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IMn non la antrenament1
1 Foștii internaționali se pregătesc

pentru jocurile 
de la 3 martie
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AȘII BOXULUI MAGHIAR
pe ringul din sala FLOREASCA

Diaamoviștii bueureșteni servesc astă-seară prima replică oaspeților
JENO BERDE este un nume care 

nu spune desigur nimic deosebit ac
tualei generații de spectatori ai.reu
niunilor de box. Cei mai vîrstnici 
vor putea recunoaște însă în omul 
cu acest nume (și care va sta astă 
seară în colțul boxerilor de la Do- 
zsa Budapesta) pe redutabilul ,.se- 
mi-mijlociu“ maghiar care, exact 
cu 30 de ani în urmă, evolua în 
arena circului Sidoli. Comunicativ 
și simpatic, vorbind o franțuzească 
curgătoare. JENO BERDE s-a o- 
ferit cu amabilitate să ne servească 
toate amănuntele care ne-ar putea 
interesa cu privire la boxerii pe 
care-i are în grijă.

— Aș vrea, în primul rînd, să vă 
spun că încerc o mare emoție, re- 
văzînd Bucureștiul după trei dece
nii, și-a început mărturtsiri'e JE- 
'IO BERDE. Deși călătoria a în
sumat mai bine de 48 de ore obo- 
sîndu-ne peste măsură, abia aș
tept să terminăm baia de aburi și 
cintarul de probă, pentru a putea 
da o raită prin Capitala dvs. Bă
nuiesc însă că vă interesează mai 
puțin lucrul acesta și că sinteți 
nerăbdători să aflați cite ceva des- 

-pre echipa Dozsa.
JENO BERDE ne-a zîmbît și * 

continuat:
— Vă rog să rețineți că sub nu

mele de Dozsa Budapesta vă vizi
tează de fapt o selecționată a a- 
ccstei asociații, cuprinztnd boxeri 
d’n cele două centre pugilistice 
mai puternice, Budapesta și Kapos- 
var. Cu puține modificări, Dozsa 
se confundă cu național* Ungariei.

Pugilișiii de la Dozsa sini de 
Ei discută cu antrenorul lor 

sini plini de optimism—

Am venit la București cu cele mai 
tari elemente pe care le avem la 
ora actuală: ANDRAS DORI, 
PAL BUDAI, JOSZEF KARPATl, 
LASZLO SZABO, JOSZEF WAG
NER, ATTILA KOVACS, JOSZEF 
SIPOCZ și PAL FEKETE. Aș pu
tea spune că lipsește doar vechiul 
nostru campion LASZLO PAPP 
pentru a întruni toată elita boxului 
maghiar. Dar, după cura știți pro
babil ș> dvs., conducerea sportului 
din tara noastră a aprobat ea 
PAPP. la cererea sa, să treacă la 
profesionism. El va susține ta cu- 
nnd primul meci profesionist, în- 
tllnjndu-l, la Roma. italianul
Carlo Molia.

cîteoa clipe oaspeții Bucureștiului... 
Jenă Berde fi, după cum se oede.

In holul hotelului se strlnsese 
întreaga delegație sportivă ma
ghiară. Nu ne-a fost greu să recu
noaștem pe rutinatul campion PAL 
BUDAI, finalist la campionatele 
europene de la Berlin.

— Ce se aude Budai? Ești la 
punct cu antrenamentele?

Nici o grijă. Deși n-am mal 
•vut de multe luni IntUniri inter-

(continuare tn pag. a 6-a)

Așa cum s-a anunțat, duminica 
viitoare, amatocii.de fotbal vor a- 
vea prilejul sa urmărească două 
meciuri cu totul ieșite din comun. 
Este vorba de reapariția pe sta
dion a marilor fotbaliști din anii 
trecuți, cei care în urmă cu 10— 
20 ani făceau să freamăte inimile 
spectatorilor: Dobay.- Baratki-, 
Bindea... David... Schwartz— Vin- 
tilă— Sfera— Cotormani... luhasz— 
Ploeșteanu... Bogdan... Și atîția 
alții!

Au trecut amL„ Peste părul lor 
s-au așternut fulgi de nea, dar ei 
n-au părăsit nici un moment sta
dionul, sportul lor drag. Cei mal 
mulți sînt antrenori și se m.n- 
dresc cu elevii lor, cu noii fotba
liști de valoare, pe care i-au ridi
cat pînă la echipa națională. A'ții 
sînt arbitri sau membri în comi
siile de fotbal. Sub orice formă, 
ei sîot mereu prezenți în mijlocul 
activității sportive, car« 'le-a dă
ruit cele mai frumoase sat tai act ii 
în anii tinerețel.

Nu e de mirare, dea, câ eî au 
primit cu bucurie și chiar cu emo
ție propunerea ce le-a fost făcută 
de ziarul .Sportul popular* și da 
Colegiul central al antrenorilor, 
de a juca din nou fotbal, de a se 
întrece din nou pe stadionul pe 
care odinioară au cunoscut fiorii 
marilor dispute pentru cupă și 
campionat, satisfacțiile marilor 
victorii internaționale. Firește, 
anii cîntăresc greu și lansările în 
viteză vor fi făcute mai eu>. în
cetinitorul. iar șuturile nu vor mai 
zgudui atît de puternic barele. 
Dar desigur ca și astăzi,. acești 
valoroși foști international ne pot 
dărui multe clipe plăcute, prin teh
nica lor. prin simțul lor tactic de
osebit, prin talentul lor pe care 
vremea nu l-a putut șterge.

Duminică 3 martie, la STADIO
NUL REPUBUCIL (Și nu Dina
mo, cum au anunțat greșit unei» 
ziare) unde vor avea loc aceste 
meciuri, vor veni desigur, foarte 
mufti dintre cei ce i-au văkut^p* 
Rafînski, Bitager, Kocsis și ceilalți

BIN DEA
(văzut de NEASU)

In ztlete lor de glorie -șl care a« 
r mas credincioși fotbalului pînă 
In ziua de astăzi. Dar nu încap* 
îndoială ca și noua generate cte 
spectatori, cei care H aplaudă pa 
Ozon, Apolzan, Pahonțu, Nicușar, 
Voinescu etc. vor ii prezenți și «J

O strălucită victorie a tinereții

MIHAIL TAL este noul campion de șâ ai U.LS.S.

i^eceHHparticipă atletic 
la. cunbfatameKte in aer libert

Nu cred că materialul de față 
ar avea nevoie de o introducere 

Tocmai de aceea mă 
să povestesc pe scurt 
m-au determinat să 
rînduri.
a fost neașteptat de

prea mare, 
voi mărgini 
faptele care 
scriu aceste

1. Vremea
frumoasă in ultimele săptămini; 
atît de frumoasă, incit dacă n-ai 
fi consultat calendarul nici n-ai 
fi știut că ne aflăm in luna februa
rie.

2. Mă aflam intr-o zi la inspec
ția de atietism din C.C.F.S. și am 
asistat la o discuție în care unuf 
dintre antrenorii bucureșteni cerea 
pentru colectivul său să-i fie afec
tate cîteva ore de antrenament în 
plus, la sala Floreasca. Fiind în
trebat de cineva „De ce nu treceți 
să lucrați și afară ?“ antrenorul a 
răspuns simplu: „Nu a venit încă 
timpul!“... Mă rog, este o chestiu
ne de planificare, mi-am zis eu, 
poate că antrenorul respectiv are 
totuși dreptate...

3. Am primit de la Moscova nu
mărul 2 al revistei ..Lecka atle- 
tika“. Am frunzărit-o cu interes, 
Pe trei pagini se vorbește despre 
activitatea de iarnă a atleților so
vietici. Din fotografiile publicate 
î-am văzut pe atleții sovietici, 
bine îmbrăcați, antrenîndu-se pe 
pista curățată de zăpadă. Se pare 
totuși că la Moscova este, în orice 
caz, mai frig decît la București. 
Dar nu este vorba numai de antre
namente, ci și de concursurile de 
iarnă devenite tradiționale.

4. Folosind experiența atleților 
sovietici au fost organizate și la 
noi. în anii trecu{i, o serie de con
cursuri în aer liber, chiar atunci

cind vre.nea era foarte urită (O- 
rașul Stalin. Cluj. Brăila, Bucu
rești etc.). Acele concursuri, des
pre care 
despre o 
succes și 
scopurile 
ganizate.
sînt organizate și acum, mai ales 
că timpul este frumos, 
mea se înghesuie în 
reasca?

5. Colectivul sportiv _ 
F. B. este unul dintre puținele co
lective în care se desfășoară o rod
nică activitate atletică. In acest 
colectiv 
ber au 
de mai 
aceasta, 
najat și 
care au

astăzi putem vorbi ca 
amintire s-an bucurat de 
se pare că și-au și atins 
pentru care au fost or-
Atuncî de ce nu mai

și toată lu- 
sala Flo-

Progresul

in- 
pa-

se 
de

antrenamentele în aer li- 
avut loc cu regularitate 
multe săptămini. Pentru 
aruncătorilor li / s-a ame- 
un podium de lemn pe 
fost instalate cercurile

respective. Trebuie numai puțin 
teres și parcă ceva mai multă 
siune pentru atletism.

6. Dar cu o floare tot nu 
face primăvara! Ne întrebăm:
ce oare antrenorii noștri nu pro
gramează cu curaj antrenamente 
în aer liber, și de ce a fost ne
cesar să treacă atîtea săptămîni 
de la organizarea primului con
curs In aer liber, pînă la con
cursul de astăzi și de mîine?

Dar despre această problemă 
s-ar putea spune, dacă vreți, încă 
multe, foarte multe lucruri. Nu 
aceasta ne-a fost însă intenția. Am 
dorit numai să prezentăm proble
ma în prima ei formă. De aceea, 
nici nu ne sînt necesare răspun
suri, ci— fapte!

y ROMEO VILARA

Joi seara, ta marea sală a Pa
lat uhu Feroviarilor din Moscova, 
Mihail Tul a fost ovaționat minute 
în șir cind pe tabla la care se de
monstra partida sa eu Toiuș a a- 
părut inscripția .negrul cedează*. 

■Deși Bronstein nu terminase încă 
întnnirea cu Holmov și (teoretic) 
avea șanse 
poziția era 
chiar și cei 
•Ie șahului 
rezultatul 
fi decît remiză. Așa s-a 
timplat Cîteva minute mai tîrziu 
el a accep'at egalitatea propusa 
de Hohnov, rezultat care consfin
țea In persoana Tui MIHAIL TAL 
pe noul campion al U.R.S.S.

Cum l-a învins Tai pe Toluș? 
Intr-un slil magistral de atac, prin- 
tr-un joc îndrăzneț, din oare n-au 
lipsit sacrificiile. To tuș este al 
cincilea mare maestru care, în ac
tualul campionat, pleacă steagul 
în fața lui Tal. Al cincilea și de 
altfel, ultimul învins al... maestru
lui Tal, pentru ca de joi seara tî- 
nărul șahist dtn Riga a pășit în 
rîndul marilor maeștri. O merită 
cu prisosință, deși la numai 20 
de ani cîți numără Tal faptul este 
ieșit din comun, puțini fiind șa
hiștii care au dat dovadă de o 
asemenea „precocitate".

Keres a cîștigat la Antoșin. O 
victorie care l-a ajutat totuși să 
împarlă locurile 2—3 cu Bron
stein.

Celelalte partide s-au 
și au fost reluate ieri 
miază.

MOSCOVA (serviciul 
radio). —» Reluarea partidelor 
trerupte din ultima rulndă nu mai 
putea aduce modificări în confi
gurația primelor trei locuri. Astfe’, 
Spasski învingîndu-l pe Stolear a 
reușit să-l ajungă pe Toluș îm
părțind locurile 4—5 în clasa
ment. După remiza rezultată în 
întîlnirea Hasin-Petrosian, Kor.« 
cinoi a forțat cîștfgul la Gurghe- 
nidze, egalîndu-1 la punctaj' 
pe campionul Moscovei, Fără

sâ-1 ajungă pe lider, 
de așa natirrâ Incit 
mai ptifn erodiți în 

își dădeau seama că 
partidei nu poale 

și în-

Țntrerupt 
după

nostru

joc s-a încheiat remiză partida 
Aronsoo-Taimanov. 'Același „deșno 
dămînt l-a avut disputa NeimețdJ-., 
nov-Aronwi. dar nu înainte de a se j 
fi făcut 66 mutări.

In felul acesta configurați* pri- ’ 
meior locuri ale dasamentuhii'este 
următoarea :

1. Mihail Tal 14. 2.-3- Keres, 
Bronstein 13‘/ît 4.—5. Spasski, To
las 13, «. Holmov 12‘/„ 7.-8.
Korcinoi, Petrosjan 12 puncte.

Vă reamintim acum loturile cara 
vor evolua la 3 martie. Sînt schi
țate și formațiile probabile. .Men
ționăm câ FIECARE ECHIPA VA 
FOLOSI TOATE REZERVELE.
CATEGORIA PESTE 40 DE ANT

SELECȚIONATA ALBASTRA 
(ANTRENOR RUDY WETZERJs 
David — Sfera, Juhasz, Alba —* 
Vintilă, Lupaș — Bogdan, I. Mol
do veanu. Baratki. Ploeșteanu, Că- 
pușan. Rezerve: P. Radulescu, Co
lea VOcov, Stanciu, Bărbulesa* 
Brandabura. Co nstantinescu-Greta, 
Csomag. I

SELECȚIONATA ALBA (Alfa 
TRENOR COLOMAN BRAUN)• 
Șepci — Burger, Kotormany, Le*- 
gheriu — Wetzer III, Rafinski -* 
Bindea, Beke, Reuter, Schwartfc 
Dobay. Rezerve: Markî, Slivăț. te» 
nescu-Crum, Oțeleanu. GorgoriK 
Fieraru, lovicin, Schi Ier u. Coclșk
CATEGORIA PINA LA 40 ANI

SELECȚIONATA ALBASTRA 
(ANTRENOR: EM. VOGL); V. 

Stănescu — Ghjurițan, Pall, BU- 
băilescu — A. Nlculeșcu, Siclovaa 
-- Fabian, Marian, Gică Popesc** 
Torjoc, E. lordache. Rezerve: Savu* 
Gh. Petrescu, Catană, G. Bărba» 
tescu, Lungu .

SELECȚIONATA ALBA: (AN
TRENOR: FR. RONNAY): Tr. te» 
nescu — Ambru, Mladin, Novac —* 
Reinhardt, Zilahi — Naghy, Covad 
IV, Flamropol, Socec, Tr. lord*» 
clie. Rezerve: lordăchescu, Darofc» 
G. Teodorescu, Pepelea. Oaat» 
Schertz.

^pe Stadionul Republicii, pentru »-i 
'vedea pe vechii internaționali p« 

care nu-î cunosc decît din auzite* 
Pînâ .la.3 martie, foștii internme 

ționali folosesc timpul eu grijă, 
.antrerdndn-sa (nu e puțin lucnș. 
sâ susții la 40 ani, un meci de 9B> 

(continuare In pag. a 6-a)
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Artiștii Operei 
acelea de

în alte roluri 
sportivi...

r
I Așa se dezvoltă tradiția sportivă

f - rareori, in exercițiul 
/I funcțiunii sale, re- 

porterul sportiv își 
îndreaptă pașii șl spre... 
instituțiile de artă. Să fim 
binelntelesi. Este vorba, 
firește, doar de aspectul 
profesional al problemei, 
deoarece activitatea spor
tivă, pe care el o urmă
rește, pulsează pe stadioa
ne, in bazine sau in săli 
de sport... lată însă^că, 
deunăzi, cu prilejui u: c. 
vizite la sediul asoci di i 
Știința, am întltnit cileva 
personalități' bine cunos
cute in lumea arjis icâ: 
artistul einerfi iȘcrbân 
iTassian, interpret desă
vârșit al unor roluri ma
jore pe scena Operei de 
Stat, Valentin Teodorian, 

‘ prim solist al Operei, An
drei Pancova, maestru 
corepetitor și o întreagă 
pleiadă de tineri din an
samblul Teatrului de Ope
ră și Balet, care se în
dreptau spre clubul spor
tiv al Operei, aflat în ace
lași local.

— Cu ce ocazie pe 
aid?... l-am întrebat noi.

Șerban Tassian, artist 
emerit al R.P.R., mtr-un 
rol mai puțin cunoscut: 
acela de șafrist

(foto: N.' N'iculeseu) ‘

dotlat luptele, ne-a spus 
el, totuși nu mă pot des- 

de

INCEP CONCURSURILE 
SPORTIVE ALE 

OPEREI I...

ue-... ne-a răspuns o 
che cunoștință a noastră, 
a reporterilor sportivi, re
gizoral Bob Massmi De 
sigur, vă mai amintiți ■ 
de tînăra speranță din 
sportul luptelor, fostul 
campion, al Capitalei la 
juniori; „Deși am aban-

părți întru • totul 
sport"!

— ??•?
— Fac parte din 

pa de tenis de masă 
perei alături de Arcadie 
Koleda și Anatol Dumir 
trescu, ambii din corpul 
de balet. Printre jucătorii 
buni e bine să ! amintim 
însă și ne Valentin Teo- 
dorian. In plus mă ocup 
si de coordonarea activi
tății sportive a cercului 
tiostru. Azi, <ie pildă, în
cep campionatele de casă 
la șah și tenis de masă, 
prin care se uțmgrește

echi- 
a O-

selecționarea elementelor 
fruntașe, care vor repre
zenta Opera în concursu
rile organizate de colecti
vul sportiv Progresul

— Sînt singurele spor
turi care au „priză" prin
tre actorii Teatrului de O- 
peră și Balet ?

— Nicidecum ! Alături 
de acestea, fotbalul își a- 
re un loc bine stabilit. 
Participăm Jă campionatul 
interteatre, la cart anul 
trecut am ocupat locu! 
II, la egalitate de puncte 
cu echipa Teatrului Ar
matei, cîștigătoarea com
petiției. Amintesc totoda
tă că am pășit la orga
nizarea secției de scri
mă. care se bucură de 
îndrumarea competentă a 
campionului național Gri- 
gore Neeidce, actualmen
te în orchestra Ogerei. 
Deocamdată, ne gfidmi 
numai la floretă, îndrăgi
tă de pe acum de aproa
pe toți artiștii noștri.

— Altceva ?
— Priviți în sală ! v>i 

cu un gest larg, volt bitul 
nostru interlocutor ni-l 
indică pe maestrul Șer- 
ban Tassian. care la o 
masă de șah tocmai în
cepea o partidă în com
pania lui Andrei Panco
va.
DF. LA RUGBI LA ȘAH...

