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Emoțiile de dinaintea unui con
curs hotărîtor nu cruță pe ni
meni. Unii și le pot stăpîm mai 
ușor, alții mai greu, dar ele există 
la sportivul cu o îndelungată ex
periență, ca și ia începătorul care 
pășește pentru prima dată într-o 
competiție oficială. Ele sint mai 
complexe, mai puternice la tînărul 
pentru care gloria sportivă repre
zintă doar o speranță și o pers
pectivă de viitor. Iată de ce ne 
socotim îndreptățiți să situăm In

Ultimul pas înaintea finalelor 
marii competiții

prima pagină a ziarului aceste 
rinduri, care 
ultima etapă 
îndrăgite de 
așteptată „cu 
sute și sute 
tori.

Acest sfîrșit de săptămină mar
chează pentru unii dintre partici- 
panții la Spartachiada de iarnă un 
eveniment important și poate ho- 
tărîtor pentru viitorul lor de spor
tivi. Intr-o serie de regiuni — 
Bacău, Constanța, Baia Mare. 
Oradea, Timișoara — și în orașul 
București, tinerii calificați în eta
pa a treia la șah, schi, tenis de masă 
și trîntă (sate) se vor înfrunta 
pentru o dublă „miză": titlul de 
campion regional al Spartachiadei 
șl... calificarea 
se vede, emoția

vorbesc despre pen- 
a unei competiții 

întreg tineretul și 
sufletul la gură" de 
de sportivi incepă- deschisă prin dis- 

a tre^a într-o
— merită să 
resursele, cu 

tinereții. Și nu

șe
fie 
tot 
ne 
în-

acestei 
pe de-

care-I
— co-

în finală. Precum 
lor este pe deplin
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Mi losi perteM neile de Deschei 
ce echipele Egiptului si Ihiliei (tinerel)
Activitatea internațională a bas- 

chetbaliștHor a fbst îmbogățită 
prin acceptarea de către federația 
italiană a întîlnirii dintre echipele 
de tineret ale Romîniei și Italiei, 
care se va disputa la 16 mai în- 
tr-un oraș încă nedesemnat din 
peninsula italică. Echipa noastră 
de tineret își va face însă debu

tul internațional probabil la sfîr
șitul acestei luni în impania e- 
chipei de tineret a R.P. Bulgaria. 
Răspunsul forurilor conducătoare 
ale baschetului din R.P. Bulgaria 
este așteptat de pe o zi pe' alta.

Federația de baschet din Egipt 
a acceptat întîlnirea dintre repre
zentativele masculine ale țării 
noastre și Egiptului, care se va 
disputa la București în luna no
iembrie. Menționăm că invitația a 
fost lansată pentru luna octom
brie, dar federația egipteană a a- 
nunțat că în acea perioadă parti
cipă la jocurile pan-arabe, astfel 
că naționala nu poate veni in țara 
Poastră decît în septembrie sau

noiembrie. Cum în luna septem- 
bFle echipa R.P.R. efectuează un 
turneu în Grecia șl Turcia, a fost r 
acceptată luna noiembrie.

Mai trebuie să amintim că me
ciul cu Uniunea Sovietică, progra
mat inițial pentru 5 mai, a fost 
amînat. Secția unională de baschet 
a cerut programarea joculni dună 
diata de 18 mai. Cum între 24—20 
mai echipa noastră masculină par
ticipă Ia un turneu în R.P. Po
lonă, colegiul central de antrenori 
studiază actualmente fixarea datei 
disputării acestui'joc.

In sfîrșit, încheiem acest scurt 
buletin anunțînd că in urma per
fectării meciului dintre echipele 
feminine ale Romîniei și Italiei (7 
aprilie în Italia, într-u'n oraș ne 
fixat încă), programul campiona
tului republican a fost modificat. 
Mai precis, a intervenit o pauză 
de două săptăniîni între fur și 
retur, astfel că turul va fi încheiat 
la 24 martie ,iar returul va fi re
luat la 14 aprilie.

justificată, cîștigarea etapei regio
nale reprezentînd totodată o con
sacrare pe plan local și... o por
tiță deschisă spre un frumos vii
tor sportiv, lată scopuri pentru 
care lupta — 
putarea etapei 
rie de regiuni 
dată cu toate 
elanul specific
îndoim că, sub acest aspect, 
trecerile de la sfîrșitul 
săptămini vor corespunde 
plin.

Cunoscind interesul pe 
trezesc astfel de întreceri
misiile regionale de organizare au 
găsit cu cale să nu concentreze 
toate concursurile in reședința re
giunilor, ci să le răspîndea6că — 
după specificul sportului respec
tiv — și în alte centre. Inițiativa 
în sine e bună : faptul că tinere
tul sportiv din Medgidia va putea 
asista la întrecerile de trîntă ale 
regiunii Constanța sau că orașele 
Roman și Piatra Neamț vor găz
dui concursurile de tenis de masă 
și, respectiv, schi, ale regiunii Ba
cău este mai mult decît pozitiv. 
Dar... există șl un „dar“ 1 Comi
siile regionale sint obligate să or
ganizeze în așa fel concursurile 
îneît ele să persiste multă vreme 
în amintirea concurenților și a 
spectatorilor...

...Penultima etapă a Spartachia- 
dei de iarnă — ultimul pas îna
intea finalei unei competiții care 
a atras în desfășurarea ei sute 
de mii de tineri și tinere de pe 
întreg cuprinsul țării. Cu aceas
tă imagine în 
treacă la fapte 
ganizatorii.

Noi 
deplin 
dintre 
cerile

minte trebuie să 
concurențil și or-

le urăm 
succes, iar celor mai buni 
cei ce-și încep acum între- 
la adresăm un călduros

și unora și altora

„LA REVEDERE, IN FINALE"

Rodica Sădeanu, Dumitru Medianu 
și Ștefan Roman, maeștri emeriți

5 mesag-^ri ai faimoasei școli 
austriece de schi
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„conducător". 
cuvenită in 

nostru colectiv, 
întrebări mai...

,/tp£rata Insă

Din Salzburg șl meleagurile a- 
propiate se trag schiori de reală 

supra-clasă ca Obereigner, Sauger 
sau Torn Spiess, care au dus pre
tutindeni faima schiului austriac. 
Tot de aici vine și unui din parli- 
cipanții la concursul nostru in
ternațional de schi, Rudolf Poell
mann, „decanul" delegației Au
striei la această întrecere. Văzînd 
numele său trecut pe lista echipei 
cu specificarea 
l-am dat intîietatea 
cadrul interviului 
purundu-i clteva 
oficiale.

— Nu! — s-a
Poellmann. — Nu mă puneți să 
vorbesc prea multe despre tova
rășii mei de drum, fiindcă și eu 
sint concurent... și să lăsăm rezul
tatele de pe pirtie să ne prezinte 
mai bine.

Poellmann este „bătrin" de 
numai. „ 30 de ani și tn iarna a- 
ceasta, la campionatele A.S.K.O. 
de la Bischofshofen, a ocupat locul 
II atlt la slalomul uriaș, cit și la 
combinata nordică. E drept, pe 
Ungă el, ceilalți sini ..puști": 21 
ani au Schemmel și Lipautz (sin
gurul brunet), iar 18 ani — Milter, 
boeck și Sigl. Deși sint toți băieți 
simpatici (și cu toată rezerva jus 
tificată a lui Poellmann), noi 
ne-am și format — în scurta noa
stră întrevedere — o preferință 
pentru Norbert Lipautz, pe care-l 
„bănuim" că va fi cel mai redu
tabil pe pîrtie. II recomandă din 
plin locul IX ocupat la slalomul 
campionatului Austriei (tn februa
rie, la Voralberg), ca și locul Xi 
la combinata nordică. Ta! în acest 
an el a concurat în Italia șl Fran
ța, cucerind locuri fruntașe. Dar 
parcă și blondul Hans Schemmel, 
cu locurile XIV la combinată șl 
XII la slalom uriaș, tn aceleași 
campionate ale Austriei, are șanse
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loi, in timp ce maestrul spor
tului Gh. CrisMooeanu urca pe 
Valea lui Carp pentru a mai fa
ce an antrenament, la București 
coborau din avion viitorii săi 
adversari, sosiți din Austria (de 
ta dreapta la stingă): Rudolf 
Poellmann, Norbert Lipautz. 
Martin Sigi, Erich Mitterboecft 
și Hans Schemmel.

(Fotocompoziție I. MIHAICA)

bune să se afirme in cîștigător pe 
ptrtia văii lui Carp.

(Facem aci o cuvenită preci
zare. Numele eroilor repo'tajului 

nostru nu corespund decît in parte 
cu acelea date in știrea apărută 
In ziarul de joi. Explicația e s m~ 
plă: acestea sint cele autentice, 
pe cind precedentele erau scrise 
cu ortografia deformată, p-oprie 
telegrafului...).

Mai trebuie să precizăm că din
tre cei ,5 schiori austrieci care 
vor concura la Sinaia, Lipautz șt 
Schemmel fac parte din lotul re
prezentativ al țării lor. Ei se în~ 
cadrează intr-un grup de 30, care, 
pe baza rezultatelor din sezonul 
precedent, au intrat în atenția 
noului antrenor de sfat Toni 

Spiess. El i-a antrenat In cadrul 
a două cantonamente la Weissen- 
see (în noiembrie) și Bad Ga-- 
stein (in decembrie), pregătindu-i 
pentru întreceri internaționale.

„Schiorii austrieci sînt entuzias
mați de călduroasa primire ce 11 
s-a făcut la București și, ca răs
puns, doresc să nu dezamăgească 
pe iubitorii de sport romîni, ară- 
tînd în concurs înalta clasă a 
schiului din Austria" — sînt 
cuvintele oaspetelui nostru 
dolf Poellmann.

leri la prinz a avut loc la sediul 
C.C.F.S./C. M. solemnitatea decer
nării titlului de maestru emerit vo
leibaliștilor Rodica Sădeanu, Du
mitru Medianu și Ștefan Roman, 
care s-au distins prin performanțele 
realizate și prin comportarea lor 
sportivă ți cetățenească.

e- 
o 

frumoasă și meritată răsplată pen
tru bogata și rodnica lor activitate 
în cadrul loturilor republicane de 
volei și al colectivelor din care fac 
parte.

Decernarea titlului de maestru 
merit acestor sportivi constituie

Desen de MATTY

— Ce-a mutat?
— CJ3
— Vai ce m-am 

rial t Credeam că Cd3

y

!

chiar 
Rit*-

început meciul
prin telegraf dintre 
Filip (R. Cehostova- 
și Ciocîltea 

Romînă).
(R. P.
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Sportivii romîni 
la campionatele 
europene feroviare

Au fost reluate Întrecerile sporfi* 
ve din cadrul campionatelor euro
pene feroviare. Turneul fotbaliști
lor este în curs de desfășurare iarf 
luptătorii se întrec în prezent la 
Istanbul. Viitoarele concursuri sa
vor organiza, sub egida U.S.I.C*. 
(uniunea sportivă internațională a’ 
feroviarilor), la Zagreb (Iugosla
via) In luna iunie 1957 pentnn 
baschet; Ia Kristianstadt (Suedua)) 
Ia 3—4 august 1957 pentru atter 
tism; în Austria pentru natație fe
minină (data și locul nu au tost: 
fixate, ta orice caz întrecerile vor 
avea loc anul acesta). LA TOATEI 
ACESTE INTILNIRI VOR PAP— 
TICIPA ȘI SPORTIVII FERO-r 
VIARI ROMÎNI. De altfel, cam* 
pionatul european feroviar- de- bo« 
va fi organizat tn TO58 tn> țaraț. 
noastră.
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TOVARĂȘE REDACTOR,
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Sini elevă tn anul III A la 
școala pedagogică din Buzău. 
De curlnd am fost aleasă res
ponsabilă cu munca de agitație 
și propagandă în sfatul colec-, 
tivului sportiv al școlii. Consi
der că avtnd această muncă 
am și datoria de a scrie ziaru
lui, informîndu-l despre felul 
ta care se desfășoară activita
tea sportivă In școala noastră. 
Voi începe „seria" de materiale 
pe care mă angajez să le trimit 
ziarului „Sportul popular" prin 
a arăta că Ordinul 49 al Minis
trului învățământului a fost pri
mii cu un deosebit entuziasm 
atît de elevii școlii noastre di 
și de corpul didactic. Ordinul 
49 a fost prelucrai In fața ce-

INoi rezultate din etapa raională

-lui.

V. Cudchian și Dorina Vințeanu, campionii raionului t Mai la 
.tenis de masă, proba de dublu mixt, în timpul desfășurării concursu
lui. Foto: N.NICULESCU

r

SF. GHEORGHE. — Concursu
rile etapei-raionale au fost urmă
rite de un numeros public nu nu
mai din localitate dar și din sa
tele învecinate. întrecerile de șah 
și lupte au fost dominate de re
prezentanții colectivelor Recolta, 
iar .cele de tenis de masă de spor
tivii de la Progresul. Campionii 
raionali sînt: lutka Kor.tz (Prog.) 
și Barna Csabay (Recolta Bașa- 
neu) — la șah; Elisabeia Bisak 
(Prog.) și Zoltan Bacsej (Prog.) 

■— la tenis de masă; Sandor Imre 
’(Recolta Valea Crișului) — categ. 
57 kg., Iuliu Szasz (GAC Ghidfa- 
lău) categ. 67 kg., Iosif Pcligan 
(GAC Ghidf.alău) cațeg. 77 kg., 
Sigismund Kes (GAC Ghidfalău) 
categ. grea, la triată. (Constantin 
Finichju -— corespondent)

CALARAȘI. — Etapa raională 
4». oferit întreceri pasionante, aprig 
«disputate și presărate cu surprize, 
ca de pildă la tenis de masă unde 
a fost eliminat unul dintre cei mal 
buni jucători din oraș N. Avrigea- 
nu. Iată care sînt campionii raio
nului Călărași la Spartachîadă : 
tenis de masă — băieți — simplu: 
Cornel Popa (Locomotiva) du
blu — Bărbulescu — Cristescu 
(Voința); fete-simplu : Paraschiva 
Toma (Prog.); dublu; Paraschiva 
Toma -r Ioana Rădăcină (Prog.); 
dublu mixt: Paraschiva Toma -r 
JL Popescu (Prog.); trîntă: Va
leria Apostofescu (Centr. agr ic. 
șc.); Nicolae Stojan (Recolta), I. 
Pascaru (Recolta Dropia), Vasile 
Nicolin (Centr. agric. șc.); gim
nastică băieți: echipa Centrului 
agricol școlar nr. 2; fete: echipa 
Scolii medii nr. 2; șah : Ioana Ră
dăcină (Prog.) și C. Vlădescu (Re
colta Rareț) (A. Scăunaș — co
respondent) .

TR. SEVERIN, 
raionului Turnu 

iurmătorii: șah — Gh. Dobrescu 
(Recolta Jidostita) _
reta Cuțitoiu (Rec. Hinova); tenis 
de masă — băieți Gh. Ilievicj (FL 
roșie Ada-Kaleh) șf Octavian Dîa- 

.conescu (Rec. Tr. Severin); fete— 
Maria Grecu și Maria Anitescu 
(Rec. Hinova); trîntă: Viorel Pop 

((Rec. Hinova), Gh. Bîtă (Rec. Si- 
iset), Ion Moraru (Rec. Bistrița)-, 
Hon Dobrițoiu (Rea Izvorul Bîr- 

zei); gimnastică — echipa Re
colta Izvorul Bîrzei — la băieți — 
și Recolta Tr. Severin — la fete. 
Campionii orașului Tr. Severin : 

•șah — Ion Lungu (Prog.), Vio
leta Stana (Prog.); tenis de masă 
băieți — Florian Bazavan (Știin
ța) șl Mazilu Mircea (Locomoti- 
•va), fete — Maria Stoenescu (Ști-

— Campionii 
Severin sîht

și Marga-

SPORTUL POPULAR 
iUr. W pag. 2 

lor 400 de elevi șl a întregului 
corp didactic

Cu acest prilej au fost consti
tuite sfatul colectivului sportiv 
școlar șl comisia GMA. Discu
rile și angajamentele’ pe care 
și le-au luat cei prezenți La a- 
ceastă ședință n-au rămas vor
be goale. Deși a trecut puțină 
vreme de atunci, rezultatele au 
început să apară. Astfel, a fost 
completat inventarul sportiv, 
iar direcțiunea a luat Tiotărirea 
da a amenaja în curtea școlii 
un teren de handbal, unui de 
volei, o groapă de sărituri și 
o cursă cu obstacole GMA. De 
asemenea, sfatul popular și co
mitetul raional CFS s-au anga
jai să renoveze sala de gim
nastică.

lată, tovarășe redactor, cum 
« fast tnîtmpinat și urmat de 
fopie, Io școala noastră, Ordi
nul 49 cd Ministrului Invățd- 
tnlntulut.
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ELENA NARTEA

ința) și Alexandru Chiriac (Ener
gia!; gimnastică — echipa colec
tivului Știința (băieți și fete). 
(Vinril Busuioc — corespondent)

SIGHET. — La faza raională a 
Soartachiadei au luat parte peste 
150 concurenți, cîștigătorii primei 
etape la șan, tenis de masă, trîntă 
și giomasucă.

Cele tna« irunioase întreceri 
le-au prilejuit gimnaștii. Con
cursul, care a avut loc în condiții 
bune, s-a bucurat și de o parti
cipare masivă : aproape 80 tineri 
reprezentînd 9 colective. Cîștigă- 
tori: școala medie nr. 1 Sighet 
(băieți) și școala medie nr. 2 Si
ghet (fete). La trîntă au cîști- 
gat tinerii țărani muncitori I. O- 
frim (67 kg.), Alex. Roșea (77 
kg.) și Petre Bologa (peste 77 
kg) din comuna Bîrsana șl Ște
fan Bartoș (57 kg.). La șah Silviu 
Mesaroș (com. Giulești) și Vera 
Liker (Voința Sighet) ; la tenis 
de masă simplu băieți: Ludovic 
Iacze (Recolta Cîmpulung Tisa), 
simplu fete: E. Ilnițchi (Voința 
Sighet), dublu băieți: Ludovic 
Iacze — L. Lenner (Recolta 
Cimpulung Tisa) Iar la dublu 
fete: E. Ilnițchi — I. Vigh (Voin
ța Sighet), (V. Dabală — cores
pondent).
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TIRQU JIU: oraș „necunoscut"
La prima vedere, titlul pare me

nit să stîmească... senzație. Dacă 
veți urma însă șirul acestor rînduri, 
veți alia că nu aceasta a fost in
tenția noastră, după cum nu a- 
veam în vedere nici vreo polemică 
cu... geografii. Scopul prezentului 
articol este mult mai modest: ace
la de a „descoperi" pentru asoci
ațiile noastre sportive orașul de 
pe malul Jiului...

„Cum? Este imposibil! Doar 
Tîrgu Jiu este—" Fără îndoială... 
că este I Numai că tîrgușorul al 
cărui nume a fost scris cu litere 
de stage în cartea de aur a Țării 
Romînești, Tîrgu Jiul lui Tudor 
Vladimirescu și al vitejilor lui 
panduri, orașul renumit prin fru
musețile și bogățiile sale, avînd 
In plus și o veche tradiție sportivă, 
a rămas, totuși, pentru asociațiile 
sportive, un simplu punct pe har
tă... Atît!

