripensare mai frumoasă ar 
fi pentru munca, eforturile și străduința jucătorilor 
antrenorilor și chiar conducătorilor, decît aseme
nea turnee?

Acțiunea întreprinsă de Direcția Fotbal și Bi
roul Comisiei Centrale de fotbal în d'rectia or
ganizării de turnee trebuie continuată de asocia
țiile sportive. Trebuie să existe o rreocuoare se
rioasă pentru alcătuirea unui calendar internatio
nal în care să fie prevăzute în primul rind 
turnee de iarnă. Asigurînd echipelor de colectiv 
astfel de jocuri, asociațiile vor contribui în mod 
eficient la îmbunătățirea activității fotbalistice în 
colective și pe pian general, spre care tinde an
samblul de măsuri luate de Direcția Fotbal șl 
Comisia Centrală de Fotbal.

PETRE GAȚU

I
I 0 consfătuire 

importantă
Peste cîteva zile, între 

2-3 martie, se va ține în Capitală 
o importantă consfătuire a antre
norilor tuturor echipelor de 

categorie A, B și C, alături de 
care vor participa șî președinții 
colegiilor de antreno i din țară 
și un număr de antrenori invi
tați în mod special și la care se 
pot prezenta și alți antrenori 
dornici să asiste.

Scopul acestei consfătuiri i 
analiza aplicării îndrumarului 
pe anul 1956 și anunțarea obiec
tivelor fotbalului pe anul 1957— 
1958. De fapt, este vorba de 
prelucrarea noului îndrumar, 
prima etapă din planul de per
spectivă pe patru ani. Pe margi
nea obiectivelor tehnice—pe fac
tori—ale fotbalului, antrenorii vor 
primi îndrumări privind mijloa
cele metodice de aplicare a In- 
drumaruluL orientarea procesu

lui de instruire-antrenament și 
munca lor profesională. De 
asemenea, li se vor da indicații 
speciale referitoare la activitatea 
competițională (Cupa Primăverii 
și turul campionatului) și la 
atenția care trebuie s-o acorde 
pregătirii jucătorilor incluși în 
ioturile reprezentative.

Din această sumară prezenta
re a ondinei de zi, reiese totuși 
clar importanța deosebită a con
sfătuirii dela 2-3 martie, pentru 

••alitatea viitoare’' activități a 
fotbalului nostru pe plan intern 
și internațional. In același timp 
rezultă și importanța pe care tre
buie să i-o acorde antrenorii, ca 
factori principali te realizarea 
obiectivelor fotbalului. Ei își vor 
dovedi dorința și hotărîrea de 
a contribui in mod eficient la 
îmbunătățirea activității fotbali
stice printr-o participare masivă 
la această consfătuire de unde 
— cu siguranță— vor pleca cu 
multe lucruri bune și folositoare 
pentru munca lor profesională 
de zi cu zi.

PROGRAMUL 
„CUPEI PRIMĂVERII 

CATEGORIA B
»>

SERIA A in-a

ETAPA I, DUMINICA 7 APRILIE

Progresul Focșan 1-știlnța lași
Recolta Fălticeni-Dinamo BacVu
Energia Moreni-Energia 1 Mal 

Ploești.
Energia Cîmplna stă.

ETAPA A Il-a, DUMINICA 14 
APRILIE

Știința Iașl-Recolta Fălticeni.
Energia
Dinamo
Energia

ETAPA

Cîmpina-Energia Moreni. 
Bacău-Progresul Focșani. 

1 Mal Ploești stă.

A ni-a, DUMINICA 21 
APRILIE

Bacău-Ștlința Iași.
1 Mal Ploești-Energla eta

Dinamo
Energia 

pina.
Progresul^ Focsani-Energia Moreni.
Recolta . ................... "Fălticeni stă.

A IV-a, DUMINICA 28 
APRILIE

Morenl-Dinamc Bacău.

ETAPA

Energia _______________
Știința Tn=i-Energia 1 Mai Ploești. 
Energia împina-Recolta Fălticeni. 
Progresul Focșani stă.

ETAPA A V-a, DUMINICA S MAI

Recolta Fălticeni-Progresul FoCJ 
șani.

Energia 1 Mai Ploești-Dinamo Ba
cău.

Știința Iași-Energia cimpLna.
Energia Moreni stă.

ETAPA A VI-a, DUMINICA 12 MAI

Dinamo Bacău-Energia Cîmptoa
Progresul Focșani-Energla 1 Mal 

Ploești.
Recolta Fălticeni-Energla Moreni. 
Știința Iași stă.

ETAPA ’A Vil-a, DUMINICA 19 
MAI

1 Mai Ploești-Recolta Făl-Energia 
ticenL

Energia
Energia 
Dinamo

Cîmpina-Progresul Focșani. 
Morenl-Știința lași. 
Bacău stă.
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JOCURI DISPUTATE ȘI... NELIPSITELE SURPRIZE IN PRIMA ETAPĂ 
A CAMPIONATULUI MASCULI» DE BASCHET

Prin neparticiparea multor atleți fruntași

CONCURSUL REPUBLICAN DE SALĂ
Etapa inaugurală a campiona

tului masculin de baschet a''con
firmat previziunile. Majoritatea 
întîlnirilor au fost viu disputate 
și s-au terminat cu scoruri strinse. 
Exceptînd C.C.A. și Dinamo Bucu
rești — care au obținut victorii 
concludente — celelalte învingă
toare (Dinamo Tg. Mureș, Dina
mo O-adea, Progresul Arta Bucu
rești și Știința Timișoara) au™ 
transpirat pînă s-au văzut în mi
nutul 41 de joc. Dar să vă pre
zentăm mai întîi rezultatele eta
pei:

SERIA I: Știința Cluj—Progre
sul Arta București 66—70 (31-29).

Voința lași—Dinamo București 
52—84 (2C -41).

Dinamo Oradea—Energia Cluj 
64—58 (36—28).

SERIA II: Dinamo Tg. Mureș— 
Locomotiva P.T.T. 71—63 (25—23).

Știința Timișoara—Progresul O- 
rașul Stalin 62—54 (26—18).

C.C.A.—Energia M.E.E. Bucu
rești 62—46 (26—18).

Dintre acestea socotim ca per
formanțe victoria reușită în depla
sare de Progresul Arta (de altfel, 
în afară de Progresul numai Di
namo București a mai învins pe 
teren străin) și succesul noii for
mații de la Dinamo Tg. Mureș care 
a trecut de un hop foarte dificil: 
Locomotiva P.T.T. Relatările tele
fonice subliniază pregătirea destui 
de bună a echipelor noastre. O 
observație însă: se joacă prea ner
vos, multe echipe fiind depășite 
— nejustificat — de importanța 
partidei. De remarcat faptul că an
trenorii folosesc mai mulți jucă
tori (Dinamo Tg. Mureș a între
buințat 11 oameni. Progresul Arta, 
Voința lași, Dinamo București, 
C.C.A., Energia București cite 
8—9).

Dar să dăm acum cuvintul cola
boratorilor și corespondenților noș
tri. Ei vă vor spune, în cîteva cu
vinte, cum s-au desfășurat jocurile:

Mircea Tudoran (București): 
„Jocul lent și tribunele „liniștite",

COMUNICAT
Comitetul pentru Cultură Fi

zică și Sport de pe lingă Con
siliul de Miniștri aduce Ia cu
noștința tuturor deținătorilor 
de legitimații de intrare ia ma
nifestații sportive că valabili
tatea acestora se suspendă 
pînă la vizarea lor pentru anul 
1957.

Carnetele de orice culoare 
trebuie depuse de urgență la 
secretariatul C.C.F.S./C.M. pen
tru obținerea vizei.

DEMONSTRAȚIE A LOTULUI 
REPUBLICAN DE TENIS 

DE MASĂ IN FAȚA MUNCITO
RILOR DE LA FABRICA 

DE CONFECȚII
Consiliul orășenesc București, al 

asociației Flamura roșie,_ în cola
borare cu direcția Fabricii de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej", orga
nizează miercuri 20 februarie, la 
ora 17, o demonstrație de tenis de 
masă, cu participarea maestrelor 
emerite ale sportului Angelica Ro- 
zeanu și Ella Zeller, precum și a 
maeștrilor sportului T. Reiter, M. 
Gantner, T. Harastoszi, P. Pesch 
și a altor componenți ai lotului re
publican.

BILETE PENTRU MECIUL 
DE BOX DOZSA BUDAPESTA — 

DINAMO BUCUREȘTI
Biletele pentru întîlnirea interna

țională de box Dozsa Budapesta — 
Dinamo București, oare va avea loc 
sîmbătă 23 februarie, cu începere 
de la ora 19,30, în sala Floreasca, 
iu pun în vînzare azi, la casele 
stadionului Dinamo (șos. Ștefan 

cel Mare).
ÎNTÎLNIREA PRIETENEASCA 

A RUGBIȘTILOR DE LA DINAMO
Secția de rugbi Dinamo Bucu

rești organizează marți 19 februa
rie, la ora 19,30, la sediul său din 
Șos. Ștefan cel Mare 43, o „Intîl- 
nire a rugbiștilor bucureșteni". In 
program, filmul francez „Tehnica 
și tacCca rugbiului", în primă vi
zionare; secvențe din meciurile in
ternaționale ale rugbiștilor romîni, 
ansamblul de muzică al Casei de 
cultură M.A.I. etc.

