
Cu privire la obiectivele mișcării 
de cultură fizică în anul 1957

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA !
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An de 
miletul 
Cultură 
și Sport 
ltngă Consiliul 
de Miniștri ela
borează obiectivele mișcării 
cultură fizică și sport. Ele 
flectă de fapt sarcinile funda
mentale ale mișcării de cultură 
fizică și sport, enunțate prima 
oară în țara noastră în Hotă- 
rîrea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R din 26 iunie 1949- A- 
ceste sarcini fundamentale nu 
se schimbă de la an la an; 
ceea ce se schimbă însă sînt 
m'jloacefe de realizare, for

mele de exprimare, in funcție 
de gradul de îndeplinire a a- 
cestor sarcini fundamentale. In 
lumina acestor perspective tre
buie privite obiectivele care ne 
stau în față în anul 1957. Da
toria noastră este de a constata 
care sînt verigile mai importante 
in realizarea sarcinilor educației 
fizice, pentru a putea preciza 
incotrn trebuie îndreptată aten
ția principală, în ce direcție 
trebuie concentrate forțe spo
rite.

Se impune astfel ca o preo
cupare principală depistarea a- 
cestor verigi și, implicit, utili
zarea unor forme și metode 
de muncă potrivite, care să 
impulsioneze realizarea sarcinii 
fundamentale de lărgire a bazei 
de activitate continuă a spor
tului de masă. Se ridică însă 
întrebarea în ce măsură rezistă 
condițiilor actuale din țara 
noastră corelația între formele 
de organizare și conținutul so
cialist al activității ? Concor
danța între ele contribuie la 
rezolvarea cu succes a sar
cinii angrenării maselor largi 
de la orașe și sate ? Este ne
cesar ca aceste probleme să fie 
lămurite de la început.

In condițiile construirii socia
lismului în țara noastră, consi
derăm că principiul de organi

Ion Vaida
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tare asigură realizarea conținutu
lui socialist al mișcării de cultu
ră fizică, fiind bazate pe criterii 
juste ca: activitatea specifică, 
eligibilita'ea organelor condu
cătoare și conducerea pe baza 
centralismului democratic — este 
un principiu viabil. Se cere 
doar o singură condiție, și anu
me ca aceste principii să fie 
intr-adevăr aplicate. In conse
cință, pentru a ne apropia mai 
hotărit de sarcinile fundamen
tale este necesar să se găseas
că forme și metode de îmbună
tățire a aplicabilității acestor 
principii și nu să se caute for
me artificiale, care ne-ar înde
părta de conținutul socialist. 
Cu alte cuvinte, orice formă de 
organizare care se îndepărtea
ză de principiile cen ralismului 
democratic nu va exprima decît 
un conținut izolat și străin de 
principiile diriguitoare fn sis
temul de organizare a statului 
nostru democrat popular. In a- 
ceasta ordi’.e de idei pu’em a- 
firma că nu există discordanță 
între formele noastre de orga
nizare și conținutul pe care-i ur
mărim nici la nivelul unității 
de bază a mișcării sportive, nici 
în forma sa superioară, centra
lizată, de cuprindere și coordo
nare. Fără discuție însă, aceas
ta nu înseamnă imposibilitatea 
unor îmbunătățiri care să tindă 
spre simplificarea modului de 
cuprindere și spre apropierea 

organelor centrale de unitățile 
de bază. Ceea ce se impune deo
camdată este necesitatea ca în 
anul 1957 să îndreptăm toată 
atenția spre îmbunătățirea acti
vității în colectivul sportiv.

(continuare în pag. 2-a)

ORGAN Al COMITETULUI PENTRU CULTURA FIZICĂ Șl SPORT DE PE UNGĂ CONSILIUL OE MINIȘTRI 

Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR OIN R. P. R.

ANUL XIII Nr. 2967 w Marți 26 februarie 1957

Dinamo București a întrecut
Dozsa Budapesta la box: 16-4

Budai, Dori și Dumitrescu au părăsit învinși 
ringul din sala Floreasca

Alulți, chiar foarte mulți pasio
nați ai boxului au luat sîmbătă 
seara drumul sălii Floreasca, dar 
numai o mică parte din cei care 
ar fi dorit să asiste la întrecerea 
internațională Dinamo București— 
Dozsa Budapesta au putut ocupa 
un loc în tribună. Sala Floreasca 
s-a dovedit din nou neîncăpătoare 
pentru cerințele actuale ale boxu
lui nostru și ne-a făcut să reflec
tăm (pentru a cîta oară?) la ne
cesitatea unei săli corespunzătoare 
pentru manifestații pugilistice de 
asemenea anvergură.

Spectatorii își puseseră mari nă
dejdi în întrecerea dintre pugiliștii 
de frunte maghiari și roinîni. Din 
păcate, spectacolul sportiv nu s-a 
situat la nivelul așteptat. Oaspeții 
s-au prezentat cu „minusuri" seri
oase în pregătire și ne-au părut 
obosiți. Altfel, cum s-ar putea ex
plica mediocra comportare a ce
lor două „somități" ale boxului 
maghiar, Dori și Budai ? Merită 
totuși subliniat curajul cu care 
sportivii maghiari au dus lupta 
chiar atunci cînd avantajul încli-

foști internaționaliUn maestru al sportului, doi
și un arbitru ne vorbesc despre
jocurile de fotbal de la 3 martie

— Eu vreau să joc — îi spune Ronay (dreapta) 
lui Rudy Wetzer, antrenorul uneia din cele două 
echipe de foști internaționali de pesie 40 de ani. 

(Foto; I. ARHAICA).
Dacă vă închipuiți că la confe

rința comisiei centrale de fotbal 
nu s-a vorbit și despre jocurile 
antrenorilor foști internaționali 
de la 3 mart;?, vă înșelați. Un 
asemenea eveniment fotbalistic, 
care stîrriește de cîteva zile un in
teres neobișnuit printre iubitorii 
fotbalului, nu putea sa nu fie co
mentat tocmai acolo unde s au în- 
tîlnit chiar viitorii „eroi" ai ori
ginalelor întreceri de peste cinci

• I. S. PRONOSPORT a- 
preciind importanța inițiativei 
ziarului „SPORTUL POPU
LAR", s-a oferit să sprijine a- 
ceastă acțiune, astfel că cele 
două mec:uri de duminică vor 
fi organizate în comun de zia
rul SPORTUL POPULAR si I. 
S. PRONOSPORT.

• BILETELE pentru Jocurile 
de la 3 martie se pun în vîn- 
zare începînd de mîine miercuri 
la: agențiile Pronosport din 
Cal. Victoriei 9, str. Ar. Bri- 
and 6 și str. Viting, chioșcul 
special din str. I. Vidu, la casa 
de bilete din str. Hașdeu (Sta
dionul Republicii), agenția 
C.C.A. (Bd. 6 Martie) și Di
namo (Șos. Ștefan cel Mare).

zile. Inițiativa zia
rului nostru de a 
pune pe picioare o 
asemenea compete 
ție a fost apreciată 
ca binevenită. Foș
tii internaționali și 
chiar cei care la 3 
martie vor fi simpli 
spectatori, scontea
ză reușita deplină 
a meciurilor ca in
teres și spectacol 
fotbalistic.

— „Viu la meci ! 
S-ar putea să lip
sesc tocmai eu 
care am fost și 
sînt incă un admi
rator al lui Bur
ger, Dobay. B’n- 
dea. Sfera etc. ? —

ne mărturisea maestrul sportu
lui ~ Victor Dumitrescu, care a 
urmărit cu multa atenție lucrările 
conferinței comisiei centrale. — 
Cînd eram elev la liceul din Deva 
nu jucam „fotbal cu nasturi" care 
purtau numele cite unui interna
țional reputat în acea 
Cotormani, Schwartz, 
lovici? Ca orice puști, 
„idolii" mei: pe cei de 
dintre care pe cîțiva 
dea la 3 martie".

Nici n-am terminat 
țîa cu Victor Dumitrescu și ne am 
trezit cu un „protestatar": Ronay, 
antrenorul Locomotivei București:

— „Protestez că n-am fost luat 
in considerare atunci cind au fost 
alcătuite loturile celor peste pa
truzeci de ani. Eu pot și vreau să 
joc în aceste meciuri care — după 
părerea mea — vor îi foarte inte
resante și vor strînge în tribune 
mulți spectatori dornici să revadă 
pe foștii jucători cărora le păs
trează și astăzi un sentiment de 
dragoste sau să vadă la 
baliști mari despre care 
numai".

...Și au auzit despre 
nerii spectatori de astăzi. Printre 
el se numără și Gică Constantincs- 
cu-Grecu. Pentru cine nu l eu-

noaște subliniem că actualul an
trenor al echipei regionale Fla
mura roșie „7 Noiemorie" Bucu
rești a fost de nenumărate ori In
ternațional, mijlocaș sau centru 
înaintaș. In acest din urmă post 
a jucat în septembrie 1940 Ia Bel
grad contra Iugoslaviei, meci ct- 
știgat de jucătorii romîni cu 2-1. 
El a marcat și golul egalizator 
Tn part'da cu Ungaria B la Bu
curești (1—1). Inginerul de teleco
municații Constantinescu-Grecu re
marca alaltăieri :

— „La mine în cartier, în Du- 
deștl, sau la servici, amatorii de 
fotbal au și început să mă asal
teze cu cereri pentru bilete. In 
tr-atit de mult îi pas'onează lo
curile de la 3 martie! Inițiativa 
ziarului „Sportul popular" este 
cum nu se poate mai binevenită. 
In primul rind, ne -Jă prilejul 
ne reîntilnăn după atiția ani

na categoric de partea dinamo- 
viștilor. Pe plan tehnic, toate ono
rurile se cuvin „cocoșului" Pal 
Fekete, un încercat scrimer al pum
nului care a demonstrat în mod e- 
xemplar cum trebuie folosită di
recta de stingă. Nu mai puține e- 
logii merită_ tînărul Aiiklos Trimet 
care- nu s-a lăsat intimidat de fai
ma adversarului său, medaliatul 
olimpic C. Dumitrescu, dîndu-i o 
replică viguroasă și recoltînd fi
nalmente o victorie de frumoasă 
rezonanță. Ne-a plăcut, de aseme
nea, „greul" Laszlo Szabo peste 
care D. Ciobotaru n-a putut trece 
decît cu toarte mare diîicultate.

Din rîndurile dinamoviștilor 
menționăm pe C. lordache care a 
făcut o partidă inteligentă în fa
ta rutinatului Pal Budai, pe 
Dumitru Gheorghiu care se a- 
rată în progres de la un meci 
la altul, pe Toma Constantin care 
a forțeze în mod magistral
decizia in ultimul round, precum și 
pe Ilie Dragnea, care s a priceput 
să găsească drumul spre victorie 
în partida cu campionul mondial u- 
niversjtar Andras Dori.

★
„Muștele" Ștefan Dumitrache 

(Dinamo) și Kalman Trimet (Doz- 
sa). au «deschis" această gală inter
națională. Obstructionist și confuz, 

„J rimei s-a dovedit un partener in
comod. Totuși, Dumitrache, ata- 
cînd mai mult dar fără obișnuita 
sa precizie, și-a adjudecat victoria 
la puncte. Toma Constantin (Dina- 
m?). Și Pal Fekete (Dozsa) au pri
lejuit apoi, în limitele categ. coccș 
° luptă dinamică, pasionantă. în
că din prima repriză Fekete a luat 
conducerea „ostilităților" manc- 
vrind ireproșabil cu directa de 
stingă. In acest timp, Toma Con
stantin, vădit incomodat, n-a găsit 
„antidotul" cel mai potrivit, per- 
mițindu-i lui Fekete să termine în 
avantaj. In repriza a doua, Toma 
a reușit să provoace cîteva schim
buri de aproape, recuperînd din te
renul pierdut. In ultima parte a 
meciului, Toma Constantin a forțat 
admirabil, supunîndu-și adversarul 
unui „tir" necruțător de croșecri 
și upercuturi. Dinamovistul a ob
ținut o victorie grea, dar pe deplin 
meritată.

In cadrul categoriei pană. Ște
fan Văcarii (Dinamo) l-a învins la 
puncte pe Laszlo Wagner (Dozsa). 
Au urcat apoi treptele ringului 
„semitișorii" Maximilian Biedl 
(Dinamo) și Istvan Borsics (Doz
sa). Deși meciul a avut o desfășu
rare sensibil egală, juriul i-a acor
dat decizia lui Borsics pentru 
plus de claritate în acțiuni.
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DUMITRU GHEORGHIU-*

ȘI ANDRAS
văzuti

DORY 
de NEAGU

Marea surpriză a 
gistrat la categoria 
kloș Trimet (Dozsa) a dispus 
puncte de C. Dumitrescu (Dinamo)l 
Rezultatul a fost posibil, în primul 
rînd, din pricina îngîmfarii !ri C.- 
Dumitrescu, care și-a subestimat 
adversarul. Campionul nostru ne-a 
produs o mare deziluzie prin ne
seriozitatea de care a dat dovadă. 
Se pare că ultimele sale succese 
internaționale în loc să-l stimuleze^ 
să-I îndemne la perfecționarea pre
gătirii sale, l-au condus pe calea 
de loc recomandabilă a unei exa
gerate auto-încrederi. Sperăm - că _— j j_a jjServjt" 

să-și

serii s-a înre— 
ușoară: Mi- 

lă

ile loc recomandabilă

vreme : 
Beke, Pav- 

aveam șî eu 
la Ripensis, 
îi voi reve-

bine discu-

lucru lot- 
au auzit

mulți, ti-

(continuare în pag. a 3-a)

„dușul rece" pe care 
tînărul Trimet îl va ajuta 
schimbe mentalitatea...

La categoria semi-mijlocie, 
meci cit lovituri puternice, dus 
tr-o alură foarte susținută. 
Dragnea (Dinamo) a cucerit 
prețioasă victorie în fața unui 
draș Dori (Dozsa), insuficient 
trenat.

C. Iordache (Dinamo), bine pus 
la punct, a aplicat variate proce
dee tehnice și utilizînd direct? ș8 
swinguri precise, l-a depășit indis
cutabil, la puncte, pe „vulpoiul* 
Pal Budai, care a făcut un neaș
teptat „salt" de greutate, trecînJ 
de la „ușoară" la „mijlocie ușoa
ră". Apoi, Dumitru Gheorghiu * 
continuat șirul victoriilor dinamo- 
viste, întrecîndu-1 prin K.O. in 
rep. II, în urma unui upercut Ia 
stomac, pe Geza Gerber (Dozsa)j 
La categoria semigrea, Ghețu Ve- 
licu (Dinamo) și-a imitat colegul 
de echipă, învingîndu-1 tot prin

MARIUS GODEANU 
GEORGE MIHALACHE

ni» 
în— 
Uit-

9 
An- 
an—

LA CASA DE BI
LETE PENTRU 
MECIUL FOTBA

LIȘTILOR VIRST- 
NICI.

— Cum, 
Iliescu nu joacă ? 
Nici Puiu Stroes- 
cu ? Nici măcar 
Nae Secăreanu ? 
Atunci nu mai iau 
bilet !

(coniinuare în pag. a 3-a)

Dea«cra|ie” de lip S. II. A. ._

Un nou val de segregația 
rasială in sportul 

american
Uashington (Agerpres). —
Camera Reprezentanților din sta* 

tul Georgia a hotărit să înscrie 
„de urgență" pe ordinea sa de zi 
un proiect de lege prin care se in
terzic toate evenimentele sportivei 
sau cu caracter social la care arț 
participa persoane de rase diferite., 
Agențiile americane de presă re
latează că aprobarea acestui pro* 
iect de către Camera Reprezentant 
ților este aproape sigură.



Cc părere avețâ, 
tovarășe președinte ?

Tinerii fotbaliști de la Energia 
Steagul Roșu-Orașul Stalin au 

cucerit aprecierile unanime ale iu
bitorilor acestui sport. Titlul de 
campioană a categoriei secunde 
la fotbal (seria I), pe care această 
formație l-a cîștigat, de o ma
nieră cu adevărat impresionantă, 
ca și bilanțul deosebit de fructuos 
al turneului pe care l-a întreprins 
în Uniunea Sovietică (Ia Chișinău, 
cu Burevestnic, 2-3; la Odesa, cu 
Casa Ofițerilor, 2-1 și la Kiev, cu 
Dinamo, 1-1) ne-o prezintă ca o 
echipă de viitor, capabilă și de 
alte performanțe frumoase. Din 
păcate, în afară de această mi
cuță „stea” — care a constituit, 
de fapt, centrul de greutate al 
colectivului sportiv din orașul de 
la poalele Tîmpei, și în jurul) 
căruia s-a axat întreaga activi
tate a acestuia — celelalte spor
turi nu s-au mai bucurat de a- 
tentia cuvenită și, ca atare, rezul
tatele au întîrziat să apară: echi
pele de hochei, lupte și tenis de 
cîmo s-au menținut cu greu în 
primele categorii alț'xampionate- 
lor respective iar activitatea spor
tivă de masă nu a înregistrat nici 
cel mai neînsemnat salt valoric. 
Ah! Da. uitasem! La campionatele 
republicane . de patinaj artistic, 
titlul suprem a revenit unuia din
tre sportivii acestui colectiv: Ro
man Turușanco! Meritul nu revine 
însă conducerii colectivului, caie 
nu poate să afirme, sus și tare, 
că sprijină patinajul artistic, ci 
direct Iui Roman Turușanco. Dar 
nu acesta constituie subiectul 
prezentului articol...

Fotbalul-este... fotbal! II prac
tică mari și mici, cu aceeași pa
siune. Și nu este nici primul și 
nici ultimul caz cînd el domină 
activitatea sportivă a unui colec
tiv. Același lucru și la Energia 
Steagul Roșu Orașul Stalin! E- 
chipa d« fotbal a absorbit totul: 
bugetul, conducerea colectivului, 
conducerea uzinei... Și aceasta în 
dauna celorlalți sportivi, care au 
toate motivele să fie îngrijorați, 
mai ales acum, cînd activitatea 
competițională bate Ia ușă.

Fotbaliștii au cucerit campiona
tul! Dar activitatea sportivă de 
mase a fost complet sufocată. Și 
nu ne miră că în această situație, 
cînd întreaga preocupare a con
ducerii colectivului este îndreptată 
către echipa de fotbal, Energia 
Steagul Roșu nu are nici un pur
tător al insignei G.M.A., nici un 
sportiv clasificat (ne referim la 
anul 1956!) iar Ia crosurile de 
masă, cifre derizorii... Este liresc 
să se întimple așa cînd între co
lectiv și cercurile sale sportive nu 
ex'stă o colaborare, cînd munca 
nu are obiective principale precise, 
o orientare, o perspectivă...

Ce părere au sportivii acestei 
mari uzine? Ce părere are condu
cerea colectivului? Ce părere aveți 
tovarășe președinte Chihaia?
t AL. DINCA

corespondent regional
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IN CAPITALA a început desfă

șurarea etapei a Il-a a Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului. Printre 
primele comitete raionale C.F.S. 
care au organizat această etapă se 
află și cel al raionului ,,Tudor Vla- 
dimirescu", raion în care această 
populară competiție a atras 41.000 
tineri și tinere. Cea mai largă par
ticipare a fost înregistrată în școli 
(17.204 concurenți) iar în rîndul 
asociațiilor, Voința e’ste fruntașă 
(16.545 concurenți).

In cadrul etanei raionale, la în
trecerile de tenis de masă au luat 
parte 64 tineri și tinere. Iată care 
sînt campionii raionali ai Sparta- 
chiadei de. iarnă a tineretului în 
raionul T. Vfadijhirescj: fete (sim
plu): Aglaia Popescu (S.P.C.); 
dublu: .Farr/’Firtei, Maia Duțescu 
(Prest. Servicii)'; băieți'(simplu): 
Andi Ardejeanu (Voința Lemn Mo
bilă); (dublu):* A. Ardeleanu, V. 
Bratzic (Lemn Mobilă);, dublu 
mixt: Aglaia Popescu, Gh. Iacu- 
matu (S.P.G). La șah a fost de
semnată numai campioana, în per
soana sportivei Maria Uieia (Me- 
talochimic) iar la băieți întrece
rile sînt în curs de desfășurare.

