
X Rînduri în prag
X de 8 Martie

a Fe- <? 
pe ca-v 
Prilej. \ 
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a Există o zi pe an cînd depli- A 
X na egalitate în drepturi de care X 
X se bucură femeia în tara noas- X 
X tră, ca și în toate țările socia- X 
$ lismului, sentimentele calde și 0 
Z> dragostea firească pe care o X 
X merită tovarășele noastre de X 
X muncă și de viață își găsesc X 
X expresia într-o sărbătoare de- y 
X venită tradițională pentru în- v 
X tregul popor: ziua de 8 mar- 
X tie, Ziua Internațională ~ 
X meii. In caldele felicitări 
v re le primesc cu acest 
Q în cadourile oferite din 
Sv în atenția cu care sînt încon- X 

jurate, femeile din țara noastră X 
văd nu numai o exprimare a '■ 
dragostei firești față de fe- a 
meia-mamă, soră, soție, ci mai X 
ales o recunoaștere a aportului X 

a lor de necontestat în apriga X 
a luptă pentru socialism, pentru X 
X pace.
X Bucurîndu-se de egalitatea 
X în drepturi cu bărbații, consfin- 
X țită prin Constituția țării, fe- 
X meile din patria noastră și-au 

dezvoltat capacitatea creatoa
re, contribuind la realizarea 
succeselor în toate sectoarele 
de activitate. Intre anii 1951 — 
1956 peste 300.000 de femei au 
intrat în producție. Astăzi, a- 
proaoe 44.000 dintre ele poartă 
cu cinste titlul de fruntașă în 
muncă, iar aproape 700 și-au 
înscris numele pe listele de 
inovatori.

Și în transformarea socialis
tă a agriculturii femeia ocupă 
un Ioc de frunte: peste 1.800 
femei fac parte din consiliile 
de conducere ale gospodăriilor 
gricole colective. 22.644 stu- 
ente, 600 cercetătoare științi

fice, 31 profesoare universitare 
(? și 90 de conferențiare, 60 de 
X laureate ale Premiului de Stat, 
Z> iată elemente ce oglindesc 
X Iul pe care-1 joacă femeia 
X domenii în care altădată 
X cesul ei era interzis. Ca o 
X vadă de înaltă îneredere 
X prețuire, peste 35.000 de femei 
V au fost alese deputate în sfa- 
X turtle populare iar 71 au primit 
X din partea alegătorilor sarcina 
X de a-i reprezenta în Marea A- 
X dunăre Națională. 
X Intr-un stat ca al nostru, în 

care femeia se bucură de ast- 
1'el de drepturi, in care mama 

se bucură de ocrotire și sprijin 
în primul cincinal ajutorul fa

miliar de stat s-a ridicat la 374 
nilioane lei; numai în luna no

iembrie a anului trecut aloca
ția de stat pentru copii s-a ri
dicat la aproape 100.000.000 
ei), era firesc ca femeia să-și 

spună cu tărie cuvîntul și în 
lupta pentru performanța spor
tivă. Intr-adevăr, Angelica Ro- 
zeatsu, Ella Zeller, Iolanda Ba
laș, Jacqueline Zvonevski com
ponentele echipei de handbal — 

campioană mondială— și multe 
alte sportive au apărat cu 
cinste culorile patriei alături 

X de sportivii noștri fruntași.
împreună cu întregul popor, 

sportivii adresează cele mai 
calde felicitări și urări tovară
șelor lor de muncă și sport, cu 
prilejul zilei de 8 martie.

ro- 
în 

ac- 
do-

La campionatele mondiale de anul trecut de ta Tokio, reprezentativa masculini ft Japoniei d învins 
echipa noastră după o luptă dirză, ia limită : 5—4. Unul din meciurile care au entuziasmat pe miile 
de spectatori niponi a fost cel dintre Gantner și actualul campion mondial Ogimura, în care victoria, 
a revenit jucătorului romUi cu 2—1 (19,—20, 20), Iată o fază din această partidă.--Dorim ca Și'Ha, 
(Stockholm Gantner să reediteze, ace astă performanță.
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Azi la siofiHholm începe cea de a KXiU-a ediție
a camoionaieior mondiale de lente de masă

Pentru pasionații tenisului de 
masă din cele cinci continente, 
Stockholmnl nu reprezintă azi nu
mai orașul nordic, izolat in ceața 
celor 7 insule. In fiecare zi alte fire 
leagă lumea întreagă de capitala 
Suediei, orașul in care au loc cam
pionatele mondiale de tenis de 
masă.

.Alto!- Centrala Stockholm ?... 
Ce' delegație a mai sosit ?...

.Aici Pekin ! .4u ajuns cu bine 
jucătorii noștri?...

.întreabă Tokio ! Cum au su - 
portat trecerea peste Polul Nord 
echipele Japoniei

.Vorbește Rio de Janeiro! Ju
cătorii noștri traversează azi o- 
ceanul in drum spre Stockholm!...

.La telefon Budapesta ! Dorim 
să vorbim cu Berczik dacă bine
înțeles și-a terminai cele opt ore 
cotidiene de antrenament!*—

Bucureștiul cheamă și el zilnic 
Stockho’mul la telefon. Cu toții 
vrem să avem știri, cit mai multe 
știri, de la cei șapte sportivi ro- 
mîni care vor înfrunta pe cei mai 
buni jucători și jucătoare ale Ui
mii din 35 de țări, angajați în 
lupta pentru cucerirea supremației 
mondiale.

De azi înainte, limp de nouă 
zile, glodurile noastre vor însoți 
micul grup de sportivi romîni care 
Încep în dimineața aceasta o grea 
întrecere. Reprezentanții noștri nu 
s-au dus ta Stockholm cu un... 
sac gol. Cunoscuți prin victoriile 
obținute in decursul atttor ani, ei 
au de apărat și de consolidat în 
capitala Suediei un renume și tin 
nrestlgiu de invidiat. Sarcina lor 
este cu aiit mai grea cu cit ediția 
de anul acesta a campionatelor 
mondiale (a XXIV-a din istoria 
acestei competiții) este fără nici o 
îndoială cea mai dificilă. Și pen
tru a ilustra mai bine aceste lucru 
vom arăta că în timp ce la Tokio 
au participat 17 țări cu 17 for
mații masculine și 9 feminine, în- 
sumind un număr de 137 de ju
cători și jucătoare, la S-ockholm 
iau parte 35 de țări cu 34 echipe 
masculine și 26 feminine, totali
zând un număr de peste 350 ju
cători și jucătoare. La campiona
tele mondiale de la Tokio nu au 
luat parte echipe puternice cum 
sînt cele ale Ungariei, lugosla - 
viei, Franței etc. in timp ce la 
Stockholm este prezent astăzi fot 
ce are mai bun tenisul de masă 
mondial.

* 4 pagini 25 baniJoi 7 martie 1957

Dar mai e ceva, care nu trebuie 
să fie cîtuși de puțin neglijat. 
Cele 11 luni care au trecut de la 
ediția precedentă de la Tokio, au 
fost suficiente pentru ca învingă
torilor să li se potolească even
tuala amețeală de pe urma succe
selor și să înceapă cu seriozitate 
pregătirea, după cum cei care au 
gustat atunci din cupa amară a 
Infringerii. depășind momentele 
critice inerente unui Insucces, in- 
vingindu-se pe sine, și-au reîn - 
cordat puterile, au pornit ta lucra 
cu mai multă ambiție, făurindu-și 
noi speranțe pentru a căror împli
nire a sosit momenta!. Și in sfîr- 
șit, ultimul punct .tare* al aces
tor campionate : miza jocurilor
este mat mare ca oricind ! Da I 
Pentru că, așa cum s-a hotărît la 
Tokio, de la Stockholm campio - 
notele vor avea loc din doi în doi 
ani. Dea, ciștigătorii acestei e- 
diții vor deține titlurile mondiale 
nu un an, ci doi. Prin urmare, 
sînt suficiente motive pentru ca 
marea întrecere care începe astăzi 
să fie "mai interesantă și mai a- 
tractivă ca oricind.

In ceea ce privește pe re pre - 
zentanții noștri Angelica Rozeanu, 
Ella Zeller, Maria Gojopența, 
Gardner, Harasztosi, Reiter și 
Pesch, sîntem convinși că prin 
comportarea lor vor face ca șl 
pînă acum cinste culorilor țării, 
și le urăm deplină reușită.

Acum, lată ultimele vești de p» 
.teatrul ooerațiutiilor*

ic

STOCKHOLM (prin telefon).— 
Pînă acum au sosit aproaoe toate 
delegafiile. Jucălorii romîni au fă
cut miercuri primul arf renammt 
în sala unde vor avea loc între
cerile campionatelor mondiale șt 
în care sînt instalate 12 mese.

La echipe fete nu s-a tras încă 
la sorți ordinea meciurilor din 
turneul final. La băieți, dacă re
prezentanții noștri vor cîștiga se
ria, vor întîlni în semifinală pe 
învingătorii seriei a doua, probabil 
formația Japoniei.

In capitala Suediei au sosit șt 
delegați ai forurilor de speciali
tate din U.R.S.S., R.P. Bulgaria 
și Egipt care vor lua parte la 
lucrările Congresului Federației 
Internaționale de Tenis de Masă.