SPORTUL POPULAR 
Pa«- 6-a Nr .2964

au caracterizat atmosfera de du
minică seara din sala Dinamo, 
unde a avut loc meciul C.C.A.— 
Energia. Militarii s-au „mișcat" 
bine și, prin combinații la care au 
găsit soluții surprinzătoare, au 
pus de multe ori ;.e picior greșit 
apărarea Energiei. Despre noua 
promovată în campionatul republi
can se poate spune doar atît: a 
jucat mult mai slab decît în „Cupa 
16 Februarie".*

A. Gros (Timișoara): „Studenții 
au avut emoții în fața echipei Pro
gresul Orașul Stalin. Este adevărat 
că lipsa lui Mokos, accidentat la 
antrenament, a fost mult resimțită 
mai ales în lupta de sub panouri. 
Rădulescu a fost cel mai eficace 
jucător al gazdelor. Oaspeții, cu o 
echipă tînără, au luptat cu îndrăz
neală și elan. Din formația lor s-a 
evidențiat Dumitrescu”.

Vasile Radar (Tg. Mureș): „La 
meciul derbi al etapei (n.r., Dina
mo Tg. M.—Locomotiva PTT) a 
fost înregistrat un număr record 
de spectatori. In prima repriză am. 
bele echipe joacă nervos și nivelul 
este destul de scăzut. Abia după 
pauză jucătorii sînt mai calmi. Cu 
toate acestea s-au făcut multe 
faulturi. Dinamo a avut 3 jucători 
eliminați pentru cinci greșeli iar la 
bucureșteni majoritatea oamenilor 
din formația de bază aveau cite 
patru greșeli. Victoria echipei Di
namo se datorește perioadei foarte ’ 
bune pe care ea a avut-o în mijlo
cul taimului doi cînd a și luat un 
avantaj de 13 puncte. Cei mai buni 
jucători: Retegy, Buzan. Toth de 
la Dinamo, Ganea și Cucoș care 
a făcut... .ravagii în repriza se
cundă, de Ia Locomotiva. Interesul 
mare pe care îl manifestă acum 
mureșenii pentru baschet este o 
garanție a succesului de public în 
partidele viitoare".

Mircea Pop (Oradea): „Dinamo- 
viștii au jucat destul de bine pină 
aproape de jumătatea reprizei se
cunde. In acest moment ei au fost 
surprinși de un iureș al Energiei 
Cluj care s-a apropiat pînă la 3 
puncte. Dar Dinamo s-a regrupat, 
a forțat jocul pe contraatac și s-a 
distanțat din nou obținînd o vic
torie meritată, dar muncită. Gaz
dele au jucat mai organizat și mai 
calm, in schimb, clujenii au acțic 
nat la întîmplare și, uneori, prea 
nervos".

„Cupa Orașelor'’ ia scrimă juniori a poposit pentru un an la București
Bucuria ploeștenilor, găzduind 

prima competiție de scrimă a anu
lui, s-a transformat pînă la urmă 
într-un fel de amărăciune. De 
două ori au avut mina pe „Cupa 
Orașelor”, acordată celei mai com
plete reprezentative de juniori, dar 
de fiecare dată trofeul i-a._ prele- 
rat pe bucureșteni. La spadă — 
de exemplu — pînă la ultimul 
meci ploeștenii erau neînvinșt, în 
timp ce rivalii lor pierduseră în 
fața echipei din Tg. Mureș. Și 
totuși, bucureștenii au cucerit pri
mul Ioc. Cum ? I-au întrecut la 
limită (5-4) pe ploeșteni, ajungînd 
la egalitate cu ei în privința me
ciurilor cîștigate. Și dacă primul 
și al doilea baraj (victorii indi
viduale și tușe primite) au mar
cat în continuare sensibilul echi
libru dintre cele două echipe, nu
mărul tușelor date (al treilea ba
raj) a fost favorabil bucureșteni- 
lor cu 106 tușe date, față de cele 
105 ale gazdelor (O întîmplare 
unică în istoria întrecerilor noas
tre de scrimă pe echipe 1) De aici, 
satisfacție în tabăra reprezentan
ților Capitalei, întristare în cea 
a ploeștenilor! Dar mai exista o 
probă (sabia) al cărei deznodâ- 
mînt putea încă să răstoarne so
cotelile. Totuși nu l-a răsturnat. 
De ce? Pentru că tot în ultimul 
meci, Bucureștiul a întîlnit, și a 
învins din nou Ploeștiul cu acel 
(„fatal”) scor de 5-4.

Așa a căzut 
ceasta reușită 
Orașelor” care 
cu o splendidă 
lor de azi, consacrații de mîine 
(dintre cei aproximativ 100 de 
concurenți a căror vîrstă maximă 
trebuia să fie 18 ani, numai 10 
depășeau 16 primăverii). Trofeul 
a luat pe merit drumul Capitalei, 
încununînd munca pentru ridicarea 
cadrelor tinere, inaugurată cu doi 
ani în urmă de Tînărul Dinamo-» 
vist șf de Centrul de antrenament. 
Iar ploeștenii au rămas cu mîn- 
dria unei organizări aproape per
fecte, cu un prețios loc doi în ie< 

cortina peste a- 
ediție a „Cupei 
poate fi asemuită 
paradă a vlăstare-

lancu Tiberiu (Cluj): „Evoluția 
scorului în partida Știința—Pro
gresul Arta a fost un motiv per
manent de... emoții pentru specta
tori și pentru ambele echipe. Bu- 
cureștenii, mult mai ingenioși în 
atac și mai siguri în pătrunderi 
au obținut pînă la urmă victoria. 
Mihăiiescu a fost un factor deter
minant în realizarea ei. Boreescu 
și Simon l-au secondat cu succes. 
De la Știința s-a evidențiat Ni- 
coară".

Richard Untu (lași): „Amatorii 
de baschet din lași au venit în 
număr mare la primul meci din 
campionatul categoriei A. Deși e- 
chipa lor n-a terminat învingă
toare, spectatorii au avut totuși 
satisfacția vizionării unei partide 
de un nivel destul de bun. In tai- 
mul întîi Voința a fost un parte
ner aproape egal dinamoviștflor. 

In repriza a doua însă, aceștia din 
urmă au făcut o adevărată demon
strație, în care rolul principal l-a 
jucat Em. Răducamx

Mihai Nedej (C.C.A.) în plin efort. 
Tursugian (Energia M.E.E.) și Ne- 
delea (C.C.A.) — care poariâ nr. 
3 — ârii gata sd intervină (C.C.A.- 
Energia M.E.E. 62—46) 

(Foto: L. TI BOR)

rarhia celor mai bune reprezenta
tive orășenești și cu speranța li
nei apropiate revanșe Ia care au 
dreptul și pe care — dată Bind 
valoarea lor egală cu cea a actua
lilor învingători — o pot obține, 
dacă scrimerii lor vor învăța să 
fie serioși și în asalturile hotărî- 
toare (ne referim la atitudinea iuf 
Petre Vișinescu care, sigur pe vic
torie cînd conducea cu 3-1 și 4-2 
în întîlnirea decisivă cu Radu Ma- 
noliu, în loc să continue lupta cu 
seriozitate s-a dedat ia o serie 
de „fițe”, cu iz de îngimfare, de 
lipsă de educație!).

Revenind la proba de spadă 
desfășurată sîmbătă, amintim că 
este pentru prima oară cînd ju
niorii noștri sint puși să mînu- 
iască in meci pe echipe această 
pretențioasă armă. Și totuși, Ma
rius Popescu (bucureșteanul de 13

CUPA 16 FEBRUARIE
CI-

112 CONCURENȚI LA STARTUL 
PRIMEI COMPETIȚII DE 

CLOCROS A ANULUI!
1 
cu
a 

la

Pentru iubitorii sportului 
pedale cfclocrosul de duminică 
însemnat o reală satisfacție: 
startul lui s-au prezentat nu mai 
puțin de 112 concurenți și — fapt 
semnificativ — printre’ei se aflau a- 
proape toți alergătorii de valoare 
din țara noastră (O. Dumitrescti, 
A. Șelaru, N. Vasilescu, Gh. Cal- 
cișcă, D. Munteanu, St. Ștefu, G. 
Moiceanu, R. Schuster, I. Hora, 
Ș-a).

Odată mai mult competiția de 
duminică, dotată cu „Cupa 16 
Februarie", a demonstrat tuturor 
că fondiștii noștri au calități pen
tru ciclocrds și că se pot măsura 
de la egal la egal cu cei... decre
tați specialiști.

Iată acum rezultatele tehnice: Ca
tegoria avansați: 1. C. Dumitrescu 
(C.C.A.) 15:55; X C. Baciu (C.C.A.) 
17:85; X A. Șelaru (Dinamo) 17:07; 
4. Ton Baciu (C.C.A) 17:09; S. N. 
Stepanian (Recolta) 17:09; 6. G. Pe
trescu (Energia); 7. M. Kamer (FI. r.

NU ȘI-A ATINS SCOPUL
In calendarul competițiilor atle

tice ale anului 1957, datele de 16' 
și 17 februarie au fost reținute 
pentru organizarea concursului de 
sală cu caracter republican și co( 
municate din timp tuturor asocia
țiilor sportive, iar regulamentul a 
fost adus la cunoștința celor inte
resați, în primul rind a antrenori
lor și atleților. Scopul concursului, 
așa cum reiese clar din regulament 
(cităm): „a fost verificarea stadiu
lui de pregătire a atleților seniori 
și juniori în timpul iernii".