Fostul internațional 
„de rugbi. care a 
reprezentat țara 

noastră in 1928 in fnțV- 
nirile cu Italia

lano și Bergamo, este 
lăzi un pasionat al... 
hului; dar nu numai 
simplu diletant, ci un ju
cător valoros. Ce mărtu
rie mai elocventă, decît ‘ 
remiza pe care maestrul 
Șerban Tassian a obținu
t-o de curînd, intr-un si
multan dat la clubul O- 
perei de campionul țării, 
Dr. Octav Troianescti?

— Cum se explică pa
siunea aceasta pentru 
șah ?

— Joc cu aceeași plă
cere, cu care parcurg fi
lele unei cărți bune sau < 
studiez un’rol interesant ' 

Șahul, în esență* îl con-*' 
sider un prilej Ale destin- i 
dere, în chica unor apa
rente eforturi de gîndire 
pe care le cere. Dar des
pre șah, v-ar putea vorbi < 
tot atit de bine și alți co
legi de ai mei, cum ar fi 
maestrul Jean Rtniescu, 
George Corbeni...
însă 
și ei 

p
toate
pre activitatea sportivă ca
re pulsează printre adep
ta moderni 
lor muze 
pomena și

as- 
fa- 
ttn

de la Ah

„TRUPA VESELA” LUCRU

Păcat 
că nu se află acum 
aici.
lâcute, discuția cu 

maestrul
Tassian
cele afla-e

Serban 
ca și 

des-

a» antice- 
Tha'ia, Mei 
Terpsichora.

ST AMAT.
D. CALIMACH1

Cînd intră în poarta celor din 
„cartier” al 24-lea gol, „căpița- 
♦iul” declară meciul iucaL Echipa 
liceului cîștigase partida ia un 
scor astronomica 21- 3!

— Să le mai aud nlispu’ la ăia 
de la școală, că nu facem, bă nu 

» dregem.- Echipă mai bravă ca 
a noastră, ia „sesneleceii.jtilcr” nu- 

^Jniilnzsc ei, așa, ne toate drumu
rile. Ei, și-acum la școală băieți, 
avem de lucru... ,

...Burși, însărcinatul cu probleme 
-tehnice ai „trupei
vesele", coborî

unul nu cumpără 
chifla...
a coniinupt apoi

ir-rptc-xieodată, o- _J g §|I C A T I C L 
eoii, prudent, „pri- ;—■

• 1- ____ ii ..„zmejdioasa" ușă 
a cancelariei și după ce se_ asi
gură că nu-1 văzuse nimeni, sc

■ strecură afară, în curtea .școlii. 
►M-apucă să &e. dezmeticească însă 
• de pe urma spaimei pe,.care i-o 

pricinuise temerara „recunoaștere”, 
că se și trezi înconjurat •. era „tru- 

:rpa veselă”, în tot plenpi ei,
— Al naibii mai ești mă Burși I 

Lăcustă, nu altceva! Sportiv ca 
noi ar fi trebuit să fii, nu simplu.„ 
tehnician.

— Mă băieți, eu zic s-o dăm 
'dracului de treabă. Chiuleulă, chiu, 
leală, dar... cum să vă spun... a- 
cum se încheie trimestrul, și noi... 
Voi știți ce fac ceila^i sas ?, con
tinuă el oftîmi. Et. bine, aflați că-i 
de rău: i-a scos la .șmotru", ali- 
niați ca la paradă. După cite am 
prins eu, nu sintem absenți; nu 
ne-a dat prosiu-ăla lipsă-. D-aia 
zic s-o lăsăm baltă si cum sună, 
intrăm pe șest. în clasă!

— Încă unul slab de înger! Cf 
-ți-a venit nenicule? — se rățoi ia ) 
iei Dan Dobrescu — „căpitanul”. \ 
\Vorba e. vin “ăia sau nu vin ? Mă 
■„semettcefistilor”, voi n-aveți idee 
<ce program am pregătit pentru 
■azi. ..Primo”!...

Ptifm mal tîrziu, pe calea Do
robanți,- „trupa veselă” 
...autoporeclește grupul celor li 

■elevi, transferați de la 
mici la liceul Caragiaie) 
tse alăturaseră alți cîțiva 
langil de prin clasele a lX-a 

.•a X-a, trecea la fapte. „Căpitanul”- 
lochi un centru de oîine mai aglo- 
unerat și (credincios sfatului ținut 
-i,ad-hoc" 1) lansă ^.dispoziția :

— Toată lumea clte-o chiflă! 
ISe aude? Una singură!

— F. tn regulă! S-a-nțeles „că- 
pltane”... ♦

Sînteți curioși să aflați ce-a ui- 
rinat ? Ei, bine, imagina ți-vă an 
'centru de pîme înțesat (ca în prag 

sărhători I) unde apar, ca din 
«senin, o grămadă de „cumpără-

Jori". Și nici 
mai mult de-o

...„Diștcacția”
la magazinul „Comalrment”, de pe 
bulevardul Magheru, în Cișm.giu, 
la ciifematograf. pe „bulevard"... 
Abia seara, tirzfti, după o partidă 
de baschet, în care, vorba ..căpi
tanului”, pentru un singur pune» 
era să „iasă cu cucui”, trupa s a 
retras, obosită, pe Ta oomicflît... 
Dar rm înșiruit atitea îtHimpUri- 
și era să uițăm tocmai principa

lul ? cine sînt „e- 
roii" ? E bine să 
vf-j prezentăm :, 
„Căpitanul".* elev 
„în rezervă” Dan 

Jt Dobrescu, clasa 
X-a F, școaia medie mixtă nr. 7 
„I.L. Caragiaie”, din Capitală. 
Performanțe:, corijent la .. 7 ma
terii I Ocupațiile zilnice : ; mingea, 
^mievardjil”, cinematograful...

Ceilalți, Lungescu. Măreț, Mer
curian, Voitan, Oțelea. Zinc Bebtj 
(lista nu e completă), prezintă 
„cărți de vizită” la fel de intere 
sanie: corijenți la minimum 3 ma 
terii l Ce se va întîmpla eu viito- 

„ jul acestor tineri. xare făcind pa
radă de calitățile lor de „mari 
sportivi”, desconsideră și tulbură 
activitatea celorlalți > La această 
întrebare «ini dai ori să ră^undă 
profesori», mâf ales părinții 1 

E. SOCOL

Spartachiada de 
iarnă a tineretului

In antet: Coiecuvut sportiv 
Recolta Turnu Severin. 
Dedesubt: Cartea de aur 

1956. Și acum, cîte ceva despre 
fiecare dintre aceste două 
enunțări.

...COLECTIVUL 
RECOLTA TR. !
6 cercuri sportive, 
măr total de 549
9 secții pe ramură de sport 
(atletism, baschet, lotbal, hand
bal, șah, schi, tenis de masă, 
volei, popice): cuprinzînd 264 
sportivi legitimați; o comisie 
G.M.A. activă, formată din T. 
Dum trescu, E. Merițsn și Pe 
trică Eugen, 
care a reușit să 
angreneze din 
cercuri un mare 
număr de as 
piranți G.M.A.
(122) și să rec.
tători de insignă; o bază ma-- 
terială creată în general prin 
forțe proprii (6 terenuri de volei, 
o popicărie, un patinoar și un 
club, dar o magazie de echipa
ment destul de anemică). Consi
liul colectivului este format din 
oameni serioși, dispuși să-și în
deplinească cu cinste sarcinile, 
să răspundă prin fapte încrede
rii acordate de adunarea gene
rală de alegeri (președinte 
Fîcu Stern). Toate aceste as
pecte, completate cu o vie par
ticipare la Spartachiade (in 
vara anului trecut: 497 parti- 
e panți) și la numeroasele com
petiții de casă, redau un sumar 
profil... cifric 
tui colectiv.

„CARTEA
Sub această __

țtoasă și relativ 
cunde, de fapt, o 
sântă inițiativă, 
despre un raport, în cifre, gra
fice și desene, care cuprinde ca 
o oglindă întreaga activitate a 
colectivului sportiv pe anul

SPORTIV 
SEVERIN : 
cu un nu- 

I membri:

l'JSo. uupa un desen (destul de 
reușit) al clubului colectivului, 
urmează o prefață explicativă, 
apoi capitole privind sectoarele 
colectivului.

Iar acum, cîteva cuvinte des
pre importanța acestei „Cărți 
de aur“, ca inițiativă. Dacă o 
vom privi sub un singur as
pect, acela al încercării de a 
pune o temelie tradiției acti
vității sportive în întreprinde
rile industriale forestiere din 
Tr. Severin, ea ne va apare to
tuși ca deosebit de prețioasă. 
Să ne explicăm: sînt foarte pu
ține cazurile .în care, rapoartele 

activității din 
anul precedent 
constitue cu a 

vârât un sti
mulent- in mtin 
ca pe anul vii- 

sînt multiple și

(așa se

SMTCF, 
căreia i 

chiit-
Și

DE AUR 
denumire 

naivă 
foarte 
Este

1956... 
oreien- 
se as- 
intere- 
vorba

Au început concurs™ etapei a doua
De la 1' leu.uarle,

Spartacîuzjleî de izrcâ a tu 
au promovat intr-a «apâ
■aaci: lua iiiou-iu:

Aceariâ trecere de la < 
pe colectiv (care a constituit, 
fapt, etapa de masâ a acestor 
moașe intreceri) la faza raK 
prilejuiește ttr.erilor care s-au 
lificat o dublă satisfacție: aeee 
a reprezenta mal drpi.-r. In 1 
cere, culorile colectivului <ttn 
Iac parte, precum și bucuria 
care o oterțt Gectre aou,
drumul măiestriei.

Și prlmâe concursuri au șl 
ceput.

Vn telefon primit zilele trecute 
de la corespondentul nostru cLn 
Botoșani. I. cojocar», ne-a pus In 
posesia primelor rezultai;

„Alo: A1OOL_ Redacția?— Vă ro? 
să no Lap: in craștu nostru au avut 
loc duminică dimineața întreceri in 
cadrul etapei a deua. etapa raio- 
aală ia gimnastică, șah și tenis de 
masă. La gimnastici (blicU), au 
ieșit învingători reprezentanți școlii 
medii nr 1. La fete, școala medie 
nr. 2 și-a luat revanșa, gimnastele 
de aci, foarte bine pregătite, etști- 
gind autoritar concursul*’—

șt rezultatele primului concurs or- 
gartizat aici. In nordul Moldovei, 
se aștern pe hîrtie_. La fel da ln- 
teresar.te, partidele de șah, au 
ștituit un „punct de atracție”, 
ttgâtorul concursului masculin, 
sile Saftian (Recolta) a lăsat o

cerc 
pe 
pe

în

mocaâ impresie. Aceîrași cuvinte 
despre Clara Braunștein care a în
vins In turneul feminin..

Concursul de ter.ls de masă a 
aiuir.dit in dispute sui- —culoase, 
îurnlzlnd întreceri mint cplauriate. 
Locul I la simplu iste n-a putut C 
decis și ei a fost împărți: intre Ilea

na Andrțieșși Natalia Ciobanu (am
bele de la Progresul), care au acu
mulat același număr de viciorii. 
Tot lor le-a revenit și titlul la du
blu. Alte rezultate: simplu băieți: 
Aron Letter (Progresul); dublu bă
ieți: Buchmann-Leiter (Progresul)—

Din Bacău, corespondentul nostru 
regional. Victor MlhâiU, ne trimite 
știrea că schiorii care s-au. calificat 
în etapa raională au luaf startul în 
concursurile organizate, cu acest 
prilej, pe pirtiile de la Slănicul Mol
dovei (Tg. Ocna), Izvorul Muntelui 
(Bieaz) și valea Drobului (Silnic), 
In Valea Probului comSțiile de con
curs au rost extrem de dificile (ză
padă moale, gheată și, pe alocuri, 
porțiuni cu Iarbă). In ciuda acestor 
piedici schiorii s-au comportat bine. 
De reținut că schiorii din comuna 
Valea Rea au concurat pe schiuri 
confecționate cu mijloace proprii 
Campionii -raionali la schi sînt ur
mătorii: Juniori: Petru Bemath (Șc 
medie Tg. Ocna); junioarț: Floren
ța Bucur (Progresul Tg.. Ocna); se
niori: Andrei Szigety (Progresul Slă- 
nic) și Titi Diaconescu (Recolta Gro
pile).

tor. Motivele sînt multiple și 
unui dintre ele pște dificultatea 
de a întocmi o evidență sufi
cient de ușor de consultat. In 
schimb, în „Cartea de aur” a 
colectivului Recolta Tr. Seve
rin totul este clar, de la rea
lizările pur cifrice și pînă la 
graficele ilustrative, de ia ac
tiviștii care s-au evidențiat și 
pînă la sportivii care au obți
nut performanțe mai bune. Fie
care cifră, fiecare grafic, fie
care nume, constitu’e în acest 
fel un stimulent de a atinge 
și de a întrece realizările din 
trecut.

Deci, departe de a considera 
„Cartea de aur” a colectivu
lui Recolta Tr. Severin ca o 
simplă fanfaronadă, noi vedem 
în ea încercarea unui grup de 
oameni inimoși de a crea un 
punct de plecare pentru o acti
vitate rodnică în viitor, de a 
ilustra în mod convingător și 
clar realizările .tinsurile și 
perspectivele activității sporti
ve d’.n cadrul întreprinderii. 
Iată de ce am socotit necesar 
să consemnam în cîteva fîn
duri această inițiativă, pe care 
am mai intîihit-o sub forme di
ferite și în, alte colective ale 
asociației Recolta (la Giarma- 
ta de exemplu). Am făcut-o în 

■speranța că ea va fi urmată și 
dezvoltată de cit mai multe co
lective sportive care, în sfîrșit, 
ar trebui să se preocupe de 
crearea unei tradiții sănătoase, 
chezășie a constanței activității 
sportive și a atașamentului 
sportivilor față de colectiv.

V. A.

1
0 zi de neuitat...

„Yves Montand va fi printre noi!“... 
or veni și Angelica Rozeanu și 

Ellâ Zeller!"...

Vestea străbătuse secțiile imen
sei fabrici de confecții... Și. deși 
crainicul stației de radfo-ampliti- 
care o repetase cu o regularitate 
de "ceasornic, totuși ea continua 
să fie comentată cu aprindere.

Se terrtiinase munca primuiui 
schimb cînd pe poarta mare a fa
bricii de confecții din dealul Co- 
trocenilor, își făcea apariția, fa
miliar, prietenos, Yves Montand!

El i-a felicitat primul pe hami-
âBcii muncitori textiliști, le-a strlns 
’'asmîna cu căldură, prietenește,fe- 

licit! ndn-i pentru succesele lor, de 
care a aflat și e bucuros... Apoi, 
el a urcat pe scenă și în fața să
lii arhipline, în fața acestor oa
meni veseli pe care abia îi cunos
cuse dar îi și deveniseră dragi, a 
vorbit; a vorbit prin cîntec și vo
cea lui caldă, i-a cucerit...

A zăbovit mai mult, în mijlocul 
acestora după recital... Strîngeri 
de mină, autografe: așa l-au cu
noscut muncitorii de la fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ pe 
celebru] cîntăreț francez...

Și pe scenă au apărut alți „ar
tiști", cei ai paletei: Angelica Ro- 
zeanu, Ella Zeller, Gantner, Ha- 
rasztosi, Pesch. Lotul republican 
de tenis de masă care se pregă
tește pentru viitoarele campionate 
mondiale din capitala Suediei, a 
ținut să facă o demonstrație în 
fața miilor de muncitori de aci. 
Un fel de „examen", fiindcă deși 
nu evoluau în atmosferă de veri
tabil campionat, totuși, spectato
rii s-au dovedit extrem de exigenți 
și evoluțiile reușite (Angelica Ro- 
zeanu-Harasztosi; Zeller-Golopen- 
ța) au fost răsplătite cu aplauze 
entuziaste.

..Mult succes la Stockholm!”, 
le-au urat, la plecare, miile de 
muncitori încînlați de după amia- 
m plăcută pe care le-au oferit-o.



Sauer (C.C.A.), pe care îl vom vedea în turneul final de handbal 
masculin de sală. în plină acfiune.

Un telefon de la Sibiu și o 
scrisoare venită din „creierii 
munților", ne-au informat des
pre viitoarea activitate a alpi- 
niștilor de la Progresul Sibiu 
și a celor de la asociația Di
namo.

Telefonul l-am primit de la 
corespondentul nostru Mircea 
Vlădoianu, el însuși un pasio

nat alpinist, care ne-a furnizat 
date privind activitate»- alpi- 
niștilor de la Progresul Sibiu. 
In momentul de față, aceștia 
parcurg creasta Carpaților me
ridionali. El, împreună cu Ma
rius Constantinescu și Wil
helm Herbert au luat miercuri 
20 februarie startul în traseut 
pe care și 1-au ales și care are 
o lungime de 600 km. Plecarea 
s-a dat de la băile Herculane 
și peste 35 de zile alpiniștii din 
Sibiu vor ajunge la Sinaia

Despre activitatea alpiniștilor 
de la Dinamo ne-a scris Tudor 
Hurbean. Am informat la timp 
pe cititorii noștri despre inten
ția lor de a parcurge creasta 
meridionalilor. De data aceasta, 
Tudor Hurbean ne informează 
despre primele greutăți pe care 
le-au 
acestui 
gheață etc. Ei au plecat tot x 
de la băile Herculane, la 15 v 
februarie. împreună cu Tudor Q 
Hurbean participă la această 
traversare Nicolae Jitaru și Ion v 
Pușcaș.

Tocmai cînd ne pregăteam să v 
încheiem aceste rînduri, am pri- x 
mit vestea că o nouă echipă a x 
pornit în traversarea aceluiași <? 
traseu. La 21 februarie au luat X 
startul tot de la Herculane o X 
echipă a C.C.S., alcătuită din X 
Tudor Florian, Ion Mihai, Geor- a 
ge Atanasiu, Ion Chiciorea, x 
Gheorghe Cristea, Stan Florin,

Pentru prima oară, anul aces- X 
ta trei echipe au pornit — con- a 
comitent — în parcurgerea a- X 
cestui traseu atît de dificil. X 
Trebuie să spunem că este un A 
succes. X

Concursul republican de hand
bal de sală se acrooie de siirșit 
Nu de mult s-a încheiat etapa fi
nală a acestei competiții rezervată 
echipelor feminine, iar în primele 
zile ale lunii martie va începe 
turneul ima! pentru 
masculine. Faptul că în aceeași 
competiție participă formaț'i care 
au ieșit învingătoare în cele trei 
serii (București. Timișoara și Ora
șul Stalin), precum și cele care 
au cîștigat turneul de calificare 
este un indiciu sigur că vom asis
ta la partide viu disociate și de 
un ridicat nivel tehnic.