(continuare în pag. a 3-a)

M hai Biră ataclnd o „poartă"

M1IIAI B1RA învingător
în proba de slalom speciali

ără îndoială 
rezultatele 
gistrate de 
Cristoloveanu 
Bîrsan în 
de slalom

că 
înre- 

Gh. 
și I. 

proba 
uriaș

ne-au bucurat nespus, dar trebuie 
să mărturisim că le-am pus mai 
mult pe seama curajului și deci
ziei care-i caracterizează pe schio
rii noștri și mai puțin pe o bază 
de ordin tehniu Așa stînd lucru
rile, am așteptat proba de slalom 
special de azi (n.r, marți) cu mult 
scepticism și o victoria a oaspeților 
ne apărea mai mult deoit normală. 
Problema pe care ne-o puneam era 
aceea dacă în concursul interna
țional de la Sinaia, reprezentanții 
Austriei vor ceda vreunul din 
locurile fruntașe. Din păcate, a- 
ceasta era Și părerea unor concu- 
renți. Iată însă că marți dimineața 
ne-a fost dat să vedem un spec
tacol, la care, mărturisim deschis, 
nu ne așteptam, și care s-a în
cheiat după o luptă dramatică, cu 
înfrîngerea oaspeților noștri. A- 
cesta este purul adevăr; cum v-ați 
putut convinge chiar din titlul ar
ticolului, victoria în cea mai teh
nică probă a schiului alpin a re
venit unui reprezentant al echipei 
noastre naționale: Mihai BlrTf."'

Dar să redăm pe scurt filmul 
probei. Condițiile de concur?- au 
fost dintre cele mai bune: soare, 
zăpadă înghețată și o împărțire 
a numerelor de concurs dintre 
cele mai interesante. Astfel, Gheor- 
ghe Cristoloveanu și I. Bîrsan au 
avut numerele i și 2, iar după ei 
au urmat în bloc schiorii austrieci, 
dintre care se părea că se va de-

ȘMRMCHMM WJMȚMJlȚ/iUFREȚlJUU

Vor fi prezenji la finale...
ARAD. — Sîmbătă și duminică 

s-a desfășurat în localitate faza 
regională a Spartachiadei de iar
nă a tineretului. Au fost prezenți 
sportivi din toate cele 20 de ra
ioane ale regiunii Timișoara. S-au 
disputat întreceri îa șah, tenis de 
masă și trîntă, cele de schi des- 
■fășurîndu-se pe pîrtiile de pe mun
tele Mic, lingă Caransebeș.

Jocurile de tenis de masă au 
fost interesante și disputa pasio
nantă a celor peste 60 de concu- 
renți (30 la băieți și 33 la fele) a 
luat sfîrșît cu victoria lui I. Șuba 
(orașul Timișoara) la simplu bă
ieți și Gertrude Demeter (Bocșa 
Romînă) la simplu fete.

Șahul (partidele au avut loc în 
spațioasa sală a Teatrului!) și 
tr.îzita (care s-a bucurat de cea 
mai masivă participare : aproape 
75 de concurenți!) au fost urmă
rite cu același interes de specta - 
torii arădani, prezenți în mare nu
măr. După ce întrecerile au luat 
sfîrșit, a avut loc închiderea festi
vă, cu caire prilej organizatorii au 
oferit premii «Mustind în echi- 
pament și material sportiv, celoț 
mai buni sportivi,-pe disciplințy

CoHCiirsu rTflfernafîoîW 
de schi de la SiDaia

cide învingătorul. N. Pandrea șu 
M. Bîră, care ar mai fi putut salf» 
va oaoarea gazdelor au avut nu-» 
mere nu prea favorabile (9 și 10),} 
ținînd seama că gheața se putea s 
sparge în unele locuri și că se. 
puteau forma taluzuri chiar în por-: 
țiunile cele mai dificile. Iată însăt 
că după deschizătorul de pîrtiețș 
Puiu Secui (Dinamo) care a de-4 
ținut această calitate și în timpul! 
campionatelor republicane, porrieș-* 
te în cursă Gh. Cristoloveanu cărei 
se declară mulțumit cu un singuri 
deschizător. Intr-un ritm susținut! 
și cu o precizie impresionantă,. 
Cristoloveanu trece cu succes poar-'- 
tă după poartă și încheie traseulî 
cu un timp excelent: 51,1 sec. En
tuziasmul spectatorilor este totuși* 
reținut, deoarece oaspeții nu și-auî 
spus încă cuvîntul. Al doilea con-** 
curent este tot un romîn: Ion Bîr— 
san. El face o cursă ,,la indigo*** 
după colegul său -de echipă na* 
țiotială și de asociație și crono* 
metrele indică de asemenea uri- 
timp foarte bun: 51,7 sec.

Acum încordarea este maximă» 
Ce va face Norbert I.lpautz, ceE 
mai temut schior austriac, animat: 
de dorința unei reabilitări după4 
înfrîngerea din slalomul uriaș? EE 
pornește putem,c, dar se dezechi
librează curînd, apoi devine din’ 
ce în ce mai nesigur și cade. Im 
public, stupoare! La. fel pățesc și 
următorii concurenji austrieci și” 
speranța într-o victori,; romînegsc'ă- 
prinde în sufletele spectatorilor ră
dăcini din ce în ce mai adînci- 
Toty?i; Hans Schemmel nu a co
borî t încă și el poate periclita vie-

(continuare în 'pag. a 4-a)

SF. GHEORGHE. — Cu prHe+ 
jul întrecerilor desfășurate sîm- 
bâtă și duminică la Sfîntul 
Gheorghe au fost desemnați re-t 
prezentanții tenisului de masă dint 
Regiunea Autonomă Maghiară la1 
finalele Spartachiadei de iarnă a, 
tineretului, care vor avea loc la' 
sfîrșitul acestei luni la Oradea. 
Au participat jucători din 9 raioa-: 
ne, absentînd (nemotivat) concu-. 
rențiii din raioanele Toplița țf 
Cristurul Săcuiesc. întrecerile del 
tenis de masă au fost urmărite 
de cîteva sute de spectatori. Iată! 
lista noilor campioni ai Regiuni* 
Autonome Maghiare: simplu baie fir,
I. Major (Tg. Mureș), au fost în. 
scriși 18 concurenți!; simplu fe* 
mei: Olga Veres (Tg. Mureș), aii 
participat tot 18 jucătoare; dublu- 
băieți: (32 de participanți) Ba.- 
lint-Valicas (Tg. Mureș) ; dubla 
femei : (16 concurente!) Nemeșa 
Mathe (comuna Găiești, raionuț 
Mediaș); dublu mixt: Veres-Major 
(Tg. Mureș); au fost înscriși 32 
d« concurenți.

CI Flrtiefiiu-coresponde^ J



Pregătirile
alpiniștilor din Cluj

In am te a finalei campionatului republican
Ciclocrosiștii participă duminică Ia ultimul examen
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Biroul Comisiei centrale de atle- 
itism, luînd în discuție cererile de 
■transferare formulate de anumiți 
atleți, a aprobat următoarele schim
bări de colectiv: La Știința: Al. Ja- 
blanovscki, I. Szekely, Z. Nagy, I. 
Stanciti, V. Cincă, A. Sigmund; Ia 
C.G.A.: E. Danciu, Gr. Enache, P. 
loan; la Locomotiva: C. Stănescu; 
la Dinamo: C. Spiridon, 1. Karandi, 
■P. Păunestu, N. Poua, D. Stoian, St. 
Radar, E. Buda, \V. Iacoveanu, M. 
Ursac, AI. Sicoe, M. Mariș, A Dra- 
gomirescu; la Recolta: Gh. Radu
lescu, St. Dobai, A. Barabas, A. 
Molnar: la Voința: E, Scherer, M. 
Velicu-Silaghi, N. Barbu. Au mai 
rămas în suspensie pînă la 31 mar
tie cererile de transferare formula
te de Zoltan Vamos pentru Dinamo 
și Stelian Stoicescu pentru Voința.

CROS LA ORAȘUL STALIN ȘI...
Comisia de atletism a regiunii 

Stalin a organizat un concurs ide 
cros în care au fost înregistrate 
următoarele rezultate: seniori
(6.000 m.): L. Deak (Dinamo)
21:30,0: juniori (2.000 m.): 1. Slă-

Siiccestil competiției studențești 
de volei organizată de ziarui 

„Informația Bucureștkilui”
Tinerilor sportivi ai diferitelor 

institute de învățămînt superior 
-din Capitală li s-a oferit în ultime
le săptămîni un bogat program 
competițional datorită organizării 
de către consiliul orășenesc ai aso
ciației Știința a Cupei „Să întîm- 
pinăm conferința asociațiilor stu
dențești1'. Iată însă că de cîteva zi
le— mai precis de sîmbătă și dumi
nică — studenții au prilejul sa se 
întreacă într-un nou concurs de 
volei organizat de redacția ziaru
lui „Informația Bucureștiulr.i”

Inițiativa „Informației Bu.ureș- 
tiului" de a organiza această nouă 
competiție de volei a găsit un larg 
răsunet în masa studenților bucu- 
reșteni. S-au înscris 25 de echipe 
(14 masculine și 11 feminine) re- 
prezentind Universitatea „C. I. 
Parhon1* și 13 institute din Capita
lă Dar, reușita concursului constă 
și în valoarea, de multe orîriciicată, 
a partidelor la care și-au adus 
contribuția pe lingă jucători mai 
puțin experimentali și o serie de 
fruntași ai voleiului nostru ca: No
vac, Caius Miculescu, Botez, Pelin, 
Eugenia Metopadov, Veronica Za- 
ma și alții.

In urma desfășurării a două tu
ruri cele patru echipe masculine se- 
mifinaliste srnt: Construcții, Agro
nomia, Politehnica și I.C.F.-ul. La 
fete în turneul final au reușit să 
se califice Universitatea ,,C. I. Par- 
hon", I.C.F.-til și Agronomia.

O NOUĂ CARTE 
PENTRU CICLIȘTI

In curînd va apare în librării car
tea MCicllsm“ de profesor N. Oțe- 
leanu, antrenor de stat pentru ci
clism și profesor I. Istrate, din ser
viciul de cercetări științifice al 
C.C.F.S./C.M. La elaborarea acestei 
lucrări autorii au folosit, pe lîn^ă 
experiența lor practică, și un bogat 
material cocumentar. privind cele 
mai noi concepții tehnice, tactice 

■și de metodică a ciclismului.