Am făcut această introducere 
pentru a putea explica în rîndurile 
ce urmează atitudinea unora din
tre atleții fruntași (am zice a ce
lor conștiincioși) în comparație cu 
atitudinea altora, care, deși știau 
de existența acestui concurs, și 
cunoșteau motivele organizării în. 
trecerii din sala Floreasca, nu au 
binevoit să participe la acest prim 
„examen" al anului competițioiul. 
De la startul întrecerilor au lipsit 
foarte mulți dintre cei care ar fi 
trebuit să fie prezențL dintre cei 
care ar fi trebuit să fie verificați, 
dintre cei care ar fi trebuit să fie 
— prin prezența lor — un exemplu 
pozitiv pentru tinerii atleți. In a- 
ceste condițiuni, prin «participa
rea multor atleți fruntași, con
cursul de sîmbătă și duminică nu 
și-a putut atinge scopul. Vino- 
vați de aceasta sînt în primul rind 
antrenorii și apoi atleții. Comisia 
centrală de atletism și inspecția de 
specialitate au datoria să analizeze 
cu toată seriozitatea motivele’ care 
au determinat absența din concurs 
a acestor atleți, printre care- Au
rei Raica, Gabriela Belu, llie Sa- 
vel, Gheorghe Stanei, Alexandra 
Sicoe, Ion Soter, lolanda Dalaș, 
etc., etc. și măcar acum să ia mă
suri serioase împotriva celor care 
nu au avut nici un motiv plauzi
bil pentru a li se scuza naparti- 
ciparea. Trebuie să înțelegem că 
anul 1957 este un an greu pentru 
atletismul nostru, că în decursul 
lui trebuie să fie înlăturat prin 
rezultate de valoare și printr-o 
muncă susținută, gustul amar pe 
care ni 1 au dat multe din insuc
cesele anului trecut De lucrul a- 
cesta trebuie să fie convinși toți. 
Și pentru aceasta, pentru a putea 

ani), Silvian Oțoiu (Ploești) ș.a., 
ca să nu mai vorbim de Gheor
ghe Lăudoiu (Ploești), cunoscut 
încă de anul trecut, au demonstrat 
—• fără posibilitate de tagădă — 
că specializarea lor timpurie poa
te să aducă, curînd, un reviriment 
în valoarea generală a acestei pro
be în țara noastră.

lată ultimele clasamente: SPA
DA: 1. București 2 v., 2. Ploești 
2 v„ 3. Tg. Mureș I y.,
Mare 1 v., SABIE: 1. București 
6 v., 2. Ploești 5 v., 3. Tg. Mureș 
4 v„ 4. S. Mare 3 v., 5. Cărei 2 v.,
6. Timișoara 1 v., 7. Lugoj 0 v.ț 
CLASAMENT GENERAL: 1, 
București 40 p., 2. Ploești 37 p., 3. 
Tg. Mureș 29 p., 4. S. Mare 24 p., 
5. Cărei. 12 p., 6. Timișoara II p.,
7. Lugoj 6 p.

4. 3.

Or. Stalin); 8. Mihai Voinescu (Di
namo); x C. Popescu (Progresul); 
ix N. Vasilescu (Dinamo); 11. Gh. 
Calcișcă (Dinamo); 14. Gh Duml- 
tresci: (Recolta); IX D. D.-agomir 
(Recolta): 14. A. Fanlciu (Energia); 
15. Ion Moraru (Progresul); Catego
ria Ie te; j. Maria Bisak (Progresul) 
11:50; 2. Maria Csedo (FI. r. Or.
Stalin) 13:45; 3. Eugenia Baltag (Lo
comotiva) 14:25; Categoria juniori: 
1. I. Braharu (Voința) 18:1»; 2. SI- 
mion Ariton (Sc. tineret) 18:18; 3. 
Ion Stoica (CCA) 1«:18; Categoria 
senu-curse: 1. D. Burlacu (Energia) 
18:18; 2. P. Pușcă (Energia) 18:35; 
3. Ion Florian (Energia) 19:24; Ca
tegoria oraș: 1. I. Badea (Recolta 
Racari) 13:28; 3. Em. Faniciu (Ener
gia) 13:28; 3. Aurei Moișeanu (Sc. 
tin.) 13:45.

FETELE DE LA DINAMO 
ȘI BĂIEȚII DE LA LOCOMOTIVA 

AU CTȘTIGAT ÎNTRECERILE 
DE VOLEI

Meciurile de volei au oferit nu
meroșilor spectatori prezenți sîm
bătă șl duminică după-amiază în 
sala Giulești dispute foarte dîrze, 
unele din ele de un nivel tehnic 
ridicat Ne referim tn special la 

asigura succesul corespunzător 
condițiilor existente, este necesar 
să fim cu toții mult mai exigenți 
decît în anul trecut, să nu trecem 
cu ușurință peste unele din aba
terile disciplinare ale atleților și 
antrenorilor, ci prin măsuri con
crete să pornim la crearea unei 
atmosfere sănătoase de muncă :n 
acest sport, în care mai avem atî- 
tea de făcut. Or, prin nepartici- 
parea nemotivată a unora dintre 
atleți, prin lipsa de exigență a 
unora dintre antrenori, nu putem 
ajunge la realizarea rezultatelor 
înalte spre care tindem.

In cadrul concursului amintit au 
fost înregistrate o serie de rezul
tate bune, printre care două noi 
recorduri: Nicolae Rășcâneseu
20,92 m. cu ciocanul de 16 kg. și 
Mircea Stein, la juniori, 14,22 m. 
la triplu salt.

rezultate: ItaHțtau: c. Dumi
trescu 139; C. Stanescu și Grig. 
itortoMcu; înălțime (f): Eva Mayer 
LS», Edviga Barbu 1,40; greutate: 

Gh- Popescu 14.14; 
ereu‘»te (f): A. CO- 

man 1X5»; E. Scherer 12,77; lungime: 
Popa G-H: c T«țu- 

T51ir !uneLme p>: I. Mantea 
? =K™bloch 5.1’: M- Pândele 

5,*: M. DU-
GI1- zîmbreșteanu ew’r.'s Stein I4>22; s- Oo-

Ă3,-i ciocan: N. Rășcănescu 
20.94. C. Dumitru 19,65; A. Angliei 

de Jooiori stabilit);
m.: I. Wiesenmayer 6,1; st. Pri- 

siceanu șl Al. Stoenescu 6,2; so m. 
m» . 't. 91 L- BardaV 6.9; 55

.V/‘sac Gh- Vtattlă 9,9;
** m e- <f-> A- Serban 

a Pragom,rescu 6-5: s- Băltă- gescu 6,5.

Gh. Viziru si /rina Push 
învingători in competiția 

de tenis „Gupa de iarnâ" 
. După mai bine de patru ore de 
joc, cel mai important meci al 
probei masculine din competiția 
de tenis „Gupa de iarnă” a luat 
sfirșit cu victoria la limită a cam
pionului republican Gh. Viziru 
care l-a învins pe Cornel Zacop- 
ceanu cu 11—9, 4_g, 5_7 6_q

5. Întîlnirea a fost deosebit de 
frumoasă, viu disputată, rapidă, 
cu numeroase atacuri și contra» 
atacuri. Gh. Viziru a dovedit o ex
celentă pregătire fizică generala 
șt a arătat îmbunătățiri simțitoare 
în executarea loviturii de dreapta. 
In evident progres. Cornel Zacop- 
ceanu a avut unele situații de 
cîștig. El va trebui însă să lucreze 

pentru dobîndirea unei mo
bilități mai mari și pentru amelio
rarea loviturilor din servicj și vo- 
leurilor din dreapta. In rest, re
marcăm victoriile Iui Rakosi a- 
supra lui T. Bădin cu 3—6, 6—3, 
7 5> 7—5, și a lui Bardan asupra 
lui Bosch cu 6—3, 2—6, 6—1,
6^4. In seria I masculină a 
cîștigat Gh. Viziru, iar în a Il-a 
Gh. Cobzuc. La fete a ieșit pe 
primul loc Irina Ponova. Iată re
zultatele tehnice mai importante. 
Zacopceanti—Rakosi 1—6, 6—1, 
6—4, 6—2 ; Gh. Viziru—Bădin
6— 1, 6—1, 6—3; Cobzuc—Bosch
7— 5, 2—6, 7—5, 6—1, M. Viziru
—Bardan 1—6, 4—6, 9—7, 6—4, 
6—1 ; Julieta Namian—Hermina 
Brenner 1—6, 6—2, 6—3; Cobzuc 
—M. Viziru 4—6, 9—7, 6—4,
6—3; Irina Ponova—Hermina 
Brenner 7—5, 6—0.

cele dintre echipele feminine Di
namo si Locomotiva și echipele 
masculine Progresul și Dinamc.