Cititorii noștri și cronicarii spor
tivi care urmăresc și comentează 
progresul sportivilor^ fruntași ori 
începători, nu-și amintesc (și nici 
nu e de mirare !) ca în rîndul 
conipcnenților loturilor noastre re- 
prezentatisA .Ine referim la .fayte 

Sportivele din toată țara întîm- 
pină ziua de 8 Martie, Ziua Inter
națională a Femeii, printr-o serie 
de însemnate succese în muncă 

" * ■“ lași prin participarea entuziastă 
numeroase competiții sportive.

a-»>• La bazinul Floreasca vor 
vea loc azi de la ora 19,30 . 
mîine de ia ora 10,30 concursuri 
de natație rezervate înotătoarelor 
de toate categoriile de clasificare. 
Concvrsnrile sînt organizate de 
Consiliul Centra! al Sindicatelor 
și vor cuprinde probe de înot, să
rituri și o Întilnire de polo pe apă 
Intre selecționata feminină a aso
ciației Știința și o combinată fe
minină din Capitală. In afară de 
concursuri sînt programate și ur
mătoarele partide masculine de 
polo pe apă: C.C.A.—Dinamo și 
Progresul— Știința.

• Colectivele sportive Flamura 
roșie Țesătura fi Flamura roșie 
Alimentar — ambele din Iași 
organizează • competiție Ia urmă- 
toanele discipline: tir, tenis de 
masă, șah. volei și atletism (cros).

La această competiție au fost 
invitate echipe feminine reprezen- 
tind toate colectivele sportive din 
oraș.

In același timp, comitetul oră
șenesc CF.S. Iași in colaborare 
cu organizația A.R.L.U.S. a luat 
inițiativa prezentării unor confe
rințe pe teme sportive. Prima coti

Ce se ascunde in
Cel care ar ti tentat să treacă 

în revistă cele mai recente statis
tici pe marginea activității sporii 
ve de mase, ar fi plăcut impresio
nat văzînd că numai în Capitală, 
de pildă, numărul purtătorilor in
signei G.M.A. s-a ridicat în 1956 
la importanta cifră de 115.000!

La prima vedere cifra pare des
tul de concludentă și ești tentat 
să faci numai aprecieri pozitive la 
adresa comisiei G.M.A. a orașu
lui București, care a avut misiu
nea de a organiza și coordona a- 
ceastă activitate.

Cercetînd însă și alte statistici 
se va vedea numaidecît că lucru
rile nu se prezintă chiar atît de... 
trandafiriu.

Intr-adevăr, dacă ne gîndini că 
din cele 286 colective cîte sînt în 
Capitală, abia 138 (deci nici ju
mătate 1) și-au îndeplinit anga
jamentele legate de activitatea 
G.M.A., în timp ce alte 70 colec
tive le-au realizat parțial, iar 78 
le-au neglijat total, vom ajunge 
la concluzia că activitatea G.M.A. 
în Capitală nu s-a desfășurat atît 
de strălucit în anul care a trecut.

Și aceasta în ciuda modificării 
Tăcute în februarie 1956, în com
ponența comisiei G.M.A., în sen
sul lărgirii ei și cooptării unor 
oameni bine pregătiți, în speță 
profesori de educație fizică, an
trenori și activiști sportivi. Dintre 
aceștia, foarte puțini au muncit 
efectiv și cu rezultate eficiente 
(prof. N. Stănășilă — raion T 
Vladimirescu, Mina Livezeanu și 
Constanța Nieolescu — raion 23 
August, prof. I. Duțescu — raion 

sporturile!), fn campionatele pri
mei categorii sau în alte întreceri 
cu caracter mai larg, să fi întîl- 
nit numele vreunui-sportiv (sau al 
vreunei echipe) care să reprezinte 
vechiul oraș...

„Oare nu se face, sport la Tîr
gu Jiu ? Nu sini și aici, ca și in 
atîiea orașe ale țării, entuzi
aști ai fotbalului, pasionați ai bo
xului. voleiului, baschetului 
Nu se poate spune că nu ! Dar așa 
cum Intr-un mare colectiv există, 
din păcate sparturi de primă im
portanță... și „sporturi minore", 
tot așa și într-o mare asociație 
(să zicem Energia I) sînt colective 
mari (cum ar Ii, de pildă, cele din 
București, Timișoara, Cluj, Oradea, 
etc.) către care este îndreptată 
toată atenția, și Invers, colecwro 
mici (Deh! și orașele sînt mici 1), 
în cazul nostru, cele din Tîrgu 
Jiu, care nu sînt altceva decît 
simple... oi rătăcite 1 Cam așa ar 
putea fi explicată situația activi
tății colectivelor sportive din Tîr
gu Jiu: Energia 81, colectivul cu 
cele mai mari posibilități dar a 
cărui activitate este cotată la ze
ro ; celălalt colectiv Eggrgia, ca- 

ferință din acest ciclu a și avut 
Ioc, lector fiind maestrul spartu
lui Alexandru Merică. El a vorbit 
in sala A.R.L.U.S. în fața a pește 
200 de auditori despre „Actuali
tatea în sportul sovietic". Confe
rința a fost urmată de filmul 
„Campionul lumii".

La sfîrșitul acestei săpfămîni se 
va ține cea de a doua conferință 
din ciclul de mai sus. Intitulată 
„Femeia sovietică în sport". Va 
conferenția prof. Alice Luca.

Francisc Baciu, corespondent

• In organizarea colectivului 
sportiv Flamura roșie Comerț din 
Capitală va avea loc în ziua de 
3 martie, o competiție rezervată 
numai echipelor feminine. Astfel, 
în sala colectivului din str. Hristo 
Botev nr. 17 se vor-destășura, în- 
cepind de la ora 9 dimineața,.în
treceri de gimnastică. La aceeași 
oră. Ia poligonul de la Tunari vor 
evolua concurentele Înscrise la fir 
(probă de armă liberă^compus 3x20 
focuri), în timp ce ta sala Flo- 
reasca TI își vor disputa Intiieta- 
tea atletele (800 m. Junioare și 
1.000 m. senioare).

Competiția mai cuprinde și un 
concurs de șah care se va ține la 
clubul Ministerului Industriei Ali
mentare din cal. Victoriei nr. 116.

/. Kauffman, corespondent

e Mîine va avea Ioc în sala 
Recolta din Capitală o Întilnire

spatele unei cifre...
Gr. Roșie, etc.) în timp ce marțea 
majoritate au abandonat, de fapt, 
munca încredințată (ion Buldui, 
Gh. Marin, A. Oreviceanu, Radu 
Florea etc.).

In atari condiții nu este de mi
nare că instruirea aspiranților 
G.M.A. s-a făcut superficial, ca o 
serie de comisii raionale n-au fă 
cut decît sporadic instructajul co
misiilor G.M.A. din colective, mai 
ales că munca organizațiilor U.T.M. 
a fost lipsită de nerv, de dinamis
mul obișnuit.

Dacă au existat totuși colective 
în care activitatea G.M.A s-a 
desfășurat satisfăcător (Progresul 
I.T.B., Energia 23 August, Loco
motiva Gr. Roșie ș.a.) aceasta se 
datorește în mare măsură intere 
sului manifestat de membrii co
lectivelor respective.

Deficiențe serioase au existat și 
în ceea ce privește respectarea de
ciziei C.C.F.S. cu privire la orga
nizarea centrelor G.M.A. și înze
strarea lor cu tot utilajul necesar, 
ceea ce a dus, practic, la o insu
ficientă pregătire tehnică a aspi
ranților G.M.A.

Toate aceste aspecte au fost dis
cutate recent la ședința de analiză 
a activității pe 1956 a comisiei 
G.M.A. a orașului București.

Cu acest prilej au fost elaborate 
și o serie de măsuri, printre care 
întărirea organizatorică a muncii 
G.M.A., urmărirea și sprijinirea 
comisiilor raionale de control, asi
gurarea condițiilor de pregătire și 
de trecere a normelor, măsuri ca
pabile să contribuie la înviorarea 
activității G.M.A. în Capitală.

re deși a reușit, cu chiu «u vai, 
să-și promoveze echipa de fotbal 
în categoria „G“, nu se poate mîn- 
dri nici el cu rezultate mai strălu
cite • Flamura roșie, unde nimeni 
nu se interesează de activitatea 
sportivă...

't rebuie începută o muncă sus
ținută și nu greșim dacă spunem 
că totul trebuie luat de la... Al A- 
sociațiile sportive, care pînă lt» 
prezent au neglijat colectivele din 
Urgu Jiu, comitetele de întreprin
dere, care nu rolul să coordoneze 
activitatea colectivului sportiv, co
mitetele și organizațiile U.T'.M., 

trebuie să colaboreze mai strîns, 
pentru ca, într-adevăr, sportul să 
atingă nivelul corespunzător con
dițiilor existente. Comitetul raio
nal C.F.S. are datoria să foloseas
că vîntul prielnic al noului sezon 
sportiv și să pornească la drum 
cu „toate pînzele întinse"... Iar noi 
ne vom bucura să anunțăm cît de 
curînd ziarului primele succese 
Ie sportivilor din Tîrgu Jiu.

(După o corespondență 
£. Apostoleanu)

de

S¥:'

Maria Csedo vrednica munci--1 
toare. de la secția de ambala) 
<* fabricii de produse zaharoase 
„Dezrobirea" din Orașul Stalin 
este cunoscută iubitorilor de 
sport din acest oraș. In cinstea? 
zilei de 8 Martie, Maria Csedo' 
depășește zilnic norma cu 25 la 
sută, iar după orele de produc
ție se pregătește cu sirguință | 
pentru etapa regională u cam
pionatului republican de ctclo- 
cros.

și mîi ne are Ioc la 
concurs de orientare 
care participă echipe

internațională de volei !ntre e- 
chipele feminine ale Ministerului 
Agriculturii din R.P.R. ți Minis
terului Agriculturii din R. P. Bui^ 
garia.
• Astăzi 

Craiova un 
turistică la
feminine ale colectivelor sportive 
din regiunea Craiova.
• In organizarea consiliului o- 

rășenesc Recolta București se des
fășoară de cîteva zile un mare 
concurs la șah, volei și tenis de 
masă. Participă concurente din 23 
colective ale asociației.

Competiție sportivă în cinstea 
conferinței pe țară a asociațiilor 

studențești din R. P. R.
In cinstea conferinței pe tară a 

asociațiilor studențești din R.P.R» 
consiliul sportiv orășenesc BudM 
rești, al asociației Știința a organP 
zat o competiție sportivă la urmă
toarele discipline: atletism, bas
chet, volei, natație, șah și tir. 
La întreceri, care au început du
minică 24 februarie, participă stu
dent! de la toate institutele* de în- 
vățămînt superior din Capitală, in
diferent de calificarea sportivă, 
lată și primele rezultate înregi
strate : șah: Universitatea C. I. 
Parhon—I.S.E.P 6—2, Institutul 
de Arhitectură—Institutul de Con
strucții 3'A—2*/2.

Concursurile vor continua astăzi 
și mîine după următorul program!

Atletism : astăzi de la ora 17 și 
mîine de la ora 9 în sala Florea- 
sca II.

Natație: astăzi de la ora 16 șl 
mîine de la ora 9 la bazinul Flo- 
reasca.

Volei—baschet: mîine în sălile 
Institutului de Cultură Fizică, Ins. 
Maxim Gorki și în sala căminului 
nr. 1 al Inst. Politehnic (303).

Tir: mîine de la ora 9 la poli
gonul I.C.F.

Șah: mîine, în sălile de la clu
bul Univ. C.I. Parhon, Inst. de Ar
hitectură ,Inst. Politehnic și Inst. 
de Transporturi.'TINERI și TINERE,
dpregâtiți-vâ din timp 

? pentru crosuldemctsa 
t,SĂ MTÎMPIHĂM



‘Nn așa trebuie să arate un cltfB sportiîL

Atac al Energiei Timișoara la 
primul meci al turneului final aJ 
de sală (masculin').

Ieri după amiază, în sala Flo- 
reasca, s-au desfășurat primele 
meciuri din cadrul turneului final 
al concursului republican de hand
bal rezervat echipelor masculine.

Cel dinții joc — Energia Timi- 
șoara-Știința Galati — a fost cîș- 
tigat confortabil de Energia cu 
scorul de 30—18 (16—8). Formația 
studenților gălățeni, modestă ca 
pretenții și ca... pregătire, n a pu
tut opune o rezistență organizată 
metalurgiștilor timișoreni așa că 
jocul nu s-a putut ridica peste un 
nivel mediocru. Au înscris: Reitz 
(6), Sipos (6), Ehrenre>’ch (7), 
Pușcaș (3), Mich»l 13), Oprea 
(2), Chiță (2) și Kiihn pentru în
vingători, Pantea <5), Tămășanu 
(5), Tănase (4), Dumitriu (2), 
Sîrbu și Constantinescu pentru în
vinși. Plin de greșeli arbitrajul 
lui C. Șenchea (Ploești).

»4eciul Energia Făgăraș-Știința
i a constituit o demonstrație 

„pe teren" a principiului că iocul 
unei echipe nu se poate rezuma la 
folosirea maximă a unui singur 
om. Este adevărat că Țipu a reu
șit în prima repriză performanța 
de a marca 9 din cele 10 goluri 
înscrise de studenții ieșeni și de 
a reface astfel terenul pierdut de 
echipa sa. Dar imediat ce jucăto
rii Energiei și-au revenit din ener
varea produsă de extraordinara 
„zi" a lui Țipu, ei au reușit să ia 
conducerea. Știința Iași, cu un 
Țipu obosit și cu nici un alt tră
gător la poartă afară de Gliga, a 
fost nevoită să plece steagul: 
18—16 (10—10). Și acum iată 
exemplificarea celor de mai sus. 
In timp ce Energia a marcat prin:

Duminica trecută s-a desfă
șurat pe stadionul din parcul Dr. 
Babeș din Cluj un concurs de 
verificare a atkților din locali
tate.

Iată cîteva din rezultatele teh
nice înregistrate: BARBAȚI : 200 
ni.: Ilarie Măgdaș 23,3; Mircea 
Pop 23,8; 1.000 m.: Traian Su- 
drigean 2:39,0. Marc Jab'.onov- 
zky 2:42,8; ciocan: Acatiu Szig- 
mund 53,19; Erdely 43,94; FE
MEI : 200 m.: Alexandra Sicoe 
27,1; 1.000 m.: Marilis Cuțtii 
3:09,0; Mairia Ionescu 3:15,0 (Em. 
Bocos,. corespondent regional)

Cuțtfi

• Consiliul orășenesc București 
al asociației Energia organizează- 
mîine dimineață un cros dotat cu ’ 
„Cupa 6 Martie’’. Crosul se va 
desfășura în împrejurimile stadio
nului Tineretului de la ora 11,00, 
pe următoarele categorii: seniori 
6.000 m.; juniori 2.000 m.; se
nioare 1.200 m. și junioare 800 m. 
Pot participa atleții colectivelor 
sportive din Capitală.

BOGATA ACTIVITATE 
COMPETIȚIONALA

La sfîrșitul acestei săptămîni 
vor avea loc în Capitală o serie 
de competiții atletice, după cum 
urmează : sîmbătă, sala Floreasca 
II — ora 16,00 — concurs orga
nizat de asociația Știința; dumi
nică, sala Floreasca, de la ora 9 
— concurs organizat de Știința; 
de la ora 10 — concurs organizat 
de FI. roșie (pentru femei). Tot 
asociația FI. roșie organizează du
minică în împrejurimile sălii Flo
reasca un cros feminin (senioare 
1.000 m. și junioare 600 m.ț la 
ora 10 și o cursă de marș, de la 
ora 10,30.

Dinamo București și Știința Timișoara 
învingătoare în turneul final 

de sală

Fazii din
• handb.il

poarta Ștunței Galați, i 
concursului republican de

(3], Tis-
II (2),

E. Schneider (7), Graef 
chler I (2), Tischler 
Aescht (2), Selaru și Marschang, 
Știința a înscris doar prin Țipu 
(10), Gliga (5) ș| Soos.

Un plăcut interludiu l-a consti
tuit meciul de juniori între se
lecționata București și Ploești 
18—13 (12—7), care a dovedit nu 
numai realele calități ale unor 
tineri ca Gh. Comănescu (Buc.) 
sau Gh. Iliescu (Ploești) dar și

Secționata feminină de handbal a Budapestei 
Orașul Stalinvictorioasă ia

ORAȘUL STALIN (prin telefon 
de la ccresDondentul nostru regio« 
nai).

Spectatorii meciului internațional 
de handbal dintre selecționata ora- 
șuilui Budapesta și cea a regiunii 
Stalin terminat cu victoria echipei 
oaspe la scorul de 14—7 (5—4) 
și-au dat seama din primul moment 
că echipa oaspe posedă o rutină 
superioară a Jocului în sală. Chiar 
în primele secunde, formația ma
ghiară ia conducerea prin punctul 
înscris de Magda Iona, o excelentă 
realizatoare care va avea să mai 
marcheze de încă patru ori, pînă 
la sfîrșitul meciului. Abia în min. 3 
reprezentantele regiunii Stalin reu
șesc să egaleze, prin Ana Stark și 
chiar să conducă înscriind încă de 
două ori (Mora Wiudt și Ana 
Starck). Din min. 8 însă, jucătoa
rele maghiare tși revin și fau con
ducerea pe care n-o mai cedează 
pînă la sfîrșitul jocului.

Infringerea selecționatei regiunii 
Stalin se datorește în special gre
șelilor apărării, dar n-au lipsit nici 
lovituri ratate Ia poarta adversă. 
Numai în repriza doua, Ana Starck 
și Lucia Dobre ratează două lovi
turi de îa 7 m. Dar configurația 
jocului vă va fi redată și mai bine

VALOAR£A ELEMENTELOR TINERE

Beși zăpada s-a lăsat anul 
acesta mult așteptată, chiar 
și în orașele de munte, to

tuși activitatea schiorilor a fost 
foarte vie. De multe ori ei au tre
buit să se deplaseze, fie în nordul 
țării, fie, în ceea ce-i privește pe 
fondiști, pe platourile de mare 
altitudine din Bucegi, în căutarea... 
materiei prime. De curînd, s-au 
desfășurat de altfel și întrecerile 
din cadrul campionatelor republi
cane de schi, competiții de mare 
însemnătate. Dacă în privința ce
lor care practică specialitățile al
pine nu ne putem încă pronunța 
definitiv, deoarece întrecerea lor 
va continua cu o nouă etapă, pro
gramată pentru luna în curs, și 
în urma căreia se vor acorda tit
lurile republicane, în legătură cu 
fondiștii ne-am putut forma ct pe 
acum o părere, deoarece i-am vă
zut evoluînd în numeroase con
cursuri ca și în campionatul repu
blican.

O RĂSTURNARE A VALORI
LOR ?