In 
pe'e 
avea 
ceea 
rîfor

lor: națiile

plus. spre deosebire de echi- 
feminine, cele mascuihie vor 
la dispoziție sala Fioreasca, 

ce constituie un element hotă- 
în buna desfășurare a jocu-

riloir și, tirește. în asigurarea unui 
nivel tehnic și tactic corespunză
tor unei finale.

Cele opt formații participante 
la această competiție au fost îm
părțite în două serii astfel: SERIA 
I: C.C.A., Știința Iași. Energia Fă
găraș, Dinamo București; SERIA 
II-a : Știința Timișoara, Știinfa 
Galafi, Energia Timișoara, Dina
mo Orașul Stalin.

Programul după care se va des
fășura întrecerea finală este urmă
torul : t MARTIE : Știința Galați- 
Energia Timișoara; Știința Timi- 
șoara-Dinamo Orașul Stalin; Ști
ința Iași-Energia Făgăraș: C.C.A.- 
Dinamo București: 2 MARTIE : 
Știința Galațî-Dinamo Orașul Sta
lin : Știința lași-Dinamo București; 
C.C.A.-Energia Făgăraș : Energia 
Timișoara-Știința Timișoara; 3 
MARTIE: Știința Timișoara-Știin- 
ta Galați: C.C.A.-Știința Iași; 
Energia Fâgăras-Dinamo Bucu
rești; Energia Timișoara Dinamo 
Orașul Stalin. In ziua de 5 mar
tie vor avea loc jocurile finale du
pă următorul sistem: echipele cla
sate pe primul loc în fiecare se
rie își vor disputa locuire 1—2, 
echipele clasate pe locul II in fie
care serie tși vor distrata locurile 
3—ț și așa mai deoarte. Interesant 
de subliniat este faotal zi pentru 
turneul final al echipelor masculi
ne colegiul de arbitri a hotărît sâ 
invite o serie de arbitri din pro
vincie. fapt care va contribui desi
gur. în marP măsură Ia buna des
fășurare a

Actualități din
partOlor.

ciclism

întîlnit în parcurgerea 
traseu: viscol, ger.

X

„CUPA PRIMĂVE
RII* LA CICLO-

CROS
Mîine dimineață ci

cliștii vor lua din nou 
startul într-o compe
tiție de ciclocros: „Cu
pa Primăverii*. în
trecerea este organi
zată de consiliul 
orășenesc al asociați
ei Energia în colabo
rare cu comisia oră
șenească de ciclism. 
Startul se va da la 
ora 10 din fața Sta
dionului 
(intrarea 
Muncii) 
mfrid să___  ____
în fața stadionului.
IN PERSPECTIVA, 
O NOUA COMPETI
ȚIE INTERNAȚIO

NALA: CURSA
MUNȚILOR

Este probabil ca a- 
nul acesta la tradi
ționala întrecere ci- 
clistă „Cursa Mun
ților", organizată de 
asociația Dinamo, să 
participe și cicliști de 
peste hotare. In acest 
scop organizatorii

Ingeborg Schmidt

23 August 
din Bd. 

sosirea ur- 
aibă loc tot

trimit invitații foruri
lor de specialitate din 
R. P. Ungară. R PF. 
Iugoslavia, R.P. Bul
garia, R.P. Polonă, R. 
Cehoslovacă. Fără în
doială că dacă la 
startul ediției din a- 
cest an a „Ciu-sei 
Munților* vor fi pre- 
zenți și alergători 
țările enumerate 
sus competiția 
contribui din P<m la 
verificarea generală 
a potențialului ciclis
mului nostru. De ase
menea, „Cursa Mun
ților* desfășurindu-se 
înaintea „Turului Eu- 
rooei* va F și un

dm 
mai

va

mijloc eficace' Je pre
gătire a reprezentati
vei noastre

TINERETUL 
SE AFIRMA

Din orașul Sta-
lin ne-a sosit o 
scrisoare prin care
corespondentul nostru 
N. Dumitrescu ne face 
cunoscută 
rodnică a 
fui școlii 
Martie 
Sub îndrumarea sa o 
serie de elemente ti
nere se af'rmă ca 
reale talente. Este 
vorba de ciclistele 
Maria Csedo și In- 
gebore Schaudt. pre
cum si de alegătorii 
Petre Soltuz, Ion Chi
riei. Peter Graef, Eu
gen Fînta, Cristea 
Nicoîin. Ion" Welther, 
Virgil Jica și alții. 
In comDetîții’.e de anul 
trecut ca și în primele 
ctclocrosuri din acest 
an. o carte dintre e- 
levii scolii de tineret 
au reourtat succese 
remarcabile.

activitatea 
antrenoru- 

de tineret, 
Ștefănescu.

RUGBIȘTII DE LA LOCOMOTIVĂ GRIVIȚA ROȘIE 
AȘTEAPTA CC ÎNCREDERE CAMPIOVATCL

Pe gazonul de un verde proas
păt, atît de familiar nouă, iubitori
lor de întreceri sportive, i-am rein- 
tîlniit zilele trecute pe rugbiștii 
feroviari. Sub conducerea antre
norului Gh. Pîrcălăbescu (care a- 
nul acesta, refăcut, își va relua șl 
locul în echipă !), jucătorii de la 
Locomotiva Grivița Roșie s-au reu
nit încă de la 10 iamteife, cînd au 
efectuat primul antrenament în 
aer liber.

Teatrul acestor intense pregătiri, 
terenul din Parcul Copilului, ne-a 
nemulțumit însă. Și dacă în mo
mentul de față, starea lui nu frî- 
nează entuziasmul cu care și-au 
început pregătirile foștii campioni 
ai țării, sîntem siguri însă că în 
viitor, ea va influența în mod ne
gativ buna desfășurare a partide
lor oficiale. Porțiuni de gazon 
complect distruse alternează cu al
tele bine îngrijite (nu însă de cei 
care au datoria să întrețină stadio
nul !) Și mai sînt anexeie... Pis
ta de zgură, caire-i ajută pe rug- 
biști în desăvîrșirea pregătirii fi
zice, se află într-o stare deplorabi
lă. La fel, nu pot fi folosite nici 
terenurile de baschet, de volei. 
Pdjmul este invadat de ierburi, iar

al doilea nu mai există. Satisfa
cem cu această ocazie și rugămin
tea antrenorului echipei feroviare 
trăgînd... semnalul de alacmă.

Am remarcat că din formația 
care a cucerit titlul de campioană 
acum cîțiva ani, lipsesc o serie de 
titulari, dar în același timp an 
fost introduși în echipă mai mulți 
tineri „capabili de fapte mc-i“, după 
spusele antrenorului Pîrcălăbescu. 
Lipsesc: Caligari, Ciobanii, Ena- 
che (care au cerut transferarea la 
alte colective) și Wad.in. acciden
tat încă de la meciul cu Energia 
Petroșani și care din păcate, va 
fi probabil indisponibil pentru în
treaga perioadă competițîonală. 
Nume net: Angliei Călinescu, cres
cut în echipa de juniori a colecti
vului, Castel Stănescu și Bostan 
(de la Locomotiva P.T.T.), Pili, 
etc. Echipa beneficiază anul acesta 
și de serviciile fostului fundaș di- 
namovist Petre Buda, care alături 
de Ștefan Nanu va întări linia de 
fund a feroviarilor. încă un amă
nunt : în afară de „veteranii" Co
cor, Pîrcălăbescu, Soculescu, Picu 
și Buda, toți ceilalți sînt tineri sub 
vîrsta de 26 ani.

După mai multe săiptămîrâ de 
pregătire fizică, echipa a trecut 
la o etapă superioară a programu
lui de .antrenament: tehnică indi
viduală și de compartiment, în ve
derea unei mai bune mînuiri a

balonului. In curînd vor începe 
partide amicale, cu care prilej va 
fi verificat potențialul acestei echi
pe mult mai tinere, dar n.ri ocna 
gene. Locomotiva Grivița Roșie 
pornește cu încredere anti acesta 
în campionat, hotărîtă să-și rea- 
fvrme pretențiile în lupta pentru 
Uliu.

Cine va intra în finala 
campionatului feminin de baschet?

Un răspuns pe care încearcă să-l dea rindurvle de mai jos

Asemenea băieților, jucătoarele 
noastre de baschet încep și ele 
miine campionatul. Conforrtiîn- 
du-ne principiul aplicat și în... a- 
vancronica întrecerii echipelor 
masculine vom da cuvîntui unui 
oaspete al rubricii noastre: antre
norul Grigore Avacaian, unul din
tre experimentați! conducători ai 
echipelor feminine. Și iată ce ne-a 
spus el:

„Referi ndu-mă la competiția 
propriu-zisă cred că seria întii se 
prezintă mult mai 
După părerea mea,

echilibrata. 
Locomotiva 

București, în evident progres și 
cu un joc mult mai organizat, are 
cele mai multe șanse pentru un 
loc în linală. Pentru al doilea loc 
care — notați bine — socotesc că 
va Ii decis de coșaveraj! — văd 
ca protagoniste pe Știința 1CF și 
Voința Orașul Stalin. Deși și Pro
gresul Oradea și FI. roșie Tîrgu 
Mureș pot răsturna calculele. E 
foarte greu de dat un pronostic 
atei! In seria a doua cred că se 
vor califica Progresai Invâțămînt 
București și Energia București".

Să vă prezentăm acum progra
mul primei etape a campionatu
lui feminin: Voința Orașul Stalia 
—FL roșie Tg. Mureș, Progresul 
Oradea—Știința 1CF (seria 1), 
Progresai FB ~ 
sul Mm. înv.
Cluj—Energia 
11a).

_Și să 
doua din 
Progresul 
gia Cluj, 
natno Oradea Știința Căuj—-Vo
ința Iași (seria 1). Locomotiva 
PTT București—Enigia Bucu
rești, Progresul Orașul Stalin — 
CCA, Dinamo Tg. Mureș—Știința 
Timișoara (seria Il-a).

lată și loturile echipelor 
nine:

Buc ureșt i—Progre- 
Bu coreț ti. 
București

reamintim

Știința 
(seria

pe av-o
campionatul masculin: 
Arta București—Ener- 
Dinamo București—Di-

femi-

PROGRESUL jap-TSTERCT, 
VAȚAMÎNTULUI EUCUREȘTT 
trenor E. M«aea) Adr-ana Florescu, 
Ana Firinude, Violeta Zăvădeacu, 
Elena Tintorescu, Anca Pop, Emilia 
Tottirațcu, Irina Rizescu, Rena Tă- 
năsescu, Raluca Manolache, Floren
tina Mîrșanu, Eveline Guttman, Ste
la Rusu, Julieta Nam lan.

FLAMURA ROȘIE ORADEA (an
trenor Ludovic Niji’l — Paraschi- 
va Nagy. Ana Kohelka. Clara Taub, 
Mtw-ia Zima, Mlgdalena Gaal, Eb-

TN-

sabeta Balogh, Eva Sebesi, OlgS 
Tbrzer, Maria Becinde, Eva Dienes* 
Anna Farkas, Ana Cociubei, Marga
reta Biro, Elisabeta Szabo, Lenka 
Sora.

ENERGIA CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI (antrenor Grigore Av«- 
chian) — Viorica Antonescu, Mady 
Eckerth-Volcu, Valeria Armâișescu, 
Levinta Diamandl, Hilde Eordogh» 
I.ivia Mușat, Constanța Pîrvu, Ma
ria Ouatu, Lidia Stroescu, Lucia 
Rusu, Maria Volca, Xenia Nistor.

PROGRESUL F. B. BUCUREȘTI 
(antrenor George Niculescu) — Dinat 
Manolescu, Liana Voinescu, Maria
na Bunescu, Aurica Boeru, Ecate- 
rina Butucaru, lavia Thomas, Ioa
na Odobescu. Anie Arhip Toboșarii, 
Victoria Teodorescu, Doina Florian, 
Magda Dumitrescu, Mioara Pir joi.

ȘTIINȚA BOLYAI CLUJ (antre
nor Alexandru Șerb an) — Elisabeta 
Szekely, Suzana Șeriian, Ileana Vin- 
czeller. Eva Papp, Ida Baria, Ana 
BereezM. Clara Mike, Maria Greța. 
Corina Moga, Speranța Salcă, Iu- 
!:ana Herat, Iolanda Tana, Maria 
Szabo, Maria Szekely.

PROGRESUL ORADEA (antrenor 
Emil Bl aga) — Iolanda Darabas. 
Marta Papp, Margareta Silahy, Eva 
juhasz, Ana Keresztesi, Marta Szi-* 
lagyt, Ma.-ia Kompan, Gizela Vădi, 
Ileana Tîrziu, Agneta Nagy, lutka 
Solinger, Maria Bauer, Ileana Vesz, 
Maria Bochis, Paraschiva Mihaly.

LOCOMOTIVA B.M. BUCUREȘTI 
Antrenor Sigismund Ferencz) — 
șteiania Tomescu-Dinescu, Doina 
Vasilescu, Antoaneta Sidea, Eva Fe
rencz, Simona Poenaru, Anca Spi- 
ridoneanu, Magda Niculescu, Vio
leta Constantin, Mioara Luca, Elena 
Friciu, Mioara Gabroveanu, Elena 
Stroe.

ȘTIINȚA I.C.F. BUCUREȘTI (an-, 
trenor prof. I.eon Teodorescu) — 
Zamfirița Belu, Teodora Simiones- 
cu. Lucia Popescu, Irina Boldog- 
Boghiță, Niculina Ionescu, Clara 
Szepesi, Silvia Popescu, Stela Nan- 
cu. Lucia Nink, Patrița Sisu, Cons
tanța Dalben, Virgina Săndulescu, 
Ana Crivăț.

FLAMURA ROȘIE TG. MUREȘ -* 
(antrenor Gheorghe FUIop). — Irina 
Agaston, Geta Fiilop, Ecaterina Kat- 
hari, Maria Kari, Olga Katona, Iu- 
liana Kosa, Maria Kovaci, Viorica 
Kobie, Margareta Rogobete, Marga
reta Szombathi, Irma Szdcs, Paras- 
chiva Va.-ga, Ida Zoltan, Irina Ma
jor.

VOINȚA ORAȘUL STALIN (an
trenor Gheorghe Roșu). — Haneloro 
Krauss, Elena Roșu, Octavia Cucu
ruz, Stela Tampa. Anelise Mer- 
gher, Rodica Pop, Marie-Luise Kop- 
fel, Eugenia Zîrnoveanu, Hermine 
Kasper, Margareta BolOnl, Eugenia 
Cercel.

Pe urmele materialelor nepublicate!
MAI APROAPE DE NEVOILE SPORTIVILOR

„Unele materiale sportive, ca 
sulițe, discuri, grenade, fabri
cate de întreprinderea „I.P.R.O.- 
F.I.L. Republica Sibiu“ se 
bucură astăzi în rîndurile celor 
care se aprovizionează prin 
magazinul l.D-M.S. din Or. Sta- 
*in de tct mai putina prețuire", 
ne anunță corespondentul nos
tru voluntar N. Dumitrescu. 
„Construite dintr-un lemn uscat 
și noduros, prost lipite, schiu-; 
rile populare și cele pentru per
formanțe executate de această 
întreprindere, devin uneori inu
tilizabile chiar înainte de a se 
vinde.

De asemenea, bocancii de schi 
confecționați de cooperativa „în
călțămintea* din Timișoara și 
„Sporting* din Tg. Secuiesc nu 
sînt, impermeabili, iar cei de 
munte prezintă serioase deficien
țe în ceea ce privește vopsitul

» ’•> *

Două vecH rivale în luptă pentru un loc frunlaș în campionatul 
republican de rugbi: C.C.A. și Locomotiva Grivița Roșie. In fotografie 

cele două pachete de înaintași își dispută batonul

pielei și .montarea colțarilor. Ca 
să nu mai vorbim de plăsele 
pentru volei, fotbal și tenis con- ■ 
fecționate de cooperativa „16 
Februarie" din Sighișoara, a > 
căror sfoară nu este suficient t 
de bine răsucită și gudronată, | 
ceea ce duce la uzură înainte de | 
vreme. Toate aceste defecțiuni f 
de fabricație nemulțumesc ' pe J 
sportivii din Orașul Stalin' | 
care se întreabă, pe bună drep- I 
tate, cînd se vor hotărî furni- I 
zorii să fie mai atenți față de ? 
calitatea materialelor și a echi- ! 
pameniultii sportiv". |

Adresînd sezisarea de mai sus 
conducerii LD.M.S. din Bucu- . 
rești aceasta ne răspunde ur
mătoarele: ;

„Conducerea întreprinderii 1 
noastre a analizat cu atenția 
cuvenită sezisarea coresponden-, 
tului dvs., ea nefiind singură 
de acest fel. Este adevărat că 
unele articole ca: schiuri, sulițe, 
crose pentru hochei și discuri, 
deși în momentul recepționării 
îndeplinesc condițiile de cali
tate stabilite de normele tehnice 
respective, după cîtva timp de 
depozitare, din cauza lemnului > 
insuficient uscat pierd din cali
tate. Pentru remedierea acestor 
lipsuri s-a luat măsura ca măr
furile preluate să fie recepționate 
cu mai multă exigență și în 
cazul cînd nu corespund ce
rințelor ele să fie respinse. In 
ceea ce privește încălțămintea 
pentru sport s-a hotărît ca a- 
ceasta să fie executată de un 
singur furnizor care a 
specializare în ramura 
tivă".

dovedit 
respec-

★
Toate bune pînă aici, 

însă ca și întreprinderile furni
zoare să dovedească în viitor 
mai multă grijă față de nevoile 
sportivilor noștri. .