Iată rezultatele tehnice: FEMI
NIN: Dinamo—Progresul F. B. 
3—0 (3, 9, 7), Locomotiva — 
Știința 3—0 (2, 10, 8), Progresul 
F. B. — Știința 3—0 (9, 8, 14), 
Dinamo — Locomotiva 3—2 (10—» 
15, 15—3, 8—15, 15—8, 15—6).
MASCULIN: Locomotiva—Progre
sul I.T.B. 3—2 (7—15. 16—14, 15— 
10, 13—15 15—9, C.C.A. — Dina
mo 3—0 (11, 12, 13), Progresul
I.T.B.  — Dinamo 3—2 (6—15, 15— 
10, 6—15, 15—5, 15—10), Loco
motiva — C.C.A. 3—0 (10, 9, 12).

Iri urma acestor rezultate clasa, 
mentul final se prezintă astfel: 
FEMININ: 1. Draamo; 2. Locomo
tiva; 3. Progresul F.B.; 4. Știința. 
MASCULIN: 1. Locomotiva; 2. 

C.C.A.; 3. Progresul I.T.B.: 4. Di
namo.

D. Vasile 
corespondent



O concluzie îndreptățită
Cînd m-am apucat să scriu rîn- 

durile de față am fost pus intr-o 
mare dilemă: să scriu un repor
taj despre frumoasele realizări ob
ținute în ultima vreme pe linie 
de cultură fizică ți sport în ra
ionul Rm. Vîlcea, raion fruntaș 
pe regiune ți chiar pe țară sau 
aceste note critice? Aș fi preferat, 
desigur, primul subiect, pentru 
aprofundarea căruia am fost aju
tat de cițiva inimoși activiști 
sportivi, mîndri, pe bună dreptate, 
de tot ceea ce s-a înfăptuit pînă 
acum în acest raion. Dar poves
tea care urmează se impunea a 
fi neîntîrziat tratată și mai cu 
seamă rezolvată.

Este vorba de un tînăr, pe 
nume Grigore Schileru, care nu 
de puține ori a putut fi văzut 
agitîndu-se (acesta-i este, de 
altfel, și temperamentul) în le
gătură cu activitatea pugilistică 
vîlceană. L-am cunoscut într-o 
seară, în sala de sport a liceu
lui nr. 1 din Rm. Vîlcea unde '.m- 
preună cu alți 10 
tineri desfășura o 
lecție de antrena
ment al cărei ni
vel l-ar invidia și 
un antrenor de ca
de categoria I. La început m-au 
impresionat neplăcut lamentările 
sale în legătură cu sprijinul pri
mit pînă acum din partea organi
zațiilor sportive vîlcene și-mi spu
neam chiar: iată încă un plingă- 
reț! Cită dreptate avea însă acest 
inimos tînăr, aveam să aflu mai 
tîrziu. Și iată ce am aflat.

Doctorul Grigore Schileru, un 
bun chirurg la spitalul din 
localitate, era încă din copi
lărie un pasionat al sportului 
cu mănuși. Neputind să se con
sacre întrutotul acestei activități 
și-a propus să pună la dispoziția 
tinerilor care au îndrăgit și ei bo
xul toate cunoștințele (destul de 
vaste, de altfel) acumulate de el. 
Așa se face ca i s-a încre
dințat funcția de președinte ai 
comis’ei raionale de box, func
ție pe care o deține ți sn pre
zent, îndeplinind în același timp 
cu mult entuziasm și sarcina de 
instructor voluntar de box. De 
atunci au trecut prin ,,mîna“ lui 
mulți tineri vîlceni. Atent la pre
gătirea tehnică și la cea morală 
și de voință, Grigore Schileru a 
reușit să obțină rezultate remar
cabile în munca sa, dacă ținem 
seama de performanțele unor ti
neri ca Mircea Sabin, (de două 
ori campion la fazele de zonă), 
Vladimir Motoc (de 4 ori campion 
regional), Mircea Vlad (finalist 
Ia Dinamoviadă) ți, în ultimul 
timp, Aurel Gherghina, un bo
xer de categorie ușoară cu mult 
talent, demn de a se impune aten
ției- antrenorilor noștri fruptați.

„CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI” STEAUA ROȘIE BEL

GRAD — Ț.D.N.A. SOFIA
3-1 (2-0)

BELGRAD 17 (prin radio). — In 
cadrul sferturilor de finală ale „Cu
pei campionilor europeni”, dumi
nică s-a desfășurat la Belgrad în- 
tîrnirea dintre echipele Steaua ro
șie și TJ0.N.A. Sofia. Victoria a 
revenit pe merit gazdelor, cu sco
rul <je 3-1 (2-0).

In general, jocul n-a fost de un 
nivel prea ridicat. Echipa b'ulgară 
a jucat defensiv șl nervos. Din min. 
72 echipa Ț.D.N.A. a jucat în 10 oa
meni deoarece Dimitrov l-a lovit 
pe Zekovici care era fără balon, 
astfel că arbitrul întîlnirii, italianul 
Pierri, l-a eliminat din joc.

Echipa Steaua roșie a combinat 
mal mult, a atacat mal periculos 
remareîndu-se în special tinerii Hos
tiei și Popovici 1 precum și Raiko 
Mitici care a jucat atît în apărare 
cît șl în atac.

De la început atacă gazdele și în 
min. 6 Hostiei interceptează o pasă 
de la Popovici înscriind prihful gol. 
Tot el urcă scorul în min. 25 Ja 2-0. 
La reluare, echipa bulgară are o 
perioadă de dominare însă Beara 
apără foarte bine. In min. 53 de joc, 
la un fault comis de jucătorii bul
gari, Mitici execută1 lovitura șl Po
povici I care urmărise balonul în
scrie cel de al treilea gel. In ulti
mul minut de joc, cînd nimeni nu se 
aștepta, la o combinație Kolev-Ia- 
nev ultimul înscrie din imediata 
apropiere a porții, pecetluind scorul 
final de 3-1. Revunșa are loc 
duminică M februarie la Sofia.
• Federația braziliană de fotbal 

a hotărit să sancționeze echipele 
Botafogo șl Flamengo pentru faptul 
că au jucat cu echipa maghiară a- 
flată în America de sud, fără a 
avea aprobarea federației. Echipa 
Botafopo a fost suspendată, pierzând 
tonte meciurile din campionat. In 
urma acestei sancțiuni Botafogo va 
retrograda din prima divizie. Sanc

Ei ți? vor spune tnulți. Ca el mai 
sint mii in mișcarea noastră spor
tivă. Este adevărat. La fel gîn- 
dește și Grigore Schileru care, 
complet dezinteresat, n-a ridicat 
niciodată problema recompensării 
sub o formă sau alta pentru efor
turile depuse. Ba, uneori, a mai 
dat chiar ți din buzunar numai 
ca treburile să meargă bine. Ce 
păcat însă că treburile nu au mers 
ți continuă să nu meargă bine. 
Și cum să meargă cînd conduce
rile colectivelor sportive Progre
sul, Voința și Recolta din Rm. Vîl
cea au rămas și rămîn încă 
surde la cererile, destul de mo
deste, ale lui Grigore Schileru 

și ale tinerilor săi elevi. Lipsa 
echipamentului ți materialelor 
sportive de box, care zac ne

folosite In magaziile colectivelor 
respective, lipsa unei săli de an
trenament, de care Grigore Schi
leru s-a folosit pînă acum pe 
baza relațiilor sale personale, ca 
ți a sprijinului în ceea ce pri

vește organizarea 
celor 4 gale la 
care el a fost ini
țiator, organizator 
ți antrenor in colț, 
slut toate pie

dici care l-au stat mereu în 
față entuziastului instructor vo
luntar vîlcean. I s-a imputat la 
un moment dat (parcă de aceasta 
Și numai de aceasta ar fi de
pins rezolvarea tuturor greutăți
lor) că nu are calificarea de an
trenor. Ce-i drept, nu-l prea' in
teresase acest lucru pină atunci. 
Totuși, pină la urmă s-a hotărit 
să treacă ți acest examen. Pro
misiunile (ultima în legătură cu 
formarea unui centru de antrena
ment pentru toate cele trei colec
tive) au rămas doar promisiuni— 

In timp ce asistam la lecția de 
antrenament a lui Grigore Schi
leru mi-a atras atenția un caiet 
gros, învelit în hîrtie de ziar și 
pe alocuri uzat, care se afla pe 

bancă lingă mine. Sezisîndu-mi 
curiozitatea, instructorul de box 
Schileru mi l-a pus la dispoziție. 
In paginile voluminosului caiet 
se aflau înscrise toate planurile 
lecțiilor de antrenament ținute în 
cruda tuturor greutăților, ani de-a 
rîndul, de Grigore Schileru. Sub 
ultima lecție, cea din seara res
pectivă, ia care frigul din sală 
venea să adauge încă o dovadă 
a neglijenței celor interesați, era 
trasă cu creionul negru o linie 
groasă, tremurindă, iar mai jos 
înscrisă o concluzie amară: E O 
BATA1E DE JOC! Aceasta spun 
ți eu. întrebarea este, cînd va lua 
sfîrșit?