CONCURSUL DE LUPTE
® Ieri s-a deslășurat în saia Fio- 

reasca un interesant concurs de 
lupte la care au participa: membrii 
lotului republican și o scrie de in
vitați. Cu această ocazie s-au în
registrat unele rezultate surprinză
toare. Astfel, campionul republican 
la cat. 52 kgr, 1. Cernea, a fost 
învins de Gh. Szabad și C. Ofițe- 
rcscu. Ne-ani convins — odată mal 

:inulf — că Cernea nu mai poate 
.-„face” această categorie de greu
tate. Iu cadrul eategoriei de 57 kgr. 

.D. Pîrvulescu a fost întrecut de 
M. Cristea. In rest rezultatele ob 

'ținute sînt cele așteptate.
Concursul de la Floreasca a con. 

stituit un bun prilej de verificare 
.a formei luptătorilor seiecționabili 
■șl (ca urmare a rezultatelor obți
nute) un prețios ajutor mtreiiorrîor 

«care vor alcătui reprezentativa ță- 
»rii pentru turneul în R.F. Germană 
••șl R. Cehoslovacă. Pe primul loc 
rîn cele opt categorii de greutate 
s-au clasat următorii: Gh. Szabad, 

iFr. Horvath, M. Solcz, Gh. Dumi- 
^-Bularca, M. Belușica, Gh.

niceanu (T. D.)' 6:54,0; junioare .,
(600 m.): W. Kliment

...LA ORADEA
Colectivul sportiv Flamura roșie 

din localitate a organizat o întrece
re de cros la care au participat 35 
de fete și 40 de băieți. Iată cîști- 
gătorii: fete (600 m.): ludith Reti 
(Progr.) — pe echipe Știința 23 p.; 
băieți (2.000 ni.): Geza Zanoni (E- 
nerg.) — pe echipe Energia 14 p.

Studentul la I.C.F., Constantin Dumitrescu a obținut duminică un 
frumos rezutat, sărind 1,91 m, la înălțime.

Cei mai buni 10 performeri 
la inot (stilul spate) in 1956

MASCULIN

100 m. (cea mai bună per
formanță în bazin de 50 m: A. 
Mă nd om 1:11,1 — 1956]:

1. A. Măndoiu (Dina no
Buc.) senior 1:11,1

2. D. Kaminski (Progr.
Buc.) 17 ani 1:11,2

3. R. Botz (C.C.A.J senior 1:12,4
4. M. Vasiliu (Știința Buc.)

16 ani 1:13.9
5. Gh. Enache (Dinamo

Buc.) senior 1:14,8
6. K. Kovats (Știința Buc.)

17 ani 1:14.9
7. Ov. Ionescu (C.C.A.J

senior 1:16.8
8. C. Mitu (Dinamo Buc.}

16 ani 1:17,0
9. L. Bernstein (Voința

Tim.) senior 1:17,0
10. A. Zahan (Dinamo Buc.)

18 ani 1:17.14

Media primilor 5 înotători: 
1956-1:12,6; 1955-1:13.1: 1954-
1:14,5; 1953-1:15^2; 1952-1:14,1;
1951-1:173.

Media primilor 10 înotători: 
1956-1:14,6: 1955-1:14,2; 1954-
1:15,9;- 1953-1:173; 1952-1:17.3: 
1951-1:190

FEMININ

100 m. (cea mai bună perfor
manță în bazin de 50 m.: Maria 
Both 1:15,8-1956):
1. Maria Both (Progresul

Tg. Mureș) 15 ani 1:15,8
2. Ecaterina Orosz (Progr.

Cluj) senioară 1:20,9
3 Lia Lukasz (Progresul

Cluj) 17 ani 1:24,5

DiN SALA FLOREASCA
Popovici, A. Șuii fi S. Szasz.

• Publicăm mai jos rezultatele 
întrecerilor de lupte desfășurate la 
Hunedoara In cadrul etapei a doua 
a campionatului de lupte pe echi
pe, rezultate cu care am rămas 
datori cetitorilor noșfri. Energia 
Reșița a învins Energia-Hunedoa
ra cu 8—4, Energia B. Mare fi Di
namo Satu Mare cu 12—4, Energia 
Hunedoara a întrecut Energia B. 
Mare cu 8—6 și Dinamo Satu Ma
re cu 13—3, iar Energia B. Mare 
a învins Dinamo S. Mare cu 11-3, 
Ni se relatează de asemenea că, 
la Hunedoara, antrenorul echipei 
locale (L. Kovacs) și-a permis o 
atitudine provocatoare față de ar
bitri, determin’nd prin acțiunea sa 
(la care a antrenat și o parte din 
public) pe aceștia să continue un 
meci, terminat prin tuș *n defavoa
rea unui luptător hunedorean deșt 
decizia fusese dată în unanimitate. 
Forurile de resort vor trebui să ia 
măsuri atît împotriva antrenorului 
citat, cit și a arbitrilor care au ma
nifestat o nepermisă lipsă de curaj.

In vederea noului sezon, comisia 
regională de alpinism Cluj a or
ganizat un curs la care participă 
peste 50 de tineri dornici să se 
Inițieze în acest sport. Cursul are 
ca scop pregătirea teoretică și prac
tică a noilor alpiniști și obținerea 
„Insignei de alpinist". După' termi- 

-narea cursului, (care va dura 5 săp- 
tămîni), vor avea loc mai multe es
calade în Cheile Turzil. (Iancu Tl- 
beriu-corespondent).

4. Eva Banffv (Locomot.
Cluj) 13 ani 1:25,4

5. Nicoleta Ștefănescu (Șc.
sn. tin.) 16 ani 1:26,0

6. Margareta Wittgenstein
(Știința Buc.) 16 ani 1:26,4

7. Maria Dan (Șc. sp. tin)
15 ani 1:28,7

8. fngnd Rothe (Știința
Buc.) 15 ani 1:28,8

9. .Mariana Iliescu (Din.
Buc.) 18 ani 1:29,0

10. Henriette Tincoca <CCA)
13 ani 1:29.0

Media primelor S: 1956-1:22.5;
1955-1.24.1; 1954-1:29.2; 1953-
1:29,5; 1952-1:30,5; 1951-1:33,2

Media primelor 19: 1956-1:25,4; 
1955-1:28,3; 1954-1:32,8; 1953-
1:33,9; 1952-1:33,9; 1951-1:36.3.

De la Comisia Centrală de giunnastică

Echipele fem\iine ]
titlul de camp.oane ale R. P. R.

Energia I și Știința au primij^ 
~ ~ ~, pe awiul 1956

la luna noiembrie a anului tre
cut antrenorul Asociației „Ener
gia", copiind rezultatele „Campio
natului Republican" pe echipe fe
minin disputat in zilele de 14-15 
octombrie 1956, a descoperit unele 
greșeli grave de calcul in foile de 
concurs ale campionatului ți a se- 
zisat Inspecția de gimnastică.

Inspecția constatind că, intr-a
devăr. greșelile de calcul făcute 
au denaturat clasamentul campio
natului, a sezisat Biroul Comi
siei Centrale de Gimnastică, care 
fiind insă descompletat prin ab
sența unor membri plecați la Mel
bourne, nu s-a putut întruni de- 
cit la data de 8 ianuarie 1957.

După discuțiuni îndelungate, 
ocazionate de cercetarea cazului. 
Biroul Comisiei Centrale format 
din: S. Licbtig, N. Buzea. Adina 
Stroescu, E. Nedelcovici, F. Papp, 
Fr. Cocsis, S. Manda Dr. Andrees- 
cu, Eva Lopu și A. Podlaha, pro- 
cedînd ia cercetarea tuturor foilor 
de concurs ale acesta’ —«mreonat 
a constatat că s-au rit ur
mătoarele greșeli de caicul:

1. la exercițiul la sol liber, la 
punctajul pentru Ticu Anica (Di
namo) s-a calculat un punct mai 
mult;

2. la exercițiul la sol liber, la 
punctajul pentru Băiașu Teofila 
(Dinamo) s-a calculat un punct 
mai mult:

3. la exercițiul la sol impus la 
punctajul pentru Popescu Geta 
(Dinamo) s-au calculat 20 sutimi 
mai mult.

Din cauza acestor greșeli, s-a 
constatat că intr-adevăr clasamen
tul proclamat nu este cel real.

Procedîndu-se Ia recalculare s-a 
stabilit următorul clasament final 
pe echipe feminin:

1.—Energia ți Știința <27,20 p.
3.—Dinamo 426,50 p.

Spre deosebire de 
multe alte întreceri, 
ciclocrosul pune de 
fiecare dată îrf fața 
sportivilor probleme 
noi, ridicate de profi
lul traseului, de lun
gimea și dificultatea 
porțiunilor de parcurs 
pe jos, etc. Tocmai 
de aceea, la ciclocros 
este foarte greu de 
dat un pronostic. De 
pildă, dacă porțiunile 
de alergare vor fi mai 
mari și mai dificile, 
victoria va fi mai ac
cesibilă celor bine pre
gătiți pentru cros (D. 
Dragomir, I. Mora- 
ru), iar dacă rulajul 
va precumpăni, atunci 
învingătorul va fi 
desennat dintre ru
tierii cunoscuți (C. 

Dumitrescu, N. Vasi- 
lescu, A. Șelaru). Am 
adus din nou în dis
cuție aceste caracte
ristici, proprii ciclo-

crosului, pentru că, de 
cîtva timp, în „ta
băra” cicliștilor, se 
discută aproape ex
clusiv despre viitorul 
cîștigător al „Cupei 
ziarului Sportul popu
lar” (oferită ciclocro- 
sistului care, dumi
nică dimineața, va 
reuși să treacă primul 

linia de sosire la' 
categoria avansați). 
Mulți acordă din nou 
credit multilateralului 
Constantin Dumitres
cu, campionul regio
nal de ciclocros. Alții, 
dimpotrivă, socotind 
că porțiunile de aler
gare vor fi hotărâtoa
re, cred că cei mai 
îndreptățiți să aspire 
la „Cupa ziarului 
Sportul popular” sînt: 
campionul din ultimii 
doi ani, Ion Moraru, 
și veșnicul său rival, 
D. Dragomir. Noi le

RELUAREA CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE DE PATINAJ 

între 7-10 martie. Ja MlercureR 
duc se vor desfășura în continuare 
campionatele republicane de patinaj 
viteză și campionatul republican de 
patinaj artistic. La aceste două 
competiții vor participa o serie da 
spor ivi din diverse centre ale tă
rii. Din informațiile obținute de la 
organizatori, la Miercurea Ciuc tem
peratura este scăzută, gheața pre- 
zentîndu-se în condiții bune pentru 
concurs. Previziunile meteorologica 
indică menținerea timpului priel
nic pentru întrecerile de patinaj.