Rămîne



BASCHET
In ami! 1956 baschetul mascu- 

ca și în 1955 un as- 
de cel feminin, pe 

total la ora ac- 
toate aspectele.

feminin. l,n general 
s-a contat pe numărul redus de 

din campionatul primei 
categorii. S-au înregistrat și unele 
progrese dintre care enumerăm: 
execuția cu ambele mîini a unor 
elemente de tehnică (pase, drib- 
ling,_ aruncări la coș), mărirea 
eficacității în aruncările la coș 
în special a jucătoarelor pivot, 
îmbunătățirea elementelor de miș
care în teren și în special a 

I ) schimbărtlar de direcție, îmbu- 
j ( nătățirea pătrunderilor. Sînt încă 
U slab și rar executate aruncările 
,ia Coș din săritură și semi- 
i cîriig, pasele variate din mișcare.

Pentru anul în curs trebuie 
” să se insiste asupra aruncărilor ÎÎ.di^l săritură cu o mînâ și cu am

bele muni, aruncărilor specifice 
preoților, elementelor de bază ale 
jocului de mișcare ca și asujira 
îmbunătățirii procentajelor la a- 
runcări, insuficiente în 1956 deși 
în progres față de 1955 (38% la 
aruncări din teren și 42% la 

- - — Din punct de
G vedere tactic s-au înregistrat și 
1 p-*ei progrese, cum ar fi la orga- 

n-nizarea atacului în fața unei apă- 
rrări om la om, contraatacurile, 
aoărarea cu aglomerare, combina
ții tactice elementare în două 

“ ‘ încă

Kn a avut c 
cendent tată 
care-1 depășe 
tuală, «ub to,

I ( schimbărtlar de direcție,
I ( nătățirea pătrunderilor. Sînt 
? ( slab și rar executate arun 

i da Goș din săritură și

E i arunca n din te 
tț aruncări libere).
5 vedere tactic s-4
' r-*ci
I rniz

i-râr
■ I ■nr
II •usau în trei jucătoare. Sînt
\ i slab executate blocajele și para- 
U vanele. De asemenea, o serie de

echipe care nu au jucătoare pivot 
< joacă totuși după formula 4+1 
4 în atac. La acest capitol ar tre

bui să se aibă în vedere pen
tru anul în curs o intens acare 
a pregătirii în ce privește d mar
carea jucătoarelor, apărarea lî 
Intercepție, schimbarea ritmului de 

precizia în aruncările la coș. 
Baschetul masculin. Ca aspecte 

sub care jucătorii au 
notăm : conducerea mingii și ușu
rința în ce privește execuțiile 
mai variate, înmulțirea procedee
lor de aruncare la coș, creșterea 
procentajului la aruncările libere 
și din mișcare, ameliorarea efec
tuării driblingului sub toate for
mele, o mai justă folosire a ele
mentelor tehnice în scop tactic.

Negativ: execuția prea r->ră a 
pasei cu pămîntul, insuficientă a- 
plicare în ioc a tacticii individuale 

<' ta acțiunile simple.
11 - Procentajele sînt 
<1 mulțumitoare, dacă 
<1 cu cele obținute în 
:' altor țări europene.

crescut

în general 
le comparăm 
campionatele 
S-au obținut 

43,34% la aruncările din nfșcare 
și 56,84% la loviturile libere. Va
loarea actuală a majorității ju
cătorilor noștri poate duce însă 
la realizarea unor procent a je su
perioare

Trecând la capitolul tactică este 
de rema-cat progresul înregistrat 
în privința aplicării unor proce
dee tehnîcn-tactlce noi în joc,

I'
. i

(•

L.. ..............,
l’s îmbunătățirii atacului pr.n di- 
<1 ferite „opturi" și a alegerii celor 
(' mai potrivite acțiuni în funcție 
<1 de posibilitățile și pregătirea ju- 
(' câtorîlor. S-a ameliorat, de ase- 
,(1 menea, finalitatea combinațiilor 
(1 tactice în atac și orientarea teo- 
f1 retico-tacticâ a jucătorilor. Există 
,(1 încă scăderi apreciabile la treoe- 
(i rea din anărare în atac și din 
1' atac în anărare, care se efec- 
(' tuează prea lent, ca și în ce 
<1 privește colaborarea dintre pătrun- 
,11 zători și pivoți Intre obiectivele 
‘ i cele mai importante pentru anul 

1957 trebuie să figureze o mai 
mare diversitate în învățarea și 
aplicarea combinațiilor tactice, ast
fel ca * ‘ .
joc să se poată construi în mod 
creator combinațiile cele mai in
dicate,

,e

Alexandru Gruia
DIRECTORUL DIRECȚIEI JOCURI SPORTIVE

DIN C.C.F.S./C.M.

Fără îndoială, mișcarea sportivă 
din țara noastră a cunoscut în de
cursul anului 1956 un progres în 
ce privește valoarea rezultatelor 
obținute la cele mai diverse ramuri de spori.

Astfel, incepînd icu excelentele rezultate obținute la cea de a 
XVl-a Olimpiadă și lerminînd 'cu repetarea cuceririi la tenis de masă 
a titlurilor mondiale la echipe și dublu femei, anul 1956 a arătat în
tregit lumi că varietatea rezuttatelar obținute de sportivii Republicii 
Populare Romîne, departe de a fi ocazională, reprezintă o urmare fi
rească a unei juste orientări a mișcării noastre sportive.

In ce privește jocurile sportive, trebuie menționate valoroasele 
campionate mondiale cucerite la tenis, de masă femei, precum și cîș- 
iigarea titlului de campioane mondiale la handbal de timp femei de 
către echipa noastră reprezentativă. In continuare sînt demne de 
amintit locurile II la băieți și fete la câmp, mondiale de volei de 
la Paris, remarcabilele rezultate obținute de rugbiști in patria rug
biului, Marea Briianie, unde au terminat neinvinși toate cele trei 
jocuri, frumoasa comportare d bascheibaliștilor (mai ales față de 
nivelul anilor anteriori) de data aceasta ei avind rezultate bune in: 
„Marele Premiu al orașului Sofia", „Cupa Eliberării' (Cairo), victoria 
asupra echipei Italiei. Șahul a obținui rezultate cu mult peste nivelul 
obișnuit prin V. Ciotiltea »— care s-a clasai pe locul 11 in turneul 
internațional de la Dresda >— prin performanțele obținute la Olim
piada de Șah de la Moscova •— unde echipa țării noastre s-a cali
ficai in turul final obținind victorii asupra Bulgariei, Franței, Argen-' 
linei — și prin calificarea în turul final al Campionatului Mondial 
Universitar desfășurat la Upsala în Suedia.

Aceste succese dovedesc că jocurile sportive au făcut in anul 
1956 un pas înainte, realizînd o creștere atît pe plan calitativ cît și 
pe plan cantitativ. Progresul înregistrat n-ar fi fost posibil dacă 
sportul nu s-ar fi bucurat de un sprijin deosebit din partea partidului 
și guvernului care au creat tot mai bane condiții de pregătire spor
tivilor noștri. De asemenea, un factor determinant în obținerea fru
moaselor succese din 1956 l-a constituit — fără îndoială — folosirea 
și aplicarea principiilor de pregătire ale sportului sovietic, principii 
bazate pe observații științifice moderne, precum și folosirea expe
rienței noastre proprii.

Dacă acestea sînt, pe scurt, cele mai tmportante succese, explicația 
trebuie căutată în felul cum s-a urmării ca in jocurile sportive să se 
aplice acele principii care stau la baza procesului de antrenament, 
care condiționează șl influențează in mod direct performanța în 
sine.

Anume s-a urmărit ca in activitatea anuală a echipelor să fie 
înlăturată perioada de întrerupere (spre ex.: rugbi) să fie scurtată 
pină la inexistență perioada de tranziție (in handbal s-a reușit aceasta 
prin angrenarea echipelor masculine și feminine în competiții de hand
bal redus pe timpul iernii), să se joace tenis de timp și să se orga
nizeze concursuri de sală în timpul iernii etc.

Performantele înregistrate! de 
rzemtativa noastră feminină 
o dovadă a progresului lu

ata c, 
apă-

din diferitele situații de

îmbunătățirea cunoștințe
lor teoretice, învățarea executării 
combinațiilor tactice în lanț.

In mod special se impune ca 
reprezentativa masculină să in
siste asupra următoarelor aspecte: 
executarea elementelor tehnice în 
mare viteză cu ambele mîini, 
perfecționarea sistemelor de cir
culație cunoscute în raport cu 
adversarul, îmbunătățirea apărării 
om la om pe tot terenul (pres
sing), combinații simple dar ra
pide de ° *-
stabilirea 
rare și

2—3 jucători în 
unui echilibru între 
atac.

HANDBAL

O victorie de prestigiu a re purtat reprezentativa de rugbi * a 
Bucureștiului asupra faimoasei echipe londoneze Harleaulns. In Joto- 

D. Ionescu, oprește, printr-un pla- 
(foto: M.

pîndîrea acestuia în 
denților, elevilor și 
Este folositor să se 
jocul de handbal în 
necesită, de altfel, și amenajări 
mai puțin costisitoare.

O mare importanță pentru dez
voltarea handbalului și progresul 
lui o are munca de instruire din 
cadrul colectivelor. In această 
direcție este cazul să se urmă
rească încadrarea unui număr cît 
mai mare de colective cu antre
nori corespunzători. Trebuie să 
se pună un mai mare accent pe 
organizarea competițiilor interne 
și a campionatelor de calificare. 
Ar trebui să se inițieze organi
zarea unor campionate școlare s 
orașe. Pe de altă parte, trebuie 
îmbunătățită muinca antrenorilor 
prin organizarea unui larg schimb 
de experiență între colegiul cen
tral al antrenorilor și uZJ-lte. 
colegii.

grafie, căpitanul echipei romîne 
caj sec, un atac al englezilor.
registrat de echipele noastre fe
minine cu ani în urmă. Multe ju
cătoare tinere și multe echipe noi 
(FI. Roșie București, FI. Roșie 
Sibiu) s-au impus în rândul frun
tașilor. In schimb, handbalul 
masculin nu a marcat progresul 
așteptat. Din punct de vedere 
tehnic, echipele n-au realizat în 
măsura necesară creșterea cores
punzătoare nivelului tactic al 
handbalului modern.

In acest sens nu stat cunoscute 
în suficientă măsură elementele 
de mișcare în teren, execuția op- 
turilor, încrucișărilor, fentelor, va
riațiilor de 
accentul pe 
multe din 
handbal în 
rării. Cel

ritm. Se pune încă 
un joc în forță la 

echipele fruntașe de 
special în jocul apă- 
mai deficitar capitol 

este însă cel tactic. In general, 
echipele noastre practică un joc 
la tntîmplare, bazat mai mult pe 
calitățile fizice ale unor jucători. 
De asemenea sînt echipe oare în
cearcă folosirea unor acțiuni tac
tice prea avansate față de posi
bilitățile tehnicii și valorii fizice 
a jucătorilor.

Pentru îmbunătățirea activității 
handbalului este necesar să se 
lărgească baza de masă prin răs-

Bănușj.
rîndul stu- 
m'ditarilor. 

înceapă cu 
șapte, care

celelalte

RUGBI
In ce privește tehnica 

s-a observat o creștere 
torii fruntași față de 1955, dar 
insuficiență față de necesitățile 
dezvoltării calitative a rugbiului.

De asemenea, la juniori, atît 1*

de bază 
la jucă-

Această orientare imprimată e- 
chipelor a contribuit ca printr-o 
activitate permanentă (cu toate lip
surile de ordin material, săli de 

să înceapă noul an competițional de la 
calitățile fizice de bază (viteză, forță, re-

sport adecvate) sportivii 
un nivel superior în care 
zistență, indemînare) au înlesnii o mai rapidă însușire a tehnicii șl 
tacticii.

Individualizarea antrenament ui ui, problemă pe cit de nouă pe 
atît de actuală, a fost urmărită cu un real interes de sportivi și 
antrenori. ~

■ Jntocmindu-se programe individuale de lucru, stabilinda-se norme 
de control la indici cit mai reali, s-a reușit ca în procesul intim de 
pregătire a sportivilor, ei să fie urmăriți și sfătuiți sub aspect 
psihic și fizic. S-a căutat adaptarea omului la efort șl stabilirea celei 
mai bune metode de lucru cu fiecare om în parte. In felul acesta 
lotul de rug’ i, prin colaborarea corpului de tehnicieni eu medicul 
comisiei centrale, Dr. Constaniinesca, a reușit să definească particu
laritățile de antrenament ale componenților lotului și să ajungă la 
rezultate

Tot în ce privește individualizarea antrenamentului, încălzirea 
este privită și apreciată în mod just de majoritatea echipelor și spor
tivilor. S-a ajuns acolo incit încălzirea să fie înțeleasă ca fiind strîns 
legată de particularitățile sportivului și deci adaptată prin mișcări 
și exerciții la specificul său de post în echipă.

Multilateralitatea, cerință de bază a sportivului modern, a fost 
urmărită tocmai în scopul ca pe de o parte variația in lucru, me
todă, mișcare și ritm să constituie un divertisment de ordin moral 
psihologic. Pe de altă parte, prin angrenarea în lucru a unor alte 
grupe musculare, in exerciții și jocuri diferite de cele din specia
lizare, s-a realizat o îmbunătățire a pregătirii multilaterale generale 
a sportivilor.

Bine înțeles s-au făcut și greșeli. Ele au subliniat șl mai mult, 
prin natura lor, necesitatea unui proces de instruire care să îndepli
nească și să îmbine activitatea continuă cu aplicarea, eforturilor mari, 
individualizare și multilateralitate. Considerăm orientări greșite în 
antrenamentul unor echipe și antrenori exagerata atenție acordată pre
gătirii fizice în dauna celor tehnico-tactice (C.C.A., echipa de volei, 
antrenor prof. V. Tibaru) sau aprecierea subiectivă a antrenorului 
Naumescu în ce privește calitățile și temperamentul jucătorilor noștri 
de tenis de masă, imprimîndu-le — ca urmare — un ritm de an
trenament lent.

Pentru a contribui la creșterea calitativă a jocurilor sportive în 
1957 și în special a celor rămase în urmă, ne propunem ca în rîn- 
durile ce urmează să analizăm, printr-o sumară trecere în revistă, care 
au fost realizările și lipsurile înregistrate, în scopul de a atrage 
atenția specialiștilor noștri asupra problemelor ce trebuie urmărite in 
mod special.
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București cît și în provincie (Ti
mișoara, Cluj, Or. Stalin) se ob
servă bune execuții în ce privește 
tehnica loviturilor de picior și a 
organizării.

Deficiențe: cadrele medii (echi
pele de categ. B și orășenești) 
au o tehnică defectuoasă, nu au 
cunoștințe și îndemînare generală 
corespunzătoare (Energia Ploești, 
Progresul Tecuci, Progresul Și- 
biu) de asemenea nu sînt folosite 
pasele din placaj, fentele (în ca
tegoria B aproape complet necu
noscute), elementele de mișcare 
în teren. Tactic s-au înregistrat 
progrese în ce privește organi
zarea și jocul marginii^ (C.C.A.), 
organizarea și jocul grămezii ot- 
donate (Locomotiva Grivija Ro- 
șie), organizarea tragerii mingii 
(Dinamo) ca și în jocul funda
șului. Deficiențe serioase se ivesc 
în orientarea exagerat de latera
lă a atacului linisi de trei sfer
turi precum și în practica indivi
duală nesatisfăcătoare a jucăto
rilor în posturi specifice. Ca pro
blemă de. tactică generală s-a 
constatat o creștere în organiza
rea începerilor de la centru și de 
la linia de 22 m. ca și în tactica 
de apărare prin organizarea cir
culației jucătorilor din linia a 
IlI-a în ajutorul liniei de trei 
sferturi.

Lipsa de variație în atacul 
treisferturilor este condiționată pe 
de o parte de slabe resurse teh
nice (fentă, mișcare în teren, lo
vituri de picior) iar pe de altă 
parte de o slabă metodică a apli
cării combinațiilor în decursul jo
cului. De asemenea este încă la 
un nivel necorespunzător mișca-

rea î.n teren a jucătorilor fără 
minge ai echipei în atac. Grăma
da spontană în cîmp este prea 
puțin folosită în scop tactic.

ȘAH
Șahiștii noștri au progresat sub 

aspectul perfecționării și îmbo
gățirii deschiderilor prin utiliza
rea în mod sistematic a mate
rialului tehnic, din literatura șa- 
histă sovietică»

De asemenea s-au făcut pași 
înainte în ce privește studiul des
chiderilor și al stilului de joc al 
adversarilor străini. S-au analizat 
partide în mod individual și co
lectiv în ce privește rezolvările 
unor anumite poziții de piese în 
scorul măririi puterii de calcul.

Ca aspecte negative sem
nalăm : insuficienta insistare asu
pra calităților morale și de voință 
în desfășurarea unei partide și a 
unui turneu, lipsa de continuitate 
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Bălanei etc.),
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drul colectivelor nu a reușit 
îmbrace o formă suficient de 
ganizată din cauza unei slabe 
preocupări a antrenorilor ca și a 
insuficientului sprijin dat de con
ducerile colectivelor sportive. La 
aceasta se adaugă și lipsa unor 
materiale metodice elaborate de 
Colegiul de Antrenori, materiale 
care ar trebui să ajute mun
ca antrenorilor din punct de ve
dere tehnic, tactic și fizic. S-a 
resimțit de asemenea și lipsa J- 
nei metode unice de predare, din 
care cauză se face încă o con
fuzie in explicarea executării pro
cedeelor tehnice.,. De asemenea,
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Una din cele mai frumoase performanțe sportive ale anului 1956, poate 
fost cucerirea titlului suprem în handbalul feminin. In fotografie echipa R.P. 
mondială. (foto: H. N
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Insflrșit, vrem să vă facem cuno
ștință din timp și cu Programul 
Concursului Pronosport nr. 9, etapa 
din 3 martie 1357:
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MECIURI LA CONCURENȚĂ

După cum știm, concursul tfe du
minica trecută a fost bogat în sur
prize. care însă s-au dovedit a nu 
constitui surpriză pentru trei dintre 
partieinanți. Intr-adevăr, premiul I 
la acest concurs s-a cîytigat totuși 
cu 12 rezultate sl nu cu 11, asa cum 
multi dintre dumneavoastră isi în
chipuiau poate duminică seara.

