
Pentru ca toți tinerii 
din lume să fie 

prieteni...

Ca să legi prieterttf trebuie 
să cunoști oamenii, să-I 
întîlneșii, să schimbi 

împreună cu ei impresii, gîn- 
duri, năzuințe...

lată de ce, in numele nobilei 
cauze a prieteniei, se intilnesc 
din doi in doi ani la Festivalurile 
mondiale ale tineretului zeci de 
mii de tineri făurind de-a lungul 
unui deceniu o minunată tradiție 
închinată păcii și prieteniei.

De multe ori sîntem tentați să 
facem o apropiere intre Festival 
și Jocurile Olimpice. Este și na
tural, pentru că aceeași idee le 
însuflețește pe amindouă, iar Fe
stivalul poate fi supranumit fără 
greș o „Olimpiadă a cintecului 
și a dansului, a-artei și a cultu
rii popoarelor". Dacă vom lua ca 
exemplu doar Festivalul de la 
Varșovia, vom găsi consemnate 
în programe 547 concerte și reu
niuni artistice, 375 programe na
ționale, zeci de serate și focuri 
de tabără. Pe scenele teatrelor 
și ale estradelor au putut fi vi
zionate concursuri in 14 genuri 
ale artei, printre care spectacole 
de balet, dansuri populare și de 
caracter, canto, concursuri de 
vioară, violoncel, instrumente de 
suflat etc. Titlurile de l-aureați ai 
întrecerilor artistice ale Festiva
lului au fost atribuite unui nu
măr de 248 tineri și tinere din 
29 de țări. Iată cum, în am
bianta unei intîiniri pașnice și 
prietenești, se creează clima
tul favorabil manifestării libere 
a talentelor tineretului lumii.

Dar sportul ? Sportul, firește, 
nu poate lipsi din programul unei 
asemenea sărbători, pentru că ti
neretul de astăzi este strins legat 
de activitatea de pe stadion. Nu 
ne vom referi atît la Jocurile 
internaționale prietenești, care a- 
dună la start vîrfurile sportive 
ale lumii, înscriindu-se, după 
Olimpiadă, ca a doua competiție 
mondială, ci mai mult la con
cursurile organizate strict in ca
drul Festivalului, la întrecerile 
sportive de masă pentru cuceri
rea insignei Festivalului, la com
petițiile rezervate cluburilor mun
citorești și studențești, la demon
strațiile atît de reușite în diferite 
sporturi naționale.

Caracterul universal al Festi
valului reiese din faptul că la 
marea sărbătoare sint chemați 
să ia parte toți tinerii lumii, in
diferent de rasă sau naționalita
te, de concepții politice sau cre
dințe religioase. Fără discrimina
re, fără clauze sau condiții, fără 
nici un fel de restricții de ordin 
politic, porțile Festivalului sint 
deschise tuturor celor care doresc 
să participe la această manife
stare. Uriașa contribuție a Festi
valului la cauza cunoașterii și 
înțelegerii reciproce a tineretului 
se desprinde clar din reacțiunea 
vehementă a dușmanilor păcii fa
ță de această sărbătoare, din 
grozava lor frică de Festival. 
Cu o jumătate de an înaintea 
sărbătorii, diferite personalități 
politice din SUA au interzis, 
sub pedeapsă, orice pregătiri 
pentru Festival, iar așa zisa co
misie pentru cercetarea activi
tății antiamericane (filiala mo
dernă a Inchiziției) a pus „în 
afara legii", alături de operele 
lui Tolstoi sau Heine, Ostrovski 
sau Balzac, și... afișele Festi
valului. Neputincioasă furie, pen
tru că, așa cum s-a văzut, dorința 
de pace a tineretului nu poate 
fi zăgăzuită nici chiar de mitra
liere sau arme automate.