CIMPIA TURZII. — 123 concu
rență calificați pentru etapa raio
nală s-au întrecut zilele trecute 
pentru desemnarea campionilor a- 
cesteî etape. întrecerile au fost 
foarte disputate în special la șah 
și tenis de masă, fată care sînt 
campionii raionali: șah fete:. Ro- 
dica Istrate ($c. med. mixtă C. 
Turzii); băiefi: Vaier Voiculescu 
(Energia C. Turzii); tenis de ma
să: fete: Iolanda Stein (Energia 
C. Turzii); băieți: Iacob Magjanek 
(Recolta Valea Ierii); dublu: Mi
hai Budaria-E. Fronovici (Energia 
C. Turzii); dublu mixt: Viola 
Zsus, Iosif Hada (Energia C. Tur. 
zii); trintă: categ. 67 kg.: Dinu 
Mihăilă, cat 77 kg.; Mircea Urcan 
(ambii de la Recolta „Luna”); 
gimnastici: fete: școala medie 
mixtă C. Turzii: băieți: școala prof. 
C. Turzii. (P. Tonea-corespondent).

/V

Cînd amatorii de atletism ai colectivului nu pot face de cit fotbal

BISTRIȚA. — In cadrul etapei 
raionale care s-a desfășurat dumi 
njcă s-.au afirmat o serie de tineri 
printre care: C. Hertan, E. Băloiu 
R. Kaffeisiedcr, S. Munster, I. 
Frandeș. A. Bont și S. Adace, cîș- 
tigătari ai finalelor de șah, tenis 
de masă și trîntă. „Cupa de ar
gint" oferită de comitetui raional 
C.F.S. a revenit colectivului școlii 
medii mixte din Bistrița care a ob- 
.ținut tocul I în clasamentul gene
ral. (Octavian Berbecariu, cores
pondent).

ARAD ; Săptămina trecută s-a 
desfășurat la Arad etapa a Il-a a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
Ia două dintre disciplinele sportive 
prevăzute*în regulament : tenis de 
masă și șah. La întreceri au hiat 
parte 55 sportivi (la tenis de ma
să) și 31 (la șah). Iată care sînt 
primii clasați: te/lis de masă: bă
ieți, simplu: Gh. Quttmarin (FI. 
Toșie) dublu: Gh. Guttmann-I. 
Cercel (FI. roșie) fete, simplu; 
Victoria Baroczai (Șc. medie nr. 
4) dubiu: V. Baroczai-I. Huber 
($c. medie nr. 4) dublu mixt: 
Baroczai-Rehon (Șc. medie 4) ȘAh: 
Gh. Marioh (FI. roșie 7 Noiem
brie) .

St. Weinberger, 
corespondent

AU APĂRUT
Revista Cel tari Fizică ți Sport 

No. 2’1557 ca următorul cuprins :

R. URZ1CEANU: Semnificația
victoriilor romioești la cea de a 
XVI-a Ediție a Jocurilor Olimpice

Dr. C. CONSTANTINESCU. Dr. P. 
POPESCU ți Dr. G. POPESCU: 
Proba de investigație cardioavascu- 
lară combinată, aplicată sportivilor 
din echipa reprezentativă de rugbi.

C. TIRON: Analiza tehnică și bio
me catucă a săriturilor cu schiurile 
(ID
A. LENT: Combinații de acțiuni 

■ tactice în luptele clasice
T. REITER: Aspecte actuale ale 

tenisului de masă din R.P.R.

•Se dispută ftnaia Concursurilor 
de șah pe raionul Lenin. In prim 
plan, lulia Iufu (stingă), eleoă ta 
șc. medie nr. 22 și Valentina Gra
ma (dreapta) tehnician agronomia 
sfatul popular raional (clișeul de 

‘ sus).
In finala probei de simplu fete 

din eiapa a doua in cadrul raionu- 
’ lui T. Vladimirescu a ciștigat juca- 
. toarea de tenis de masă Aglaia Po- 

'■ pescu de la Progresul S. P. (cli
șeul din dreapta).

(Foto: N. NICULESCU)

A. IONESCU: Două lecții de edu
cație fizică ținute la școala medie 
mixtă Nr. 12 <iin Capitală

G. ZUGRAVESCU: Pentru conti
nuitate în activitatea sportivă de 
masă

REVISTA FOTBAL, Nr. 2, februarie 
1957

CORNEL SIMIONESCU: Grija pen
tru bazele sportive contribuie Ia îm
bunătățirea nivelului fotbalului nos
tru.

SILVIU PLOBȘTEANU: Echilibrul 
valoric între atac și apărare (dis
cuții).

OCTAV LUCHIDEr Cupa R.P.R., 
ediția 1955—1957 (I).

L. ROPOT : 30 Martie 1957, zi în
semnată în viața lui Ștefan Filote 
și a.echipei sale.

ILIE DRAGHICI : Scăderi mani
festate în arbitraj.

D. SCHULDER: Exemple practice 
privitoare la atacul portarului.

J. KREUTZMAN : Exerciții cu 
partener.

NICOLAE ȘURTEA: Unele parti
cularități ale muncii de instruire a 
copiilor.

GRIGORE ARJOCA: Dezvoltarea 
vitezei de reacție.

Fotbal peste hotare; Statistici și 
comentarii.

Ce facem în această perioadă?; 
,,Suflet de sportiv” de M. Ionescu. 
Umor de Matty.

; Crosul de masă intr-o nouă 
i formulă de desfășurare 
I Regulamentul crosului de

masă „Să întimpinăm I Mai* 
prezintă anul acesta o nouă 
formulă de desfășurare pe care 

ț noi o considerăm mai eficace 
Idecit trecutele ediții. Care este 

schimbarea survenită? ANUL 
ACESTA CROSUL DE MASA 
„SA ÎNTIMPINĂM 1 MAT.’ 
SE ORGANIZEAZĂ INTRO 
SINGURA ETAPA. LA DATA 

i DE 28 APRILIE.
In ce constă eficacitatea a- 

cestei formule? In primul rînd, 
ea oferă posibilitatea unei s*- 
lecții în vederea crosului de 
masă individual si pe echipe 
„Să întimpinăm 7 Noiembrie'’, 
fhlăturînd paralelismul de pînă 
acum al acestor două competi
ții. Apoi, stimulentul niorâl 
pentru participanti există, de 
oarece cîștigătorii unicei etape 
a crosului de primăvară vor Ii 
declarați campioni ai ccncursu- 
lui de masă pe localitate. Pe 
de altă parte, organizarea de 
către comitetele C.F.S., în loca
litățile unde acestea funcțio
nează, va crea condiții pentru 
urmărirea elementelor eviden
țiate în evoluția lor pînă în 
toamnă, cînd va avea loc cro
sul individual si ce echipe. Fă
ră îndoială că dorința de a 
participa cu șanse în această 
întrecere va stimula colectivele 
sportive să organizeze cit mai 
multe concursuri pregătitoare 

ț în cursul lunii aprilie.

I

Cu privire la obiectivele mișcării de cultură fizică in anul 1957
(Urmare din pag. 1)

Avem mit de colective sportive 
cuprinzînd sute de mii de membri, 
iar asociațiile sportive ne-au ra
portat an de an, pînă în 1953, 
creșteri într-un ritm ascendent. 
Astfel, față de anul 1950, creș
terea a fost de 46,6 la sută în 
1951, de 86,8 la sută în 1952 și de 
114,2 la sută în 1953. Din anul 
1953 însă se înregistrează o în
cetinire în acest ritm, ajungîn- 
du-se la sfîrșitul anului 1955 Ia o 
creștere de 137,7 Ia sută față de 
1950 și de 23,5 la sută față de 
1953. Ceea ce este îngrijorător în 
acest proces nu este tendința de 
încetinire a ritmului creșterii nu
mărului de membri — care ar pu
tea fi explicată, printr-o firească 
etapă de consolidare la capătul u- 
nai ascensiuni vertiginoase — ci 
faptul că această consolidare îna
intează cu pași de melc. Datoria 
noastră este să accelerăm pe toate 
caile — organizatorice, competi- 
ționale și educative — desăvîrși- 
rea acestei etăpe de stabilizare, de 
consolidare. Colectivul sportiv tre
buie să devină într-adevăr celula 
sănătoasă, plină de viață și de 
prospețime a organismului activi
tății sportive, iar secțiile pe ra
mură de sport vor trebui să pulse
ze ca niște artere puternice sub 
activitatea de zi cu zi a oamenilor
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muncii din întreprinderi, instituții 
și de la sate. Aicî trebuie să in
tervină rolul nostru de activiști în 
mișcarea de educație fizică pentru 
a folosi toată experiența noastră, 
pentru a găsi formele cele mai 
variate în funcție de condițiile lo
cale, în scopul înviorării activită
ții în aceste unități de bază. Pe 
toată filiera organizației U.T.M. 
și a mișcării sindicale toate forțele 
mobilizatoare trebuie centrate în 
această direcție; cît despre forme, 
ele pot fi extrem de variate (mm-ș* 
p’onatele cplectivniui spwțFț, ' sti
mulate de căire organele superioa
re începînd cu comitetul de întreprin
dere, direcția administrativă și pînă 
la C.C.S. sau C.C.F.S./C.M. consti- 
taie doar nn aspect at acestor for- 

*ne noi). Deplasarea masivă a ac
tivității organizate spre colectivul 
sportiv va genera o activitate spor
tivă de masă larg cuprinzătoare.

Pînă acum însă, noi nu numai 
ci nu am desăvîrșit aceste forme 
de cuprindere, dar nici nu am de
pus eforturi suficiente pentru ac
tivizarea colectivului și a secției 
pe ramură de sport. Aces4e defici
ențe se resimt în primul rînd in 
activitatea sportivă a celor mai 
importante sectoare ale industriei 
noastre socialiste; nici în mediul 
rural noi n-am reușit să generali-

atentia noastră, subordonînd gri
ja pentru îmbunătățirea formei de 
organizare unei preocupări și mai 
importante și anume păstrarea și 
adîncirea conținutului socialist al 
educației fizice.

Un sector mult neglijat a fost 
cel al școlilor, unde rămînerile în 
urmă nu pot fi explicate prin anu- 
miți factori obiectivi care au ac- 
fîohat în colectivele sportive să
tești, de exemplu.* Invățămîntul de 
țoafe gradele oțeră^un rezervor u- 
riaș de tinere cadre a căror pregă
tire trebrfe sA Fie multilaterală, iar 
educație^ fizice — ca factor inte
grant al educației comuniste — 
trebu:e să i se asigure ponderea 
corespunzătoare. Acesta constituie 
ifnul obiectivele cardinale ale 
mișcării de educație fizică în anul 
1957, iar atenția deosebită acorda
tă în ultimul timp de partid și gu
vern problemei tineretului din în- 
vățămînt este o garanție a unor 
măsuri menite să folosească efec
tiv educația fizică drept un factor 
de educare și călire a tinerei ge
nerații. O astfel de măsură —.deo
sebit de importantă — esie ordi
nul nr. 49 al Ministrului învăță- 
mîntului care va asigura condițiile 
necesare îmbunătățirii procesului 
didactic și activității extrașco- 
lare în domeniul educației ‘fizice, 
punînd această problemă în aten
ția înlregii sale filiere.

Urmărind cu perseverență linia
zăm folosirea cu maximum de 
randament a acestor forme de or
ganizare țț educației fizice. Iată efortului principal, pornind de la 
încotro trebuie să îndreptăm toata consolidarea colectivului sportiv ca

o preocupare concentrică a tutu
ror forurilor competente, vom pu
tea acorda atenția cuvenită proble
mei ridicării măiestriei sportive. 
Jocurile Olimpice de Ia Melbourne, 
cu toate condițiile excepțional de 
grele, au adus sportului din țara 
noastră o deplină consacrare pe 
plan mondial. Aceste succese ne 
creează însă obligații mult mai marj 
ca în anii precedenți, ele ne impu" 
ca, păstrînd legătura permanentă 
cu marea masă a celor care tre
buie să practice în mod continuu 
educația fizică, să asigurăm în a- 
celași timp posibilitățile de trans
formare a acestei cantități în cali
tate. Actualul stadiu al performan
țelor interne și îndeosebi externe 
ne obligă să sporim exigenta Jață 
de calitate, să întărim sudura încă 
incompletă între teorie și practică. 
Cabinetele metodice din regiuni,, 
cadrele noastre tehnice trebuie sa 
înțeleagă necesitatea colaborării de 
zi cu zi. Sesiunea de comunicări 
metodico-șt.iințifice din București 
la care au participat personalități 
din 11 țări, precum și sesiunile de 
comunicări de la I.C.F., ale cabine
telor metodice din Cluj, Tg. Mu
reș și Timișoara au demonstrat ca
pacitatea cadrelor calificate de a 
determina o dezvoltare superioară, 
științifică, a educației fizice. Este 
de datoria organelor de conducere 
și a tuturor activiștilor sportivi să 
folosească cu răspundere contri
buția cadrelor de cercetători, să-și 
însușească datele juste furnizate 
de ei pentru a putea controla și 
pretinde cu exigentă mărită apli
carea lor de către tehnicieni.

Deci obiectivele principale ale 
mișcării de cultură fizică și sport

pe anul 1957 pot fi rezumate 
astfel :

1. Orientarea mișcării de cul
tură fizică spre întărirea organi
zatorică a colectivului sportiv din 
întreprinderi, instituții și sate în 
așa fel ca acesta să devină cen
trul activității sportive.

2. Concentrarea atenției asupra 
educației fizice în învățământul de 
toate gradele; ea trebuie să de
vină un factor puternic de edu
care comunistă, de asigurare a 
sănătății și un rezervor principal 
de pregătire a viitorilor sportivi.

3. Asigurarea creșterii continue 
a performanțelor sportive prin îm
bunătățirea sistemului compet’ițio- 
nal și stabilirea unor măsuri com
plexe privind activitatea sportivi
lor fruntași.

Mișcarea noastră de cultură fi
zică a ajuns la o maturitate care 
îi dă dreptul să se bazeze pe ex
periența proprie, preluînd cu dis
cernământ din experiența altor 
țări ceea ce corespunde condițiilor 
specifice țării noastre. Și pînă a- 
cum noi am căutat să< aplicăm 
ceea ce am considerat corespunză
tor condițiilor noastre recurgînd în 
mod deosebit la experiența încer
cată a mișcării sportive sovietice, 
care a fost și este pentru tînăra 
noastră mișcare sportivă un perma
nent îndemn și o școală excelentă, 
însușirea creatoare a experienței 
din alte țări precum și progresul 
realizat de mișcarea sportivă ditț! 
tara noastră, adînc împlînțată in 
tradițiile sănătoase ale sportului 
rominesc, sînt chezășia că sarci
nile Irasate de partid și guvern în 
domeniul educației fizice și spor-; 
tulul vor fi duse cu succes la în
deplinire.



Adversarii reprezentanților noștri 
la campionatele mondiale de tenis de masă
Tablourile cu tragerile complete 

Ta sorji ale campionatelor mondi
ale de la Stockholm ne-au parve
nit sîmbătă după-amiază, așa 
Că astăzi sîntem în măsură să a- 
dncem cititorilor noștri amănun
tele necesare. La simplu femei, 
Angelica Rozeanu, care se află în 
primul sfert, va juca direct în tu
rul II cu cehoslovaca Grafkova și 
în caz de victorie va întîini pe 
învingătoarele meciului Roedelber- 
ger (Elveția)-Brehmer (Suedia). 
Apoi Rozeanu va juca, probabil, 
cu cîștigătoarea partidei Sang- 
sook (Coreea de sud),Wafel (Fran
ța). In cazul cînd va ajunge în 
sfert de finală, Angelica Rozeanu 
va primi replica lui Watanabe 
sau Sun Mei in, iar în semifinală 
va Juca în caz de calificare cu 
japoneza Eguclij sau englezoaica 
Diana Rowe. Ella Zeller, care con
curează în cealaltă jumătate a ta
bloului, va juca tot direct în turul 
II cu iugoslava Trampuz, iar apoi 
probabil cu elvețiană Jacquet. 
Pentru calificarea în sferturi re
prezentanta noastră va întîini, pe 
cehoslovaca Schwarzova. Victorioa
să, Ella Zeller va juca cu cîștigă
toarea meciului dintre campioana 
mondială Okawa și americana Neu
berger. Invingătoarea acestui tri
unghi va întîini hi semifinală pe 
cîștigătoarea întrecerii Haydon-El- 
liott-Koczian. Maria Golopenta are 
șanse să ajungă în turul IV unde 
va juca probabil cu Eguchi,

Un maestju al sportului, doi foști internaționali și un arbitru 
ne vorbesc despre jocurile de fotbal de la 3 martie

(Urmare din pag. 1)

terenul pe care l-am părăsit ca 
jucători, dar pe care continuăm 
să activăm ca antrenori. Vă În
chipuiți cu ce sentimente aștept 
clipa cînd am să mă revăd la 
...legatul bocancilor cu Dobay, 
Sfera. Baratki și toți ceilalți foști 
colegi de joc. In al doilea rind, 
aceste jocuri ne dau posibilitatea 
să mai jncăm și noi, să ne mai 
mișcăm un pic. In fine, inițiativa 
deschide perspective unei activi
tăți mai regulate în cadrul căreia 
să susținem și jocuri internațio
nale. Asemenea meciuri interna* 
ționa'e prilejuiesc foarte utile

H. Vasilescu (Dinamo) 
și-a făcut reintrarea la cictocros
printr-o confortabilă victorie

Fără a avea de înfruntat obsta
cole prea dificile, traseul de dumi
nică i-a obligat pe concurenți să-și 
dovedească îndemînarea în rulajul 
pe potecile de lingă rambleul căii 
ferate. (Foto : I. Mihăică)

Duminică dimineața, mulți iubi
tori ai sportului s-au îndreptat spre 
Stadionul 23 August. Nu insă pen
tru a asista la deschiderea sezonu
lui fotbailistic, ci pentru a-i încura
ja pe numeroșii participant la ci- 
clocrosul „Cupa Primăverii", al 
cărui start s-a dat chiar din fața 
marelui stadion. Atmosfera primă- 
Văratică, traseul bine ales și, în 
special, pregătirea bună a protago

niștilor au contribuit din plin la 
succesul acestei competiții. „Cupa 
Primăverii" nu a revenit unuia 
dintre specialiștii consacrati ai 
ticlocrosului (I. Morarii, D. Drago- 
mir). Ca și în prima competiție 
de acest gen din actualul sezon 
((„Cupa 16 Februarie"), primul loc 
a fost cucerit de un fondist, de 
această dată însă unul care s-a 
„lansat" în ciclism tocmai cu aju
torul ciclocrosului. Este vorba de

La simplu bărbați, Pesch este 
în primul sfert și neavînd adver
sar în mimul tur, el va întîini a* 
poi pe Tzian Iun nin (R.P. Chine
ză). In caz de victorie va avea de 
înfruntat pe cehoslovacul Vyhna- 
novski. Gantner va juca în sfertul 
al doilea, în turul 11 cu Fu Tzi fain 
și apoi cu japonezul Tsunoda. In 
același sfert se mai află Andreadis. 
Dolinar, Leach. Foldy și Mai Van 
Hoa (Viețnamul de sud). Reiter 
joacă și el direct în turul II cu 
Bergman. In același sfert (Hi) se 
mai găsesc Gyetvai, Tereba, Ha- 
rangozo. In ultimul sfert (IV) 
Harasztosi va juca în turul II cu 
Amouretti. iar apoi probabil cu 
campionul chinez Van Ciuan iao. 
In același sfert își mai dispută în- 
tîietatea Stioek. Berczik și campio
nul mondial Tanaka.

La dublu femei cuplul Rozeanu- 
Zeller întîlnește în turul II perechea 
cehoslovacă Krejkova-Schwarzova 
iar în turul următor dublul chinez 
Sun Mei in-Tziu Tiun hui. In a- 
ceeași parte a tabloului participă 
și perechea Namba-Okawa. In cea
laltă jumătate lupta se va da între 
cuplurile Haydon-Rowe. Eguchi- 
Watanabe. Koczian-Kerekes și Go- 
lopenta-Elliot.

Cuplul Gantner-Reiter joacă în 
turul I al probei de dublu bărbați 
cu perechea Szeppesi-Osterholm. 
iar în caz de ciștig, se va întîini 
cu dublul elvețian Urchetti-Stadel- 
hofen. In turul IV jucătorii romini 

schimburi de experiență cu antre
norii străini".

Și acum, iată părerea unul 
arbitru despre întilnirile loștilor 
noștri jucători. Este vorba de Mir
cea Cruțescu, el însuși fost portar 
și în prezent și antrenor.

— „Inițiativa este foarte fru
moasă — ne-a spus el. Este 
foarte bine că, față de interesul 
pe care-l suscită aceste partide, 
se joacă pe un teren cu o capa
citate mai mare. La mine, la ser- 
vici — la Electrobobinaj — a și 
început frămîntarea pentru procu
rarea biletelor. Foarte mulți țin 
să fie prezenți la evoluția fostelor 
glorii ale fotbalului nostru".