Dar cine sînt cel trei participant! 
care au indicat cele 12 rezultate 
exacte? La această întrebare vom 
veni cu cîteva amănunte si anume:

— Una dintre variantele cu 12. 
adică cea care-1 aparține lui MS- 
lyailescu Nlculae din București se 
află pe un buletin cu 3 variante 
De care vi le redăm mai
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Cu _
variante pe buletin, totuși 
ci d a fost întocmit nu 
plare, cl avînd o „bază” 
Astfel, inspiratul participant a ales 
întîi șase soliști și anume: Milan, 
Bologna. Intemazionaie. Soal. Ra
cing Paris și Lens. La celelalte a 
mers cu toate trei posibilitățile cu 
excepția meciului IX (Monaco — 
Saint Etienne) unde a avut ca bază 
1.X

Celălalt participant se numedte 
Popovici Ndeolae și este din Boto
șani. El a obținut 12 rezultate exac
te eu un buletin pe care a comple
tat două variante.

Și acesta și-a luat soliste urmă
toarele meciuri: III. 1, IV. X, V. 1, 
VIL 1. IX. 1, XII. 2.

In sfîrșit, cel de al treilea „erou 
principal” se numește Weiss Andrei 
61 este din Oradea. Intenționat l-am 
lăsat la urmă deoarece, dintre cei 
trei el este aceia care în loc de 
60.610 lei cît este suma atribuită pre
miului I a obținut 75.283 lei. De ce, 
aceasta? Foarte simplu: buletinul 
cîștigător este un colectiv de 36 lei, 
astfel că, pe lîngă premiul I a mai 
obținut 5 premii II și 8 premii III 
ceea ce duce în total la suma ară
tată mai sus. Iată acum buletinul:

i. î, n, 2, ni. î.
1.2, vn. î, viii, x, ix. 1, 
XI. 2, XII. l.X,2.

Acum, bineînțeles, să nu vă 
puiți câ' fericitul participant 
atît
cu două „X”-uri „solo”.

Buletinul pe care îl vedeți me* 
sus face parte dintr-o combinație a 
sistemului redus, desfășurată pe 
buletine colectiv»

Și acum, dacă vă interesează sis
temul redus intrați în prima agenție 
Pronosport, cereți revista „Progra
mul Pronosport” apărută săptămîna 
aceasta (nr. 149) și deschideți la pa
gina VI. Veți găsi acolo o intere-
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Pentru acest concurs consultați 

„Programul Pronosport

IN CAPITALA

MI1NE

BOX. Sala Floreasca, ora 19,30: în- 
tîlnirea internațională Dinamo 
București — Dozsa Budapesta.

ATLETISM. Sala Floreasca II, ora 
16: concurs în cadrul competiției 
„Cupa Orașelor” prin coresponxien- 
ță; stadionul Tineretului, ora 14: 
concurs pentru aruncători.

VOLEI. Sala Dinamo, ora 16,30: 
Dinamo — Energia (f); Progresul — 
Locomotiva (m); Dinamo Buc. — 
Stahl (R.D.G.)

(roasa 
impioană 
kfur<t/M)

sântă de participare,
care puteți s-o foiosiți chiar înce- 
pind cu concursul de duminică. De 
altfel, asemenea scheme vor mai 
apare și in numen le următoare.

După ce v-am dat această indi
cație, este bine să afla ți șt ultimele 
amănunte mai importante în legă
tură cu echipele cuprinse în pro
gramul concursului de duminică. 
Astfel, se anunță reintrarea la Mi
lano a lui Schiaffino. la Napoli a 
portarului Bugati și a mijlocașului 
Cicareli. La Florentina va reintra 
extrema stîngă Bizzoni, în schimb, 
vor absenta următorii jucători: la 
Genoa, interul stingă Abadie, la Ju
ventus stoperul Garzena.

Concursul nr. 8 se închide în capi 
tală mîine la ora 12.

I. Juventus — InternazioneH* 
(camp, italian)

n. Roma — Lazio (camp. Italian^ 
Bologna — Napoli (camp, ita
lian)
Fiorentina — Sampdoria (camp, 
italian) 
Milan — 
lian) 
Genoa — 
han)

VH. A taianta 
lian)

VIII. Lanerossi 
italian)

IX. Triestina 
italian)

X. Nice — Lyon
XI. Sochaux — Sedan (Cupa Fran

ței)
XII. Bordeaux

Franței)

materie de fotbal, există la 
ora actuală o literatură destul dt 
bogată. Fapt explicabil, dacă ți
nem seama că este vorba de cel 
mai răsplndit joc sportiv. Literala, 
ra apărută de-a lungul unui secol 
a tratat jocul prin prisme diferite. 
De pildă, primele lucrări s-au ocu
pat exclusiv de regulile jocului și 
abia în ultimul deceniu al secolului 
trecut s-au tipărit cărți despre teh
nica și tactica jocului. Adevăratul 
avînt al lucrărilor de ordin tehni- 
co-tactic s-a produs odată cu evo
luția jocului modern, cu necesitatea 
de a găsi noi căi pentru dezvolta
rea tactică a acestui frumos joc. 
In U.R.S.S. și în țările de democra
ție populară s-au tipărit cărți care 
au o adevărată bază științifică. Una 
din ultimele lucrări apărute in vi
trinele. librăriilor noastre este co

delumul ii al lucrării „Fotbal", 
Arpăd Csanadi, șef de catedră la 
Institutul de cultură fizică, din Bu
dapesta. Bineînțeles, este vorba de 
o versiune romînească, ultima parte

Joi după-amiază am fost pus în 
mare încurcătură I Și iată de ce 
în Parcul Sportiv Dinamo se dis
putau două meciuri de fotbal la 
concurentă: Dinamo București — 
Energia și Dilnamo 6 București —; 
FI. roșie Cauciucul Quadrat. Și 
culmea, cele două partide se desfă
șurau la distantă de 100 metri una 
de alta; Nicușor și coechipierii lui 
jucau pe terenul nr. 2 iar Voica, 
Babone și ceilalți pe terenul nr. 3. 
Ce te faci ca să vezi totuși amîn- 
două meciurile? Alcrgînd de la uri 
teren la celălalt și folosind și... co
laboratori ocazionali deosebit de 
amabili (în fruntea lor trebuie pu» 
antrenorul Gică Nicolae) am ren 
șit să fim prezenți și pe un teren 
șt., pe celălalt. Și iată ce avem să 
vă comunicăm :

DINAMO BUCUREȘTI, revenit 
după concediul petrecut la Hercu- 
lane unde (citifi bine!) jucătorii 
n-au făcut nici o baie termală 
d ar au profi tat d e vremea splend: d ă 
pentru antrenamente de pregătire 
fizică, s-a prezentat In vervă de 
joc. In absen'a celor aflati în O- 
rientul Mijlociu (Cozma, U(u, I. 
I>azăr, NunweiUer, Al. Vasile, V. 
Anghel), a Iui Szoko (care își va 
relua antrenamentele la 1 martie) 
și a lui Suru și Popa, bolnavi rin 
două zile, antrenorul Angelo Nicu- 
lescu a avut la dispoziție ÎI ju
cători (ba, în realitate 10, fiindcă 
portarul Petrescu a fost împrumu
tat de la Dinamo 6) așa că proble
me de modificări de formație n-au 
existat. Iată-i pe cei 11 cu schim
bările de posturi petrecute în re
priza secundă : Petrescu-Izghirea- 
nti, Halagian (junior de Ia Tinărul 
Dinamovist), FI. Anghel-Călinoiu. 
Ene!? (Koszegy) — R. Lazăr (Bo- 
ian), Nicușor, Koszegy (Ene), Nea- 
gu, R. Lazăr (Boian). Ce am con
statat la sfîrșitul jocului?

I. Că Ene este și un bun mij
locaș, cu servici precis, cu suflu 
și — după cum îl știm — foarte... 
convins în lupta pentru balon. 2. 
Că cele două extreme se mișcă 
bine. 3. Că jucătorii au multă dis
poziție de antrenament și... 4. Că 
și arbitrilor le prind bine aseme
nea meciuri care-i „pun în formă" 
(Vezi cazul arbitrului Rapaport). 
Și, pentru încheiere la acest joc, 
scorul: 7—0 (4—0) prin golurile 
marcate de Lazăr (2), Boian (21. 
Nicușor (2) și Ene.

Pe celălalt teren, Dinamo 6 a 
Învins cu 5—3 (3—1). Antrenorul 
Taciuc a folosit formația: Bătrîn 
(Datcu) — Nacu, Szabo, Dănules- 
cu — Gref. (Dragomir), • Szekely

O nouă carte 
despre fotbal

din lucrarea care cuprinde două 
volume.

Cartea liă Arpăd Csanădi se deo
sebește de alte scrieri asemănătoare 
prin metoda de cercetare a pro
blemelor de tactică. Autorul vrea 
să demonstreze, și reușește foarte 
bine, că tactica modernă nu este 
un fenomen intimptător, ci rezul
tatul dezvoltării istorice a reguli
lor care guvernează jocul. Pentru 
a lămuri mai bine ce cititor, A 
Csanădi ne poartă In istoria sis
temelor și începe de acolo unde nu 
exista nici un sistem, de la fotba 
Iul empiric, trecînd cu explicații 
largi prin sistemele de joc ale di
feritelor școli cunoscute în lumea 
fotbalului și ajunge la sistemele 
folosite în zilele noastre.

Arpăd Csanădi demonstrează e- 
locvent într-un capitol targși bogat 
în enunțări, însemnătatea strate
giei, că în structura strategiei in
tră numeroși factori și că cei mai 
importanți dintre numeroșii fac
tori ai strategiei sînt sistemul de 
joc și tactica.

Considerăm că este important 
pentru toți cei care se ocupă de 
problemele teoretice ale fotbalului 
să studieze părerile autorului asu
pra sistemului de joc și mai ales 
să urmărească exemplele date. Sis
temul de joc, sintetizează Csană
di, este ,,așezarea și repartizarea 
pe terenul de joc a jucătorilor în 
scopul realizării unor sarcini tra
sate dinainte, în linii generale”. 
Iar tactica, preocuparea principală 
a autorului, in această parte a ma
tei sale lucrări, este caracterizată 

(Nunweiller 111) — Belea, Nagy 
(Marin), Voica (Babone), Babone 
(Petica), Publik.

(EF. I.)

JOCURI AMICALE LA PLOEȘTI 
ȘI ARAD

Energia Flacăra Ploești continuă 
antrenamentele în vederea partide
lor pe care le va susține în cadrul 
„Cupei Primăverii". De turînd ea 
a întîlnit echipa Enefgia Uz. 
Ploești care activează în campio
natul regional, disputing astfel 
primul meci de fotbal. După trei 
reprize a 30 minute, rezultatul a 
fost 11 — 1 (4—0, 5—0).' Punctele 
au fost înscrise de Dumitrescu (3). 
Zaharia (3), Tabarcea (2), Sitaru, 
Bădulescu și Dridea. Energia Fla
căra a folosit următorul lot de ju- 
cătari: Marosi (Sfetcu) — Mălăeru 
(Florea), Marinescu, Topșa —Cos- 
inoc, Neacșu — Zaharia (Sitaru), 
Dumitrescu, Cioboată (Tabarcea). 
Ch. Marin, Bădulescu.

Ion lordache, corespondent

ARAD (prin telefon).—Miercuri 
s-a disputat în localitate primul 
meci de fotbal al anului 1957. In 
partidă de antrenament, Flamura 
roșie UTA a întîlnit echipa Fla
mura roșie Fc. de zahăr Timișoara 
d-- care a dispus cu scorul de 4—0 
(2-0).

FI. roșie UTA a utilizat urmă
toarea formație: Coman (Dem- 
șoreanu) — Szucs, Dușan, Far- 

In meciul amical de joi, Ene a redevenit — in repriza secundă 
— centru înain'aș (jucase 45 de minute... mijlocaș stingă). Iată-l 
luptlnd, cu vigoarea-i recunoscută, pentru balon cu portarul Energiei 
București (Foto: 1. MIHAICA)

ca un joc planificat și rațional ca
re ține seama de împrejurări pen
tru obținerea victoriei.

Autorul nu se lasă furat de sim
pla enunțare și folosește foarte 
bine exemplificarea care te face 
să cuprinzi mai bine problema tac
ticii. De pildă, se dezvoltă „tac
tica principială”, adică acel mate
rial tactic' care se referă ia condu
cerea, îndrumarea și organizarea 
jocului și „tactica aplicată”, mate
rialul care se referă la rezolvarea 
justă a situațiilor intervenite în 
timpul jocului.

A. Csanădi arată acolo unde 
începe să discute mișcarea jucă
torilor în teren, cum s-a plecat de 
la așezarea rigidă a cinci. înain
tași in linie, trecerea la ’lnterul ră
tăcitor, acea apariție care, a fost 
atît de discutată în urmă cu trei 
decenți. Și ajunge firesc la cea mai 
arzătoare problemă a înaintărilor 
din zilele noastre, la schimbul de 
locuri. Este evident că schimbul 
de locuri a creat probleme serioase 
apărării, obligînd-o sd caute noi 
mijloace defensive. Pornind de la 
această idee, A. Csanădi Sinteti
zează foarte bine posibilitățile de 
apărare, explică metodic cum au 
apărut zonele de apărare, și sar
cinile individuale ale jucătorilor, 
indicînd felul cum trebuie combi
nată apărarea zonelor cu apărarea 
om la om. In acest caoitol ca și 
în multe altele, explicațiile sînt 
luate din viață. De pildă, dorind 
să explice că aplicarea rigidă a 
unei apărări om la om, nu poate 
aduce rezultatele scontate, auto
rul ne desfășoară în fața ochilor 
tactica echipei Ungariei intr-unui 
din faimoasele meciuri cu . Anglia, 
cînd jucătorii englezi au crezut <ă 
prin marcarea strictă a înaintași
lor maghiari vor putea opri acțiu
nile cvintetului învingător. Simplul, 
rigidul marcaj la om. s-a dovedit 
necorespunzător acolo unde se 
joacă un fotbal în plină mișcare, 

niati — Petschowski, Sereș — Jur
că (Varga), Capaș Boitoș, Mer- 
cea, Schmiedigen.

Golurile au fost înscrise de Boi
toș (2), Mercea și Petschowski.

In localitate se va disputa Cupa 
C.C.F.S. la care vor participa Fla
mura roșie UTA (cu două echipe), 
Locomotiva Arad, Energia Arad, 
Flamura roșie 7 Noiembrie Arad 
și Energia Constructorul Arad.

Șt. Weinberger, corespondent

PREGĂTIRI IN ȚARA

C RECOLTA REGHIN și-a re
luat activitatea sub conducere» 
noului antrenor Csiki Francisc, 
care pregătește următorul iot i 
Racz, Lukacs Deak — portari, 
Katoria 11, Bartha, Maiogan, Dum
bravă, Szakacs — fundași, Veszi, 
Mihuț, Vass — halfi, Constantine- 
scu, Cioloca, Munteanu, Nistor, 
Asztalos, Kalona 1, Balint — a- 
tacanți (P. Trufia — corespondent)

• EKERGIA LUPENI *re anul 
acesta un nou antrenor, pe Ion 
Unguroiu, venit de la Buhuși. Pre
gătirile au început încă de acum 
o lună și la ele participă Jucă< 
torii: Kiss, Mihalache — portari, 
lacob, Doicsar, Keresztes, Plev — 
iundași, Brătilă, lancu, Szoke, 
Mihali, Beudean. Oancea, Iov — 
mijlocași, Grcza, Filimon, Mora', 
Asan, Murzacu. Costea, Unguroiu 
— atacaciți. (1. Ciortea și S. Ba
lot — corespondenți).

așa cum este fotbalul maghiar. 
Apărarea este pentru autor — și 
așa trebuie să fie pentru toată 
lumea — o problemă a întregii 
echipe, după cum atacul nu est'e 
o sarcini exclusivă a cinci oa
meni. De aceea, atît în problema 
apărării cit și în largul capitol al 
atacului sînt lămurite sarcinile 
compartimentelor, în general, șl 
ale jucătorilor, luațl individual, 
în special.

Teoretizarea tacticii, demonstra
rea factorilor de care este legată 
tactica (pregătire tehnică proprie, 
regulilg care îngrădesc sau ajută 
desfășurarea jocului, pregătire 
teoretică proprie, tactica echipei 
adverse etc.) sînt i't atîtea preo
cupări pentru autor. Șl exemplele 
plastice nu lipsesc. De pildă, se 
arată că tehnica poate trăi foarte 
bine și singură, pe cită vreme tac
tica fără tehnică nu poate exista 
decît în teorie. De unde pornește 
dezvoltarea corelației dintre tacti
că și tehnică, pregătire ftzică etc. 
De fapt, sînt adevăruri pe care 
majoritatea antrenorilor noștri le 
cunosc din viața practică și pe 
care, fără îndoială, munca de fie
care zi îi obligă să le aplice. Noi 
am vrea să le recomandăm cartea 
de care vorbim fiindcă ea le poate 
îmbogăți cunoștințele, fiindcă lu
crarea este foarte bogată în exem
ple, în exerciții, în desene, în 
tografii care ajută textul și, în 
fine, pentru că ea este acel ghid 
de care are nevoie orice antrenor 
care vrea să gindească tactic, care 
dorește ca jucătorii săi si aplice 
cu succes tactica în mod creatori

Lucrarea tul 'A. Csană repre
zintă pentru toți antrenorii și ju
cătorii noștri ace! material de care 
au nevoie in activitatea lor.

ART. VOGEL
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NATAȚIE. Bazinul Floreasca, ora 

10,30: concurs rezervat sportivilor 
din categoria a Iii-a și copiilor 
pînă la 12 ani, inclusiv.

ATLETISM. Sala Floreasca TI, 
ora 10: concurs în cadrul competi
ției „Cupa Orașelor” prin . cores
pondență, ora 10,30, pe șoseaua Ian- 
culul nr. 130, cros organizat de co
lectivul sportiv Recolta M.A.

FOTBAL. Teren Giulești, ora 8,30: 
Locomotiva Grivița Roșie (juniori) 
— Locomotiva TAHOM (juniori); 
ora 10: Locomotiva M.C.F. — Ener
gia B. Bierut; stadion Progresul 
F.B., ora 10: Progresul F.B. — E- 
nergia I.C.A.'R. Pe terenurile 
C.A..M1. II șl ștefan Gheorghiu, me
ciuri organizate de asociația Voința 
în cadrul Cupei „19 Martie”.

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 15,30; Progresul F.B. — Pro
gresul Iiivățămînt Buc. (f); Progre
sul Arta — Energia Cluj (m); Loco
motiva P.T.T. . — Energia M.E.E. 
(m); Dinamo Buc. — Dinamo Ora
dea (m). •

VOLEI. ; Sala Dinamo, de la ora 
16,30; Progresul — Voința (I), Di
namo — Energia (m), Progresul — 
Stahl (R.D.G.).