Tineretul din patria nopștră 
întiinprnâ cu tot entuziasmul 
apropiatul Festival. Fotbaliștii 
au fost primii care prin inte
resanta „Cupă a Festivalului" 
au și deschis seria competițiilor 
organizate in cinstea marii săr
bători. Salutăm cu căldură acea
stă inițiativă pe oare dorim s-o 
vedem continuată în toate re
giunile țării. Sîntem convinși 
că regiunile încă în întîrziere 
vor trece în cel mai scurt 
timp la organizarea și desfășura
rea întrecerilor. Nu încape în
doială că tineretul și sportivii 
noștri se vor pregăti temeinic, 
astfel ca in iulie-august, în capi
tala Uniunii Sovietice, delegația 
Republicii Populare Romîne să 
se prezinte la înălțimea reputa
ției sale sportive, continuînd și 
dezvoltînd tradiția succeselor ob
ținute Ia edițiile anterioare ale 
Festivalului și ale Jocurilor.
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Din toată țara

Campioaat studențesc
Colectivul sportiv al 

Universității „C. I. 
Parhon" din București 
desfășoară o activi
tate rodnică. Printre 
acțiunile întreprinse 
se numără și organi
zarea unui campionat 
de fotbal la care par
ticipă 8 echipe repre
zentative de facultăți, 
meciurile disputindu.se 
pe stadionul Progre
sul Finanțe-Bănci. E- 
chipele facultăților de 
istorie și științe juri
dice, precum și selec
ționata secției de 
ziaristică a Facultății 
de filozofie se dove
desc foarte bine pre
gătite (D. Dolberg — 
core so.)

Miine dimineață frl- 
cepind de la ora 9 
se vor desfășura în 
Capitală numeroase 
competiții sportive 
școlare. In sala Flo- 
reasca II elevii școli
lor medii se vor în
trece în probele de 
50 m piat, săritură

O NOUĂ CONSTRUCȚIE
Lucrările de amenajare a bazei sportive 

„Ilie Piirtitie" din Tg. Jiu se apropie de sfir
șit. Săpăturile necesare nivelării pistei și gro
pile de sărituri au fost executate; de curîod 
s-a trecut la aș temerea zgurei. De asemenea, 
cele două terenuri de tenis de câmp vor fi în 
curind terminate. Vestiarele bazei sportive au 
fost prevăzute cu instalațiile tehnico-sanftare 
necesare (Gh. Fometescu — corespondent).

Ultimele rezultate din etapa regională
Spartaehiada de iarnă a tine

retului se apropie de sfirșit. Peste 
o săptămină. cei mai buni dintre 
sutele de mii de participanți. cam
pionii regionali, se vor intîlni pen
tru a da ultimul „examen" în fi
nala competiției care va avea loc 
la Iași și Oradea.

După cum se știe, etapa finală 
a Spartachiadei se va desfășura 
la șah și tenis de masă —21—24 
martie la Oradea — și la trîntă 
22—24 martie la Iași. Finala ia 
schi nu va mai avea Ioc pentru 
că din cauza condițiilor atmos
ferice, nu s-au desfășurat între
ceri în etapele pe raion și regiune 
Iată ultimele rezultate din etapa 
regională:

ORADEA: concursurile de șah, 
trîntă și tenis de masă din ca
drul etapei regionale au desem
nat următorii campioni: tenis de 
masă — simplu băieți: Emilian 
Szabo (Oradea); simplu fete: Su- 
zana Fenedy (Oradea); dublu Bă
ieți; Szabo — Sută (Oradea); 
dublu fete: Fenedy — Meinherdt 
(Oradea); dublu mixt: Szabo — 
Meinherdt (Oradea); șah: Emilia 
Kiss (Șimleu) și Traian Boitar 
(Beiuș); trîntă: categ. 57 kg. E- 
meric Pop (Oradea); categ. 67kg. 
Teodor Leucuța (Gurahonț); categ. 
77 kg.: Francisc Bantici (Oradea); 
categ. grea: Traian Porody (O- 
radea). (Mircea Pop — coresp.).

GALAȚI: întrecerile etapei re
gionale au prilejuit un frumos 
spectacol sportiv, Cele mai apa->

Tlnărul mecanic 
Gunter Schuster, 
de la cooperativa 
„Metalo-chinca” 
din Sibiu cunos
cut totodată in lo
calitate ca unul
dintre cei mai

buni pentatlonișli 
ai colectivului spor
tiv Voința.