OCTAVIAN G1NGU

HOTm
țiuni mal severe se vor da echipei 
Flamengo.
• Echipa de fotbal a R-D. Ger

mane care se află în turneu în 
Egipt a susținut zilele trecute primul 
meci la’Cairo. Jucînd cu echipa Na- 
cional, fotbaliștii germani au termi
nat la egalitate: »-0.
SERVICIUL NOSTRU DE RADIO 

V* COMUNICA:
• Deși lipsit de serviciile cunos

cutului jucător Schiaffino, Milan, li
derul clasamentului italian, a reușit 
totuși să obțină o nouă victorie (cu 
2-1) jucînd cu Palermo pe terenul 
acestuia. Performera etapei este însă 
echipa dip Ferrara: Spăl. Jucîncî, de 
asemenea, în deplasare, la Genova, 
cu Sampdoria, Spăl a obținut un 
categoric 3-0. In rest rezultate aș
teptate. Iată-le: Bologna — Atalan- 
ta 1-0, Fiorentina — Torino 1-0, In- 
ternazionale — Napoli 3-1, Juven
tus — Genova 3-0, Lane Rossi — 
Lazio 1-1 (de remarcat că ambele 
formații au dispus în acest sezon de 
Florentina, campioana Italiei), Ro
ma — Udinese S-l, Triestina — Pa
dova 0-0. Clasamentul: Milan 29 Ph 
Fiorentina 25 p.. Intern azi ona le 24 p-, 
Lazio 23 p-, Sampdoria 23 p-, Juven
tus. Napoli 21 p., Genova, Udinese. 
Triestina, Spăl 13 p., Atalanta IT P-, 
Lane Rossi IS p„ Palermo 15 P-, 
Torino 14 p.
• Iată rezultatele celei de a 24-a eta

pe a campionatului francez: Monaco- 
St. Etienne 3-1, Reims-Toulouse 2-4, 

Strasbourg — tens 1-4, Lyon — Ra
cing 1-Z, Rennes — Marseille z-2, 
Metz — Ninses 3-1, Nice — Sedan 
1-», VaOenciennes — Angers 1-4, So- 
chaux — Nancy 3-1. Clasamentul: St. 
Etienne 35 p., Reims 33 p.. Lens 32 P-. 
Racing 28 p., Toulouse, Marseille.
Monaco 27 p., Nice 25 p., Nimes 
24 p„ Angers, Sochaux 23 p- Lyon 
21 p., Sedan, Valenciennes U p.,
Nancy IS p., Metz 17 p., Strasbourg, 
Rennes IS p.
• Echipa militară de fotbal a Tur

ciei, recenta învinsă' a echipei C.C.A. 
București, a jucat duminică la Ada
na cu selecționata militară a S.TT.A. 
pe care a întrecut-o cu scorul <je 
19-4 (7-S). (Agerp.es)

întreceri in cadrul 
„Cupei Tineretului” 
și „Cepei Recolta”

Concursul de schi dotat cu 
,,Cupa Tineretului* desfășurat pe 
masivul Postăvarul a început sîm- 
bătâ cu proba de slalom special. 
Proba rezervată băieților s-a dis
putat în două manșe a cite 40 de 
porți fiecare și a fost prin exce
lență un slalom de viraje comple
te, care a cerut o bună pregătire. 
Iată rezultatele tehnice: 1. Kurt 
Gohn (Energia) 84,î; 2. N. Iovici 
(Flamura roșie) 87,8; 3. I. Zan- 
gor (FI. r.) 88,2; 4. Gh. Soricâ 
(Energ.) 88,3; 5. C. Tăbăraș
(Progr.) 88^5; 6. R. Banu (Progr.) 
89,6. Fetele au avut de trecut prin 
30 de porți, tot în două manșe. A 
ciștigat Eiisabeta Saciu (Știința) 
cu 92,3 urmată de Stela Tampa 
(Voința) 97,4; Sîgrid Klein (Vo
ința) 98,3; Rodica Bucur 
(Progr.) 99,4; Henke Schuler! 
(Fl. r.) 99,7 și Mihaela Ghioarcă 
(Voința) 109,6.

A doua zi, concurență s-au în
trecut în proba de coborire. Proba 
masculină a fost viu disputată, 
așa cum arată de altfel și rezulta
tele tehnice: 1. Gohn (Energ.)
69,2; 2. P. Clinei (Progr.) 69,4;
3. Tăbăraș (Progr.) 70,1; 4. Foc- 
șăneanu (Energ.) 70,4: 5. Secher 
(Progr.) 70,8; 6. Lipark (Știința) 
70,9. Fete; I. Stela Tampa (Voin
ța) 74,6; 2. Gertrude Lecsen
(Știința) 76,8; 3. Ortrud Schuleri 
(FI. r.) 78,6; 4. Henke Schuleri 
(FI. r.) 80,6; 5. Uta Spek (Știin
ța) 83,0; 6. Gabriela Ghioarcă
(Voința) 83,4.

♦
Duminică pe trambulina mij

locie din Poiana Stalin sa 
disputat restanța din Cupa 
„Recolta”. Rezultate ; I. V. Mogos 
(Recolta) 205,5 p.; 2. C. Batoia 
(Progr.) 188,9 p.; 3. M. Popescu 
(Progr.) 184,2. Cu această oca
zie s-a disputat și o întrecere 
pentru seniori care a revenit di- 
namovistului N. Munteanu cu 
212,3 p. El a fost urmat de Cor
nel Crăciun (C.C.A.) 209,7 p. și 
Florea Voinea (Dinamo) 202,6 p.

AL. DINCA

ÎNTRE MILANO 
ȘI STOCKHOLM 

(Lrmare din pag. 1)

centreze in primele ture, iar îm
preună cu Stipek, are șanse la o- 
cuparea unul loc fruntaș și chiar 
la cîștigarea titlului. Valoarea și 
omogenitatea echipei mascaHne ne 
dă dreptul să sperăm la unul din 
primele trei tocuri. La simplu băr
bați, Gantner și Harasztosl pot 
intra in primii opt cu perspective 
de a ajunge chiar In semifinale. 
Așa cum am mai spus, Berczik 
are prima șansă la titlul mondiai. 
Pentru „Cupa Sieaifthling” lupta 
se va da intre Japonia și Ungaria, 
iar la echipe fete cursa va avea ca 
protagoniste echipele Romin-^i, Ja
poniei, Angliei și R.P. Chineze. 
Desigur că rezultatele pe care spe
ră să le obțină reprezentanții 
noștri sint posibile, dacă in timpul 
care a mai rămas var fi trase în
vățămintele căpătate.

j Campionatele republicane de schi fond
Schiorii de la C.C.A. au cucerit 3 din cele 4 probe desfășurate pină acum. 

Echipa Voința campioană la 3x5 km.
PEȘTERA IALOMICIOAREI 17

(de la trimisul nostru). — Prima 
probă din cadrul campionatelor 
republicane pe anul 1957 a fost 
cea de 5 km. rezervată senioarelor, 
întrecerea nu a dezamăgit pe ni

meni, ci dimpotrivă a constituit o 
uvertură pasionantă a comoetiției. 
Victoria a revenit Elenei Zangor, 
dar numai la o diferență de o se
cundă față de Stefania Botcariu. 
Deși atît de muncită, victoria este 
perfect meritată de Elena Zangor. 
Dacă credeți însă că interesul pen
tru această probă s-a redus numai 
la duelul dintre aceste două schi
oare, vă puteți înșela. Iuliana Si
mon a fost angrenată și ea în 
lupta pentru primul loc, terminînd 
la 12 secunde în urma campioa
nei Dintre celelalte participante, 
merită a fi evidențiate: Margareta 
Arvai (acesta este primul ei start 
alături de senioare, în cadrul unui 
campionat republican), Aurelia 

Mănescu, și, vechea specialistă a 
probelor de fond, Eva Covaci (a- 
cezsta a căzut și, pierzîndu-și 
scr.iurile, a avut cîteva minute de 
întîrziere...). dată clasamentul 
cursei de 5 km.: 1. Elena Zangor 
(C.C.A.) 23:24,0; 2. Ștefania Bot
cariu (Dinamo) 23:25.0; 3. Iuliana 
Simon (Dinamo) 23:36,0; 4. Mar
gareta Arvai (Energia) 24:37,0; 
5. Aurelia Mănescu (Energia) 
24:47,0; 6. Eva Covaci (Voința) 
24:50,0 7. Hermine Herberth (Vo
ința) 25:17,0; 8. Roze Bomfert
(Voința) 25:18,0; 9. Lucia Tabără 
(Voința) 25:24,0; 10: Grele Bom
fert (Voința) 26,09,0.

Așteptată cu mult interes cursa 
seniorilor pe 15 km. s-a încheiat 
cu un rezultai, pentru cei mai 
mulți, surprinzător. Titlul de cam
pion a revenit tînărului Ion Cim
poia care a reușit să ciștige cu un 
avans de aproape un minut. Este 
oare victoria lui Cimpoia o sur
priză? Noi credem că nu . Și spu
nem aceasta gîndindu-ne la faptul 
că în ultimul timp Cimpoia se a- 
rătase de o forță apropiată de cea 
a principalilor favoriți, Enache și 
Aldescu. Desfășurarea cursei șt 
maniera în care a cîștigat Cimpoia, 
dovedesc pe deplin că victoria sa a 
tost meritată. Aldescu a plecat ime
diat după Enache, rapt care l-a a- 
vantajat în cursă. Atenția generală

In R. P. Ungară 
activitatea fotba
listică a fost relua
tă cu multe săptă- 
mîni înainte. In fi
ecare duminică 
au loc numeroase 
meciuri amicale. 
In clișeu, o fază 
din meciul Ferenc- 
uaros-Kistext (6-2):, 
Internaționalul Fe- 
nyvessi de la Fe- 
rencvaros trimite 
balonul cu capul 
spre poarta adver
să.

