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DE LA SINAIA
Coboritorii noștri nn i-au putut smulge victoria lui H. SCHEMMEL

Bucuria întipărită pe fața acestor 3 schiori partici
pant la concursul internațional de schi de la Sinaia 
este pe deplin justificată. Acest „trio" alcătuit din 
MIHA1 BIRA (stingă), HANS SCHEMMEL (mij
loc) și ION CIMPOJA (dreapta) a avut satisfacția 

unor victorii de presiigiu
Foto:

de la 
inter- 

la Si-

L. TIBOR

cate, pe traverseul paralel cu firul 
Văii, și mai apoi în platul de la 
Lacuri (Cota 1.500), el nu mai are o 
alunecare la fel de bună și înregis
trează al doilea timp al zilei. Pînă la 
sfîrșitul probei, nu mai sînt lucruri 
deosebite de semnalat în afara 
comportării foarte bune a lui Vale- 
riu lonescu (clasat al patrulea). 
Ion Berindei (locul opt) și a tînă- 
rului Albert Cristian care a cuce
rit un meritos loc 10 într-o compe
tiție dintre cele inai selecte, lata 
clasamentul: 1. H. Schemmel_ (A- 
uștria) 1:53,2; 2.
(k.P.R.) 1:55,0; 3. 
veanu (................
nescu (R.P.R.)' 1:57,0; 
(R.P.R.) ~ "
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 
(Știința) 
(Dinamo) 
tian (Știința) 2:02,0. 
combinatei : 1. H. 2

(Continuare in pag. j 2-a)

Klaus Thei!
Gh. Cristolo- 

(R.P.I<) 1:56,0; 4. V. lo- 
" ; 5. ”

N.
Ion
1.
N.

1:57,2; 6. 
1:57,6; 7. 
1:58,0; 8.
2:01,2; 9. 

2:01,4; 1Q.

M. Bîră
Pandrea

Letcă 
Berindei 

Lupan 
Albert Cris- 
Clasamentțil 

Schemmel 1,73

t>.

Foarte curînd, amatorii de spectacole fotbalistice vor avea ocazia': 
să asiste la cîteva întilniri de mare interes, între echipe fruntașe ale» 
fotbalului nostra. C.C.A. — campioana țării—, Dinamo București — 

campioană pe 1955 și participantă în „Cupa campionilor euro-f 
peni“ —, Energia Flacăra Pioești — candidată permanentă la primele» 
locuri în ierarhia fotbalului nostru — și Locomotiva București — for-.- 
mația care reunește o serie din tinerele noastre speranțe — vor rea-r. 
pare în fața publicului bucureștean în cadrul „Cupei Festivalului"^. 
Reamintim cititorilor noștri că această „cupă", organizată cu prilejul! 
Săptămînii Mondiale a Tineretului, reprezintă prima din acțiunile cul
turale, sportive etc. ale Comitetului Național de pregătire a partici
pării tineretului din țara noastră la cel de al Vf-lea Festival Mondiali 
al Tineretului și Studenților pentru pace și prietenie de la Moscova.

Este firesc ca, întrunind o participare atît de selectă, „Cupa 
Festivalului" să suscite un interes deosebit. Dar, în afară de inte
resul spectacular, această competiție prezintă importanță și din alt; 
punct de vedere, subliniat de antrenorul Angelo Niculescu (Dinamo)::

— „Pentru echipa noastră, „Cupa Festivalului" este cum nu se' 
poate mai bine venită, pentru că, disputată in compania unor formații' 
fruntașe, ea ne dă cea mai bună ocazie să ne verificăm stadiul de* 
pregătire și posibilitățile înainte de a începe „Cupa Primăverii". Noi’ 
chiar voiam să ne întîlnim cu C.C.A. spre sfirșitul perioadei de pre-- 
gătire. Acum avem prilejul să ne măsurăm forțele intr-un meci cir 
caracter mai oficial. Cu aceasta, îmi exprim speranța că ne vom caii-- 
fica In finală cu C.C.A. continuind o întrecere care a devenit tradiție; 
în fotbalul nostru.

„In plus, trebuie să subliniez și un alt aspect important, de data, 
aceasta cu privire la selecționabili. Jocurile de la 17 și 23 martie- 
vor furniza indicații prețioase asupra stadiului de pregătire a jucăto-- 
rilor selecționabili în vederea viitoarelor întilniri internaționale. Să' 
nu uităm că vor evolua majoritatea jucătorilor care au făcut parte- 
din lotul naționat și care pot face parte și in acest an. tată de ce 
consider „Cupa Festivalului" drept o competiție bine venită pentru 
echipele participante”.

Nu ne rămîne decît să adăugăm că aceste echipe se pregătesc cti 
multă grijă. Fiecare ține la o comportare bună. Ceea ce, de fapt, este 
o garanție pentru calitatea jocurilor.

SINAIA, 7 (prin telefon 
trimisul nostru). Concursul 
național de schi desfășurat 
naia a avut un epilog interesant, 
oferit de pasionanta probă de cobo- 
rîre. Ca și în alte dăți, această 
întrecere a ținut și acum încordată 
atenția tuturor, iar victoria a co
chetat cu mulți schiori pentru a se 
opri pînă în cele din urmă la Hans 
Schemmel. un concurent de valoa
re și constant.

După primele două probe ale
concursului, coborîrea a fost aștep
tată cu încredere de schiorii din
iotul nostru reprezentativ, convinși 
că pot cîștiga cursa. După cîteva 
ore, în care soarele a ținut sub ra
zele sale pîrtia, cerul s-a întunecat 
brusc, cu puțin înaintea startului 
și un vînt rece a început să bată, 
înghețînd zăpada. Aceasta, pe pri
ma porțiune a traseului, 
mai jos, în apropierea 
Ia Cota 1.400, zăpada 
înmuiată de căldură, 
deschizătorii de pîrtie 
se va obține o mare 
cele două hopuri, unul la intrarea 
spre Cascadă de pe fața mare a 
Văii lui Carp și celălalt sub Cas
cadă, vor tria pretendenții la pri
mele «locuri. Aceste hopuri trecute 
în plină viteză puteau arunca pe 
schiori 20—30 m. De altfel. Mihai 
Bucur și A. Bătușaru, care au co- 
borît ca deschizători, au căzut. 
Primul concurent, austriacul Sieg!

deoarece 
hotelului de 
a fost totuși 
încă de la 
s-a văzut că 
viteză și ca

Martin este și pri
ma victimă... o- 
ficială a probei. El 
cade pe unul din 
hopuri și nu va 
mai conta in lup
ta pentru primul 
loc. Cu emoție es 
te așteptat să apa
ră în coama mun
telui Ion Birsan. 
Viteza cu care co 
boară dă frisoane 
spectatorilor veniți 
tocmai pe stîncile 
feții mari a Văii 
lui Carp, pentru a 
urmări cursa. Bîr- 
san este aruncat 
serios de primul 
hop și atacă in 
continuare foarte 
strjns următoarea 
poartă. Aci, el tre

ce fulgerător dar pe următorul hop 
nu mai poate controla schiurile, 
este surprins pe spate și proiectat 
în aer. Căzătura lui înseamnă și 
sfirșitul cursei, deoarece el nu mai 
poate continua.

Întrecerea se anunță deoseb;t de 
dură. Ordinea plecărilor nu dă în
să nimănui timp să se mai gîn- 
dească decît la desfășurarea între
cerii, iar arbitrilor le lasă doar 
puține clipe de răgaz pentru repa
rarea pîrtiei în locurile unde se în
registrau căzături. Acum, tensiu
nea este maximă. Va coborî Hans 
Schemmel, cîștigătorul slalomului 
uriaș și principalul pretendent la 
victorie în combinata alpină. Pre
văzător, Schemmel frînează înain
tea hopului de sub cascadă și ajun
ge fără peripeții Ia sosire. Timpul 
său este cel mai buh: 1:53,2. Cris- 
toloveanu, care frînează și el în a- 
celași loc, obține doar 1.56,0. Deși 
dau impresia de mare viteză și, 
cu toate că merg „șus", Mihai Bîră 
(bolnav) și N. Pandrea ajung la 
sosire cu timpuri inferioare celor 
realizate de Schemmel și Cristolo- 
veanu. Totuși, Klaus Theii, cîștigă
torul coborîrii din cadrul primai e- 
tape a campionatului republican, 
nu a pornit în cursă și el poate răs
turna clasamentul. Intr-adevăr, 
Theii are, după cronometrai nostru, 
un timp cu 3 secunde mai bun de
cît cel al lui Cristoloveanu. Din pă-

ȘWMCHUUM pEJMMiA mțEREȚUM
Au fost esemnați campionii Capitalei 
Azi și mîine ultimele întreceri în regiuni

Campionii orașului București sînt 
astăzi cunoscufi! Din rîndurile ze
cilor de mii de concurenți la șah 
și tenis de masă mobilizați în pri
ma etapă, dintre sutele de tineri 
care s-au întrecut în etapa pe ra
ion, au fost stabiliți săptămîna a- 
ceasta campionii Capitalei la șah și 
tenis de masă. Cine sînt cei cărora 
Ie-a revenit cinstea de a reprezen- 
la Bucureștiul în întrecerea finală 
a marii competiții sportive? Elena 
Anastasiu (raionul Gh. Gheorghiu- 
Dej) și Mihai Bălan (raionul 23 
August) — la șah, Andi Ardeleanu 
(raionul T. Vladimirescu) — sim
plu băieți — , Fani Firțel (raionul 
T. Vladimirescu] — simplu fete, 
Ion Georgescu +Veri Cuciuchian 
raionul 1 Mai) — dublu băieți,

ma-

dragi 
nu 

chiar 
fu- 

rezul- 
că la 

masă 
titluri-

Adunarea festivă din Capitală 
cu prilejul zilei de 8 Martie

ma- 
Flo- 
fes-
Fe- 
cu

8 
a

r Vineri după-amiază în : 
rea sală a Sporturilor de la 1 
reasca a avut Ioc adunarea 
tivă organizată de Comitetul 
meilor Democrate din R.P.R. 
prilejul sărbătoririi zilei de 
Martie — Ziua In'ernaționa! 
Femeii.

La adunare au luat parte 
de femei muncitoare fruntașe 
producție din întreprinderile și 
stituțiile Capitalei, intelectuale, ță- 
rănci muncitoare, gospodine, stu
dente, precum și delegații de fe
mei din diferite orașe din țară.

Participantele la adunare au 
salutat cu multă căldură prezența 
î« sală a tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, ge
neral de armată Emil Bodnăraș, 
Petre Boriiă, Nicolae Ceaușescu,

mii 
in 

in-

Iosif Chișinevschi, Miron Con- 
stantinescu, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvulescu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, general colonel Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Fazekaș 
Janoș acad. Traian Săvulescu.

Adunarea a fost deschisă de to
varășa Stela Enescu, președinta 
Comitetufui Femeilor Democrate 
din R.P.R.

Tovarășul Chivu Stoica, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.R., a adus sa
lutul C.C. al P.M.R., și guvernului 
adresat femeilor din patria noa
stră cu prilejul zilei de 8 martie.

Au luat apoi cuvîntul : tovară
șele Elena Livezeanu, secretară •

Comitetului Femeilor Democrate, 
deputată în Marea Adunare Na
țională, Elvira Baciu, maistru a- 
jutor la Filatura Romînească de 
Bumbac, Dobrița Dima, președinta 
G.A.C. „Donca Simo" din comuna 
Platonești, regiunea Constanța, dr. 
Isabella Potop, cercetător științific 
la Institutul C. I. Parhon, munci
toarea Maria Horvath, mamă e- 
roină din Tg. Mureș, și studenta 
Sofia Nițu de la Facultatea de chi
mie industrială a Institutului Poli
tehnic din București.

Adunarea a hotărît în unanimi
tate trimiterea unei telegrame de 
salut adresate Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
și a unui mesa] către Federația 
Democrată Internațională a Fe
meilor.

Fani Firtei +Ma
ria Duțescu (raio
nul T. Vladimires- 
cu) dublu fete, 
Fani Firtel + Andi 

Ardeleanu (raio
nul T. Vladimires- 
cu) dublu mixt — 
la tenis de 
să.

Desigur, 
cititori, că 
va „scapă", 
citind în 
gă aceste 
tate, faptul 
tenis de 
majoritatea
lor au fost cîștiga- 
te de sportivi din 
raionul Tudor Vladimirescu. 
devăr, exceptînd proba de dublu bă
ieți care a fost cîștigată de Ion Geor
gescu și Veri Guciuchian din raio
nul 1 Mai, toate celelalte probe au 
revenit sportivilor din raionul Tu
dor Vladimirescu. Este o dovadă că 
tinerii care au reprezentat acest ra
ion în întrecerile pe Capitală s-au 
pregătit cu toată conștiinciozitatea.

★
Azi și mîine în mai multe regiu

ni ale țării, printre care: București, 
Cluj, Stalin, Craiova, Hunedoara, 
va avea loc etapa regiosială ulti
ma înaintea finalei de la 23—24 
martie.

Urmînd exemplul oferit de 
comisiile regionale care au orga-

Elena Anastasiu, funcționară la Min. Transportul 
rilor (raion Gh. Gheorghiu-Dej) și Mihai Bălan. 
ajustor mecanic la uzinele 21 Decembrie (raion 23' 
August) sînt cei doi campioni de șah ai Capitaleit 

în cadrul Spartachiadei de iarnă
Intr-a--' nizat această etapă săptămîna tr«* 

cută, acele comisii regionale caro2 
ra le revine sarcina de a organiza 
întrecerile de astăzi și mîine, au 
luat toate măsurile pentru a asP 
gura tinerilor concurenți condiții 
optime de concurs. De ce subliniem 
grija pentru asigurarea unor condi
ții corespunzătoare? Pentru că eta-< 
pa regională a Spartachiadei da 
iarnă a tineretului constituie un 
important mijloc de selecționare a 
participanților la etapa finală.

De aceea recomandăm comisiilor 
regionale să nu-și economisească 
eforturile necesare organizării unei 
întreceri care să constituie o ade
vărată sărbătoare sportivă.

Au fost stabilifi arbitrii întîlnirilor internaționale 
acest sezonde rugbi din

Inspecția de rugbi din 
C.C.F.S./C.M. a primit din partea 
Federației Internaționale de Rugbi 
o adresă prin care i s-a comunicat 
numele arbitrilor care vor conduce 
întîlnirile internaționale ce vor 
avea loc în acest sezon în țara 
noastră.

Astfel, întîlnirea București—Lon- 
<43, ds la 5 mai va fi condusă de

arbitrul francez Jean Fernand Sam- 
pieri, în timp ce partida dintre e- 
chipele naționale ale Romîniei și 
Franței care se va desfășura la 19 
mai va fi arbitrată de L.M. Boundy, 
membru al Uniunii Arbitrilor En
glezi. In fine, jocurile echipei Car
diff de la 29 și 31 mai au fost în
credințate conducerii cunoscutului 
arbitru italian Silvio Pozzi,



Un interesant experiment la Școala mixtă or. 1

TTI ecesitatea îmbinării 
-*-™ înv ățămînt ului de

■cultură generală cu ac
tivitatea sportivă — sub 
forma orelor de educație 
ffzica și de colectiv spor
tiv — este un fapt a că
rui importanță nu mai 
trebuie demonstrată. In 
schimb, realizarea prac
tică ridică încă destule 
probleme șl este bine că 
Ministerul Invățămîntu- 
lui a hotărî t rezolvarea 
tor mai întîi pe cale ex
perimentală. Despre un 
astfel de experiment — 
al cărui ,,teatru de acți- 
,une" este Școala medie 
mixtă 
giale"
vrem 
durile

Nr. 7 „I L. Cara 
din Capitală 

să vorbiri în 
de mat jos.

rin-

mai
In

W n fond, există 
mu te obiective.

stabilirea
ore de e-

( din 
sus).
con 
tim.

primul rînd: 
numărului de

• ducatie fizică pentru e- 
. țevii școlilor medii
clasa a VlII-a în
O altă problemă o 
gtituie specializarea

, puric a tinerelor elemen
te în sport, fie în scopul 
eventualei lor îndrumări 
către t.C.F., dar mai 
ales centru a crea con
dițiile ridicării elemente
lor ta'entate din rîndul 
elevilor, 
muri de 
lucrurile 
fel: s-a
mu'ă originală, selecțio- 
ninda-se elemente foarte 
bune la învățătură și cu 
aptitudini pentru spori 
din toate cele 8 clase pa
ralele. Acești elevi ur
mează programul obiș-

în diferite ra- 
sport Practic, 

se Petrec ast— 
recurs la o for-

nuit al clasei a VHI-a 
din care fac parte, avînd 
în plus două ore pe săp- 
tămină pentru speciali
zare în sport. Cîteva a- 
mănunte în plus: elevii 
sînt împărțîți pe grupe
(băieți și fete) șt pe
sporturi (gimnastică șt 
jocuri sportive — hand
bal, baschet). Sub con
ducerea profesorilor A- 
urelia Fodlaha și 
Simionescu, elevti 
început activitatea 
de la 15 noiembrie, prin 
participarea la diferite 
competiții.

Fără discuție că nu se 
pot încă trage con
cluzii, după abia cîteva 

luni de activitate. Dar 
trebuie să menționăm că 
deși au ore de educație 
fizică în plus față de co
legă lor „nesportivi", e- 
levii care fac parte din 
clasa a VIIl-a sportivă

Gh. 
șt-au 
încă

na sînt cu nimic mat 
prejos la învățătură. De 
altfel, îmbinarea armo
nioasă a învățăturii cu 
sportul constituie o tra- 
aiție pentru școala ,,l. 
L. Caragîale", elevi din 
ultimul an ca Gh. Cio- 
banu, Mihail Zink, Dra- 
goș Ivănceanu, 
Matei, Cornel 
Gh. Vrînceanu și 
buni sportivi și cu o si
tuație școlară bună, con
stituind un exemplu pen. 
tru colegii lor mai mici. 
Th eci, experimentul 
" decurge în condiții 
normale și primele rezul
tate sînt 
Poate că ele 
concludente 
în vedere 
profesorilor 
cație fizică 
sprijinul permanent 
direcțiunii (directoare, 
prof. M. Popeea)—dacă

Liviu
Oțelea, 

alții,

promițătoare.
ar fi mat 
— avînd 
calificarea 
de edu- 

ai școlii și 
al

In imediata apropiere a școlii se construiește o 
bază sportivă complexă, care va cuprinde o sală 
de gimnastică, terenuri de volei și baschet, o pistă 
de atletism, precum și vestiare cu instalație sani
tară adecuată.

In fotografie, un aspect de pe șantierul bazei.