S înteți probabil tentați, dragi 
cititori, să credeți că în 
dorința noastră de a fi 

originali ne-am întors privi
rile spre filele îngălbenite ale 
istoriei și, printr-o metamorfoză 
nefirească, am înlocuit strigătul 
de alarmă al strămoșilor noștri la 
ivirea năvălitorilor cu o variantă... 
modernă. Ei bine, nu a fost nici 
o clipă în intenția noastră să fa
cem astfel de incursiuni în istorie. 
Titlul și bineînțeles fondul notei 
noastre ne-au fost puse la dispo
ziție de atitudinea (autentică) a 
unor activiști sportivi și chijr a 
unor sportivi fruntași. „Vin gaze
tarii!" este o exclamație des întil- 
nită astăzi și însoțită de retrage-

Nicolae Vasilescu, învingătorul de
tașat al categoriei avansați, ci
clistul care a arătat duminică o 
pregătire temeinică și un spirit 
combativ demn de relevat

O mențiune specială se cuvine 
rutierilor din Orașul Stalin (P. Șol- 
tuz și Maria Csedo — Fi. roșie 
— și W. Ziegler — Energia) și 
antrenorilor lor (Martie Ștefănes- 
cu și Traian Chicomban) care în 
ajunul întrecerii s-au prezentat la 
startul competiției bine pregătiți 
și au luptat cu șanse la primele 
locuri

La fete, fără îndoială, nu mai 
surprinde pe nimeni faptul că ta
lentata alergătoare maestra sportu
lui Maria Bisak a reușit și de a- 
ceastă dată să cucereaseă primul 
loc. Ceea ce surprinde insă este 
absența „in corpore" a ciclistelor 
fruntașe. Ce au de zis asociațiile ?

lată acum rezultatele tehnice :
Avansați: 1. N. VASILESCU 

(Dinamo), 2. N. Stepanian (Recol
ta), 3. A. Faniciu (Energia/,' 4. D. 
Dragomir (Recolta), 5. I. Moraru 
(Progresul C.S.), 6. M. Voinescu 
(Dinamo), 7. I Baciu (O.C.A.), 
8. O. Baciu (G.G.A.), 9. P.
Șoltuz (FI. r. Or. Stalin), 10. 
Ion Ioniță (C.G.A.) • juniori: 1. 
A. Simion (Șc. tin.), 2. W. Ziegler 
(Energia Or.’ Stalin), 3. D. Stănes- 
cu (Recolta); fete: 1. Maria Bi
sak (Progresul C.S.), 2. Maria 
Csedo (FI. r. Or. Stalin), 3. loze- 
fina Oprea (Loc.). Clasamentul 
general al „Cupei Primăverii": 1. 
Recolta 100 p., 2. Energia 103 p., 
3. O.O.A. 161 p„ 4. FI. roșie 200 
p., 5. Șc. de tineret 226 p. 

ar putea să înfrunte perechea ja
poneză Ogimura-Tanaka. Harasz
tosi și Pesch au de trecut peste 
cuplul Duvernay-Spiegelberg și apoi 
își vor disputa întîietatea cu pe
rechea cehoslovacă Tereba-Vyhna- 
novski.

Angelica Rozeanu-Stipek vor 
primi în turul II al probei de du
blu mixt replica perechii Okawa- 
Mivata. Pentru calificarea în fi
nală cuplul Rozeanu-Stipek se va 
întîini cu una din perechile Koc- 
zian-SIdo, Eguchi-Ogimura, Rowe- 
Leach. Din cealaltă parte a tablou
lui va ajunge în finală una din 
perechile : Haydon-Andreadis, Wa- 
tanabe-Tanaka, Zeller-Gacitner, 
Neuberger-Reisman, Grafkova-Te- 

reba.

Miine sosesc 
handbalistele maghiare

i
1 Primul joc va avea 

loc la Orașul Stalin
Miine va sosi la Orașul Stalin 

echipa feminină de handbal de
sală a Budapestei. Lotul jucătoa
relor maghiare este condus de 
Kalman Gyongyossi și de antre
norul Bodog Torok, fiind compus 
din următoarele spertive: Âr.-ie 
Eger, Magda Jona, Arbola Cse- 
latyi, Maria Valyl, Eva Szelndy. 
Eva Aranyi, Maria Csicsmanyl, 
Cosialia Furth, Maria Mak, Ma
rla Baranyai, Margareta Malyi, 
Eva Halasz. Dintre acestea Maria 
Valyi ți Maria Mak au mai jucat 
în țara noastră făclnd parte din 
echipa de handbal de cîmp a R.P. 
Ungare.

Primul meci al echipei Buda
pestei va avea loc la Orașul Stalin 
în ziua de 1 martie, cînd jucătoa
rele budapestane vor întîini o se- 

! lecționată a regiunii Stalin. După 
< aceea, duminică 3 martie, echipa 
(i Budapestei va juca la București 
| cu selecționata orașului, meci care 
(( va fi reeditat marți 5 martie.

HIM GAltTARII.'
rea spontană a respectivilor în 
spatele unei tăceri de nepătruns. 
Să ne explicăm.

Una dintre sarcinile ziarului (și 
firește a redactorilor săi) este a- 
ceea de a informa corect și la timp 
pe cititori cu amănunte asupra tu
turor competițiilor sportive interne 
sau internaționale, cu păreri auto
rizate ale unor tehnicieni sau spor
tivi încercați, referitoare la pregă
tirea reprezentativelor noastre, la 
comportarea echipierilor naționalei 
rin cazul întîlnirilor peste hotare) 
sau cu privire la posibilitățile teh
nice ale viitorilor noștri adversari 
pe terenul de sport. Credincioși a- 
cestei îndatoriri, membrii redacției 
noastre se deplasează la sediile co
mitetelor C.F.Si la colectivele 
sportive sau la asociații pentru a 
putea cunoaște in întregime actua
litatea sportivă. Uneori, aceste in
formații sînt lesne de cules (atunci 
cînd cei întrebați răspund cu bu
năvoință). Alteori însă, cu toate 
eforturile, nu poți obține de la res
pectivii activiști mai mult decît de 
la un sfinx. Obișnuiesc acești to
varăși să se ascundă la adăpostul 
unei atitudini... misterioase, între
ținută cu foarte multă grijă, atitu
dine din care trebuie să înțelegi că 
ei sint fericiții posesori lai unor 
informații prețioase și că, in acea
stă postură, se simt obligați să ig
noreze pe muritorii de rind. Sînt 
insă și alte situații pur și simplu 
comice. De pildă, o discuție de a- 
cest gen-.

Reporterul: Tovarășe antrenor de 
stat, vă rog să-mi spuneți, pentru 
a transmite cititorilor, care este 
părerea dvs. asupra valorii echipei 
X pe care reprezentativa noastră 
o va întilni săptămina viitoare?

Antrenorul de stat: Sînt buni to
varășe. chiar foarte buni I

După cîteva zile, în care timp 
declarația a apărut In ziar, o nouă 
discuție între aceleași personaje.

Antrenorul de stat: Tovarășe re
porter, cînd ți-am spus eu că echi
pa X are o valoare foarte buna?

Reporterul: Chiar atunci cînd 
v-atn rugat să-mi dați detalii asu

N/COLAE RAȘCANESCU

Deși ne aflăm încă în februarie, 
judecind după avalanșa de rezulta
te de la sfîrșitul săptămînir trecute 
am avut impresia că ne găsim în 
plin sezon atletic competiționaj...

• Fără discuție, cea mai impor
tantă competiție organizată sîmbă
tă și duminică, a fost concursul de 
sală prin corespondență. El s-a des
fășurat în 3 centre: Bucureșii, A- 
rad și Oradea, unde sălile existente 
pot permite organizarea unor con
cursuri atletice. La întreceri insă 
au luat pacte patru echipe, In afara 
reprezen ativelor Bucureștiului, A- 
radului și Oradeț, a concurat și 
echipa din Cîmpia Turzîî care s-a 
deplasat pe cont propriu la Oradea. 
O inițiativă pentru care cei de la 
Cîmpia Turzii merită toate felicită
rile.

Așa cum se întîmplă de obicei 
centralizarea rezultatelor de la cele 
treî concursuri și întocmirea clasa
mentului final al competiției, nece
sită mai mult timp. Iată de ce 
pantru astăzi vom publica numai 
cîteva din rezultatele concursurilor 
de sîmbătă și duminică. Ce a ca
racterizat concursul desfășurat în 

pra viitorilor adversari ai echi
pei noastre...

Antrenorul de stat: Bine... eu am 
spus așa... da! că sînt buni, chiar 
foarte buni, însă ca oameni... ca 
popor... înțelegi...

Reporterul:!?!
Discuția de mai sus nu este un 

produs al fanteziei noastre, ci. o 
realitate care se repetă, sub dife
rite variante, de foarte multe ori. 
Și astfel, dintr-o greșită mentali
tate a unor act'viști, antrenori 
Și sportivi fruntași trebuie să 
recurgem la cele mai ingeni
oase șiretlicuri pentru „a înșela 
vigilența" acestor activiști spre 
a putea informa pe cititori. Uneori 
sîntem obligați chiar să cerem an
trenorilor și sportivilor, îndeosebi 
celor care nu obișnuiesc să recu
noască ceea ce au afirmat, decla
rații scrise pentru a avea mărtu
rii palpabile. Ca să nu mai vor
bim de aceia care pretind că acti
vitatea lor trebuie prezentată nu
mai pozitiv, critica deranjindu-i 
în mod vădit și trezindu-le o ac
centuată aversiune față de repor
terii care au „îndrăznit" să le a- 
ducă la cunoștință și lipsurile.

Ce s-ar întîmplă insă dacă toți 
acești activiști și-ar controla afir
mațiile, ar socoti ziarul drept legă
tura firească cu marele public că
ruia îi datorează o justă și promp
tă informare, iar pc reporteri, co
mutatorul care înlesnește această 
legătură? Ar dispare această dis
perată exclamație „vin gazetarii!" 
și dumneavoastră, iubiți cititori, ați 
avea totdeauna și la timp noută
țile pe care ie așteptați cu nerăb
dare...

H. NAUM
POST SCRIPTUM. Daca vreu

nul din tovarășii: Felix Topescu 
(antrenorul secției de călărie a aso
ciației Dinamo), Gh. Didescu (pre
ședintei* comisiei orășenești auto- 
moto), Bolea și Jipa (asociația Re
colta) sau careva din conducător'-i 
secției de fotbal Progresul Bucu
rești se recunosc în rîndurile aces
tui material, vina nu ne aparține 
■ouă ci ...lor. 

sala Floreasca II ? în primul rînd, 
faptul că echipa Bucureștiului nu a 
fost alcătuită din cele mai bune 
elemente de care dispunem. Și nu a 
putut fi alcătuită ca atare, pentru 
bunul motiv că au fost înregistrate 
și de data aceasta foarte multe ab
sențe de la startul diverselor probe. 
Folosim acest prilej pentru a reîrwî 
apelul nostru către forurile în drept, 
ea să cerceteze motivele absenței 
atleților fruntași și să ia măsurile 
cuvenite pentru cei „nemotivati" !

Iată cîștigătorii probelor : BĂR
BAȚI : 30 m.: 1. Al. Stoenescu 4 2; 
35 m. g. : Gh. Vintilă 5,3; lungime: 
Cr. Tuțuianu 6,61; înălțime: Gr. 
Marinescu 1,80; prăjină: D-tru 
Gîrleanu 3,60; triplu : Ciochină 
13,89; greutate ; Purdea 13,45. FE
MEI : 30 m.; A. Stan 4.7 ; 30 m;g:
L. Jung, 4,9; lungime: L. Jung 
5,09; înălțime: N. Barbu 1,36; greu
tate ; Al. Jănase 12,16.

In concursul desfășurat la Arad 
au fosț obținute rezumatele: BĂR
BAȚI: 30 m. : II. Gebauer 4.0; 
35 m. g.: Magold 5,4; lungime: O- 
sian 5,68; înălțime; Magold 1,55; 
triplu: Karoly 11,59; prăjină -. 
Heim 2,80; greutate: Perneki 12,68. 
FFMEI : 30 m.: E. Mayer 1,7; 
30 m. g.: E. Mayer 5,1; lung‘.me ; 
E. Mayer 4,91 ; înălțime : E. Ma
yer 1,46; greutate: Z. Wenczel 9,67. 
După cum se vede, în probele femi
nine Aradul a contat în primul rind 
pe aportul Evei Mayer care a cîști— 
gat 4 din cele 5 probe ale concursu- 
lui..(Șt. Weinberger, corespondent)..

• Deși vremea s-a înrăutățit și- 
simbătă a plouat, totuși atleții nu. 
au absentat de la concursul desfășu
rat pe stadionul Tineretului. Rezul
tatele înregistrate, trebuie s-o spu
nem deschis, sînt remarcabile și do
vedesc că atleții respectivi au știut; 
să se pregătească pînă acum, lată 
rezultatele : disc : 1. V. Manolescu: 
44,17; 2. E. Vîlsa,n 43,56; 3. L. Pur— 
dea 43,25 (este cel mai bum rezultat: 
al său); 4. R. Coveianu 42,89; 5..
S. Stirbu 41,51; disc (F) : 1. Geta. 
Georgescu 38,60; 2. Ana Calciu: 
30,36; ciocan: 1. N. Rășcănescu
55,20 ; 2. -V. Manolescu 46,83.

Dinamo București a întrecut 
Dozsa Budapesta la box: 16-4-

(Urmare din pag. 1)

K.O. iii rep. II pe lozsef Sipoci 
(Dozsa). Ultimul meci a avut loc 
la categoria grea : Dumitru Cio— 
boiaru (Dinamo), nehotărît și lip
sit de caracteristica sa viteză in
acțiuni, a avut mult de furcă pen
tru a-I învinge — de justețe — pa 
Laszlo Szabo (Dozsa).

In meci amical. Martin Far- 
caș (Dinamo) a câștigat prin aban
don în rep. II la Istvan SziJagyi 
(Dozsa).

★
Deciziile au fost juste. Poate că. 

existența în protocolul întâlnirii a 
deciziei de „meci nul" ar fi'.’ 
scutit de discuții rezulta iele cul
care s-au terminat meciurile BiedV 
—Borsics și Ciobotaru—Szabo.,. 
Arbitrii judecători O. Gesdodi, I. 
Magyar (R.P.U.), M. Siănesctt, P-- 
MaTițchi și I. Constantinescu 
(R.P.R.) și-att îndeplinit misiunea 
în bune condițiuni. Subliniem, to
tuși, greșeala arbitrului M. Sfănese 
cu, care l-a numărat de două ori,-, 
în mod gratuit, pe MMoș Trimet,, 
în meciul cu (J. Dumitrescu, con- 

i tribuind astfel la crearea unei re-t 
I gretabile confuzii în rîndurile pu- 
' bl icului. 1



Cind regulamentul permite...
Doua rezultate de egalitate în campionatele de baschet!

în partidele cu Stahl (R. D. Germană)

Voleibaliștii iwcureșteni aa repurtat victorii confortabile
Ecmpele de baschet și-au adus 

jparcă aminte că regulamentul 
actualului campionat permite și 
rezultatul de egalitate. Și, în 
consecință, patru dintre ele... 
și-au încheiat partidele cu sco
ruri egale. Se înțelege că aceste 
jocuri (Locomotiva P.T.T.-Ener- 
gia M.E.E. București și Progre
sul Oradea-Știința I.C.F.) au 
constituit întreceri atractive, pa
sionante, care au oferit, în fina- 
Juri, momente emoționante.

Dintre rezultatele etapei, în 
ansamblu normale, trebuie scoa- 

; se în evidență victoria la scor a 
Științei Cluj asupra Voinței lași, 
a doua victorie din campionat a 
dinamoviștilor buoureșteni care 
au dispus de puternica formație a 

■ colegilor lor de asociație de la 
Oradea și, în sfirșit. „seria" în 
care se menține Dinamo Tg. Mu
reș care a trecut de încă un ad
versar dificil: Știința Timișoara. 
Acestea din campionatul mascu
lin. Din cel feminin vom sublinia 
buna comportare a echipei Voința 
Orașul Stalin care a făcut o re
priză excelentă — a doua — in 
meciul cu Flamura roșie Tg. Mu
reș.

Dar iată mai intii...
...REZULTATELE TEHNICE

FEMININ
Seria I: Voința Orașul Stalin— 

Flamura roșie Tg. Mureș 57—46 
<30—32). Progresul Oradea — 
-Știința I.C.F. 49—49 (26—22) 1

Seria II: Progresul F.B. Bucu
rești — Progresul Min. înv. Bu
curești 42—64 (16—37). Știința 
Cluj — Energia București 35—46 
(17-19).

MASCULIN
Seria I: Progresul Arta Bucu

rești — Energia Cluj 56—49 
(34—24). Dinamo București —• 
Dinamo Oradea 59—51 (25—26). 
Știința Cluj — Voința lași 94—73 
(44—32),

Seria II: Locomotiva P.T.T. 
București — Energia M.E.E. Bu
curești 61—61 (19—23)1 Progre
sul Orașul Stalin—C.C.A. 47—60

Radu Popovici (Dinamo Buc.), urmărit de „omul său“ — Sebes- 
tyen (Dinamo Oradea) — pătrunde in dribling spre coș. Em. Răducanu 
(Dinamo Buc.) și Hofmann (Dinamo Oradea) ii urmăresc atenti.

(Foto: 1 Mihăică)

CE DORESC MOTOCICLIȘTII
Activitatea corrspe- 

lâțională la sporturile 
mecanice a fost inau
gurată. In curirtd 
sportivii tnotocicliști 
vor începe „bătălia" 
pentru cucerirea titlu
rilor de campioni și 
recordmani ai țării. 
Ca și în arai trecuți. 
noul sezon i-a găsit 
pa alergători pregă
tiți. Ne am dat seama 
de aceasta după felul 
în care motocicliștij 
și-au prezentat mași
nile la startul primei 
întreceri a anului și, 
mai ales, diupă activi
tatea pe care mulți 
dintre ei au depus-o 
în săli pentru desăvîr- 
șirea pregătirilor fi
zice (ex. motocicliștij 
de la Dinaimo, Ener
gia. etc.).

Deci, prin felul în 
care alergătorii s-au 
pregătit să întîmpine 
noul sezon socotim că 
și-au făcut datoria. 
Rămîne numai ca și 
forurile care dirijează 
activitatea în motoci 
cljsin să se achite cu 
conștiinciozitate de 
sarcinile ce le revin și 
«tunici ne vom putea

declara pe dep.in mul
țumiți. In legătură cu 
aceasta transmitem 
dorințele motocicliști 
lor, de care forurile 
vizate vor trebui să 
jină seama.

COMISIA CEN
TRALA, Să rezolve 
odată pentru totdea
una problema trasee
lor pentru alergările 
de viteză pe circuit 
(omologarea trasee

lor din provincia care 
se dovedesc corespun
zătoare și interzicerea 
celorlalte, pentru a se 
putea evita accidentele) 
Realizarea traseului 
pentru cursele de vi
teză pe circuit în Ca
pitală să nu se mai 
tergiverseze. Mașinile 
speciale de dirt-track 
pentru care s au chel
tuit bani ca să fie a- 
duse în țară, să nu mai 
stea neîntrebuințate 
în garajele asociați
ilor.

SUBCOMISIA DE 
COMPETIȚII din ca
drul comisiei centrale. 
Să studieze cu mai 
multă atenție regula
mentele diferitelor în
treceri pentru ca ace

(14—21). Dinamo Tg. Mureș — 
Știința Timișoara 66 — 55
(36—25),
„INSTANTANEE" DIN ETAPA
• Unul -din cete mai pasionante 

jocuri ale etapei a fost (așa cum 
de altfel aminteam mai sus) cel 
dintre Energia București și Loco
motiva București, terminat la 
egalitate, lînăra formație a E- 
nergiei a condus cu autoritate și 
n-a cedat avantajul ca scor decît 
...tocmai cînd trebuia pentru pe- 
tetiști: cu 30 de secunde înainte 
de sfîrșit, cînd Călugăreanu (sin
gurul Jucător calm în atmosfera 
de mare încordare) a adus două 
puncte echipei iui (61—59). Din 
învingătoare sigură. Energia apă
rea învinsă iremediabil. Și totuși... 
In ultimele CINCI secunde ea a 
obținut dreptul de a executa două 
.lovituri libere pe care Novacek 
le-a transformat cu siguranța 
unui vechi internațional egalînd 
și smulgînd astfel un punct în 
clasament (măcar atît!) pentru 
formația din care face parte. Din 
echipa Energiei, care a lăsat o 
bună impresie fiind învingătoa- 
rea morală a partidei, s-au im
pus în mod deosebit Tursugian. 
Mihăilescu. Novacek. De la Loco
motiva s-a remarcat doar Călu
găreanu.