O primă observație pe oare so
cotim necesar să o facem este a- 
ceea că în anul acesta reprezen
tanții Gasei Centrale a Armatei, 

necesitatea organizării de compe
tiții pentru aceste talentate tinere 
cadre ale handbalului nostru.

Jocul dintre Știința Timișoara 
șl Dinamo Orașul Stalin s-a în
cheiat cu victoria pe deplin meri
tată a formației studențești: 
27—23 (16—10). Cu o pregătire 
fizică și tehnică bine pusă la 
punct, folosind scheme tactice va
riate, adecvate tehnicii lor superi
oare, studenții au știut să depă
șească jocul simplu tn atac și cu 
greșeli de apărare al dinamoviști- 
Ior. O mențiune specială merita 
arbitrajul foarte bun al lui P. Qr- 
ligeanu, care a contribuit la des
fășurarea interesantă a jocului.

Prima etapă a întrecerilor a-a 
încheiat cu o surpriză: Dinamo 
București a învins, și încă de o 
manieră concludentă, echipa C.C.A. 
Scorul final 11—9 (7—8) ilustrea
ză perfect lupta extraordinară — 
în cadrul acestui meci au fost 
momente aproape dramatice —• 

purtată de cele două formații. In 
cele din urmă a cîștigat echipa mai 
bine pregătită și care a avut un 
plus de vitalitate.

de declarațiile celor doi antrenori.
TOROK BODOG (Budapesta): 

„După primele minute de emoție, 
jucătoarele noastre și-au putut 
pune în valoare eficacitatea atacu
lui, profifind de greșelile apărării 
adverse. Noi am găsit în perma
nență cite o „fereastră* în apărarea 
romincelor, și am putut marca. Tn 
plus, selecționata regiunii Stalin a 
jucat „om la om“, apărare care no a 
avantajat, iar lipsa unui pian tac
tic al jocului gazdelor ne-a ajutat 
să cucerim victoria".

POPESCU-COLIBAȘI: „Cită
vreme ne-am impus prin viteză, am 
condus. După aceea însă, rutina în 
jocul de sală a selecționatei Buda. 
pestei și-a spus c.iviutnl. Echipa 
oaspe a meritat victoria*.

Au înscris : Magda looa (6), 
Csicsmany, Eva Arany j4), Micklei 
(2), Cselotei și Eva Szendi pentru 
învingătoare, Ana Starck (2), Mora 
Windt (4) și Lucia Dobre pentru 
învinse. De la Budapesta s-au re
marcat : Aranyi, Micklei și portă- 
rița Eger, iar dintre jucătoarele 
noastre Mora Windt, Scheipo și, în 
prima repriză, portârița Teîehuz. 
Excelent, arbitrajul lui Iosif Rocek 
(R. Cehoslovacă»

AL. DIN€A

au repurtat un succes categoric, 
reușind să-și adjudece patru din 
cele șase titluri'puse în joc. Dacă 
socotim că C.Cji. nu a concurat 
la una din probe (ștafeta 3x5 
km. fete) se vede clar că forma
ția militară a pierdut de fapt 
un singur titlu, dintre probele la 
care a prezentat concurenți (30 
km. seniori).

Acest succes se datorește omo
genității formației militare în care 
tineri ca Ion Cimpoia și Stelîan 
Drăguș au împrospătat simțitor 
puterea de luptă a secției de fond, 
respective în care însă și veteranii 
Gh. Drăguș, Moise Crăciun, FI. 
Lepădatu, aduc încă o prațioasă 
contribuție. De asemenea, trebuie 
remarcată munca fructuoasă pe 
care antrenorul D. Frăți'ă a dus;o 
cu elevii săi, tineri- sau vârstnici. 
Două din cele patra tftluri au fost 
cucerite de Elena Tom-Zangor 
ale cărei calități d» excelentă 
forrdistă sînt destul de bine cunos
cute pentru a mai fi necesar să 
revenim asupra lor. Păcat că în 
secția feminină a C.C.A. nu figu
rează decît o singură concurentă, 
ceea ce împiedică această formație 
să participe la ștafete șl pe' noi 
de a-i aduce elogii cu referire la 
promovarea elementului feminin.

Este îndeobște cunoscut rotai 
cluburilor sportive în buna des
fășurare a activității unui colec
tiv. Aceasta însâ cu condiția ca 
ele să fie astfel amenajate și în
zestrate incit să constituie cu ade
vărat o- atracție pentru sportivL

Se întîmplă însă că intiinim 
adesea și cluburi care nu-și me
rită acest nume. Un astfel de 
„club sportiv" care face o proas
tă propagandă mișcării noastre 
sportive este cel al colect’vului 
sportiv „Voința" Constanța.
De la inceput îți dai seama că ai 

de a face, de fapt, cu o sală im
provizată, și încă prost improvi
zată.- dintr-o încăpere mai mare 
(servindu-se de niște pereți de 
scindurâ căptușiți cu carton și 
chiar cu hîrtie) conducerea colec
tivului a făcut mai intîi o ma
gazie, apoi un birou și din ceea 
ce a mai rămas, o sală de club..

Vei mai observa apoi, că așa 
zisa sală de club servește și drept 
depozit de materiale, căci Intr-un 
colț stau aruncați mai mulți saci 
cu ciment, iar intr-altul un butoi

Ne scriu corespondenții
DIN NECAZURILE 

SPECTATORILOR 
IEȘENI...

Cită bucurie a stir- 
rut in rindurile iabi- 
toruor de sport din 
orașul lași construi
rea de către colecti
vul Voința a unei noi 
săli de sport, nu a 
nevoie să vă mai spu
nem. Mulți dintri ei 
se și vădeau confor
tabil instalați, asis- 
tlnd la întrecerile de 
volei, baschet, gim
nastică, eto. dar, iată 
că necazurile speeta- 
torilor -eșeni au în
ceput chiar de Id 
„premieră*. Cele doai 
sate de locuri, la ctt 
au apreciat ,din 
ochi“ organizatorii

capacitatea aSii, de 
fapt nici na există, 
dacă ținem seamă de 
faptul că spectatorii 
stnt nevoii! să asiste 
la tntr-ceri știrul Li 
picioare, tn ciuda a- 
cestei triste realități 
organizatorii pun to
tuși tn vtnzare un 
număr dubla de bile
te. Șl una ți alta sini 
lipsuri, pe care co- 
lecttxml Vo.nțd ars 
datoria să ie înlă
ture ctt mai cirtnd.

Dan Mrrcea

-ȘI ALE ATLETE
LOR DIN SATU

MARE
Ctt de greu le-a . 

fost aflețitor sătmă

Eva Covaci (Voința) in timpul desfășurării ștafetei de 3x5 km- 
senioare care a reoenif asociației din care face parte.
Secția respectivă a asociației 

Dinamo, care în anii trectrți mo
nopoliza victoriile în probele de 
fond, ne-a apărut acum dezorga
nizată, lipsită nu numai de oa
meni noi și de valoare, dar și de 
o perspectivă oarecare. Prin ple
carea lui C. Enache, trecut la E- 
nergia și a lui Ion Șupeaiă, tot la 
aceeași asociație (și care repre
zenta pe viitorul urmaș al lui Al- 
descu și Enache) secția de fond 
a asociației Dinamo a slăbit ex
traordinar, supraviețuind doar 
prin fostul campion Manole Al- 
descu (aflat însă sub valoarea lui 
la campionatele republicane). Ian 
Sumedrea și Gh. Olteana, care su 
adus la timpul 'or inimoase satis
facții echipei dinamoviste, se pare 
că și i făcut datoria și așteaptă 
pa alții care să le urmeze exem
plul.

La fete, Dinamo a cedat primul 
toc;Voinței in ștafeta de 3x5 km. 
tot din cauza lipsei de omogeni 
tate. Ne întrebăm cînd oare se va 
cbrtvinge antrenorul secției Ștefan 
Stăiculescu că echipa de ștafetă 
trebuie întărită și că hi secția 
masculină se simte de asemenea 
necesitatea unor împrospătări și a 
unei munci constructive orientată 
ÎB-perspectivă"?

Pe bună dreptate se întreabă 
cei care urmăresc activitatea aces
tui sport: ce s-a întîmplat oare ? 
S-au răsturnat valorile în schiul 
nostru? Noi credem că rru despre 

ctt toate zilele { In sfirșit, pentru 
ca impresia să fie și mai... „zgu
duitoare", nu puteau să lipsească 
din acest decor o chiuvetă cu țea
va spartă, igrasia de pe ziduri șl 
nici afișele prinse în piroane (Ut)* 
popularizînd — acum, în plină 
iarnă — Spartachiada de... varăt

Iată, în cîteva cuvinte, cum se 
prezintă în momentul de față clu
bul colectivului sportiv Voința 
din Constanța... Nu e de mirare, 
deci, că departe de a fi un Ioc 
de atracție pentru sportivi în tim
pul lor liber, „clubul" este pe bună 
dreptate din ce în ce mai ocolit, 
de amatorii de sport din coopera
tivele meșteșugărești constănțene, 
atît de mulți la număr.

Noi credem că a sosit timpul 
să se pună capăt acestei condam
nabile lipse de interes în ce pri
vește amenajarea clubului colecti
vului Voința.

Tovarășii din comitetul execu
tiv al U.R.C.M. (președinte tov_ 
Ilie Bucur) nu sînt de aceeași pă
rere cu noi?
(P. Enache, corespondent regional)^ 

reni să-și continatr 
activitaiea tn timpaV 
iernii, se poate ve
dea din atitudinea, 
colectivului Dinamo*, 
care i-a lăsat pe a+ 
ceștia să șl facă ane- 
trenamentele tn voia, 
soariei, fără echipa
ment și mater ia le- 
sportive. Că aceste 
antrenamente ar fi 
fost mult mai rod
nice, dacă atleții s-djj- 
fi bucurat de spriji
nul colectivului, noi 
o știm. întrebare# 
este, dacă o știe ți 
colectivul sportiv Di- 
riamo.

Mihail Popț- J

aceasta este vorba ci despre două 
metode de muncă: una justă — 
cel puțin în privința secției mascu
line — la C.C.A. și una greșită, fa 
secția de schi fond-Dinamo.

EXEMPLE POZITIVE

Dacă Dinamo nu a reușit să dea 
replica așteptată schiorilor mili
tari, iată însă că două asociații 
sindicale au făcut-o șl încă cu: 
destulă tărie: Energia șl Voința- 
Intr-adevăr, asociația Energia a 
fost reprezentată de un puternic: 
tot de fondiști și fondiste și re
zultatele lui C. Enache, campionul 
de la 30 km. c,i și comportarea lui. 
Ion Șupeaiă. Petre Vinti'ă și V„ 
Bunea în ștafeta de 4x10 knu 
(cîștigătoarea locului II), ori e- 
voluția schioarelor M. Arvai, A- 
Mănescu au surprins în mod plă
cut pe cel prezenți la întreceri.

Și despre asociația Voința se- 
pot spune lucruri pozitive, mai ales- 
în privința secției teminine și ai 
celei de tineret. Avînd aci con
diții de pregătire foarte bune' 
schiorii răsplătesc într-o oa-ecara- 
măsură grija asociației față de eL 
Regretăm că nu am putut vedea» 
la lucru _ ștafeta de 3X5 km. fete- 
derit la campionate, cînd era rit: 
pe.aci să cedeze locul prim for-»- 
ma'țfeî asociației Energia, poster 
tocmai din cauzat lipsei de acth 
vitate... I

EM. VALERIA
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Concursul de la Varșovia 
un prim punct de reper în 

pregătirea gimnaștilor fruntași

Discufii rodnice dar și multe.„ absențe la
*■-

consfătuirile antrenorilor și arbitrilor de baschet
In campionatul republican: C. CA. — Dinamo Tg. More?

sală 
din Vair- 

aceastâ 
de am-

K.

Primul mare con
curs internațional de 
gimnastică al anului 
s-a desfășurat recent 
în frumoasa 
„Gwardia” 
șovia. La 
competiție 
ploare au participat 
gimnaști și gimnas
te din șase țări; 
Cehoslovacă, R. P. 
Ungară. U. R. S. S., 
Finianda, R. P. Ro 
mină si R. P. Polonă. 
Fiecare țară a fost re
prezentată de două 
gimnaste și doi gim- 
nasti. cu excepția ță
rii gazde, care a pre
zentat în concurs pa
tru gimnaști și patru 
gimnaste.

Pentru a afla une
le amănunte îh legă
tură cu acest concurs 
ne-am adresat profe
soarei FELICIA 
PAPP, care a func
ționat în calitate de 
arbitru la întreceri. 
Ea ne-a declarat ur
mătoarele : „Con
cursul din Polonia 
s-a bucurat de mult 
succes, atît din punct 
de vedere ai organi
zării. cit si in ceea ce 
privește interesul 
manifestat de public. 
In concurs, gimnas
tele Si gimnaștii au e- 
voluat numai cu e- 
xercitiile liber alese,

care, în marea lor 
majoritate, au fost de 
un bun nivel tehnic. 
Dintre gimnaste, am 
remarcat în mod spe
cial pe valoroasa și 
binecunoscuta gim
nastă cehă, Eva Bo- 
șakova, care a pre
zentat un exercițiu la 
sol foarte frumos, în 
cadrul căruia ele* 
«lentele acrobatice de 
mare dificultate și 
cele artistice, au fost 
îmbinate cu multă 
măiestrie. Reprezen
tanta noastră, Geor- 
geta Hunnuzache a 
avut cel mai valoros 
exercițiu la paralele 
inegale.
foarte variat 
mic alcătuit, 
a ratat ieșirea de pe 
aparat, ceea ce a pri
vat-o de "obținerea lo
cului întîi la această 
probă. Ea s-a prezen
tat în generai bine; 
acest lucru îl confir
mă si locul IV ocupat 
în clasamentul indi
vidual compus. Cea 
de a doua gimnastă a 
noastră, Anica Tku- 
Kocsis, a concurat 
sub posibi’itățile ei. 
Numai astlel se ex
plică rezultatul, des
tul de slab, pe care 
l-a obținut

Și acum, cîteva eu- 
vinte despre gim-

exercițiu 
și dina- 
însâ ea

Ce ne-au arătat confruntările internaționale 
ale boxerilor noștri

Sîmbăta trecută, două echipe, 
alcătuite dia cei mai buni pug liștt 
pe care-i avem la ora actuală, 
aoarau, în același timp, una la 
București, alta la Magdeburg, re- 
numele boxului nostru. La 3 zile 
după aceea, alți boxeri de „prima 
linie” au avut de înfruntat, la 
Cluj, selecționata asociației Dozsa 
din R.P. Ungară. Acum, cînd rin- 
durile de față văd lumina tiparu- 
lu1. echipa regiunii Craiova se 
pregătește pentru întilnirea pe 
care o va susține mîine seară, la 
Cracovia, în compania unei repre
zentative locale.

Simpla enunțare a faptului este 
tn măsură să bucure pe cei ce în
drăgesc boxul: asemenea abun
dență de înttlniri internaționale 

n-am mai avut de multă vreme 
și realmente se simțea nevoia! 
Dar. peste cîteva zile, seria între
cerilor pugilistice internaționale va 
lua sfîrțit (pentru un timp) și 
boxerii fruntași vor reintra in „va
canță” pînă la... noi ordine. Cum 
această „vacanță" nu este nici 
dorită și nici recomandabilă, mai 
ales că n-a rămas prea mult 
pînă la campionatele europene, so
cotim potrivit să reînnoim apelul 
nostru către asociații și colective 
sportive de a organiza reuniuni. 
Marcu Spakov. antrenorul secției 
de box a Casei Centrale a Arma
tei, ne-a comunicat zilele trecute 
că este oricînd gata să se depla
seze în provincie cu iotul său. Cu 
o singură condiție: să primească... 
invitații. Cine se oferă?

Să revenim însă la întrecerile 
Internaționale ale boxerilor noș
tri. Mulți dintre spectatorii reu
niunii de la Floreasca au plecat 
dezamăgiți de spectacolul spor
tiv la care asistaseră. A- 
ceeași neplăcută impresie am în
cercat-o și noi. Pe cei mai mulți 
dintre echipierii Dozsei îi cunoș
team mai de mult și aveam toate 
motivele să Ie acordăm un cre
dit integral. Din păcate, pugiliș- 
tii maghiari nu s-au putut an
trena în bune condițiuni în ul
tima vreme și lucrul acesta a 

‘.fost vizibil mai ales la Dori, Si- 
-pocz, Wagner și Budai.

Am admirat totuși ireproșabi
lele directe de stingă ale lui Fe- 
'kete, boxul în linie practicat de 
ZBorsics și stilul sobru și corect 
ral „greului" Szabo. Punctul ne-^ 
jvralgic l-a constituit j— la toții 
reprezentanții asociației Dozsa — 
jppregătirea fizică. Rezultatul fi-

■ — — ■■■ — 

Un aspect din desfășurarea celetfde a doua ediții a „Cursei prie-
¥„~-o------- ------- ---------- . ‘ teniei rominoifiulgare". Soșițea la Plovdio a unui grUfi de cicliști prin-
MMI ar -fi fortynfta'MMbU*»*?’ #‘■ 'fâfâgh

naști. Cei 12 concu- 
renti care au evoluat 
la această întrecere 
(R. Cehoslovacă n-a 
avut reprezentanți) 
au dovedit o bună 
oregătire tehnica. 
Dintre ei s-a remar
cat orintr-o compor
tare constantă și 
foarte valoroasă so
vieticul Titov, care a 
ocupat de altfel locul' 
I la individual com
pus si la cinci apara
te. De asemenea, 
a fost mult apreciat 
„solul*’ lui Kloska 
(Polonia), care s-a 
dovedit cel mai bun 
la acest aparat. Re
prezentanții noștri, 
Ștefan Harko și Ște
fan Hâreălaș, au ob
ținut rezultate ' mai 
slabe decît fetele. Pri
mul. deși s-a clasat 
la două aparate (cal 
cu minere și sări
turi). ne locul patru, 
n-a fost constant la 
toate aoaratele ți, că- 
zînd de ce bară/ a 
pierdut punct© pre
țioase. In legătură eu 
Stefan Hărgăiaș. tre
buie arătat câ el este 
an element tînăr. de 
perspectivă, care cu 
prileiu! acestui con
curs a 
pentru
tara într-o întrecere 
in'.ernaționalâ”.

reprezentat 
prima oară

mai strins, dacă oaspeții se pre
zentau în plenitudinea mijloacelor 
pe ringul de la Floreasca.

Dinamoviștii ne-au apărut in 
progres pe plan tehnic. Și este 
foarte îmbucurător că acest lucru 
s-a făcut remarcat, cu deosebire, 
la tinerii lordache, Gheorghiu și 
Biedl. Primul a avut o perioadă 
de stagnare, 
chiar de 
mat — 
medaliei 
Ultimele 
strat însă că lordache nu este 
nici decum „terminat". Gheor
ghiu, înzestrat cu o admirabilă 
constituție fizică, se anunță un 
..mijlociu" cu mari perspective. 
Prin -comportarea sa din ultimul 
timp se impune pentru selecțio
narea in lotul care va reprezenta 
culorile țării la ,,europenele" de 
la Praga. Cuvinte bune se cuvin 
a fi spuse și despre Biedl, care 
manifestă o lăudabilă 
spre boxul de calitate, 
său „păcat" este însă 
prea mult și steril.