CICLISM. Stadionul 23 August 
(poarta din b-dul Muncii), ora 10: 
start în competiția de ciclocros: 
„Cupa Primăverii”, . , .



ÂȘII BOXULUI MAGHIAR PE RINGUL DIN SALA FLOREASCĂ
(Urmare din pag. l-a) 

de la 
Linca

cam-

naționale ,ne simțim în stare să 
facem față puternicei echipe Dina
mo. Am aflat că printre adversarii 
noștri se află mulți campioni na
ționali. Pe mulți îi cunosc 
alte competiții. Regret că 
nu va putea boxa.

Blondul ANDRAS DORI, 
pion mondial universitar, pare ne
răbdător să urce treptele ringului 
din sala Floreasca.

— Am auzit că îl voi întîlni pe 
ILIE DRAGNEA. L-am văzut la 
Berlin și am, de aceea, impresia că 
nu va fi un meci ușor. Cred că 
DRAGNEA are multă experiență. 
Se vede după cum boxează...

Antrenorul Jeno Berde ne atrage 
atenția asupra unui tînăr oare, așe-
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| Pentru spectatorii 
\ reuniunii de box 
\ de astă-seară

Biletele pentru întîlnirea in
ternațională de box Dinamo 
București — Dozsa Budapesta 
s-au epuizat. Sînt valabile bi
letele tip sala Floreasca seria 
82 și 83. Sînt de asemenea va
labile permisele de intrare al
bastre, roșii (în piele} și verzi 
(ziariști), vizate pe anul 1957 ( 
conform dispozițiunilor CCFS f 
CM. Accesul publicului în salai f 
Floreasca va fi permis de la ( 
ora 18.

DEȘI AU CiȘTIGAT SLALOMUL SPECIAL, 
Șl MAGDALENA MAROIINEANU... NU SINT

GH. CRISIOLOVEANU 
TOTUȘI CAMPIONI!

SINAIA (prin telefon de la
trimisul nostru). — In preajma 
campionatelor internaționale de 
schi ale R.P.R., prima etapă din 
cadrul campionatelor republicane 
a căpătat caracterul unei autenti- • 
ce repetiții generale. Toți „actorii" 
caută să se pună la punct și să se 
dovedească demni de cel mai în
semnat eveniment al schiului au
tohton. Ne referim la schiori, la 
arbitri, care au și ales traseul, și 
la tovarășii de la hotelul „Cota 
1.400“ care creează cele mai bune 
condiții de cazare.

Nu greșim dacă situăm desfășu
rarea primei etape sub semnul în
trecerilor internaționale care vor 
urma după cîteva zi'e aceleași 
pîrtii de la Vîrful cu Dor.

După cum se știe, în acest an 
titlurile de campioni la probele al
pine vor fi decernate abia după 
disputarea unor noi întreceri, pro
gramate în luna martie. Cu alte 
cuvinte, clasamentele definitive și 
campionii vor fi cunoscuți tocmai 
în luna martie. Inovația constă, 
deci, în aceea că pentru a putea 
deveni campion, un schior trebuie 
să dovedească o remarcabilă regu
laritate și să se mențină în formă 
un timp îndelungat.

Așadar, concursurile inaugurate 
vineri cu slalomul special, au dat 
numai un prim clasament, lupta 
rămînînd în continuare deschisă.

Organizatorii republicanelor au 
avut de întîmpinat suficiente difi
cultăți, în special din cauza, cetii 
și a lipsei unor mijloace lesnicioa
se de deplasare. Totuși, ei s-au 
străduit să corespundă și au și 
reușit, chiar dacă unii concurențî 
au fost nemulțumiți de faptul că 
prima manșă a avut prea puține 
porți și nu a permis o diferențiere 
mai evidentă.

DIN NOU SURPRIZE

Capitolul acesta nu a lipsit nici 
acum. Cum altfel poate fi consi
derată descalificarea fostului cam
pion Ion Bîrsan, înfrîngerea în 
prima manșă a multiplei campi
oane Magdalena Marotineanu de 
către lion,a Mikloș sau „panica" pe 
care Nicolae Iovici și mai ales
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nu

cu

Nu
li

zat într-un fotoliu, pare cufundai 
în gînduri.

— II vedeți? Acesta e mezinul 
echipei: ZOLTAN UNGHVARI- 
Campion național de juniori la ca
tegoria mijlocie. De băiatul ăsta 
se va vorbi mult în curînd...

—■ Dar boxerul acela masiv 
este „greul" dvs.?

Jeno Berde clipește din ochi 
înțeles:

— „Greii" ăștia sînt teribili, 
trebuie să-I recomande cineva, 
recomandă destul statura și masi
vitatea. E într-adevăr SZABO 
LASZLO, cel mai bun „greu" al 
Ungariei. CIOBOTARU va avea în 
el un adversar pe măsura sa. In 
orice caz, nu s-ar putea spune că 
rezultatul e dinainte cunoscut, cum 
obișnuiesc să scrie uneori gaze
tarii...

Din ușă, conducătorul sportivi
lor maghiari, Zoltan Ronaf, îl 
cheamă pe. antrenor :

— Băieții sînt gata. Mergem Ia 
baie.

In timp ce ne luăm rămas bun. 
Jeno Berde, agreabilul nostru in
terlocutor, a tinut să ne mal dea 
un ultim amănunt:

—Echipa n-a fost încă formata. 
Totul e în funcție de cîntar. Ori
cum, spectatorii bucureșteni îi voi 
vedea pe ANDRAS DORI la „semi- 
mijlocie", pe PAL BUDAI la „u- 
șoară", pa LASZLO SZABO la 
grea, pe JOSZEF KARPATI la 
cocoș (nu mai face categoria mus
că), pe ATTILA KOVACS la „semi
grea" șr pe PAL FEKETE la „pa
nă". Nu cunoașteți însă alcătuirea 
echipei romîne?

GH. CR1STOLOVEANL

Kurt Gohn au strecurat-o printre 
ași. după prima manșă, cînd au 
realizat, în ordine, al treilea și al 
doilea timp ? Elena Epurau a fost 
întrecută de multe concurente în 
proba care constituie specialitatea 
ei, și faptul în sine — indiferent 
de explicații — trebuie consemnat 
printre surprize.

Constant în ambele coborîri și 
sigur pe posibilitățile sale, mi 
s-a părut a fi Gheorghe Cristolo- 
veanu, care — indiferent de fe
lul cum s-a prezentat în diversele 
concursuri de pînă acum — la 
campionate s-a dovedit cel mai 
bun concurent, cîștigînd clteva se
cunde în fața lui M. Bîră. In ceea 
ce-1 privește pe Bîră, el nu ni s-a 
mai părut la fel de decis ca altă
dată. Poate că sistemul nou de 
desfășurare a campionatului să-l 
fi făcut mai prudent, și poate că 
el consideră că rămînerea în cursă 
este mai importantă decît forța-
rea rezultatului. Aceasta este o pă
rere cu totul personală și viitoarea 
etapă o poate confirma sau nu I 
CLASAMENTE: băieți: 1. Gh.
Cristoloveamu (Dinamo) 41,8 sec. 
+ 52,2 sec. = 94,0 sec.; 2. M. 
Bîră (C.C.A.) 44,0 + 53,6 = 97,6; 
3. N. Pandrea (C.C.A.) 46.4 + 52,1 = 
98,5; 4. M. Enache (C.C.A.) 44,0+ 
55,3 = 99,3; 5. P. Klinci (Progr.) 
45,0 + 56,2 = 101,2; 6. K. Gohn 
(Energ.) 43,1 + 59,2 = 102,3; 7. 
I. Letcă (Dinamo) 103,3; 8. I. 
Coliban (C.C.A.) 103,5: 9. Nic.
Iovici (FI. r.J 105,0; 10 Gh. Roș-.

Antrenorul dinamovist Constan
tin Nour l-a servit prompt:

— In ordinea categoriilor: ST. 
DUM1TRACHE. TOMA CONS
TANTIN, ST. VACARU, M. BIEDL, 
C. DUMITRESCU, I. DRAGNEA, 
C. IORDACHE, D. GHEORGHIU, 
GHETU VELICU și D. CIOBO- 
TARU.

Și. acum, invităm pe cititori să-și 
noteze că întîlnirea Dinamo Bucu
rești — Dozsa Budapesta are loc 
astă-seară, în sala Floreasca. Pri
mul sunet de gong la ora 19.

MARIUS GODEANU

...pentru că ei țin cu tot dinadin
sul ca anul 1957 să reprezinte un 
'an de succese frumoase, un an în 
care Clujul să-și reconfirme po
ziția de important centru volei-

Voleibaliștii clujeni se pregătesc...

EM. VALERIU

Valeria Gligor
corespondent

De la 10 martie, adică odată cu începerea campionatelor de vo- I 
lei, vom putea urmări din nou in teresaniele meciuri dintre echipele j 

. fruntașe.

balistic. De aceea, în urma anali
zei lipsurilor manifestate anul 
trecut, s-au luat o serie de mă
suri menite să le înlăture.

încă de la începutul lunii ia
nuarie, și-au început antrenamen
tele toate echipele de primă cate
gorie ale orașului. La aceste antre
namente se pune un mare accent 
pe ridicarea nivelului tehnic și a 
pregătirii fizice speciale. Pentru 
recrutarea de elemente tinere și 
verificarea componenței loturilor 
s-au organizat competițiile : „Cupa 
3 Februarie" și „Cupa 16 Februa
rie" la care au luat parte peste 20 
echipe. In cadrul facultăților s-a 
programat un campionat pe anul 
1957, în vederea formării a două 
echipe care să participe la cam
pionatele de calificare, precum și 
a echipei reprezentative de juniori 
Știința IMF.

Loturile de categoria A au fost 
împrospătate cu o serie de ele
mente noi, în majoritate promo
vate din echipele de juniori ca 
Datu, Dabală, Stelea și Sido (la 
Știința I.M.F.), Scridon, Osepciuc, 
Bendek, Ionescu la echipa feminină 
FI. roșie, fabrica de țigarete.

culeț (Dinamo) 105,0. Fete: 1. 1 
Marotineanu (C.C.A.) 52,7+44,0 
96,7; 2. El.Suciu (St.) 54,6 + 49.4 
104.0; 3. " '
52.2 =
52,5 +
(C.C.A.) 
nergia) 
r.) 114.9; 8.
118.0; 9. EI.
10. U. Speck

S. Weber (Voința) 55,7 + 
107.9; 4. 1 Miklos (Loc.) 
59,0 = II 1,5; 5 Albert
112,6; 6. H. Welther (E- 

114.7; 7. H. Schuleri (FI.
G. Lexen (St.) 

Epuran (St) 118,6, 
(St) 119,1.

Ultimul concurs din cadrul „Cu
pei Tineretului" se desfășoară as
tăzi și mline la Predeal și Poiana 
Stalin în organizarea asociației 
Locomotiva. Mîine se va desfășu
ra la Poiana Stalin proba de să
rituri din cadrul întrecerii pentru 
combinata nordică.

Jucăm sau nu jucam șah prin corespondența ?
pecție și am obținut un nou răspuns: „mai e puțin 
și începem...".

Credem că însăși elocventa faptelor descrise, ne 
scutește de orice comentariu în plus. Trebuie să 
spunem însă că jucătorii de șah nu au avut răbdare 
să aștepte rezolvarea scriptică a problemelor de 
organizare a „Cupei orașelor" prin corespondență. 
Ei au și început să joace, e drept în alte competijii. 
Astfel, este în curs de disputare un campionat de 
șah prin corespondentă organizat de comitetul regio
nal C.F.S. Constanța și care se bucură de un frumos 
succes, fiind la a doua ediție. Nu numai atît, șa
hiștii noștri participă și la concursuri cu caracter 
internațional. Recent, 11 șahiști romîni și-au început 
partidele din cadrul campionatului mondial de șah 
prin corespondență organizat de I.C.C.F. (Federația 
Internațională de Șah prin corespondență, afiliată la 
F.I.D.E.). Doi dintre ei, fostul nostru campion, V. 
Ciocîltea și S. Samarian (un bun specialist al 
acestui gen de concurs) joacă în „Clasa campio
nilor", categoria superioară în lupta pentru titlul 
mondial. Reicher, Botez și Drimer sînt înscriși în 
clasa maeștrilor, iar alți jucători participă la ca
tegoriile inferioare. Este de notat că în grupa lui 
Ciocîltea joacă șahiști aflați la sute și chiar mii 
de kilometri ca : Simonen (Finlanda), Gardens 
(Suedia), Muir (S.U.A.). Unul din adversarii lui 
Samarian, pe nume Asismaya, locuiește tocmai la 
Mozambic (Africa orientală)...

Ne punem întrebarea: de ce mutările de șah 
polt parcurge distanța dintre București și Mozambic, 
dar se împotmolesc de pildă, între București și.., 
Ploești ?

Rd. V» J

întrebării din titlu am căutat de mai multe ori 
să-i găsim răspuns și ne pare rău că pînă acum el 
continuă să rămînă negativ...

Intr-adevăr, problema este vedre. Stimulați de 
numeroase cereri și propuneri, la care s-au adău
gat și sezisărrle ziarului nostru, reprezentanții foru
rilor șahiste în drept luaseră odată inițiativa or
ganizării unui campionat prin corespondență, pe țară. 
Dar faza de „gestație" a acestui concurs a durat 
exagerat de mult (nu luni, ci ani...) și ea continuă 
și acuma.

Să precizăm că, după întîrzieri repetate, comisia 
centrală a fost în măsură să elaboreze în toamna 
trecută, mult așteptatul regulament al concursului. 
Și, trebuie să recunoaștem, că el era foarte reușit, 
cu o pronunțată notă de originalitate, promițînd în
treceri interesante. Se programa un concurs pe 
echipe, între selecționate de orașe. Au fost tipărite 
cărți poștale speciale pentru transmiterea mutărilor. 
Au fost primite numeroase înscrieri, din multe re
giuni ale tării- Totul părea în perfectă regulă.

Dar, ca în celebra replică a lui Cațavencu din 
„Scrisoarea pierdută": „Industria romînă e admi
rabilă, e sublimă... dar lipsește cu desăvîrșire..." — 
acest campionat, a cărui organizare este prevăzută 
pînă în cel mai mic amănunt, nu ne poate satis
face, pentru simplul motiv că el... nu are loc. Și 
adăugăm: deși în regulament data începerii este 
fixată precis — 1 ianuarie 1957. Intrebînd, nu de 
mult, Inspecția de șah din C.C.F.S. dacă întrecerea 
va mai avea loc, ni s-a răspuns că „din motive 
tehnice" data începerii a fost amînată pentru 20 
februarie. La această dată ne-am prezentat la Ins

CAMPIONATUL DE HANDBAL 
DE SALA CATEGORIA A II-a

Astăzi după-amiază în sala Recol
ta se va disputa cea de a IX-a eta
pă a campionatului de handbal do 
sală categoria a doua. La această 
întrecere participă zece echipe mas
culine (împărțite în două serii) și 
șapte echipe feminine. In prima se
rie a echipelor masculine conduce 
formația Voința P.I. cu 8 pct., ur
mată de Energia Klejnent Gottwald 
și C.C.A., ambele cu cîte 6 pct. In 
cea de a doua serie echipa Flamura 
roșie U.C.R. s-a detașat net, totali- 
zînd 12 puncte. In întrecerea echi
pelor feminine Locomotiva G. N. 
conduce cu 12 pct., urmată de Ener-

și

F.B 
toți

gia Flacăra Baza I și de Flamura 
roșie F. C. Gheorghiu-Dej.

E. Filip — corespondent
CENTRU DE ANTRENAMENT 

PENTRU ATLET®! JUNIORI 
ÎNCEPĂTORI

Colectivul sportiv Progresul 
anunță pe această cale pe 
atlețli juniori care nu au antrenori, 
ca și pe cel care doresc să prac
tice atletismul, că în fiecare marți 
și joi (între orele 10—11,30) organi
zează ședințe de antrenamente sub 
conducerea antrenorului maghiar 
Laszlo Hireș. Antrenamentele au loc 
pe stadionul Progresul F.B. din str. 
Dr. Stalcovici.
MNAMO BUCUREȘTI, ENERGIA 

HUNEDOARA șl C.C.A. IN FRUN
TEA CLASAMENTULUI

LUPTE
3 3 0 0 46: 2 (30:16) 9 
3 3 0 0 32:14 (24 : 8) 9 
3 3 0 0 31:17 (14:17) 9 
3 2 1 0 27:17 (18: 9) 8 
32 0 1 31:17 (26: 6) 7 
3 2 0 1 25:19 (18: 7) 7 
3 2 0 1 22:26 (10:12) 7 
3 111 21:19 (12: 9) 6 
3 1 1 1 24:24 (14:10) 6 
3 10 2 22:24 (16: 6) 5 
3 1 0 2 21:27 (16: S) 5 
3 1 0 2 19:27 ( 8:11) S 
3 0 1 2 20:28 ( 6:14) 4 
3 0 0 3 13:31 (12: 1) 3 
3 0 0 3 9:39 ( 6: 3) 3 
3003 7:39 ( 4: 3) 3

LA
Buc. 
Hun.

Ploești 
Tim.

Dinamo
Energia 
C.C.A.
Energia
Locom.
Voința Tg. M.
Energia Reșița 
Progresul Lugoj 
Locom. Oradea 
Progresul Buc. 
Ener. B. Mare 
Ener. Or. St.
Energia Clud 
Din. S. Mare 
FI. r. Arad 
Fi. r. Cluj
• Mîine dimineață, de la ora 8, 

se va desfășura în sala uzinelor 
„Mao Tze dun” o competiție de lup
te rezervată juniorilor și dotată cu 
„Cupa Primăverii”.

FOȘTI1 INTERNAȚIONALI 
SE PREGĂTESC PENTRU 

JOCURILE DE LA 3 MARTIE
(Urmare din pag. l-a)

minute!), punîndu-și Ia punct e- 
chipamentul și în special bocancii 
proprii, cel mai prețios ajutor al 
bunului fotbalist.

REALI-
UN PROIECT MAI VECHI CARE 
iȘl GĂSEȘTE ACUM 

ZAREA
anunțat 
organi-

De cînd ziarul nostru a 
știrea că a luat inițiativa 
zării unor meciuri între foștii in
ternaționali, unul dintre cei mai 
căutați oameni este... antrenorul 
COLOMAN BRAUN, președintele 
colegiului central al antrenorilor, 
care are responsabilitatea tehnică 
a manifestației de duminică 3 mar
tie de pî stadionul Republicii. Ia
tă ce ne-a spus antrenorul BRAUN 
în legătură cu utilitatea unor ast
fel de jocuri și cu ideea organiză
rii lor.