• Al doilea rezultat de egali
tate al etapei a fost înregistrat 
in partida feminină de la Oradea.

Cei care au urmărit-o n-o vor 
uita multă vreme. Gazdele au 
avut superioritatea în prima parte 
și lăsau impresia că vor ciștiga 
fără emoții. Studentele de la
I.C.F.  au făcut însă în taimul 
doi o apărare pressing excelentă 
și nu numai că au refăcut dife
rența dar au și luat conducerea 
cu 6 puncte. Acum apărea Pro
gresul ca învinsă sigură. Dar... 
cu cite va secunde înaintea fluie
rului final, orădencele au reușit 
să egaleze. Teodora Simionescu 
a fost cea mai bună jucătoare de 
pe teren. Alături de ea s-au evi
dențiat L. Pooescu. loUnda Dara- 
bas, Marta Papp.

stea să nu mai dea Ioc 
la interpretări și mo 
diiicări făcute ad-hor 
Să studieze posibilită
țile de redactare a re 
gulamentului general 
pentru sporturile me
canice, incit acesta sa 
devină corespunzător 
și folositor in organi
zarea de competiții 

COMISIA ORAȘE 
NF.ASCA SI ASOCI 
AȚ1ILE SPORTIVE 
Să respecte programa 
rea concursurilor. Să 
facă cunoscute di'’ 
timp regulamentele a 
cestor concursuri, sec 
țiilor moto. SecțiiL 
moto de tineret de pe 
lingă asociațiile En.r 
gia și Locomotiva să 
funcționeze și să nu 
se rezume în a fi exi
stente doar pe hîrtie. 
înaintea campionatu
lui de motocros spor
tivilor să li se ofere 
posibilitatea să parti
cipe la cîteva compe
tiții de acest gen, a- 
micale. Asociațiile să- 
nu mai interzică spor
tivilor de a circula cu 
mașinile de antrena
ment.

G. ȘTEFANESCU

...Șl CITEVA OBSERVAȚII
1. Pentru a face un real serviri 

baschetului și campionatului este 
absolut nevoie ca echipele noas
tre să pună mai mult accentul pe 
acțiuni în viteză și mișcare, să 
joace mai mult pentru varietatea 
acțiunilor și să renunțe, pe cit 
este posibil, la atacurile stereotipe, 
încete, de păstrare a mingii care nu
mai o bună impresie nu fac. In plus 
formațiile noastre s-ar pregăti 
astfel, cu o clipă mai de vreme, 
pentru... noile modificări ale re
gulamentului, care le impun obli
gații precise în această direcție.

2. Ceasul din sala Floreasca 
(noul cronometru pentru baschet) 
n-a funcționat duminică. Să spe
răm că Ia viitoarea etapă el nu 
va mai face doar oficiul de... or
nament al sălii.

3. Programul din Capitală s-a 
terminat foarte tirziu din pricina 
neprezentării unui arbitru la pri
mul joc. Oare nu se pot numi din 
timp arbitri de rezervă pentru 
eventualele indisponibilități, ast
fel ca partidele să înceapă la 
orele anunțate? Noi credem 
că da.

■ ■ ■ ■*■ ■ - —

0 competiție rezervați

■mai sportivelor 
„CUPA 8 MARTIE”

In cinstea zile, de S Martie, Zi
ua Internaționaiă a Femeii, aso
ciația sportivă I-iamura roșie or
ganizează ca și in alți ani, o mare 
competiție sportivă rezervată uu- 
tnai femeilor.

Sporturile la care se vor întrece 
participantele la „Cupa 8 Martie" 
sînt urrmătoarele: atletism, gim
nastică. tenis de masă, oolei, bas
chet, popice, șah șt tir.

„Cupa 8 Martie" va fi organi
zată în întreaga țară de către ma
rile colective sportive ale asociației 
Flamura roșie (de pildă, „Doro
banțul*—Pioești, „Partizanul* Ba
cău, „lanoș Herbak* Cluj etc.), 
care vor invita însă echipe tepre- 
zentind toate colectivele sportive 
locale.

Deși competiția cuprinde un nu
măr de 8 discipline -sportive, parti
cipantele nu se vor întrece dacit 
la 5 discipline alese în funcție de 
răspîndirea și popularitatea aces
tora în localitățile respective. Men
ționăm că regulamentul „Cupei 8 
Martie", lasă colectivelor sportive. 
Iiberlaiea de a alcătui echipele, fie 
din cadrul unui singur colectiv, 
fie din mai multe colective locale 
aparținînd însă aceleiași asociații. 
Deși competiția este rezervată se- • 
nioarelor, regulamentul nu îngră
dește participarea junioarelor, a- 
cestea puțind intra în componența 
echipelor.

SCRIMERII PLOEȘTENI AR PIERDUT „CUPA ORAȘELOR 
PENTRU O TUȘĂMulte lucruri 

bune s-au s*as 
despre cea de » 
treia ediție a „Co
pci Orașelor* ia scrimă. Și nu s-a 
exagerat In zilele concursului, la 
Pioești. a lost sărbătoare și pentru 
noianul de copii care se „duelau" și 
pentru spectatorii localnici care, in 
fine, asistau la o competiție mai 
acătării (cum se spune prin par
tea locului). De aceea, cred că spec
tacolul din Plocști merită în tota
litate calificativul „foarte bine', cu 

(toate acele (așa zise) inerente «cl
ipiri de care încă ne împiedicăm in 
(calea sănătoasă pe care mergem.

Dar. pină una-alta, să vorbim 
> despre ceea ce a fost bun, despre 
(acea învălmășeală de promisiuni 
i(nu verbale ci concrete) care ne-au 
{determinat să-l parafrazăm pe Bo- 

Fntineanu : „Viitor de aur... scrima 
ncas ră are“ In sus'inenea acestei 
afirmații ne sînt martori cei aproa 
ne 100 de copilandri din București. 
Pioești. Tg. Mureș, Satu Mare, Ti
mișoara, Cărei și Lugoj, reuniți la 
startul primului concurs oficial al 
anului. Cu foarte puține excepții,

I
1 
Iii «t u, *5
ji)aceștia s-au comportat peste aștep- 
(((tări. Văzînd cu cită ambiție iup- 
(((tau, cu cită maturitate își cîntăreau 
ji: adversarii, sau cu cită precizie (și, 
(«pe alocuri, chiar finețe) foloseau 
jjjgama tehnică a loviturilor de atac 
jjjși paradă, n-ai fi crezut că Ionel 
(jjDrîmbă (timișoreanul de 15 ani), 
«(Agneta Csipler (al 8-lea reprezen- 

tant în scrimă al îamiliei Csipler 
mde la Satu Mare), Silvian Oțoiu 
«((spadasinul mai mic decît arma), L.............. .

Deși s-au dis
putat la concu
rență cu boxul — 
sâmbătă * și cu 
baschetul — dumi
nică, întîlnirile de 
volei care au avut 
loc în sala Dina
mo, s-au bucurat 
de o neobișnuită 
afluență de public. 
De altfel, nu e 
de mirare: evo
luau unele dintre 
cele mai bune e-

Un duel la plasă. Protagoniști: Mihăilescu 
(Dinamo) și Einert (Stahl). (Foto: L. Tibor).

chipe buciireștene, 
masculine și femi
nine. împreună cit 
echipa Stahl Eis- 
leben din R. D. 
Germană. Progra
mul era. deci, des
tul de atractiv 
pentru ca nume
roși iubitori ai 
voleiului să ia
drumul sălii din parcul Dinamo.

O mare surpriză s-a produs in 
deschiderile partidelor internațio
nale: sîmbătă, Progresul I.T.B. a 
învins cu un scor oategoric pe 
campioana națională. Locomotiva 
București. Rezultatul: 3—0 (16, 
10. 10). Performanța este remar
cabilă pentru echipa Progresul 
I.T.B. care a prezentat și de astă 
dată numeroși tineri talentați și 
bine pregătiți. Locomotiva s-a do
vedit a nu îi încă pusă Ia punct 
cu antrenamentul. Duminică echi
pa feminină Voința, o combinată 
între echipele Voința Sibiu și Vo
ința Orașul Stalin, a întrecut Pro
gresul C.P.C.S. Cu 3—0 (4. 9 12). 
Stela Boariu și Eugenia Boțiți s-au 
dovedit printre cele mai bune ju
cătoare ale echipei învingătoare. 
Ia-’ă și celelalte rezultate tehnice: 
Dinamo — Energia (f.) 3—0 (1, 
4, 2); Dinamo — Energia I.O.R. 
(m.) 3—0 (4. 12. 13).

Și acum despre evoluția echipei 
Stahl. Mai întîi, rezuTatele teh
nice: Dinamo a învins cu 3—0 
(4. 2. li), iar Progresul cu 3—1 
(î5—7, 15—9. 15—17. 15-8).
Stahl s-a dovedit o echipă cu 
perspective. Ea a avut însă com
portări diferite în cele două în- 
tilniri susținute la București. In
tr-adevăr, în meciul cu Dinamo,
Stahl s-a prezentat ca o echipă 
timorată în fața unui adversar cu 
renume. De aceea, majoritatea ac
țiunilor nu i-au reușit, deși oas
peții noștri au arătat o tehnică 
individuală destul de buna; eficace 
au fost unele blocaje efectuate în 
trei. Jucătorii germani au dovedit 

sau Comei Căpruciu (fala de inli
ne a sabrerilor bucureșteni), n-au 
terminat încă stagiul elementar a1 
pregătirii de sală. Dar am folosit 
numai cite un exemplu la fiecare 
probă. Puteam să înșir cite 10—15 
copilandri de armă, tot atît dc Puști, 
tot atît de bine înzestrați și tot 
atît de grijuliu pregătiți. Mai 
mult, antrenorii ne-au dovedit că 
acasă dispun încă de multe „for
țe" care nu sînt de neglijat (re
prezentativa orașului București — 
de exemplu — a fost selecționată 
prin concurs din aproape 60 de 
scrîmeri de vîrstă regulamentară).

Dar acum începe greul. „Puști- 
mea" a simțit gustul „duelului* și 
noi trebuie să le dezvoltam acest 
gust. Deci concursuri pentru ei, la 
nivelul lor. Să învețe să lupte sin
guri, fără dădacă. Să gîndească la 
aplicarea învățămintelor din antre
nament. Toate astea însă cu multă 
pondere. Fără să se uite că între
cerea este o armă cu două tăișuri: 
rodează, dar și strică pe cei in- 
sufic’ent formați. Avem exemplul 
lui Dalma Falb (Timișoara) a cărui 
activitate prea insistentă în con
curs, în dauna „coacerii" judici
oase în antrenament, i-a redus 
simțitor posibilitățile de progres.

Se știe că trofeul „Cupa- Ora
șelor" a fost cucerit de reprezen
tativa Capitalei. A meritat, fără 
doar și poate, fiind cea mai omo- 

destulă mobilitate pe linia de 
fund. Le-a lipsit însă precizia și 
loviturile decisive. De la Dinamo, 
Mihăilescu, Micttlescu și Mircea 
Cristea au fost cei mai buni.

Evoluția echipei germane în 
compania Progresului I.T.B. a fost 
însă o adevărată surpriză pentru 
cei care au văzut-o cu o zi înainte. 
Spre deosebire de meciul cu Di
namo, ea a demonstrat calități 
care aproape nici nu i se bănuiau. 
Mai întîi, un servici destul de 
puternic, care de multe ori a pus 
în dificultate pe jucătorii de la 
I.T.B. La fileu,, HardmuȚi — că
pitanul echipei — și Kolodniak, 
au realizat acțiuni nu numai spec
taculoase, dar terminate cu puncte 
prețioase. In linia a doua, Einert, 
Jasnoch și Nenneman au scos 
multe baloane dificile. Este inte
resant rezultatul pe care îl vor 
realiza oaspeții marți la Orașul 
Stalin, în oompania echipei locale 
Energia. La Progresul, în afară 
de „veteranii* Medianu și Ruses- 
cu, tinerii Palade, Pelin și Bănuț 
au jucat foarte bine. Iată forma
țiile prezentate pe teren:

STAHL : Hardmuth, Kolodniak, 
Reichel, Jasnoch, Nenneman, 
Schreiter, Einert, Hahn, Randohr, 
Prause.

DINAMO: Mihăilescu, Novac, 
.Mircea Cristea, Apostol, Consian- 
tinescu, Eremia, Miculescu, Teodok 
rescu, Vasiliu, Botez, Chiriță, 
Derzsi.

PROGRESUL I.T.B. i Medianu, 
Rusescu, Palade, Pelitî, Gahciu, 
Lazăr, Bănuț, Dragotă.

11

genă, 
bine 
cea 
să ___

i performanță. In schimb, 
(echipele Ploeștiulul), au

cea mai 
condusă și 

mai hotărît 
realizeze o

asemenea 
gazdele ( _r , ___ z,
pierdut pentru că n-au știut să j 
cîștige (cum de al.fel n-au știut j 
n ci să piardă). Tocmai în momen- I 
fele dec'sive (și ele au fost cu 
duiumul), ploeștenii au prezentat 
scăderi, mai cu seamă de ordin j 
moral. Mai întîi echipa de spadă a j 
pierdut concursul pentru o tușă ’ 
dată (fapt care nu se întîmpla i 
dacă Gheorghe Lăudoiu — cel ! 
mai rutinat trăgător al concursu- j 
lui — ar fi confnuat să lupte la I 
nivelul posibilităților sale atunci ■ 
cind era condus cu 4—0 de i 
Marius Popescu), iar apoi formația 
de sabie a pierdut meciul prin Pe
tre Vișinescu. care, la 3—1 și 4—2 
în asaltul dec'siv, n-a mai luat 1 
lupta în serios. Ingîmfarea lui a 
răsturnat rezultatul asaltului res
pectiv, a determinat victoria echi
pei bucureștene în concursul de 
sabie și a „expediat" „Cupa Ora
șelor" în Capitală. Acesta a fost! 
prețul unei tușe Și nefericitul a-! 
port al unei atitudini nesportive.) 
Astfel trebuia să privească și pu-i 
blicul ploeștean finalul „Cupei O-j 
rașelor". Deci, nu arbitrajul a de-j 
terminat înfrîngerea gazdelor, ci) 
tocmai insuficienta educație a a-( 
cestora. Rămîne o învățătură dej 
minte, bine venită, pentru foarte) 
tînărul, dar valorosul centru pl°-| 
eștean 1
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Pretutindeni, jocuri de antrenament
pectatorilor care își pusese
ră în gind să meargă du
minică dimineața pe stadio

nul Progresul pentru a urmări „la 
lticru“ pe-Ozon și pe coechipierii lui 
într-un joc amical 11 s-a jucat o 
mică festă: partida a început cu 
o oră mai devreme. Cu toate ace
stea, chiar cînd arbitrul a fluierat 
întîia oară în tribune se aflau des
tui spectatori, că să nu vă _ mai 
spunem că la terminarea îhtîiriirii 
împrejurul terenului de. joc se a- 
fiau peste 1500 oameni. Amatorii 
de fotbal încep să... simtă apro
pierea sezonului și lac și ei o 
mică... perioadă pregătitoare !

Dar, în afara schimbării orei de 
începere a mai fost o surpriză du
minică dimineața pe stadionul Pro
gresul : adversarul gazdelor n-a 
mai fost Progresul' ICAR ci... o 
fracțiune a echipei C C.A., alcătuită 
din jucătorii care nu au participai 
la turneul din Turcia. Fiindcă mi
litarii erau prea puțini, ei au fost 
întăriți cu jucători din lotul Pro
gresului. Rezultat: 4 2 (3--1)
pentru Progresul. Au marcat Ban- 
ciu. Ozon (2), P. Moldoveanu 
respectiv V. Moldovan și M. Mar
cel. lată și formațiile (toate modi
ficările s-au produs în repriza se
cundă) : PROGRESUL: Birtașu 
(Mîndru) — loniță (Gh Toma), 
Caricaș, Dobrescu—Clocea. (Mi- 
hăilescu). Știrbei—Oaidă, ionescu 
Gh.. Banciii. Ozon. P. Moldoveana 
COMB. CCA-PROGRESUL: Ilie
scu—Dragomirescu, Chirilă (loni- 
ță), Ne-deldu.—Staicu, Bibere—V.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI comisiei centrale de fotbal 1
Conferința Comisiei centrale de 

fotbal și-a încheiat lucrăriie după 
două zile de dezbateri care au a- 
bordaț principalele probleme ridi
cate de activitatea fotbalistică pe 
anul 1956 și, In general, de etapa 
actuală a fotbalului din țara noas
tră. Baza de discuție a format-o 
referatul susținut de iov. Țicu Si
mion, vicepreședinte al Comisiei 
centrale, care a analizat aspectele 
esențiale, ale activității pe anul 
trecut accentuînd, mai ales, asupra 
sarcinilor de viitor. Discuțiile au 
fost numeroase, purtate la ri:el 
mai ridicat decît la conferința de 
anul trecut, furnizlnd un bogat ma
terial documentar Comisiei centra
le care-l va folosi în viitoarea sa 
activitate. Numeroșii vorbitori: V. 
Makay (Orașul Stalin), Gyori 
(Cluj), Colea Vîlcov (București),
T. Gacs (Arad), L. Ropot, R. Wet- 
zer (București), Ițicovi (lași), Ve- 
reș (Oradea), prof. Mazilu (Bucu
rești), Radovici (Constanța), Gh. 
Dulea (București), C. Simionescu 
(București), Leoveanu (Craiova), 
Mihăilescu (București), Lungu 
(Galați), Ghiurițan ’ (București), 
Dumitrescu (Ploești), Bogea (Bu
curești), S. Taciuc (București), 
col. P. Tatu (București), au anali
zat diferite probleme cu caracter 
general sau local.

Discuțiile au îmbrățișat nume
roase aspecte din activitatea fotba
listică : manca comisiilor de fotbal 
din țară, activitatea secțiilor de 
fotbal, munca antrenorilor, com
portarea jucătorilor, bazele sporti
ve, problema transferărilor, a con
ducătorilor de secții, a arbitrilor, 
a programului competițional, acti
vitatea internațională d jucătorilor 
noștri, procesul de instruire-antre- 
nament, problema cadrelor tinere, 
a educației etc. etc. Vorbitorii rai 
s-au mulțumit numai să discute, 
ci ei au făcut și propuneri concrete, 
unele foarte interesante și aplicabile 
chiar de anul acesta. Astfel. 
tov. Gyori (Cluj) a propus ca sti
mulent pentru echipele participante 
In Cupa R.P.R., acordarea unui ti
tlu de clștigător pe raion echipei 
care se califică pentru faza de re
giune și această performanți să 
conteze și la clasificarea jucătorilor 
respectivi. Tov. Gacs (Arad) a pro
pus revizuirea seriilor categoriei C 
in așa fel incit să se asigure de
plasări cit mai mici. Tov. Leovea
nu (Craiova) a sugerat trimiterea 
cite unui antrenor in taberele pio
nierești și școlărești. Tov. R. Ghiu
rițan : organizarea unui campionat 
de rezerve pe plan local, în primă
vară, etc.