Despre înfrîngerea 
mitrescu ne-am mai 
rea. Sîntem convinși că el va găsi 
resursele morale pentru a trece 
peste această eclipsă de moment, 
redevenind pugilistul de valoare 
pe care l-am apreciat în atîtea 
rinduri. Ce se întîmplă insă cu 
Ciobotaru? Campionul nostru la 
categoria grea s-a prezentat slab 
și comportarea sa a nemulțumit 
în ansamblu. Dar este oare nu
mai vina lui ? Să nu uităm că

am putea spune 
dare înapoi, care a ur- 
inexplicabil — cuceririi 
de campion, în 1954. 

sale meciuri au demon-

tendință 
Mare’* 

se agităcă

C. Du-lui 
spus păre

Consfătuirile pe țară ale antreno
rilor și arbitrilor de baschet con
stituie!, fără îndoială, un eveniment 
important în activitatea care se des
fășoară pentru ridicarea calitativă 
a acestei discipline sportive. Fli
tul că s-au reunit cei mai buni an
trenori și arbitri'a prilejuit un larg 
schimb de păreri, de idei noi, utile 
baschetului și tâneînțeles, emana
rea unor sugestii interesante, a că
ror punere în practică nu poate fi 
decît folositoare.

Așa, de pildă, mulți arbitri au a- 
rătat că deficiența cea mai impoc- 
tantă a activități colegiului central 
de arbitri a constituit-o insuficien
ta legătură a acestuia cu colegiile 
din țară. Legătura a fost făcută 

• mai mult prin adrese, ceea ce fireș
te nu a putut da rod prea bogat 
Pentru anul acesta s-au făcut o 
serie de propuneri dintre care subli
niem organizarea unor consfătuiri 
tehnice pe grupe de 3-4 regiuni, la 
care să participe toți arbitrii din 
regiuni și un delegat al colegiului 
central, organizarea unor ședințe 
tehnice prezidate de delegatul co
legiului de arbitri, în ziua imediat 
următoare disputării unui meci de 
categoria A etc. Mulți delegați au 
subliniat necesitatea editării unui 
regulament al jocului de baschet 
cuprinzând noile modificări.

Ca și la arbitri, consfătuirea an
trenorilor * piwocat «fiacuțu vii, 
remarcabile prin forma interesantă 
în care s-a desfășurat: simpozion 
cu tema „Stadiul actual al jocului 
de baschet și căile de ridicare ca-

la
i să

Și 
de 
in- 

tra-
Nu 
ex-

Ciobotaru pur și simplu „șomea
ză" în box. Ffiresz și Mariuțan, 
care au complexe cînd se fntîl- 
nesc cu el, nu-l pot forța, iar în- 
ttlnirile internaționale sînt destul 
de rare. Neavînd meciuri 
activ, e șf firesc ca Ciobotaru 
nu mai corespundă cerințelor, 
apoi, absența unor adversari 
talia sa in țară, nu-l mai 
deamnă să se antreneze cu 1 
gerea de inimă din trecut, 
este o scuză, dar rămine o 
plica ți e...

MARIUS GODEANU 

Despre competițiile cicliste din acest an
...ne vorbește

Considerind că este important să 
vă mformătn asupra competițiilor 
interne și internaționale ia care 
vor lua parte anul acesta cicliștii 
noștri, am stat de vorbă cu an- 
trenorul de stat pentru ciclism 
prof. N. Oțeleanu. Pe scurt, iată 
care a lost desfășurarea discuției 
noastre:

— Socotiți că și in acest an 
alergătorii noștri vor avea la dis
poziție un program bogat care să 
contribuie efectiv la ridicarea 
măiestriei lor sportive ?

— Fără îndoială. Calendarul 
compel ițional pe anul 1957 a și 
început să se consume. „Turul ci
clist al Egiptului" a fost uvertu. 
ra programului întrecerilor ciclis
te în care vor fi angrenați aler

gătorii noștri.
— V-am ruga însă să ne vor-

litatjvă a acestei activități". Cei 
antrenori participant; la discuții 
prezentat o serie de propuneri 
sugestii, au preconizat măsuri prin 
care să asigure o mai largă răs- 
puxiire a baschetului în rândurile 
tineretului studios.

Interesante eînt și concluziile 
consfătuirii, prin care s-a decis 
luarea următoarelor măsuri;

— organizarea pe plan local 
(acolo unde sălile Sint insuficiente 
și de dimensiuni reduse) a unor 
competiții ou număr redlus de jucă
tori și a concursurilor cu handicap 
(în cazul de evidentă diferență de 
valoare).

— obligativitatea antrenorilor ca
lificați de a pregăti in cursul unui 
an un număr de instructori volun
tari, in raport cu calificarea și sa
larizarea lor.

— obligativitatea colectivelor ca 
echipe In campionatul republican de 
a înființa pină la sfîrșitul acestui an 
centre de copii cu două grupe, în 
care să se experimenteze pregătirea 
timpurie.

— studierea pe plan local a posi
bilității de a obliga echipele din 
campionatul de calificare să infiin- 
țeze echipe de juniori și pitici.

— stimularea conducătorilor de 
colective pentru întărirea- activității 
secțiilor de baschet, creșterea numă
rului de echipe (în special a celor 
feminine) și mărirea efectivului de 
care dispun- echipele existente.

— inițierea pe plan local a unor 
campanii de reamenajare a terenuri
lor existente și a construcției de te
renuri simple.

— intensificarea propagandei pen
tru baschet în special la școlile de 
fete.

— organizarea secției model (de 
baschet) pe orașe.

Prjn felul în care ati fost organi
zate, prin participarea activă la dis
cuții și prin propunerile constructive 
venite de la participanți, consfătui
rile arbitrilor și antrenorilor de 
baschet și-au atins pe deplin scopul. 
Trebuie semnalat însă un asp.c! ne
gativ și anume absența nemotivată 
a multor antrenori și arbitri, ma
joritatea bucureșteni. La antrenori, 
de pildă, din cei 50 din provincie 
au absentat 16, ia<r dintre buciiireș- 
teni, din 70 care activează au ab
sentat 351 Pe bună dreptate cole
giul central de antrenori a propus 
sancționarea celor care a-u absen
tat prin pierderea calificării de an
trenori și înștiințarea asociațiilor 
din care fac parte pentru a se lua 
și alte măsuri. Dintre antrenorii 
care au absentat notăm pe Gh.

a ci-

ckJo

antrenorul de stat prot
biți despre fiecare ramură 
clismului.

— Perfect. Voi Începe cu 
crosul care este și primul și cel 
mal., sărac dintre copiii cicusmu 
lui. Singura competiție de impor
tanță republicană (finala campio
natului R.P.R.) se va desfășura 
la 17 martie la Cluj. Poate ar 11 
fost necesar (și aceasta este po
sibil in viitor) să organizăm o în. 
trecere internațională de cicle- 
cros, în genul celei de motocros 
desfășurată acum cîțiva ani la 
Orașul Stalin. Să trecem însă mai 
departe. La 23 iunie semifondiștii 
își vor disputa titlurile de cam
pioni ai țării pe una din șoselele 
din jurul Bucureștiului, iar la 28 
iulie vor face același lucru, însă 
pentru cucerirea titlurilor de cam
pioni la fond. Timp de două săp- 
tămîni, de la 1 la 15 septembrie, 
vom urmări împreună cu carava
na, pe protagoniștii campionatului 
de mare fond al R.P.R. (1730 
km.). Intre 18 și 25 august se var 
întrece pentru titlurile de cam
pioni, pistarzii.

Ei, dar am vorbit pî-nă a- 
cum de competițiile care vor în
cununa pe cîștigători cu titlurile 
de campioni. Să vă spun cîte ceva 
și despre celelalte. 19—20—21 apri
lie acestea sînt datele la care se 
vor desfășura cele trei etape ale 
tradiționalei competiții „Cursa 
Scînteii". Apoi, la 14 iulie ne vom 
reîntîlni în fața Casei Centrale a 
Armatei la startul „Cursei Victo
riei". In octombrie (6—13) acti
vitatea internă va fi încheiată 
prin „Cupa 7 Noiembrie".

■— Dar „Cursa Munților" 
mai are loc anul acesta?

— Ba da I Sperăm însă ca ea 
să devină o întrecere internațio
nală. De altfel, acesta țeste capî-

A.

rm

Vn spectaculos duel intre Or- 
tinschi și Fodar.

Fullop, Bella Koos, Ioan Nagy din 
provincie, Eva Ferencz, Magda Ni- 
culescti, Gh. Njculescu, Liviu Nagy, 
Cornel Negulescu ș.a., din Capita
lă.

In privința arbitrilor care au ab
sentat, colegiul central a hotărît 
suspendarea următorilor pînă la 
încheierea turului campionatului re
publican : O. Anastasiu, A. lonescu, 
C. Negulescu, M. Penculescu, S. 
Simionescu, I. Teleguiță, Gh. Bor- 
zon, E. Fabri, I. Nagy, A 
Kakucs, Gh. Rusu, V. Chioreanu și 
M Dumitrașcu.

IN CAMPIONATUL 
REPUBLICAN

...se dispută derbiul seriei a Il-a, 
între singurele echipe neînvinse 
pină acum: C.C.A. și Dinamo Tg. 
Mureș. Victoriile realizate de mu- 
reșrsii în primele etape, asupra 
Locomotivei P.T.T. și Științei Ti
mișoara prezintă echrga Dinamo ca 
foarte valoroasă și capabilă chiar 
de o victorie asupra carrfpîonilor.

Programul complet al etapei de 
săptămîna aceasta este următorul: 
MASCULIN, SERIA 1: Voința 
Iași—Știința Arta, Dinamo O- 
radea—Știința Cluj, Energia Ciuj 
—Dinamo București; SERIA A Ii-a: 
Locomotiva P.T.T.—Știința Timi
șoara, C.C.A.—Dinamo Tg. Mu
reș, Energia București—Progresul 
Orașul Stalin; FEMININ, SERIA 
I : Flamura roșie Tg. Mureș— 
Progresul Oradea, Locomotiva 
București—Voința Orașul Stalin: 
SERIA Il-a : Progresul M.I. Bucu
rești—Știința Cluj, Flamura roșie 
Oradea—Progresul F. B. Bucu-^^

acum. 
cwse- 

inai

N. Oteleanu
talul pe care îl voi aborda 
lată care vor fi, cronologic, 
le internaționale: 2—17 
„Cursa Păcii", Praga—Berlin — 
Varșovia; între 1 și 19 iunie (ur
mează, să se stabilească) va avea 
ioc a IlI-a ediție a „Cursei prie
teniei romîno-bulgare" (București- 
Sofie sau poate chiar Belgrad- 
București-Sofia); 16—20 iunie 
„Turul Iugoslaviei" (650 km. cu 
etape în stea); la 14 iulie, iată îți 
satisfac curiozitatea, începe 
„Cursa Munților" pentru care or
ganizatorii — asociația Dinamo — 
au plănuit să invite și echipe de 
cicliști din țările vecine; între 1 
și 5 august și la 6, 8 și 9 august 
cicliștii noștri își vor disputa în
tâietatea în cadrul întrecerilor de 
ciclism ale Jocurilor sportive in
ternaționale prietenești de la Mos
cova ; „Turul Europei" de la 5 la 
15 septembrie. Cam acestea -sînt 
competițiile probabile la care vor 
participa alergătorii noștri în anul 
1957. De altfel vă pot anunța -și 
lotul alergătorilor care intră în 
pregătire pentru „Cursa Păcii", 
sub supravegherea antrenorului N. 
Votau: C. DUMITRESCU, G. MO1- 
CEANU, L. ZANONI, C. SAN
DRU, N. MAXIM, C. TUDOSE, 
ION VASILE, ȘT. PORECEANU, 
GH. ȘERBAN, ȘT. ȘTEFU, A. 
ȘELARU, V. 1ONESCU, P. GAME, 
I. HORA și D. MUNTEANU.

— Dar despfe campionatele 
mondiale care vor avea loc în 
Belgia nu ne-ați spus nimic.

— Cred că despre ele vă pot 
Vorbi numai cicliștii. Căci dacă 
vor merita (mă gîndesc la pregă
tire, comportare, performanțe) și 
ăsta depinde numai de ei, nimeni 
nu va avea nimic împotrivă ca ei 
să participe și acolo.

H. NAUM



Mîine dimineață motociciiștii vor lua startul într-o noua cursă 
de regularitate. Competiția este organizată de C.CJ’.S. oraș București 
pe distanța București-Qiurgiu-București (120 km.) în cinstea Zilei de 
& Martie. Cu acest prilej, o delegație de motockiiste reprezentind Re
publica Populară Romînă va înmîna, pe podul prieteniei, un mesaj de 
salut delegației feminine a Republicii Populare Bulgaria, care va 
veni în întîmpinare.

Este pentru prima oară în istoria sportului nostru cu motor cînd 
organizatorii unei întreceri prevăd în regulamentul concursului clasa
mente separate pentru diferitele categorii de sportivi (pînă în prezent 
nu s-a făcut la nici o cursă distincția între maeștri ai sportului sau 
sportivi de categoria 1 și cei de categoria a 11-a, a 111-a și neclasi 
ficați). Pentru alergarea de duminică, C.C.F.S. oraș București a pus 
în joc trei cupe.

Mediile orare cu care se va alerga pe distanța București-Giurgiu- 
București variază între 40 și 50 km. în funcție de mașinile pe care 
concurenții le vor prezenta la start. Pentru departajarea echipelor și 
individualilor care vor termina întrecerea fără penalizări sau la egali
tate de puncte penalizare, se vor lua în considerație rezultatele unei 
probe de îndemînare și suplețe.

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

Deșpre jocul de duminică, despre vreme 
și teren, ne vorbește Ștefan Dobay

D e ce proba, 
nu poate fi

O reîntoarcere la vechea distan
ță de 50 m. liber? Așa s-ar părea, 
judecind după importantele Ședin
țe ținute de federațiile diferitelor 
țări, culminînd cu dezbaterile fo
rului suntem al natatiei : congresul 
F.I.N.A.

La Melbourne, purtătorul de cu- 
vînt al acestei doleanțe s-a făcut 
delegatul Spaniei, care a reușit o 
bună parte din timp să polarizeze 
— în jurul acestei probleme—aten
ția tuturor celor prezenți la con
gres.

Bănujm că argumentele în favoa
rea inst'tuirli întrecerilor pentru 
recordul mondial și în proba de 
50 m. I’ber au atins și sfera atle
tismului. S-o fi spus probabil că 
la natafie cea mai veritabilă probă 
de sprint este cursa de 50 m. liber, 
așa cum la atletism cei mai buni 
viteziști ai lumii se întrec pe dis
tanta de 100 m. plat. Și, mai de
parte (continuînd presupusul ra
ționament): dacă amator»! de spec
tacole atletice are timp să „guste” 
o cursă de 100 m. plat în numai 
10,1 —10,5 sec. de ce spectatorul 
fntîlnirilor de natație n-ar aplau
da, în mod entuziast, o cursă de 
veritabili sprinteri într-un timp de 
două ori și ceva mai mare? Cît de 
spectaculoasă ar fi, de pildă, o 
cursă de 50 m. liber avînd ca pro
tagoniști pe John Devitt (cel mai

Cei mai rapizi înotători din lume la ora actuali, australienii 
John Devitt și John Henricks (dreapta).

Cu toate că meciul de mîine din
tre ,,Lătrînd“ nu este inclus... în 
programul concursului Pronosport, 
totuși, legătura care există între 
această demonstrație a veteranilor 
fotbalului nostru și Pronosport este 
cunoscută. In primul rînd, este știut 
că cele două meciuri de duminică 
sînt organizate în comun de ziarul 
Sportul popular și I. S. Pronosport. 
In al doilea rînd, majoritatea „glo
riilor0 de altă dată ale fotbalului 
nostru, care mîine vor încerca să

I. Juventus—Internazionale
II. Roma — Lazio
III. Bologna — Napoli
IV. Fiorentina — Sampdoria
V. Milan — Padova
VI. Genoa — Palermo
VII. Atalanta — Spal
VIII. Lanerossi — Torino
IX. Triestina — Udinese
X. Nice — Lyon (Cupa Franței)
XI. Sochaux—Sedan (Cupa Franței)

XII. Bordeaux—Perpignan (C. Franț.)

Legat tot de concursul de dumi
nică, din Franța și Italia ni s-a 
comunicat că situația atmosferică 
este favorabilă disputării tuturor 
meciurilor cuprinse în programul 
de duminică.

Tot odată, am primit și cîteva 
amănunte în legătură cu echipele 
italiene. Astfel, la Internazionale nu 
va juca centru înaintaș Massel, în- 
schimb vor reintra Nestl (hart 
stînga) și Skoglund (extrem stingă). 
La Sampdoria va reintra extrema 
dreaptă Conti, iar la Genoa Ab- 
badie (inter stînga) și Delfino (half 
stingă).

de 50 ni. liber 
„oficială64 ?

rapid din lume, în urma perfor
manței sale de 24,7 sec.), John 
Henricks (24,8 sec.) și Reid Pat
terson (25 sec.)_

Și totuși, pe bună dreptate, pro
punerea delegatului spaniol a fost 
refuzată, renunțîndu-se astfel la 
această veritabilă probă de viteză, 
de spectacol garantat, în favoarea 
asigurării sănătății tinerilor înotă
tori, hi favoarea viitorului nata- 
ției.

Să ne explicăm
Un înotător poate parcurge dis

tanța de 50 m. liber, tentat mai ales 
de posibilitatea de a deveni record
man mondial, fără să respire pe 
parcurs măcar o singură dată. 
Ceea ce este foarte riscant, pentru 
că sportivul forțează peste măsură 
funcțiunile aparatului cardio-vas- 
cular. Cu distanța de 100 m„ lu
crurile se petrec cu totul altfel, 
deoarece eforturile înotătorului 
sînt limitate de respirație. încerca
rea de a nu respira de loc este ne
milos pedepsită de fenomenul cu
noscut sub numele de asfixie. De 
asemenea, eforturile pe 100 m. u- 
zează mai puțin sistemul nervos 
decît cele „risipite" pe distanța 
de 50 m. liber.

Iată de ce o reîntoarcere la ve
chea distanță n-ar mai fi posibilă.

C. NICOLAESCU

pronosport
desfete privirile spectatorilor, sînt 
în același timp și... participant! 
consecvenți la Pronosport.

Acest din urmă! motiv ne-a ce- 
terminat să cerem cîtorva dintre el, 
părerea în legătură cu concursul 
nr. 9 care se închide mîine. Iat-o:

BRAUN 8EPCI SCHILERU FABIAN

1 1 1 1
X X X 1
2 1 X X
1 1 1 1
1 1 1 1
X 1 1 X
2 1 X X
2 1 2 X
1 1 1 1
1 1 1 1
X 2 1 2
1 1 1 1

antrenor 
de stat)

De asemenea, la Zilrich s-a «îispu- 
tat meciul -dintre Grass Hopers șl 
Fiorentina din cadrul Cupei Cam
pionilor Europeni șl care s-a ter
minat cu rezultatul de 2—2.