..De fapt discuțiile asupra orga
nizării unor jocuri intre reprezen
tative de foști internaționali au 
început de mai multă vreme, mai 
precis din luna septembrie 1S56, 
cînd ziarul „SPORTUL POPU
LAR" a cerut si a pnm:t aproba
rea comisiei centrale si a forurilor 
de resort pentru organizarea unor 
focuri inter-reprezentative de orașe 
în vederea alcătuirii ' echipei de 
foști internaționali a țării. Sînt 
bucuros că ziarul ..SPORTUL 
POPULAR" nu a abandonat ini- 
țlaTiva de atunci și că o realizea
ză acum. Partidele de peste o săp- 
iămlnă vor servi cum nu se poate 
mai bine ca un îndrumar — în 
special din punct de vedere teh
nic — pentru jucătorii noștri. Cred 
că ele vor avea si un frumos 
succes de public”.



Echipa de box C.C.A. la Berlin
In cursul zilei de ieri ne-au par

venit primele știri în legătură cu 
deplasarea echipei de box a C.C.A. 
în R.D.G.

Boxerii militari au fost întîmpi- 
nați cu multă căldură la Berlin și 
Ij s-a pus imediat la dispoziție o 
sală de antrenament la Strauss- 
berg (localitate situată la 30 km. 
de Berlin).

Ei vor boxa astă-seară la Mag
deburg (oraș situat la 200 km. de 
Berlin), înfruntînd selecționata 
Z.A.S.K.

Se vor disputa nouă întîlniri. 
lată programul reuniunei: Cat. 
muscă: M. Dobresctt (C.C.A.)—

Azi și miine in Sala Dinamo

Echipa masculină de volei STAHL (R. D. Germană) 
apare in fața spectatorilor bucureșteni

* Vacanța voleibaliștilor bucu- 
reșteni a luat sîîrșit odată cu dis
putarea meciurilor de volei din ca
drul „Cupei 16 Februarie'*. Și iată 
că la sfîrșitul acestei săptămîni, 

așa cum ați luat cunoștință din 
ziarul nostru de joi, voleibaliști» 
fruntași sînt chemați din nou pe 
terenul de joc. " " _ 
rile, lor sînt dominate 
formației masculine 
STAHL EISLEBEN.

chemați din nou pe 
:. Mai mult, întreÂ- 

de evoluția 
germane

Ffh'FRT...

...$Z KOLODN1AK
văzuți de NEAGU

Tenisul este una din acele disci
pline sportive în care nu se orga
nizează campionate mondiale. To
tuși, prin importanța și tradiția ei, 
Cupa Davis — care se desfășoară 
în fiecare an — s-a substituit a- 
proape total unui campionat mon
dial pe echipe și o victorie în fi
nala acestei competiții însemnează 
în fond confirmarea unei supre
mații absolute.

An de an această competiție tra
dițională a luat o amploare tot 
mai mare. De unde la primele sale 
ediții, cu mulți ani în urmă, ea 
s-a redus de fapt la un simplu 
duel între tenismanii englezi (pe 
atunci deținători ai unei clase ri
dicate) și cei americani, astăzi cer
cul competitorilor s-a lărgit consi
derabil, iar cucerirea prețiosului 
trofeu reprezintă visul jucătorilor 
de tenis din toate părțile lumii.

Pe măsură ce a crescut numărul 
participanților, a sporit și numărul 
etapelor care despart startul com
petiției de finală. Aceasta a ridicat 
în fața organizatorilor probleme 
din ce în ce mai complicate. Nu 
exagerăm dacă spunem însă că ei 
nu s-au arătat în măsură să le re
zolve în mod judicios. O simplă 
privire pe tabloul ediției 1957 a 
Cupei Davis ne poate convinge de 
aceasta. In‘r-adevăr, nu se poate 
să nu fii surprins de faptul că în 

Milek (Z.A.S.K.) ; Cat. cocoș: V. 
Șchiopu—Kestnel; N. Mîndreanu— 
SchimideiCat. pană: E. Cismaș 
—Schultz (maestru al sportului) ; 
Cat. ușoară; Fr. Ambruș—Weids- 
ner | Cat. semi-mijlocie: Mihai 
Stoian—Helm ; Cat. mijlocie ușoa
ră : Șerbu Neacșu—Olech I; Cat. 
mijlocie: Vasfle ’ Tiță—Cunievschi; 
Cat. semi-grea : Gli. Negrea—Ro- 
bak (maestru al sportului).

Antrenorul echipei noastre este 
maestrul emerit a! sportului Gh. 
Fiat. Pugiliștii noștri — după Cum 
ni se relatează — sînt în formă 
și așteaptă cu încredere întîlnirea 
cu boxerii germani.

„l-am cunos- 
romîni, ne-a

Voleibaliștii germani sînt dor
nici să se prezinte cît mai bine în 
fața publicului bucureștean pe 
care îl știu exigent în materie de 
volei și mai ales în fața voleiba
liștilor noștri pe care îi cunosc de 
multă vreme ca fiimfc printre cei 
mai buni din lume. De aceea, ei 
au venit din timp la Bucureștb 
unde vor întîlni sîmbătă echipa 
Dinamo și duminică pe Progresul 
I.T.B.

STAHL EISLEBEN este una 
dintre cele mai puternice formații 
de volei din R.D. Germană. E su
ficient să spunem că în 1953, 1954 
și 1955 a fost campioana țării, iar 
anul trecut s-a clasat pe locul IV. 

Echipa este alcătuită din salariați 
ai întreprinderilor miniere și me
talurgice din orașul Eisleben, care, 
deși are 33.000 de locuitori, a a- 
părut de puțină vreme pe harta 
Republicii Democrate Germane.

Aceste amănunte ne-au fost date 
joi dimineață de Herbert Moke 
conducătorul voleibaliștilor ger
mani, pe care l-am întîlnit în ho
lul hotelului Union.
cut pe voleibaliștii ____ ______
spus Herbert Moke, cu ocazia ți
nui meci susținut în noiembrie 
1955; am admirat la ei nu numai 
jocnl spectaculos dar și tehnica lor 
deosebită. Ei au învins atunci o 

combinată Eisleben-Haller. Dedata 
hsta sîntem hotăriți să ne apărăm 
culorile cît mai bine și de aceea am 
venit Ia București cu cea mai 
bună echipă, alcătuită din: Rudolf 
Hardmuth — căpitanul echipei. — 
Harry Einert. Gerhardt Hahn 
Waldemar Jasnoch, Alfred Kolod- 
nîak, Norbert Prause. Gerhardt 
Ramdohn, Klaus Reichel. Klaus 
Schreiter, împreună cu antrenorul 
Gunther Nenneman*.

Voleibaliștii germani vor evolua 
săptămîna viitoare și la Orașul 
Stalin, unde vor întîlni echipa E- 
nergia Uz. Tractoare.

In încheiere, iată programul jocu- 
soia
ora 

Pro- 
(m.), 
(ni.) 

Duminică (de la pra 16 30):. Pro
gresul—Voința (L), Dinamo—E- 
nergia (m), Progresul I.T.B.— 
Stahl (m).

rilor care vor avea loc în 
Dinamo: simbătă (de la 
16 30): Dinamo-Energia (L), 
greșul I.T.B.—Locomotiva 
Dinamo București—Stahl

STRANIA GEOGRAFIE A „CUPEI DAVIS”...

acestor „impro-

la înregistrarea 
zona europeană

zona europeană a competiției sint 
incluse țări foarte depărtate de 
„bătrinul** continent, de pildă, 
Mexic, Chile, Noua Zeelandă... Te 
întrebi pe drept cuvint care este 
rațiunea includerii și menținerii pe 
mai departe a acestora în gru
pa țărilor europene, știind că 
Cupa Davis prevede zone spe
ciale pentru Orient și Țările A- 
mericii. Exista odată o rațiune pen
tru explicarea acestei anomalii: 
numărul concuren- 
ților fiind prea 
înrc, (regulamentul 
a dat posibilita
tea țărilor să alea
gă ele zona în 
care vor să joace, prevăzînd expres 
aceasta. Astăzi însă situația este 
complet schimbată și nimic nu mai 
justifică existența 
vizații** geografice.

Mai mult chiar, 
înscrierilor pentru 
s-a constatat de către organizatori 
că 8 țări sînt ...de prisos. Astfel 
s-a ajuns la soluția ca. de pildă, 
Finlanda, Turcia și Egipt (ultimele 
două fiind incluse prin regulament 
în zona europeană) să fie invi
tate să joace în zona americană, 
alături de Pakistan, R.P. Chi
neză ș. a. Fără îndoială faptul 
este cel puțin bizar. El are și con
secințe practice care dau de gîndit.

Ofițerul de marină Vladimir Kuț, dublul campion 
olimpic vorbește la o adunare despre succesele 
sportivilor sovietici, repurtate in inirecerile de la 

Melbourne

ARMATA SOVIETICA, PUTERNICA STRAJA A PĂCII

Glorioasa Armată Sovietică sărbătorește o mare 
aniversare. Se împlinesc 39 de ani de cînd Partidul 
Comunist și înțeleptul său conducător Vladimir 
llici Lenin au creat armata sovietică și Bota man- 
tffnă militară, pentru apărarea cuceririlor istorice 
ale Revoluției din Octombrie.

In cele aproape patru decenii de existență, for
țele armate ale primului stat socialist din lume au 
străbătut un glorios drum. Nu odată, în acești ani. 
neagra reacțiune a atentat la onoarea, libertatea 
și indepedența statului sovietic. Dar de fiecare 
dată, agresorii imperialiști au primit o ripostă zdro
bitoare, suferind rușinoase infringed.

Armata Sovietică, armată a păcii, este copilul cel 
mai drag al poporului, care vede în ea straja si
gură, sentinela neînfricată a muncii pașnice, a 
realizărilor, a cuceririlor sale revoluționare.

Grija deosebită față de armata sa populară s-a 
vădit și se vădește permanent în înzestrarea for
țelor militare ale Uniunii Sovietice cu tehnica cea 
mai avansată, se oglindește in pregătirea minuți
oasă. politică și militară, pe care o primesc ostașii 
Uniunii Sovietice.

In Armata Sovietică, pregătirea fizica a ostașilor 
se realizează prin intermediul unei mișcări spor- 
tive cu adevărat de masă. Sportul oțelește nu 
numai mușchii, ci educă dîrzenia și voința de Victo
rie, spiritul colectiv și simțul datoriei, deci atitea 
și atitea calități indispensabile ostașului. La baza 
pregătirii fizice din Armata Sovietică stă comple
xul G.T.O„ rodul cercetărilor științifice si al unei 
experiențe de ani

FOTBAL PESTE HOTARE LA ZAGREB
MUNE LA SOFIA.

AL DOILEA JOC INTItE Ț.D-N.A. 
SI STEAUA ROȘIE

Ir. ca<îrul „Cupei Campionilor euro
peni" (sferturi de finală) mîine are 
loc la Sofia cel de al donea joc In
tre c-chipele T-D.N.A. și Steaua ro
șie dir. Beisrad. După cum se știe, 
jucătorii iugoslavi au învins în pri
mul :oc desfășurat ia Belgrad cu 
scorul de 3—1.

T-D.N.A. va avea de data aceasta 
avantajul terenului, deci șl Încura
jările — foarte prețioase ale publi
cului soiiot. Comentatorul 
el postului de radio Sofia a decla
rat — de altfel — în una din emi- 
slurtle acestei săptămîni că dife
rența de două goluri poate fi Tefă- 

!. cută și, în caz că echipa militar:-

sportiv

Ne închipuim cit de greu sint de 
rezolvat problemele financiare ale 
unei deplasări Istanbul-Buenos Ai
res, mai ales cînd jucătorii turci 
consideră — probabil — mult mai 
normal să joace cu tenismani ve
cini sau în orice caz dintr-o tară 
europeană.

Să 
joacă 
rica, 
Oare

R.P. 
n-ar

TI

stăm și să judecăm: Chile 
în_Europa, Finlanda în Ame- 

Chineză de asemenea... 
fi mai normal ca aceste 

țări să joace în gru
pele zonale de 
care depind după 
criteriul geogra
fic? Altfel, de ce 
mai vorbim de 

zonă americană, europeană, orien
tală ?

Aci trebuie pusă în discuție în
săși formula actuală a Cupei Da
vis care prevede trei grupe zo
nale. Oricît de tradiționaliști ar fi 
organizatorii acestei competiții ei 
trebuie să se pună de acord cu e- 
vidența, care arată că formula este 
complet depășită. Fiindcă este cît 
se poate de clar că sporirea numă
rului de țări europene participante 
la Cupa Davis impune o modifica
re substanțială, în sensul descon
gestionării acestei grupe. Numărul 
mare de reprezentative puternice 

din Europa justifică și împărțirea

Li incef5Ut 

rie care să aducă echipei campto- J 
niior bulgari calificarea.

• In cupa Angliei s-au mai desfă- 
------- ' două

Arsenal — Preston North 
End 2—», West Bromwich Albion — 
Blackpool 2—L De remarcat că In 
sferturi-.dB finală „sorții" au tinpe- 
rechiat pe Bomemouth (divizia a 
ni-a) — învingător al echipelor 
Wolverhampton și Tottenham — cu 
Manchester United, liderul campio
natului englez. In campionat: Bol
ton—Birmingham City 3—1, Totten
ham-Chelsea 3—4. Aston Villa —
Portsmouth 2—2, Charlton Athletic— 
Manchester United 1—5.

șurat in această săptămină 
meciuri :

acestei zone în două grupe separa
te. Aceasta prezintă avantajul că 
am avea astfel patru grupe zo
nale, ceea ce ar echilibra compe
tiția. Una din grupek europene 
și-ar trimite învingătorul să joace 
cu campionul zonei americane, 
iar cîștigătorul celei de a doua 
grupe europene ar întîlni pe cam
pionul zonei orientale. Aceasta ar 

’da și un echilibru valoric mai bun 
grupelor și ne-ar scuti de ciudă
țeniile unei formule în care Noua 
Zeelandă figurează ca... țară euro 
peana.

Regulamentul în vigoare al Cu
pei Davis conține și alte prevederi 
asupra cărora merită să ne oprim. 
Una mai cu seamă este deosebit de 
caracteristică pentru spiritul în 
care a fost alcătuit acest docu
ment. Ni se spune în art. 2 că „te
ritoriile sub mandat sau adminis
trație colonială** vor putea concura 
numai cu aprobarea federației na
țiunii „tutelare** șț numai... „din 
cind în cînd" (este termenul ex
pres al textului regulamentar). 
Mai e nevoie pentru înscrierea ță
rilor de sub dominație colonială 
de aprobarea a 2/3 din totalul 
națiunilor concurente.

lată principii cu adevărat retro
grade care mai stau încă Ia baza 
celei mai importante eompelii” in
ternaționale de tenis.

Pe lingă pregătirea fizică generală ostașii Arma
tei Sovietice au deschise largi posibilități de a-șl 
desăvirși măiestria în ramura sportivă spre car» 
au înclinații. Din mijlocul armatei s-au ridicat ți 
se ridică necontenit numeroși campioni șl record
mani, maeștri ai sportului.

tste suficient să cităm numele unui sportiv ca 
Vladimir Kuț, campion european, recordman mon
dial și dublu campion olimpic, care a fă'ut primii 
pași în sport în timpul stagiului militar. Astăzi, 
Kuț este ofițer în armata sovietică. Lista marilor 
campioni creați în cadrul armatei este foarte lungă 
Aproape întreaga echipă de tir a U.R.S.S., care a 
uimit lumea prin performanțele și racordurile sale; 
Anatoli Bogdanov, V. Borisov, A. Erdman, M. It- 
kis, D. Bobrun, V. Romanenko, V. Crîșnevski, ca 
să numim numai pe cîțiva. Halterofilul Arcadie 
Vorobiov, medic militar, a devenit campion și re
cordman al lumii, iar anul trecut și campion olim
pic. Echipa de hochei a Ministerului Apărări^ 
T.S.K.-M.O., deține în ultimii ani supremația în 
campionatul țării și dă reprezentativei un mare 
număr de jucători în frunte cu căpitanul echfoei, 
excepționalul Vsevolod Bobrov.

De peste 100 de ori sportivii Armatei Sovietice 
au îmbrăcat tricourile de campioni ai U.R.S.S. șl 
și-au înscris numele pe lista recordmanilor.

Patrioți înflăcărați, credincioși poporului pentru 
care sint gata să facă orice sacrificiu, bravii ostași 
sovietici îți încordează necontenit eforturile pentru 
perfecționarea măiestriei militare, pentru ridicarea 
permanentă a nivelului cunoștințelor lor.

De ziua glorioasei aniversări, tineretul romîn, 
transmite un salut înflăcărat Armatei Sovietice 
el-b-ra'oare •

%

Ostașul 1 c. ntiii Gusev este unul din cei 
bun: sportivi din unitatea sa. Iată-l cu trofeele 

cucerite în întrecere

i

la handbal sală
ZAGREB 22 (prin telefon). Joi 

după amiază, în'Sala Expoziției din 
Zagreb a început întrecerea de 
handbal de sală intitulată „Turne- 
nt Nâțhinilor** la care participă re
prezentativele masculine ale Polo
niei. yyustrîei, Ungariei, Romîniei 
și Iugoslaviei (cti două echipe).

Primul meci a opus echipele iu
goslaviei (albi) șj Ungariei, care 
sînt în aceeași serie cu echipa 
R.P.R. Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 17—11 (9—5). Vic
toria este meritată, jucătorii iugo
slavi fiind superiori tot timpul. Ar
bitrul Heger (Zagreb) a condus 
următoarele formații:. Iugoslavia 
(albi} Manetar (Bekerbegovici) -- 
Tandici (3), Dogan, Șmen (5), Gi- 
ozan (2), Kardoșanici (1), Polea- 
rici (5), Praliaț, Papej și Jifko- 
vici (1). Ungaria: K6szegy (Kel- 
ie) — Bolla, Paifer (1), Hajas, 
Palmosz (3), Szam (2), Szimko, 
Szvajda (2), Czak, Nadasdy (3). 
In paranteze sînt trecute punctele 
înscrise de fiecare jucător.