Toate aceste discuții, :a oare s-a 
adăugat și prelucrarea ’ndrumarii- 
lui pe anul 1957 — care va trebui 
respectat cu strictețe, ca fiind o pri
mă etapă din planul de perspectivă, 
pe patru ani—, precum și conclu
ziile asupra discuțiilor, au vermis 
să se constate — așa cum a:t sinte

Moldovan, Ghibea. Blujdea, M. 
Marcel. Nertea

redincioși echipei lor, supor
terii formației bucureștene 
Locomotiva București au 

populat duminică dimineață pină 
la refuz marginile terenului II al 
stadionului Giulești. Cu o forma
ție din care .au lipsit cîțiva titu
lari (cinci jucători se află în de
plasare cu echipa de rmeret a 
țării), feroviarii au practicat totuși 
un joc deștul de bun în compania 
echipei Locomotiva Filaret, de care 
aii dispus cu scorul de 16—1 (5—0) 
Golurile au fost înscrise de Filote 
<6), Georgescu 4). Lsnga 2), Vir 
gil (2), Vărzan și Dumitrescu auto
gol. Feroviarii au utilizat urmă
toarea formație: Dunga (Silaghy)- 
Dodeanu, Vărzan, Greavu—Bodo, 
Macri — Dobrescu, Langa, Filote, 
Georgescu, Virgil.
întărită cu cîțiva jucători de la Lo

comotiva București, proaspăta pro
movată în categoria B, Locomotiva
M.C.F. a întrecut Energia Boleslaw 
Bierut cu 8-1 3-0) lăsînd o bună
impresie. A jucat următoarea forma
ție : Butnaru (Vaida) — Bogdan„ 
Cristescu. Radulescu — Dragomi- 
rescu, (Harieșanu), Petrescu 
Călin, Mihai, Leahevid, Mafieuți, 
Lazăr

Și dinamoviștii au ieșit pe 
teren duminică. In două repri
ze a 45 de minute, Dinamo 

București s-a antrenat în compania 
formației Flamura roșie Abatorul 
de care — dacă vă interesează — 

tizat în cuvintele lor, tov. Ba
laș, vicepreședinte al C.C.F.S./C.M. 
și prof. I. Siclovan — că in gene
ral, scopul conferinței a lost ctins 
prin conținutul și nivelul discuții
lor și al referatelor prezentate. Din 

.Aspect din sala care a găzduit lucrările conferinței Comisiei cen
trale de fotbal. (Foto: I. M1HA1CĂ)

dezbaterile conferinței au reieșit 
sarcinile de viitor atit ale comisi
ei centrale, cit și ale comisiilor din 
țară, ale secțiilor de fotbal, antre
norilor, arbitrilor și jucătorilor pe 
linia lichidării rămînerilor in urmă 
șt a lipsurilor, a consolidării și 
îmbunătățirii organizatcric-admi- 
nistrativă, social-educativă și ieh- 
nic-sportivă a activității fotbalului 
din țara noastră. La baza activită
ții tuturor factorilor cu răspundere, 
la baza muncii lor trebuie să stea 
sarcinile sociale ale mișcării de 
cultură fizică și sport, pentru că 
numai asa poate contribui șl fot
balul la întărirea sănătății, la dez
voltarea armonioasă fizică și inte
lectuală și la educarea comunistă 
a tineretului din țara noastră.

★
In cadrul conferinței a fost aleasă 

noua Comisie centrală în compo
nența căreia au intrat printre alții, 
toți președinții de comisii regionale 
din tară. Iată „formația" Comisiei 
Centrale: Aliman Gh. (București), 
Albu Ion (Hunedoara), Altbuch L- 
(București), Baclu Fere (R-A-M-L 
Braun C. (București), Costăchescu 
C. (Bacău), Constantinescu L (Pi
tești), Chelaru T. (Suceava). Duml 
trescu AL (Ploești), Filote St. (Bu 
curești). Ghișa I. (Baia Mare), Gheor- 
ghlțâ I. (București), Gacs T. (Arad), 
Kahane A. (Bucureșu), Lungu P 
(Galați), Luchide O. (București), Leo- 
reanu A». (Craiova). Makay V. (Ora
șul Stalin). Wneu L (București), 
Marcu Moise (București), Neocșu I. 
(București), maestrul sportului Ni- 
eulae D-tru 'București), maestrul 
sportului Ozon Titus (București). 
Onisie St. (București), OSiac 
Gh. (Timișoara), Pepelea D. (Bucu
rești). Pop Arcadie (Oradea), 
Pokol G. (Iași), Radovici V. 
(Constanța), Roșculeț N. (Bucu
rești), Siclovan I. (București), Sil
ceac St. (București), Sămăreanu M. 
'București), Sindelaru T. (București), 
Steinbach P. (București), Tatu Pam- 

a dispus cu 4—1 (1—0). Forma
ția: Petrescu — Izghireanu, Ha- 
lagian, (Călinoiu), F. Anghel — 
Călinoiu (Boian), Ene (Kbszegy)— 
R. Lazăr, Nicusor, Koszegy (Ene), 
Neagu, Bolan (Suru) a jucat im
precis, nesigur și chiar greoi în 
prima repriză, pentru ca după 
pauză să se miște cu mai multă 
claritate și să aibă mai mult e- 
chilibru. înaintașii au tras mult 
la poartă (peste 40 de șuturi), 
dar loviturile au lăsat de dorit ca 
forță și precizie. Joi, un nou meci 
de antrenament: cu Electromagne
tica.

La Baia Mare, Energia Trust 
Miner a jucat cu FI. roșie 
I. H. Cluj. Scor final : 3—0 

(1—0)..prin punctele marcate de 
Sulyok (min. 20,76) și Bărbulescu 
(min. 87). Energia a aliniat for
mația : Fuleiter (Drăghicescu) — 
Miklos (Tindela, Barbu), Adametz, 
Vasilescu — Schlessineer, Feher — 
Toth, Russ (Szilagy), Suitjok, 
(Vlad), Vlad (Bărbulescu), Dorz. 
sanski.

Alte rezultate: Dinamo Baia 
Mare—Energia Constr.—Baia
Sprie 15—0 (1!—0), Recolta Sei
ni—Energia Piionix 3—4 (1—3). 
(corespondent V. Săsăran).

nergia Metalul Reșița din 
categoria B a jucat duminică 
cu Energia’ Metalul Oțelul

Roșu: 4—1 (1—0). Punctele au
fost marcate de Glămeanu (min. 
43), Urcan (min. 46,74) și Seleș 
(min. 76). Pentru oaspeți a înscris

fii (București), Țicu Simion (Bucu
rești), Vasilescu A. (Cluj) și Wetzer 
R. (București).

Din sinul acestei comisii centrate 
a fost ales Biroul următor: I. Mi- 
neu, I. Siclovan, Ț. Simion, P. 
Steinbach, C. Braun, St. Silceac, D. 
Pepelea și M. Sămăreanu (seerelar)

lată cum arată un buletin Pronos
port cu 12 rezultate exacte de la 
concursul nr. 8 (etapa din 24 februa
rie 1957):

I. T.D.N.A. Sofia — Steaua ro-
șie Belgrad (retur) Cupa Camp.
Europeni 1

II. Napoli — Milan (camp, ita-
lian) X

III. Torino — Triestina (camp.
italian) 1

IV. Padova — Roma (camp.
italian) 3

V. Spăl — Florentina (camp.
italian) 1

VI. Udinese — Genoa (camp.
italian). 1

VII. Atalanta—Lanerossi (camp.
italian). X

VIII. Sampdciia — Juventus
(camp. Italian) 1

IX. Saint Etienne — Reims
(camp, francez) X

X. Rennes — Angers (camp.
francez) 1

XI. Sedan — Toulouse (camp.
francez) X

XII. Strasbourg — Sochaux
'camp, francez) 1

• In urma trierii și omologării ce
lor ' 894.245 variante depuse la con
cursul Pronosport nr. < (etapa din 
24 februarie) au fost stabilite ur
mătoarele premii:

Premiul I: 7,«5 variante cu 12 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante cite 24.844 lei:

Premiul H: 1493 variante eu 11 
rezultate exacte revenind fiecărei 
variante cîîe 1.342 Iei;

premiul III: 1.346,2 variante cu 14 
rezultate exacte revenind fiecărei 
variante cite 254 lei.

Premiul I a fost obținut de urmă
torii participant: Boca Constantin 
din Bucureșii; Mihiț Ion din Bucu
rești; Popescu Ovidiu din București; 
Hîrjeu Heinerich din București; 
Strul Adrian din Adjud Reg. Bacău; 
Ianovici Gheorghe din Reșița; Nis- 
tor Emilia din Craiova; Cărăuș Au
relian din Mediaș (65 la sută).
• Privind programul concursului 

Pronosport nr. 9 (etapa din 3 mar
tie) mulți participant și-au rea
mintit desigur de concursul nr. 5 

T-itel (min. 53). Ambele echipe au 
folosit formații cu mulți tineri. E- 
chipa de categoria C Energia III 
Reșița a întrecut Energia Bocșa 
Romînă cu 1—0. în trei reprize a 
30 minute. A marcat Iovan. 
(corespoudentGA. Dobrescu).) 
O competiție interesantă are 

loc la Oradea. Participă 
Progresul Oradea, Energia 

Oradea, Recolta Salonta, FI. roșie 
Oradea. Locomotiva Oradea, FI. 
roșie Salonta, Voința Oradea, și 
Energia I.R.E.C. Jocurile se vor 
desfășura sistem turneu pînă ia 
21 martie. Iată rezultatele jocu
rilor disputate duminică : Progre
sul Oradea—FL roșie Salonta 6—0 
(4—0), Progresul a aliniat urmă
toarea formație. Gebner (Sugar)— 
Kromely (Pelrică), Tiriac, Kiss 1! 
(Szekely) — Krempanski, Cuc — 
Carol Bartha. Demien. Vaczi, Fe- 
renezi, Mazilu (Kiss fi). Au mar
cat Ferenczi (3). Demien, Mazilu 
și Vaczi. Echipa s-a mișcat foarte 
bine în cîmp dar în fața porții a 
fost ineficace, în ciuda celor șase 
goluri marcate. .V. Pop — cores
pondent

In prima etapă a Cupei 
C.C.F.S. Arad. FL roșie U.T.A. 
I a învins FI. roșie U.T.A,

II cu scorul de 6—0 (2—0) iar 
Locomotiva Arad pe FL roșie 7 
-Noiembrie cu 7—0 (6—0).

Intr-un meci de antrenament 
disputat duminică la Timișoara FL 
rorie U.T.A. a întrecut cu 9-1 
(5—0) FL roșie Fabrica de zahar 

Timișoara. Au marcat: Kapaș (3); 
Petschovschi (2). Schmiuigen, 
Jurcă, Mercea, Varga și Kotorha 
pentru timișoreni. St. Weinberger 
— corespondent.

Peste 2.000 de spectatori au 
urmărit jocul Științei Timi
șoara care a întîluit dumi

nică într-un meci amical pe Ener
gia Constructorul Arad. Scor fi
nal 8—0 (3—0) pentru Știința. 
Au marcat: Ciosescu (4), Ventu
rini (2), Filip și Tănase, înaintașii 
Științei au fost în mare vervă de 
joc și au realizat acțiuni care s-au 
încheiat cu puternice șuturi la 
poartă.

Știința Timișoara a folosit ur
mătoarea formație: Curcan—Zbir- 
cea (Apter), Brinzei, Fior eseu — 
Cojereanu. Tănase—Gîrleanu, Cio
sescu, Venturini, Filip, Bofoș 
(Manciu). A. Gross.

Aliniind formația: Lukacs (Race, 
Deak) — Bartha (Dumbra
vă), Katona 1, Maiogan —

Veszi (Asztalos). Mihuț (Vass) —- 
Balint, Munieanu, Constantinescu, 
Kalona II. Nistor (Cioloca), Re
colta Reghin a întrecut într-un 
meci amical pe FJ. roșie Abator 
Tg. Mureș cu scorul de 6—0 
(1—0). Au marcat Consfantinc-scu 
(2), Munteanu, Katona II. Balint 
și Cioloca. (V. Kadar)

^tonosport
din 3 februarie. Motivul este foarte 
simplu: programul concursului nr. 
9 — ca și cel nr. 5 — este alcă
tuit din meciuri italiene și din ca
drul Cupei Franței. Cit de intere
sante sînt concursurile cu un astfel 
de program o dovedește concret 
creșterea cu aproape 79.W0 variante 
depuse, înregistrată la concursul nr.
5. Desigur că nici concursul nr. 9 
nu va face excepție Je la această 
„regulă*' și avînd In vedere cele 
SM.9M variante depuse ia concursul 
nr. S ne putem aștepta foarte cu- 
rînd la un fond de premii cît mai 
apropiat de 1.9M.9M lei.

In ceea ce privește premUle, exem 
pfu concludent îl oferă tot concur
sul nr. 5: 3 premii I a cîte 65.5€3 
lei, *9,5 premii n a 3.347 lei și 956 
premii III a 413 lei!

Programul concursului nr. 9 cu
prinde întreaga etapă a campiona
tului italian. Ca atare „socotelile” 
sint foarte simple: într-o etapă nu 
pc: fi mai mult de 2-3 surprize. 
Mai rămîne să vedem care vor fi! 
Ultimele 3 meciuri ale programu
lui sint din cadrul optimilor Cupei 
Franței.

Primul meci este disputa de tra
diție dintre Javentus șl Internaxio- 
naie. In mod nc-rmal pronosticul 
trebuie să fie ^X“. Noi mai adăo- 
găm și „1“ dat fiind avantajul te
renului propriu și mai ales faptul 
că Internazionale nu a obținut încă 
nici o victorie în deplasare. In ca
pitala Italiei se va disputa un derbi 
local de mare importanță: Roma-La- 
zio. in întîlnirea din tur victoria a 
revenit cu 3—0 primei formații. De 
data aceasta, credem în apariția 
unui „X“ — tradițional de altfel

: MECIUL NtlL NU ÎNSEAMNĂ 
ÎNCURAJAREA LUPTEI PASIVE!

i Hotăr>nd meciul nul, Federația 
internațională de lupte a pus 
capăt unei situații anormale. A- 
ceasta a dăinuit muită vreme și 
a creat numeroase neplăceri arbi
trilor, care au fost puși de foar
te multe ori in situația de a in
dica un învingător,’ deși me
ciul fusese perfect egal. De ase- - 
menea — în situația amintită 
mai sus — a creat numeroase 
nemulțumiri printre practicanții 
acestui sport.

Hotărîrea forului internațional 
a fost aplicată la noi cu pri- > 
lejul disputării primei etape a ’ 
campionatului pe echipe. In ge
neral, arbitrii noștri s-au orien
tat bine, aplicînd destul de co
rect instrucțiunile colegiului 
respectiv. Insă, în unele cazuri, 
arbitrii de centru «iu și-au fă
cut datoria, lăsind întîlnirea să 
lîncezească. Au fost acordate 
astfel deciz i de meci nu! care 
nu corespund realității și nici 
intenției F.I.L.A. (este de Ia sine 
înțeles că n-a intenționat nici 
un moment să facă din prevede- 

t rile regulamentului o frînă 
pentru progresul acestui sport). 1

De altfel instrucțiunile cole
giului de arbitri sint foarte cla
re în această privință. Arbitrii 
au fost îndrumați să folosească 
avertismentul împotriva tendin
ței destul de accentuate de » 
duce o luptă pasivă. Pot primi 
avertismente unul sau ambii 
luptători, ținînd seama de com
portarea lor în concurs. S-a re
nunțat la acordarea punctului 
pentru combativitate (tocmai 
fiindcă punctele acumulate prin 
avertismente pot desemna un ' 
învingător), punct care era ho- | 
tăritor în cazurile cînd trebuia { 
indicat neapărat cîșligători»!. j

In.sfîrșit. arbitrii noștri tre- 1 
bule să aplice indicația expresă | 
(iar luptătorii să o cunoască 4 
la fel de bine), că meciul nul î 
se acordă numai in cazul cind J 
nu există superioritate de nici » 
o parte, cînd pe foaia de arbi- | 
traj nu sînt puncte tehnice sau, ț 
dacă acestea există, ele să t*e >
de valori absolut egale (1—1,'ț 
2—2, 3—3). In orice, caz ten- * 
dința de luptă pasivă trebuie.I 
combătută cu hotărîre. >

întilnire între smitoniî

ora 
Di-

Aștăzi dupăramiâză, ja 
18.30, la sediul asociației 
namo are loc o întilnire între 
scriitorul Eugen Barbu, auto
rul romanului sportiv „Un
sprezece", șl fotbaliștii dina- 
moviști.

pentru derbiuri. Folosind din plin 
avantajul terenului propriu, Bolog
na are prima șansă în întîlnirea cu 
Napoli. Și în următoarele 6 meciuri 
avantajul se pare a fi de partea 
gazdelor. Totuși, dat fiind faptul 
că echipele italiene își rezolvă de
seori disputele cu scoruri egale, 
partictpanții nu trebuie sâ fie... 
sgîrciți cu trecerea ,,X“-urilor. Cu 
toate acestea, ia întîlnirile Fiorenti
na-Sampd oria și Milan>Padova este 
destul de greu de crezut că echi
pele gazdă vor lăsa să li se ,,ciu
pească “ măcar un punct! In schimb 
Genoa-Palermo și A balanța-S pai 
ne-ăr putea aduce „X“-uri. O dis
pută în care oaspeții vor arunca 
în luptă toate forțele este LRme- 
rossI-Torino, meci la fel de impor
tant pentru ambele echipe în tenta
tivele pe care le fac pentru evita
rea retrogradării. In ultimul meci 
italian, Triestina are toate șansele 
să dispună de Udinese cu atât mai 
mult cu cît a reușit acest lucru și 
în tur deși juca în deplasare.

Cele trei meciuri din Cupa Fran
ței se vor disputa astfel: la Bor
deaux: Nice-Lyon; la Paris:: So-
chaux-Sedan și la Toulouse: Bor- 
dcanx-Perpignan. Primele patru 
echipe vâ sînt desigur b’ine cunos
cute deoarece iau parte Ia campio
natul primei categorii. Să vă dăm 
deci cîteva amănunte și despre ce
lelalte două formații. Bordeaux și 
Perpignan. Ambele sînt de catego
ria B. prima avînd la activ o des
tul de lungă activitate în prima ca
tegorie. Cea mai frumoasă perfor
manță în meciurile actualei edițiî 
ale cupei a obținut-o Perpignan: 1-0 
cu Marseille! Jucînd în campionat 
Bordeaux a dispus duminică pe te
ren propriu de Red Star cu 3-2 iar 
Perpignan, (tot acasă) a făcut 
scor alb cu Sfcte. In clasament 
Bordeaux e pe locul IV cu 32 pct. 
iar Perpignan pe locul IX cu 28 
puncte.
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ntă și deci de o alunecare mai 
bună. In aceste condiții, victoria 
lui Klaus Theil apare explicabilă. 
Totuși ea nu trebuie privită ca o 
surpriză, deoarece reprezentantul 
asociației Voința se numără la a- 
ceastă probă printre specialiștii 
necontestați. Klaus Theil a obținut 
două secunde față de Cristolovea- 
nu și cînd se părea că clasamen
tul e definitiv, iată că un alt con
curent reușește să i întreacă pe 
„așî“: Horst Haniscn (Flamura 
roșie). Datorită acestor rezultate 
interesul pentru etapa a doua a 
campionatului la cobor’rS h cres
cut deosebit de mult. In ceea cc 
fî’vește combinata pe 3 probe, Gh. 
Cristoloveanu se msrține in frun
tea dașamentului, urmat îndea
proape de M. Bîră și N. Pandrea.

® poartă dijicilă: N. Lupu (Dina mo) și Ion Coliban (C.C.A.) recu
nosc traseul probei de coborire

' SINAIA (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Sîmbătă di
mineața, în ziua primei etape a 
campionatului republican de sla
lom uriaș, vremea a fost deosebit 
de capricioasă (ceață deasă, ză
padă bătută de vînț puternic). In a- 
ceste condiții, toată lumea avea 
imoresia că întrecerea de slalom 
uriaș se va desfășura în condiții 
foarte grele și într-un anonimat 
deplin.

Ca prin minune, înaintea primu
lui sfert, ceața s-a ridicat, vizibi
litatea a devenit perfectă, atît 
pentru concurenți cît și pentru 
spectatori. încă de la deschiză
torii de pîrtie, ne-am dat seama de 
problemele puse de acest slalom și 
de viteza bare se poate realiza. 
Primul concurent, Gheorghe Cristo
loveanu (Dinamo) a rezolvat cu 
succes toate problemele, obținînd 
un timp foarte bun: 1:50,0. La a- 
pariția celui de al doilea concu
rent, Nicolae Pandrea, pe fața 
mare a Văii lui Carp, ceasorni
cele și cronometreze indicau o di
ferență aproximativă 
ctinde față de timpul 
veanu. Rămînea de 
Pandrea va reuși pe 
a traseului, un timp- superior față 
de cel al lui Cristoloveanu și dacă 
va rezolva mai bine decît acesta 
situația critică de la o poartă du- 

“iblă, situată înaintea sosirii. Emo
țiile au fost foarte mari, dar Pan
drea a trecut cu succes acest nu net 
cheie și de îndată cronometrorii 
au anunțat un timp mai bun decît 
cel al primului concurent: 1:46,8.