★ '
Se amintește participanților că

I. S. pronosport acorc’ă pentru 
concursul de duminică 3 martie șl 
pentru concursurile din luna mar
tie, următoarele» premii pentru 
variantele cu ,,0" rezultate:

O motocicletă I. J. de 350 cmc. 
pentru participantul cu cel mal 
mare număr de vâriapte cu „0" 
rezultate.

Vrînd parcă să arate că primă
vara nu vine totdeauna odată cu 
mărțișorul, frigul, ploaia și chiar 
un început de ninsoare și-au făcut 
de vineri dimineața apariția în 
Capitală. Stadionul Republicii n-a 
scăpat nici el, firește, de conse
cințele acestei zbîrlirî și gazonul 
a devenit foa-rte moale și îmbibat 
cu apă. O vizită făcută aseară la 
stadion ne-a arătat că terenul poa
te suferi foarte mult în cazul cînd 
lapovița continuă, fapt care ar 
face problematică disputarea cu 
plajului de duminică.

Tot aseară l-am intiinlt și pe 
Ștefan Dobay. Proaspătul antrenor 
al Flamurii Roșii Arad ne-a vorbit 
despre pregătirile echipei sale Ș«;> 
se înțelege, și despre întîlnirjle 
dintre foștii internaționali în care 
el este unul dintre „eroi”.

,,Sosit vineri de dimineață ta 
București am fost plăcut surprins, 
ne-a spus el, de interesul pe care 
sportivii Capitalei îl manifestă fa
ță de evoluția foștilor internațio
nali. Este sigur câ iubitorii fotba

CA CLU}! SPERMȚE Șl... SPERRAJE!
— Juniorii se pregătesc pentru turneul F.I.F.A., iar Știința 

pentru Cupa Primăverii, categoria B și — eventual — revenirea în „A“ —
La Cluj, oraș cu o deosebit de 

intensă activitate sportivă, multe 
siru și subiectele discutate între 
sportivi. Două dintre ele însă, 
sînt preferate; pregătirea lotului 
de juniori F.I.F.A. și — ca un ecou 
prelungit — retrogradarea echipei 
Știința din categoria A.

Primul constituie un prilej de 
satisfacție pentru clujeni. 
Juniorii desfășoară o labori

oasă activitate de pregătire, urmă
rită cu viu interes. La aproape fie
care antrenament asistă site de 
spectatori ca să nu mai vorbim de 
jocurile de verificare. Fiecare ju
nior din lot este cunoscut acum, 
ca oricare din fruntașii fotbalului 
clujean. Mateianu, Bîscă, Gergely, 
Popescu, Nunu, Ivansuc. Motroc 
și toți ceilalți se bucură de popu
laritate și aprecieri. Șansele lor la 
apropiatul Turneu FIFA din Spa
nia sînt comentate cu pasiune și 
clujenii le doresc din toată inima 
succes. Nu pentru că se pregătesc 
la Cluj — ceea ce ar constitui mo
tiv de mîndrie pentru localnici —, 
ci pentru că tînăra noastră repre
zentativă dovedește posibilități 
care inspiră încredere și trezește 
speranțe într-o reeditare a trecu
telor succese în Turneul F.I.F.A.

Am urmărit pregătirile juniori
lor și am constatat sîrguință și 
ambiție la fotbaliști și la valorosul 
„trio" tehnic P. Steinbach — C. 
Teașcă — N. Roșculeț. Dificultățile 
ridicate de starea terenurilor sînt 
depășite de entuziasmul și conști
inciozitatea juniorilor, majoritatea 
noi în acest lot, și despre care 
Mateianu și Raab — doi din cei mai 
experimentați jucători — au nu

ci motocicletă Jawa de 125 cmc. 
pentru participantul următor cu cel 
mal mare număr de „0“ rezultate.

Prin tragere din urnă:
— O motocicletă Jawa <Je 125 cmc.
— 3 aparate radio.
— 2 cupoane a cîte 3 m. ștofă 

Import.
★

Plata premiilor pentru concursul 
nr. g din 24 februarie, continuă as
tăzi după amiază la agenția centrală 
din Calea Victoriei 9, începînC’ de 
la orele 17.

★

Și acum, notați-vă și programul 
concursului nr. 19 de săptămîna vii
toare.

i- Internazionale — Milan (camp. 
Italian).

II. Torino — Roma (camp. Italian).
III. Bologna — Fiorentina (camp, 

italian).
IV. Udinese — Juventus (camp. 

Italian).
V. Padova — Genoa (camp, ita

lian).
VI. Palermo — Atalanta (camp. 

Italian).
VII. Lazio — Spal (camp. Italian).
VIU. Sampdoria—Triestina (camp. 

Italian).
IX. Nîmes — Reims (camp, fran

cez).
X. Angers — Racing Paris (camp, 

francez).
XI. Nancy — Marseille (camp, 

francez).
XII. Sedan — Mtonaco (camp, fran

cez).

MECIURI DE REZERVA:

A. Toulouse — Strasbourg (camp, 
francez).

B. Sochaux — Lyon (camp, fran
cez). 

lului (in să urmărească pe actualii 
antrenori în special din dorința 
de a-i revedea pe cei care au re
prezentat cindva cu cinste fotbalul 
romînesc In întrecerile internațio
nale. Firește că nimeni nu se gtn-

DOBAY

mai cuvinte bune. Ba, Mateianu 
ne-a mărturisit că Iotul e mai bun 
decît anul trecut, la care Raab a 
adăugat că atunci cînd jucătorii 
vor avea mai multe Jțjocuri în pi
cioare" echipa va merge și mai 
bine. De altfel, de Ia 1 martie, pro
gramul va cuprinde numeroase In- 
tîlniri de verificare și desăvîrșire 
a pregătirii, în condițiile de desfă
șurare a Turneului F.Lf.A. Astfel, 
la 10, 12, 14 și 17 martie lotul va 
susține patru întîlniri, care au ca 
scop obișnuirea jucătorilor cu 
jocuri desfășurate la două zile in
terval.

l.'l ’

Al doilea subiect este mai pu
țin plăcut. Sportivii clujeni 
nu uită încă retrogradarea 

Științei și le vine greu să constate 
că orașul a rămas tără reprezen
tant în categoria A.

...In tabăra studenților însă, 
domnește o atmosferă nouă, de în
credere și de muncă serioasă. Am 
stat de vorbă cu doctorul Mircea 
Luca, cu profesorul Lutz — căpi
tanul echipei —, cu antrenorul N. 
Săbăslău. Am pro'itat de această 
împrejurare pentru a le pune — 
tardiv — o întrebare: măcar acum 
știți de ce ați retrogradat? Răs
punsul a venit prompt- bineînțeles 
din partea primilor dot care au 
trăit din plin momentele din toam
nă. Conducerea, lipsită de price
pere, experiență și maturitate; lip
sa unui antrenor și apoi. prezența 
unor antrenori dintre care unul 
nici nu avea calificarea oficială iar 
al doilea a acceptat această func
ție împotriva dorinței sale; jucă
torii, care au găsit o scuză și un 
pretext în slăbiciunile conducerii 
și antrenorilor, pentru o compor
tare lipsită de moral și interes. 
Toate aceste cauze, la fel de im
portante și determinante, au con
tribuit la crearea unei atmosfere 
nesănătoase („bisericuțe", animo
zități, dezinteres, ab.sepțe de la an
trenamente, demoralizare) care a 
împins echipa spre retrogradare 
chiar în situațiile Cînd mai avea- 
șanse să se salveze. Totul a con
stituit însă o experiență care acum 
e folosită pentru îmbunătățirea ac
tivității viitoare. Și aici a început 
discuția cu noul antrenor, fostul 
portar internațional Săbăslău. Sec
ția a fost reorganizată și „înzes
trată" cu conducători pricepuți și 
cu experiență (dr, VI. Băltescu,

;; Participînd !; 
la concursurile !•

PRONOSPORT, j! 
contribuiți la ;[

construirea unor noi;; 
;; BAZf SPORTIVE !; 

dește la un joc așa cum tl rea
lizam acum 15—20 de ani. Pentru 
că... nici noi nu mai avem 25 de 
ani. Dar, ne vom strădui să ară
tăm că n-am uitat să jucăm fot
bal. Timpul neprielnic îmi dă insă 
emoții. Lapovița și ninsoarea de 
astăzi au înmuiat gazonul ceea 
pe de o parte îi poate dăuna foarte 
mult tn cazul în care se va juca 
pe el, iar pe de altă parte face 
deosebit de dificil controlul balo
nului. Să sperăm însă că această 
primă zl a lui martie n-a fost de
cît un capriciu de sfirșit de iarnă 
ți că vremea se va îmbunătăți ast
fel ca să facă posibilă desfășurarea 
tn bune condițiuni a partidelor de 
pe stadionul Republicii."

Ne asociem și noi la spusele 
fostului extrem stînga al repre
zentativei naționale sperînd că 
vremea va fi favorabilă astfel ca 
foștii internaționali să se poată 
bucura de condiții cît mai bune 
în partidele în care reapar după 
mulți ani, împreună, pe stadion.

lector I. Albu etc.), care au și tre
cut la treabă, în primul rînd luînd 
măsuri pentru îndreptarea atmos
ferei din sînul secției și a lotului 
de jucători. Despărțirea de unii 
jucători (Avram/ Dragoman etc > 
și împrospătarea lotului prin nrr 
movarea juniorilor, care au venit 
cu multă disciplină și entuziasm, 
au contribuit în această direcție. 
„Astăzi — îmi spunea antrenorul 
Săbăslău — lucrez cu multă plă
cere cu acest lot. Participarea la 
antrenamente este de setă la sută: 
vechii jucători și in mod special 
Lutz și Suciu — mu't schimbat în 
bine — mă ajută e’e tiv 1a ant-ena- 
mente. „Cupa Primăverii" îmi va 
fi un prețios ajutor în pregătirea 
jucătorilor și selecționarea lotului 
definitiv pentru campionat. Cu a- 
cesta vom porni hotăriți să recuce
rim locul pierdut în categoria A. 
Ar fi absurd să credem că acest 
lucru se poate realiza imediat. 
Dorim, desigur dar îmi dau seama 
că reintrarea noastră în „A* va fi 
posibilă numai la capătul unei 
munci mai îndelungate".

In această atmosferă de seriozi
tate și entuziasm, de ambiție și 
conștiinciozitate se pregătesc fot
baliștii Științei Cluj care speră să 
poată răspunde curînd — ca și în 
1950 — și la o a doua întrebare: 
cum ați reușit să reveniți în cate
goria A ?

PETRE GAȚU

SCURTE ȘTIRI
• Astăzi la ora 9 dimineața, 
la sediul CCFS/CM din str. 
Vasile Conta nr. 16, începe 

consfătuirea pe țară a antre- 
narilor de fotbal de categoria 
A, B și C. La consfătuire vor 
lua parte și președinții cote- . 
giilor regionale de antrenori. 
Lucrările vor continua după- 
amiază și vor lua sfirșit miine.

• Jocuri de verificare disputa-: 
te joi:

R. Vilcea; FI. roșie—Energia 
Minerul Petroșani 0—1 (0—1).
Unicul punct a fost înscris de 
Farcaș din 11 m. Ambele echipe 
se prezintă destul de tnne pre
gătite. Jocul a fost frumos'. Azf; 
sîmbătă, petroșănenii joacă tot la 
Rm. Vîlcea cu Recolta.

lași: Știința—Energia Constr< 
S.M. 3—0, în trei reprize ă 25 dd 
minute. Au marcat: Belzo (2) 
și Rociu.
• In cadrul „Cupei CCFS A- 

rad", miercuri au avut loc parti
dele: FI. roșie UT A 1—Fl. roșie 
7 Nov. 3—0 (1—0), Energia Me
talul—FI. roșie UT A II 3—0 
(1—0), Energia Constr.—Locomo
tiva Arad 1—1 (1—0). In clasa
ment conduc FI. roșie UTA 1 șl 
Energia Metalul cu cîte 4 puncte.
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Se pregătesc lostencterîî de zbor
Reportaj cu avioane, planoare, parașute și... zăpadă

195 p., Iorgulescu — 194 p., Aurel 
Neagu — 192 p., Țintea — 190 p.» 
Concursul continuă: azi înot, mîine 
alergare.

,,£ mai ușor să te armiei în gol 
de la 2000 m. decit să iei contact 
cu pămlntul" — pare să spună 
parașutistul, proaspăt căzut din...

cer.

Mare trebuie să fi fost bucuria 
fotoreporterului, ale cărui aparate 
cîntăreau vreo 15 kg., în clipa cînd, 
coborîti din tren în gara Ploești, 
am fost întîmpinati de un tînăr 
care ne-a spus zîmbind cu bună
voință : „Sînt șoferul școlii de 
aviație. Vă rog să poftiți în ma
șină. Vă așteptam". Zece minute 
mai tîrziu, însoțiți de instructorul 
de zbor Traian Rotaru, vizitam 
clădirea școlii. încăpere cu încă 
pere.

Apoi am ieșit pe cîmpul de zbor. 
Un cer albastru lăptos, brăzdat de 
nori altostratus, lăsa să străbată 
difuz lumina soarelui de Iarnă pe 
imensitatea zăpezii, pătată ici și 
colo de urmele cenușii ale dezghe
țului. Pe pista de decolare avioane 
de școală și sport I.A.R. 813 plea
că și vin Ia semnalul starterului. 
Lîngă „T”-ul de piază roșie, care 
indică direcția vîntului, un grup de 
zburători urmăresc evoluțiile avi
oanelor, fac observații, critică, dis
cută. Mai departe, dincolo de mij. 
locul terenului, un alt grup, un alt 
punct de start. De aici'se înalță

Q C€ periuța a comisiei de atletism a orașului București 
în care s-a vorbit prea puțin despre... atletism!

Au trecut cîteva săptămîni din 
seara cînd, întrl-o sală modestă 

și cu totul improprie pentru ase
menea manifestări, asistasem la 
mcrările Conferinței anuale a co
misiei de atletism a orașului Bucu
rești. La început, intenția noastră 
a fost, cum era și. firesc, să scrim 
despre acest eveniment, dar apu- 
cînd condeiul și cîntărind mai bine 
impresiile culese, contribuția aces
tei conferințe la dezlegarea proble
melor însemnate ale atletismului 
biicureștean ne-a apărut atît de 
minoră, iar roadele discuțiilor fur-, 
tunoase, atît de puțin însemnate, 
îneît, dezarmați, am" renunțat.

Și totuși ultimele concursuri de 
sala, ne-au îndemnat să revenim 
la intențiile inițiale. Intre partici
parea puți.n numeroasă și de cali
tate mediocră la aceste concursuri 
și situația destul de precară în 
care se găsește atletismul din 
București, există, desigur, o legă
tură. Atunci, de ce să nu ne oprim 
asupra Conferinței comisiei orășe
nești de atletism, chiar dacă acolo 
nu s-a vorbit mai nimic despre... 
atletism ? (sau, poate, tocmai de 
aceea ?...).

Mai întîi, o precizare. Ce repre
zintă o comisie orășenească ? Fără 
pretenția de a da definiții, socotim 
că ea este forul chemat să condu
că întreaga activitate de atletism 
a orașului, să îndrume îndeaproa
pe secțiile de atletism, să popula
rizeze atletismul în rîndurile tine
retului. Dintre toate aceste cerin
țe, și altele neenunțate, fosta co
misie orășenească de atletism a 
răspuns în mod consecvent uneia 
singure: activitatea cu arbitrii și 
— legată de aceasta — organiza
rea concursurilor. Astfel, comisia 
orășenească s-a confundat tot mai 
mult cu subcomisia de arbitri, sau 
invers, cum vreți. Situația aceas
ta s-a reflectat și la Conferință, 
unde majoritatea covîrșitoare a ce
lor prezenți a fost constituită din 
arbitri, proporția păstrîndu-se și 
în ce-î privește pe vorbitori. Așa 
că arbitrii-oratori, găsind prilejul 
nimerit, s-au apucat să spună tot 
ce-i durea,dezvăluind, spre alar
marea și chiar enervarea unora 
din membrii fostului birou, unele 
lucruri de Ioc plăcute cu privire 
ia felul în care au fost îndrumați 
arbitrii de către biroul comisiei, la 

vertiginos în aer planoare „Baby“ 
trase de cablul automosorului. Cind 
a atins 200 m. înălțime, pilotul 
planorist declanșează cablul și, ră
mas liber în aer, execută evoluțiile 
care-i sînt cerute de șeful de pilo
taj. Dar aceasta nu era tot ee 
aveam să vedem La un moment 
dat, văzduhul s-a umplut de vibra
ții puternice și din toate părțile 
au răsunat strigăte: Vin parașu- 
tiștii! De altfel, uriașul avion tri- 
motor ajunsese la verticala noas
tră. Subit, zgomotul motoarelor în
cetează și din avion încep să cadă 
puncte negre, care se măresc, se 
conturează în siluete omenești, 
continuîndu-și vertiginos drumul 
spre pămînt. Zece secunde... 
douăzeci... treizeci... si deodată în
floresc pe cer parașute multicolore, 
lunecînd ușor, purtate de vînt. Dar 
încă nu s-a terminat. Parașutiștii 
manevrează suspantele de mătase, 
făcind eforturi vizibile să aterizeze 
cît mai aproape de centrul unui 
cerc tnasat pe aerodrom. Să na 
credeți că e lucru ușor...