FESTIVAL REGIONAL
Reluînd inițiativa de anul trecut. Comitetul 

regional U.T.M. Hunedoara va organiza și 
In acest an Festivalul regional al tineretului. 
In cadrul acestei manifestări se vor desfășura 
întreceri . sportive la atletism, inot, ciclism, 
oină, trîntă, volei și fotbal Această acimne 
va include și de data aceasta amenajări de 
noi terenuri sportive: la Parii șa. Hațeg, Pui, 
și în alte localități. Frumoasa inițiativă a Co
mitetului regional U.T.M. Hunedoara este în
chinată celui de al VI-4ea Festival Mondial 
al tineretului și studenților pentru pace și 
prietenie de la Moscova. (N. Sbuchea—coresp).

ELEVI IN ÎNTRECERE
în înălțime și arun
carea greutății. In sala 
școlii nr. 1 (Șaua) 
și în cea a C.C.A. 
(str. Uranus) elevii 
și respectiv elevele din 
echioele de handbal de 
sală, campioane șco
lare raionale, își vor 
disputa etapa inter ra
ională.

In cea de a doua ju
mătate a lunii aprilie 
vor avea loc concursu
rile școlare de gim
nastică. De asemenea, 
se vor organiza con
cursuri de tir, tenis 
de masă și natație, în 
timpul și după vacanța 
de primăvară- 

țioase săli din orașul nostru au 
găzduit întreceri dîrze, urmărite 
de un mare număr de spectatori. 
Campionii regionali ai spartachia
dei sînt: trîntă: categ. 57 kg.: Ni- 
colaie Dumitru (Filitnon Strbu); 
categ. 67: kg. Stefan Hodorogea 
(Liești); categ. 77 Kg.: Panait 
Const. (Filimon Sîrbu) categ. 
grea: Stan Panait (Filimon SirbuJ; 
șah: Silvia lonescu (Galați) și 
Aristide Tatuiici (Galați); tenis 
de masa Ecaterina Zaharia (Bu
jor) și Gh. Geacovacisi (Galați) 
(Victor Paladescu și Avram 
Scbenkman — corespondenți)

CRAIOVA: La Seg ireea (trîntă), 
Caracal (șah) și Craiova (te
nis de masă) s-a desfășurat etapa 
a Ill-a a Spartachiadei. Cele mai 
spectaculoase întreceri au fost 
cele de trîntă. De altfel, îa a- 
ceste concursuri au asistat sute 
de spectatori. Iată primii clasați: 
trîntă categ. 57 kg.: Marin Popa 
(Segarcea); categ. 67 kg. Gh. Bîtă 
(Tr. Severin); categ. 77 kg. Ste

fan Dănescu (Cușmir); categ. grea 
Constantin Voinic (Calafat); șah 
Eugen Bratorzionu (Calafat) și 
Margareta Cuțitoiu (Tr. Severin); 
tenis de masă: Mircea Florea 
(Corabia) și Ana Petrovici (Cra
iova).

PLOEȘTI: De un deosebit in* 
teres s-a bucurat SpartachiadaJ 
printre tinerii din regiunea!

'(continuare In pag.

In cîteva rînduri
• CONDUCEREA atelierelor prin

cipale C.F.R. Arad. in frunte cu 
directorul I»if Opriș. a luat măsu
rile necesare în vederea renovării 
stadionului feroviarilor din locali
tate. Fină la sfârșitul lunM martie 
vor fi terminate noile tribune, pe
luzele prectan ți un rastel special 
pentru biciclete și motociclete. De 
asemenea, gazonul a fost mult îm
bunătățit. (S. pașrma-corespa

• COLFCHVTI. sportiv EaergM 
Reșița număra pini acum 1* secții 
pe ramuri de aport. Nu de mult 
a fost înființată o nouă secție — 
cea de volei — a cărei prună ac
țiune a fost angrenarea a 1* echipe 
masculine din cercurile sportive In
tr-un campionat de primăvară, do
tat cu „CUPA FESTIVAIATLOT'. 
(Gh. Dobrescu-corespJ

• PENTRU a veni în sprijinul 
sportivilor de la sate. I.D.M.S. re
gional Saeeava a trimis două cara
vane cu materiale sportive prin 
satele raionului Botoșani Acțiunea 
a fost încununată de succes. Prin 
astfel de inițiative, I. D. M- 8. Su
ceava Ui îndeplinește și depășește 
planul lunar de desfacere ■ mate- 
rUIMor șl echipamentului sportiv. 
(Bertold Sponder-eoreșpj