In această situație lupta se a- 
hunția foarte interesantă, mai cu 
seamă că urmau alți concurenți 
de certă valoare. Ion Letcă 3 
mers în nota obișnuită, însă a 
realizat un rezultat inferior pri
milor doi (de altfel pînă la urmă 
a și fost descalificat). După 
Letcă, privirile spectatorilor și ar
bitrilor au fost ațintite spre fața 
mare a Văii lui Carp, de unde 
trebuia să apară maestrul sportu
lui Mihai Bîră. In acest punct el 
ă marcat același timo cu al lui 
Pandrea, dar în continuarea tra
seului s-a dezechilibrat la două 
»orti, Tiaf în punctul cheie (poarta 
dublă dinaintea sosirii) a trecut 
printr-un extraordinar reflex.

Tinerii Gohn Kurt. Nicolae 
viei. Radu Banu, P. Klinci de 
care se aștepta o comportare

prii pe care și-a căpătat-o in ul
timul timp. In ceea ce privește 
traseul, putem spune că el nu a 
lost atit de frumos ca 3cela al 
băiaților, n^oermițind viraje cont 
plete. Rezultate: 1. M. Maroti- 
neanu (C.C.A.) 1:46,0; 2. I. Miklos 
(Locomotiva) 1:47,0; 3. E. Suciu 
(Știința) 
(Știința) 
(Energia) 
(Voința)
(Știința) 2:02.0; 8. S. Klein (Voin
ța) 2:05,0; 9. S. Tampa (Voința) 
2:07,2; 10. U. Speck (Știința)
2:08.7.

1:50.7; 
1:53,0:
1:56.1;
2:01.1;

4. El. Epuran
5. H. Welther
6. S.

7.
Weber

G. Lexea

Iată ordinea sosirii și timpurile 
înregistrate; 1. Klaus Theil (Vo
ința) 1:47,8; 2. Horst Hanisch (FI. 
roșie) ; 3. Gh. Cristoloveanu (Di
namo) 1:50,2; 4. M. Bîră (CQA.) 
1:50,4; 5. N. Pandrea (C.C.A.) 
1:50 9.

Coborîrea fetelor a revenit tțt 
cîștigătdarei celor două probe des
fășurate pină acum : Magdalenei 
Marotineanu, care și de data a- 
ceasta a .smuls* Ilenei Mikloș o 
diferență de cîteva zecimi.

lată clasamentul : 1. M. Maroti
neanu (C C A ) 1:27.8; 2. I. Mikloș 
(Locomotiva) 1:28,5; 3. H. Welter 
(Enargn) 1137.2; 4. 3. KJem (¥o- 
ințaȚ 1:37,9: 5. M. Mfzgâreanu 
(FI. roșie) 1:39,5.

EM. VALER1UÎN PROBA DE COBORIRE 
ZAPADA A RĂSTURNAU I 

PRONOSTICURILE

de 3— 4 se
ini Cristolo- 
văzut dacă 
ultima parte

Pîrtia de coborîre se anunța 
foarte tare, iar în antrenamentul 
de duminică s-a văzut clar că ea 
va tria foarte mulți 
(mai ales că era înghețată), 
ziua concursului 
timp ce schiorii 
start, un strat 
țire s-a așternut 
care a inversat 
inițială. Pîrtia a devenit mult mai 
■ușoară, iar primii concurenți au 
fost dezavantajați, deoarece timpul 
scurt pe care-1 mai aveau pînă 
la plecare nu le-a mai permis să 
schimbe ceara. In aces'e condiții, 
cursa s-a decis în traverseuri, 
unde singura problemă a consti
tuit-o alunecarea. Primi* 10 cobo- 
rîtori (în ordinea plecării) prin
ți e care se aflau și favoriții, au 
fost separați de mici di’’.rențe de 
timp. Astfel, schiorii următori be
neficiază de o pîrtie mai bătăto-

concurenți
In 
în 

către 
sub-

(n.r. ieri), 
urcau 

de zăpadă
pe pîrtie, fapt 

complet ceruirea

Cei mai buni 10
MASCULIN

------------------------------------------------------- .

Duminică încep ia Sinaia campionatele 
internaționale de schi ale R. P.Romîne
A mai rămas puțin timp pînă la 3 martie, ziua în care sțarterul 

va da plecarea cancurenților par ticipanți la prima ediijie a cam
pionatelor internaționale de schi ale Republicii Populare Romîne. 
Din cauza lipsei de zăpadă, locul de desfășurare a acestor intere
sante întreceri s-a mutat din Poiana Stalin pe pîrtiile din vecină
tatea Sinaiei. Aici se vor întîl ni între 3—7 martie o serie de 
valoroși schiori austrieci, bulgari,, unguri, etc.

Amintim că întrecerile din cad rul ^campionatelor internaționale 
de schi ale R.PR. sînt rezervate numai seniorilor. Programul com
plet al acestei competiții este următorul: 3 martie: slalom special; 
4 martie: 15 km. fond; 5 martie: slalom uriaș; 6 martie: 50 km. 
fond (campionat R.P.R.); 7 martie: coborîre.

CURS DE ARBITRI 
DE HOCHEI PE IARBA

Comisia orășenească de hochei 
pe iarbă organizează cu începere 
de la 28 februarie un curs de ar
bitri. Se pot înscrie arbitri de la 
alte discipline sportive precum și 
cei care doresc să devină arbitri 
de hochei pe iarbă, fără ca în 
prealabil să fi practicat vreun 
sport. înscrierile se fac la comisia 
orășenească de hochei pe ’iarbă 
din str. Vasîle Alecsandri nr. 6.

O FRUMOASA INIȚIATIVA

Recent, s-a încheiat o intere
santă competiție de baschet: 
„Cupa de iarnă*4 pentru echipele 
școlare. Organizată de către Co
misia orășenească de baschet.*! 
de către secția de învățămînt* a 
Capitalei, această competiție s-a 
bucurat de o largă participare la 
startul ei prezentîndu-se 40 de 
echipe de băieți și fete. In jo« 
curile finale victoria a revenit la 
fete echipei scoVi medii- nr. 7 cate 
a -In’recul -echipa școlii AedH nr. 
22 cu scorul de 27-12, ia/ la bă; 
ieți echipa formației școlii medii 
nr. 1 a învins-o pe cea a școlii 
medii nr. 20 cu 38-31.

13, 16—18); marți (10—12, 16- 
18); miercuri (9—13, 16- -18); vi
neri (9—13, 16—18). Antrenamen
tele sînt conduse de un colectiv 
format din: Cristache Barta, Mu
gur Frazei,, Lucia Marica, Delii 
Manolescu și Gheorghe Pineta. La 
aceste centre se fac noi înscrieri 
de copii în vederea activității vii
toare

Colectivul sportiv Progresul F.B. 
organizează pentru atleții juniori 
care nu au antrenori și pentru ti
nerii începători, ședințe speciale de 
antrenament pe stadionul din str. 
dr. Staicovici. Antrenamentele au 
loc în fiecare mărfi și joi (10-11,30) 
și sînt conduse de antrenorul 
maghiar Laszlo Hireș.

AZI, DOZSA BUDAPESTA IN- 
TILNEȘTE SELECȚIONATA 

CLUJULUI LA BOX

v *4

Klaus The'.l (Voința) îndată 
după cîștigarea coboririi schițează 
un zimbet deși pare chiar ei sur
prins de excelentul său rezultat.

CONVOCAREA ARBITRILOR 
ȘI ANTRENORILOR DE RUGB1

In vederea apropiatei reluări a 
activității competitionale, toți ar
bitrii și antrenorii de rugbi din 
Capitală sint convocati de către 
comisia centrală Ia C.C.F.S. oraș 
in ziua de miercuri 27. ora 20.

CENTRE DE ANTRENAMENT 
LA ATLETISM PENTRU COPII

Anul acesta Se acordă o impor
tanță deosebită activității desfășu
rate în centrele de antrenament 
pentru copii. Aceste centre au și 
înceout să activeze în Capitală 
la Stadionul Republicii (grupul 
sportiv) în zilele de luni, miercuri 
și vineri între orele 10—12 și 
16—18. Ca antrenori funcționează 
prof. Paul loan și prof. Maria Lo
gin. Cel de al doilea centru este 
organizat la sala Floreasca II și 
are următorul program : luni (9—

Astă seară se desfășoară la Cluj 
întâlnirea tfrferfnaționată de box 
dintre o selecționată locală și for
mația Dosza Budapesta. Clujenii) 
vor prezentă’o echipă întărită cu 
cîțiva boxeri dinamoviști, printre 
care Puiu Nicplae, Mihai Trancă, 
O. Cioloca și E. Furesz.
LECȚII DESCHISE DE GIMNA
STICA LA CENTRELE DE COPII 

DIN BUCUREȘTI

Inspecția de gimnastică și sec
ția de învățămînt și cercetări dim 
cadrul C.C.F.S./C.M. organizează 
trei lecții deschise de gimnastică 
sportivă la centrele de copii din 
București. Lecțiile se vor desfă
șura astfel : joi 28.11. ora 9 la 
Palatul pionierilor: sîmbătă 2. III. 
ora 15 la sala Dinamo; mărfi 5. 
III. ora 9 la sala Finanțe Bănci.

performeri la inot (stilul liber) în 1956

a continuat 
bazinul Flo- 
„șirul" co.a- 

organizate

Io
la 
la 

nivelul fruntașilor nu au realizat 
de această dată rezultate supe
rioare. Fiecare dintre ei a comis 
erori tehnice care i-au împiedicat 
să se claseze pe un loc superior. 
Tată și rezultatele înregistrate- 1. 
N. Pandrea (C.C.A.) 1:46 8: 2.
M. Bîră (C.C.A) 1:47,4; 3. Gh.
Cristoloveanu (Dinamo) 1:500; 4. 
I. Bîrsan^ (Dinamo) 1:51,7; 5 N. 
Lupan 
rindei
ti ache 
Kurt 

liban 
Voiculescu (C.C.A.) 2:01,2.

Slalomul uriaș, rezervat fetelor, 
St reven-it valoroasei schioare Mag
dalena Marotineanu. Jlona Mikloș 
s-a dovedit o concurentă primej
dioasă, iar Elisabeta Suciu a ocu
pat un loc bun datorită pe de r> 
narte îmbunătățirii tehnici*, iar pe 
«le alta încrederii în forțele pro-

IM m.: (cea mai bună performan
ță în bazin de 50 m.: H. Book 59,1 
— 1955).

1. G. Blajek (Știința Buc.) 17 
ani

2. H. Bock (C.C.A.) 17 ani
3. N. Rujinski (Din. Buc.) 

senior
4. St. Ionescu (C.C.A.) senior 1:01,4
5. I. Novac (C.C.A.) senior
6. A. Zahan (Din. Buc.) 18 

ani
7. C. Ciorbă (C.C.A.) 17 ani
8. Gh. Cociuban (Din. Buc.) 

senior
9. C. Chirvăsuță (Știința Buc.) 

17 ani
Marinescu
16 ani

ie. c.
Buc.)

Media
tătari: 1956 — 1:01,9; 
1954 — 1:01,0; 1953 
— 1:01.6; — 1951

1*1,4

1SI.S
1:»,3

1:82,9
(Știința

1:03,0

rezultatelor primilor 5 
1956 — 1:01,9; 1955 —
1:91,9; 1953 — 1:91.7; — 

1:03.9.

îno-
- 1:01,7; 1955 — 1:00,9; 

1953 — 1:02,8; 1952 — 
1:05,4.

mai bună performanță 
50 m. — N. “ ’

1956):

Media rezultatelor primilor 19 
tltori: 1956 - 
1954 — 1:02,1; 
1:03,5; 1951 —

400 m. (cea 
în bazin de 
4:57,2

(Dinamo) 1:53.0; 6. I. Be- 
(Stiința) 
(C.C.A.)

(Energia)
(C.C.A.)

1:56.0; 7. M E- 
1:56.1; 8. Gohn
1:57,1; 9. I. Co-

1:58.1: 10. Gh

SPORTUL POPULAR
Pa£T- 6-a Nr. 2967

1:00,5 
1*0,7

1:61.1

Media primilor 5: 1956 — 4.59,8; Buc.) 14 ani 1:15,7
1955 -- 4:56,1; 1954 — 5:63,5; 1953 — 8. Ecateiina Orosz (Progr.
5:673; 1952 — 5:16,3; 1951 — 5:26.6. Cluj) senioară 1:17,6

9. Elisabeta Bratu (Progr.
M«dia primilor 16: 1956 — 5*4,4; Buc.) 17 ani 1:17,4

1955 — 5:64,5; 1964 — 5:16,6; 1953 — 16. Henriette Ttncoca (C.C.A.)
5:36,6; 1952 — 5:27,5 — 1951 -- 5:36,4. 13 ani 1:17,8

1566 m. (Cea mai bună perfor- Media primelor 5: 1956 — 1:13,1;
manță în bazin de 50 m: C. Meder 1955 — 1:15,7; 1954 — 1:17,5; 1953 —
20:63,6 — 1955): 1:16,8; 1952 — 1:18,7; 1951— 1:36,3.

(Dinamo Buc.)

de 
de 

co-

1.
2.

îno- 
59.6;
1952

N. Rujinski
senior 29:33,5
C. Meder (Progr. Tg. Mu
reș) senior 26:34*

Media primelor 10 
1956 — 1:17,3; 1964 - 
1:29,3; 1952 — 1:20.6;

1956 — 1:14,6; 
1:20,1; 1953 — 
1961 — 1:23,0.

4.

3. A. Ionescu (Dinamo Buc.) 454 m. (cea mai bună performanță
senior 96:46,6 în bazin de 50 m.: Sanda Platon

4. N. Toth (Locomotiva Cluj) 5:44.5 — 1956):
16 ani 21*5,5

5. St. Ionescu (C.C.A.) senior 21:06,5 1. Sanda Platon (C.C.A.) se-
6. C. Dumitrescu (Din. Buc.) nioară 5:44*

16 ani 21:16* 2. Maria Both (Progr. Tg.
7. I. Nagy (Voința Buc.) 17 Mureș) 15 ani 5:56,5

ani 21:29,6 3. Ingrid Rothe (Știința Buc.)
8. A. Muth (Voința Tg. Mu- 15 ani 5:58,1

5.
6:03,4

6.

9.
10.

(Știința 

(C.C.A.) 

(Șc. sp. 

(Dinamo

Margareta Wittgenstein (Ști
ința Buc.) 16 ani 5:59,3
Heidi Rotsching (Fl. T. Tai- 
goj) 15 ani 
Veronica Dodan 
Buc.) 15 ani

7. Henriette Tincoca
13 ani

8. Nicoleta Ștefănescu 
tin.) 16 ani

9. Mariana Iliescu
Buc.) 18 ani

10. Elena Ghinea (Progr. Buc.)
16 ani

Prea puțini participant!
Ia concursul de nalație 

din Capitală
Dumin:că dimineața 

să se desfășoare la 
reasca din Capitală 
cursurilor de nataț’e
de comisia orășenească de specia
litate pentru înotătorii din cate- 
goria a 111-a de clasificare și copii 
pînă la 12 ani. La întrecerile 
înot au participat doar 120 
concurenți și concurente din
lectivele sportive bucureștene, lu
cru care de altfel ne surprinde —■ 
în mod neplăcut — deoarece nu
mărul acesta de participanți este 
cu mult sub posibiiitățile pe care 
le au secțiile de natație. De ase
menea, ne întrebăm de ce nu au 
participat în acest concurs repre
zentanții colectivului Progresul 
care pînă acum erau nelipsiți de 
la întrecerile de acest gen.

Iată 
FETE:
Weinreich (St.) 
fluture-delfin: 1. 
(St.) 1:30,5; 100 
Nicolau (FI. r.)
spate : Mihaela Tăslăuanu 
1:58,2; FETIȚE: 33 in. bras: Rita 
Schlesinger (St.) 33,5; 33 in. liberț 
Anca Trohani (Rec) 28,7; BĂ
IEȚI: 100 m. liber: Roman Pantea 
(FI. r.) 1:13,9; 400 m. liber: 1. 
M. Vasiliu (D) 5:19,3; 400 m. flu
ture : 
33 m. 
24,0; 
(Rec.) 
Berea

acum rezultatele tehnice:
100 m. liber: Anemarîe 

100 m.
Rothe 
ileana 

100 m. 
(IV)

1:48,9;
Ingrid 

tn. bras: 
1:42.4 ;

se-
4:57,2

1. N. Rujinski (Din. Buc.) 
nior

reș) 17 ani 21:36,9
C. Ciorbă (C.C.A.) 17 ani 21:47.7 
Ov. Ion eseu (C.C.A.) senior 22:95,9

Media primilor S: 1956 — 20:49,5; 
1955 — 29:41,9; — 21:».*; 1953 —
21:16,7; 1952 — 22:18,9; 1951 — 22:10*.

Media primilor 19: 1356 — 21:13,9; 
1955 — 21:13,9; 1954 — 23:42.2; 1953 — 
22:02,3; 1952 — 23:25,3; 1951 — 23:41,9.

FEMININ

Ruj inski

2. C. Meder (Progresul Tg.
4:59,5

106 m. (cea mal bună performan
tă în bazin <fe 50 m.: Maria BothMureș) senior

3. St. Ionescu (C.C.A.) senior 5:00,3 1:11,3 — 1956):
4. Gh. Cociuban (D’in. Buc.)

senior 5:00,4 1. Maria Both (Progr. Tg.
5. D. Kaminski (Prog. Buc.) Mureș) 15 ani 1:11,3

17 ani 5:01.8 2. Sanda Platon (C.C.A.) se-
6. G. Blajek (Știința Buc.) nioară 1:12,0

17 ani 5:07,0 3. Ingrid Rothe (Știința Buc.)
7. C. Chirvăsuță (Știința Buc.) 15 ani 1:13,4

17 ani 5:08,0 4. Mihaela Popescu (Știința
8. St. Kroner (Știința Buc.) Buc) 15 ani 1:14,4

17 ani 5:08,5 5. Margareta Wittgenstein (Ști
ința Buc.) 16 ani 1:14,5

9. C. Ciorbă (C.C.A.) 17 ani 5:09,3 6. JfeWi Jlotsching (FJ r.
10. K. Kovats (Știința Buc.) Lugoj) 15 ani 1:15,1

17 ani 5:12,6 7. Astrid Wăchter (Știința

Media primelor 5: 1956 — 5:55,1;
1955 — 6:02,7; 1954 — 6:22,1; 1953 — 
6:24,5; 1952 — 6:23,8; 1951 — 6:37,6.

Media primelor 10: 1956 
1955 — 6:16,9; 1954 — 6:39,0 
6:36.7; 1952 — 6:37.9; 1951 —

NOTA. Mediile rezultatelor 
milor 5 și 10 din 1956 au fost 
calate Inîndu-se în evidentă 
mai performanțele realizate în 
zine de 50 m. calcularea
diilor din anii trecuti texceptînd 
proba de 1.503 m) «•« intrat rezulta - 
tele obținute în bazine de diferite 
lungimi.

- 6:03,6; 
1953 — 
6:55.6.

pri- 
cal- 
nu- 
ba- 

me-

N. Rujinski 6:39,2. COPII: 
liber:
33 m.
32.4;
(D) 28,4. (T.R.).

Alex. Botha (St) 
bras: T Manalciuc 
33 m. spate: Liviu



DE VORBĂ CU N. H. SOKOLOV, lector 
la Institutul de Cultură Fizică din Moscova

,„Nu mă înșelam, veneau de la 
munte, ii trăda culoarea pielii, de 
un arămiu deschis, aproape galben, 
așa cum poleiește soarele doar a- 
colo sus între brazi și între creste.

Nikolai Nikolaievîci Sokolov, un 
om ca Ia vreo 40 de ani, volubil și 
comunicativ; în trecut reputat po
lisportiv, iar astăzi lector la cate
dra de schi a Institutului de Cul
tură Fizică din Moscova, a petrecut 
aproape două săptămîni în țara 
noastră, conducted 
o mică delegație de 
studenți sovietici, 
invitați de catedra 
de schi a Institutu
lui nostru în ca
drul unui schimb de

Am socotit că e 
cunoaștem impresiile
am prînzit cu lectorul Sokolov 
cu cei trei studenți sovietici, la fel 
de agreabili și de simpatici.

Firește, nimic nu este mai neplă
cut decît să „pisezi" cu întrebări 
niște oameni care iau masa. Car
netul de reporter nu are ce căuta 
în asemenea ocazii. Iată motivul 
pentru care interviul nostru s-a re
dus la o simplă conversație ale că
rei părți mai interesante am încer
cat să le reproduc în memorie.