Foto: N. NICULESCU

și condițiile materiale at 
fi mai favorabile. Mo
mentan însă, sala mică 
de sport a școlii face fa
ță cu greu nurrtarului 
mare de elevi. Și aceste 
greutăți sînt însă pe ca
le de lichidare, odată cu 
construirea 
C.CJF.S. în 
Ministerul 
tui, a unei 
complexe în incinta șco
lii. N-am vrea însă să 
încheiem înainte de a 
insista asupră linei alle 
greutăți: forma in care 
asociațiile sportive în
țeleg să sprijine sportul 
în școală. Acest „sprijin" 
se rezumă la încadrarea 
elevilor în secțiile colec
tivelor sportive respecti
ve, uneori (cum t cazul 
unor elevi Pansferați de 
la fostele SM.T.C.F.) 
tn dauna disciplinei și a 
învățăturii. Asociația Di
namo, de exemplu, a 
preferat acest sistem, in 
locul tutelării reale a 
șco'ii, de pildă prin cre
area condițiilor materia, 
te necesare desfășurării 
unei activități sportive 
mai susținute chiar în 
incinta școlTî

Concluziile experimen
tului vor fi trase de 
eei în drept, iar noi 

vom relata la vreme 
zullatele. Ceea ce 
mai vrea însă 
ționăm este 
desfășurarea 
tulul nu are 
ni mal, ci ea 
în centrul preocupărilor 
corpului didactic și ai di
recțiunii, 
elevilor 
tori de

de călre 
colaborare cu 
Invățămîntu- 
baze sportive

vă 
re
am 

să men-
faptul că 
ex peri men. 

loc în ano- 
se află al t

cît și al atenției. 
școTii, mari ama- 
sport.
V. ARNAUTU 

T. STAMA

4
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Asociația Dinamo a luat o p 
lăudabilă inițiativă: editarea p 
unei serii de broșuri cu subiect | 
sportiv, menite să pună la dis
poziția antrenorillor și a sportivi
lor dinamoviști — și din alte 
asociații — materiale de îndru 
mare tehnică, tactică și educa
tive, scrise de antrenori 
sportivi de valoare.

Inaugurarea „Colecției Diua- 
movistul" a fost făcută 
zilele trecute cu prezentarea 
broșurii „Performanță și per
sonalitate" semnată de profe
sorul Virgi] Ludu. Lucrarea a 
fost primită cu o vie satisfac
ție de către sportivii și tehni
cienii prezenți la consfătuire.

ntribuis la dezvoltarea 
în întreprinderi

Ș>

P

P 
P

P 
P 
P
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0

s , -s,.. P
P

Printre numeroșii vorbitori 
care au arătat importanța și 
necesitatea apariției unor ast
fel de lucrări în care autorii 
împărtășesc tineretului din ex
periența lor acumulată de-a 
lungul anilor, s-au aflat și pro
fesorul Elias Baruh și antre
norul A. Vogel, care s-au referit 
îndeosebi la contribuția acestor 
materiale la educarea sportivu
lui de tip nou capabil de valo
roase performanțe.

In încheierea consfătuirii, 
profesorul Virgil Luda a 
țumit celor prezenți pentru 
euțiile purtate, arătînd că 
puneri'e și sugestiile pe 
le-au făcut il vor ajuta la 
lucrări pe care le va termina în 
curînd.
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M. lonescu corespondent
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Printre obiectivele enunțate în 
noile contracte colective, un loc de 
frunte îl ocupă și dezvoltarea miș
cării de cultură fizică și sport. 
Despre acestea ne-au scris cores
pondenții noștri din Oțelul Roșu 
și Pașcani. Dar să le dăm cuvîn- 
tul...

„Prelucrat și dezbătut în f'ecare 
serie, ne scriu Romulus și Zeno 
Raau de la Uzina din Oțelul Roșu, 
noul contract colectiv a căpătat 
forma definitivă și a fost aprobat 
în conferința ținută cu toți sala- 
riații uzinei, în ziua de 20 februa
rie. Noul contract colectiv prevede, 
la capitolul VIII, și o serie de o- 
bligațiuni privind dezvoliarea acti
vității în cadrul uzinei: pînă la 
începutul lunii mai (adică înainte 
de începerea sezonului compet.țio- 
nal la natație I) va fi reparat și 
redat activității sportive, bazinul 
de înot al colectivului. Paralel cu 
lucrările de reamenajare a bazi
nului, vor începe și cele de repara
ții la casa de sport, de renovare a 
terenului de sport, care va fi îm
prejmuit cu un gard; se vor con
fecționa 10 panouri care să contri
buie la popularizarea complexului 
G.M.A. etc".

Stimulînd interesul tinerilor pen. 
tru activitatea sportivă, se vor a- 
menaja, prin contribuția acestora, 
un teren de volei, 
(de altfel, aceste 
sportive se bucură 
laritate în rîndul 
tori de Ia Oțelul 
și recondiționarea 
de fotbal, fată deci, suficiente in
dicii că 
face un

lierelor : repararea, pînă la 1 aprilie, 
a gardului care imprejmuiește sta
dionul ; construirea unei tribune 
mai mici la stadionul respectiv și 
construirea unei pisie duble pentru 
popice. De asemenea, va fi amena
jat un teren de volei iar clădirea 
fostului garaj va fi transformată 
intr-un frumos club cullural-sporiiv, 
va fi asigurată întreținerea bazelor 
sportive și altele. Au de ce să se 
bucure membrii colectivului spor
tiv „Locomotiva"—Pașcani!

C. Enea — corespondent

unul de baschet 
două discipline 
de muită popu- 
tinerilor munci- 
Roșul), precum 
vechiului teren

în cadrul uzinei sportul va 
salt uriaș.

Romulus și Zeno Radu 
corespondenți

Presa
ori, succesele pe care le obțin ce
feriștii de la atelierele din Pașcani. 
Aceștia s-au dovedit însă nu numai 
muncitori de nădejde ci și mari a- 
matori de sport. Cu prilejul adu
nărilor care au avut loc în cadrul 
grupelor sindicale, ei au făcut pro
puneri ca în noul contract colectiv 
să fie prevăzute și o serie de obiec
tive care să ducă la dezvoltarea 
activității sportive, lată cîteva din 
aceste propuneri care au căpătat, fi
ind incluse îit contractul colectiv, 
rolul de sarcini ale conducerii ate-

și radioul au amintit, dese.

Proaspăt promovată în campionatul orășenesc, 
echipa de fotbal a colectivului Energia „Electrofar" 

se pregătește în vederea campionatului

Colectivul Ener g ia - Electrofar 
de nou sezon sportivîn prag

In cei aproape 
doi ani care s-au 
scurs din ziua cînd 
micul cerc sportiv 
al fabricii de 
becuri „Electrofar" 
își trecea „exame
nul de maturitate" 
și pășea, indepen
dent, la transpu
nerea în viață a 
unui plan îndrăz
neț de înviorare a 
activității 
succesele 
tîrziat să 
cunoscute 
constatăm, cu sa
tisfacție, că în „a- 
r e n a" sportivă 
bucureșteană și-a făcut apariția un nou protagonist: colectivul Energia- 
Electrofar I Pentru mulți, o surpriză plăcută, și atit! Pentru cei care 
au cunoscut însă „din fașă" primele ei începuturi, surpriza nu mai 
poate fi o simplă surpriză ci rezultatul unei munci perseverente des
fășurată de către consiliul colectivului. Dăr să facem cunoștință cu 
oamenii, cu ceea ce au reușit să dobîndească ei într-un răstimp atît 
de scurt...

Am picat, pe nepusă masă, la antrenamentul fotbaliștilor. „Baba" 
capricioasă nu i-a împiedicat pei cei 18 jucători să fie prezenți la 
obișnuitul program de pregătire. Deh! Odată cu prestigiul pe care și 
l-au cucerit, au crescut și pretențiile! In urmă cu doi ani, echipa de 
fotbal lupta din greu să se mențină în campionatul raional. Astăzi, 
fotbaliștii de la „Electrofar" au cucerit, detașat, locul întîi, promovînd 
în campionatul Capitalei! Ce va urma? Pregătirile pe care, ț rijrlii, 
ei le-au început cu aproape o lună în urmă, sînt pentru noi o promi
siune...

Preocupările conducerii colectivului sînt multiple și nu urmăresc 
numai activitatea fotbalistică! Ea este, într-adevăr, un fel de „motor" 
care impulsionează și activitatea celorlalte discipline sportive. De mai 
multe săptămîni, voleibaliștii, care anul acesta participă pentru prima 
oară într-un campionat oficial, au. început pregătirile și au susținut 
chiar cîteva partide amicale, cu Voința „Gheata", Flamura roșie șc. 
de maiștri a M.I.A., Energia-,.Armătura", și altele. Jucătorii de tenis 
de masă, 24 la număr, și-au continuat și ei pregătirile: voleibalistele 
pe care le-am întîlnit pe terenul din incinta fabricii, alături de proas
păta lor antrenoare, Miiiaela Wilwert, au reînceput de asemenea, ac
tivitatea în aer liber. Dar cea mai intensă activitate comnetițională an 
avut-o componentele primei echipe de orientare turistică care, pînă 
în prezent, au luat „startul" în nu mai puțin de trei concursuri. „Nou
tatea" sportivă este însă noua arenă de 
ficat de-acum în proporții de masă. Inițiativa, care aparține 
membru a! conducerii colectivului sportiv, Gheorghe Idvi și 
ședintelui S. Marcel, nu este nicidecum izolată. Odată cu deschiderea 
sezonului sportiv de vară, colectivul sportiv își va lărgi programul 
competiticnal: echipe'e de volei, popice, tenis de masă, echina de 
juniori la fotbal, șahiștii, vor avea de susținut, în afara meciurilor o- 
ficiale, numeroase întîlniri amicale cu sportivi din diferite alte co
lective. Paralel cu aceste întîlniri; sportivii de la „Electrofar" vr lua 
startul în crosul de masă „Să întîmpinăm 1 Mai", iar numărul ex
cursiilor în Valea Prahovei și alte locuri, va fi mărit : de la 6. cîte 
au fost programate inițial, la 8. Inlăturînd greutățile, de moment, tî- 
nărul colectiv sportiv Energia-„Electrofar“ va putea sălta în rîndul 
colectivelor sportive fruntașe.

sporti ce, 
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DE LA Slfc’AIA
(urmare din pag. 1)

p. J 2. Gh. Cristoloveanu 19,57
3. Al Enache (R.P.R.) 21,91
4. V. Ionescu 22,76 p. ; 5. N. 
pan 25,99 p.; 6. Siegl 
(Austria) 30,86 p.
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PAREREA ANTRENORULUI AUS
TRIAC R. POELMAN

La startul probelor concursului 
internațional de schi de la Sinaia, 
s-a aliniat și concurentul R. Poel- 
man din Iotul austriac. Acesta a ți
nut să se numere printre partici- 
panii. deși el este profesorul mul
tor schiori din Austria (deține func
ția de antrenor federal la Salzburg), 
lată de ce, îndată după terminarea 
întrecerilor, i-am reamintit de ca
litatea sa de antrenor și i-am soli
citat părerea în cîteva chestiuni 
care ni s-au părut mai interesante.

Bineînțeles că ne-a reținut aten
ția aprecierea pe care a făcut-o a- 
supra concurențitor noștri. R. Poel- 
man îi găsește pe schiorii romîni 
foarte bine dotați pentru acest 
sport și afirmă că avem 5 mari ta
lente, susceptibile încă de progres : 
Gh. Cristoloveanu, M. Bîră, N. 
I’andrea, 1. Bîrsan și K. Gohn.

— Cred însă că excelentul mate
rial uman care există la dvs. nu 
este suficient. Vă sînt foarte nece
sare o altă serie de condiții. Prin
tre acestea, amintesc în primul 
rînd materialele specifice schiului. 
Un concurent de valoarea celor pe 
care i-am enumerat, trebuie să ai
bă neapărat minimum 3 perechi de 
schiuri, pentru fiecare din cele 3

specialități alpine. Acest fapt nu 
trebuie privit ca un lux, ci ca o 
necesitate. Proba de coborîre, des
fășurată azi (n.r. joi) a dovedit în 
mod clar a£fi.st adevăr. Băieții noș
tri au alunecat mai bine în porți
unile de plat și în traverseuri și 
din această cauză au cîștigat, deși 
curajul și îndemînarea schiorilor 
romini au fost egale. Nu pot să 
mă opresc să fac și o altă afirmație 
inspirată poate și de asemănarea 
evidentă a peisajului alpin din Bu- 
cegi cu cel din țara noastră: 
fi foarte necesar un teleferic 
la Vîrful cu Dor și cel puțin 
schi lifT pe panta principală, 
fel, concurenții dvs., ar putea 
cuta un antrenament mult mai e- 
iicace și rezultatele nu ar întîrzia 
să apară. Vreau să mai adaug ce
va : roraînii trebuie să fie orezenți 
la cît mai multe întreceri internați 
onale, să cunoască cit mai multe 
pîrtii de concurs, cît rnai multi și 
mai valoroși adversari. Chiar in a- 
ceastă întrecere am remarcat lipsa 
de rutină a celor mai multi dintre 
principalii dvs. reprezentanți.

— Despre organizarea întreceri
lor ce părere aveți ?

— Ea a fost dintre cele mai bu
ne. Cred chiar că Federația dvs. 
de specialitate poate face față și 
unor concursuri mai grele și mai 
complicate. Ur singur reproș vreau 
să vă aduc, în privința cronome
trajului care trebuie să fie neapă
rat electric. De asemenea, în pro
bele de slalom bețele 
oane trebuie să aibe 
cerute de regulament.
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EM. VALERIU

popice, sport care va fi prac-
unuî 
pre-

E. SOCOL

Acțiuni propagandistice 
ala asociației Energia

In ultima vreme, consiliul cen
tral al asociației Energia a ini
țiat o serie de interesante acțiuni 
propagandistice, menite să ducă la 
întărirea atașamentului sportivilor 
față de asociație, la stimularea 
ridicării măiestriei, la educarea lor. 
De curînd, în colaborare cu Casa 
de Cultură a Sindicatelor, aso
ciația Energia a organizat o reu
șită „seară sportivă", 
căreia antrenorul Marcel 
a vorbit despre mod- 
chipa feminină de 
asociației a ajuns 
publicând pe anul 
rea a fost urmată 
program susținut 
gimnastică Energia, după care au 
fost proiectate două filme

Chiar astă-seară, de la 
sala Casei de Cultură a 
telor va găzdui o „seară 
//vă' 
sociației. Va fi încă un prilej 
pentru sportivi de a se cunoaște 
maj bine între ei și de a-și petrece 
in mod plăcut și instructiv cîteva 
ore. O altă acțiune interesantă va 
fi „Jurnalul vorbit" organizat In 
ziua de 14 martie pe tem 3: „Cum 
am devenit sportiv fruntaș". Vor 
lua cuvîntul în cadrui jurnalului 
atleta Lia Mancliu, îotbnTstul Da
niel Pereț și Viorica Antonescu, 
căpitana echipei de baschet Ener
gia, campioană republicană pe a- 
nul 1956.

în cadrul 
Duncan 

>! în care e- 
gimnastică a 

campioană re 
1956. Expune- 
de un frumos 
de echipa de

sportive, 
ora 19, 
Sindica 
distrac- 

i fruntașilor sportivi ai fi



Probleme actuale ale dezvoltării turismului Biroul comisiei centrale de box n-are nimic de spas?

Primii spectatori ai expoziției celui de-al treilea concurs de fotografii 
turistice iși desfată privirile cu impresionantul „Tur de orizont al 

Masivului Retezat", una din lucră rile premiate, realizată de Emil 
Velișcan (Cluj)

Foto :

Activitatea tu
ristică a cuprins 
în ultimii ani 
mase largi de 
oameni ai muncii 
care merg cu drag 
în excursii, dor
nici să-și călească 
forțele, să cunoas
că frumusețile pa
triei. să respire 
aerul limpede al 
pădurilor și mun
ților sau să pe
treacă minunat cu 
prilejul excursiilor 
nautice. E impor
tant faptul că as
tăzi participă la 
viața turistică pes
te 2 milioane de 
oameni ai muncii 
și că în 1956 cir
culația turistică a 
crescut cu 17,7 la 
sută față de 1955. 
Dar cel puțin tot 
atît de important 
socotim și faptul
că activitatea turistică a căpătat 
un nou și bogat conținut, con
stituind acum un nesecat izvor 
de tinerețe și sănătate, de călire 
a oamenilor muncii. Cunoscînd 
țara, o iubim mai mult, muncim 
mai însuflețiți pentru înflorirea 
ei. De aceea e bine să ne o- 
prim asupra cîtorva probleme de 
care depinde în largă măsură dez
voltarea și mai 
rismului.

ACTIVUL
Anul acesta a 

veniment de seamă în viața 
ristică a țării noastre. E vorba 
de prima consfătuire cu caracter 
republican a activiștilor obștești 
din domeniul turismului. Această 
consfătuire a fost preceda‘ă de 
reuniuni regionale ale activiștilor 
obștești din turism în cadrul că
rora au fost desemnate elemen
tele cele mai valoroase pentru a 
participa la consfătuirea care a 
avut ioc la hotelul 
„Cota 1400“.

Vreau să subliniez 
voluntar constituie cu 
fondul de aur al activității tu
ristice din țara noastră și pentru 
aceasta lărgirea și buna lui in
struire reprezintă un obiectiv im
portant în dezvoltarea turismului.

Datorită muncii desfășurată de 
activiștii obștești în fabrici și 
uzine se asigură o participare 
de masă la viața turisfc :. Ac
tiviștii obștești vin mereu cu 
inițiative valoroase și e suficient 
să amintim aci de ștafeta turis
tică de pe muntele Paring, ini
țiată de activul obștesc din Pe
troșani în cinstea zilei de 8 Mar
tie, de o audiție „Drumeții veseli1' 
organizată de activul din Sibiu 
la stația locală de radio, de cele 
trei excursii inițiate 
Constanța, etc.

Din rîndul acestui 
obștesc sînt recrutați 
torii de excursii, pasionați turiști 
care Iși îndeplinesc cu multă con
știinciozitate această sarcină ob
ștească. La Cluj, Oradea și Brăi
la există de-acum un valoros 
corp de conducători de excursii, 
care fac deseori 
puneri. Astfel, de 
București destul 
trenuri speciale 
care în timpul șederii în Capi
tală vizionează spectacole la Tea
trul de Operă și Balet, lată, 
așadar, și o armonioasă împletire 
a activității turistice cu preocu
pările culturale ale oamenilor 
muncii.

.Activiștii obștești contribuie din 
plin Ia organizarea activității 
competiționale din turism sub 
forma concursurilor de orientare 
turistică. Ei stabilesc traseele 
pentru concursuri, care sînt arbi
trate tot de acești pasionați ai 
turismului. Merită să fie remar
cată intensa activitate desfășurată 
în această direcție la București, 
lași. Constanța, Orașul Stalin, 
Cluj și Craiova.

Dar preocupările activiștilor ob
ștești din turism nu se opresc 
aci. Ei contribuie și Ia dezvolta
rea bazei materiale a turismului 
în țară. Se pot scrie astfel fru
moase pagini de reportaj, despre 
transportul unei roți de microhi- 
drocentrală la cabana Bilea de 
către un grup de turiști din Si
biu. despre înzestrarea unui mu
zeu de Științe Naturale cu piese 
colectate de turiștii din Oradea, 
despre oferta făcută de turiștii 
din Petroșani de a transporta ci
mentul cu ranița pe dificile dru
muri de munte, pentru amenaja
rea unei noi cabane în Paring 
și multe altele.

puternică a

OBȘTESC 
avut loc un

tu-

e- 
tu-

turistic

că activul 
adevărat

recent la

larg activ 
și conducă-

interesante pro- 
la Brăila vin la 
de numeroase 

aducind turiști

Toate acestea scot puternic in 
evidență munca plină de însu
flețire și bogată in rezultate a 
largului activ obștesc angrenat in 
activitatea turistică. De aceea, se 
cere din partea Birourilor de Tu
rism și Excursii, ca și din par
tea consiliilor sindicale locale, să 
lărgească și mai mult acest ac
tiv, să se preocupe cu grijă de 
instruirea lui, să sprijine multi
lateral valoroasele inițiative ale 
indrăgostiților de turism.