ROMANUL „UNSPREZECE" IN 
DISCUȚIA SPORTIVILOR

• Sîmbătă 9 martie la orele 17, 
are loc în sala de festivități a 
C.C.FJS. cin str. Vasile Conta nr. «, 
convorbirea organizată de revista 
„FOTBAL" și colegiul de antrenori 
de fotbal între scriitorul Eugen 
Barbu și activiști, antrenori, arbi
tri și jucători de fotbal, pe mar
ginea romanului „UNSPREZECE".
REUNIUNE DE FILME SPORTIVE

Azi, cu începere de la ora ÎS,30 
va avea loc în sala de festivități a 
asociație: Dinamo o interecantă 

reuniune în cadrul căreia vor fi pre
zentate o serie de Ulme consacrate 
campJonatrfor mcndfaîe de volei de 
la Moscova, campionatelor europene 
de volei de la București, p.-ecum și 
un jurnal cu subiect sportiv. Reu
niunea este organizată din inițiativa 
echipelor feminine și masculine Di
namo București pentru jucătorii,

4. — Energia II
5. —Voința
6. —Flamura Roție

274,06 p.
242,00 p.
229,60 p.

In consecință. Biroul Comisiei 
Centrale a decis:

a. — anularea rezultatului pro
nunțat în ziua desfățurării cam
pionatului, de către secretariatul 
concursului;

b. — retragerea titlului de cam
pion pe echipe la gimnastică fe
minin pe anul 1956 echipei „Di
namo" proclamată campioană pe 
baza unui calcul grețit;

C. — proclamarea echipelor „E- 
nergia I ți Știința" care au dobîn- 
dit același număr de puncte, cam
pioane pe anul 1956.

Biroul Comisiei Centrale a con- 
statat că intocmirea greșită a cla
samentului se datorețte ușurinței 
și superficialității în îndeplinirea 
sarcinilor de care s-au făcut vino- 
vați directorul și secretarul gene
ral al concursului și ca'culatoarea 
pentru campionatul fem'n’n.

Față de aceste lipsuri. Biroul 
Comisiei Centrale a pronunțat ur
mătoarele sancțiuni:

1. — suspendarea pe timp de 
6 luni de la activitatea de arbi
traj a arbitrului de categoria Il-a 
Traian Predețeanu, care în cali
tate de director al concursului nu 
a supravegheat munca secretaria
tului;

2. — suspendarea pe timp de 6 
luni de la activitatea de arbitraj 
a arbitrului de categoria H-a 
Francisc Musham, care în calitate 
de secretar general al concursului 
nu a controlat onere’«t|e calcula
toarei Ionescu A' Aia:

3. — interzicerea utilizării pe 
viitor în concursuri de gimnastică 
a tovarășei Ionescu Aurelia, cal- 
cuîatoarea concursului feminin;

4. — pedepsirea cu avertisment 
a căpitanilor echipelor:

— Știința — Niculae Băiașu. 

acordă n... tuturor 
șanse de cîștig.

Și pentru cucerirea 
„Cupei campaniei a- 
gricole de primăva
ră” va fi o luptă tot 
atît de pasionantă. 
Asociațiile vor trebui 
să dovedească grija 
lor pentru creșterea 
tinerilor cicliști, deoa
rece în clasamentul 
general pe probe, care 
va decide pe cîștigă
tor, sînt adiționate 
punctajele obținute la 
juniori, semicurse o- 
raș și fete și — bine
înțeles — cele reali
zate la avansați.

Fără îndoială, com
petiția de duminică, 
organizată de asocia

ția Recolta, va fi 
un ultim examen îna
intea campionatului 
republican.

antrenorii și arbitrii ce vor lua parte 
la campionatele republicane de vo
lei care își încep desfășurarea Ia 17 
martie.

A LUAT SF1RSIT COMPETIȚIA 
DE VOLES „CUPA COMISIEI 

CENTRALE"
Iată rezultatele ultimei etape: fe

minin: Energia M.E.E. — Progresul 
C.P.C.S. 3—0 (12, 13, 0), Dinamo — 
Voința 3—0 (4, 8, 4). Masculin: Pro
gresul I.T.B. — Energia I.O.JÎ. 
(16—11, 14—16, 10—15, 15—13, 
Locomotiva — Dinamo 3 — 1,' 
15—5, 16—14. 15—Hi.

Cista a fost cîștigată de Progre
sul LT.B. (băieți; șl Dinamo (tete).

• Din inițiativa C.C.F.S./C.M. și 
a Comisiei Centrale de gimnastică, 
se vor organiza de către comitetele 
de cultură fizică regionale și lo
cale, între 10 martie și 30 i’.uiie, 
cursuri serale pentru antrenori și 
arbptri de toate categoriile. Curau! 
are ca scop reîmprospătarea cunoș
tințelor teoretlco-metodiee și prac
tice sir tuturor antrenorilor ari», 
trllor din R.P.R., precum și .prelu
crarea noului program de clasificare 
la gimnastică sportivă' și acroba
tică, problema noului regulament de 
arbitraj, a codului de punctaj cu 
anexele lui.

Vor fi mobilizați la aceste cursuri 
și glmnaști. ginnaste, profesori de 
educație fizică. După absolvirea 
cursului, el vor putera primi califi
cativul de instructori voluntari sau 
arbitri de categoria a IlI-a.

— Energia — Marcel Duncan.
— Dinamo — Caius Jianu 

care nu au confruntat notările din 
carnetele proprii cu rezultatele în
tocmite de secretariat.

Biroul Comisiei Centrale a decis 
a se semnala Direcției Instruirii 
Sportive, lipsurile Inspecției de 
gimnastică, lipsuri arătate prin 
aceea că nu a asigurat încadrarea 
posturilor de arbitri cu arbitri 
avînd calificarea corespunzătoare 
(tov. Ionescu Aurelia nu are cali
ficarea de arbitru) și nu a veri
ficat foile de concurs după cam
pionat.

Direcția Instruirii Sportive a 
constatat că Inspecția s-a făcut vi
novată de minimalizarea impor
tanței „Campionatului Republican 
pe echipe", desemnînd pentru pos
turi importante din organizare 
(directorul și secretarul general de 
concurs) arbitri de categoria Il-a 
și pentru postul de calculator o 
persoană care nici nu are califica
rea de arbitru.

A mai constatat de asemenea, că 
Inspecția a dat dovadă de ușu
rință în muncă, necontrolînd după 
terminarea campionatului foile de 
concurs, astfel că, greșelile făp
tuite s-au descoperit întîmplător 
și abia după o lună.

Față de cele de mai sus:
— Comitetul pentru Cultură Fi

zică și Sport de pe lîngă Consi
liul de Miniștri, a aprobat Deci
zia Biroului Comisiei Centrale de 
Gimnastică privind atribuirea ti 
țiului de campion pe echipe fe
minine pe anul 1956, echipelor 
asociațiilor „Știința și Energia" 
s-a declarat de acord cu sancțiu
nile aplicate arbitrilor și a sanc
ționat pe Inspectorul de gimnas
tică cu mustrare scrisă cu aver 
tisment



EcNipelfl provinciate de volei se pregătesc 
pentru campionatul republican

Ce fac echipele 
noastre de volei 
în vederea cam
pionatului?

Iată întrebarea 
care frămîntă în 
ultimul timp pe 
amatorii acestui 
spoit. Mai sînt cî- 
teva zile și tribu
nele vor fi din 
nou pline: începe 
campionatul repu
blican masculin și 
feminin pe 1957

Despre pregăti
rile făcute pînă 
acum de echipele 
din țară, ne-au 
scris coresponden
ții. Să le dăm cu 
vîntul-

SPERANȚELE Aspect dintr-un meci d in campionatul de anul
SIRIENILOR... trecut, dintre Știinta I.C.F. si Voința Sibiu, dis-

• r : CD.Ab • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

Antrenorul — factor principal Juniorii—pe plan local

... , , putat în sala...sini legate de atunci cu 3_0
echipa feminina
VOINȚA, care a avut și în anii 
trecttți o comportare frumoasă. Si- 
biencele s-au antrenat de astă dată 
cu mai multă grijă ca în anul tre
cut. Corespondentul nostru C. 
Mustață remarca într-o scri
soare „ferma foarte bună mani
festată de întreaga echipă, și în 
special de Eugenia Bojiță, Maria 
Roman și Stela Boaru. Progrese 
foarte mari a realizat Maria Bo- 
tezan care se impune ca una din
tre trăgătoarele de bază ale echi
pei”. Săptămîna trecută, Voința 
s-a deplasat la Alba lulia, unde 
a întrecut cu 3-1 pe noua promo
vată, Progresul Alba lulia.

O SCRISOARE PRIMITA 
DIN ARAD...