Abia către amiază am putut 
sta de vorbă cu conducătorii 
acestei activități care au în 
frunte pe vechiul și experimen
tatul aviator Bănică Enciulescu. 
Așa am aflat că aici au fost con- 
vocați instructorii de zbor din în
treaga țară pentru a se pregăti 
ei înșiși în vederea deschiderii 
activității sportive aeriene. Așa că 
„elevii" pe care i-am văzut erau, 
de fapt, instructori sau, dacă vreți, 
antrenori, pentru că rolul instruc
torului de zbor este 
similar în bună mă
sură cu cel al an
trenorului din ori
care altă disciplină 
sportivă. Ajutați de 
profesori pricepuți, 
ei își completează 
aici cunoștințele cu 
tot ce e nou în me
todica formării și 
antrenării cu pro- 

atitudinea acestuia, vădit refrac
tară față de critică. S-au spus 
lucruri interesante, dar discuția 
astfel purtată n-a părăsit nici un 
moment făgașul disputelor și ne
mulțumirilor personale, care n-avea 
nimic comun cu adevăratul obiect 
al adunării. In acest cor general 
al ..micilor răfuieli" (unele justi
ficat^ repetăm), vocile celor cîțiva 
antrenori care au luat și el cuvîn- 
tul au sunat parcă drsonat, deși 
aceștia erau singurii cu adevărat 
în subiect. Astfel, ei au arătat că 
preocuparea comisiei pentru a se 
organiza concursuri multe și cu 
caracter variat este foarte bună, 
dar de Ia această preocuapare și 
pînă la concursurile... iară concu- 
renți este o cale uriașă (s-a citat 
cazul unui concurs programat în 
vara anului 1956 pe Stadionul Ti
neretului, la care arbitrii s-au pre
zentat „în păr", iar concurență au 
absentat în masă. Motivul? Nici 
un colectiv, nici un antrenor, nu 
fusese anunțat de organizarea în
trecerii... și nici n-avea cum să 
fie. Acest lucru fusese hotărit sea
ra, în ajun!). S-a subliniat nece
sitatea unei mai strînse colaborări 
între comisia orășenească și colec
tive. Antrenorii au cerut comisiei 
să se ocupe de starea instalațiilor 
și amenajărilor de la stadionul Ti
neretului, pentru a se putea face 
antrenamente in condiții civilizate. 
De asemenea, ei au criticat nepă
sarea manifestată de vechea comi
sie față de alcătuirea echipelor Ca
pitalei în diferite ocazii. Și... atit. 
Nu puteam pretinde mai mult 
din partea celor 4 antre
nori aflați la conferință. Nu 
încape nici o îndoială asupra 
faptului că, dacă în sală 
s-ar fi aflat și atleți, maeștri ai 
sportului, mai mulfi antrenori, 
activiști din colective, dezbaterile 
ar fi fost ample, însuflețite, am fi 
fost martori la o adevărată con
ferință în care să fie analiza
te problemele celui mai im
portant centru al activității atle
tice din țara noastră. Așa a 
fost mai mult un simulacru de 
conferință, singura ei concluzie 

concretă și — pînă la proba con
trarie — valabilă, constituind o a- 
legerea unui nou for de conducere. 
Prea multe n-a avut de învățat tto- 

gresele recente ale aviației sporti
ve, cunoașterea și interpretarea re
gulamentelor competiționale. In a- 
celași timp, ei aplică în aer cunoș
tințele acumulate. De aceea am vă
zut decolări și aterizări la punct 
fix cu avionul, pe pistă îngustă, 
starturi și evoluții cu planorul iar 
la parașutism saltul în grup la 
care am asistat era o aplicație a 
noului curent în acest sport „pa
rașutistul zboară, nu cade”. In 
drumul său spre pămînt spor
tivul parașutist se „așeaza” 
într-o anumită poziție pe care tre
buie să și-o mențină, apoi prin 
mișcări de miini și picioare se 
înscrie în viraje și evoluții. Abia 
după 25 —35 secunde deschide pa
rașuta și aterizează ia punct fix. 
In sălile de studiu instructorii au- 
diază prelegeri pentru îmbogățirea 
cunoștințelor, asistă la proiecții pe 
ecran, demonstrații cu machete in
genioase, dispun de aparatură di
dactică modernă și. în plus, colec
tivul de tehnicieni în frunte cu 
șeful mecanic Nicolae Bălan, le 
împrospătează cunoștințele tehnice 
cu demonstrații „pe viu”.

Intr-adevăr, anul acesta aero- 
droamele vor cunoaște o intensă 
viață sportivă. Primăvara bate la 
ușă, competițiile se apropie. Dar 
miile de aviatori sportivi din țara 
noastră pot fi încrezători *n șan 
sele lor. Cei eare-i vor forma și 
antrena au folosit zilele de iarnă 
pentru a se pregăti mai temeinic 
ca oricfnd.

ION VALERIU POPA

ln planorul .Jlabtf nu e nevoie de echipa
ment special. Se poate zbura si ca pălărie de 
fetru... (Fotografii de L. TIBOR)

ua comisie orășenească din lucră
rile „conferinței", totuși, sperăm 
că din puținul ce l-a avut de învă
țat, și, mai ales, dintr-o muncă 
perseverentă și entuziastă, se va 
naștea acea activitate care să du
că atletismul bucureștean pe un 
drum cu mai multe succese decit 
în 1956.

I. MANOLIU

PENTRU RIDICAREA ÎIRSTEI DE JUNIORAT LA RUGBI
Zilele trecute antrenorul de rugbi 

D. ManșLeanu ne-a vizitat la re
dacție și ne-a dat spre publicare 
un material în care pledează pen< 
tru ridicarea vîrstei de juniorat 
de la 18 la 20 de ani. Conside- 
rind tema pe care o ridică artico
lul interesantă și motivele expuse 
pentru argumentarea ei, justificate, 
noi aducem problema în discuția 
publică, așteptînd ca Biroul Co
misiei Centrale de rugbi să-și spu- 
nă cuvin tul.

■ir

S-a spus deseori, și nu fără te
mei, că slaba comportare a echi
pelor noastre în campionat, nive
lul scăzut al maiorității înttlni- 
rilor la care asistăm se datorește 
in cea mai bună parte lipsurilor 
tehnico-tadice de care suferă a 
parte' din jucătorii noștri de rugbi, 
printre care putem socoti din pă
cate și pe unii din componența 
lotului reprezentativ. O vreme s-a 
pus aceasta pe seama exageratei 
pregătiri fizice, obținută in detri
mentul celei tehnico-taclice. In 
parte, afirmația este adevărată, dar 
la rîndul ei această aparentă cauză 
nu ni se pare decit un efect, un 
înlocuitor fortuit al unor necesități 
tehnice greu de realizat pentru 
motivele pe care le vom vedea mai 
jos și care constituie, credem noi, 
de fapt, adevărata cauză a rămî- 
ncrii în urmă pe care unele echipe 
și unii jucători o marchează în ul
tima vreme.

Se știe bine că majoritatea lu'

START BUN IN CONCURSUL DE 
TRIATLON

29 de tineri s-au prezentat în pri
mul concurs de triatlon al anului, 
inaugurat ieri Ia poligonul ,,Gh. 
Vasilichl". Dintre aceștia, aproxima
tiv 20 au făcut pentru prima oară 
cunoștință cu tragerea cu pistolul, 
una din cele trei probe ale acestui 
concurs și — totodată — una din 
cele cinci protfe ale pentatlonului 
modern a cărui primă treaptă de 
selecție este triatlonuL Deși în în
trecerea de tir concurențll debu- 
tanțl nu aveau cum să simtă' difi
cultățile pentatlonului spre care n'î- 
zuesc, totuși, în condițiile atmosfe
rice de ieri după amiază (frig și 
ninsoare abundentă), începătorii 
noștri au luat un start dificil, sim
țind de la bun început ce-i așteaptă 
în activitatea viitoare. Cu toate con
dițiile grele în care s-a concurat nu 
am rămas cu impresia că vreunul 
din cei 29 va renunța la lucrul în
ceput. Mai cu seamă că, în gene
ral, rezultatele au fost bune (ne 
alocuri foarte bune) nu numai din 
partea pentatloniștllor consacrat! 
CWanciu. Teodorescu, Icrculescv, 
Țintea. Roman sau Stoenescu). ci Si 
din partea debutanților Octavian 
Opri? (Energia), Petre Constantin <E- 
nergia), Nic. Marinescu (Loc. P.T.T.), 
Traian Croitoru (Recolta), etc. Pro
ba a fost cîștlgatâl de Viorel Man- 
ein cu 197 r (pe siluete fixe), ur
mat în ordine de: Teodorescu —

UNDE MERGEM
AZI

HANDBAL. — Sala Floreasca, 
turneul final al concursului repu
blican de handbal de sală pentru 
echipe masculine: ora 15,15 : Știin
ța Galați—Dinamo Orașul Stalin;
18,30 : Știința Iași — Dinamo Bucu
rești; 17,45: finala campionatului 
cat. II, oraș București, Voința—Fl. 
roșie U.C.R.; ora 19 : C.C.A.—Ener
gia Făgăraș; 20,15: Știința Timi
șoara—Energia Timișoara.

NATATIE. — Bazinul Floreasca, 
ora 19.30 : „Cupa 8 Martie", la 
înot, polo și sărituri. Participă 
înotătoare de toate categoriile.

PENTATLON MODERN. — Bazi
nul Floreasca. ora 17,30 : concurs 
de triatlon (proba de înot).

POPICE. — Arenele Recolta, E- 
nergia 23 August, Locomotiva Giu- 
leștl, Progresul Gospodării, de la 
ora 17: întîlnirl în cadrul campio
natului orășenesc.

SCRIMA. — Sala Tînărul Dina- 
movist (stadionul Dinamo), ora
18,30 : întreceri la floretă fete șl 
floretă băieți, în cadrul campiona
tului republican de Juniori

VOLEI. — Sala Dinamo, de la ora 
ÎS : ultima etapă a cupei comisiei 
centrale : Energia București—pro
gresul I.T.B. (masculin), Progresul 
Buourești—Energia București (fe
minin). Voința—Dinamo (feminin), 
Dinamo București — Locomotiva 
București (masculin).

MI INE
BASCHET. — Sala Floreasca, me

ciuri în cadrul campionatelor repu
blicane. Ora 10 : Progresul M. I.— 
știința Cluj (f), 11,30: Energia
București—Progresul Orașul Stalin 
(m). Sala Dinamo : ora 17,30: Loco
motiva București—Voința Orașul 
Stalin (O, ora 19 : Locomotiva 
P.T.T.—Știința Timișoara, ora 20,30: 
C.CA.—Dlnesno Tg. Mureș.

FOTBAL. — ■ Stadionul Republicii: 
deschiderea sezonului fotbaisstic 
din Capitală prin meciurile foști
lor internaționali: ora 14,30: Bucu
rești—Provincie (sub 40 ani), ora
18,30 : București—Provincie (peste

căiarilor de rugbi tși încep activi
tatea în jurul vîrstei de 17 ani, 
ca să nu mai pomenim de cei ce 
fac acest lucru după 20 de ani. 
De asemenea se știe că dintr-o ne- 
înțelegere a acestui fenomen de 
către forurile conducătoare ale rug- 
biului, vîrsla limită a activității 
juniorilor a fost menținută cu în
căpățînate și împotriva regulamen
tului internațional, la 18 ani. Ast
fel, puțini dintre rugbiștil tineri 
au timpul material necesar pentru 
a-și însuși, pe lingă o dezvoltare 
fizică generată corespunzătoare, 
măcar o parte din bagajul de cu
noștințe tehnice și tactice necesar

jocurilor de' categorie divizionară. 
Șl așa, necopți încă, nepregătiți 
fizicește, dar mai ales tehnic, ei 
au pășit de cele mai multe ori, 
profund ignoranți, rigizi și buimaci 

in desfășurarea unui campionat. 
Și așa au rămas, în numeroase ca
zuri, pentru tot restul vieții lor 
sportive.

Astfel se explică de altfel și fe
nomenul plafonării și ratării unor 
elemente tinere bine dotate și ta
lentate care intrate pretimpuriu în 
condițiile dificile ale jocurilor di
vizionare, n-au reușit pînă la ur
mă să-și desăvârșească procesul de 
instruire atit de pretențios, în

REUNIUNE DE LUPTE 
IN SALA DINAM,O

• Dlnamo București cu formația 
completă din care nu vor lipsi Fr, 
Horvath (mec'alia de bronz la J.O.), 
D. Cuc, M. Belușica, A. Șuii va 
primi mîine dimineață* replica for
mației bucureștene Progresul și a 
provincialelor Locomotiva Oradea 
și Progresul Lugoj. In provincie vor 
avea loc reuniuni la Cluj, Hunedoa
ra și Orașul Stalin.
• A doua etapă a „Cupei Primă

verii” pentru juniori, competiție 
care se desfășoară mîine în sala de 
festivități a uzinelor ,.Mao Tze 
dun”, angrenează peste 80 tineri din 
colectivele bucureștene.
FAZA REGIONALĂ A CAMPIONA

TULUI REPUBLICAN DE 
CICLOCROS

Mîine, cei mai buni cicliști din 
Capitală și din regiune vor lua star
tul în faza pe regiune a campio
natului republican de ciclocros. Tra
seul, ca și în primele dbuă compe
tiții de acest gen desfășurate anul 
acesta, este bine ales și va pune 
în fața concurenților numeroase ob
stacole. Plecările șl sosirile vor avea 
loc în calea Șerban Vodă (în fața 
fabricii Adesgo). Primul start va 
fi dat la ora 10-

40 ani). Stadionul Progresul Finan
țe Bănci, ora 10 : Progresul—Di
namo 6.

HALTERE. — Sala „Dante Gher
man” (Stadionul Tineretului), de La 
orele 9 și 16: întreceri in cadrul 
campionatului republican, faza re
gională.

HANDBAL. — Sala Floreasca, tur
neul final al concursului republican 
de handbal de sală pentru echipe 
masculine : ora 15 : C.C.A.—Știința 
iași; 15,15 : Știința Timișoara— 
Știința Galați; 17,30 : Energia Fă
găraș—Dinamo București; 18,45 : fi
nala concursului de juniori a ora
șului, București; 19,15 : meciul fe
minin internațional București—Bu
dapesta; 20,30 : Energia Timisoara— 
Dinamo Orașul Stalin.

NAT A TIE. — Bazinul Floreasca, 
ora 10.30: „Cupa 6 Martie”, la înot, 
polo și sărituri. Participă înotă
toare de toate categoriile.

PENTATLON MODERN. — Sta
dionul Tineretului, ora 10 : Concurs 
de triatlon (3.000 m. plat).

LUPTE. — Sala Dinamo, ora 9 : 
Campionatul republican pe echipe. 
Participă Dinamo București, Pro
gresul București, Locomotiva Ora
dea și Progresul Lugoj. Sala „Mao 
Tze-dun”, ora 9 : „Concursul pri
măverii”, rezervat juniorilor.

POPICE^ — Arenele Recolta, E- 
nergia, 23 August, Locomotiva Giu- 
lești, Progresul Gospodării, de la 
ora 9 : întîlniri în cadrul campio
natului orășenesc.

SCRIMA. — Sala Progresul Fi
nanțe Bănci (Calea Victoriei); ora 
9 : întreceri la spadă și sebie în 
cadrul campionatului republican de 
juniori; ora 16: „Cupa 6 Martie”, 
la floretă fete.

MOTOCICLISM. — Piața Bellu, 
ora 8 : Plecarea în cursa Bucu
rești—Găești—București. Concurs ele 
regularitate în cinstea zilei de 8 
Martie, la care participă sportivi și 
sportive de toate categorii’»*.

ceput pe deasupra in unele cazuri 
șl ttrzlu.

Așa dar, ridicarea-vîrstei limi
tă pentru activitatea tinerilor 

rugbiști în categoria juniori de Ia 
18 Ia 20 ani, este prima și cea mai 
urgentă măsură ce trebuie luiată în 
vederea înlăturării lipsurilor tehni
ce și tactice de care suferă atît 
de mult jucătorii noștri. In felul 
acesta antrenorii care se ocupă de 
creșterea cadrelor tinere vor pu
tea asigura continuitatea intr-un 
proces de instruire planificat pe 

o perioadă mal lungă — trei sau 
chiar patru ani — și numai așa 
se va putea asigura ridicarea de 
cadre tinere, capabile să înlocuias
că și să împrospăteze efectivele 
vechi, uzate și pe deasupra și slab 
pregătite ale formațiilor divizio
nare și chiar ale lotului reprezen
tativ. In acest fel, nu vom mai a- 
sista la neplăcutul spectacol pe 
care-l oferă jucătorii pătrunși în 
loturile divizionare necunoscătorl 
ai regulamentului de joc. nestăpi- 
nind elementele tehnico-tadice de 
bază și pe deasupra și nep-egătiți 
fizicește.

Credem că această măsură, pre
cum și cea a începerii specializă
rii timpurii — în jurul vîrstei de 
14—15 ani pentru tinerii noș
tri rugbiști, sînt hotărîri de la ca
re se poate aștepta cu încredere 
un reviriment în activitatea rug- 
bistică din țara noastră.

D. MANOILEANU 
antrenor



Săpiamina sportivă internațională
• Și totuși campionatul mondial c£e hochei pe 

gheață se desfășoară cu deplin succes • Laszlo 
Papp împiedicat să boxeze la Milano • Cei care au 
simțit „democrația44 occidentului se întorc acasă

S-au înșelat cei care, inter- 
zicînd echipelor lor să ia 
parte la campionatele mon

diale de hochei pe gheață, au 
crezut că vor „torpila" întrece
rea, că vor forța (poate) Fede
rația Internațională să schimbe 
locul de desfășurare a marii com
petiții.

Dovadă este faptul ca, turneul 
care se dispută de o săptămînă 
la Moscova cunoaște un succes 
deplin. Federația Internațională 
în frunte cu președintele său, Dl. 
Aherne (Anglia) se află în plen 
la Moscova și-și desfășoară în 
cele mai bune condițîuni lucră
rile. Este evident deci că forurile 
care au pus piedici reprezentati
velor lor să concureze în capitala 
Uniunii Sovietice au fost de două 
ori păgubite. In-primul rînd pen
tru că s-au demascat în fața în
tregii lumi ca dușmani r.eimpă- 
cați ai Înțelegerii și prieteniei 
sportive, în al doilea rînd pentru 
că și-au lipsit sportivii de reala 
bucurie a unei călătorii la Mos
cova, pe care aceștia o doreau 
din toată inima. Declarația por
tarului echipei S.U.A., Jkola, pe 
care am reprodus-o în numărul 
nostru trecut, a fost deosebit de 
semnificativă.

Firește că prin neparticlparea 
Canadei și Statelor Unite, țări cu 
vechi stagii în hocheiul interna
țional, campionatul a avut o pier
dere de ordin tehnic. In schimb, 
(reversul medaliei) întrecerea a 
cîștîgat enorm ln.„ sportivitate. 
Conflictele, jocul brutal, inciden
tele nelipsite la edițiile trecute ale 
întrecerii absentează acum odată 
cu canadienii și americanii. Un 
spirit sportiv domnește tot tim
pul pe terenul de gheață. Cea mai 
elocventă dovadă o constituie jo
cul R. Cehoslovacă — Suedia. Cu 
toată miza excepțională (era doar 
unul din meciurile „cheie") disputa 
a avut un caracter prin excelență 
cavaleresc. In cele trei reprize de 
luptă aprigă și epuizantă dusă la 
un înalt nivel tehnic au fost doar 
patru sportivi sancționați și aceș
tia pentru greșeli tehnice iar nici
decum pentru brutalități sau pen
tru lovirea adversarului. Involun
tar ne vine în minte un fapt care, 
deși s-a petrecut anterior săptă- 
mînii pe care o comentăm, merită 
să fie înserat aici. înainte de a 
pleca Ia Moscova echipa Suediei 
a susținut — ca o ultimă verifi
care — un meci cu formația Sta- 
telor Unite care întreprinde din 
nou un turneu prin Europa. Năra
vurile yankeilor sînt binecunos
cute în Scandinavia. Au rămas 
de pomină scandalurile provocate 
cu ani în urmă pe stadioanele de

aicL Dar, — se gîndeau suede
zii — poate că între timp ameri
canii și-au mai îmbunătățit con
duita. De unde! îndată ce echipa 
Suediei a luat conducerea forma
ția Statelor Unite a inceput să 
practice un joc brutal. A fost lo
vit arbitrul, cîțiva jucători sue
dezi, ba chiar și unii spectatori. 
Gazdele au ciștigat cu scorul de 
3-2 iar echipa americană a pără
sit terenul în 
duieiile unui 
maximum.

fluierăturile și hui- 
public indignat la

★

Astăzi, amatorii de box aștep
tau cu mult interes debutul 
pugilistului maghiar Laszlo 

Papp in compania unui profesio
nist. Triplul campion olimpic ur
ma să intilnească la Milano pe 
italianul Carlo Molia. Meciul însă 
nu va avea Joc. Motivul: condu
cătorii italieni, alăturindu-se celor 
care se opun dezvoltării le
găturilor sportive internaționale, 
au refuzat viza de intrare 
în țară cunoscutului boxer ma
ghiar. Iată un nou și grăitor 
exemplu al.„ democrației apusene 
care își trimbițează pe toate că
rările marile „libertăți". Dar toa
te minciunile acestei propagande 
deșănțate se sparg ca niște ba
loane de săpun. Acest recent 
exemplu o 
plus.

dovedește odată în

★

și joi s-a întors în 
|V| iară marea majoritate a fot- 
' * baliștilor maghiari care au 

întreprins un turneu în America 
de Sud. Bozsik, Farago, Banyai, Bu- 
dai, Szusza, Kotasz ș_a. au sosit la 
Budapesta. Să ne amintim cîte 

baliverne, cite calomnii s-au țe
sut în jurul acestor sportivi. Toa
tă pălăvrăgeala scribilor de diver
se calibre din presa capitalistă 
se întoarce acum împotriva lor. 
Iată încă o lecție (a cîtea la nu
măr?) din care capitaliștii ar tre
bui să învețe cîte ceva.