FOLOSIREA RESURSELOR LO
CALE

ia

timpul lor liber să 
în munți și la punc- 
semnificative din re- 
De asemenea, colec- 
de turism din ca- 

și-a

O problemă importantă pentru 
dezvoltarea turismului o consti
tuie folosirea din plin a resurselor 
locale, atît în desfășurarea unei 
susținute activități propagandistice 
pentru turism cit și în ceea ce 
privește reamenajarea cabanelor, 
marcarea drumurilor turistice, etc.

Cu prilejul consfătuirii de
hotelul turistic „Cota 1400' de
legații din Timișoara și Cluj s au 
oferit ca în 
facă marcaje 
tele turistice 
giunile lor. 
tivul obștesc
drul asociației Progresul 
propus să ia în patronaj cabana 
Brănești pe care să o întrețină 
cu resurse locale in cît mai bune 
condițiuni.

Toate aceste acțiuni trebuie 
sprijinite și fără îndoială că eie 
vor da rezultate dintre ceh mai 
bune. Avem astfel exemplul ofe
rit de muncitorii de pe șantierul 
hidrocentralei „V. I. Lenin" de ia 
Bicaz, care au sprijinit efectiv 
reamenajarea cabanei de la Iz
vorul Muntelui, ajutînJ ia insta
larea luminii și la diverse alte 
lucrări. Un alt exemplu demn de 
remarcat îl oferă activiștii in do
meniul turismului de la Brăila, 
Cu resurse locate ei și-au ame
najat un frumos sediu.

Mai sînt încă multe cabane și

r

refugii turistice 
care necesită rea- 
menajări, drumuri 
unde trebuie com
pletate marcajele. 
Toate acestea se 
pot lesne realiza 
printr-o largă fo
losire a resurselor 
locale.

TURIȘTII 
FOTOGRAFI

Reușitele foto
grafii de turism 
reprezintă un e- 
ficace mijloc de 
propagandă pentru 
această 
tă și 
activitate, 
mentul i 
sint sute 
riști fotografi 
lucrează cu 
entuziasm In 
cest domeniu, 
ilustrat de 
peste 4C00 fotogra
fii turistice expu- 
expoziții regionale, 
au fost selecțio-

interesan- 
plăcută 
In mo

de față 
de tu- 

care 
mult

a- 
fapt 
cele
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I. MIHAICA 
se la cele 16
Dintre acestea 
nate circa 500 de excelente lucrări | 
ce vor fi expuse la expoziția pe t 
țară de fotografii turistice.

In anul 1956 noi am expus foto
grafii la expoziția de la Podbanschi 
(R. Cehoslovacă). Anul acesta am 
trimis valoroase lucrări ia ex
poziția internațională de la Bmo. 
la care participă turiști fotografi
din cinci țări, printre care 
Uniunea Sovietică.

Cine sint acești turiști 
grafi? Pentru a răspunde 
exact la această întrebare voi da 
numele citorva dinire autorii fo
tografiilor trimise ia Prno. la- 
tă-le : Bazil Roman, contabil-Bucu
rești. Alexandru Pap. timplar-Tg. 
Mureș. Dumitru Paghida, inginer- 
Iași, Dan loan. lăcătuș-Oradea. 
Alexandru Schroder, laborant-Ti- 
mișoara și Gheorghe Sîrbu, solist 
la Filarmonica din Iași. Desigur că 
impresionează diversitatea profe
siunilor tuturor acestor turiști care 
au aceeași pasiune: fotografierea ce
lor mai pitorești peisaje din mi
nunatele locuri pe care le colindă 
In timpul lor liber.

Pentru a încuraja și dezvolta 
pasiunea pentru fotografia turis
tică s-au înființat secții pe lingă 
Casele de Cultură și Birourile 
de Turism și Excursii, unele ■ 
tre ele fiind șt *’-”str.ite ••- 
tilajul necesar. Altele, ca ce e- 
xemplu la Cluj, 1g. Mureș, c... 
rești și Timișoara, funcționează 
datorită contribuției cu materia'e 
a fotografilor amatori.

Se impune să sprijimm mai 
temeinic pe turiștii fotografi, să-i 
încurajăm în frumoasa lor mumă, 
să le popularizăm cele mai fru
moase lucrări — mijloace eficace 
de propagandă pentru turism. în
ființarea unor puternice secții de 
fotografi amatori tn cadrul cercu
rilor de turism în centrele de re
giune va duce Ia o și mai mare 
dezvoltare a acestei interesante 
activități. In această direcție se 
cere și sprijinul colectivelor spor
tive și al consiliilor sindicale lo
cale.

CONSTANTIN MESSINGER 
șeful Direcței de Turism 

și Excursii C.C.S.

foto- 
mai

:îi-

4
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Rînduri despre un spectacol 
cu subiect

Fenomenul sportiv, cu multi - 
piele sale aspecte pe cit de 
variate pe atît de bogate in 

conținut, reține, din păcate destul 
de rar, a. enția creatorilor de artă, 
deși el poate oferi o inedită și su
culentă sursă de inspirație.

O creație artistică a cărei temă 
Iși găsește izvorul în minunata 
viață a stadioanelor, în frămintă- 
rile, bucuriile și necazurile anima
torilor acestei complexe și intere
sa-' - activități nu poate fi salu
tată de noi dectt cu vie satisfac
ție, și ar fi de dorit ca tot mai 
mulți scriitori, compozitori și ar
tiști plastici să pătrundă adine in 
acest ogor iacă nedesțelenit, care 
cuprinde nebănuite frumuseți.

Tocmai din ace sie considerente, 
vom începe nepretențioasa noa ■ 

slră însemnare teatrală prin a fe
lie'ta pe George Mihalache și pe 
N. Roman, autorii comediei mu
zicale „Bujor al 12-lea" pentru 
faptul de a fi surprins un crim-

*) Bujor al 12-lea, comedie mu
zicală de George Mihalache și N. 
Roman cu muzica de George 
Klein.

sportiv *)
pei din viața sportivilor, Imbră- 
cindu-l în haina unei amuzante 
comedii muzicale.

„Bujor al 12-leaf aduce în scenă 
un ep'sod din activitatea unei e- 
chipe de fotbal, care se află in 
preajma marelui eveniment : fi - 
nala cupei. In toiul pregătirilor, in 
acest colectiv, sudat sujldește, se 
produce o defecțiune cu totul ne - 
așteptată. Animatorul atacului șl 
cel mai bun realized or. momit de 
antrenorul secund, un element des
compus, iși părăsește echipa, pen
tru o alta la care i se oferă unele 
avantaje. Pe moment dezorientați, 
coechipierii și antrenorul încearcă 
să-l convingă să renunțe la ges 
tul său necugetat, dar, nereușind, 
se hotărăsc să înlocuiască vedeta 
înfumurată Cu un junior.

Dindu-și seama de greșeala co
misă, „fugarul" revine asuora hm 
tărîrii sale care ia adus d'spre,ut 
colectivului, de care se simțea to
tuși atașat. E prea îrziu insă 
fiindcă antrenorul nu vrea — cu 
orice risc — să strice unitatea mo
rală a echipei asupra căreia ve - 
ghează cu grjă părintească.

Lecția servită înfumuratului ju-

Dacă, la timpul po
trivit, am subliniat 
cum se cuvine abun
dența întîlnirilor in
ternaționale care a 

adus parcă un suflu 
nou în boxul nostru, 
nu avem dreptul — 
și nici nu este reco
mandabil — să tre
cem cu vederea unele 
aspecte mai puțin îm
bucurătoare.

Să ne ocupăm în 
primul rînd de o ati
tudine nejustă a aso
ciației Dinamo. După 
cum se știe, condu
cerea acestei asociații 
se declarase de acord 
să-l ,,împrumute" Ca
sei Centrale a Arma
tei pe Dumitru Ciobo- 
taru, în vederea întîl- 
nirii pe care urma să 
o susțină in R. D. 
Germană. Campionul 
nostru la categoria 
grea și-a început deci 
pregătirile in compa
nia elevilor lui Mar
ca Spakov. El s-a an
trenat astfel timp de 
o lună și jumătate. 
Se părea că prin „co
optarea" lui Ciobota- 
ru, secția de box a 
Casei Centrale a Ar
matei era în stare să 
prezinte la Magde

burg o echipă omo
genă și redutabilă. 

Cu citeva zile înain
te de plecarea în R.D. 
Germană. asociația 
Dinamo s-a răzgîndit 
insă și nu i-a mai 
dat voie lui Ciobotaru 
să facă deplasarea. 

S-ar putea rdica aci 
obiecția că Dinamo 

avea de susținut, la 
aceeași dată, întilni- 
rea cu Dozsa Buda
pesta și că, în conse
cință, avea tot drep
tul să folosească la

categoria grea pe cel 
mai bun om al său. 
Perfect adevărat! Dar 
nu trebuie să u'tăm 
că Dinamo posedă 
singurii „grei" de 
valoare pe care-i a- 
vem la ora actuală 
(Ciobotaru, Furesz, 
Mariuțan). Dacă di- 
namoviștii intenționau 
să-l folosească în me
ciul cu Dozsa pe Cio
botaru (și lucrul a- 
cesta se putea anunța 
în timp util), nu a- 
veau decît să-l împru
mute Casei Centrale 
a Armatei pe Furesz 
sau pe Mariuțan! Dar

; Note 
țcritice I
ei n-au procedat așa 
și urmarea a fost că 
C.C.A. a pierdut la 
Magdeburg, la scorul 
limită de II—9, și 
din cauză că n-a 
prezentat un pugilist 
la ultima categorie!
Dacă nu intervenea 

poziția nejustă a aso
ciației Dinamo, înfrîn- 
gerea de la Magde
burg putea fi evitată, 
iar cei trei „grei” ar 
fi avut — cu toții — 
prilej de activitate!

Infringerea de la 
Magdeburg are însă 
mai multe fațete. S-a 
dovedit de ani de zile 
că nu se poate conce
pe deplasarea unei e- 
chipe în străinătate 
fără unul sau doi ar- 
bit-i-judecători. Ne- 
glijind acest aspect 
al problemei, Casa

Centrală a Armatef 
nu a procedat b:ne- 
La Magdeburg, între
cerile au fost arbitra
te și judecate de dof 
arbitri polonezi și trei 
arbitri germani. Con
secința directă? Trei 
decizii eronate, care 
au viciat însuși rezul
tatul final! Poate că 
echipele care inten

ționează să întreprin
dă turnee în străină
tate vor trage de aci 
cuvenitele învățămin
te.

In sfîrșit, nu mai'■ 
este nevoie — credem 
— să spunem că bo
xerii noștri fruntași- 
au dus multă vreme» 
dorul unor întreceri i 
internaționale. Sosirea- 
echipei Dozsa Buda-' 
pesta în țara noas
tră, trebuia să în-- 
semne pentru 20 din-, 
tre ei un prilej de ac-- 
tivitate internațională.. 
Ce s-a intîmplat însă?'. 
Pentru a doua întîl-- 
nire, echipei Dozsa I‘ 
s-a oferit ca adversar- 
selecționata orașului 
Cluj, In care figuram 
o serie de elemente - 
fără experiența și cla
sificarea cerută de o 
asemenea încercare.. 
Boxeri ca I. Mihalic,. 
I. Rakoczi, Ștefan. 
Russu și Al. Balasz: 
nu trebuiau incluși in
formație, atîta vreme 
cît există zeci de pu- 
giliști de primă cate
gorie (și chiar maeș
tri ai sportului), care- 
n-au mai susținut de
mult o întîlnire inter
națională.

La toate cele de 
mai sus, biroul comi
siei centrale de box 
nu are nimic de spus? 
MARIUS GODEANU

De la stingă, primul plan: <
Dan Demet.escu, AL Giovani.Puiu Călînescu, V. Tomazian, Ti* 

tus Ozon și Doru Căpraru.
Planul doi:
Antonescu Cărăbuș, Elena Bar maz, George Mânu, Eugen PopesJ 

cu. Luigi Ionescu și Didi Ionescu- Felea.

câtor ii va folosi din nlin. Ei se 
reintoa'ip printre rt'agu sai prie
teni de sport și imo'eunâ, cu forțe 
sporii?. porn-.sc spre noi succese.

Pe canavaua acestui subiect,au
torii : George Mihalache și N. 
Roman au brodat iu itidenunare 
și talent o acțiune bine susținută, 
cu multe mcm.-ite de haz Ceea ce 
iese in evidență și ne interesează 
în mod deosebi! este faptul că au
torii abordează și servesc cu 
multă iscusință o temă majoră a 
activității sportive de tip nou, tn 
al cărei climat moral vedetismul 
reprezintă o racilă lipsită de orice 
perspec'ive de dezvoltare.

,.Bujor al 12-lea” prilejuiește- un 
remarcabil succes ae ou bin teatru
lui satiric muzical „Constantin Tă- 
nase" a că'et conducere n-a precu
pețit nici un efort pentru a-i asi
gura reușita.

O distribuție de prima mini, 
din care fac parte : Elena Bur- 
maz. Didi Ionescu-Felea, Dan D— 
metrescu. Al. Giovcn-. V. Tomzzian 
ș a. susține cu aplomb i-tdeosebt 
momentele, ca să le sounem cța. 
revuistice ale spectacolului. In ro
lul lui „Bujor al 12-lea". jucătorul 
de rezervă care n-apucă să fie in
trodus in echipă. Putu Călinescit 
izbutește o creație valoroasă peste 
n:velul celor cu care ne obișnuise. 
De asemenea, am reținut jocul fl-

\ azuți de NEAGU RADULESCU 
resc, plin de expresivitate și gra
ție al Ginei Ardeleana și ’intell*- 
gența scenică a micului Doru. 
Căpraru, în rolul pionierului Du- 
mitricâ.

Spectatorii aolaudă scena reușită 
in care apare maestrul sportului 
Titus Ozon, In compania popularu
lui comic Vasile Tomazlan. Textul 
sketch-ului este scris cu vervă și 
critică unele as vecie negative care- 
se mai tntilnesc pe terenurile noas— 
tre de spart. Socotim insă că au
torii nu s-au preocupat suficient' 
de a integra mai bine în acțiunea 
piesei această scenă.

O mențiune specială se cuvinr 
lui George Mânu, actor cu exce — 
Ierte posibilități, pe care directo
rul de scenă N. Dinescu a știut 
să le pună în valoare. Muzica spec
tacolului deosebit de inspirată este 
semnată de George Klein. Compo
zitor de largi resurse, George 
Klein reușește să sublinieze tn - 
deosebi momentele lirice cu melo
dii suave și atrăgătoare-

In general, se ooa e spune cS. 
„Bujor al 12-l-a" este o comedi- 
increased — firește ci unele scă
deri d n punct de vedere al con
strucției scenice și al dialoguri’or 
— al cărei succes de P'tbl-'c con
firmă buna ei alegere pentru un 
teatru de estradă, un teatru utît 
de popular. S. MASSLER
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Meciuri ech’l brațe 
in programul de mîine la baschetexplicațiile

conse-

P. Romi ne, 
orașului

O S€ 
Bucu-

de cu- 
creează 
ceea ce 
ha’ndba-

numai rezultatele au
Echipa iugoslavă 

primul loc 
nu

legătura cu turneul de handbal de la Zagreb 
2.

un
1. Echipa noastră s-a comportat slab. 

„justificative" nu ne pot duce pe
Majoritatea amatorilor de 

handbal din țara noastră, care 
anul acesta au urmărit cu mult 
interes activitatea de sală, au 
fost neplăcut impresionați de 
rezultatele slabe ale echipei 
noastre reprezentative masculi
ne la turneul de la Zagreb unde 
aceasta nu a reușit să ciștige 
nici un meci, clasîndu-se pe ul
timul loc. Pe bună dreptate, în 
discuțiile care se poartă pe 
marginea acestui subiect, apar 
o serie de nedumeriri, 
rioase contradicții, care 
o stare de confuzie în 
privește comportarea 
liștilor noștri la Zagreb. Are 
sau nu valoare handbalul nos
tru masculin de sală? Dacă da, 
atunci cum se explică rezulta
tele slabe înregistrate? Dacă nu, 
de ce ani plecat atît de opti
miști, cu toate că pregătirea a 
lost făcută sumar?

Incercînd să limgezim într-o 
oarecare măsură problema, vom 
preciza de 'a bun început că fă
ră să fi ajuns peste noapte pe 
primul plan al hanțjbaluîui de 
sală din Europa, U Zagreb e- 
chipa noastră putea scoate un 
rezultat mult mai bun. Pentru a 
ilustra această afirmație, sîn- 
tem astăzi in măsură să vă *- 
rătărn că, spre exemplu, în me
ciul cu echipa R.P. Ungare, cti 
zece minute înainte de termi
narea partidei, jucătorii ma
ghiari conduceau cu 16—6! A- 
vînd în fată nerspectiva unei 
rușinoase înfrîngeri, handba 
liștii noștri și-au concentrat 
torțele, s-au regăsit oarecum 
(de ce n-au făcut-o de ia în- 
ceput?) și au reușit să înscrie 
în ultimele minute nu mai pu
țin de opt goluri. In schimb. în 
jocul cu Austria au condus la 
un moment dat cu 2—4, dar ft* 
ultima parte a meciului, deși 
adversarii erau inferiori nume- 
ricește,- echipa noastră nu a 
reușit să ciștige. lată deci, că 
posibilități de a realiza rezul
tate mai bune existau.

Cauze’' care au determinat 
această slabă comportare sînt 
mult mai adinei decît s-ar pă
rea la prima vedere. Putem a- 
firtna cu toată tăria că meciu
rile de la Zagreb le-am pierdut 
cu mult timp în urmă, cînd, 
împăunați de primele rezultate 
lavorabiie ale handbaliștilor 
noștri, ne-am repezit să cuce
rim ..galoane’1 în handbalul de 
sală. De aci. de la ORIENTA
REA GREȘITA IN CEEA CE 
PRIVEȘTE VALOAREA NOA
STRĂ ÎN HANDBALUL DE 
SALA, pornește toată suita de 
acțiuni care, în mod fatal, au 
dus Ia faptul că astăzi, pe lîn- 
gă multe rezultate strălucite, 
sîntem datori să consemnăm și 
o comportare atît de slabă care 
contează totuși pentru presti
giul handbalului nostru.

Primele rezultate în activi
tatea internațională de sala ale

handbaliștilor noștri au fost, 
după cum se știe, cele două 
victorii la limită asupra selec
ționatei orașului Belgrad și în- 
irîngerea la un scor onorabil 
în fața echipei orașului Praga. 
S-a spus atunci ca avem o for
mație valoroasă. De acest lu
cru au fost convinși majorita
tea membrilor comisiei cen
trale, unii tovarăși din direcția 
jocuri a C.C.F.S./C.M. și, mai 
mult, chiar și jucătorii, care au 
început să creadă, cu o convin
gere pe care nu le-a zdrunci- 
nat-o decît rezultatul de Ia Za
greb, că sînt printre cei mai 
buni. Și cît de departe eram de 
realitate 
dovedit-o.
care a ocupat 
în turneul de la Zagreb 
avea în componența ei nici un 
jucător din selecționata orașu 
lui Belgrad, învinsă de echipa 
noastră, iar 
iugoslavă - 
joritate din jucători care au e- 
voluat la București — a ocupat 
abia locul al treilea.