...se referă la pregătirile echipei 
masculine ȘTIINȚA, în vederea 
începerii campionatului. Emeric 
Grunwald, corespondentul nostru, 
i-a întîlnit pe jucători în sala de 
gimnastică a școlii profesionale 
metalurgice „Oh. Dimitrov”. An
trenamentele, conduse de N. Jî- 
taru, cuprind exerciții de pregăti
re fizică generală, gimnastică, 
atletism (crosuriȚ, și alte spor
turi complimentare, punîndu-se un

Azi la StMktota începe cea de > XXIV-a ediție 
a camionetelor momirate te tenis te masă

(urmare din pag. 1)

In legătură cu problema pale
tei cu burete, foștii campioni mon
diali Barna și Bergman au de
clarat Angelicăi Rozeartu că ei 
sint pentru interzicerea acestui 
gen de palete și chiar dacă Con
gresul va hotărî altfel, în Anglia 
probabil, că ele nu vor mai fi ad
mise. interesante aprecieri dacă 
ținem seama și de faptul că preșe

Tineri» noștri schiori la startul unei competiții 
internaționale in Iugoslavia

Aseară a părăsit Caoitaia, pie- 
cînd în iugoslavia, 5 tineri schiori 
(Kurt Gohn, Petre Clinei, Cornel 
Tăbăraș, Horst Hanisch și Gh. Bă
lan), care vor participa ia con
cursul internațional de juniori al 
țărilor alpine, ce se va desfășura 
între 9—10 martie, în localitatea

• Dintre cele 614.441 variante de
puse la concursul de duminică 3 
martie, peste 8.000 au obținut pre
mii în bani (lăsîruj bineînțeles la o 
parte cele cu „0“ rezultate). Cinci
zeci ce variante dintre acestea au 
obținut premiul I în valoare de cite 
3.868 Iei.

Fă'cînd o simplă cercetare a scrip- 
telor, am constatat că cele 53 pre
mii au lost obținute pe regiuni, ast
fel: București 15, Bacău 1, Cluj 3, 
Constanța, Craiova 3, Galați 2, Hu
nedoara 6. Iași 1, Oradea 5, Pitești 
1, Ploești 3, Stalin 3, Suceava 2, 
Timișoara 2, R.A.M. 1.

Premiul II a fost obținut de 862,8 
variante cu 11 rezultate exacte reve
nind fiecărei variante cite 269 lei.

Premiul III a fost obținut de 
7.412.39 cu 10 rezultate exacte reve
nind fiecărei variante cîte 45 lei.
• Concursul de duminică 10 mar

tie 1057 prezintă un inlteres deosebit 
datorită conținutului său. Pentru a 
veni în ajutorul participanților dăm 
mai jos cîteva informații în lecătură 
cu echipele cuprinse în profțramul 
ce duminică.

La Genoa vor reintra Canapelele 
și Becatlinl. Delflno este în repaus. 
Da Sempdoria nu au luat parte la 
antrenament toți jucătorii, însă du
minică vor reintra Conti șl Tortul. 
Echipa Milano a anunțat că inten- 

Floreasca, Bucureștencele au învins 
Care va fi rezultatul anul acesta? 

accent deosebit pe pregătirea teh
nică și tactică. Dar, ne scrie E. 
Grunwald, antrenamentele nu au 
loc în condițiile cele mai bune 
din cauza sălii neîncăpătoare. Lo
tul echipei este compus din Hu
ber, Ghergaru, Săplăcan, Ristu, 
Tonenchi, Laposciac, Săbău, Hara- 
sim, Vladislav, Pavel.

DESPRE REPREZENTANȚI! 
'VOLEIULUI TIMIȘOREAN

ȘTIINȚA Timișoara dorește ca 
în actualul campionat să aibă o 
comportare constant bună, spre 
deosebire de anul trecut, cînd, 
după un început bun, a cedat pa 
sul. Pentru a evita o nouă că
dere, antrenamentele au început 
din vreme. După cum ne infor
mează corespondentul P. Arcan, 
„lotul redus de anul trecut a fost 
completat cu elemente tinere, ta
lentate, care printr-o muncă se
rioasă vor reuși să se integreze 
perfect în echipă. Iată componența 
lotului: Perțache, Boldur, Ciobo- 
tariu, lonescu, Mirșan, Mircioiu, 
Ursit, Popescu, H. Munteanu, V. 
Munteanu, Coste, Cozonici, Gli- 
gorovici, Goloșie".

dintele Federației I niernaționate 
de Tenis de Masă, Montagu, este 
englez!

Așa cum am mai anunțat, re
prezentativa masculină a RJ’.R- 
va juca în prima zi cu echipele 
Luxemburgului și Scoției, iar în 
cea de a doua Cu Belgia și Por
tugalia. Echipa noastră feminini 
intilnește astăzi formațiile Fiți- 
landei șl Irlandei, iar mîine Iugo
slavia, Polonia și Suedia.

Jahorina. Acest concurs se află la 
a treia ediție și ia ei participă ju
niori din Franța, /talia. Austria, 
Elveția, Germania Occidentală, Ro- 
mîru'a și Iugoslavia. Antrenorul ju
niorilor noștri este maestrul spor
tului Vasele lonescu.

jponosport
ționează să lase tn rupees pc Sohlaf- 
fino.

Meciul restanță Angers — Monaco 
se va juca astăzi la Angers.

O Pentru a putea însă indica cele 
mai bMne pronosticuri la acest con
curs. consultați revista „Programul 
Pronosport44 din această săptămînă 
care cuprinde cele mai prețioase 
materiale in acest sens, printre care 
amintim:

— Buletinul Săptâmînii.
Clasamente camp, italian și fran

cez (clasamentele general, acasă și 
deplasare).

— Tabloul documentar.
— Etc.
Totodată, iubitorilor fotbalului din 

țara noastră I. S. Pronosport le-a 
rezervat o plăcută surpriză: în cu- 
rînJ va apare cartea ,,Fotbalul nos
tru4* care cuprinde un interesant 
material despre fotbalul din țara 
noastră între anii 1905—1957.

Din sumar remarcăm: Istoria fot- 
L aiul ui; începuturile fotbalului la 
noi; Fotbalul nostru după 23 August;

Mai mult ca oricînd, recenta 
consfătuire pe țară a antrenorilor 
a subliniat pe de o parte unita
tea și pregătirea tehnicienilor 
noștri, iar pe de altă parte ne
cesitatea îmbunătățirii permanente 
a muncii lor. Discuțiile care au 
urmat după fiecare referit, au 
dovedit de altfel o tendință accen
tuată în această direcție. Fiecare 
antrenor este conștient de sarcina 
ce-i revine pe linia îmbunătățirii 
muncii sale. Conținutul discuțiilor 
și mai ales orientarea lor spre 

problemele tehnice ale fotbalului 
nostru, au marcat o diferență des
tul de mare față de nivelul tre
cutelor consfătuiri. Faptul acesta 
a și contribuit, de altfel, la reușita 
consfătuirii. Și succesul ar fi fost 
și mai mare dacă, din păcate, nu 
s-ar fi constatat o pasivitate din 
partea antrenorilor echipelor de 
categorie A. Participarea lor Ia 
discuții a fost neînsemnată, cons

tituind poate singurul aspect ne
gativ important al acestei consfă
tuiri. Nu ne putem explica a- 
ceastă atitudine de nepăsare toc
mai din partea echipelor pe seama 
cărora cad cele mai multe din 
sarcinile importante ale fotbalului 
nostru în primul an din planul 
de perspectivă pe patru ani.

Și fotbalul nostru are numeroa
se sarcini în acest an: turneul 
F.I.F.A.-juniori, participarea la Jo
curile sportive internaționale prie
tenești de ia Moscova, meciul a-

(iugosla-

3

• Torpedo Russe (R.P. Bul-i 
garia) va juca duminică la] 
București cu Energia Electro-' 
magnetica. <

ȘTIRI
Programul turneului echi- 

Makedonikos-Salonic (Gre- 
a fost astfel alcătuit: la 

24
Progresul 
la Oradea 
31 martie.’

pai
cia)
București cu Progresul la 
martie, la Sibiu cu 

“Sibiu la 28 martie șl 
cu Progresul ICO la

• Beogradski SK 
via) a propus Științei Thni-i 
șoara un joc între 10 și 24] 
martie. Timișorenii nu au râs-1 
puns încă, deoarece la Țimi-i 
șoara nu au teren practicabili 
și In prezent caută un teren în] 
alte orașe, printre care Ploești.i

TURNEUL ECHIPEI FEMININE
POLONEZE DE VOLEI START 

ÎN TARA NOASTRĂ
SIBIU, 6 (prin telefon).—Repre

zentativa de volei a asociației 
Start- (R.P. Polonă) și-a început 
turneul în țara noastră susținînd 
în localitate primul său meci în 
compania echipei Voința Sibiu de 
care a dispus cu scorul de 3—0 
(II, 6, 9). Publicul sibian a aplau
dat jocul superior prestat de polo
neze.

Comei Pitaru și C. Mustață— 
corespondenți.

Figuri de jucători si antrenori; da- 
samente și rezultate ale campiona
telor și edițiilor Cupei; Intîlnirile 
internaționale ale țării noastre și de 
pe întreg globul, etc. Prezentarea 
cărții este de asemeni plăcută și 
atrăgătoare.

3 Pentru concursul de duminică 
10.III I. S. Pronosport acordă în 
continuare următoarele premii pen
tru variantele cu ,,0“ rezultate:

O motocicletă I. J. de 350 cmc. 
pentru participantul cu cel mai mare 
număr de variante cu ,,0“ rezultate.

— O motocicletă Jawa de 125 cmc. 
pentru participantul următor cu cel 
mai mare număr de variante cu „0“ 
rezultate.

Prin tragere din urnă: o motoci
cletă Jawa de 125 omc., 3 apa.'ale 
ratio, 2 cupoane a cîte 3 m. ștofă 
import.