Campionatele mondiale de patinaj viteză
Stockholm (Agerpres). —
In orașul Oestersund s-au des

fășurat sîmbătă și duminică cam
pionatele mondiale de patinai vi
teză care au reunit la aejuala e- 
diție aproape 50 de concurenți din 
15 țări: U.R.S.S., Norvegia, Ca
nada, Australia, R.P. Chineză, Fin
landa, și altele. Lupta pentru vic
toria li'nală a lost loarte strînsă 
și plină de neprevăzut. După trei 
probe fostul campion mondial Bo
ris Silkov (U.R.S.S.) conducea cu 
un avans destul de mare față de 
coechipierul său Goncearenko și 
norvegianul Johannessen; maniera 
in care Silkov cîștigase proba de 
1.500 m dar mai ales locul bun 
ocupat în prima probă de fond 
(5.000 m.) făcea să se creadă că 
nu-i va putea scăpa victoria. Ul
tima probă a campionatului 
(10.000 m.) i-a permis patinatoru
lui norvegian să repurteze un ma
re succes: locul fntîi și titlul de 

campion absolut Silkov care a a- 

a fost reținută de acest duel direct, 
Cimpoia a plecat cu 8 numere 
după Enache, fapt care a îngreu
nat calcularea timpului exact pe 
parcurs. Glasuri de pe pîrtie anun
țau situația în timp a favoriților. 
„Enache are 8 secunde față de Al- 
descu... Enache și-a mărit avan
tajul..." Dar iată că cineva a a- 
nuințat „bomba": „Cimpoia are a- 
vantaj de aproape un minut față 
de Enache"... Cronometrele, insa, 
au răsturnat calculele. Clasamen
tul: 1. I. Cimpoia (C.C.A.) 55:18,0;
2. C. Enache (Energia) 56:17,0;
3. M. Aldescu (Dinamo) 58:17,0;
4. I. Supeală (Energia) 58:34,0; 5.
St. Drăguș (C.C.A.) 58:49,0; 6.
I. Sumedrea (Dinamo) 1.00:05,0;
7. M .Crăciun (C.C.A.) 1.00:08,0;
8. P. Vintilă (Energia) 1.00:08,0;
9. A. Olteanu (Recolta) 1.00:24,0; 
10 Gh. Drăguș (C.C.A.) 1.00:41,0. 
Această probă a contat și pentru 
combinata nordică în care Moise 
Crăciun are un mic avantaj fată de 
Gh. Frățilă (a terminat al 14-lea 
cursa de fond), favoritul probei.

★
După o zi care debutase cu o 

adevărată ploaie de vară si stre
curase panică printre concurenții 
campionatelor republicane, luni vre
mea a devenit senină în Bucegi, 
zăpada înghețată și soarele stră
lucitor oferind un cadru splendid 
întrecerilor de ștafetă. In proba fe
minină de 3x5 km. au pornit cu 
șanse egale Dinamo și Voința, dar 
pe parcurs, cu totul neașteptat, E- 
nergia a intrat direct în disputa 
pentru titlu. In ciuda faptului că 
Iuliana Simon a mers foarte bine 
în primul schimb, obtinînd un 
mare avantaj pentru Dinamo, to
tuși Emilia Borzea a fost întrecu
tă în schimbul doi, scoțînd în felul 
acesta echipa sa din lupta peairu 
titlu. Foarte bine s-au comportat 
schioarele de la Voința, care au cu
cerit în mod pe deplin meritat titlu» 
de campioană. Rezultatele tehnice : 
1. Voința I (Biles, Herberth, Co
vaci) 1.15:46,0; 2. Energia 1.16:02,6; 
3. Voința II 1.18:27,0; 4. Dinamo 
1.19:08,0; 5. Recolta 1.20:36,3; 6 
Știința 1.22:33,0. Recordul pîrtiei: 
Iuliana Simon 23:34,0.

Iți ultimii ani ne obișnuisem să 
consemnăm cu regularitate victoria 
dinamovlștilor, la capătul întrecerii 
de ștafetă de 4x10 km. Anul a- 
cesta însă, echipa C.C.A. a răstur 
nat toate calculele și, prezentîr.- 
du-se omogen — la o valoare ridi
cată — a obținut o frumoasă vic
torie. Meritele revin deopotrivă ce 
lor 4 echipieri, care au luptai cu 
energie, dar în mod special tine
rilor Ion Cimpoia și Stdian Dră-i 
guș. Iată rezultatele întrecerii: 1» 
C.C.A. (M. Crăciun, Gh. Drăguș,
1. Cimpoia, St. Drăguș) 2.22:55,0;
2. Energia (Bunea, Supeală, Vinti
lă, Enache) 2.25:30,0; 3. Dinarno 
2.28:17,0; 4. Voința 2.33:29,0; 5.
Recolta 2.34:00,0; 6. Știința
2.43:39,0. Recordul pîrtiei ; Ion 
Cimpoia 33:54,0.

EM. VALERIU

Din cauza lipsei de zăpadă în
trecerile la probele alpine din ca
drul campionatelor republicane nu 
se vor mai desfășura în Poiana 
Stalin, ci pe Valea lui Carp, între 
2t și 26 februarie.

vut o pereebe slabă nu a putut să 
se claseze decît pe locul șapte.

lată clasamentele: 500 m: 1.- 
Grișin (U.R.S.S.) 42” 3/10; 2 
Voronin (U.R.S.S) 43” 4/10; 3. 
Salonen (Finlanda) 43”5/I0.

5000 m.: 1. Johannessen (Norve
gia) 8’08’^9/10: 2. Seiersten (Nor-: 
vegia) 8’12”8/10: 3. Țîbin
(U.R.S.S.) 8’13”4/10.

1500 m.; I. Silkov (U.R.S.S) 
2'13”9/10; 2. Aas (Norvegia))
2’15”4/10; 3. Grișin (U.R.S.S.) 

2’15”6/IO;
10000 m. I. Johannessen (Nor

vegia) 16’33”9/10; 2. Țîbin
(U.R.S.S.) 16’46’T/IO: 3. Seiers
ten (Norvegia) 16’52”8/10.

CLASAMENTUL FINAL: I. 
Johannessen 188,952 puncte, cam
pion mondial absolut; 2. Silkov 
189,288 puncte: 3. Țîbin 189,745 
puncte r 4. Goncearenko 190,255 
puncte.

Agerp.es


Selecționata <le tineret in Egipt ft Liban 

ÎN CINCI ZILE: TREI PARTIDE, DOUA VICTORII, 
UN MECI NUL $1 JOCURI OE BUNA CALITATE

Afișe pentru Festivalul de la Moscova

afișe, pe arterele principale ale 
vor fi instalate uriașe panouri 
cadrul celei de a HI-a ediții a

dintre schitele care au servit

PE SCURT

MARE MAESTRU

AA afișe în culori ! lată toț atiția vestitori ai marilor com- 
Jțj petiții internaționale care vor avea loc în această vara 

la Moscova, cu prilejul celui de al VI-lea Festival mon
dial al tineretului și studenților. Campania de popularizare a 
început de pe acuma și primul obiectiv a fost atins: editarea 
unor afișe cît mai atrăgătoare. Unele dintre acestea prezintă 
toate sporturile înscrise pe programul competițiilor, altele sint 
rezervate fiecărei discipline în parte. Unul din afișele cu carac
ter general este conceput astfel îneît privitorul să vadă imediat 
locul de desfășurare a întrecerilor și ora începerii. Autorii afi
șelor. pictorii decoratori Mihasl Kanevski și An atolii Gitberg. 
au căutat .să redea într-un chip cît mai sugestiv și original 
temele tratate.

Aceste afișe, proaspăt ieșite din atelierele cromo-litografice 
ale editurii „Izogiz*, vor fi puse pe străzile Moscovei și ale 
celorlalte orașe ae pe întinsul Uniunii Sovietice. Edi'ura pregă
tește și versiuni în limbi străine, cele ale tuturor țărilor parti
cipante la Festival.

Pe lîngă zecile de mii de 
Moscovei și în piețele publice 
avînd ca temă competițiile din 
Jocurilor sportive prietenești. "

Alăturat reproducem două
pentru facerea afișelor. Primul este un afiș general prezentînd 
cinci dintre disciplinele sportive prezente pe programul Jocu
rilor : atletism, gimnastică, ciclism, fotbal și baschet AI doilea, 
reprezintă tinere sportive de diferite naționalități, care poartă 
inscripția „Salut oarticipanțiloc Ia Festival*.

telefon). — 
zile, echipa

BEIRUT, 18. 
In interval de 
noastră de tineret a susținut trei 
jocuri în loc de două și a făcut 
și o deplasare cu avionul de la 
Alexandria la Beirut. Se părea că 
echipa va resimți acest efort; pe 
teren însă, lucrurile s-au petrecut 
cu totul altfel: Selecționata a 
mers din ce în ce mai bine, pentru 
ca ieri, la Beirut, să facă cel mai 
bun joc de pînă acum.