In asemenea condiții, cînd 
toată lumea era convinsă de 
„valoarea” handbalului nostru 
de sală, a fost aproape firesc 
ca pregătirea, selecționarea și 
definitivarea echipei care a ple
cat la Zagreb să se facă cu u- 
șurință. In ce privește selecțio
narea, problema es!e ceva mai 
încurcată. Antrenorii lotului 
(Ioan Kunst și Francisc Spier) 
susțin că din cauza termenului 
prea scurt au fost obligați să 
se bazeze numai pe echipa care 
a jucat cu Belgradul șt cu Pra
ga, echipă care era de fapt 
selecționată a orașului Bucu 
rești. In acest sens, ci critică 
direcția jocuri din C.C.F.S./ 
C.M. pentru faptul că nu a sta
bilit un program internațional 
din vreme, ?n 
să-și fi putut 
just lucrările 
Argumentul ar 
Dar, analizînd 
ajungem la < 
principal vina revine tot antre
norilor care după primele suc
cese au cerut cu insistența di
recției jocuri din C.C.F.S./C.M. 
să definitiveze și alte intiiniri 
internaționale pentru handba- 
liștii noștri. Firește că în aces
te condiții, direcția jocuri a tă
cut tot ce i-a fost posibil și a 
reușit în ultimul moment să 
perfecteze participarea noastră 
la turneul de la Zagreb. Dar 
să se meargă pînă acoio încit 
să se schimbe și data de desfă
șurare a turneului numai ți nu
mai pentru că pregătirea și se 
lecționarea lotului mi s-au pu 
tut face la timp, era chiar im
posibil. De aci rezultă clar că 
în principal vina revine antre 
norilor noștri care în ultimă 
instanță trebuiau sâ fie mai 
puțin încrezători și să nu tri
mită la Zagreb sub numele de

cealaltă formație 
alcătuită in ma-

așa te) incit ei 
orienta în mod 
de selecționare. 

' părea valabil.
ceva maT atent 

concluzia că în

Scuzele și 
drum bun 
echipă a R. 
lecționată a 
rești.

Acestea sînt faptele și 
cfnțele lor se cunosc. Ceea ee 
ne miră însă este că acum se 
încearcă a se găsi tot felul de 
scuze, invocîndu-se motive caie 
de care mai curioase. Și cel ca
re a dat tonul în această pri 
vință este tocmai antrenorul 
Ioan Kunst, care a condus e- 
chipa Ia Zagreb și care, după 
părerea noastră, ar fi trebuit să 
fie orimul ca*e să adopte o po
ziție autocritică, iară nici un 
echivoc. Cu atît mai mult, cu 
cit el este și antrenorul echipei 
C.C.A., pe scheletul căreia s-a 
format lotul care a făcut depla
sarea la Zagreb. Dccî, un motiv 
în plus ca Ioan Kunst să arate 
că greșelile au cauze mai a- 
dînci și nu -ă lase impresia că 
dorește să iasă „basma curată* 
pentru că și-ar fi selecționat in 
reprezentativa țârii pe propriii 
jucători. Acesta a încer
cat în cadrul unui interviu 
solicitat ce posturile noastre de 
radio să găsească tot felul de 
scuze pentru slaba com
portare a echipei la Zagreb, a 
rătînd în icelași timp că pozi
ția luată de unele ziare, printre 
care și ziarul nostru, față de a- 
ceste rezultate slabe este gre 
șită. Este clar că o asemenea 
atitudine nu ne poate duce pe 
un drum bun.

Față de cele de mai sus. noi 
considerăm că este de datoria 
biroului comisiei centrale de 
handba! și a direcției jocuri din 
C.C.F.S.'C.M. să analizeze cu 
toată seriozitatea această situa
ție și să ia măsuri penfru ca pe 
viitor participarea handbaiișli- 
lor și handbalistelor noastre la 
competiții Internaționale să nu 
se mai facă in pripă și numai 
de dragul de a particiDa. Tur
neul final al concursului repu
blican de sală a arătat că în 
acest spori avem perspective. 
Este de datoria noastră să pro
cedăm în așa fel îneît în viitor 
să reușim să atingem și în 
handbalul de sală nivelul pe 
care l-am atins in bandbaiul de 
cîmp.

l
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Baschetul este un sport dinamic și această fotografie, care-l înfățișează 
pe Fodor (C.C.A.) în plin efort, ilustrează pe deplin această caracte

ristică. (Fază din meciul C.C.A. — Dinamo Tg. Mureș)
3. C.C.A.
4. Ener. M.E.E. Buc.
5. Progresul O. St.
6. rWnamo Oradea
7. Progresul Cluj
8. Știința Tim.
9. Dinamo Tg. Mureș

10. Locomotiva PTT
11. Voința Iași
12. Energia Cluj
PROCENTAJ
Etapa 1 
Etapa 2 
Etapa 3 
G-ral

Spectatorii din Cluj, Iași, Tg-. Mu
reș, Oradea și alte orașe din tară 
vor avea prilejui să urmărească — 
în etapa de mîine — evoluția echi
pelor noastre de baschet fruntașe. 
Din program se detașează meciul 
feminin dintre Energia București, 
campioana națională în 1956 și Pro
gresul Ministerul Invățămîntului 
București.

Iată, de altfel, programul între
cerilor Je mîine:

MASCULIN, seria I: Progresul
Arta București-Dinamo Bucsirești, 
Știința Cluj-Energia Cluj, Voința 
Iași-Dinamo Oradea; seria a n-a: 
Locomotiva P.T.T.-Progresul Orașul 
Stalin, Dinamo Tg. Mureș-Energla 
M.E.E. București, Știința Timișoara- 
C.C.A.

FEMININ, seria I: Progresul Ora- 
d?a-Locomotiva București, Știința 

I.C.F.-F1. roșie Tg. Mureș; seria a 
n-a: Știința Cluj-Fl. roșie Oracea, 
Energia București-progresul M.L 
București.

Iată, în continuare, după trei eta
pe, procentajele la aruncări din te
ren cît și la lovituri de pedeapsă, 
realizate de echipele masculine par
ticipante în campionatul republican, 
calculate de prof. C. Herold, antre
norul echipei C.C.A.

ARUNCĂRI din teren
1. Dinamo Buc.
2. Progresul Arta

150—72=48, «O»/. 
130—61=46,92”/.

LOVITURI
1. En. M.E.E.
2. C.C.A.
3. Loc. P.T.T.
4. Dinamo Bue.
5. Dinamo Oradea
6. Progr. O. St.
7. Voința Iași
8. Energia Cluj
9. Progresul Arta

10. Dinamo Tg. Mureș
11. Progresul Cluj
12. Știința Timișoara

PROCENTAJ

147—68 = 46,25»/. 
129—55 =42,63'/. 
149—63 = 42,28»/» 
132—76=41.75»/. 

190—78 =41,06»/. 
167—68=40,71*/. 
155—65 = 39,39»/. 
178—67 = 37,64»/. 
155—56 = 36,12”/» 
155—50 =32,25”/.

GENERAL PE ETAPE
613/258 = 42,08»/. 
642/249 = 38.78”/» 
612/272 = 44,44”/. 

1667/779 = 41,72»/.
/ 

DE PEDEAPSA

Buc. 96/69 = 71,87»/. 
80/54 = 67,50”'» 

115/77 = 66,95»/.
80/53 - 66,25”/. 
99/64 = 64,64'/. 
53/33 = 62,26”/. 
93/60 = 61,22”/. 
83/50 = 60,23»/. 

103/63 = 58,32»/. 
105/60 = 57,14”/. 
124/68 = 54,83”/. 
104/49 = 47,11"/»

GENERAL PE ETAPE

373/234 = 62,73»/. 
363/228 = 59,53®/» 
389/238 = 61,18"/. 

1145'700 = 61,18»/.

I
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Grai

Cros organizat la
teren variat in vederea apropiatelor 
întreceri din cadrul campionatelor 
republicane individuale și pe echi
pe. De asemenea crosul de mîine 
este folosit și ca selecție pentru 
formarea echipei care va Participa 
la crosul l’Humanite de la Paris.

Mîine dimineață pe malurile la
cului Snagov va fi organizată o în
trecere de cros a celor mai buni a- 
lergători de fond din tara noastră, 
întrecerea contează ca un bun pri
lej de verificare a formei alergă
torilor și alergătoarelor noastre pe

Snagpv

Să se acorde mai multă atenție rugbiului, la Cluj

Concursurile de haltere
La București, PIoești și Arad s-au 

desfășurat duminica trecută între
cerile din cadrul primei faze a cam
pionatului individual de haltere al 

?F.P R. Din capul locului trebuie să 
remarcărn că reuniunile au fost 
bine organizate, iar la Arad și 
/PIoești >’ sălile s-au dovedit 
neîncăpătoare pentru numeroșii 
soectatori care au dorit să urmăreas

că disputele. La PIoești — după cum 
ne transmite corespondentul nostru 
Florian Albu — a avut loc o reușită 
demonstrație după care au urmat 
'întrecerile propriu zise. Au fost de
semnați următorii campioni, în or
dinea categoriilor: C. Năstase 
•XProgr.) 155 kg.; Mircea Eftimie 
XPr.) 205 kg.; C. Marinescu (Pr.) 
!235 kg.; N. Bărbulescu (Pr.) 245 
’kg.; Mihai Chiriță (Pr.) 255 kg.; 
®. Dumitrescu (Pr.) 260 kg. și Lo- 
arin Stănescu (Pr. Cîmpina) 285 kg.

De un succes mai mare s-a bucu- 
vat concursul de la Arad -la care 
au participat concurenți din regiu- 
tnea Timișoara. Un număr de 32 
concurenți s-au întrecut la cele 7 
«alegorii. Iată rezultatele transmise, 
In ordinea categoriilor, de cores
pondentul nostru Ștefan Wetnbe-r- 
ger: Iosif Komori (Energia Arad)

de la PIoești și Arad
kg.; Ion Nistor (Energia A-

220 kg.; Fr. Nedavni (Energia
227.5 
rad)
Timișoara) 250 kg.; Enache Tudor 
(Energia Arad) 280 kg.; Ion Ghi- 
bor (Energia Arad) 292,5 kg.; Gh. 
Mocanu (Energia Timișoara) 280 
kg. și Andrei Wagner (Energia Ti
mișoara) 292,5 kg.

După cum ne informează cores
pondenții noștri E. BOCOȘ și 
1ANCU TIBERIU, rugbiul este 
prea puțin sprijinit în Cluj, deși 
este singurul oraș provincial cu 
trei echipe în categoria B, dintre 
care una — Știința — retrogradată 
din categoria A. Cum se explică 
totuși slaba preocupare pentru a- 
cest sport în orașul de pe malurile 
Someșului ? Articolul de față își 
propune lămurirea, 
cestei întrebări.

Trebuie spus de 
cu tot dezinteresul 
lui cu balonul oval 
colectivelor, cu toată neînțelege
rea forurilor sportive locale față 
de acest sport, rugbiul continuă 
sâ se dezvolte în Cluj. El 
priză în rindurile tineretului, 
chipee Știința, Lcvomotiva și 
ința, recent înființată (care a 
butat în categoria B abia in 
bruarie 1956), în ciuda onor greu
tăți foarte mari, grupează în jurul

în parte, a a-

la început că, 
arătat sportu- 
de conducerile

are
E- 

Vo- 
de- 
fe-

Tînăra echipă de rugbi a Voinței Cluj așteaptă cu nerăbdare începerea 
campionatului. In fotografie jucătorii echipei împreună cu antrenorul 

lor. Gri gore Aman f ------- ' •
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lor un mănunchi de tineri entu
ziaști, puși pe „fapte mari”. Apre
ciem că între ele cea mai pozitivă 
activitate o desfășoară colectivul 
Voința, care cu sprijinul asocia
ției, a înființat trei echipe (se
niori, rezerve și juniori) bine e- 
chipate și cu multă dorință de a 
reprezenta cu cinste rugbiul clu
jean. Sperăm că tovarășii de la 
colectivul Voința vor persevera pe 
această cale și în viitor și, mai 
mult decît atît, exemplul lor va fi 
urmat și de 
jene.

Explicația 
dujea-n, în 
organelor sportive locale, constă 
în faptul că în acest or-iș sînt cîți- 
va oameni îndrăgostiți de acest 
sport, cum ar fi de pildă antre
norii I. Hubert de la Locomotiva 
ți Grigcre Aman de ia Voința. 
Din păcate, există însă factori de 
răspundere în Cluj, care nici nu 
vor să audă de rugbi. Astfel, re
cent, comisia regională de rugbi 
luase hotărirea organizării unei 
competiții de rugbi în „șapte" la ca
re urmau să participe reprezentative 
de școli, în vederea selecționării 
de noi elemente bine dotate fizi
cește și cu aptitudini pentru acest 
sport. Dar, de la simpla hotărîre 
și pînă la punerea ei in practică 

curs multă apă pe Someș, 
o 
Și 

unor profesori de 
educație fizică. Astfel, pe profe
sorul Ion Scurtu nu-1 interesează 
rugbiul, singura Iții pasiune fiind 
voleiul. „Rugbiul — spune el — 
este un sport minor șl pe deasu
pra dur. Voleiul, ăsta da! Nu tu 
grămadă, nu tu placaje...". Ase
menea atitudini retrograde, pro
fund dăunătoare sportului nostru, 
le mai au și a«lți profesori. Doar 
profesorii, D. Bălănescu și I. Be- 
loescu de la școala medie Nr. 4 
și Martonossi de la școala medie 
maghiară Nr. 1 au acceptat prac-

celelalte colective clu-

dezvoltării rugbiului 
pofida dezinteresului

a... <
Cei plecați pe teren spre a 
aplica s-au ciocnit pînă 
de opoziția

ticarea rugbiului de către elevii 
lor. Ar fi de dorit ca în cel mai 
scurt timp toți profesorii de edu
cație fizică din Cluj să adopte o 
atitudine similară. Fără îndoială 
că la slaba popularitate a rugbiu
lui clujean contribuie și faptul că 
jocurile se desfășoară într-un de- 
săvîrșit 
cauza 
nițnum 
presa 
stația 
știe dacă se joacă sau nu rugbi, 
cine joacă, unde se desfășoară 
partidele, etc.

Desigur, un bun prilej de pro
pagare a acestui sport printre ti
nerii clujeni, l-ar fi constituit pro
gramarea jocurilor de rugbi în 
deschiderea partidelor de fotbal. 
Din păcate comitelui orășenesc 
C.F.S. din Oluj nu gîndește la fel. 
Noi sperăm că anul acesta el va 
adopta, o atitudine mai justă față , 
de acest sport.

Lipsa de interes, manifestată de 
unele colective clujene, față de 
sportul cu balonul oval (neacor- 
darea de terenuri pentru antrena
ment, de echipament, etc.) este o 
altă cauză a stagnării rugbiului 
în Cluj. In special, la colectivul 
Știința, care își desfășoară activi
tatea printre miile de student!, si
tuația apare și mai îngrijorătoare 
ca anul trecut. -Astfe'. Știința nu 
are Ia ora actuală nici măcar un 
antrenor. In aceste condiții e clar 
că nu se pot cere echipei perfor
manțe corespunzătoare.

Orașul Cluj, al doilea oraș a! 
țării, care dă atiția sportivi de 
valoare națională in alle ramuri 
sportive, are datoria de onoare de 
a contribui și el la ridicarea pres
tigiului rugbiului nostru prin tri
miterea în 
de rugbi a 
care există 
atentie din 
live respective, se pierd in anoni
mat și nu se pot afirma.

anonimat. Nimeni, din 
lipsei organizării unui mi- 

de popularizare (prin 
locală, afișe, anunțuri la 
de amplificare, etc.) nu

selecționatele romine 
unor jucători talentat! 

dar care, din lipsa de 
partea forurilor spor-
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Mîine — numeroase întâlniri amicale

Cu echipele bucureștene de vol< 
ia antrenament...

Pe măsură ce se apropie data începerii „Cupei Primăverii” se 
intensifică și pregătirile echipelor noastre de categorie A, B și C. 
Pretutindeni au loc jocuri de veri ficare a stadiului de pregătire 
atins de jucători și echipe., Asem enea partide vor avea loc și mîi- 
ne, duminică, în toată tara. Dintre aceste întîlniri — interesante 
deși poartă numai un caracter de verificare — iese în evidență 
aceea dintre C.C.A. și Progresul București, programată pe Stadio
nul Republicii la ora 10.30. C.C.A. se pregătește pentru „Cupa Fes
tivalului”, iar Progresul pentru apropiatul meci cu echipa greacă 
Makedonikos. Deci, este în intere sul lor să folosească cele mai 
bune formații. Tot pentru „Cupa Festivalului” se pregătesc mîine 
și Dinamo București și Locomot iva București. Prima joacă pe 
stadionul său, de la ora 16, cu formația de categorie C Energia 
>,23 August” București; a doua la Buzău cu echipa locală Loco
motiva

In tară mai au loc următoarele partide: Știința Cluj — Di
namo Orașul Stalin, Știința Timișoara — Energia Minerul Petro
șani, Flamura roșie UTA Arad — Energia Metalul Arad.

Trebuie să subliniem aici și primul meci internațional al anu
lui la București: Energia Electromagnetica — Torpedo Russe (R. 
P. Bulgaria). Intîlnirea are loc pe terenul Electromagnetica (Pre
lungirea Ferentari, tramvaiele 8 și 23), de la ora 16. Electromagne
tica (antrenor C. Simionescu) este o echipă fruntașă în campio
natul regional, iar Torpedo (antrenor Baikușev, fostul internațio
nal) joacă în categoria B.
Toate aceste întîlniri au tost 

precedate, în cursul săptămînii, 
de jocuri la două porți de antre
nament, care s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate:

• BUCUREȘTI. Dinamo Bucu

Fază din meciul de antrenament disputat joi între Dinamo Bucu
rești și Energia „T. Vladimirescu".

Programul „Cupei Primăverii” la fotbal categoria C
seria I

Etapa I, duminică 7 aprilie 
Locomotiva Pașcani-Loeomotiva 

Iași.
Flamura roșie Botoșani-Energia 

Bîrlad.
Progresul Iași-Progresul Rădăuți. 
Dinamo Dorohoi stă.

Etapa a Il-a, duminică 14 aprilie 
Locomotiva Iași-Flamura roșie Bo

toșani.
Energia Bîrlad-Locomotiva Paș

cani.
. Progresul Rădăuți-Dinătno Doro- 
hoL
' Progresul Iași stă.
Etapa a IlI-a, duminică 21 aprilie

CUM VA FI FOLOSITĂ 
SUMA REALIZATĂ 

LA MECIUL „VETERANILOR”
Colegiul Central al Antrenorilor 

de fotbal, a adresat ziarului nostru 
următoarea scrisoare:

In ședința Colegiului Centrai al 
Antrenorilor de fotbal a fost a- 
nalizată inițiativa dvs. de a orga
niza meciurile de la 3 martie a.c.. 
care au dat publicului bucureștean 
posibilitatea de a urmări jocurile 
Intre foștii internaționali din tre
cut, antrenorii de ozi.