Miercuri 
țară 
hali

ft

Tinerețea șahului sovietic
Faptul este, fără îndoială, unic. 

La 20 de ani, Mihail Tal a deve
nit campion a! U.R.S.S., cîștigînd 
un concurs care a abundat în stele 
șahiste de prima mărime. Este su
ficient să indicăm numele unor 
jucători ca Bronstein, Reres, Pe
trosian, Toluș, Boleslavski, Spas
ski, ca să ne dăm seama de forța 
excepțională a turneului în care 
Tal a ocupat (singur) primul loc.

Au mai existat în istoria șahu
lui cazuri de măiest.'ie precoce. 
Alehin, Capablanca, Botvinik, 
Reshevski, Flohr au demonstrat 
foarte de timpuriu o deosebită for
ță de joc, fără însă, a putea în
scrie (atunci) performanțe de a- 
semenea avergură. Pînă și „co
pilul minune*, Boris Spasski, care 
la 19 ani a dominat campionatul 
U.R.S.S. (este vorba de ediția de 
anul trecut) n-a avut totuși re
zistența fizică necesară pentru a 
cîștiga medul turneu suplimentar 
cu Țaimanov și Averbach. Astfel, 
Mihail Tal rămîne (deocamdată) 
cel mai tînăr dintre campionii de 
șah ai U.R.S.S. Mai mult chiar, 
am putea spune că și diutre cîș- 
tigătorii marilor turnee, pentru că 
prea puține competiții, fie ele și 
internaționale, pot rivaliza ca ra
ioane cu un asemenea concurs.

Spre deziluzia reporterilor, bio
grafia lui Mihail Tal nu este de 
loc neobișnuită. Fiu al unui cu
noscut medic din Riga, Mihail a 
fost obișnuit de la vîrstă fragedă 
să îndrăgească preocupările inte
lectuale. Citea mult, rezolva pro
bleme de matematică, cînta la 
pian. Predispus mai mult spre 
meditație decît spre joacă, poate

pentru că era și foarte firav, el a 
găsit în șah un mijloc atrăgător 
de a_și petrece timpul. Profesor, 
și totodată primul partener, i-a 
fost chiar tatăl său, Dr. Tal. In 
1948, la vîrsta de 11 ani, micul 
Mihai’ uimea cercul cunoștințelor

MIHAIL TAL

familiei prin 
neala jocului 
tîrziu, el este 
tul orașului, 
printre primii, 
atunci 
tașilor, obținînd împotriva mae
ștrilor și candidaților de maeștri, 
5 puncte din 7 posibile.

In 1953, la 16 ani, Tal devine 
campion al Republicii. In același 
an, el ia parte la campionatul pe 
echipe al U.R.S.S., obținînd la 
masa a doua ce! mai bun rezultat 
individual. Un 
campionatul pe 
lor, Tal, jucînd

fantezia și îndrăz- 
său. Doi ani mai 
admis la campiona- 
Fără să se claseze 

Tal a dat încă de 
un serios avertisment frun-

an mai tîrziu, la 
echipe al juniori- 

prkna masă, sela

clasează al doilea, fiind întrecut 
cu o jumătate de punct de Boris 
Spasski. Urmează apoi meciul de 
clasificare cu campionul Bielo- 

rusiei, Saighin. Tal cîștigă și ob
ține titlul de maestru.

Anul trecut, calificindu-se pen
tru prima dată în finala campio
natului U.R.S.S., tînăru! șahist 
face față cu succes acestei dificile 
încercări, clasîndu-se al cincilea, 
după Taimanov, Averbach, Spasski 
și Korcinoi dar înaintea unor ju
cători ca Toluș, Boleslavski, Rago
zin. In sfîrșit, în acest an, el 
reușește să aducă talentului său, 
o minunată încoronare, cîștigînd do 
o manieră strălucită întrecerea 
primilor șahiști din U.R.S.S.

Pentru ilustrarea celor de mai sus, 
am alcătuit două tabele cuprmzînd 
rezultatele directe dintre marii 
maeștri la campionatele U.R.S.S. 
din 1956 și 1957. L-am inclus și 
Pe Tal în aceste clasamente, deși 
el a obținut titlul de mare mae
stru abia după campionatul din 
acest an. Semnificativ este faptul 
că la ambele ediții cei mai buni 
dintre marii' maeștri au fost ju
cătorii tineri: Spasski, Tal, Kor
cinoi. Primele două locuri îe-su 
ocupat alternativ Spasski șî Tal, 
care reprezintă, la ora actuală, 
chintesența mișcării șahiste so
vietice.

Tinerețea caracterizează șahul de 
astăzi din U.R.S.S. De aceea, nu 
ne pare de loc hazardată afirma
ția unui iubitor al șahului care 
vorbea despre meciul Tal-Spasski 
pentru titlul de campion al lumii. 
Probabil 
este prea

că acest eveniment nu 
departe...

1 2 34
6 7 812 3 4 51956

1 SPASSKI i 0 1 i 1 1
2 TAI 0 ay y î y i
3 KORCINOI 1 y y y y 0
4 AVERBACH 0 y 1 y i y y
5 TAIMANOV 0 y y ymy î 0
6 TOLUȘ A 0 y 0 y y î
7 BOLESLAVSILI 0 y y y 0 y i
8 RAGOZIN 0 0 i y i 0

Corespondentul nostru din Ber
lin, GERHARD LERCH, ne-a 
transmis unele informații despre 
activitatea pugilistică, ciclistă și 
fotbalistică a sportivilor din R.D.G. 
Iată-le:

DOUA MARI EXAMENE PENTRU 
BOXERI

Anul acesta pugiliștii din R.D.G. 
vor susține două mari examene: 
Campionatele Europene de la Pra'- 
ga (care vor avea loc în luna 
mai) și întrecerile sportive prie
tenești de la Moscova. Lotul de 
boxeri va fi desemnat la începu
tul lunii aprilie, după desfășurarea 
finalelor campionatelor țării. Spre 
deosebire de anii trecuți, antrena
mentele nu vor avea loc în comun, 
cî fiecare membru al lotului se va 
pregăti în cadrul clubului său. Ei 
vor fi controlați de antrenorul de 
stat Erich Sonnenberg și antreno
rul șef al secției republicane de 
box Kurt Rosentritt. La întrecerile 
sportive prietenești de la Moscova 
vor participa boxeri tineri, care, 
de asemenea, vor fi bine pregă
tiți.

Programul internațional este de
stul de bogat în acest an. La 12 
VWJÎS. VA W.K ’SK. Wâwi cu

da iar

DE PRISOS CONCURSUL

1957 5 6 7 8 9
1 TAL 1 l i 0 1 l
2 SPASSKI A A 1 y A y y.
3 KORCINOI yyy 1 y y
4 PETROSIAN 0 Vz y î y y i
5 KERES 0 0 y a 1 i y y
6 T0LU5 0 y 0 0 Iz i i
7 BOLESLAVSRI 1 Vz 0 Vi 0 yy
8 BRONSTEIN 0 Vz y 'A 0 y y
9 TAIMANOV 0 y 0 y 0 y 1/Z2

37.
y/z

Viitoarea ediție a campionatelor mondiale de hochei se va desfășura la Oslo
MOSCOVA 1. — Cu prilejul cam

pionatelor mondiale de hochei pe 
gheață care se desfășoară în ca
pitala Uniunii Sovietice, și-a ținut 
ședințele și Congresul Federației 
Internaționale de hochei (L.I.H.G.). 
S-a hotărit ca viitoarea ediție a 
campionatelor mondiale și europe
ne de hochei să se desfășoare în 
anul 1958 la Oslo. Jocurile urmează 
să aibă loc la sfîrșitul lunii fe
bruarie și începutul lunii martie.

La turneul de hochei pe gheață 
din cadrul Jocurilor Olimpice de 
iarnă care se vor desfășura în a-

nul 1960 la Squaw-Walley (S.U.A.) 
Europa va fi reprezentată de echi
pele Uniunii Sovietice, Cehoslova
ciei și Suediei.

S-a hotărit de asemenea ca în ca. 
drul campionatelor mondiale de ho
chei să nu se mai admită desfășu
rarea a două meciuri, unul după al
tul pe același stadion. Aceasta pen
tru ca echipele care susțin al doi
lea joc să nu fie dezavantajate de 
starea proastă a gheții după jocul 
precedent. Fiecare meci se va dis
puta pe alt teren.

întîlnirile se vor putea desfășura 
și de acum înainte pe patinoar des-

coperit iar în caz că va ninge, ză
pada nu va mai influența desfășu
rarea normală a jocului, deoarece, 
la cererea unuia din căpitanii 
echipă, terenul va fi curățat ia 
tervale de 5 minute.

Viitorul congres al L.I.H.G. 
avea loc între 7 și 14 iulie 1957 
Viena.

Congresul a aprobat noul regula
ment al arbitrilor, care prevede că 
pe viitor întîlnirile internaționale 
vor putea fi conduse numai de ar
bitri care primesc certificate de 
bună comportare din partea fede
rațiilor naționale respective.

de 
in-

va 
la

la 7 mal tripla fntîlnire cu boxerii 
cehoslovaci.

..NE PREGĂTIM PENTRU 
CURSA PĂCII"

In turul ciclist al Egiptului, re
prezentanții R.D.G. au obținut un 
frumos supces. Pe primele două 
locuri s-au clasat cicliști din 
R.D.G. și nu a lipsit mult ca e- 
chipa țării să ocupe primul loc 
în clasamentul general. Se poate

dar nu mi-am revenit în forma o* 
bișnuită. De fapt, în turul Egiptu
lui nu am forțat prea mult Con
sider totuși că participarea mea în 
această competiție a fost un util 
antrenament pentru viitoarele com
petiții dificile care mă așteaptă în 
acest an: Cursa Păcii, campiona
tele mondiale și întrecerile»sporti
ve prietenești de ia Moscova”.

Intre 11 și 30 iulie va avea loc 
„Turul ciclist al R.D. Germane" — 
o competiție dificilă la care pro-

A 7~

spune că reprezentanți R.D.G. 
au fost bine pregătiți în acea
stă dificilă cursă. Acesta este în 
primul rînd, meritul antrenori
lor și al cicliștilor, care au alcă
tuit o echipă omogenă, bine pusă 
la punct. Vă veți întreba desigur 
ce s-a întîmplat cu Gustav Adolf 
Schur. Și pe noi ne-a surprins sla
ba sa comportare în turul Egiptu
lui. Cerîndu-i explicații, Schur ne-a 
spus: „După ce m-am reîntors de 
la Melbourne trebuia să-mi încep 
pregătirile. Nu puteam îace acest 
lucru imediat, pentru că mă sim
țeam obosit. Apoi, am început să 
mă pregătesc (în luna ianuarie)

babil vor participa și alergători 
din alte țări.

De pe acum a fost alcătuit lo
tul de cicliști care se pregătește 
pentru „Cursa Păcii”. Din lot lip
sesc Malitz și Tueller, pentru că 
calitățile lor nu se acomodează 
cu specificul acestei curse, in 
schimb printre cei 12 cicliști se 
află cunoscuții Gustav Schur, Lo
thar Meister II, Roland Henning, 
Wolfgang Grabo, Helmut Stolper 
precum și tinerii Siegfried Wus- 
trow. Hand Schober, Erich Ha
gen, Wolfgang Braune ș.a.

UN EVENIMENT DE SEAMA 
PENTRU FOTBALIȘTI

Campionatul republican Ia care

participă 14 echipe, va începe la 
17 martie, după ce la 10 martie 
va avea loc primul meci interna
țional al anului în compania re
prezentativei Luxemburgului. At 
doilea meci internațional va avea 
loc la 7 aprilie la Istambul, iar 
la 14 aprilie fotbaliștii reprezen- 
tativei R.D.G. vor întîlni selecțio
nata Albaniei. Firește, cel mat 
mare eveniment fotbalistic îl vor 
constitui jocurile din cadrul pre
liminariilor campionatului man
dial. Echipa R.D. Germană este 
în aceeași serie cu R. Cehoslovacă 
și Țara Galilor. Aceste meciuri au 
fost fixate la următoarele date: 
ia 19 mai și 26 septembrie cu 
Țara Galilor, iar la 16 iunie și 27 
octombrie cu Cehoslovacia.

Cu mare interes sînt așteptare 
Jocurile reprezentativei de juniori 
din cadrul turneului F.I.F.A. care 
va avea loc în Spania, 
noștri fotbaliști joacă în 
grupă cu reprezentativa 
Luxemburgului și Turciei.

Fără îndoială programul inter
național al fotbaliștilor germani 
va fi întregit cu numeroase întîl- 
niri internaționale intercluburi 
care vor constitui un bun prilej 
pentru afirmarea acestui sport din 
țara noastră,

Tinerii 
aceeași 
italiei.

Un oarecare australian, pe nume 
M.Steel (cu pretenții de savant) 
a făcut o comunicare menită să 
producă rumoare in lumea spor
tivă. M.Steel afirmă (In mod cu to
tul serios) că întrecerea sportivă 
este de prisos și că el poate afla cu 
precizie pe învingătorul oricărei 
probe înainte ca ea să se fi desfă
șurat (Ce invidioși trebuie să fie 
participanfii la concursurile de 
pronosticuri sportivei). Pentru a- 
ceasta — simplu ca bună ziua — 
este sujicient să se facă o electro
cardiogramă fiecărui particoant. 
Cică niște experienfe făcute pe cai 
de curse l-ar fi pus pe M. Steel în 
posesia unor documente ^conclu
dente".

Ce păcat că organizatorii re
centelor Jocuri Olimpice de la 
Melbourne n-au fost la curent cu 
cercetările Iul Steel. Ar fi avut 
mult mai puțină bătaie de cap. Și 
ziariștii de asemenea...

N-AU FOST SCUTIȚI NICI 
PURCEII

In Statele Unite tot ce se mișcă 
este supus întrecerii. Ogari, iepuri, 
melci, broaște, iau parte la „com
petiții" devenite... tradiționale. .

Singurele dobitoace scutite pînă 
acum de evoluția în fața publicului 
erau porcii. Dar iată că niște 
antreprenori isteți, în căutare de 
senzații, au descoperit că porcul 
merită o soartă mai bună decît 
aceea de a furniza fleici și anîri- 
coate. Mai mult chiar, au 
ajuns la concluzia (după experien
țe ,,științifice") că grăsunul aleargă, 
și încă foarte repede. Mat ales o 
specie de purcei roz, pot întrece 
chiar și caii de curse, lată de ce 
la Chicago (orașul abatoarelor) 
cîțiva porci au intrat în... cantona
ment, urmînd să se pregătească 
pentru premieră. Adversari: cai,
iepuri și (eventual) pentru succes, 
desăvîrșit la public ceva... cam*



Vești noi de la tinerii noștri fotbaliști
»— O nouă comportare bună ți o nouă victorie la Beirut.- Selecționata de tineret solicitată să mai 

joace in Orientul Mijlociu —

Din doi in doi ani se vor desfășura 
jocurile internaționale sătești

Revenirea tinerilor noștri fot» 
balișți în Liban, la Beirut, ne-a 
permis să reluăm legătura telefo
nică cu ei și să aflăm vești noi 
și bune despre turneul întreprins 
pe meleagurile Orientului Mijlociu.

Mai întîi să vă informăm des
pre ultimul joc susținut joi la 
Beirut, în compania camnioanei 
Libanului, Homenmen. Și acest 
joc — revanșă — ca și primul 
(disputat la 17 februarie și termi
nat cu victoria noastră la scorul 
de 4-0)', a prilejuit selecționatei 
de tineret o comportare bună și 
o nouă victorie, de data aceasta 
cu 5-1 (2-0). Datorită jocului bun 
desfășurat de selecționata de tine
ret. meciul a oferit numeroasei 
asistențe un spectacol tehnic de 
calitate. Echipa noastră a avut 
inițiativa majoritatea timpului, 
construind acțiuni spectaculoase, 
foarte iuți și variate, încheiate 
cu șuturi la poartă. Patru din go
lurile marcate de jucătorii rommi 
au fost rezultatul unor astfel de 
atacuri: în min. 30, Al. Vasile 
îi pasează lui Stancu, care-1 lan
sează în adincime pe Biikossy și 
acesta înscrie plasat de la 4 m.; 
în min. 40, Bukossy se revan
șează și-l servește pe Stancu cu 
o pasă din care interul dreapta 
marchează puternic de la 20 tn.; 
în min. 80, Bukossy driblează 
trei adversari, iși face loc spre 
poartă, dar trimite mingea „prin
tre” lui Moarcăș care înscrie cu 
stîngul de la 4 m.; în min. 88, 
după un schimb Al. Vasile-Bukossy, 
acesta din urmă trece peste doi 
apărători libanezi și-i pasează lui 
Ene II. care marchează din apro
piere. Al cincilea gol a tost în
scris de Ene II, dintr-un 11 m. 
acordat la un fault comis asupra 
lui Stancu. care se îndrepta spre

Campionatele mondiale de hochei
MOSCOVA 1 (serviciul nostru 

radio). Joi, în cadrul campionate
lor mondiale de hochei pe gheață 
s-au disputat două întîlniri. In pa
latul sporturilor din Lujniki s-au 
întîlnit echipele Unîunii Sovietice 
și Poloniei. Jucătorii polonezi au 
avut o comportare meritorie reu
șind ca pînă la jumătatea reprizei 
a Il-a să țină pîept puternicilor ior 
adversari, fiind conduși cu un 
scor minim: 1--0. Spre sfîrșitui 
jocului echipa Uniunii Sovietice 
forțează însă ritmul și reușește să 
înscrie 9 goluri astfel că întîlni- 
rea ia sfîrșit cu scorul de 10—I 
(1—0, 4—1, 5—0) în favoarea 
hocheiștilor sovietici. De remarcat 
că, în ultima repriză, din cele 5 
goluri, 4 au fost marcate de fun
dași.