Miercurea trecută, lotul a făcut 
un popas la Tanta. localitate si - 
triată cam Ia jumătatea drumului 
dintre Cairo și Alexandria. Fusese 
solicitat să facă o demonstrație, 
lucru care convenea pentru că șl 
așa se proiectase un antrenament 
în care să fie folosiți și jucătorii 
de rezervă. Numai că, pînă la ur
mă. în loc de demonstrație, echipa 
noastră : Uțu-Moarcăș. Stan,iu, 
Soarc-'^Jeamțu, Nunweiller-Copil 
(Ene II), Seredai, Bukossy, D<- 
nulescu, Anghel, s-a trezit că are 
de susținut un meci în toată re
gula cu selecționata orașului. A 
făcut față pînă la urmă, dar cu un 
rezultat alb (0—0), în ciuda supe 
fiorității manifestate în fața unei 
echipe care s-a anărat cu toată 
energia.

Vineri însă, la Alexandria. în 
ciuda timpului foarte călduros 
(35°), Selecționata de tineret a 
jucat foarte bine, a dominat majo
ritatea timpului, impunîndu-și su
perioritatea din toate punctele de 
vedere și a obținut o victorie niai 
clară decît arată scorul de 2—0 
(0—0). Adversar a fost I.’Union 
Recreation, a patra în campiona
tul Egiptului, care a avut acțiuni 
destui de periculoase, dînd prilej 
lui Uțu să se remarce prin inter
venții prompte (a. salvat uri gol 
sigur). Punctele aii fost marcate 
de Seredai și Bukossy, iar echipa 
a jucat în formația nnnătoafe • 
Ufu-MoarcUț, Stanca (Lazăr din 
min. 75), Soare-Al. Vasile. Nun- 
weiller (Stancu din min. 75) — 
Copil, Seredai, Bukossy. Ene TI, 
Anghel. Seredai a fost cel mr.l buh 
de r>e teren. S-au mai 
Bukossy și Uțu.

A doua zi, sîmbătă, 
sportivă romînă a plecat 
nul la Beirut, unde duminică și-a 
făcut debutul în compania echipei 
Homenmen, campioana Libanului 
și liderul actualului campionat (eu 
14 puncte din 7 meciuri). In ca
pitala Libanului fotbaliștii romîni 
au fost primiți eu multă căldură. 
Meciul lor s-a bucurat de o asis
tență record (circa 10.000 specta
tori) pe stadionul municipaL în a 
cărui lojă oficială au luat loc 
membri ai guvernului libanez. 
Terenul mare, cu care sint obiș- 
nuițl jucătorii noștri (în Egipt, 
terenurile sînt mici), a permis e- 
chipeă noastre să desfășoare un 
fotbal deosebit de spectaculos 
care a îneîntat pe spectatori. De 
altfel, la efîrșitul partidei, asis
tența a făcut o frumoasă mani
festație de simpatie jucătorilor 
rioștri.

Selecționata de tineret a făcut 
la Beirut cel mai bun meci de

(Prin 
cinci

remarcat

delegația
cu avio-

și a cucerit o victor.epînă acum 
concludentă cu 4—0 (2—0). . In 
prima repriză, apărarea noastră 
are de fureă, gazdele atacînd pu
ternic de la început. Echipa noa
stră își revine însă, preia inițiativa 
și atacă înscriind două goluri prin 
V. Anghel (min. 13) și Bukossy 
(min. 15). Homenmen contraatacă 
periculos, dar apărarea noastră 
respinge totul. Ultimele 25 minute 
ne aparțin, echipa desfășoară un 
joc spectaculos mult aplaudat, dar 
de marcat nil marchează decît în 
repriza doua, care de asemenea 
începe cu atacuri puternice din 
partea formației gazde. Fără re
zultat însă, pentru că selecționata 
de tineret respinge toate acțiunile 
și apoi pune stăpînire pe joc. In 
min. 67 și 82 ea stabilește scorul 
final prin două goluri înscrise de 
Ene II. ca urmare a superiorității 
evidente, care se menține pînă la 
sfîrșit. In ultimul minut de joc, 
gazdele au ocazia să marcheze 
dar Cosma salvează în corner. 
Din formația: Cosma-Pahonfu, 
Lazăr, Soare-Al. Vasile. Nunweil- 
ler-Cofxl, Seredai, Bukossy. Ene 
II, Anghel — cei mai 
fost Cosma, Soare, Al. 
Bukossy.

Turneul 
program 
februarie 
în Siria, 
la Alep cu echipa armatei 
Apoi se va reîntoarce la 
pentru a susține celelalte 
jocuri, probabil la 1 și 3

buni 
Viwile

după
22 și

continuă, dar 
schimbat. La 
echipa noastră va juca 
la Damasc și respectiv 

siriene.
Beirut 

două 
martie.

MIHAIL TAL CUCEREȘTE GALOANE DE
Intre Tal, Bronstein și Keres, se

condați îndeaproape de Toluș, 
Spasski și Petrosian se va da lup
ta finală pentru titlul de campion 
de șah al U.R.S.S. Dacă pre
zența lui Bronstein sau Keres. To. 
luș sau Petrosian în grupul lideri
lor nu ne poate mira, in schimb a- 
pariția lui Tal în rîndul preten- 
denților la titlu face din actuala 
ediție a întrecerii una dintre cela 
mai interesante și mai senzațio
nale.

La 19 ani maestrul estonian se 
arată egal virfurilor șahiste sovie. 
tice, impunîndu-se ca un nume de 
mare rezonantă în arena viitoare
lor întreceri internaționale.

.Spaima marilor maeștri* i se 
spune lui Tal. Și pe bună drep
tate. Din cele șapte tntîlniri sus
ținute pînă acum in compania 
.marilor* Tal a ciștigat de patru 
ori. a remizat de două ori și a 
pierdut o singură dată. Cîți șahiști 
se pot mindri cu performanța de 
a fi învins intr-un singur concurs 
faimosul quartet Bronstein, Keres, 
Taimanov. Petrosian*

Ce au de făcut marii maeștri 
ca să evite pe viitor asemenea iu* 
frîngeri in serie de la un .simplu* 
maestru? Soluția a dat-o (ca tot
deauna spiritual) Salo Ftohr.

— Nimic mai simplu decît să I 
se acorde și lui Tal titlul de mare 
maestru!

Părăsind domeniul 
afirma că studentul 
rită din plin acest 
dovezile respective:

glumei putem 
din Riga me- 
titlu. Iată și

Alb: Tal Negru: Petrosian

1. e4 e6 2. d4 d5 3 Cc3 Nb4 4. 
e5 c5 5. a3 N:c3-f- 6. bc Ce7 7. 
Dg4 Cf5 8. Nd3 h5 9. Dh3 cd 10. 
Cf3 Cco 11. g4 Cfe7 12. gh Dc7 
13.NI4 Cg6 14. Dg4 C:(4 15.
D f4 dc 16. Dg5 De7 17. D:g7 
Df8 18. Dg5 Dh6 19. Tgl D:g5 20. 
T:g5 Nd7 21. Re2 Re7 22. Re3 Tai3 
23. Tagl Ne8 24. Cd4 f5 25. C.co-|- 
N:c6 26. Rd4 f4 27. Tg7-f- T17 28. 
Tg8 T:g8 29. T:g8 Tf8 30. T.18 
R:I8 31. h6 b6 32. R:c3 Rg8 31. 
Ng6 a5 34. Rd4 Rf8 35. c3 RgB 
36. h7Ț- Rg7 37. Nf7 Nd7 38. Ng8 
NcB 39. Rd3 Nd7 40. Re2 RhB 41. 
Rf3 b5 42. R:f4 d4 43. cd b4 44. 
ab a4 45 d5 a3 46. de a2 47. ed 
alD 48. d8D DclȚ- 49. Rf5 Dbl-f- 
50. Re6 Dg6-f- R47 și Petrosian 
se recunoaște învins.

Cc4 19. D:a~ Ne8 20. N:c4 Tf7 
21. Da3 bc 22. e>d ed 23. Db2 g5 
24. Dd2 T:b4 25. C:d5 TbS 26. 
Ce3 Tc8 27. Taci Tfc7 28. Tc3 Ng6 
29. Tdcl Nf7 30. d5 Nf8 31. a3 
Nc5 32. T:c4 N:a3 33. T:c7 T:c7 
34. T:c7 D:c7 35. Dd4 Dcl + 36. 
Rh2 db2 37. ded Nf8 38. Cdt lie 
39. Cdc2 Db7 40. Cd4 Db2 41. Ceo 

D:f2 42. Cf5 h4 43. C:f8 hg+ 44. 
Rh3 Dgl 45. R:g3 R:f8 46. De~-f- 
și Bronstein se recunoaște învins.

★

Alb: Tal

I. d4 c6 2. 
era g6 
Ng7 8. 
Ne5 f6 
13. Db3
e6 16. e4 Tb8 17. Da3 b5 18. b4

Negru: Bronstein

c4 C16 3. Cc3 d5 4. 
cd 6. Nf4 Cc6 7. «35. cd

Ne2 0—0 9. 0—0 Ch5 10. 
11. Ng3 C:g3 12. hg Ne6
Ca5 14. Db4 Nf7 15. Tfdl

Eva Bosakova (C.S.R.) și Titov (U.R.S.S.) 
cîștigătorii concursului de gimnastică de la Varșovia

Sîmbătă și duminică campiona
tul a continuat cu desfășurarea 
•undei a XVIlI-a și a partidelor 
întrerupte. Cu excepția lui Toluș 
(învins de Holmov) și a lui Kor- 
dnoi (remiză cu Klaman), frun
tașii clasamentului au cîștigat 
Tal l-a învins de o manieră cate
gorică pe Gurghenidze, iar Spas
ski pe Furman. Bronstein a cîșii- 
gat cu negrele (nu fără eforturi) 
la Aronin. Keres a marcat un nou 
punct la Bannik, Petrosian Ia An- 
toșin, Boleslawski la Mikenas și 
Taknanov (în revenire de formă) 
Ia Hasin.