Colegiul Central de Antrenori 
vă mulțumește și fine să vă in
formeze pe această cale că fondu
rile realizate din incasă-ile făcute 
tn ziua de 3 martie a.c. vor fi fo
losite pentru realizarea unui con
tact mai strîns cu antrenorii din 
fără și cei din străinătate, in ve
derea deplasării unei selecționate 
a antrenorilor peste hotare, pentru 
organizarea unor jocuri mter-ora- 
șe, ca și pentru ăotarea cu mate
riale și cărți de specialitate a ca
binetelor metodico-șliințifice de pe 
Ungă colegiile regionale sau oră
șenești de antrenori.

Solicităm și pe viitor prețiosul 
dvs. sprijin pentru asemenea ac
țiuni, care au dat rezultate lăuda 
bile

Președintele colegiului ventral al 
antrenorilor de fotbal

COLOMAN BRAUN 
antrenor de stat

București 8 martie 1957 

rești — Energia „T. Vladimires- 
cu” 4—0 (1—0). Au marcat: Ni- 
cușor, Kdszegi, Ene și Neagu.

• CLUJ. FI. roșie EH. — Ener
gia Metalul C. Turzii 0—I (0—0). 
A marcat Burian.

Flamura roșie Botoșani-Locomo- 
tiva Pașcani.

Locomotiva Iași-Energia Bîrlad. 
Dinamo Dorohoi-Progresul Iași. 

Progresul Rădăuți stă.
Etapa a IV*, duminică 28 aprilie

Progresul Iași-Locomotiva Iași, 
Progresul Rădăuți-F-amura roșie 

Botoșani.
Dinamo Dorohoi-Energda Bizla<J. 
Locomotiva Pașcani stă.

Etapa a V-a. duminică 5 mai
Energia Bîrlad-Progresul Rădăuți. 
Locomotiva Pașcani-Progresui Iași.
Flamura roșie Botoșani-Dinamo 

XXorohoi.
Locomotiva Iași stă.
Etapa a Vl-a, duminică 12 mai
Progresul Râdăuți-Locomotiva Iași. 
Dinamo Dorohoi-Locomotiva Paș

cani.
Progresul Iași-Fl. Roșie Botoșani. 
Energia Bîrlad stă.

Etapa a Vll-a, duminică 19 mai 
Energia Bîrlad-Progresul Iași. 
Locomotiva Iași-Dinamo Dorohoi. 
Locomotiva Pașcani-Progresui Ră

dăuți.
Flamura roșie Botoșani stă.

Asistînd zilele acestea la convor- 
birile purtate de participanți fie în 
holurile agențiilor, fie în tramvai sau 
pe stradă, atenția îți este atrasă de 
o frază pe care o rostesc toți aceș
tia în momentul cînd își întind 
mîna unui altuia:

— ,,Dâ-mi un solist pentru dumi
nică”.

Intr-adevăr, concursul de cumi- 
nică 10 martie este cît se poate de 
inieresant prin faptul că are un 
conținut fâră prea multe „fixuri’’. 
Deci, concurs tare. Ca urmare și 
premiile vor fi... tari.

Să vedem în ce constă „tăria” 
concursului.

Plecăm chiar de la „capul de a- 
fiș” Internazionaie-Milan. Comenta
riile sînt de prisos deoarece se știe 
că fiecare derbi local are un cuvînt 
greu de spus în orice concurs Pro
nosport. mai ales un derbi ca a- 
cesta.

Torino, prin victoria repurtată du
minică la Vicenze s-a ridicat mult 
în ochii celor care trebuie să-i a- 
precieze șansele în meciul cu Roma, 
mai ales că joacă pe teren propriu. 
Bologna-Fiorentina poate fi de ase
menea considerat un meci deschis la 
fel ca și următorul Udinese-Juven
tus, aceasta datorîndu-se în egală 
măsură inconstanței ele care au dat 
dovadă ambele echipe oaspe (Fio
rentina și Juventus).

Următorele 4 meciuri au aparent, 
alt aspect: șansele se pare că sînt 
de partea gazdelor. Spunem „se 
pare” deoarece și Genoa care joacă 
la Padova și Spăl care joacă la Ro
ma eu Lazio au arătat că sînt în 
stare de surprize, sșa că, să nu 
mire pe nimeni apariția xmui „2* 
la unul din aceste meciuri.

Ultima casetă de 4 meciuri, apar- 
ținînd în întregime meciurilor d'in 
Franța, demonstrează că cele opt 
meciuri din Italia pot fi considerate 
„preludiul” concursului propriu zis.

Intr-adevăr, fiecare dintre cele 4 
meciuri din campionatul francez 
creează pentru participant semne 
de întrebare diferite: Reims și Ha-

• BISTRIȚA. Progresul — Re
colta Avîntul Tg. Mureș 1—4 
(0—2). Au marcat Jozsi, Mesza- 
ros, Magheț șt forok, respectiv 
Tudor.

• REGHIN. Recolta Avîntul — 
FI. roșie Tg. Mureș 11—1 (7—0). 
Au marcat: Balint (6), Munteanu 
(4) și Katona 1, respectiv Nagy.
• BUZĂU. Locomotiva -— Lo

comotiva MCF București 2—3 
(1—2). Au marcat: Alilea și Lea- 
hevici (2), respectiv Alexe și Pa
vel.

• PLOEȘTI. Energia 1 Mai — 
Energia 23 August București 3—1 
(1—0). Au marcat: Marinoiu (2) 
și Anatol, respectiv Niculescu. Joc 
frumos (disputat joi).
• BUCUREȘTI. Energia Elec

tromagnetica — Energia 23 Au
gust 4—4. Meci disputat marți.

• CONSTANȚA. Echipele lo
cale Locomotiva PCA, Energia 
Metalul SRC, CS Marina, precum 
și Energia IMUM Medgidia vor 
începe curînd » competiție dotată 
cu Cupa „Dobrogea Nouă”.

• GALAȚI. Jocuri In cadrul 
„Cupei 8 Martie”: Locomotiva — 
Voința 7—2 (1 — 1) și Știința — 
Energia 1—0 (1—0).

Pregătirile totului 
de juniori F.I.F.A.

Lotul de juniori, care va partici
pa în aprilie la Turneul FIFA din 
Spania, își continuă pregătirile, 
susținînd cu regularitate și la in
tervale scurte (în condițiuni asemă
nătoare cu cele ale desfășurării 
Turneului) meciuri amicale. Joi, lo
tul de juniori a evoluat la Gherla, 
unde-aliniind o formație fără o 
parte dintre titulari, a cîștigat cu 
10—0 (4—0) meciul cu echipa lo
cală Progresul din campionatul re
gional. Juniorii au făcut o partidă 
foarte bună.

Duminică, ei vor întîlni la Cluj 
formația de categorie B Energia 
Metalul Cîmpia Turzii, iar marți vor 
primi replica I'iamurii roșii 
I.H.Cluj, din categoria C.

Preliminariile 
camgitonatului mondial

Datele de disputare ale jacurilor 
din cadrul grupei a Vil-a a pre
liminariilor campionatului mondial, 
au fost ratificate de forul interna
tional. Partidele echipei noastre 
naționale se vor juca la:

16 iunie, Atena cu Grecia
29 septembrie, București cu Iu

goslavia
3 noiembrie, București cu Gre

cia
17 noiembrie. Belgrad cu iugo

slavia.
Celelalte două întîlniri vor avea 

loc la 14 aprilie la Atena (Grecia- 
Iugoslavia) și la 27 octombrie la 
Belgrad (Iugoslavia-Grecia).

©■onosport
cing Paris, două cintre animatoa
rele campionatului joacă în depla
sare. Nancy, după ce a fost elimi
nată din cupă de o echipă de div. B 
(Cannes) primește vizita unei echipe 
care în deplasare joacă mai bine 
decît acasă: Marseille. Insfîrșit Se
dan, care duminecă prin victoria 
asupra lui Sochaux în Cupa Fran
ței s-a calificat pentru turul urmă
tor, joacă acum în cadrul campio
natului pe teren propriu cu Mo
naco. Acesta are la activ o victorie 
cu 2-0 în deplasare obținută în me
ciul restanță cu Angers, disputat 
joi 7 martie.

Acum rămîne ca dumneavoastră 
să vă alegeți totuși soliștii pe care-i 
credeți de cuviință, iar noi, dacă 
considerați că vă este de folos, vă 
mai dăm cîteva amănunte despre 
echipele cuprinse in programul de 
duminica. Astfel, la Genoa va rein
tra Carapelese (extrem stînga) șl 
Becatinl (fundaș stingă), iar la 

Sampdoria Tortul (inter stînga). De 
la Bologna va lipsi Rondon (centru 
înaintaș) iar Ia Inter, portarul 
Ghez2i s a accidentat în meciul cu 
Juventus.

Si acum, vă împărtășim părerea 
participantului Marinescu Marin, din 
București care s-a prezentat Ia se
diu] I.S. Pronosport cu următoarea 
schemă pentru concursul de dumi
nică Repetăm, este părerea unuia 
ddn sutele de mii de participau ți. 
așa că pentru dumneavoastră va 
servi ca simplă... curiozitate:

I 1.X.2 II LX III 1,X,2 IV LX VI 
VI 1,X VII 1 VIII 1 IX 1,X,2 X 
1,X,2 XI 1 XII 1,2.

Vi se pare cam mare, nu-i așa. 
Lata însă că participantul nostru 
vă propune să jucați această schemi 
după sistemul redus și în aceste

Aspect de la 
Giulești de 

înfășurau co-

Am prezentat în 
numărul trecut cîte
va aspecte ale pre
gătirilor echipelor 
provinciale de vo
lei. Ne-am gîndit 
că ar fi interesant 
și un „tur“ prin să
lile de sport bucu- 
reșteBe pentru a lua 
cunoștință de sta
diul antrenamente
lor echipelor din 
Capitală.
IN SALA DINA
MO, PRIMUL PO

PAS
Deși nu se dis

puta nici o întîl 
nire sportivă, sala 
din parcul Dinamo 
se vedea în noapte 
luminată a giorno. 
Am intrat înăuntru 
tocmai în momen
tul cînd gimnastele 
vorul pe care făcuseră exercițiul la 
soȚ semn că antrenamentul lor se 
terminase. Imediat au intrat în ac
țiune voleibalistele — conduse de 
antrenorul Gicu Constantinescu și 
voleibaliștii — conduși de antreno
rul Victor Surugiu. Am „atacat" di
rect : cum se pregătesc echipele 
dvs. pentru campionat ?

— „Pentru că echipa de fete are 
anul acesta patru jucătoare noi, cu 
o pregătire tehnică bună — ne-a 
răspuns Gicu Constantinescu — 
m-am ocupat în special de omoge
nizarea celor 12 sportive care alcă
tuiesc lotul și apoi de pregătirea lor 
tehnică și tactică. Pregătirea noas
tră este foarte minuțioasă pentru 
că fetele trebuie să fie în maximum 
de formă cu ocazia întilnirilor spor
tive internaționale prietenești ce 
vor avea loc în vară la Moscova. 
Pentru prima oară, anul acesta e- 
xersăm atacul cu intrarea jucătoa
relor din linia a II-a, pase direct 
din sărituri, acțiuni care înainte 
nu se făceau decît la lot".

— „Am pregătit echipa în funcție 
de programul pe care-1 are în cam
pionat — ne-a spus Victor Suru
giu — socotind ca perioadă de vîrf 
a pregătirii, zilele cuprinse între 25 
februarie și 10 martie, după care 
va urma perioada de refacere a or
ganismului. Efectuăm săptăminal

cîte trei antrenamente, uneori chiar 
patru. Echipa se prezintă destul de 
bine pregătită, lucru dovedit și de 
meciurile susținute pină acum".

PROGRESUL I.T.B. A CÎȘTIGAT 
CUPA COMISIEI CENTRALE...

...cu o echipă tînără, dar care s-a 
arătat pusă pe fapte mari. De alt
fel, Progresul I.T.B. s-a dovedit o

condițiuni, ea costă numai 28» lei.
• Plata premiilor pentru con

cursul Pronosport nr. 9 d8n 3 mar
tie continuă astăzi după amiază.

Participanții își pot ridica pre- 
miUe de la agențiile proprii din 
raioanele unde și-au depus buleti
nele, astfel:

Raionul T. Vladimirescu — în Ca
lea Victoriei 9. Raionul Stalin — 
în str. Aristice Brland 4, Raionul 
Lenln — în str. Schitu Măgureanu 
3, Raionul 1 Mai — în Șos. Ștefan 
cel Mare 127 Raionul Gh. Gheorghiu 
Dej — Bd. 6 Martie 73, Raionul 
Nic. Bălcescu — Bd. 1«4» nr. 39, 
Raionul Grivița Roșie — Calea Grl- 
viței 20S, Raionul 23 August — 
Șos. Mihai B.-avu 14.

• Programul Concursului ur. 11 
din 17 martie 1957:

l. Milan — Fiorentina (camp, ita
lian).

II. l^nerossi — Intemazionale 
(camp, italian).

m. Torino — Juventus (camp, 
italian).

IV. ‘Ataianta — Lazio (camp, ita
lian).

V. Napoli — Padova (camp, ita
lian).

VI. Roma — Triestina (camp, ita
lian).

VII. Genoa Sampcoria (camp.
Italian). .

VIII. Palermo — Bologna (camp, 
italiati).

IX. Marseille —- St. Etienne (camp, 
francez).

X. Lyon — Lens (camp, francez).
XI. Nice — Monaco (camp, fran

cez).
XII. Metz — Toulouse (camp, fran-.

cez).

MECIURI DE R
-x- ♦

EZERVÂ

A. Nancy — Angers (camp, fran
cez).

B. Rennes — Nîmes tcamp. frar>
cez).

antrenamentul făcut ieri in sala 
voleibaliștii de la Locomotiva 
adevărată pepinieră pentru voleiul 
bucureștean. In fiecare an, echipa 
a scos la iveală matte talente, l-am 
văzut pe I.T.B.-iști la lucru, in sala 
Recolta. „După 1 februarie, — ne-a 
spus antrenorul N. Sotir, — am pus 
accentul pe partea tehnică și apoi 
pe cea tactică. Trebuie să mai lu
crez încă asupra blocajului și pri
mirii serviciului, in special asupra 
celui „plutitor". Din această cauză, 
la un meci cu Dinamo am pierdut 
20 de puncte in cinci seturi".

STEFAN ROMAN Șl JEAN
PONOVA...

...ne-au vorbit fiecare în numele 
echipelor din care fac parte: „Ne-am 
pregătit cu mai multă seriozitate 
ca altădată, ne-a spus maestrul e- 
merit aț sportului Ștefan Roman, 
și sper ca anul acesta C.C.A. să 
aibă o comportare mult mai bună 
decît în trecut. Antrenamentele 
le-am făcut în sala C.C.A. sub în
drumarea antrenorului V. Tibacu".

Maestrul sportului Jean Ponova, 
căpitanul echipei Locomotiva, ne-a 
vorbit despre campionatul care va 
începe în curînd: „Sînt sigur că 
victoria finală va fi ț echipei care 
va avea cel mai puternic start, 
pentru că acest campionat e foarte 
scurt. Orice înfrîngere se va reflec
ta serios în clasament. Echipa noas
tră s-a pregătit în sala Giulești, 
îndrumată de antrenorul S. Oră- 
șanu".

MIRCEA TUDORAN

a Carnet atletic
• In vederea desfășurării u- d 

nei mai bune activități in do- d 
meniul atletismului în cursul ă 
acestui an, biroul Comisiei Cen- 0 
trale a fost reorganizat după v 
cum urmează: Președinte: Mi- v 
hail Florescu ; Vice-președinți: V 
Gheorghe Teodorcscu și /rrarn x 
Silberstein; Colegiul de antre- v 
nori: Tiberiu Foldvary; Colegiul \ 
de arbitri: Ion Paraschivescu; X 
Comisia de marș: Ion Ionescu; \ 
Subcomisia competiții șt eviden- X 
ță: Gheorghe Băleantr, Subco- A 
misia de juniori: Alșo Balaj; A 
Subcomisia de presă și propa- A 
gandă: Romeo Vilara; Secreta- 9 
riat și statistică: Ervin Rona; ( 
Secretariat tehnic: Vlad Simio-, ____ __ .....1( nescu. Pentru cuprinderea mul- ( 

» țiplelor aspecte ale atletismu- , 
i lui în școli și universități biroul i 
i Comisiei Centrale a înriințat și i 
i o subcomisie specială al cărei i
> responsabil nu a fost încă ales, i
• Noul birou al Comisiei Cen- <
• trale de atletism și-a alcătuit v 
’ un vast plan de acțiune V 
' pentru anul în curs. Printre al- y
tele, planul de* acțiune prevede \

J organizarea unor consfătuiri 1 
zonale cu membrii comisiilor*,

, regionale de atletism. Aceste ; 
,consfătuiri vor avea loc in , 
I zilele de 30—31 martie în ur- ( 
j mătoarele centre: lași (lași, (
> Bacău, Suceava, Galați) ; Plo- ( 
) ești (București oraș și regiune, i
> Pitești, Constanța, PIoești); Ti- i 
l mișoara (Craiova, Hunedoara, i 
i Oradea și Timișoara) și Cluj i
> (R.A.M., Baia Mare, rcg. Sta- y
Flin șj Cluj) v

ue (
in 11

«



Cîștigătorii întrecerilor 
baschet și șah vor fi

i Mîine va lua sfîrșit competiția 
Sportivă „Să întîmpinăm conferința 
pe tară a asociațiilor studențești 
din R.P.R." întrecerile au cunoscut 
Un frumos succes de participare, la 
startul lor prezentîndu-se peste 1000 
de studenți, membri ai echipelor re
prezentative din cele 14 colective 
sportive ale instituțiilor de învâ- 
țămint superior din Capitală. Pînă 
acum au fost desemnați cîștigătorii 
Concursurilor de tir (Institutul de 
arhitectură), natație (Institutul de 
Construcții C.F.R. și Institutul de 
arhitectură) și atletism (Institutul 
de Cultură Fizică și Sport). Urmea
ză ca azi și mîine să fie de 'mnați 
și cîștigătorii întrecerilor de volei, 
baschet și șah.

s 10 martie, ziua închiderii lucră
rilor conferinței pe țară a asocia
țiilor studențești din R.P.R. va mai 
fi sărbătorită șj printr-o ștafetă în 
Stea, care va aduce particioanților

Ultimul start
Miine dimwKața, începînd de la 

ora 10, ciclccrosiștii vor fi angre
nați în întrecerea organizată de a- 
sociația Recolta, ultima îna
intea finalei campionatului republi
can. Traseul, care străbate o mare 
parte din străzile principale ale Ca
pitalei, va permite concurențiior să 
dovedească pregătirea și îndemîna. 
rea lor și va prilejui, în speciai 
la categoria cicliștilor avansați, 
o luptă pasionantă pentru primele 
locuri. In această rrivrnță C.

C. DUMITRESCU

O privire asupra programului competițional 
intern și extern al trăgătorilor

Iosif Sirbu, Ștefan Petrescu, 
Lykiardopol, iată numai cîțiva 
ridicat pe înalte trepte renumele 
țara noastră. Și prestigiul de care se bucură acum 
lin lume tirul practicat la noi nu a fost cucerit în- 
tr-o singură competiție ci într-un lung șir de mari 
întreceri internaționale in care reprezentanții noștri 
au realizat performanțe la nivelul recordurilor mon
diale, întrecînd vechile glorii ale tirului. Este fără în
doială o garanție că valoarea ia care s-a ajuns nu 
Ieste aparentă. Dimpotrivă, ea este legată organic 
de iscusința unei întregi pleiade de maeștri. Confir
marea marelui nostru progres este o datorie a tuturor 
trăgătorilor. De aceea am socotit nece=ar să vedem 
ce se face anul acesta pentru menținerea prestțgu'ui 
Smintit.