O Participanții din Capitală care 
au obtinut premii în bani la con
cursul Pronosport nr. 9 din 3 martie 
sînt înștiințați că își pot ridica pre
miile mîine « și sâmbătă 9 martie 
începînd de la ora 17 la agențiile 
proprii Pronosport din raioanele 
unde și-au depus buletinele.

q I. S. Pronosport face cunoscut 
că astăzi d. a. la orele 18 va avea 
loc la agenția centrală din Calea 
Victoriei 9 o consfătuire cu partici
panții. 

mical cu Belgia, întîlnîrile selec- 
țicnatei de tineret cu Anglia, Ir
landa și Polonia și mai ales par
ticiparea Ia preliminariile campio
natului mondial. Toate acestea vor 
pretinde un efort înzecit și chiar 
însutit din partea echipelor de ca
tegorie A, din partea tuturor an
trenorilor. De modul cum vor înțe
lege să muncească, de respecta
rea și în special aplicarea îndru
marului pe anul 1957 va depinde 
îndeplinirea importantelor sarcini 
ale activității fotbalistice. In a- 
ceastă acțiune, antrenorilor ie re
vin îndatoriri de seamă. In pri
mul rînd, trebuie să fie și mai 
preocupați de continua ridicare a 
nivelului lor profesional, de co
rectitudinea activității lor, de pres
tigiul pe care trebuie să-l cîștige 
în fafa jucătorilor și conducă
torilor, printr-o atitudine fermă 
și competentă. Toți laolaltă au 
datoria să vegheze și să impună 
respectarea și aplicarea îndru
marului, sezisînd organele de con
ducere a fotbalului ori de cîte 
ori constată abateri. Lucru pe care 
nu l-au făcut pînă acum. Dim
potrivă, unii antrenori nu numai 
că nu au semnalat — de pildă — 
cazuri de goană după jucători 
gata formați, dar s-au ocupat di
rect de probleme de transfe
rări, alunecind astfel pe panta 
periculoasă deschisă de unii con
ducători. Cunoașterea și respec
tarea regulamentului de funcțio
nare constituie o altă sarcină a 
antrenorului. Din practică s-a con
statat că sînt antrenori care nu 
cunosc regulamentul de la baza 
activității lor și de aici au izvorît 
imixtiunile conducătorilor în trebu
rile tehnice sau desfacerile de 
contracte (cazul lui Lengheriu sau 
a! lui Pavlovici, care figura ca 
antrenor și salariul II lua.- Ta- 
bacu...).

In mod special, antrenorii tre
buie să-și concentreze atenția asu
pra obiectivelor tehnice ale fotba
lului nostru. Anul acesta ei tre
buie să pună accent deosebit pe 
îmbunătățirea și perfecționarea 
tehnicii individuale și pe respec
tarea principiilor sistemului de 
joc cu „trei la fund".

îndeplinind toate acestea, an
trenorii vor realiza ci înșiși ceea 
ce revendică de fiecare dată: 
stabilitatea lor la colective.

Bineînțeles că în activitatea lor 
ei au nevoie și de sprijin și co
legiul central și colegiile din țară 
au datoria s-o facă în mod per 
manent prin îndrumare și con
trol. In special colegiile din țară 
pot desfășura o activitate eficien
tă transformîndu-se în adevărate 
cabinete tehnice. Pentru aceasta 
însă, e nevoie să-și organizeze 
munca în consecință, orientindu-se 

6pre problemele tehnice ale fot
balului și nu spre cele organiza- 
toric-administrative, cum a făcut 
de pildă colegiul de antrenori 
Oradea, în opt ședințe ținute a- 
nul acesta.

Desigur, problemele ridicate de 
consfătuire nu se rezumă la cele 
semnalate mai sus. Toate Insă, 
duc la aceeași concluzie: antre
norii sint și rămin factori prin

cipali în dezvoltarea calitativă a 
fotbalului nostru. Consfătuirea le-a 
venit în ajutor cu referate și în

drumări prețioase desfășurării 
muncii lor. Rămine ca ei să le 
pună în practică contribuind ast
fel Ia atingerea obiectivelor fot
balului din țara noastră.

Stadionul Republicii a găzduit ieri după amiază în t îl ni rea dc fotbal 
dintre echipele C.C.A. și Dinamo 6. Rezultat final 1-1 (0-1).

In clișeu: Alexandnescu în luptă cu portarul dinamovist Bătrîn și cu 
apărătorii Dănuiescu, Szabo și Nacu (Foto; N. NICULESCU>

Multă atenție trebuie acordată 
în primăvară și activității echi
pelor de juniori. Ca și cele de ca
tegorie A, B și C, formațiile de 
juniori vor disputa în primăvară 
o competiție tranzitorie, după nor
me pe care Comisia centrală le-a 
adus la cunoștință printr-un co
municat publicat în timp util. To
tuși, pentru că mai sînt nedumeriri 
asupra felului în care trebuie or
ganizată în primăvară activitatea 
competițională a juniorilor, reve
nim cu cîteva precizări Competi
ția rezervată juniorilor din colec
tivele de categorie A, B și C se 
numește „Cupa .Juniorilor" și va 
fi organizată NUMAI PE PLAN 
REGIONAL, de către comisiile re
gionale de fotbal. Seriile vor fi de 
maximum 6 echipe ; dacă sînt mai 
mult de 6, se vor alcătui două 
sau mai multe serii, capii de serie 
urmînd să desemneze un cîștigă- 
tor prin jocuri simple. In regiunile 
unde sînt mai puțin de 6 echioe, 
de pildă 4 sau 5. numărul vă 
fi completat cu formații locale 
considerate mai puternice; în caz 
că sînt numai 1—3, atunci echi
pele din campionatul republican 
de juniori vor fi introduse în com
petiția locală. Paralel cu comoeti- 
ția echipelor de juniori renubli- 
cane se vor organiaa întreceri lo
cale pentru celelalte formații de 
juniori (oraș, raion). întreaga 
activitate a juniorilor va fi planifi
cată pe perioada 14 apțilie — 22 
iunie.

Pregătirile se intensifică
Primele jocuri oficiale se apro

pie cu pași repezi, spre satisfac
ția iubitorilor de fotbal, dornici 
să-și reia locurile în tribunele sta
dioanelor. Meciurile foștilor jucă
tori i-au încălzit... Echipele își 
continuă pregătirile, de data a- 
ceasta mai mult în jocuri de ve
rificare. Duminică au avut loc nu
meroase asemenea partide, în
cheiate cu concluzii interesan'e 
privind stadiul de pregătire al ju
cătorilor, și cu următoarele re
zultate :

Oțelul Roșu: Energia Metalul — 
Știința Timișoara 2—11 (0—5).
Au marcat: Ciosescu (5), Manclu 
(2), Lereter, Gîrleanu, Brinzei șl 
Cojereanu, respepiv Titel și Cer
nea. Oradea: Progresul — Voința 
Oradea 3—0 (1—0). Au marcat: 
Vaczi, C. Bartha și Demien. Mo- 
reni: Energia — Energia Flacăra 
Ploești 3—2 (3—î). Au marcat: Ca- 
poianu (2) și Dumitru, respectiv 
Mălăeru șl Dumitrescu (11 m.). 
Timișoara: Locomotiva — Dinamo 
Timișoara 5—1 (1—1). Au mar
cat: I. Covaci (3), Lengyel și Fe- 
renez, respectiv Hiipfl.

Luni, Dinamo București s-a an
trenat în compania Energiei Elec
tromagnetica. Scor: 7—1 (4—0).

Pregătirile prin astfel de jocuri 
vor continua în tot cursul acestei 
săptămîni, ca șl în săptămînile 
viitoare. Astăzi, Dinamo București 
primește replica echipei Energia 
uz. „T. Vladimirescu", iar dumi
nică probabil pe aceea a formației 
Dinamo Bacău. Progresul București 
va juca duminică cu Știința Bucu
rești. In țară: Știința Cluj — Di-: 
namo Orașul Stalin, Știința Tfani-: 
șoara — Energia Minerul Petro
șani, Energia 1 Mai Ploești — E- 
nergia St. Roșu Orașul Stalin, 
Flamura roșie Arad •—■ Energia 
Metalul Arad, Energia Flacăra 
Ploiești — Energia Flacăra Mo- 
reni.



Echipa de rugbi a C.C. A. 
$ din nou învingătoare 
l în R. D. Germană

In continuarea turneului pe care \ 
îl întreprind în R.D. Germană, a 
rugbiștii Casei Centrale a Arma- a 
tei au susținut ieri după amiaza X 
la Postdam un nou joc cu formația a 
Stahl din Heningsdorf. Rugbiștii a 
romîni au făcut o reușită demons- 
trafic, învingîndu-și adversarii cu \ 
categoricul scor de 18—0 (5—0). j 
La această victorie au contribuit 
deopotrivă toți jucătorii care au >' q 
nițiat acțiuni spectaculoase, cu nu- 
meroase pase la mină, calegînd a- a 
plauze Ia scena deschisă. Au mar- j 
cat Cojocaru, Lazarache, Marina- £ 
che și Penciu, fiecare cîte o încer- (? 
care, trei dintre ele fiind transfor- (/ 
mate de Penciu. a

CLASAMENTUL FINAL: 1 SUEDIA, 2. U.R.S.S., 3. CEHOSLO
VACIA. IN ULTIMUL MECI: U.R.S.S.—SUEDIA 4—4

(0-2, 4-0, 0—2).

A luat sfîrșit campionatul mondial de hochei pe gheață

MOSCOVA, 5 (serviciul nostru 
radio)'. Ultima zi a campionate
lor mondiale de hochei a progra
mat întîlnirea dintre echipele 
Uniunii Sovietice și Suediei al 
cărei rezultat avea să decidă 
echipa campioană europeană și 
mondială pe anul 1957. In timp 
ce suedezilor le ajungea un meci 
nul pentru a cuceri titlul, jucăto
rii sovietici aveau neapărat ne
voie de o victorie pentru a-și 
păstra titlurile pe care le de
țineau.

FARA BOBROV Șl BABICI
Echipele U.R.S.S. și Suediei 

au luptat cu tot elanul pentru 
obținerea victoriei. Trebuie să 
menționăm că în acest joc echipa 
Uniunii Sovietice a fost lipsită de 
aportul a doi dintre cei mai buni 
jucători și anume Bobrov — că
pitanul echipei U.R.S.S. — și Ba- 
b:ci care — răniți în întîlnirile 
anterioare — au fost opriți de 
medic să joace.