Student fruntaș— 
sportiv Gruntaș

Viorei Băl in stu
dent al Facultății 
de științe 
din cadrul 
sil ații yicior Ba- 
beț" din Cluj și-a 
îndeplinit de curind 
norma de maestru 
al sportului la oi- 

sesiune el și-a tre
cui toate examenele cu ccdificativul 
foarte bine. Fruntaș la învățătură 
și în sport, Viorel Băl in oferă un 
bun exemplu colegilor săi. (Emil 
Bocoș — coresp. reg).

nă. In ultima

juridice 
Univer-

(citiți amănunte in pag. a V-a).

Unul (Xn reputații noștri foibaliș ti, Nicușor (Dinamo) —-dreapta — 
întoarce mingea peste cap, cu toată opoziția adversarului (fază din 
jocul Dinamo-Energia „23 August").

(Foto A.'. TIBOR)

* z '

A crescut nivelul performantei 
atlețiior sovietici.

In numărul pe ianuarie ai re
vistei „Atletismul" a fost publi-» 
cată lista celor mai buni 10 spor* 
tivi sovietici la fiecare probă,, 
pe baza rezultatelor din cuirsul 
anuliui 1956.

Locurile de frunte sînt octH 
pate de Vladimir Kuț (5000 m. 
și 10.000 m.), Igor Kașkarov 
(înălțime), Vasili Kuznețov (de
catlon), Mihail Krivonosov (cîo* 
can), Galina Zibina (greutate), 
fnesa Iatmzeme (suliță) și alți 
sportivi bine cunoscuți în lumea 
întreagă pentru performanțele 
obținute la Jocurile Olimpice.

Anul trecut tabela recordurilor 
unionale a fost schimbată aproa
pe <n întregime. Atleții sovietici 
au stabilit numeroase recorduri 
mondiale dar ceea ce trebuie 
subliniat este creșterea măiestri
ei sportivilor Uniunii Sovietice. 
La 29 din cele 34 probe cuprin- 
•e în liste, media celor mai bune 
10 rezultate este superioară ce- 
Iri din anul 1955. Astfel, dacă 
în 1955 media rezultatelor 1> 
proba de 100 m plat era de 
10,45. în 1956 media a ajun» 
10,36. In probă de 5000 m me* 
dia rezultatelor a fost îmbună
tățită cu aproape 5 secunde iar 
Ia 10 km marș aproape cu un 
minut

8 CIIPR

MIINE PE STADIONUL 
AUGUST" UN CUPLAJ 

MARE INTERES

Ora 14,15: C.C.A.—Diran» 
|l| Orașul Stalin

Ora 16,00: Dinam - Locomotivav.
Patru dintre cele mai bune e- 

chipe de fotbal din categoria A: 
campioana țării — C.C.A, fos-, 
ta campioană — Dinamc și 
formațiile, tinere dar de certă 
valoare. Locomotiva București 
și Dinamo Orașul Stalin se 
întîlnesc începînd de mîme în 
„Cupa Festivalului", organiza
tă cu prilejul Săptămîmi Mon
diale a Tineretului, în cadrul 
acțiunilor Comitetului Național 
de pregătire a participării tine
retului din țara noastră la cel ' 
de al Vl-iea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților 
pentru pace și prietenie, de la 
Moscova.

Prezența pe teren a unei serii 
întregi de fotbaliști internațio
nali, alături de tinere speranțe 
ale fotbalului nostru, constituie 
o garanție a calității jocurilor.

disputindu.se


CONCURSURILE 
DE REGULARITATE

Intre 17 iebruarie și 
3 martie, într-un in
terval de numai două 
săptămîni, motocicli- 
știlor bucureșteni li 
s-a oferit prilejul să 
participe la două 
competiții amicale de 
regularitate, iar acum 
îi găsim participând la 
cea de a treia compe
tiție organizată de a- 
sociația Dinamo în 
două etape. Et. I: ple
carea se dă astăzi 
din parcul Dinamo, 
înccpmd de la ora 8, 
pe ruta București — 
Oltenița- — Călărași 
— Lehliu — Bucu
rești. Et. II: plecarea 
mîicie dimineață, ora 
8, parcul Dinamo, pe 
ruta București — Plo- 
ești — Buzău — Ur- 
zîceni — București. 
Activitatea comnetițio- 
nală la sporturile me
canice a început deci 
în mod promițător.