Am luat pentru început programul competițional, 
intern și extern, a cărui menire este tocmai aceea 
de a asigura reprezentativelor și trăgătorilor noștri 
confruntări care să contribuie la întregirea pregătirii 
lor. Evenimentul cel mai important al amiilui 1957 
îl constituie, fără îndoială, campionatele europene 
de tir rezervate juniorilor și senioarelor, care vor 
avea loc la Belgrad în luna octombrie. In vederea 
acestei mari întreceri a fost selecționat un lot de 
perspectivă din care fac parte trăgători și trăgă
toare cu renume ca: Marieta Juverdeanu, La Sîrbu, 
Ana Goretti, Anca Giurchescu, Rodica Grozea, lu- 
dith Moscu, Paraschiva Almășan, Yvonne Golden
berg. Tereza Qtrntus, Felicia lovănescu. Sanda loa- 
novici, Peter Sandor, Mircea Străoanu, Jacqueline 
Zvonevschi, Ioi Vvcaru, Maria Quintus, Eva Quintus 
ș.a. Acest lot va face antrenamente în colectivele 
sportive respective urmînd să folosească și programul 
comnetitional pentru pregătire și verificare Iată o 
parte dintre competițiile interne care vor angrena 
masa trăgătorilor fruntași precum și elementele sus
ceptibile de a fi selecționate în formațiile car? re vor 
reprezenta la campionatele europene: Cupa Dinamo,

H. Herșcovici, Gh. 
dintre cei care au 

tirului din

I

studențești la volei, 
cunoscuți astăzi și mîine

din 
din

la conferință un mesaj de salut din 
partea studenților sportivi din Bu
curești. Ștafeta va pleca duminică, 
dimineața la ora 10, 
cincț puncte și anume : 
fața Institutului Politehnic, In
stitutului Petrol și gaze, Institu
tului de Mine, I.C.F. și I.M. F. Sea
ra, în sala Floreasca. după termi
narea tuturor meciurilor, va avea 
loc festivitatea de premiere a pri
milor clasați în aceste concursuri 
organizate de asociația Știința șl 
ziarul „Informația Bucureștiului".

Ultimele întreceri de volei vor 
avea loc în sala Floreasca sîmbătă 
de la ora 16 și duminică de la ora 
15. Cele de baschet în sălile I.C.F. 
sîmbătă de la ora 16, iar duminică 
de la ora 8,30. La șah finala are 
Ioc astăzi la ora 17 în sala clubu
lui universitar C. I. Parhon.

I. Bahmuțe.^nu-corespondent

Pentru ciclo cros iști:
înaintea finalei

mionesca, antrenorul colectivului 
Progresul C.P.C.S., ne-a făcut ur
mătoarea declarație: ..Cel mai bun 
elev al meu, mă refer la cic'.ocro- 
si ști, este Ion Moraru, cel care în 
ultimii doi 
campion al 
Anul acesta 
dată primul 
de cicFcros 
dă că „steaua' 
mai ales el, sîntem de altă pă
rere, pe care o vom af:rma în spe

cial duminică dimineața. Moraru 
ste hotărît să aducă La colectiv 
Cupa ziarului Sportul popular" și 
eu cred că va reuși. Deși are în C.

Dumitrescu, N. Vasilescu, D. Dra- 
gomir, Af. Voir.escu ți N. Stepanian 
adversari redutabili, socotesc că 
va putea termina învingător'.

Iată deci că părerile sini Împăr
țite (vă amintiți desigur de decla
rațiile cicliștilor D. Dragonir, C. 
Dumitrescu și alții). Mîine diminea
ță vom putea asista la confruntarea 
lor...

Amănunte tehnice: primul start 
se va rfa la ora 10; plecările și so 
sirile vor avea loc în fața Ministe
rului Agriculturii (Bd. Republicii); 
categoriile de concurs vor fi: avan
sați, juniori, semicurse, oraș și se
nioare.

ani a cucerit titlul de 
acestei dificile probe, 
n-a ocupat încă nicio- 
loc într-o competiție 
și mu! ți tind să crea- 

i“ sa a apus. Eu și 
sîntem de altă

La început de an

O nouă bază sportivă Ia Baia Mare

Zn rindurile sportivilor băimăreni se făcuse mai de mult simțită 
necesitatea unei baze sportive acoperite. Și iată că in toamna anu
lui trecui au început lucrările de construcție a unei săli de sport, 
situată în imediata cor o piere a stadionului 23 August.

In această sniă — cu dimensiunile de 30ȘC.18 m. — se vor putea 
desfășura antrenamente ți concursuri de gimnastică, precum și 
jocuri de volei și baschet.

In prezent, lucrările se desfășoară în ritm susținut, astfel că noua 
bază sportivă va fi dată în folosință cu prilejul zilei de 1 Mal.

Fără îndoială că această frumoasă realizare va aduce o contri
buție însemnată la dezvoltarea activității sportive de sală din 
Baia Mare. (Foto și text VAS1LE SASARANU]

TURNEUL ECHIPEI DE VOLEI 
START

Astă seară in sala Tractorul din 
Orașul Stalin echipa poloneză de 
volei START sus.i.ie al doilea 
meci în țara noastră, întî'.nind e- 
chipa locală VOINȚA Orașul Sta
lin. Meciul se anunță foarte intere
sant, mai ales că START a arătat 
o formă foarte bună în meciul cîș- 
tigat la Sibiu.

CUPA VOINȚA LA NATAȚIE
Seria concursurilor de natație or

ganizate la sfîrșitul fiecărei săptă- 
mîni continuă simbătă și duminică 
la bazinui acoperit de la Florea- 
sca cu tradiționalul concurs de 
înot „Cupa Voința". Vor lua star
tul înotătorii bucureșteni de categ. 
II și III precum și copii pînă 
la 12 ani. întrecerile vor începe 
sîmbătă la ora 19,30 și duminică 
la ora 10.00.

Asociația Voința, organizatoa
rea acestui concurs, cu sprijinul 
comisiei orășenești de specialita
te, a luat din vreme toate măsu
rile necesare bunei desfășurări a 
întrecerilor.

Cupa Victoriei, Cupa 25 iunie, (urmează o pauză 
nejustificat de mare de aproape 6 săptămîni!). Cupa 
23 August, Cupa Recolta și Cupa A.V.S.A.P. Cam
pionatele republicane se vor desfășura în septembrie 
(individuale) și octombrie (pe echipe). Cam acestea 
sînt competițiile interne cu caracter republican. Fără 
discuție, sînt prea puține și (ca și anul trecut de 
altfel) trăgătorii pot avea de suferit în pregătirea 
lor de lipsa „redării" în cit mai multe competiții.

Calendarul internațional n-a fost încă definitivat 
dar știm, care vor fi întrecerile probabile. Pentru 
luna mai sau iunie se perfectează un meci la Buda
pesta cu reprezentativa R.P. Ungare: în iulie lotul 
masculin se va deplasa în Uniunea Sovietică pentru 
a participa la un concurs individual; se intenționează 
participarea la o competiție care se va desfășura în 
iunie la Roma și la care vor lua parte echipele Por
tugaliei, Franței, Spaniei, Belgiei, statului Monaco, 
Italiei și Romîniei; în septembrie se vor desfășura 
campionatele internaționale ale R.P.R., iar în oc
tombrie campionatele europene la Belgrad. Dacă va 
fi realizat acest program el va asigura în bună parte 
pregătirea reprezentativei noastre pentru campiona
tele mondiale din 1958 (Moscova). Dar (...și aici 
există un dar I) mai puțin îmbucurător este faptul 
că la majoritatea acestor întreceri (excepție fac : 
meciul cu R.P.U. și campionate'e noastre interna
ționale) echipele noastre feminine și de juniori nu 
vor participa și firește nu vor fi avantajate în pregă
tirea pentru campionatele europene. Nu ne îndoim 
că s-au denns străduințe din partea forurilor noastre 
de specialitate pentru perfectarea unor întîlniri inter
naționale și pentru junior; și senioare dar socotim 
că este necesar încă un efort pentru 
în calendar-',1 extern al unor țări 
pregătesc și ele pentru „europene".

a se găsț date 
vecine ca'e se

H. NAUM

1

două etape, 
angrenat nu- 
startul între- 

concurenți ne- 
cîștigat prin

ACTIVITATEA LA SCHI
Etapa a Il-a a campionatului 

republican de schi — probe alpi
ne, —- se va desfășura între 
13—17 martie pe pîrtiile din Po
iana Stalin. Tot cu acest prilej, 
se vor desfășura și probele res
tante de 50 km. fond seniori, 
precum și săriturile speciale re
zervate tot seniorilor. Campiona
tele de juniori, programate la a- 
celeași date, se vor ține conform 
programului inițial stabilit
FLAMURA ROSIE A CIȘTIGAT 

„CUPA RECOLTA" LA TIR 
Desfășurată în

„Cupa Recolta" a 
mereși trăgători la 
cerilor. Din cei 36 
clasificați, 8 și-au 
performanțe'e realizate categoria 
Il-a de clasificare, iar 22 au ob
ținut cat. IlI-a. Iată cum arată 
clasamentul pe echipe: 1. FI. roșie 
comerț I (V. Lăzărescu. D. Oni- 
ceag ,A. Orbescu, M. Muller. W. 
Widmer) 3479 p.; 2. Voința P. S. 
3430 p.; 3. Recolta M. A. 3110 p. 
CICLIȘTII ROM1NI SE ANTRE
NEAZĂ IN COMUN CU SPOR

TIVII CEHOSLOVACI
Cicliștii noș'ri fruntași își conti

nuă pregătirile în vederea parti
cipării la cea de a X-a ediție a 
„Cursei Păcii", Praga-Berlin-Var- 
șovia. sub conducerea antrenoru
lui N. Voicu. Lotul de 15 alergă
tori din care fac parte și C. Dumi
trescu, C. Sandru, G. Moiceanu, 
Ion Vasile, Șt. Poreceanu și alții 
se va antrena împreună cu cicli
știi cehoslovaci care vor sosi peste 
cîteva zile în Capitală.
CONSFĂTUIREA ARBITRILOR 

DE VOLEI
Luni dimineața la ora 10 în

sala de festivități a M.I.M.CM.
din calea Victoriei nr. 133, vor 
începe lucrările Conferinței pe
țară a arbitrilor de volei. Se va
face analiza activității desfășurată 
în 1956, planul de muncă pe 1957 
și se va discuta despre problemele 
uniformizării in'erpretării regula
mentului.

★
Biletele pentru jocul amical CCA- 

Propresu! Bucureștii duminică ora 
10,30, Stadionul Republicii) se pun

AZI

NATAȚIE. — Bazinul Florersca, 
ora 1S.36: „Cupa Voința" rezervata 
înotătorilor de categoria a Il-a și a 
in-a și copiilor pînă la 12 ani.

ATLETISM. — Sala Floreasca II 
ora 16.30: concurs de sală (participă 
atleți de toate categoriile).

MÎINE

NATAȚIE. — Bazinul Floreasca, 
ora 10: „Cupa Voința".

ATLETISM. — Sala Floreasca II- 
ora 10: concurs de sală.

CICLISM,. — Ministerul Agriculturii 
(Bd. Republicii) ora 1«: plecarea în

Mîine: etapa a III-a 
a campionatului 

republican de lapte
Etapa a Ill-a a campionatului re

publican de lupte se desfășoară 
mîine numai în province. Dintre 
fruntașii clasamentului sarcina cea 
mai ușoară o are Dinamo București 
pentru care singura dificultate o 
constituie deplasarea, destul de lun
gă și obositoare, la Arad. Bucu- 
reștenii vor avea de înfruntat FI. 
roșie Arad, Dinamo Satu Mare și 
Energia Cluj, formații mult prea 
modeste în comparație cu valoarea 
campionilor. Interesantă va fi însă 
lupta dintre aceste trei echipe, .ele 
fiind cam de același nivel. La Plo- 
ești, Energia D.G.S.M. are din nou 
șansa de a se impune în grupa 
respectivă în care figurează alături 
de Progresul București, Energia 
Orașul Stalin și Energia Baia Mare. 
In schimb,_C. C. A. are cea mai di
ficilă misiune. Dep!asîndu-se la Ti
mișoara, echipa militară întîlnește 
adversari valoroși ca Energia Re
șița, Progresul Lugoj și Locomoti
va Timișoara. La Oradea, Lo
comotiva — proaspăta promovată — 
va face pentru prima oară oficiul 
de gazdă în actualul campionat. 
Nu știm în ce măsură formația o- 
rădeană*va duce la bun sfîrșit acest 
oficiu din punct de vedere adminis
trativ, însă un lucru este cert: pe 
salteaua de luptă va fi o gazdă 
mai puțin... amabilă I Atenție, deci, 
Energia Hunedoara. Voința Tg. 
Mureș și FI. roșie Cluj!.

în vînzare de azi la stadioanele 
Republicii (str. Hașdeu), Dinamo și 
Giulești, la agențiile Pronosport 
din Cal. Victoriei 9 și Bd. Dinicu 
Golescu, la agenția C.C.A. și la 
chioșcul special din str. I. Vidu.

întrecerile din cadrul 
campionatului 

repubican de patinaj
MIERCUREA CtUC (prin U>le- 

fon) Temperatura scăzută de la 
începutul acestei săptămîni a în
demnat pe patinatorii de viteză să 
se deplaseze la Miercurea Ciuc 
pentru a continua întrecerile, între
rupte îa Lacul Roșu din cauza 
timpului nefavorabil. Și aci însă 
patinatorii au fost urmăriți de 
,,ghinion”. începînd ch:ar de joi. 
cind urma s*i se desfășoare prime
le alergări, temperatura a crescut, 
făcînd pista impracticabilă. Sin
gure patinatoirele au reușit să 
termine restul de probe, care nu 
s-au putut desfășura la Lacu; Ro
șu. Seniorii și-au disputat intîie- 
tatea doar ta proba de 1 500 metri. 
Campioană absolută la oatinaj vi
teză în urma punctajului ob 
ținut — a fost desemnată Eva Far
kas (Progresul Tg. Mureș). Proba 
de 1.500 m. la seniori a fost cîș- 
tigată de Vladimir Bulat (C.C.A.) 
cu timpul de 2:36,1. Pe locurile 
următoare s-au clasat V. Oprea 
(C.C.A.) și P(. Pașcu (Știința 
Cluj).

Tot la Miercurea Ciuc au avut loc 
și întrecerile de campionat la 
patinaj artistic. Si acestea însă, 
au trebuit să fie întrerupte din 
cauza timpului nefavorabil. Dintre 
patinatorii artistici, singurii care 
au terminat întrecerea au fost pe-' 
rechile. Aci victorioși au ieșit 
Trude
(Energia Orașul Stalin) 
primit și titlurile de 
țării

Aci
Konnerth-Berthold Heuhert 

care au 
campioni ai

9

de asociațiaciclocrosui organizat 
Recolta.

BASCHET. — Sala Flo-reasca ora 
12.30: Știința I.C.F.-Flamura roșie 
Tg. Mureș (f); sala Dinamo de la 
ora 16; Locomotiva P.T.T.-Progresul 
O*. Staîin (m); Progresul Arta-Di- 
namo București (m); Energia Bucu
rești-Progresul Invățămînt Jf).

FOTPAL. — Stadionul Republicii, 
ora 10.30: C.C.A.-Progresul F.B.; sta
dionul Dinamo, ora 1G: Dinamo Buev- 
reșu-Energia 23 August; t^ren Elec
tromagnetica, ora 13: E' ectrom-a.ci
netica Torpedo Russe.

RUGer — Tsren Procreei l F 
ora 10; Progresul F.B.-Energia Re
publica Buc. (amical).



I. Dragnca învingător, 
D. Cicbotarn învins

in turneui de box de la Zagreb
ZAGREB, 7 (Agerpres). —
In prima zi a turneului interna

tional de box, organizat în orașul 
Zagreb, la care participă sportivi 
din R.P.R., Austria, R. P. Ungară 
și R.P.F. Iugoslavia, pugilistul ro- 
niîn Ilie Dragnea a învins la puncte 
în limitele categoriei mijlocie ușoa
ră pe iugoslavul Spasic. La catego
ria grea Dumitru Ciobotaru a pier
dut la puncte în fata lui Srete- 
novic (R.P.F. Iugoslavia).

Scrimerii romjni participă 
la concursurile de la Leipzig

Ieri dimineață a părăsii Capitala 
îndreptîndu-se pe calea aerului spre 
R.D. Germană, un Iot de scrimeri și 
scrimere din R.P.R. care va parti
cipa la tradiționalele întreceri orga
nizate anual la Leipzig. Din lot fac 
parte Olga Orban, Maria Vicol, 
Tudor Ilie și Ștefan Tapalagă. An
trenor: Andrei Vîlcea.

Interesant de remarcat este făp
tui că primele două ediții ale com
petiției internaționale de floretă or
ganizate la Leipzig (1955 și 1955) 
au revenit reprezentanților noș.ri

La ediția pe acest an. care se 
desfășoară în ziua de 10 martie, 
participă și redutabilele reprezenta- 
n’ve ale U.R.S.S., R.P. Ungare, I’. 
Ce •< slovace, R.P F. Iugoslavia, 
R P. Polone și R.D. Germane.

Al dciiea meci 
al Selecționatei Craiova

in R. P. Polonă
VARȘOVIA (Agerpres) Echipa 

selecționata de box a orașului Cra
iova a susținut la 7 martie a doua 
întîlnire din cadrul turneului pe 
care-l întreprinde în R.P. Polonă, 
evo'uînd la Bielsko în compania se
lecționatei Asociației Spartak.

Boxerii polonezi au terminat în
vingători cu scorul de 12—8.

Frumoasa comportare 
la campionatele

Joi s-au reîntors luptătorii ro- 
mîni care au participat la cam
pionatele europene feroviare desfă
șurate între 1 și 3 martie Ia Istan
bul. Cu acest priiej am putut afla 
de la conducătorul delegației, tov. 
1. Stoian (președintele asociației 
Locomotiva), o serie de amănunte 
interesante.

„Ne-a surp-ins, a început tov. 
Stoian, faptul că — în contraaic- 
ție cu ceea ce știam noi din proto- 
co'ui competiției — întrecerile s-au 
desfășurat la lupte libere și nu da
s'ce. Or, vă dați seama că acest 
lucru a constituit pentru luptătorii 
noștri un foarte mare handicap. 
Cu toate acestea sportivii noștri — 
tineri între 19—21 ani — s-au com 
portat foarte bine, evidențiindu-se 
în special Cornel Ujbar și Nicolae 
Baciu".

In continuare tov. Stoian ne-a 
Informat asupra rezultatelor com
petiției. Au participat reprezen
tanți a 8 țări și anume: Turcia, 
Iran, R. P. Ungară, Finlanda, 
R. P. Polonă, R. F. Germană, Bel
gia și R. P. Romînă, primele patru 
țări prezentînd echipe complete. 
Un mare succes au înregistrat 
luptătorii turci care au cîșfigat 6 
titluri. Aceștia și iranieni! — că
rora le-au revenit două titluri — 
au fost de altfel printre puținii ca
re au demonstrat lupte libere.