— Cînd am părăsit Moscova, 
spunea N.N. Sokolov, felurite gîn- 
duri ne jrămîntau. Îndoielile 
pot lipsi dintr-o 
lungă. Dar abia 
voiajului nostru, 
ca prin farmec, 
colectiv minunat,
ia ne-am simțit admirabil, ca acasă, 
între'prieteni.

— Care a fost scopul a- 
c est ei vizite ? am intervenit.

— In primul rînd, răspunse lec
torul Sokolov; ea a urmărit să ne 
cunoaștem mai bine, să facem un 
schimb de experiență între catedre
le de schi ale celor două institute. 
Tabăra I.C.F., organizată în apro
pierea pitoreștii localități de tu
rism Borșa, a alcătuit un c^clru 
cum nu se poate mai potrivit. Bă
ieții (printre care se află și o fa
tă) s-au antrenat în comun, au 
luat parte la lecții și la seminarii, 
au învățat și s-au distrat împreu
nă.

cxperie-’.ță. 
interesant 
oaspefilor

Nu-i de mirare de altfel. Cînd ai 
muntele... la nas, mai repede te 
trage inima să aluneci la vale cu 
iuțeala viatului, decit să mergi ki
lometri împingînd cu brațele. To
tuși, studiul schiului fond trebuie 
îmbunătățit. Pentru aceasta, 
primul tind, se simtă nevoia 
inventar corespunzător. Iată,
pildă, in această tabără studenții 
foloseau la probele de fond bo-

în. 
unui 

de

să
Și
Și

canei, legături și 
schiuri de slalom 
sau de coborire. In 
asemenea condiții 
sigur că și însuși
rea eLtmenteior 
Pregătirea unor

nu
călătorie așa de 
ajunși la capătul 
toate s-au risipit 
Am întîlnit un 
în mijlocul căru-

— Ce impresii v-a lăsat 
modul de organizare al in
strucțiunii practice a studen
ților ?

— In general, o impresie foarte 
bună. îmi voi permite totuși să a- 
răt că în pregătirea studenților e- 
xistă un decalaj între schiul alpin 
și cel de fond, in dauna ultimului.

tehnice suferă. _ 
specialiști calificați în Institut, va 
contribui negreșit la ridicarea ge
nerală a schiorilor de fond din Ro- 
mînia. l-am văzut mai de mult la 
Moscova, unde, in ciuda unui re
zultat nesatisfâcător, am remarcai 
calitățile și posibilitățile '.or de 
progres.

Am stat de vorbă apoi cu unul 
din cei trei studenți. Numele Iui 
nu-mi era de loc necunoscut: A- 
lexandr Erșov. L-am întîlnit prin
tre participanții la campionatele de 
schi ale U.R.S.S. pe locuri frunta
șe. Intr adevăr, Sașa Erșov este 
maestru al sportului și a concurat 
(nu fără succes) alături de marile 
stele ale schiului fond din U.R.S.S.: 
Anikin, Kolcin, Kuzin, 
alături de finlandezi și 
gieni. Anul acesta, din 
xamenelor (Erșov este 
an) el a trebuit șă slăbească ritmul 
activității competiționale.

— In sezonul viitor, ne-a spus 
tînărul maestru, mă voi-pane din 
nou și în mod serios pe treabă.

După 
te, am 
despre

Nina 
Nemcjnov 
tași avînd

Cei trei 
de vizita

— O adevărată vacanță, 
s-a muncit nu glumă, spune Nem- 
cînov. Apoi, pe carnetul de Însem
nări mi-a arătat vreo 5—6 pagini 
cu... adrese.

— Prieteni noii Am să le scriu 
la toți.

La despărțire, N.N. Sokolov m-a 
rugat să transmit prin intermediul 
ziarului „Sportul popular" mulțu

mirile calde ale delegației sovieti
ce pentru primirea ospitalieră, pen
tru zilele frumoase petrecute în Ro- 
mînia.

Terentiev, 
de norve- 
cauza e- 

In ultimul

cum a rostit aceste cuvin- 
înțeles că voi mai auzi 

schiorul Erșov.
Bealiakova și Alexandr 
sînt și ei sportivi frun- 
categoria I.
tineri au fost incinta ți 

făcută în țara noastră. 
deși

VALERIU CHIOSE

Călătorim în spatele plutonului 
de cicliști pe șoseaua care duce 
spre Cairo... Sate și iar sate se 
înșiră unul după altul, străjuind 
drumurile egiptene acoperite de 
un strat gros de praf. Fehhi de 
toate vîrstele ne întîmpină prie
tenos cu strigăte de încurajare. 
Muiți părăsesc munca de pe ogor 
sau lucrările de irigație și vin 
la marginea șoselei pentru a-șl 
manifesta simpatia față de cicliștii 
care frec în iureș. Remarcăm absen
ța femeilor, care rămin in case. 
Cele puține pe care la vedem, își 
acoperă cu grijă fața, urmind re
gulile coranului, 
încă strict respec
tat la sate.

Carnetul nostru 
de notițe se umple 
cu noi însemnări. 
Viata satelor egip
tene este încă o 
viată grea, plină 
de vrivațiuni as
pre. Felahul, lipsit 
de multe ori de ce
le mai element ve 
unelte pentru lu- 

. crarea pământului, 
muncește din greu 
si cu 
scăzut 
măcar 
varăș 
de muncă... El ca 
ră oe spinarea sa 
din zori și pină 
poveri de necrezut, 
truped se dovedește 
zistent și stoic atit 
și la bătaie.

Văzînd aceste macini dtn reali
tatea tristă, te gîndești fără să 
vrei la .demagogia deșănțată a 
„rolului civilizator' proclamat de 
statele colonialiste, sub forma di
feritelor doctrine vechi și noT.l. 
Pentru îndepărtarea acestei moș
teniri'. Egiptul face astăzi efor
turi deosebite, muncind cu rîvnă 
pentru consolidarea independenței 
sale, cîștigată cu atîta trudă.

La marginea șoselei, din dis
tanță în distanță, panouri imense 
ne readuc în actualitatea strictă, 
aminiindu-se că ne aflăm intr o 
țara care a trăit evenimente gra
ve. Prin imagini sugestive și deo
sebit de combative. panourile 
cheamă la luptă pe egipteni îm
potriva agresorilor. Pretutindeni Se 
văd militari, bine echipați, cu ar
mament modern. La fiecare pas, 
chiar aci departe de teatrul lupte
lor, desfășurate in jurul canalu
lui de Suez, ochiul intilnește ima
gini grăitoare care-ți amintesc 
că te afli într-o țară hotărită să 
se apere cu dîrzenie. In zilele a-

Note de drum (II)
gresiunii, poporul s-a ridicat cu 
avînt, mii și mii de oameni, chiar 
nefăcînd parte din contingentele 
chemate prin mobilizare, s-aa pre
zentat voluntar la centrele de re
crutare

SARBATOARE SPORTIVA LA 
SOHAG

Abia sosiți la Sohag, punctul 
terminus al celei de a doua etape

randament
Biblicul 

li este io- 
credincios

... "’iiw’rii Wmî

Nu sînt cavaleri medievali, ci part icipanți la o întrecere de „altahtib* 
străvechi joc egiptean care se prac tică și astăzi în țara piramidelor

tn noapte 
Micuțul pa

la fel de re
ia muncă cit

CINE PUNE PIEDICI IN CALEA DEZVOLTĂRII RELAȚIILOR SPORTIVE INTERNATIONALE?
Se înmulțesc! mereu încercările 

Imperialiștilor de a învenina 
situația politică internaționala, de 
a înrăutăți relațiile, culturale, ar
tistice sau comerciale, înviorate 
în anii din urma,' între țări cu o- 
rînduiri sociale diferite.

Sportul nu a rămas .nici el în a- 
fara sferei mașinațiilor întunecate 
ale acelora care urăsc prietenia, 
pacea, buna înțelegere. S-a mai 
mai scris în coloanele ziarului no
stru despre unele încercări de a în
corda relațiile sportive internațio
nale. De atunci, s-au strîns alte 
dovezi concludente. Cel mai revol
tător este însă faptul că imperia
liștii, principalii vinovați, ai aces
tei încordări, încearcă să arunce 
în spatele Uniunii Sovietice și a 
țărilor care construiesc socialismul 
răspunderea pentru împiedicarea 
desfășurării normale 
sportive 
cazul să

Cine-i 
meciul _ .
Slovan Bratislava și Grasshopers 
Zurich, din cadrul „Cupei campio
nilor europeni" nu s-a disputat 
conform progratnuiui la Zurich, 
pentru că elvețienii, din motive 
„politice", n-au permis intrarea în 
țară a fotbaliștilor cehoslovaci ?

Un alt fapt. Guvernul austriac 
a impus federației de fotbal să a- 
nuleze (deocamdată spun ei), tra
diționala întîlnire R.P. Ungară— 
Austria (A și B) de la Viena și 
Budapesta, d'n aceleași motive. 
La fel a procedat și federația el
vețiană anulînd meciul de fotbal

R.P. Ungară — Elveția, progra
mat pentru 15 mai.

Forurile conducătoare din S.U-A. 
au interzis hocheiștilor de peste o- 
cean să participe la campionatele 
mondiale pentru simplul motiv că 
locul de desfășurare era... cApjtafa 
Uniunii Sovietice. Ciudată optică, 
mai ales că această hotărîre a ne
mulțumit profund pe jucătorii ame

Ml?! OkKt TI

din tur, avem o plăcută 
însoțitorul nostru, Abul 
homed, ne invită să 
după-amiaza pe stadionul 
pal unde urma să

a relațiilor 
internaționale. Este deci 
punem lucrurile la punct, 
de vină dacă, de pildă, 
revanșă dintre echipele

ricani. Portarul echipei de hochei 
a S.U.A., Ikoi, a făcut în această 
privință o declarație semnificativă:

„Toți jucătorii echipei noastre ar 
fi dorit foarte mult să facă acea
stă deplasare. Este foarte intere
sant să vezi măcar o singură dată 
Moscova, dar, cum se pare, autori
tățile noastre din America au vrut 
altfel".

Nu este greu de înțeles ce anu
me au vrut autoritățile din Ameri
ca. Desigur, în primul rînd, să îm
piedice pe sportivii lor să cunoască 
realitățile din Uniunea Sovietică. 
Dorința de pace este foarte con
taminantă.

Recent ne-a parvenit un nou și 
concludent fapt- Cunoscuții spor
tivi maghiari Marianne și Laszlo 
Nagy n-3u primit viza de intrare 
în S.U.A. pentru a participa la 
campionatele mondjale de patinaj 
artistic. Lată deci cum o țară 
membră a Federației lnternațio-

nale este împiedicată în mod sa
mavolnic să ia parte la o compe
tiție organizată nu de Departa
mentul de stat ci de Federația In
ternațională de patinaj artistic. In 
acest mod înțeleg „să sprijine" 
imperialiștii buna desfășurare a re
lațiilor sportive internaționale.

Diametral opusă este poziția ță
rilor din frontul socialismului. Nu 
există măcar un singur caz cînd, 
Uniunea Sovietică, R. P. Romînă, 
sau o altă țară cu adevărat demo
cratică, să fi făcut greutăți unui 
sportiv din străinătate pentru ac
cesul la o competiție pe care o or
ganiza. Anul acesta, tn iulie—au
gust, la Moscova vor avea loc 
Jocurile Sportive ale Tineretului, 
cea mai mare competiție mondială 
a sezonului. Au fost invitați 5000 
de sportivi din 86 de țări iar în 
regulamentul competiției se arată 
că „la aceste concursuri 
participa orice sportiv de 
al lumii".

Invitații eu caracter larg 
nici o discriminare sînt 
de pildă, la fiecare ediție a tradițio
nalelor campionate internaționale 
de atletism ale R.P.R. Fiecare din 
cei care au fost oaspeții noștri au 
rămas îneîntați de primirea caldă, 
ospitalitatea și atenția de care au 
fost înconjurați în Republica 
Populară Romînă. Porțile stadioa
nelor noastre sînt deschise pentru 
toți sportivii lumii.

Este evident deci cine creează 
obstacole și cortine in calea bunei 
desfășurări a relațiilor sportive in
ternaționale.

poate 
valoare

și fără 
făcute,

surpriză. 
Ezz Mo- 
petrecem 
Munici. 

pal unde urma să asistăm la o 
foarte interesantă și originală de
monstrație de fotbal și echitație.

La sosirea pe stadion, găsim 
tribunele pline, 4—5.0M specta
tori asișță la evenimentul sportiv. 
Gazdele, foarte curtenitoare, ne 
invită în tribuna oficială, care ar? 
un aspect cu totul inedit. Este 
vorba de un adevărat cort arab, 
imens și somptuos, decorat cu tot 
fastul specific oriental. Pitorescul 
se îmbină cu utilul, fiindcă sub 
acoperămîntul lui sîntem bine apă
rați de soarele cald de . .iarnă.

După o repriză de fotbal foarte 
aprig disputată și presărată cu 
acțiuni în viteză fulgerătoare, ur
mează o demonstrație de călărie 
cum - n-am mai văzut I Călăreți 
înveșmîntațl în costume specifice, 
pe cai arăbești, iuți ca focu', apar 
în iureș pe stadion. Apoi, tn su
netele mosmarelor (un fel de cla
rinet )și tablalelor (instrumente de 
percuție), caii încep să 
cu un extraordinar simț 
lui

După aceasta urmează 
strație de „altahtib” un fel de scri
mă cu bețe de bambus, executată 

Z-tot în ritmul muzicii
K La sfîrșitui pauzei (care, in trea- 
(Icăt fie spus, a durat o... jumătate 
țț de oră) se reia meciul de fotbal. 
^Serbarea sportivă populară se în

cheie cu o originală cursă de ... 
cămile și măgari. Sîntem invitați 
și noi să conducem asemenea 
„trăpași", dar refuzăm... din lipsă 
de antrenament. Bineînțeles, toa
te aceste aspecte atit de pitorești 
sînt notate cu aviditate de toți 
gazetarii europeni prezenți pe sta
dion. Ele dau de furcă și reporte
rilor fotografici și de cinema. Pă
răsim stadialul, păstrind o .amin

ti tire neștearsă despre toate cele 
K văzute în această după-aujiază 
« autentic sport egiptean...

SUB SOARELE CALD 
DE IANUARIE

Cind intri în Cairo, în plini 
ia-nă, și vezi vilele cartierelor bo
gate, înconjurate 
floare, cu vesele 
caii ce-și scaldă

Turneul

danseze, 
al ritrnu-

o demon-

de

cu grădini în 
zorele, cu porto- 
din plin rodul

sub razele unui soare cald (tempe
ratura medie la Cairo este în luna 
ianuarie de plus 14 grade), te stă- 
pînește impresia că ai pătruns in- 
tar-o lume de basm...

Cairo, oraș cu peste 2.500.000 
locuitori, trepidează de o agitație 
pe care n-o întîlnești nici chiar la 
Paris sau Moscova. Este un oraș 
cu contradicții puternice. Act, ar
hitectura modernă a blocurilor cu
biste (lipsite de obișnuitele coșu/l 
pentru fum, care sînt inutile) tră
iește țn armonie deplinii cu cea 
specific orientală, turnuri ascu
țite și semețe de minarete. Centrul 

este străbătut de 
bulevarde largi, 
straiul te de palmi
eri si plante exo
tice care par să 
asiste la lunecarea 
neîncetată a vehi
culelor de tot fe
lul - si din toate 
timpurile.

O mulțime imen
să si oestriță popu
lează străzile, din 
zori si ptnă în 
noante. Vînzătorii 
ambulanți își ofe
ră marfa cu mul
tă insistență și cu 
si mal mult zgo
mot si trebuie sâ 
fii un adevărat 
„performer” ca să 
scaoi fără să cum

peri de la el măcar o pungă 
cu smochine sau o bucată de.i 
trestie de zahăr (care se con-j 
sumă în stare naturală). Irij
ceea ce privește prețul, trebuie să 
spunem că el începe, de obicei; 
de la întreitul valorii reale a 
mărfii, pentru ca după tocmeala 
tradițională să sfârșească uneori 
la o sumă derizorie, care asigura 
un cîștig infim mărunților negusto
ri. Aceștia (și mai ales în provin
cie) stau la tejghea p[nă la a- 
pustil soarelui, cînd își închid du
gheana, odată cu chemarea pre
lungă și iinguitoare a muezinului 
la rugăciunea de seară.

In afara acestui comerț ambu
lant, o răspîndire mare o au ș< 
micile ateliere, localurile de dejun 
și mai ales cafenelele Acestea 
din urmă sînt adevărate... institu
ții specifice orientale, unde ciiențt 
statornici își petrec o bună parte din 
zi in fața unei interminabile cafele 
ori meditîndîn fumul aromitor al 
țigaretelor sau narghilelei. Se joacă 
aci nesjîrșit-le și tradiționalele 
partide de table.

Masa de prînz oferită de gaz
dele noastre din Cairo tie pune în 
contact cu rafinamentele bucătăriei 
orientale. Ni se servesc pe rînd: 
roșii cu brînză gustoasă, orez :u 
carne grasă de oaie și cu stafide, 
delicioase baclavale scăldate din 
belșug în sirop, apoi nelipsita 
Coca-cola, exportată masiv de 
mericani pe aceste meleaguri...

In scurta noastră ședere la 
Cairo, sîntem martorii unor eveni
mente de seamă. Printre acestea, 
naționalizarea băncilor cu capital 
englez și francez, ca și primele 
comentarii siîrnite de lansarea 
, .doctrinei Eisenhower”, primită Cu. 
o rezervă semnificativă de opinia 
publică egipteană.

Tot în aceste zile se deschid.? 
marea expoziție industrială sovie
tică, stîrnind un interes neobișnuit; 
La inaugurare asjsiă și președin
tele Nasser. O excelentă imprest» 
produce vestea că guvernul sovie
tic va dărui stalului egiptean ex
ponatele prezentate la expoziție- 
Remarcăm că egiptenii manifestă 
sentimente deosebit de prietenești 
fată de Uniunea Sovietică șt fcițtl 
de toate țările din lagărul socia
lismului care spriiină aspirații!» 
Egiptului pentru o viață liberă Șl 
pașnică.

celor 5 națiuni
Anglia — Franța 9-5
radio)__Sîmbătă

desfundat
1 LONDRA (prin 
Pe terenul Twickenham
'de ploaie și ninsoare, rugbiștii en
glezi au acumulat o nouă victorie 
în cadrul Turneului celor 5 na
țiuni41, în dauna echipei Franței, 

’care se menține pe linia ultimelor 
rezultate slabe. Scor: 9—5 (6—0). 

'Englezii au mînuit cu dexleritate 
balonul ud și au beneficiat de o 
grămadă puternică. Gazdele au 

(avut eei mai buni oameni în Da
vies. Bartlett, Higgins și Jackson 
(care a înscris de 2 ori).

I. BALAȘ ]

In cadrul aceleiași competiții, 14 
Edinburgh, Irlanda a reușit să în
vingă Scoția cu 5—3.

Cîștigătorul turneului va fi dedă 
de meciul Anglia-Scoțla de la ÎS 
martie, daT englezii au toate șan-
sele să păstreze primul loc

Clasament:
Anglia 3 3 0 0 18:5 9
Scoția 3 2 0 1 18:11 6
Irlanda 3.2 0 1 16:14 6
Tara Galilor 2 0 0 2 5:12 a
Franța 3 0 0 3 11:26 o



Fotbaliștii romîni în întreceri internaționale
SELECȚIONATA DE TINERET 

IN SIRIA

Lipsa de legături telefonice cu 
Damascul ne-a împiedicat să in
formăm la timp pe cititorii noștri 
asupra turneului selecționatei de 
tineret în Siria. Singura soluție 
era primirea unei telegrame din 
partea delegației: această telegra
mă a sosit sîmbătă. Ea anunță că 
în primul meci, vineri, selecțio
nata de tineret a întîlnit reprezen
tativa armatei siriene de care, a 
dispus 
care a 
ciul a

Pînă 
primit
legătură cu jocul disputat dumi
nică la Alep.

După jocurile din Siria, selec
ționata de tineret se va reîntoarce 
la Beirut (Liban) pentru alte două

jocuri, urmind ca după aceea 
plece în Arabia Saudită unde 
susține ultimele două partide 
acestui luna dar util turneu

Si»
va 
aU

PREGĂTIRILE JUNIORILOR 
F.I.F.A.

cu 3—2, după un joc în 
făcut o bună impresie- Me- 
avut loc la Damasc.
Ia închiderea ediției nu am 
comunicarea telegrafică în

In prezent, lotul de juniori pen
tru Turneul FIFA susține jocuri 
de verificare. Chiar duminică -a 
jucat la Uioara cu echipa locală 
Enersia, de care a dispus cu 7—0 
(4—0). Juniorii — care au făcut 
un joc bun — vor mai susține a 
semenea întîlniri fle antrenament 
iar la sfîrșitul lunii martie și în
ceputul lunii aprilie cîteva jocur* 
internaționale. Astfel, între 25 șt 
31 martie urmează să dispute două 
partide în Iugoslavia, iar la 4 a- 
prilie să joace la Vieoa, cu selec
ționata Austriei, care de asemenea 
va participa la Turneul F1FA din 
Spania.