Al doilea joc disputat pe stadio
nul Dinamo a opus echipele Ceho
slovaciei și Finlandei. Nici această 
întilnire nu a fost lipsită de sur
prize. Hocheiștii finlandezi au ju
cat admirabil, făcînd față atacu
rilor inițiate de echipa Cehoslova
ciei Pînă la mijlocul reprizei ee 
cunde scorul a fost de 0—0. Cu

Congresul U. E. F. A. s-a declarat de acord 
cu organizarea campicuiatului de fotbal al Europei

La 27 și 28 februarie, orașul K5ln 
(R.F. Germană' a găzduit lucrările 
congresului LFFA (Uniunea Euro
peană de Fotbal Asociație). In 
centrul discuțiilor s-a aflat proble
ma organizării unui campionat de 
fotbal al Europei pentru reprezen
tative de țări. Membrii congresului 
au avut de studiat un foarte bogat 
material, constind din propuneri 
în legătură cu formula de dispu
tare. Asupra necesității organizării 
unei asemenea întreceri nu au mai 
fost nevoie de discuții, toată lu
mea fiind de acord, pînă și engle
zii care se arătaseră pînă nu de 
mult ostili ideii.

In afara propunerilor pe care 
ziarul nostru Ie-a amintit, congre
sul UEFA s-a mai aflat în pose
sia altor proiecte. De pildă, vice
președintele UEFA, Sebeș Gustav, 
a prezentat un proiect potrivit 
căruia reprezentativele de țări care 
vor să participe ia competiție, să 
fie împărțite în 4 serii a cîte 8 
echipe, cîștigătorii seriilor urmînd 
să-și dispute un turneu final și 
titlul de campioană. Potrivit pro

poartă (min. 49). Tot din 11 m. 
au marcat și libanezii, în min. 70 
prin interul stingă.

In acest joc, în care s-au re
marcat îndeosebi Pahonțu, Nun- 
weiller, Stancu, Bukossy și Ene II,

selecționata a aliniat următoarea 
formație ; Cozma — Pahonțu, La- 
zăr. Soare — AL Vasile, Nunweii- 
ler — Copii, Stancu, Bukossy, 
Ene II, V. Anghei (min. 78 Moar
căș).

Prezența lui Stancu tn atac, ca 
și a lui Moarcăș de altfel, se ex
plică prin indisponibilitatea de mo
ment a lui Dinulescu (este ușor 
lovit ca și Neamțu și Uțu. dar ur
mează să reintre cu toți), precum 
și prin faptul că s-a urmărit me
najarea iui Seredai. Nu-i vorbă, 
lotul nici nu dispune de prea 
mulți atacanți: are doar șase. In 
astfel de condițiuni și cum înain
tarea joacă cu Bukossy și Ene SI 
avansați și cu interul dreapta re
tras, soluția cu Stancu pe acest 
post a corespuns. Stancu se aco
modează cu funcția de mijlocaș c- 
fensiv.

In această originală forrauiă 
de echipă, selecționata de tineret 

puțin înainte de sfîrșitui acestei 
reprize Grabovsky înscrie primul 
punct al echipei sale. In ultima 
repriză hocheiștii cehoslovaci mai 
înscriu de două ori, stabilind sco
rul final la 3—0 (0—0, 1—0, 
2—0).

Vineri s-au disputat meciurile: 
Suedia—Austria 10—0 (3—0, 
2—0, 5—0) și R D. Germană 
— Japonia 9—2 (3—0, 2—1, 4—1).

In urma rezuitatelor înregistrate 
pînă acum clasamentul se prezintă 
astfel:
U.R.S.S. 4 4 • • 59: 3 8
Suedia 4 4 9 • 31: 4 8
Cehoslovacia 4 3 • 1 27: 3 6
Finlanda 4 2 • 2 11:20 4
Polonia 4 1 • 3 15:26 2
R. D. Germană 4 1 e 3 14:33 2
Japonia 4 0 î 3 8:36 1
Austria 4 o î 3 4:44 1

Iată în continuare programul 
jocurilor: simbătă: Finlanda—Au
stria, U.R.S.S.—Cehoslovacia, Po
lonia—R.D. Germană, Suedia—Ja
ponia. duminică: Polonia—Au
stria; luni: Suedia—Finlanda, 
U.R.S.S.—R.D. Germană, Japo
nia—Cehoslovacia.

punerii lui Sebeș Gustav, țara 
noastră este încadrată in grupa 
ll-a alături de echipele Iugoslaviei, 
U.R.S.S., Greciei. Turciei, Bulga
riei. Albaniei și Cehoslovaciei. O 
variantă a propunerii amintite a 
fost prezentată de către delegatul 
Poloniei, Rylski. Acesta a propus 
organizarea a 8 zone teritoriale 
(cu cîte 4 formații), învingătorii 
urmînd să-Și dispute un turneu 
final

Congresul U.E.F.A. a ajuns 
la concluzia că un campionat 
al Europei este necesar și că 
el trebuie să se desfășoare în 
intervalul dintre două campio
nate mondiale, eșalonat pe o 
perioadă de trei ani. Asupra 
formulei de disputare s-a stă
ruit mai mult timp și ki cele 
din urmă a fost adoptată va
rianta propusă de Pierre De- 
launey, secretarul U.E.F.A. Și 
anume: echipele înscrise în 
competiție urmează să dispute 
în prealabil (prin tragere la 
sorți) un turneu de calificare 
cu meciuri tur-retur, pentru a 
se ajunge la un număr de 16 

a făcut un meci bun, jucînd 90 
de minute în același ritm și si- 
lindu-și adversarul, ale cărui posi
bilități tehnice sînt reduse în 
comparație cu cele ale jucătorilor 
noștri, să cedeze pină la urmă. 
Jocul omogen, continuu și variat, 
precum și ritmul uniform de joc 
— pus la punct cu prilejul acestui 
turneu — sînt armele principale 
ale selecționatei. Și pentru jocul 
frumos oferit, miile de spectatori 
din Beirut au făcut echipei noastre 
din nou o caldă manifestație de 
simpatie la stirșitul partidei, ju
cătorii romini au fost purtați pe 
brațe de spectatorii entuziasmați. 
De altfel, fotbaliștii noștri au lă
sat o foarte bună impresie, fiind 
apreciați ca superiori jucătorilor 
echipei Berlin care duminică a 
învins Liban cu 3-1, iar miercuri 
a făcut meci nul (2-2). Buna im
presie lăsată de echipa noastră 
este dovedită de numeroasele o- 
ferte de jocuri primite. De pildă, 
o propunere pentru două noi me
ciuri în Siria; oferta a fost decli
nată însă, intrucît programul este 
prea încărcat. Echipa mai are de 
susținut un joc dificil duminică 
la Beirut cu selecționata Libanu
lui, și apoi incă două partide în 
Arabia Saudită, la 5 și 8 martie 
la Ghada. Fotbaliștii romini spe
ră să aibă comportări la fel de 
bune ca și pină acum, continuînd 
să facă o bună propagandă fot
balului nostru și adăugind noi 
succese ia cele 7 victorii și un 
meci nul de pînă acum.

SEMIFIN ALELE „CUPEI CAM- 
MOȘILOR EUROPENI

• La Koln (R. F. Germană) — cu
prilejul congresului UEFA — au fost 
trase la sorți semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" după cum 
urmează: Manchester United —
Real Madrid sau O.G.C. Nice și 
Steaua Roșie Belgrad — Fiorentina.
Oampioana Italiei a susținut 

miercuri in nocturnă returul me
ciului cu Grasshopers (Zflrtch) și a 
terminat la egalitate: 2—S. Cum 
primul meci s-a terminat cu 3—1 în 
favoarea fotbaliștilor italieni. Flo
rentina s-a calificat în semifinale 
cu sc'rul final de 5:3 — In sfertu
rile d- finală a mal ră-nas de juoat 
returul întflnării Real Macrid—O G C. 
Nice Ia 14 martie. In ce privește da
tele si ordinea desfășurării meciurilor 
semiețnal- ace-t— urmează ră fie 
stabilite de echipele interesate.

CLASAMENTE... CLASAMENTE...

• Tn cadrul camnionatului italian 
s-a disputat restanta Milan-Triesti- 
na. Ca si în partida întreruptă 
acum trei săptămîni. Milan a în
vins cu 3—1. Astfel clasamentul are
următoarea înfățișare:

Milan 21 14 4 3 <2:75 32
Tntemazionale 21 8 14 3 31:22 W
Fiorentina 21 14 5 6 22:26 25
Lazio 21 9 7 5 29:24 25
SamDdorla 21 8 8 5 36:31 24
Roma 21 8 6 7 35:25 22
Napoli 21 7 8 6 27:25 22
Juventus 21 6 9 6 28:25 21
Bologna 21 6 8 7 20:25 20
TJdine^e 21 r 4 9 36:44 20
Spal 21 9 2 14 26:32 26
Pacova 21 5 9 7 23:28 19
A talanca 21 4 10 7 21:35 18
Triestina 21 C 6 9 18:24 18
Genova 21 5 8 8 20:» 18
Lane Rossi 21 S T 9 30:34 17
Torino 21 I < 1* 18:26 16
Palermo 21 4' 1 10 15:27 15

echipe care să-și dispute titiuL 
fn continuare ar urma să aibă 
loc optimi de finală, sferturi 
de finală (toate cu tur-retur) 
etc. etc. Jocurile de calificare 
se vor disputa în sezonul 
1958—59. fn sezonul 1959—60 
ar urma să se desfășoare opti
mile de finală, far în sezonul 
1960—61 sferturile de finală. 
Datele semifinalelor și fina
lei nu s-au fixat

Este cazul să amintim însă 
că formula definitivă cuprin- 
zînd toate detaliile desfășură
rii întrecerii și ale organizării 
va fi prezentată la viitorul 
congres al U.E.F.A. care va 
avea loc la Copenhaga la 28 
iunie a.c.

In sfîrșit în altă ordine de idei, 
delegatul austriac FREY a propus
— ca în afara campionatului Eu
ropei pentru reprezentative de tari
— să fie organizată o competiție 
„EUROPA CLIP”. Ea urmează să 
fie rezervată echipelor de club care 
au cîștigat „Cupa' în acele țări 
unde o astfel de competiție se des
fășoară cu regularitate.

VARȘOVIA 1 (Agerpres). —
La Varșovia s-a desfășurat tie 

curînd conferința reprezentanților 
organizațiilor sportive sătești din 
R.P. Bulgaria, R.D. Germană. RP. 
Romînă, R.P. Ungară, U.R.S.S. și 
R.P. Polonă. In cursul consfătuirii 
s-a hotărit ca jocurile sportive in
ternaționale sătești să se desfă
șoare din doi în doi ani. La jocuri 
vor lua parte echipele țărilor par
ticipante la conferință De aseme
nea vor fi invitați sportivi din R.P. 
Albania, R.P. Chineză și R.P.F. 
Iugoslavia. Ediția din acest an a 
jocurilor va fi organizată In R.P.

Luni sosește echipa
START (R.

Din nou întîlniri internaționale 
de volet După vizita echipei mas
culine germane. Stahl Pisleben, for
mația feminină poloneză START, 
de fapt selecționata asociației cu 
același nume, alcătuită din cele 
mai bune jucătoare de la Start 
Lodz și Start Gdynia, va întîlni 
echipele asociației Voința, după 
următorul program: 6 martie, ta 
Sibiu: Voința Sibiu-Start; 9 mar
tie la Orașul Stalin: Voința Ora
șul Stalin-Start; 12 martie, la Bu
curești: Voința-Start

Echipa Start din Lodz, pe sche
letul căreia este formată selecțio-

• înaintea celei de a 26-a etape a 
campionatului Franței clasamentul 
arată astfel:

• In sferturile de finală ale „Cu
pei Angliei*4 se vor întîtni: Birmin
gham C. — Nottingham Forest, 
Bomemouth — Manchester U.. West 
Bromwich — Arsenal, Burnley — 
Aston Vina. Iată șl clasamentul 
campionaculul englez:

St. Etienne 25 15 6 4 67:31 36
Reims 25 15 4 6 00:37 34
Lens 25 16 2 7 50:37 34
Racing 25 13 4 8 68:46 30
Monaco 24 13 3 8 42:34 29
Marseille 25 11 7 7 46:39 29
Toulouse 25 11 6 8 50:25 28
Nice 25 9 7 9 46:51 25
Nîmes 25 10 4 11 39:44 24
Sochaux 24 10 3 11 44:45 23
Angers 24 7 9 8 27:35 23
Lyon 25 9 3 83 34:40 21
Sedan 24 5 10 9 30:41 20
Metz 25 6 7 42 36:46 19
Valenciennes 25 5 • 11 22:52 19
Nancy 25 6 • 41 38:80 16
Strasbourg X 6 6,14 33:53 17
Rennes 25 7 3 15 25:50 17

Manchester U. 30 ±4 4 5 82:44 46
Tottenham 29 17 6 8 79:42 40
Preston N. End 31 16 8 7 69:46 40
Wolverhampton 31 16 6 9 78:56 38
Blackpool 30*15 7 8 68:90 37
Arsenal 31 16 5 16 68:58 37
Bolton 31 13 9 9 56:46 36
Leeds 31 12 10 9 56:45 34
Birmingham C. 30 13 6 11 53:44 33
Burnlev 30 11 9 10 42:35 31
West Bromwich 29’15. 9 10 42:42 29
Chelsea si »i»at 49:56 28
Newcastle U. 32 11 «15 52:90 28
Bverton 31 11 « 14 44:60 28
Aston Villa «8111 40:30 27
Sheffield W. 98,11 415 00:87 26
I Afton 29 It W 46-57 26
Manchester CL 31 9 T 11 57*87 H
Cardiff 30 9 • IS 42 «3 24
Stmdertar.d 30 8 5 17 53:68 21
Portsmouth 27 4 It 12 43^6 19
Charite 32 S 2 24 44:®6 14

Fotbaliști maghiari
BUDAPESTA I (prin telefon de 

la corespondentul nostru SUBERT 
ZOLTAN). — Miercuri și joi au so
sit în capitala R. P. Ungare primele 
grupuri de fotbaliști maghiari care 
au întreprins un turneu în Ame
rica de sud. Printre fotbaliștii care 
s-au înapoiat se află Bozsik, Fama- 
go, Szusza, Kotasz, Budai, B any ai, 
Dudas și alții.

fn numărul de vineri al ziarului 
„Sport” din Budapesta a apărut 
un interviu acordat de jucătorul 
Dudas Zoltan unui redactor al zia
rului mai sus amintit. Dudas a de
clarat că ceilalți jucători reîntorși 

Polonă de la 30 august — 1 sep
tembrie. Programul va cuprinde 
întreceri la atletism, ciclism și un 
turneu de fotbal. In anii viitori, la 
Jocurile sportive internaționale să
tești vor fi invitate și organizațiile 
sportive rurale din Franța, Italia, 
Belgia și țăriie Scandinave.

Participanții la conferință au ho- 
tărît ca in viitor să se stabilească 
legături permanente între clubu
rile sătești din diferitele țări pre
cum și organizarea unui schimb de 
experiență în problemele organiza
torice și a muncii de antrenament.

feminină de volei 
P. Polonă)

nata care ne vizitează țara, ac
tivează în campionatul categoriei 
A, a ocupat locul III in 1956 și 
se găsește — după patru etape în 
1957 — pe locul III cu trei vic
torii și o înfrîngere, <ar echipa 
Start din Gdynia este proaspăt 
promovată în categoria A.

Din lotul echipei poloneze — ca-, 
re sosește luni în Capitală — se 
evidențiază Irena Cent. Irena Ma- 
karuk din Lodz, Jadwiga Koștkie- 
eeiez din Gdynia ca și Alicja Za- 
choszcz de 17 ani, considerată o 
speranță a voleiului polonez.

• Intr-un meci Internațional d« 
fotbal cesfășurat joi la Praga echi
pa combinată cehoslovacă Spartalc 
Praga Stalingrad și Spartak Praga 
Sokolovo a întrecut echipa MTK 
Budapesta cu scorul de 2-0 (Ager- 
pres).

t La 23 februar u s-a desfășurat 
la Pekin meciul de fotbal dintre 
echipele Lokomotiv Moscova și re
prezentativa asociației Lokomotiv 
din R.P. Chineză. Fotbaliștii sovie
tici a-u obținut victoria cu scorul 
de 6-0 (2-0) prin punctele înscrise 
de Voroșilov (3), Razumovski (2) șl 
Kovalev.

PE SCURT
• Pe stadionul olimpic din ‘Fîrt- 

sinki a început la 28 îebruarie 
campionatul mondial de hochei cu 
mingea la care participă echipele 
reprezentative aie U.R.S.S.. Finlan
dei și Suediei. In prima zl s-a dis
putat întîlnirea dintre echipele Sue
diei și Finlandei. Meciul a luat sfiîr- 
șit cu scorul de 4-3 In favoarea ho- 
cheiștilor finlandezi. Astăzi va avea 
loc meciul dintre echipele U.R.S.S. 
și Suediei.

• In continuarea pregătirilor pe 
oare le face în vederea campio
natelor mondiale, echipa reprezen
tativă de tenis de masă a R.P. Chi
neze a susținut o nouă întîlnire în 
orașul Zerbat (districtul Magde
burg) cu echipa R.D. Germane. Ju
cătorii chinezi au obținut victoria 
cu scorul de 8-1. (Agerpres).

• Intre 5 și 7 martie Ia Varșovia 
va avea loc întîlnirea internațională 
de tenis dintre echipele R.P. Po
lone și R.F. Germane. Cele două’ e- 
chîpe vor avea următoarea com
ponență: R.P. Polonă: Skonoki, Ll- 
cis, Rad zio, Piatek; R.F. Germană: 
Huber. Bucholz, Hermann.

• Federația cehoslovacă de atle
tism a alcătuit lotul atleților din R. 
Cehoslovacă care va participa la 
cea de-a 20-a ediție a tradiționalului 
cros al ziarului ,,L’Humanit£”. Din 
echipă fac parte Jurek, Cikal, To
mis, Takac, Muellerova. Delegația 
sportivilor cehoslovaci va fi con
dusă de maestrul emerit al sportu
lui Emil Zatopek, cîștigăto>r al cro
sului ,,L’Humanity’’ în anii 1954- 
1055. (Agerpres).

Praga (radio). — Mercuri a sosit 
la Praga campionul eiîmpic la arun
carea ciocanului, Conolly. El va 
sta mai multe zile în capitala Ce
hoslovaciei și se va antrena atît în 
aer liber cît țl în sală cu cei mal 
buni atleți cehoslovaci.

reîntorși in patrie
din America de sud se află Ia Vle- 
na.

In afară de jucătorii care s-au 
reîntors la Budapesta, în zilele ur
mătoare urmează să mai sosească 
Lantos Mihaly și Șandor Karoly.

„Cînd am plecat din Viena — a 
spus Dudas, — am stat de vorbă 
cu Kocsis. El mi-a declarat că se 
va alătura echipeiFerencvaros, care 
tn prezent se află în Cehoslovacia 
și apoi va pleca în R.F.G. Kocsis 
dorește să joace în viitor la Fe
rencvaros și se va întoarce în patrie 
îmoreună cu Jucătorii acestei echi
pe”.
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