Noi am prezentat în concurs 
patru luptători: Gh. Toth (cat. 67 
kgr.), C. Ujbar (cat. 73 kgr.), N. 
Baciu (cat. 79 kgr.) și V. Bunta 
(cat. grea). Gh. Toth s-a clasat 
pe locul 4, cu o victorie (asu
pra belgianului Van Kan Egel 
Măcel) și două înfrîng'eri (la Po
lyak — RPU și Vilyo Kuntia — 
Finlanda). C. Ujbar a obținut 
medatia de bronz reușind două im
portante victorii. In primul meci 
a dispus ’ de luptătorul polonez 
Ludwig Mokros prin tuș. In a doua 
întîlnire Ujbar a învins de ase
menea prin tuș Pe fostul campion 
mondial I. Gali (RPU). victorie 
socotită drept senzațională de spe
cialiști. Din păcate Ujbar s-a ac
cidentat în meciul cu Arab (Iran) 
și n-a mai putut concura. N. Ba
ciu a învins prin tuș pe Iosif Hell 
(Polonia) și a pierdut apo! la 
Szekely (RPU) și Sorouii (Iran). 
Pe Szekely l-a condus cu multe 
puncte, dar lipsit de experiență

Multe și variate vor fi manifesta
țiile Festivalului de la Moscova și 
a Jocurilor Sportive Prietenești. In 
acest sens trebuie să consemnăm 
prețioasa inițiativă a organizatori
lor care cu prilejul marii întilniri 
a tineretului vor populariza o serie 
de sporturi mai puțin răspindite. 
Astfel, moscoviții vor fi pentru pri
ma dată spectatori la un concurs 
de rugbi, la întreceri de tir cu ar
cul, badminton și alte discipline 
populare doar in anumite țări ale 
lumii. Cum tragerea cu arcul și 
badmintonul sint necunoscute și în 
țara noastră, credem că este intere
sant să le facem o scurtă prezen
tare.

Nu sînt puțini aceia care în se
colul XX, în plină eră a dezagregă
rii atomului, preferă încă arma iui 
Wilhelm Teii. Pașnicul sport al tra-
gerii cu arcul este răspîndit mai 
ales în Polonia, Cehoslovacia, țări
le anglo-saxone și (bineînțeles) 
Elveția.- Două sînt probele clasice 

în această disciplină. Tragerea pe 
distanțe lungi și pe distanțe scurte. 
In prima, tinta este așezată pe 
rînd la 90, 70 și 50 m. de arcaș, în 

p*-®.---------

a luptătorilor ranini 
europene feroviare

a fost învins din cauza neaten
ției. Baciu s-a clasat pe locul 
cinci. V. Bunta s-a întî'nit în pri

mele două întilniri cu primii doi 
clasați în categorie fiind elimi
nat.

Campioni europeni feroviari pe 
anul în curs sînt următorii: Ssykhi 
(Iran), Ladi (Iran), Kocur (Tur
cia), Sar ac (Turcia), Ondor (Tur
cia), Kurt (Turcia), Ozdemir 
(Turcia), Demirturc (Turcia).

Recent, s-a produs în sportul 
maghiar un eveniment deose
bit de important: a luai fiin

ță Federația maghiară de cultură 
fizică și sport de pe lingă Ministe
rul Culturii. Vreau să vă scriu 
cit ev a rînduri despre noua Federa
ție. Numărul membrilor forului su
prem al mișcării de cultură fizică 
și sport este cu mult mai mic decît 
cel al vechiului Comitet pentru 
Cultură Fizică și Sport. Aparatul 
administrativ, a fost simțitor redus. 
Federația maghiară de cfi'tură fi’ 
zică și sport numără 4 sectoare de 
activitate-: sectorul de conducere, 
sectorul secretariat, sectorul fede
rațiilor de specialitate și sectorul 
administrativ. Hegyi Gyula, preșe
dintele Federației maghiare de cul
tură fizică și spori, a declarai re
cent într-o conferință de presă că 
cele 36 de federații de specialitate 
care au și luat ființă vor fi spriji
nite de forul sportiv suprem, acor- 
dindu-se prioritate acelor federații 
care nu se pot susține singure.

O atenție deosebită se va acorda 
practicării și dezvoltării activității 
sportive în școlile de țoale grade
le. „Pornirud pe acest drum nou, — 
a spus Hegyi Gyula, — sîntem con
vinși că sportul din R. P. Ungară 
va obține noi și frumoase succese 
în viitorul apropiat".

y^nul acesta sportivii maghiari 
vor participa la toate eveni
mentele sportive internațio

nale mai importante, dar, firește, 
se va ține seama în primul rînd de 
șansa pe care sportivii sau echi
pele maghiare o au in competiția 

cea de a doua la 50, 35 și 25 m. 
Ținta se prezintă, în mod obișnuit, 
sub forma a zece cercuri concen
trice după care se face punctarea. 
Concursul ține patru zile, trăgă
torul aruneînd în total 468 săgeți: 
288 la distanțe lungi și 180 la cele 
scurte.

Să precizăm că în ciuda tradiției 
seculare a acestui sport el n-a fost 
„ferit" de influențele tehnicii mo
deme. Lemnului arcului i-a luat 
loc cu timpul materialul plastic, 
sforii — nylonul, iar penajului să
geții, oțelul cel mai pur—

Badmintonul ar putea fi definit 
ca o combinație între tenis, volei Și- 
parașutism. Doi jucători (sau patru 
în probele de dublu), rachete de 
tenrs. un teren asemănător celui de 
volei și o minge (de fapt o serai-

FOTBAL PESTE HOTARE
• MÎINE va avea loc la Viena 

întîln irea dintre reprezentativele A- 
ustriei și R.F. Germane. Ultimul joc 
dintre cele două echipe a vut loc în 
1954 în cadrul semifinalelor campio
natului mondial. Atunci victoria a 
revenit fotbaliștilor germani cu sco
rul de 6-1.

O JOI a avut loc la Miinchen în- 
tîlnirea dintre echipele secunde ale 
celor două țări. Victoria a revenit 
echipei R.F. Germane cu scorul de 
4-0 (4-0).
• IN cadrul pregătirilor pentru 

campionatul mondial, mîine la Berlin 
reprezentativa R.D. Germane întîl- 
nește echipa Luxemburgului.
• ULTIMUL joc din cadrul sfer

turilor de finală ale „Cupei Campio
nilor Europeni** va avea loc la 14 
martie la Nice. Echipa locală întîl- 
nește în meci revanșă echipa Real 
Madrid.

Intîlnirea dintre Fiorentina și 
Steaua roșie din Belgrad cin cadrul 
semifinalelor competiției va avea 
loc la 3 aprilie la Belgrad iar re
vanșa la 18 sau 25 aprilie la Flo
rența.
• LA 14 aprilie va avea loc la

Vești sportive din Budapesta
respectivă. Tot în privința depla
sărilor peste hotare s-a hotărît ca 
acestea să se facă cu mai multă 
chibzuială. Evitindu-se călătoriile 
de prisos se va aduce o seriosă 
contribuție la realizarea de impor
tante economii. Este cert că în a- 
cest fel sportivii vor înțelege și mai 
bine cinstea și încrederea ce li se 
acordă, alună cînd susțin întilniri 
peste hotare. Nu înseamnă însă că 
echipele mici nu vor mai putea fa
ce deplasări peste hotare, mai alei 
dacă cheltuielile necesare călătoriei 
sînt suportate ele colectivele respec
tive.

Sportul maghiar a fost lipsit du
pă evenimentele din octom
brie, de numeroase elemente 

de valoare. O parte dintre sportivii 
loturilor olimpice, lăsindu-se amă
giți de minciunile debitate de impe
rialiști nu s-au mai reîntors in pa
trie. Acești sportivi și-au dat însă 
curînd seama că au fost induși in 
eroare și au înțeles marea greșeală 
pe care au comis-o. Acum, pe zi ce 
trece, toi mai mulți sportivi se in
tere in patrie. După reîntoarcerea 
cunoscuților jucători de polo pe apă 
Karpati și Jenei, a fotbaliștilor Fa- 
rago. Budai, Bozsik etc., zilele tre

cute au sosit la Budapesta, Lantos 
Mihaly împreună cu soția sa. Ghizi 
Lantos-Farkas.

Sîntem convinși că cei mai mulți 
dintre sportivii maghiari aflați în
că peste hotare, vor reveni în cu
rînd în țară. I independent însă de 
aceasta, sarcina cea mai importan
tă care stă în prezent în fața foru
rilor superioare ale sportului ma

sferă) cu coadă de pene. In momen
tul cînd mingea ia înălțime, penele 
se desfac ca o parașută făcînd-o să 
planeze ușor. Regulile jocului cer ca 
loviturile să se facă numai din 
zbor. Este nevoie de multă dexteri
tate pentru a „ghici" totdeauna cu 
precizie traiectoria do multe ori bi
zară a micuțului balon.

Un amănunt: badmintonul a avut 
deja o... avanpremieră la Moscova. 
In cursul lunii februarie cîțiva spor
tivi din R.P. Chineză (tară unde 
acest sport este foarte popular) au 
făcut o reușită demonstrație care a 
cucerit pe moscoviți. Se pare că 
badmintonul va avea viitor in 
Uniunea Sovietică. După cum a- 
nunță ziarul „Soviețki Sport", în
treprinderile de inventar sportiv 
din U.R.S.S. au și început să. pro
ducă în serie rachete și mingi.

Fără a fi inclus: in programul 
Jocurilor, o serie de aite sporturi 
vor fi prezentate la Moscova in zi
lele Festivalului. La cererea parti- 
cîpanfîlor se vor iuca în capitala 
U.R.S.S. partide demonstrative de 
bass-ball, golf, cricket, vor avea 
loc reuniuni de diferite lupte națio
nale (japoneză, iraniană etc.), în
treceri de călărie, schi pe apă.

Punctul de atracție ÎI va constitui 
fără îndoială baletul „Feerie pe 
gheață' (artificială, desigur) pre
zentat de patinatorii sovietici. In 
plină vară, se va patina în noul 
Palat al Sporturilor spre desfăta
rea, mai ales, a celor veniti din ță
rile sudului, unde sporturile de iar
nă sînt văzute numai pe... ecranul 
cinematografelor.

Budapesta meciul dintre reprezen
tativele R.P. Ungare și Turciei.

0 REPREZENTATIVA de fotbal a 
Argentinei va susține în vara acestui 
an mai multe jocuri în Europa. 
Printre acestea se numără meciurile 
cu reprezentativele Austriei, Ceho
slovaciei, Uniunii Sovietice și Tur
ciei.

@ COMISIA de arbitraj din cadrul 
F.I.F.A. a hotărît in unanimitate 
să propună' comitetului executiv al 
federației internaționale modificarea 
unor reguli de desfășurare a meciu
rilor de fotbal și anume: a) porta
rul să poată fi schimbat în caz de 
accident în tot timpul întîlnirii (in
terne sau internaționale); b) să fie 
posibilă schimbarea unui jucător de 
cînw numai în caz de accident și 
numai pînă la pauză. Această 
schimbare să poată fi făcută însă 
doar cu ocazia meciurilor interna
ționale.

Secretarul F.I.F.A., Kurt Gas- 
smann, care a primit aceste propu
neri, a declarat că ele vor fi puse 
în discuția plenarei F.I.F.A. la pri
ma ședință, care va avea loc în luna 
iunie, si crede că vor fi aprobate.

ghiar este ridicarea și pregătirea 
tinerilor cadre. Nu încape îndoială 
că prin priceperea antrenorilor ma
ghiari, renunți ți în întreaga lume, 
se va ridica in scurt timp o nouă 
și excelentă gardă de fotbaliști, a- 
tleți, scâmeri și jucători de polo.

O fază din meciul de baschet 
MAVAG-MAFC din cadrul „Cupei 

de iarnă” desfășurat recent la 
Budapesta

Emil Zatopek antrenorii’...
Emil Zatopek, ..alergătorul 

cu reacție", „campionul campio
nilor", „locomotiva", cvn l-au 
supranumit comentatorii și cro
nicarii sărăciți de super'at vele 
suficient da elocvente, părăsește 
activitatea competițicnală. Pri
lej de tristețe pentru noi, spec
tatorii. care l-am văzut de atî- 
tea ori pe pistă.

Să precizăm insă de la înce
put că faimosul atlet-cehoslo
vac părăsește activitatea com- 
petițională dar nu 
sportul. Imposibil, 
pentru că Zatopek 
pasiune activitatea 
chinîndu-î anii cei 
tinerețea. De acum încolo, lui 
Zatopek atletul ii ia locui Za
topek antrenorul.

Ar fi cu totul greșit să se 
creadă că Emil schimbă pan
tofii de alergare cu cronome
tru! de teama înfrângerii, 
succesului, 

a in”
a declinului sportiv, >.

abandonează 
de altfel^ 

iubește cu 
sportivă în- 
msi frumoși,

inevitabil de la o vîrsta încolo.
Rațiunea hotarîrii luate este 

mult mat înaltă și rtu ține dc 
latura meschină a orgoliului o- 
menesc. Marele campion a a- 
juns la concluzia că în momen
tul de față el poate li mult mai 
util țării sale ca antrenor, ca 
pedagog, ca profesor, decît ca 
sportiv de performanță

Cine altul cunoaște ma' bine 
decît el secretele antrenamente
lor, drumul spre marile r-.cor 
duri... Zatopek va călăuzi pri
mii pași în sport ai începători
lor, se va ocupa de perfecțio
narea fruntașilor. Ca antrenor 
de stat, el pregătește o serie dc 
lucrări în care va exoune expe
riența activității sala aii 
prodigioase.

Nu l vom mai revedea pe 
tă pe triplul campion olimpic. 
Dar cu siguranță vom recu
noaște curând „mina" lui Za
topek în succesele elevilor săi. 
Satisfacția lui vi fi aceeași, 
dacă nu mai mare, cz în clipa 
cînd trecea primul linia de so
sire...

multe și conaing-litoariȘ 
fotbal Vasas 

n-a primit viza
Franța, frații

din
dei

Ma-

autoritățile din țările capitalist
Al te au o atitudine dușmănoasă, 

inadmisibilă, față de sportivii 
din republica noastră populară. Ep 
xemple sint 
echipa de 
Budapesta 
intrare în 
riana și Laszlo Nagy n-au primit, 
viza de intrare în S.U.A., Laszlo 
Papp nu a putut susține primul 
meci profesionist cu Carlo Molo de* 
oarece autoritățile italiene nu i-atș' 
acordat viza de intrare în Italia, 
etc., etc. In ciuda acestor acțiuni 
murdare sportivii maghiari nu vor, 
pregeta să lupte mai departe peru 
tru extinderea legăturilor sportivă 
internaționale, pentru prietenia cu 
toți sportivii lumii. j

Fotbaliștii maghiari vor susții 
ne în acest an 5 meciuri înj 
America de Sud și alte 8 în 

Europa, atleții maghiari vor particl-i 
pa cu o echipă puternică la cam*, 
pionatele internaționale ale R.P.R., 
etc. La 19 și 20 august va acea loc. 
la Budapesta un mare concurs im 
iernațional de atletism, (cu . rilejul 
aniversării a 60 de ani de practica-* 
re a atletismului în Ungaria) icț 
care au fost invitați sportivi reiuh- 
miți din întrega lume. In gene* 

ral, la toate disciplinele calendarul, 
internațional al sportului maghiar, 
cuprindz numeroase evenimente del 
mare importantă. I

SUBERT ZOLTAN I 
corespondentul ziarului nostru 7a 

R.P. Ungară q
Budapesta, martie 1957.



Conferința pe țară 
a Asociațiilor Studențești din R.P.R,

STOCKHOLM (prin telefon). Im
punătoarea sală „Royal Sport 
Hall" a fost arhiplină joi cînd 
s-a deschis cea de a XXIV-a e- 
diție a campionatelor mondiale 
de tenis de masă. Reprezentativele 
Republicii Populare Romîne con- 
firmînd buna lor valoare au cu
cerit în primele două zile victorii 
categorice în toate meciurile sus
ținute. Astfel formația feminină 
alcătuită din Angelica Rozeanu șf 
Ella Zeller a cîștigat cu același 
scor: (3—0) în fața echipelor Fin
landei. Irlandei, Jugoslaviei, Po
loniei și Suediei. Băieții noștri au 
învins și ei pe rind cu 5—0 echi
pele Luxemburgului, Scoției, Bel
giei și Portugaliei. Dacă joi și vi
neri echipele noastre au obținut 
victorii comode, așteptate, în fața 
nnor formații mai slabe, în schimb 
astăzi, mîine și noi sperăm chiar 
și luni, reprezentanții Romîniei 
au de înfruntat adversari puter
nici. In „Cupa CORBILLON", 
Angelica Rozeanu și Ella Zeller 
▼or întilni astăzi reprezentativele 
Coreei de sud, Franței și Austriei 
din care mai ales primele două 
selecționate cuprind jucătoare bune 
ca Sangsook (Coreea de sud), Wa- 
tel-Mathieu și Rougagnou (Fran
ța). Echipa Austriei, fără Wertl 
și Pritzi, nu poate emite nici un 
fel de pretenții. Cucerind primul 
loc în seria l-a, echipa 
se va califica în turneul 
va primi probabil replica 
telor formații ale Japoniei 
gliei. In urma tragerii la 
partidelor din turneul final femi
nin. ordinea desfășurării acestor 
meciuri este următoarea: duminică 
se va iuca mai întîi întîlnirea 
dintre ciștigătoarele seriei a ll-a 
yi a IlI-a (probabil Anglia-Japo
nia). iar apoi învinsa acestui meci 
va iuca cu cîștigătoarea seriei l-a 
(probabil R.P.R.). Luni seara 
concomitent cu finala masculină 
va avea loc partida feminină din
tre echipa R.P.R. și cîștigătoarea 
meciului Anglia-Japonia. Jucătorii 
romîni vor avea astăzi ca adver
sari pe reprezentanții Indiei șf 
R.P. Chineze,, Ultimul meci — mai 
aîes — va fi decisiv pentru de
semnarea formației cîștigătoare a 
seriei a l-a care va întilni dumi
nică seara în semifinale pe cîșfi

gătoarea seriei a Il-a. 
Japonia. Echipa noastră 
duminică la prînz ultimul meci 
din serie cu formația Elveției, 
în fața căreia, normal, trebuie să 
ciștige la scor. Pentru. cea de a 
doua semifinală a „CUPEI SWAY- 
THLING“ se vor califica probabil 
echipele Ungariei și Cehoslovaciei.

Din celelalte partide desfășurate 
în primele două zile, ies în evi
dență victoria reprezentativei 
masculine a R.P. Polone cu J—3 asu
pra Franței și performanța for
mației feminine a Scoției care 
a cedat la limită în fața jucă
toarelor japoneze cu 2—3. Elliot a 
Invins-o cu 2—0 pe Watanabe, 
far cu același scor perechea El- 
liot-Houliston a întrecut cuplul 
Okava-Namba. Prima jucătoare 
japoneză Eguchi a cîștigat cu greu 
la campioana Scoției, Elliot. In 
rest remarcăm victoriile brazilianu
lui Severo asupra cehoslovacilor 
Andreadis și Stipek, în fntîlnirea 
Cehoslovacia-Brazilia care a reve
nit primei formații cu 5—2.