IN MIN. 14: 2—0 PENTRU 
SUEDIA

Suedezii, cărora le era sufi
cient un rezultat de egalitate, 
și-au bazat jocul pe apărare și 
numai in momentele prielnice au 
atacat prin surprindere. Din pri
mele minute jucătorii sovietici au 
impus un tempo extrem de rapid 
și au atacat continuu poarta oas
peților. Acei care deschid sco
rul sînt însă suedezii. In min. 10 
de joc. Nilsson interceptează pu
cul pasat de Petersson și înscrie 
ne lîngă Pucikov care părăsise 
ooarta. Nu trec decît 4 minute 
si apărarea echipei sovietice, care 
încetinise ritmul de joc este sur
prinsă de atacul suedez; Johans
son intră în posesia pucului, pa
sează lui Lindstrom și acesta ri
dică scorul la 2-0, mareînd pe 
lîngă Pucikov care nu se aștept»' 
la acest șut.

A început meciul de șah 
BOTVINIK--SMISLOV

La 5 martie s-a jucat prima par
tidă a meciului de sah pentru cam
pionatul mondial dintre marii mae
stri sovietici M. Botvinik și V. 
Smîslov. Conform tragerii la sorți 
Botvinik a avut albele. El a ales 
un sistem de desfășurare, cunoscut 
sub numele de „deschidere engle
ză". Smîslov a jucat foarte origi
nal, ocolind Cutie obișnuite ale teo
riei. După schimbul figurilor, ini
țiativa a trecut de partea negrelor. 
Smîslov și-a creat un pion liber, 
foarte periculos, pe aripa damei. 
Partida s-a întrerupt intr-o poziție 
ia care șansele negrului sînt evi
dent mai bune.

Iată mai jos desfășurarea parti
dei oină la întrerupere:

Alb : Botvinik Negru: Smîslov 
l.c4 Cf6 2.Cc3 g6 3.g3 Ng7 4 

Ng2 0-0 5.e4 co 6.Ce2 Cc6 7. 0-0 
dfi 8.a3 Nd7 9.h3 Ce8 10.d3 Cc7 11. 
Tbl Tb8 12.Ne3 b5 13.c4:b5 C:b5 
14.C+5 T:b5 15.d4 Dc8 16.d:c5 d:c5 
17.Rh2 Td8 18.Dcl. Cd4 19 Cc3 Tb7 
2O.f4 Nc6. 21.Tf2 a5 22.Dfl Cbo 23 
«5 C:c3 24.b;c3 N:g2 25.T:g2T:bl 
26.D+1 Dc6 27,Td2 T:d2 28.N:d2 
<•4 29.Ne3 f6 30.Nd4 Ri7 31.Ddl 
a4 32.De2 Dd5 33.Rgl Nf8 34.f5 
f:e5 35.f:g6 + h:g6 36.N:e5 e6 37 
Df2+ Re8 38.DÎ6 N:a3 39.D:g6 + 
Pd7 40 Dh7+ Ne7.

★
La reluarea partidei, Botvinik s-a' 

recunoscut învins, astfel că Smîslov 
conduce în meci cu 1—0.

O fotografie care exprimă forța în atac a dinamoviști'or bucureș 
teni : Covaci (Dinamo) a pătruns singur printre trei apărători timi
șoreni și înscrie imparabil. (Foto: I. Mihăică)

IN MIN. 40: 4-2 PENTRU 
U.R.S.S.

In repriza secundă jucătorii so
vietici desfășoară un joc de un 
înalt nivel și excelează în special 
prin viteză scoțîndu-și permanent 
adversarii din dispozitivul de 
apărare. Hocheiștii sovietici con
struiesc acțiuni de o înaltă măies
trie și reușesc să înscrie 4 goluri. 
Primul este înscris de Alexandrov 
în min. 33 după o perioadă de 
dominare totală a echipei sovie
tice. Jucătorii sovietici continuă 
să atace și în min. 37 Tregubov 
aduce egalarea. încurajați de pu
blic, jucătorii sovietici continuă 
să domine și în min. 39 Hlîstov 
înscrie cel de al treilea punct at 
echipei sale, iar cu cîteva secun
de înainte de terminarea reprizei. 
Sologubov, interceptînd o pasă a 
lui Jiburtovici înscrie cel de al 
4-lea gol. Echipa sovietică con
duce cu 4—2

IN MIN. 49: 4-4...
In ultima repriză jucătorii so

vietici continuă să preseze însă 
echipa suedeză schimbă tactica. 
Renunță la jocul strict de apă
rare, face un joc deschis și ini
țiază atacuri prin surprindere. In 
min. 42 Lindstrom reduce scorul» 
la 3—4, iar în min. 49 Măăttă 
scapă de apărarea echipei sovie
tice și înscrie al 4-lea gol. Sco
rul este 4—4.

Cu un minut înainte de sfîrșitut 
jocului, antrenorul echipei so
vietice. Cernîșev, încearcă ulti
ma posibilitate. Scoate din poartă 
Pe Pucikov și trimite pe gheață 
6 atacanți. Jucătorii suedezi 
sînt din nou masați în fața 
porții lor însă reușesc să men
țină rezultatul. In felul acesta 
echipa Suediei cîștigă titlul de

(Urmare din pag. 1.) 

torta lui Cristoloveanu sau Birsan. 
lntradevăr, Schemmel este mai 
calm și realizează 55,8 sec. fără 
să fi căzut sau să fi avut ezitări. 
Iată însă că el este întrecut și de 
alți schiori din formația noastră 
reprezentativă, ca M. Bîră (53,8), 
N. Pandrea (52,4), tînărul Petra 
Clinei (55,6) și este egalat de ju
niorul Kurth Gohn. Nu departe de 
acest pluton fruntaș se află Ion 
Letcă și Aurel Atbert

MANȘA A DOUA NE-A DAT 
EMOȚII

Dezamăgirea pe care ne-a pro
dus-o comportarea schiorilor aus
trieci, nu a putut eclipsa satisfac
ția excelentei comportări a repre
zentanților noștri. Victoria nu mai 
putea fi pusă la îndoiala. Ocupînd 
primele 5 locuri, după prima man
șă, ei trebuiau să le păstreze mă
car pe primele două sau chiar 
trei in următoarea manșă. Totuși, 
aceasta începe sub auspicii dintre 
cele mai nefavorabile: Cristolovea
nu cade după primele porți și 
pierde un timp imposibil de refă
cut Bîrsan ține și de data aceasta 
să-și urmeze colegul și prietenul și 
cade cam în aceeași porțiune. Din- 
tr-o dată, șansele noastre s-au re 
dus simțitor și doar Bîră ori Pan
drea, aflat: mult mai aproape ca 
timp de Schemmel mai pot obține 
victoria. Cu emoție îi urmărim pe 
oaspeți, care se acomodează mult 
mai bine cu felul de așezare a 
porților din această manșă și rea-

campioană mondială și europeană 
pe anul 1957. Echipele au aliniat 
următoarele formații: UNIUNEA 
SOVIETICA: Pucikov-Sidorenko,
Sologubov, Jiburtovici, Tregubov- 
Uvarov, Grebenikov, Kostîleov- 
Loptev, Alexandrov, Cerepanov- 

Pantiuhov, Hlîstov, Gurișev. SUE
DIA: Flodquist-Stolz, Bjorn, Sver- 
berg. Larsson-Mâăttâ, Johansson, 
Lindsfrom-Pettersson. Nilsson, 
Lundvall-Ahlen, Eriksson, Oe- 
berg.

In ultima zi s-au mai înregis 
trat rezultatele: Cehoslovacia- 
Polonia 12—3; Finlanda-Japonia 
5—2; R. D. Germană-Austria 3-1. 
Clasamentul definitiv al campio
natelor se prezintă astfel-
Suedia 7 6 1 0 S2-.ll 13
U.R.S.S. 7 5 2 0 77: 9 12
Cehoslovacia 7 5 1 1 .66: 9 11
Pmlanda 7 4 0 3 28:33 8
R.D. Germană 7 3 • 4 23:48 S
Polonia 7 2 0 3 25:45 4
Japonia 7 0 1 6 9:61 1
Austria 7 0 1 6 10:82 1

Boxerii craioveni au debutat victorioși 
in H. P. Polonă

VARȘOVIA, 6 (prin telefon) — In cadrul primei intilniri pe care a 
susținut-o în R. P. Polonă, reprezentativa de box a regiunii Craiova a 
avut de înfruntat, la Krakovia. o redutabilă selecționată locală. Cu 
toate că în formația gazdelor figurau numeroase elemente de prima 
mînă (Kowalski, Kudlacik, Zielinski ), craiovenii au reușit să obțină 
o frumoasă victorie la scorul de 12—8. Cel mai bun om din lotul Craio- 
vei a fost maestrul sportului Petre Zaharia. Iată acum rezultatele teh
nice: muscă: V. Vintilă (C) b. K. O. t. rep. II Wend’s! (K); cocoș: 
fiuzinski (K) b. dese. N. Mosciuc (C); pană:_ D. Prunoiu (C) b. p. 
Kowalski (K) ; semiușoară: Dragosz (K) b. p. Gh. Buzatu (C); ușoară: 
Paklawski (K) b. p. Matei Godeanu (C); semimiilocie: M. S toi an (C) 
b. p. Kudlacik (K); mijlocie-ușoară: Zielinski (K) b. ab. rep. II Ion 
Dobre (C); mijlocie: Petre Deca (C) b. p. Hodorowskj (K); semigrea: 
P. Zaharia (C) b.p. Kapczak (K); grea: V. Mariuțan (C) b. K.O.t. rep. 
II Bialok (K).

T>E LA SINAIA
Uzează timpuri bune. Schemmel 
este înregistrat cu 50 sec., de de
parte cel mai bun timp gînă în 
acel moment.