* 
*

i

O BUNĂ OCAZIE

Bucureștenii au pierdut

reprezentant la
categoria grea

Z.A.S.K. (Berlin)—C C.A.

fiindcă n-au avut

FR AMBRUȘ

La Russe (R. P. Bulgaria)

Selecționata feminină de tineret a Capitalei a cucerit 
tenis de masă

-3>

„Cupa Dunării” la

de masă de la Russe a in- 
sîmbătă după-amiază, 

următoarele echipe: 
Budapesta I, Budapesta II,
1, Sofia II și Russe. Intll- 
au continuat duminică și 

iuînd sfîrșit cu victoria se-

reu- 
Bucu-

RUSSE (prin telefon). — Com
petiția internațională feminini de 
tenis 
ceput 
nind 
rești, 
Solia 
nirile 
luni,
lecționatei Bucureștiului care s-a 
clasat pe primul loc, înyingîndu-și 
toate adversarele și cucerind astfel 
Cupa Dunării pusă în joc de or
ganizatori. Rezultate tehnice: Bu
curești—Russe 3—0 (Magyari— 
Ba'anova 2—0, Pitică—Rusinova

Pe scurt
• Atletul cehoslovac Jlri Skobla 

a stabilit un nou record al Euro
pei la aruncarea greutății în sală. 
Performanța sa este de 17.70 m.
• La Praga, în semifinalele „Cu

pei oralelor44 Ia handbal de sală, 
s-au întîlnit reprezentativele orașe
lor Praga și Copenhaga. Victoria a 
revenit jucătorilor praghezi cu sco
rul de 25—18 (12—18). " - - —
care va avea loc la 9 martie 
Paris, se vor întîlni echipele ora
șelor Praga și Orebro.

• Atletul Manfred Preussger (din 
R.D.G.) a obținut la Leipzig un 
nou record al țării sale la săritura 
cu Diăjina în sală: 4,35 m.
• Francezul Andre Dufraisse a 

ciștigat pentru a patra oară cam
pionatul mondial de ciclocros, par- 
curgînd cei peste 23 km. ai tra
seului în 1 h. 17:53. sosind cu un 
avans de un minut și 11 sec. față 
de belgianul Van der Broeck și cu 
peste două minute înaintea com
patriotului său Meunier. Pe țări, 
Franța a ocupat primul loc cu 12 
p., urmată de Belgia cu 17 p. $l 
Italia cu 19 p.

• :n cursul unei reuniuni atletice 
desfășurate la Madison Square Gar
den. cucoscuții săritori cu prăjina 
Bob Richards și Bob Gutowski au 
trecut ștacheta înălțată la 4 m. 72. 
(Cu
aer

In finală,
la

2— 0, Magyari, Barasch—Kostova,
Baianova 2—0), ~ ~ -
3— 0, Budapesta 
3—0. Budapesta 
București—Sofia 
—Ianeva 
2—0,
Petrova 2—0), Sofia I—Budapesta 
II 3—0, Sofia I—Russe 3—0, Bu
curești—Budapesta 1 3—1 (Ba
rasch—Mathe 1—2, Pitică—lancso 
2—1, Pitică, Magyari—Mathe, 
Iăncso 2—0, Pitică—Mathe 2—1), 
Sofia II—Russe 3—0, București— 
Budapesta II 3—2. (Magyari— 
Banati 2—I, Barasch—Heirit 2— 
1, Pitică, Magyari—Salcai, Heirit 
1—2, Magyari—Heirit 1—2, Ba
rasch—Banati 2—0), Budapesta 1- 
Sofia I 3—0.

București-Sofia
Boiadjeva 2—0, 
nova 2—0, Pitică 
iadjeva, Ivanova
II — Ruse 3—0, Budapesta I — 
Sofia II 3—0. Astăzi are loc un 
concurs individual cu participarea 
jucătoarelor din competiția pe e- 
chipe.

2—0, 
Pitică,

Sofia I—Sofia II 
I— Budapesta II
I—Russe 3—0,

II 3—0 (Barasch 
Pitică—Petrova 

Magyari—Ianeva,

I 3—0 (Pitică — 
Barasch — Iva- 
.Magyari — Bo.

2—1), Budapesta

Au început întrecerile
mondiale

viei
cu

5 on. sub recordul mondial în 
liber ai Iui Warmerdam).
La box, reprezentativa Varșo- 
a dispus de Hamburg (R.F.G.) 

17—3.

MOSCOVA 25 (serviciu» nostru 
radio) Duminică, în prezența a 
15.000 de spectatori a avut loc la 
Palatul Sporturilor din Lujniki 
deschiderea oiicială a campiona
telor mondiale si europene de ho
chei pe gheată pe anul 1957. In 
acordurile unui marș sportiv, pe 
gheața patinoarului defilează — 
în ordinea alfabetului rus — echipele 
participante: !?. D. Germana, P<p 
lonia, Finlanda, Cehoslovacia, Au 
stria, Suedia, Japonia și echipa 
gazdă, cea a Uniunii Sovietic»*

Steaua Roșie (Belgrad), 
Campionilor

în semifinalele Cupei 
Europeni

INVING1ND NUMAI CU 2—1 
T.D.N.A. A FOST ELIMINATA DIN 
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI-'

SOFIA 24 (Serviciul nostru ra
dio». Peste 50.000 de spectatori au

fost prezenți duminică în tribunele 
stadionului Vasil Levski** 
tîlnirea revanșă din cadrul 
campionilor europeni44 care 
echipele T-H.N.A. Sofia și 
roșie Eelgrad. Deși au învins______
(2—1). camoionii bulgari n-au putut 
să se califice. întrucît Steaua roșie 
a realizat. în urma celor două în
tîlniri. scorul total de 4—3, ceea ce 
îi dă dreptul să joace în semifinale.

In întîlnirea de duminică, echipa 
gazdă a avut inițiativa în 
majoritate a timpului. însă n-a nu- 
tut concretiza din cauza 
foarte bune a oaspeților. Ca și în 
primul meci, jocul a fost dur. s-a 
jucat nervos, jucătorii ambelor echi
pe comițînd nenumărate faulturi, 
astfel că arbitrul întîlnirii — Latî- 
<ev (U.R.S.S.) ajutat la tușă de Ba-

la în- 
,«Cupei 

a opus
Steaua 
cu 2—1

marea

apărării

încă de anul trecut, forul nostru 
de specialitate a introdus o cerere 
de admitere în Cupa Europei Cen
trale (competiție intercluburi). 
Comitetul de organizare nu s-a 
pronunțat atunci asupra acestei ce
reri- Iată insă, că ediția de anul 
acesta a competiției C.E.C. »e va 
disputa fără Italia și Austria, care 
sîmbătă, la ședința de la Veneția 
au anuntat că echipele lor nu pot 
participa. Reprezentantul federa
ției italiene a informat comitetul 
C.E.C. că absenta cluburilor ita
liene poate fi prelungită chiar pe 
timp de doi ani.

Este un bun prilej pentru not să 
relnoim cererea de admitere Ip a- 
ceastă competiție, care anul acesta 
se va disputa cu echipe doar din 
trei țări. (Ungaria, Cehoslovacia 
și Iugoslavia). Demersul trebuie 
făcut imediat, înainte să se ia o 
hotărâre privind alcătuirea pro
gramului și fixarea datelor de dis
putare

iugoslavia a ciștigat
Zagreb 25 (prin telefon) — Dumi 

nică a iuat sfîrșit turneul de hand
bal de sală desfășurat în locali
tate. Victoria a revenit echipei 
Iugoslaviei (albi) care a dispus 
în finală de Polonia cu 7—5 
(3—2). Pentru locurile 3—4 s-au 
întîlnit echipele Iugoslaviei (al
baștri) și Ungariei, victoria reve
nind jucătorilor iugoslavi cu sco. 
rul de 11—6 (8 —3). Pentru locurili» 
5—6 s-au întîlnit formațiile Ronit- 
niei și Austriei. Cu toate că jucă
torii romîni au condus fa pauză cu 
9—7, ei n-au putut să-și mențină 
avantajul și pînă la urmă au pier
dut la limită : 13—12. De mențio
nat că în ultimele 7 minunte* un 
jucător austriac a fost eliminat,

din cadrul campionatelor 
de hochei

lakin și Lukianov (toți U.R.S.S.) — 
a acordat nu mai puțin de 3 lovi
turi de la 11 m.

In min. 22, la un atac al echipei 
Ț.D.N.A., Kolev este faultat în ca
reu de Spaici. Boșkov execută lo
vitura înscriind primul gol. Nu trec 
decît 8 minute și atacantul iugo
slav Rudinski este faultat în careul 
echipei bulgare. Lovitura de pe
deapsă este executată de Tasici 
care egalează. In min. 40, la un atac 
al gazdelor se produce o învălmă
șeală ia poarta lui Beara și Pana- 
iotov, de la 6 m.« înscrie al doilea 
gol. La reluare, în min. 47 Tasici 
oprește balonul cu mîna în careul 
de 16 m. Arbitrul acordă o nouă 
lovitură de ia 11 m. Execută Boș
kov, însă defectuos și balonul iese 
afară. Cele două echipe au jucat 
în următoarele formații: Ț.D.N.A.: 
Naidenov-Rakarov, Erdșeinov-Bo<- 
kov, Manotov, Kovacev-Milanov, 
Dimitrov, Panaiotov. Kolev, Ianev, 
Steaua roșie: Beara-Stankovici. Zd- 
kovicî-Mitici, Spaici, Tasici-Popo- 

vici, Șekularaț, Toplak, Kosticl, 
Rudinski.

Primul ia cuvîntuț Aherne (An
glia) — președintele federației in
ternaționale de hochei (L.LH.Gj. 
Apoi, din partea 
Nikiforov declară 
chise.

In prima zi a 
mai interesant joc 
echipele Poloniei și Finlandei, des. 
fășurat pe stadionul Dinamo. Cu 
toate că jucătorii polonezi condu
ceau la un moment dai cu 3—3. 
finlandezii au o puternică revenire, 
reușesc să egaleze și pînă la sfîr- 
șit mai înscriu 2 goluri cîștigind 
întîlnirea cu 5—3 (B--2, 3—1,
2— 0). In celelalte întîlniri s-au 
înregistrat următoarele rezultatei 
U.R.S.S.—Japonia 16—0 (4—0. 
6—0, 6—0). Suedia—R.D. Germa
nă 11—1 (5—0. 5—0, 1—1). Ceho
slovacia—Austria 9—0 (4—0, 2—0,
3— 0).

In cursul zilei de luni s-au des
fășurat 3 întîlniri. In primul meci 
reprezentativa Cehoslovaciei a rea
lizat scorul zilei dispunind de e- 
chipa R.D. Germane cu 15—1 
(6—1, 5—0, 4—0). In continuare 
s-a desfășurat jocul dintre echipele 
Uniunii Sovietice și Finlandei. Ju
cătorii sovietici au obținut o victo
rie comodă cu scorul de 11—1 
(4—0, 4—0, 3—1). In ultimul joc, 
desfășurat seara, Suedia a dispus 
de Polonia cu 8—3.

Astăzi se desfășoară doar un 
singur meci: Japonia — Austria. 
Miercuri au loc partidele: Suedia 
— Cehoslovacia. Finlanda — R.D. 
Germană, U.R.S.S. — Austria, Ja
ponia — Polonia.

organizatorilor 
întrecerile de>-

întreceriîor, c*4 
a fost cel dintre

GH. NEGREA
BERLIN 24 (prin telefon de la corespondentul nostru GERHARD 

LERCH). Sîmbătă seara s-a desiâșurat la Magdeburg întîlnirea in
ternațională de box dintre echipele C.C.A. și Z.A.S.K. (Vorwârts). 
întîlnirea a fost așteptată de localnici cu un interes deosebit Cei 
peste 5000 de spectatori prezenți în sala „Herman Giseler“ din lo
calitate au asistat Ia o reuniune de bună factură, aplaudînd com
portarea frumoasă a boxerilor romîni și germani.

Victoria a revenit surprinzător boxerilor germani și ea a fost 
de fapt decisă la categoria grea unde echipa romînă nu a avut 
reprezentant, pierzînd astfel două puncte prin neprezentare.

In reuniunea de la Magdeburg s-au înregistrat două mari 
surprize: la ‘ - ... — .
puncte de 
Ollech l-a

Mircea 
și în plus 
său. La categoriile cocoș și pană, meciurile dintre Horst Schmiedler 
— Victor Șchiopu și, respectiv, Konrad Kriftmehr — Nicolae Mîn- 
dreanu s-au terminat la egalitate. La categoria semiușoară, Walter 
Schultz a ciștigat ia puncte în fața lui Emil Cismaș, iar la ca
tegoria ușoară, Francisc Ambruș l-a învins la puncte pe Giinter 
Waldner. La „semimijlocie", Mih ai Stoian și Wilhelm Hehn au ter
minat la egalitate.

Cea mai frumoasă întîlnire a avut loc intre Hans Ollech și 
Șerbu Neacșu în limitele categoriei mijlocie-ușoară. Boxerul ger
man, în vîrstă de numai 20 ani, a repurtat o dificilă victorie in 
fața rutinatului pugilist romîn.

Ultimele două întîlniri, la ca tegoriile mijlocie și semigrea, au 
revenit boxerilor romîni. Vasile Tiță “a ciștigat clar în fața lui 
Kunicevski, iar Gheorghe Negrea a învins prin abandon în repriza 
a Il-a pe redutabilul boxer german Hans Robak. In acest moment, 
scorul era egal: 9-9. La categoria grea, C.C.A. nu a prezentat 
echipier, astfel că Z A.S.K. a obținut victoria cu 11-9.

categoria muscă, Mir cea Dobrescu a fost învins la 
Erhard Milek, iar la categoria mijlocie-ușoară Hans 
întrecut pe Șerbu Neacșu.
Dobrescu ni s-a părut fără suficientă pregătire fizică 
a fost mult stinjenit de garda inversă a adversarului

J
„Turneul Națiunilor ,3

însă romînii n-au știut să profite 
de acest avantaj si să termine în
vingători. Au înscris: Telman 5, 
Căliman 3, Sauer 2, Ionescu și Ne- 
def. Pentru echipa Austriei au 
marcat: Stokinger 4. Sitnonic! 3, 
Saidl I 2, Saidl II. Maiy, We 
chandl și Kramer. A arbitrat Fia ti 
der M. (fug.).

Meciul dintre echioele Iugosla
viei (albi ) și Romîniei — disputat 
vineri —, a fost cel mai bun joc 
al turneului. Gazdele au avut ini
țiativa și în min. 7 conduceau cu 
4—1. Jucătorii romîni ni> s-aii 
descurajat și, prin pase rapide și 
precise, au egalat, astfel că repri
za s-a terminat cu scorul de 6—6.

La reluare. în momentul cînd 
gazdele conduceau cu 8—6, ro 
mînii au aplicat sistemul ,,om ia 
om“ 
nou. 
însă 
vins
a jucat în următoarea formație i

/lie (Sidea)-Bulgaru, Saner, Ne
def, Căliman, Telman, Covaci, 
Schuller, Pompiliu, Nodea. Au mar
cat : Saiuer 4, Căliman 2 și Bulga- 
ru, Nedef. Schuller cite 1 punct.

Sîmbătă, echipa Romîniei a în
tîlnit Ungaria. Jucătorii maghiari 
au fost superiori și au ciștigat 
cti 16—14 (11—5). In întîlnirea 
cu Ungaria cit și în cea cu Au
stria, Romînia a folosit următoa
rea formație: Hie ( Side a)—Sauer t 
Telman, Nedef, Căliman, Nodea, 
Covaci. Ionescu, Stanescu, Pentru 
învingători au înscris: Szim 3, Hal- 
mosz 3, Czak 3, Sajfert 3. Țfa- 
dașdy 2, Szimko și Hajasz Cite I 
punct. Pentru învinși au mai cat: 
Nedef 4, Sauer 3. Căliman 3, Stl- 
nescu 3, Telman 1.

și au reușit să egaleze din 
Sfîrșitul jocului 
jucătorilor sîrbi care ău în- ■ 
cu scorul de 12—9. Rbfnihia

a aparținut

PERO ZLATAR
★

In acest-turneu echipa noastră a 
avut o comportare inexplicabil de 
silabă. Asupra acesfiii tactu vom 
reveni, id'upă ce lotul 

toarce de lâ Zagreb.
se va rein*

Serviciul nostru de radio 
vă comunică

CAMPIONATULUIDERBIUL 
FRANCEZ S-A SOLDAT CU UN 

MECI EGAL...

• La St. Etienne, echipa looali 
fi Reims și-au disputat derbiul eta
pei și al campionatului Iran cea 
Funcționînd fără greșeală, apărările 
au fost acelea care au determinat 
rezultatul: 0—0. St. Etienne continuă 
să conducă, dar Reims a fost ajunsă 
de Lens și împreună împart locul 
doi.

Iată rezultatele celei de a as-a 
etape: St. Etienne-Reims ♦—•. Lens* 
Nancy 3—1, Racing-Nice 3—?, Mo- 
naco-Nîmes 4—1, Sedan-Toulouse 
1—1, Marseille-Valenciennes 4 — 1, 
Metz-Lyon 3—1, Strasbourg-Sochaux 
3—2. Rennes-Angers 4—1. CLASA
MENTUL: St. Etienne 36 p., Reims, 
Lens 34 p., Racing 30 p., Monaco, 
Marseille 29 p., Toulouse 26 p., Nice 
25 p., Nîmes 24 p.. Angers, Sochaux 
23 p., Lyon 21 p., Sedan 20 p., Va- 

p., Nancy 18 p., 
17 p.

p., L.yun zi p., ;
lenciennes, Metz 19 
Strasbourg, Rennes

MILAN A LASAT
NAPOLI...

UN PUNCT LA

• Liderul campionatului italian, 
Milan, a jucat duminică la Napoli 
cu puternica formație locală. Deși a 
beneficiat de serviciile Iul Schiaffi- 
no, restabilit, Milan a fost nevoit 
să se mulțumească cu un rezultat 
de egalitate în fata gazdelor, care 
au jucat foarte bine în repriza 
doua. întîlnirea 7.
ceață și ploaie. Dintre celelalte 
zultate, se 
ferită de
Spăl (care
„teroare4*

bine în 
s-a desfășurat pe 

re- 
su-
lul

remarcă înfrîngerea 
Fiorentina în fața 
a deveorit o adevărată 
pentru fruntașii clasa-

meatului) și victoria Romei asupr» 
Padovei (prima victorie obținută de 
Roma în deplasare asupra padova- 
nilor). Torino a cedat — în sfîrșit 
— „lanterna" formației din Paler
mo, care nu a reușit încă să-și gă
sească cadența deși în ultima vreme 
a fost întărită cu un 
sudamerican.

In cea de a 21 etapă 
tuluj au fost obținute 
Napoli-Milan 2 — 2, 
Rossl 1—1, —‘-----
#—1, Lazio-Bologna 3 — 2, 
Roma o—1, Sampdoria-Juventus 2—1, 
Spal-Fiorentina 2—1, Torlno-Triesti- 
na 1—B, Udlnese-Genova 5—1. CLA
SAMENTUL: Milan 30 p., Interna- 
zionale 26 p., Fiorentina, Lazio 25 p., 
Sampdoria 24 p., Napoli 22 p., Ro
ma, Juventus 21 p., Bologna, Spăl, 
Udinese 20 p., Padova 19 p., Trlesti- 
na, Genova, Atalanta 13 p, Lane 
Rossi 17 p., Torino 16 p., Palermo 
15 p
• Selecționata de juniori a Polo

niei se pregătește în vederea tur
neului F.I.F.A. și meciului cu re
prezentativa Turciei. La Katovice, 
selecționata A a terminat la egali
tate cu Naprod 3—3, iar selecționata 
B. a pierdut cu 5—4 la o echipă de 
categoria B.

nou jucător

a campion»» 
rezultatele: 

Ataianta-Lane 
Palermo-Internazionale 

Padova-
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