Luni dimineață vor 
lucrările Congresului 
Internaționale de Tenis de masă.

★
Tată acum rezultatele tehnice 
mite pe cale telefonică și 
telegrame Agerpres:

probabil 
va Juca

avea loc
Federației

pri- 
prin

romîn.l 
în care 
renumi- 
și An- 
sor{i a

CUPA CORBILLON:

Grupa I-a : R.P. Romînă—Fin
landa 3—0. Rozeanu—Saari 2—0 
(5, 6); Zeller—Munkberg 2—0
(11, 15), Rozeami, Zeller—Spran- 
ger, Munkberg 2—0 (9, 11). Co
reea de Sud—R.P.F. Iugoslavia 
3—0; Franța—Irlanda 3—0; Sue
dia—R.P. Polonă 3—1; R.P.F. 
Iugoslavia—Franța 3—0; Coreea
de sud—R.P. Polonă 3—1 ; Irlanda 
—Austria 3—2; R.P.R. — Irlanda 
3—0 (Rozeanu—Fearon 2—0 (9, 
10); Zeller—Owens 2—0 (12. 10); 
Rozeanu, Zeller—Fearon. ~
2—0 (6, 13)'. R.P.R.- ~ 
goslavia 
2—1 (20—22; 21
zeanu—Trampusz 2—0 (4, 7); Ro
zeanu, Zeller—Nicolic, Trampusz 
2-0 (13, 11).

R.P.R.—R.P. Polonă 3—0; R.P. 
Polonă—Austria 3—1; Franța — 
Suedia 3—2; Coreea de sud —

Owens
.—R.P.F. Iu-

3—0 Zeller —Nicolic 
14; 21—11); Ro-

MECIUL DE ȘAH BOTVINIK-SMISLOV
In cea de a doua partidă a me

ciului de șah Botvinik—Smîslov, 
campionul lumii, care avea negre
le, a aies apărarea siciliana. S-a 
jucat o variantă teoretică bine cu
noscută, care toarta numele crea
torului ei, șahistul sovietic Rau- 
zer. Smîslov a evitat însă căile o- 
bișnuite și după mutarea 7... a6 a 
retras nebunul la e3, complicînd 
și mai mult jocul.

Încercării negTului de a obține 
inițiativa pe flancul regelui, Stnîs- 
lov i-a opus un puternic atac îft 
centru și Botvinik, pentru a evita 
pierderea de material, a fost ne
voit să-și slăbească poziția pioni
lor. In continuare, întreaga luptă 
s a dat în jurul acestor pioni ne
gri slabi (c5 și e5), Smîslov încer- 
cînd să-și transforme avantajul de 
poziție intr-unui material, 
manevre ingenioase partida 
întrerupt într-o 
șansele albului 
bune.

poziție în 
sint ceM

După 
s-a 

care 
mai

desfășurat întit-Iată cum s-a 
nirea •

Alb : Smîslov
I.e4,c5; 2.Cf3:Cc6; 3.d4 c:d4; 4.

Negru: Botvinik

C:d4 Cf6; 5.Cc3 d6; 6.Ng5 e6; 7. 
Dd2 a6; 8. 0-0—0 h6; 9.Ne3 Cg4; 
10.C:c6 b:c6; ll.Ne5 Nb7; 12.h3 
d:c5; 13. D:d8 + T;d8; 14.T:d8 Rj 
d8; I5.h:g4 Nd6; 16.Ca4 Re7; 17. 
Nci Td8; 18.b3Nc8; 19.Tel 16; 20. 
Cb2 Nf4+; 21.Rbl Nd2; 22.TÎ.1 
Nf4; 23.Cd3 Nd6; 24.Rcl a5; 25. 
a4 Ne7; 26.Tel Nd6; 27.e5 N:e5; 
28.C;e5 f: e5; 29.T:e5 Rd6; 3O.Te3 
Tf8; 31.f3 e5; 32.Rd2 Tf4; 33.g3
T18; 34.Td3+ Rc7; 35.Te3 Rd6; 
36.Ne2 Ne6; 37.Td3+ Rc7; 38.Tc3 
Rd6; 39.Re3 Nd5; 40.Td3 Rc7, 41. 
Tdl în această poziție Botvinik a 
dat mutarea în plic.

★
Moscova 8 (serviciu! nostru de 

radio). Ieri după amiază, în sala 
Clubului Central 
reluată partida a 
Botvinik-Smîslov.
țări, convingîndu-se că avantajul 
său pozițional minim este practic 
nerealizabill, Smîsilov a acceptat 
remiza. In felul acesta, după două 
partide, el conduce în meci cu 
scorul de I */2—’/2. Astăzi s« va 
juca partida a treia a meciului. 
Botvinik are albele.

de Șah a fcst 
doua a meciului 
După cinci ruu-

PE SCURT
• La Palatul spoiturilor din Mos

cova s-a 
întâlnirea 
dintre 
tunde 
R. P.
au 
de

desfășurat la 7 martie 
internațională de box 

echipele reprezentative se- 
ale Uniunii Sovietice și 
Polone. Pugiliștli sovietici 

obținut victoria cu rezultatul 
19—11

D. Sakunenko campion absolut 
ai U. R. S. S. la patinaj viteză

Fi anța 3—0; Suedia — Austria
3—1; R.P.R.—Suedia 3—0.

Grupa H-a : R. Cehoslovacă— 
Italia 3—0; Scoția — Germania 
3—1 ; Scotia — R. Cehoslovacă 
3—0; R.P. Ungaria—Italia 3—0; 
R.P. Ungară—Germania 3—1 ; Ja
ponia—Germania 3—0; R.P. Un
gară—R. Cehoslovacă 3—0.

Grupa IlI-a: R.P. Chineză—El
veția 3—0; R.P. Chineză — Belgia 
3—0; Anglia—Elveția 3—0; R.P. 
Chineză—S.U.A. 3—1.

CUPA SWAYTHLING:

R.P. Romînă —Lu- 
Gantner-Kreck“ 

(4, 4); Harasztoszi-Jaminet 
(17, 17); Reiter-Felten 2—0 
16); Gantner-Jaminet 2—0 

14) Reiter-Krecke 2—0 (5, 6) 
Romînă-Scoția 5—0. Harasz- 

toszi-Barclay 2—0 ' ~
ner-Kerr 2—0 (6, 
Michael 2-—0 (13, 
Barclay 2—0 (10, 
Mc. Michael 2—0 , .
Chineză-Scoția 5—0; India-Elveția 
5—1: R.P. Chineză-Elveția 5—0; 
R.P.R.—Belgia 5—0, R.P.R— Por
tugalia 5—0.

Grupa l-a: 
xemburg 5—0. 
2—0 - ' 
2-0 
(13, 
(12, 
R.P.

(7, 12) Gant- 
13): Reiter-Mc.
14); Gantner- 

9); Harasztosi 
(17, 16). R.P.

Grupa H-a: Vietnamul de sud 
- Iran 5—3; R.P. Polonă - Franța 
5—3; Vietnamul de sud - Franța 
5—1; R.P. Polonă - Finlanda 5—1; 
Vietnamul de sud-R.P. Polonă 
5—1.

Grupa IlI-a: S.U.A.-Italia 5—1;
R. Cehoslovacă—Italia 5 — C
S. U.A.-Australia 
Germania 5—3; 
marca 5—4.

5 — 0
5—1; Brazilia- 
Norvegia-Dane-

Grupa IV-a:
5—1; R.P.F.

Austria-Spania 
lugoslavia-Spania 

5—6; OÎanda-Austria 5—4; R.P. 
Ungară-Spania 5—0; Anglia-O- 
landa 5—0; R.P.F. Iugoslavia-Aus- 
tria 5—2.

Vineri dimineața s-au deschis 
la Casa de cultură a studenților 
din București lucrările Conferin
ței pe țară a Asociațiilor Studen
țești din R.P.R.

La deschiderea lucrărilor con
ferinței au luat parte tovarășii: 
Miron Conslantinescu, Xicolae 
Ceaușesfu, L. Răutu, acad. prof, 
dr. C. I. Parhon. FI. Dănălache. 
Petre Lupu și alții.

.4 asistat de asemenea: Tanaka 
Yuzo, vicepreședinte al Uniunii In
ternaționale a Studenților, vicepre
ședinte al Federației pan-japoneze 
a aulonomiilor studențești.

Cuvînfu! de deschidere a fost 
rostit de Ștefan Birlea, membru în 
Comitetul de organizare a Aso
ciațiilor Studențești din R.P.R., 
delegat al centrului universitar 
București.

In prezidiul conferinței au fost 
aleși: Virgil Trofin, prim-secretar 
al C.C. al U.T.M., Ion Iliescu, 
președintele Comitetului de orga
nizare a Asociațiilor Studențești 
din R.P.R., secretar al C.C. al 
U.T.M., delegat din partea centru
lui universitar București, Ion Teo- 
reanu, secretar al Comitetului de 
organizare al Asociațiilor Studen
țești din R.P.R., delegat din cen
trul universitar București, Iudith 
Biro, delegată din centrul universi
tar Cluj, Rozalia Costea, delegată 
din centrul universitar Timișoara, 
Claudiu Ionescu-Bujor, . delegat 
din centrul universitar București, 
Stana Isac, delegată din centrul 
universitar Iași, Aurel Ivan, de
legat din centrul universitar Iași, 
Emil Jianu, delegat din centrul 
universitar Cluj, Grete Leonard, 
delegată din centrul universitar O- 
rasul Stalin, Sofia Nițu, delegată 
din centrul universitar București, 
Silviu Poenaru, delegat din cen
trul universitar București, și Stan 
Soare, delegat din centrul univer
sitar București.

Ședința de dimineață a fost 
condusă de Ion Teoreanu.

Au fc$t alese comisiile de valiA 
dare, de redactare a rezoluției 
conferinței și secretariatul confe
rinței.

A fost aprobată apoi în unani
mitate următoarea ordine de zi d 
conferinței:

1. — Raportul Comitetului de 
organizare cu privire la constitui
rea și sarcinile de viitor ale Aso
ciațiilor Studențești din R.P.R.

2. — Raportul la proiectul de 
statut al Asociațiilor Studențești 
din R.P.R.

— 3. Alegerea Consiliului Cen
tral al Asociațiilor studențești din 
R.P.R. și a ~ 
cenzori.

Primit cu 
gate aplauze 
tovarășul Miron 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ministrul 
Invățămintului, care a adus con
ferinței salutul Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
și Consiliului de Miniștri al R.P.R.

Intrindu-se în ordinea de zi « 
conferinței, Ion Iliescu, președin
tele comisiei de organizare a Aso
ciațiilor Studențești din R.P.R., a 
prezentat raportul Comitetului de 
organizare cu privire la constitui
rea și sarcinile de viitor ale Aso
ciațiilor Studențești din R.P.R.

In ședința de dimineață au în
ceput discuțiile la raport.

După amiază, la redeschiderea 
lucrărilor, tov. Virgil Trofin, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M., a adus 
conferinței salutul U.T.M.

Au continuat apoi discuțiile pe 
marginea raportului Comitetului de 
organizare cu privire la constitui
rea șl sarcinile de viilor ale Aso
ciațiilor Studențești din R.P.R.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

Comisiei centrale de

puternice și îndelun- 
a luat apoi cuvîntul 

Conslantinescu,

ISTANBUL LA TELEFON!...
De vorbă cu conducătorii lotului tinerilor fotbaliști despre turneul

in Orientul mijlociu
mai bine de o lună, în care 
tinerii noștri fotbaliști au 
pe terenurile din Cairo,

După
răstimp
evoluat -----------
Tanta și Alexandria (Egipt), Beirut 
(Liban), Alep și Damasc (Siria), se. 
iecționata de tineret a R.P.R. re-
vine azi în țară, pe calea aerului. 
Sosirea în București: în jurul orei 
16.

Reprezentanții noștri, care — tre
buie să subliniem — au făcut o 
bună propagandă fotbalului nostru 
în Orientul mijlociu, au părăsit 
Beirutul miercuri după-amiază, pe 
ruta Istanbul-Budapesta.

La Istanbul, unde au stat de 
miercuri pînă vineri dimineață, pe 
jucătorii selecționatei de tineret 
i-am găsit joi (bineînțeles telefo
nic) instalați la hotelul Pera Pa- 
las. Firește că discuția s-a purtat 
în jurul turneului recent încheiat.

PRETUTINDENI, 
APRECIERI BUNE

cizie. Numărul mare al acțiunilor 
continuie, și mai ales al acțiunilor 
tn diagonală, schimbarea calculată 
a jocului de pe o parte pe alta, tre
cerea de ’a o temă tact'că la alta,

Biikdssg

de sală 
Cehoslo- 
întîlnire. 

revenit ju
cătoarelor cehoslovace cu 15—5, iar 
la bărbați echipei germane 
1«—13 î
• Victoria în întîlnirea 

pe pistă dintre echipele 
Germane și R. P. Bulgaria 
venit primei, cu 6—3.
• Miercuri a luat sfîrșit 

șovia meciul de tenis pe teren a- 
coperât dintre echipele R. P. Po
lone si K. F. Germane. Tenisma- 
nii polonezi î-au întrecut pe spor
tivii germani în toate partidele 
disputate, obțînînd victoria finală 
cu rezultatul de 5—0.

• Echipele de handbal 
ale R. D. Germane și R. 
vace au susținut o dublă 
La femei, Victoria Je-a

cu

eiclistă 
R.
i-a

D.
re-

la Var-

In orașul Sverdlovsk au luat 
sfîrșit la 6 martie campionatele 
unionale de patinaj viteză. In ul
timele două zile ale campionatelor 
s-au desfășurat probele rezervate 
bărbaților. Titlul de campion 
ntona! absolut a fost cucerit de 
maestrul sportului Dmitri Saku
nenko care a totalizat 192,076 punc
te. Pe locul doi s-a clasat Oleg 
Gonciarenko cu 193,301 puncte, iar 
locui trei a revenit lui Evgheni 
Grișin cu 193,623 puncte.

Rezultate tehnice: 500 m : 1. E 
Grișin 41”5/10; 2 F. Graci fl»*8/10 :

u-

(Ațerpres)

3. I. Kislov 43”0. EOC» m. î 1. B.
Țîbin 8’16”0 ; 2. V Rodionov
ri6”o/i> 3. O. Gonciarenko
8’17”3/10; 1500 m : 1. E. Grișin

; 2. V. Novikov 2’17”5/10 ; ?
B. Șilkov 2’17»’6/10 î 10.000 m. 1. B.
Tîbin 17’2«’>7,1»; 2. D. Sakunenko
17*S7”» J. O. Gonciarenko 17*38,*l/10.

—„Un turneu foarte bun și foarte 
util, care a făcut cunoscut sportul 
nostru în Orientul mijlociu" — 
ne-a spus tov. Șt. Silceac, conducă
torul delegației noastre, primul cu 
care am stat de vorbă. „Pretutin
deni am fost primiți prietenos și 
apreciați pentru calitatea fotbalului 
practicat. Merite deosebite au jucă
torii și conducerea tehnică a lotu
lui în reușita propagandă făcută 
mișcării sportive din țara noastră".

UN TURNEU REUȘIT
Scopul acestui turneu a fost a- 

tins?
Ne-a răspuns antrenorul echipei 

N. Petrescu:
—„Față de stadiul de pregătire 

cu care au pornit în turneu, jucătorii 
se prezintă acum într-un progres 
însemnat, atît din punct de vedere 
fizic și moral, cîf și tehnic și tactic. 
Turneul le-a permis, de pildă, să-și 
îmbunătățească rezistența cu fieca
re meci, ajungînd la un același ritm 
de joc și chiar fprfînd jocul în ulti
mele 20 de minute grație unei bune 
dozări a efortului. Au luptat în fie
care partidă cu un elan și o voință 
excepțională. Procedeele tehnice at» 
fost din ce în ce mai corecte, mai 
bune. Pasele directe, în special, au 
fost mai variate. Trasul la poartă 
a sat:sfăcut ca frecvență și forță, 
în schimb a lăsat de dorit ca pre-

elasticitatea în joc și consianța, mai 
ales, — toate acestea constituie 
ctștiguri importante pentru jucă
tori și echipă, cîștiguri care subli- 
ntază reușita turneului din acest 
punct de vedere. Și acest fapt con
tează mai mult decît rezultatele — 
bune —ale întîlnirilor, în care Bii- 
kossy, Al. Vasile, Pahonțu, Soare

și Seredai au fost cu adevărat re
velațiile turneului”.

CEVA DESPRE ADVERSARI
Despre acest subiect ne-a vorbit 

Mircea Sămăreanu, din Direcția 
Fotbal:

— „Echipa a marcat o creștere 
simțitoare de la meci la meci, în 
ciuda condițiilor destul de dificile 
ridicate de starea terenurilor, de 
schimbarea climei și de adversarii 
necunoscuți pentru noi. Desigur că 
nu se poate vorbi de echipe de va
loarea unui TDNA, Steaua Roșie 
Belgrad sau CWKS Varșovia, dar 
oricum sint formații cu posibilități 
Și, mai ales cu calități specifice 
care au pus la încercare echipa 
noastră. Cel mai bun adversar a 
fost Nacional-Cairo, apoi in ordine 
Armata siriană, reprezentativa Li
banului. Armata egipteană, selecțio
nata Alexandriei și Homenmen. 
Toate au tendințe spre jocul mo
dern și Ia unele din ele este expli
cabil acest fapt: au antrenori ma
ghiari (Nacional pe Tifkos, Armata 
siriană pe Szabo) care caută să le 
imprime caracteristicile jocului ma
ghiar. Acești adversari au supus e- 
chipa noastră la un examen, pe care 
aceasta l-a absolvit cu succes".

(P-g)

Echipele rominești de fotbal 
solicitate peste hotare

Echipele noastre fruntașe se 
bucură de frumoase aprecieri peste 
hotare. Multe din ele sînt în pose
sia .unor invitații de a juca în 
străinătate în cursul acestui sezon, 
invitații cărora probabil că le vor 
da curs, natural, în limitele per
mise de activitatea competițională 
de la noi.

In afară de Progresul Bucu
rești, care a și perfectat un tur
neu în aprilie în Grecia (la Salo
nic), C.C.A. are în perspectivă un 
joc cu TDNA, campioana R.P. 
Bulgaria tn aprilie la Sofia, pre
cum și un turneu în Italia, _ în 
cursul aceleiași luni. Echipa nfilita- 
ră fusese invitată în Italia la 

sfirșitul lui decembrie, dar a tre
buit să solicite o amînare pentru 
luna aprilie, din cauza turneului 
selecționatei București în Grecia.

De asemenea, și Dinamo Bucu
rești se află în posesia unei oferte 
din partea echipei Dinamo Berlin 
pentru două jocuri în R.D. Germa
nă, între 19 și 23 aprilie.

Turneul de la Mar del Plata
La 12 martie începe ia Mar del 

Plata, lîngă Buenos Aires, tradi
ționalul turneu internațional de 
șah organizat anual de federația 
argentiniană. Și-a anunțat parti
ciparea un lot select de concurenți, 
printre care: Keres, Kotov (URSS), 
Pachman, Filip (R. Cehoslovacă), 
Olafson (Islanda), Larsen (Dane
marca), Unzicker (R.F. Germa
nă), Panno, Najdorf, Eliskases 
(Argentina).
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