In seria a II-a s-a desfășurat în- 
tîlnirea dintre echipele Iugoslavi
ei (albaștri) și Poloniei. Spre sur
prinderea generală, victoria a reve
nit echipei Poloniei cu categoricul 
scor de 21—13 (13—4). De la în
vingători cei mai buni au fost: 
Stiski (7) și Foksinski (6). După 
7 minute de joc polonezii condu
ceau cu scorul de 7—1. Echipa 
gazdă a jucat nervos, a ratat' nu
meroase ocazii și abia 
jocului și-a revenit.

★

la sfîrșitul

l-a echipa 
dispus ds

Vineri, în seria 
Iugoslaviei (albi) a 
reprezentativa Romîniei, cu scorul 
de 12—9 (6—6). Po'.oiîîa a dispus 
de Austria cu același scor: 12—9 
(8—4). Sîmbătă (n.r. azi) au 
loc meciurile : Romania—Ungaria 
și Iugoslavia (albaștri)—Austria.

PERO ZLATAR ,



Ședința Comitetului Oiimpic Romîn j Moscova

Recent a avut loc ședința Comi
tetului Otimpic Romîn. Președin
tele Comitetului, tbv. Alexandru 
Siperco, » făcut u aceri p-ilej o 
expunere asupra participării spor- 
livilefr diin R.P.R. la cea de a 
XVJ-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară de la Melbourne. In urma 
discuțiilor s-a stabilit planul de 
activitate al Comitetului Olimpic 
Romîn pe anul 1957. Ca obiectiv

principal figurează participarea 
sportivilor ron.îni la cea de a Hl-a 
ediție a întîlnirilor sportive inter
naționale prietenești ce se vor des
fășura în vara acestui an cu pri
lejul Festivalului de la Moscova, 
precum și începerea pregătirilor în 
vederea participării în cele mai 
bune condițiuni la Jocurile Olim
pice de la Roma din anul i960.

(Agerpres)

Mîine Ia
ÎNCEPE A 23-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR MONDIALE

DE HOCHEI PE GHEAȚA

Concursul internata! 
de tenis de masă 

de la Russe (R. P. Bulgaria) 
începe a 'izi

RUSSE (Plin telefon).— Ca și 
anul trecut competiția internaționa
lă de tenis de masă deschisă echipe
lor feminine de tineret trezește un 
interes deosebit. Anul acesta, pe 
lingă selecționatele Bucureștiului, 
Sofiei și orașului Russe vor mai 
participa și două reprezentative ale 
orașului Budapesta. Printre jucă
toarele maghiare care și-au anun
țat sosirea se află Rozsi Iancso și 
Charlota Mathe. Delegația romînă 
formată-din Geta Pitică, Irma Ma- 
gyari și Marana Barasch. a sosit 
la Russe vineri la prînz unde ofi
cialitățile locale i-au făcut o fru
moasă primire. Intîlnirile vor avea 
loc in sala Casei de cultură și se 
vor desfășura simbătă, duminică,

0 SEMNIFICATIVĂ DECLARAȚIE 
A PORTARULUI ECHIPEI DE HOCHEI 

PE GHEATĂ A S.U.A.
STOCKHOLM țAgerpres). 

TASS transmite:
Intr-un interviu publicat de zia

rul „Aftonbladet* cunoscutul ho- 
cheist american Ikol, portarul e- 
chipei reprezentative de hochei pe 
gheață a S.U.A., care se găsește 
în prezenj în turneu !n Suedia, a 
declarat ca hocheiștii americani au 
așteptat cu ir.teres să plece la 
Moscova în vederea campionate
lor mondiale dar guvernul S.U.A 
a int-erzis această călătorie.I

„Toți jucătorii echipei noastre 
— a spus Ikol — ar fi dorit foarte 
mult să facă această deplasare. 
Este foarte interesant sa vezi mă
car o singură dată Moscova, dar, 
aupă cum se pare, autoritățile 
noastre din America au vrut alt
ceva'

Note de drum (I)

Mîine la ora 13 (ora Moscovei) 
în Palatul Sporturilor de la Luj
niki va avea loc deschiderea ofici
ală a celei de a 23-a ediții a cam
pionatelor mondiale de hochei pe 
gheață. Concomitent cu aceasta, 
se desfășoară și cea de a 36-a e- 
diție a. campionatelor europene. 
După cum am mai scris, la actua
la ediție participă reprezentativele 
următoarelor țări: Suedia, Ceho
slovacia, Polonia, Austria, R.D. 
Germană, Finlanda, Ia pom a și U- 
niunea Sovietică.

Lupta pentru cete două titluri 
se va da între echipa Uniunii So
vietice — campioană olimpică, 
mondială și europeană — și puter
nicele reprezentative ale Cehoslova
ciei și Suediei. Desigur că lipsa de la 
întreceri a reprezentativelor Canadei 
și S.U.A. — cele mai bune forma
ții de peste ocean — _influențează 
oarecum asupra valoră turneului, 
dar și așa interesul este toarte 
mare. Cauzele neparticipării aces
tor echipe sînt cunoscute, fiind cu 
totul independente de voința orga
nizatorilor și chiar a sportivilor 
canadieni și americani.

Primii sosiți Ia Moscova au fost 
hocheiștii japonezi .care au și sus
ținut cîteva întîlniri de verificare 
în compania unor echipe sovietice. 
La cîteva zile după hocheiștii ni
poni au sosit și ceilalți partici
pant, unii dintre ei susținând 
jocuri amicale înaintea deschide
rii campionatelor, in compania e- 
ehipelor sovietice. Echipa gazdă 
n-a făcut excepție de la această 
regulă: reprezentativa Uniunii So
vietice a jucat in compania unei, 
combinate a asociației Spartak din 
Cehoslovacia.

Organizatorii au luat toate mă
surile pentru o perfectă desfășu
rare a întrecerilor. Deoarece în 
ultimele zile Ia Moscova tempera
tura a oscilat în jurul a minus 2 
grade și prestspunînd că s-ar putea 
ajunge la o temperatură și mai ri
dicată. a fost alcătuit un program 
conform căruia toate jocurile ar

O fază dmtr-un meci de hochei desfășurată stadionul
Dinamo din Moscova. Acum, moscoviții sini in preajma unei 

c&npetițu care le oa oferi desigur numeroase meciuri de mare 
spectaculozitate

se vor clasa trei echipe la egalita
te de puncte, titlul de campioană 
va li stabilit în urma golaveraju
lui. Dacă două echipe vor avea a- 
celași număr de puncte ele vor 
susține un meci suplimentar.

V. BENKOVSKI

urma să se desfășoare pe ce.e do
uă stadioane cu gtieață artificială 
și anume: Palatul Sporturilor din - 
Lujmki și stadionul de iarnă din 
Sokolniki. Dacă temperatura va 
permite, jocurile se vor desfășura 
in afara celor două stadioane 
menționate mai sus și pe stadionul 
Dinamo.

lată programul complet al pri
melor două zile: DUMINICA 24 
FEBRUARIE : Palatul Sporturilor 
din Lujnilă: ora 13: Festivitatea 
de deschidere. Ora, 15: Japonia— 
U.R.S.S.; ora 18 : Suedia—R.D. 
Germană. Stadionul Dinamo: ora 
19: Finlanda—Polonia ; ora 21 : 

Cehoslovacia—Austria. LUNI 
FEBRUARIE : Palatul Sporturilor 
din Lujniki: ora 17: Cehoslovacia 
—R.D. Germană ; ora 19: Finlan
da—U.R.S.S. Stadionul Dinamo: 
ora 19 : Suedia—Polonia.

In cazul în care pe primul loc
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PE SCURT
BERLIN. 22 (Agerpres). —
Echipa de tenis de masă a R.P. 

Chineze și-a început la 21 februarie 
turneul pe care-l întreprinde în 
R.D. Germană, jucînd în orașul 
Riesa cu echipa reprezentativă a 
R.D. Germane. Sportivii chinezi au 
obținut victoria cu scorul de 8-3.
• ROMA (Radio). — In ultima sa 

ședință Comitetul Olimpic Italian. a 
fixat data întrecerilor din cadrul 
celei de a XVII-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară : 21 august — U. 
septembrie 1960. In același timp, 
organizatorii au propus C.I.O. ca 
întrecerile atletice — care de obicei 
deschid Jocurile — să se desfășoare 
tn a doua parte a Olimpiadei.

Vedere dm Luxor. Mașinile care oor însoți coicana ciciifblor in Turul 
Egiptului tint alimentate pi pregătite perun a porni din acest loc 

in marea cursă

bardată ți. -fiind refăcută tn mare 
grabă, mai prezintă încă unele de- 
nivelări De oliței, numeroasele ți 
justificatei? formalități la sosire, 
ne am alese că ne aflăm pe teri
toriul anei țări care cu puține săp- 
tămlni in urmă iți apăra indepen
dența cu arma in mină, unpotriva 
agresiunii imperialiste.

Părăsim aeroportul, deosebit de 
zgomotos și pestriț, ca de altfel 
toate locurile publice din Egipt, 
și peste puține ore schimbăm au
tobusul -ompaniei egiptene de a- 
ztiație „Misr-Air" cu un tren stră
lucitor de alb (fabricație ceho
slovacă specială pentru deșert) 
care ne duce spre localitatea de 
unde se va da startul in tur, 
străvechiul Luxor.

N-« .trecut prea mUtâ Treme 
de rind presa soortwâ consaxz 
cu lux de amărunte rez J* ta iele 
celui de ai IV-lea tur ciclist 
ai Egiptului. Interesul firesc 
marc testat de comentatori pen
tru detaliile luptei sportive în 
care fuseseră angajați cei mai 
buni cicliști ai noștri, a lăsat 
inerent ixetoiosi'.e, în bemă par
te, o 9wie întreagă de elemente 
de alt ordin. în speța cele care 
au alcătuit decorul marii curse. 
Sâ nu uităm faptul că acest 
tur ciclist a avut gazdă
acea țară care se și în
prezent în atenția întregii ierni 
și cane tocmai fzsese teatrul 
unei agresiuni imperialiste, re
voltătoare pentru oamenii iu
bitori de pace din întreaga 
lume.

De aceea, un redactor al zia
rului nootxu s-a adresat tova
rășului Ion Balaș, vicepreședin
te al Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, care a 
condus pe sportivii noștri în 
această deplasare, rugindu-1 să 
relateze unele aspecte inedite 
— depășind semnificația pro
prie a competiției sportive — 
culese fai această călătorie de-a 
lungul a 1.600 km. în țara pi
ramidelor.

PRIMELE IMPRESII... 
PRIMELE NOTE...

! Alexandriei piefoniti negru ți gros 
ai nortior. care in timpul traver
sării M edit-manei ne proc-xaseră 
destule emoții, un sentiment de 
ușurare a cuprins deiegaț-a noas
tră la vederea continentului afri
can. verde ti Plai ca o masă de 
biliard, scăldat din belșug de un 

e strălucitor. Făptui că ia

IN ORAȘUL UNDE NU PLOUA 
NICIODATĂ

la Luxor intr-o dimineață 
ce luminează din belșug 
palmieri risipiți pretutin- 
străziie orașului. De aii-

Sos-m 
însorită, 
semeții 
deni pe 
fel. urma să ajlam că aci, în 
adincul Egiptului (cea 750 km. 
de Cairo) toate zkeie sini înso
rite, norii foarte rari, iar ploile

Amon. Cu titlu de informație, no
tăm că tot de aici a plecat în că
lătorie, spre Franța, acum un veac 
și jumate te. ca urmare a campa
niei lui Napoleon, vestitul obelisc 
ce domină din înălțimea celor 40 
de metri ai săi, forfota mașinilor 
și agitația specific pariziană din 
„Place de la Concorde'.

Templul lui Ramses, deși ros de 
vreme — cu trecut peste el patru
zeci de secole — te impresionează 
încă prin măreția sa. Intr-adevăr, 
această construcție din bloouri 
uriașe de granit este grandioasă, 
și cu tot progresul tehnicii de as
tăzi, cred că ar pune inginerilor 
moderni destule probleme greu de 
rezolvat. Templul se ivește chior 
din inima orașului, unde lucrările 
de dezgropare a unei largi alei 
pietruite, mărginită pe laturi cu 
coloane Și lei uriași din piatră, 
continuă și acum. Templul pro- 
priu-zis, format din cinci corpuri 
separate, este înconjurat de ziduri 
imense, de aproximativ 20 metri 
înălțime și 7—8 metri grosime, 
construite din cuburi de granit, 
tăiate perfect geometric. Bineînțe
les, o parte din aceste ziduri sini
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In momentul cind avionul 
pasageri al companiei elvețiene
^Swiss Air' spărgea deasupra

dl

mai puțin 
afla acum 
zbuciumat 
un plus _
spontan și zgomotos felurite co
mentarii asupra minunatului ta
blou pe care-l vedeam prin gea
murile avionului.

Era, Intr-adevăr, un tablou fee
ric... Covorul verde și întins al 
deltei Nilului, sclipirile vesele și 
jucăușe ' .......................... ..
această 
suflefit 
ales pe membrii delegației noastre, 
care — tn treacăt fie spus — în 
prima etapă a călătoriei, deasu
pra Greciei, suportaseră din plin 
neplăcerile unei scurte, dar pu
ternice furtuni.

In sfîrșit, aterizăm! La primul 
contact cu pămîntul egiptean sim
țim și primele efecte ale agresiunii 
dnglo-franco-israellene... prin on- 
dulațiile extrem de puternice care 
scutură avionul pe pista de ate
rizare. Puțin mal ttrziu aflăm că. 
această pistă a fost puternic bom-

de 500 m sub noi se 
pâmint, fi nu întinsul 
al valurilor, ne dădea 
de sigurcmță, sfîrnind

ale marelui fluviu, toată 
varietate de imagini a în- 
brusc pe pasageri și mai

aproape necunoscute. Desigur, toc
mai de aceea casele satelor din 
aceste 'egiuni nici n-au acoperiș: 
tn locul acestuia un strai de tres
tie apără pe locatari de fierbin
țeala soarelui, mai ales tn lunile 
de vară.

Din primul moment al sosirii, 
ne interesăm, firește, de ceilalți 
partidpanți la tur și aflăm că 
sînt cu toții sosiți de cîteva zile. 
Se remarcă în specicd echipa R. D. 
Germane printr-o „caravană" nu
meroasă șl foarte entuziastă, cu- 
primind pe lingă prima garnitură 
și numeroși însoțitori, printre care 
ziariști și chiar un număr de teh
nicieni al teleoiziunii germane.

Ca mai toate orașele din Egipt, 
Luxor este, așezat pe malul Nilu
lui, fiind construit pe locul stră
vechii cetăți Theba. Orașul este re
numit prin monumentele sale isto
rice, tn mare majoritate temple 
antice, păstrate tn bune condiții. 
Aci se află faimoasele temple din 
Karnak ale faraonului Ramses III, 
precunt și cel al marelui preot

in ruină, însă lucrările de restau
rare începute, promit ca in cu rind 
vizitatorul să aibă imaginea fidelă 
a ceea ce a fost odată acest cen
tru de civilizație antică.

In interiorul zidurilor, alei largi, 
străjuite de sculpturi reprezentând 
divinități egiptene, conduc spre 
diferitele curți și temple ale ma
relui edificiu. Pe pereții camere
lor de rugăciuni se pot descifra 
cu ușurință desene reprezeniind 
scene religioase sau războinice, 
fapte vitejești ale faraonilor în
fățișate . posterității prin hieroglife 
săpate In granit. Ele vorbesc con
vingător despre măreția acestei ci
vilizații pierdute tn negura veacu
rilor.

Privind vestigiile trecutului, te 
glndești fără să vrei ce ar fi de
venit această țară — în care, în 
plin secol XX, se mai folosește 
plugul de lemn — dacă n-ar fi 
avut o evoluție istorică plină de 
zguduiri tragice, care, au aruncat-0 
înapoi cu multe etape de dezvoltare 
socială. Rind pe rind, de-a lungul

mileniilor, cotropitorii, romani a- 
poi cei otomani, francezi și englezi 
au acaparai acest pămlnt, frinînd 
dezvoltarea firească a civilizației 
egiptene, una din primele pe care 
o cunoscuse istoria lumii.

Dar evocarea trecutului glorios 
al Egiptului ne obligă să notăm 
și unele date despre viața de as
tăzi a acestei țări.

In primul rind, socotim necesară 
o precizare. Egiptul nu trebuie 
identificat cu Valea Nilului, care 
este de fapt împărțită între două 
state. Cursul superior al fluviului 
trece prin Sudan, vast teritoriu 
care abia acum un an a reușit 
să scape de „binefacerile civiliza
toare' ale dominației engleze.

Este greu de înțeles din simpla 
lectură de ce in trecut, ca și as
tăzi, Nilul a fost totdeauna atil 
de venerai și slăvit în 
poporului. Cei care am 
ceste locuri ne-am putui 
de adevărul cuprins in 
..Egiptul este un dar al 
Intr-adevăr, Nilul este pentru Egipt 
viața însăși. In drumul său spre 
mare, el transformă pămîntul arid ■■ 
in cimpii roditoare, care dau egip
tenilor posibilitatea să culeagă de 
pe ogoarele lor mai multe recolte 
pe an (gria, bumbac, porumb, le
gume și tot felul de fructe). Iată 
de ce aproape toți cei 22 milioane 
de locuitori ai Egiptului sînt gru
pați pe această verde fîșie de pă
mlnt din jurul Nilului, locuind un 
teritoriu mai mic decît un sfert din 
Rominia.
Slăpînirea engleză în Egipt se in

staurase de la finele secolului tre
cut, cind — sub pretextul clasic 
al „menținerii ordină" tn această 
țară cure tocmai scuturase jugul 
slăbit al imperiului otoman în 
descompunere — trupele britanice 
au ocupat Valea Nilului. Abia 
după primul război mondial. în
suflețiți de avîntul general al 
luptei anticolonialiste, ca urmare 
a Marii Revoluții din Octombrie, 
egiptenii au reușii să limiteze trep
tat stăplnirea engleză. Cei de al 
doilea război a făcut. însă, ca do
minația britanică să se prelun
gească sub diverse pretexte pînă 
în 1952, cind regele Faruk a fost 
alungat, ceea ce a reprezentat pri
mul pas spre constituirea unei 
republici independente. După cum 
se știe, ea este condusă astăzi de 
președintele Gamal Abdel Nasser, 
care se bucură de o largă popu
laritate nu numai în Egipt, ci șl 
în întreaga lume arabă.

I. BALAȘ

cînlecele 
vizitat a- 
da seama 
cuvintele: 
Nilului..."
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