Pornește M. Bîră și odată cu ef 
speranțele noastre se reîniiripea- 
ză. Va reuși el să se stăpinească 
mai mult decît Cristoloveanu și 
Bîrsan sau va forța peste posibili
tăți și va ieși din cursă? Bir? este 
un concurent cu experiență și cu 
mult simț tactic. Ne gîndim la 
toate acestea în timp ce el se a- 
propie vertiginos de porțiunea în 
care căzuseră Birsan și Cristoio- 
veanu. Trece cu bine și se avîntă 
spre următoarele porți. Atent, dar 
fără a se teme. Bîră atacă cu pre
cizie șl calm fiecare poartă și cind 
trece, în sfîrșit, ’inia de sosire (ah 
ce cursă lungă 1) crainicul ne tre
zește din încordare anunțînd un 
timp sub cel al lui Schemmel: 49,0 
sec. Am cîștigat! Poale chiar și lo
cul II, deoarece Pandrea are Și el 
un cuvînt de spus. Intr-adevăr, 
„Cîșu“ coboară admirabil (poate 
îl va depăși și pe Bîră), dar cade 
tocmai unde nimeni nu se aștepta 
șl pierde secunde prețioase. Totuși 
termină cursa și cîștigă un sur
prinzător loc III.

Cu liniștea pe care ne-a adus-o 
siguranța primului loc, admirăm 
comportarea tinerilor noștri schiori 
Petre Clinei, care și-a încîritat

mo mori a asm 
amen ihpubi saiî k nanoiml sala

Budapesta—București (feminin) 10-4 (5-2)
După aproape trei luni de pa

sionantă desfășurare, concursul re
publican de handbal de sală pen
tru echipele masculine a luat sfîr
șit marți seara în sala Floreasca. 
Învingătorul ? Unul neașteptat dar 

care își merită pe deplin titlul, 
datorită în special grijii cu care 
s-a pregătit în vederea întreceri
lor finale. Echipa cîștigătoare. DI
NAMO BUCUREȘTI, a probat e- 
vident că este superioară tuturor 
echipelor, întrecîndu-1* de o ma
nieră concludentă.

Finala, disputată între Dinamo 
București și Știința Timișoara, 
a avut o desfășurare destul de 
modestă, dinamoviștii cîștigîndde 
o manieră categorică: 19-11 (11-1). 
Apărîndu-se foarte atent, agresiv, 
nelăsînd timișorenilor nici o „bre
șă", și în plus beneficiind de a- 
portul unui portar în formă ex
cepțională (Mihai Redl), bucu- 
reștenii nu le-au permis adver
sarilor nici un fel de inițiativă. 

Este foarte adevărat că Știința 
Timișoara, lipsită de aoortul lai 
Moser (abia acum a reeșit cît de 
mult se sprijină echipa pe 3<_est 
jucător), și cu un portar (Barbu) 
fără promptitudinea obișnuită, a 
fost o „pradă" relativ ușoară pen
tru puternica, hotărîta și ambi
țioasa formație a dinamovlștilor 
bucureșteni. Au marcat: Ivănescu 
(7), Covaci (3), Tănăsescu (3), 
Martini (4). Vlase și Rîstoiu pen
tru învingători. Lache 14). Sil- 
vestrovici (3), Jude (2). Bara (?) 
pentru învinși.

In schimb, înfrecerea pentru 
locurile 3 și 4 a dat naștere unui 
pasionant duel între formațiile 

C.C.A. și Dinamo Orașul Stalin. 
Partida a avut o desfășurare și un 
epilog (prelungiri de două oii!)1 
puțin obișnuite, reflectate și în 
scorul final : 25—25 (14—13; 8—9:
2-2;  1-1).

Un punct de onoare pentru am
bele echipe îl constituie faptul că, 

prietenii din Sinaia, orașul său 
natal, Kurth Gohn, la fel de bun 
ca Și la campionatele republicane, 
Nicolae Iovici — păcat că a căzut 
în prima manșă, —. Horst Ha- 
nîsch, ca și evoluția consacraților 
loan Letcă, Aurel Albert și N. 
Lupan.

O CONCLUZIE

Desigur, victoria înregistrată de 
M. Bîră ne bucură nespus, cu atit 
mai mult, cu cit ea este a doua 
pe tărîm internațional din acest 
sezon. Ne satisface de asemenea 
faptul că ea a fost realizată în pre
zența unor ambasadori ai celui 
mai valoros schi din lume: cel 
austriac. înregistrăm cu satisfac
ție faptul că 5 romîni ar fi putut 
cuceri prunul loc și că, prin urma- 
re, ei s-au dovedit de forțe sen
sibil apropiate și că succesul unuia 
dintre ei nu mai apare ca întîm- 
plător. Totuși, văzîndu i pe Cris
toloveanu și mai ales pe Birsan 
și Pandrea dîndu-se peste cap în 
momente de mare tensiune ner
voasă, cînd victoria noastră putea 
deveni incertă, i am certat în gînd 
pentru lipsa lor de stăpînire, pen
tru subaprecierea sarcinii ce le 
revenea. Apoi, judecată cu calm, 
comportarea lor nu ni ș-a mai pă
rut atit de condamnabilă și aceas

în ciuda tensiunii extrem de ri
dicate, a „galeriei" dezlănțuite și 
a caracterului hotărîtor al meciu-t 
lui, jocul s-a desfășurat în )im+ 
tele unei perfecte sportivități. Me
ritul revine și arbitrului C. Gândi 
(Timișoara) care, de altfel, a pri
mit la sfîrșit felicitările ., ambilor 
antrenori. Punctele au fost îns
crise de Thelman (7), Bulgaru 
(7), Lingner (6), Costache (3), 
Nițescu, Sauer pentru C.C.A., 
Stănescu (8), Balaș (7), Pahan 
(4). Streitferdt (2), Schnitz (2), 
Schwab și Donca pentru Dinamo 
Or. Stadin.

In jocul pentru locurile 5—6, 
victoria a revenit unei formații 
pe care o consideram pînă acum 
modestă, <jar care de acum înain

te poate fi trecută în categoria 
echipelor noastre de frunte: Ener
gia Făgăraș. Deși conduși la pau
ză de puternica echipă Energia Ti
mișoara, făgărășenii au găsit re
sursele necesare pentru a remonta 
și a cîștigă cu 16—11 (4—6),

Ultimele două locuri au fost... 
disputate între echipele Știința 
lași și Știința Galați. Cum era 
și normal, au cîștigat ieșenii cu 
26—16 (12—7), după un meci în 
care au condus în majoritatea 
timpului.

Astfel s-a încheiat a doua ediție 
a concursului republican de hand
bal de sală pentru echipele mas
culine, iar iubitorii handbalului 
își pot însemna în carnete turnă
torul clasament: 1. DINAMO 
BUCUREȘTI; 2. Știința Timișoa
ra; 3—4. Dinamo Orașul Sțalin;
3—4. C.C.A.; 5. Energia Făgăraș; 
6 Energia Timișoara; 7. Știința 
Iași; 8. Știința Galați.
HANDBALISTELE MAGHIARE 

DIN NOU ÎNVINGĂTOARE
Subtitlul nu l-am dat la în- 

tîmplare, ci tocmai fiindcă în a- 
cest al doilea joc victoria nu a- 
parține în ultimă analiză, uneia sau 
alteia dintre realizatoarele echi
pei budapestane, (Jona sau Ara- 
nyi) ci întregii formații, care de 
această dată a dovedit că este net 
superioară echipei Bucureștiuiui. 
Nu putem pune înfrîngerea echi
pei noastre pe seama unei scăderi 
de moment. Dimpotrivă, afirmăm 
că în handbalul de sală echipa 
maghiară este mai bună fiind 
formată în majoritate, din spor
tive specialiste în jocul de sală 
Este adevărat însă că diferența 
mare de scor—10—4 (5—2) — este 

explicată și de riposta slabă dată 
de o echipă a Bucureștiuiui dez
orientată și cu un joc neorganizat. 
Au înscris: Aranyi (3). Mak (2)', 
Cselotey, Racz, Jona, Kalasz, Va- 
lyi pentru Budapesta, Jianu (2), 
Stark și Popescu pentru București.

A arbitrat I. Rocek (R. Ceho
slovacă).

CALIN ANTONESCU 
V. ARNAUTU

ta pentru un motiv cît se poate 
de simplu: credem că schiorii ro
mîni pot face față unor întreceri 
și mai selecte cu condiția de a-și 
spori numărul întîlnirilor interna
ționale, de a-și îmbogăți experien
ța. Pur și simplu, concluzia noas
tră este că două concursuri inter
naționale — cel amical cu schiorii 
d’in R. D. Germană, și cel de 
acum — reprezintă mult prea pu
țin pentru schiori de valoarea lui 
Bîră, Pandrea, Cristoloveanu, Bîr
san și chiar pentru cei tineri, des 
pre care am amintit.

Și acum iată rezultatele: 1. M. 
Bîră (R.P.R.) 53,8+49,0=102,8,
2. Hans Schemmel (Austria) 
55,8+50,0=105,8; 3. N. Pandrea 
(R.P.R.) 52,4+54,4=106,8; 4. P, 
Clinei (R.P.R.) 55,6+51,7=107,3;
5. loan Letcă (R.P.R.) 57,6+ 
51,0=108,6; 6. Kurth Gohn 
(R.P.R.) 55,8+53,0=108,8; 7. A. 
Albert (CCA) 57,4+53,0=110,4; 
8. R. Poelman (Austria) 57,8+ 
53,2=111,0; 9. M. Enache (R.P.R.) 
59,0+52,8=111,8, 10. N. Iovici
(R.P.R.) 61,2+50,8=112,0.

Proba de slalom special s-a 
desfășurat pe o pîrtie lungă de 
500 m. și cu o diferență de nivel 
de 200 m: manșa I 50 de porți; 
manșa a Il-a 40 porți.

In clasamentul combinatei pe 3 
probe conduce H. Schemmel, ur
mat de Kurth Gohn, M. Enache, 
H. Horst (FI. roșie), Siegl Martin 
(Austria) și Norbert Lipautz (Aus
tria) etc.

EM. VALERIU
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