Nejmetdinov a cîștigat la Sto- 
lear, iar partida Tarasov—Aron
son a fost remiză,

Iată și rezultatele întreruptelor: 
Aronin—Holmov 1—0 (runda a 
!4-a), Korcinoi—Boleslawski 1—0 
(15), Boleslawski—Nejmetdinov 
1—0, Gurghenidze—Toluș ’/♦—'/», 
Tarasov—Holmov '/»—'/« (16), A- 
ronson—Gurghenidze I—0, Hol
mov—Taimanov 0—I, Snasski— 
Hasin Vr-'/z (17).

• Jaetnd la Lausanne cu națio
nala Elveției, reprezentativa de ho
chei « Italiei a obținut o neaștep
tata victorie cu ’-4 («-«, 2-», 9-0).
• Ciclistul italian Guglielmo Mu- 

sone a obținut un nou record mon
dial pe le km. cu timpul de 13 min. 
Z3-2 (medie orară 11 km. 753). Ve
chiul record aparținea Irlandezului 
Elliot cu 13 min. 3S. — un alt ci
clist Italian. Pesenti, a realizat de 
asemenea un nou record mondial. 
Pe 544 m. a obținut Z9”Z. (medie o- 
rar* 71 km. 224). Vechi record: 30” 
(Pesenti și Rousseau).
• Intr-un meci de notație forma

ția Germaniei de vest a întrecut 
reprezentativa Angliei cu 115—79.
• La hochei pe gheață s-a înre

gistrat săptămina trecută o vie ac
tivitate internațională, lată rezulta
tele celor mai importante întilnlrt: 
Moscova: U.R.S.S. A — Combinata 
Spartak (Cehoslovacia) S-l și 7-2. 
U.R.S.S. B — Japonia 15-1. Dynamo 
Pardubice — R.D. Germană 5-î și 
2-0. S.U.A. — R.F. Germană 7-1. 
Brighton Tigers — a susținut 4 în- 
tîlniri in cehoslovacia. A învins 
pe Combinata Spartak cu 4-2, Spar
tak Motoriet cu s-l, Banik vitkovice 
cu 9-3 și a pierdut la Ruda Hvezda 
Brno cu 4-1.

• Un lot de 14 atleți cehoslovacă 
vor participa la crosul ziarului 
CBumamite. Antrenorul lotului este 
Emil Zatopek.

• Comitetul de organizare a 
„Cursei Păcii” a primit prima în
scriere. Este vorba de echipa An
gliei din care fac parte cicliștii 
Brittain, Jackson etc.

• Pină in prezent. Ia campionatele 
europene de box de la Fraga s-nu 
înscris echipele Angliei și Belgiei.

• Turneul de handbal de sală de 
la Belgrad In vederea selecționării 
echipelor iugoslave pentru „Turneul 
Națiunilor** de la Zagreb a luat 
sflrșit cu victoria echipei Belgradu
lui. Iată u/imele rezultate: Bel- 
grad — Zagreb 13-9, Sarajevo — Liu- 
bltana 17-13, Novt Sad — Skoplle 
Z4-7.

• Carnpeonateie de tenis pe teren 
acoperit ale Poloniei au luat sftrșit 
duminică. La simplu bărbați victo
ria a revenit lut V. Skoneckl care 
l-a învins pe Liels eu 4-2. t-t. s-t. 
La simplu femei Jedraejowska a 
învins-o pe Mlllkowna cu 9-7, 4-4S.

Echipa de box a C.C.A. 
a plecat in R.D.G.

a părăsit ca-

VARȘOVIA 18 (prin telefon)__
Sîmbătă și duminică, în sala 
Gwardia din capitala Poloniei a 
avut loc un mare concurs inter
național de gimnastică, la care 
au participat gimnaști și gimnaste 
din U.R.S.S., Finlanda, Ungaria. 
Cehoslovacia, Romînia și Polonia.

Concursul a început sîmbătă, cu 
probele feminine — exerciții liber 
alese, înregistrîndu-se următoarele 
rezultate: individual compus: 1. 
Bosakova (C.S R.) 37,56 p.; 2.
Stachov (Pol.) 37,36 p.; 3. Kali
nicenko (U.R.S.S.) 37,23 p* 4.
Georgeta Hurmuzache (R.P.R)
36.70 p... 11. Anica Țicu-Kocsis
(R.P.R.) 35,72 p. Clasamentul pe 
aparate: sol: 1. Eva Bosakova
9.70 p.; 2. Kalinicenko 9,60 p.; 3. 
Stachov 9,53 p.; 4. G. Hurmuzaene

și 12. Anica Țicu-Kocsis. Blrnă: 1. 
Kalinicenko 9,63 p.; 2. Bogdanova 
(U.R.S.S.) 9.43 p.; 3. Stachov 9,30 
p... 9. Anica Țicu-Kocsis și 10. 
G. Hurmuzache. Paralele: 1. Bo
sakova 9,38 p.; 2. Stachov 9,33 p.; 
3. Ross (Polonia) 9,26 p... 5. G. 
Hurmuzache și 13. Anica Țicu- 
Kocsis; Sărituri: 1. Kotowna (Po
lonia) 9,30 p.; 2—6. Bosakova, Ba- 
liko (Ungaria), Marejkova (C.S. 
R.), Bogdanova, Kalinicenko 9,23 
p... 8. G. Hurmuzache și 11 Anica 

Țicu-Kocsis.
Bărbați: individual compus: I. 

Titov (U.R.S.S.) 57,15 p.; 2. 
konen (Finlanda) 55,90 p.; 
Kloska (Polonia) 55,60 p... 11. 
Harko (R.P.R.) 52,35 p.; 12. 
Hărgălaș 51,35 p. Clasamentul 
aparate: sol: 1. Kloska 9,70; 
Titov 9,65; 3. Olkonen 9,40...

OU
3. 

St. 
St. 
pe
2.
8.

Hârgăiaș și 10. Harko. Cal cu mi
nere; 1—2. Titov și Reynisz (Pol.) 
9,40; 3. Olkonen 9,15; 4. Harko 
9,10... 12. Hârgăiaș. Inele: 1. Toj- 
ka (Finlanda) 9,55; 2—3. Titov
și Portnoi (U.R.S.S.) 9,40... 7. Hăr- 
gălaș și 11. Harko. Paralele: 1. Ti. 
tov 9,55; 2. Olkonen 9,50; 3-6. Ko- 
meny (Ung.), Reynisz, Kloska, 
Tojka 9,20; 7. Harko... 12. Hărgă- 
laș. Bara: 1. Titov 9,65; 2. Komeny 
9,40; 3—4. Ogrodnik (Pol.J, Oiko- 
nen 9,35... 11. Hărgălaș și 12. Har
ko. Sărituri: 1. Titov 9,50: 
Kloska, Tojka 9,40; 4. Harko 
11. Hărgălaș.

Trebuie menționat că la 
concurs, țara noastră a fost 
zentată de cîteva elemente cu per- ' 
spective în scopul „aclimatizării* 
lor cu atmosfera concursurilor in
ternaționale.

2-3.
9,35...

acest 
repre-

★

MOSCOVA (serviciul nostru de 
radio). Aseară s-a jucat runda a- 
19-a.

O mare surpriză a constituit-o 
ftifringerea Iul Bronstein suferită 
din partea debutantului la finală 
Gurghenidze. Intr-o feroce criză de 
timp maestrul gruzin a jucat mai 
bine obținînd o foarte aplaudată 
victorie. Alte rezultate: Toluș — 
Taimanov 1—0, Tal-Tarasov
'/t—'/i, Mikemas-Petrosian Va—'/«, 

Antoșin-Stolear 0—1, Nejmetdinov- 
Klaman 0—1. Restul partidelor 
s-au întrerupt. Iată clasamentul: 
1. Tal 12 jum., 2—3 Toluș, Bron
stein 12, 4. Keres ȚI) lf Jum. 
5.-6.
puncte.

Ieri dimineață 
pitala, pe calea aerului, echipa 
de box a CCA care va sus
ține la 23 februarie la Berlin, 
o Intilnire cu formația Zafk 
(fost Vorwărts).

Lotul care a făcut deplasa
rea e compus din: Mircea Do-, 
brescu. Victor Schiopu, Nicolae 
Mîndreanu, E. Cismaș, Frans 
cisc Ambru?, Mihai Stoian, 
Serbu Neacșu, Vasile Tiță și 
Gheorghe Negrea.

Antrenorul echipei este ma
estrul emerit al sportului 
Gh. Fiat,

Fiecare buletin
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—o contribuție 
la creșterea

BAZEI MATERIALE
a mișcării sportive

Redacția șî administrația: București, str. Const Miile Nr. 17: telefon 5.30.36-5.30.37. Nr.l_9 52 STAS 3452. Intr. Poligrafică Nr. 2. str. Brezoianu Nr. 23-25. 
* * Abonamentele sq fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzoril volun tarț din întreprinderi.