Intr-adevăr, față de 
anii trecuți, cînd mo- 
tocicliștii intrau în 
campionate fără ca 
în prealabil să fi par
ticipat la vreo com
petiție amicală de an
trenament, anul acesta 
s-a înregistrat un pro-

Miine pe

greș. Forurilor care 
au inițiat concursurile 
le recunoaștem meri
tele în această privință, 
și totuși nu putem să 
le felicităm pe deplin. 
Și iată de ce. După 
cum se știe, în urma 
deplasărilor pe care 
le-au făcut motocicli- 
știi noștri în străină
tate s-a văzut că mai 
toate concursurile de 
regularitate, așa cum. 
se desfășoară la noi, 
nu aveau nimic co
mun cu întrecerile de 
regularitate și rezis
tență care se desfă
șurau peste graniță. 
Comparativ cu aces
tea, întrecerile de rej 
gularitate din țara 
noastră puteau fi so
cotite drept simple 
plimbări. Pentru a re
media această situație, 
încă de acum 3 ani, 
comisia centrală de 
automoto a adaptat 
la noile cerințe regu
lamentul de desfășu
rare a campionatului 
de regularitate și re
zistență și astfel acest 
gen de întrecere a 
căpătat și la noi un 
alt caracter.

pirtiile
întrecerile de schi rezervate copiilor au devenit tradiționale. 

In fiecare an crește numărul copiilor care practică schiul în mod 
organizat. In sezonul actual în diferite orașe ale țării au fost 
organizate centre de copii, care își desfășoară activitatea sub 
îndrumarea unor antrenori competenți. Iar acum, după atltea luni 
de pregătire urmează confruntarea directă a posibilităților micilor 
schiori. Miine copiii din centrul de la Predeal, de pe lingă aso
ciația Locomotiva, invită pe pîrtiile din Predeal (Clăbucet și Cio
plea) pe toți colegii lor din centrele de schi de la Sinaia, Bușteni, 
Azuga, Orașul Stalin, București și Ploești. Competiția e organizată 
de asociația Locomotiva și dotată cu cupa „Predeal".

Drum bun, rugbiști, la început de întrecere!
Miine se va da lovitura de în

cepere în campionatul republican de 
rugbi. Ceroetînd programul jocu
rilor etapei 1: Energia Kepublica- 
Energia D.G.S.M. Ploești, Energia 
I.S.P.-Progresul F. B„ Locomoti
va P.T.T.-C.C.A., Dinamo-Știința 
Institutul Mine (toate la Bucu
rești) ți Energia Petroșani-Loco
motiva Grivița Roșie (la Petro
șani) nu vom alia desigur nici 
un derbi rugbistic.

Deși favoriții pot ii indicați, 
cel puțin aparent, cu ușurință: 
Energia D.G.S.M., Energia I.S.P., 
C.C.A., Dinamo și Locomotiva 
Grivița Roșie, totuși programul 
famine interesant și atractiv. A- 
ceasta pentru că, în primul rînd 
așteptăm cu nerăbdare debutul in 
prima categorie al proaspetelor 
promovate Progresul F-. B.. Ener
gia Republica și Știința Institu
tul de Mine, apoi ne interesează 
gradul de pregătire a echipelor 
noastre fruntașe și concepția lor 
de joc, ca și progresele celor care 
anul trecut, din diferite motive, 
nu au putut participa direct la 
lupta pentru titlu. Strădania pen
tru un joc modern, rapid, des
chis, atitudinea disciplinată și 
sportivă vor trebui să constituie 
principalele obiective ale acestor 
jocuri. Și pentru că proverbul 
„ochii care nu se văd se uita" 
nu are corespondent în sport ci 
dimpotrivă, cu cît durata întreru
perii unui campionat e mai lun
gă, cu atît dorința de a revedea 
5n întrecere echipa favorită este 
mai aprinsă, sîntem convinși că 
mîine vom întilni pe terenuri pe 
toți iubitorii rugbiului.

Și acrim iată loturile rehiș'etor 
care pa--tieipă la campionatul cate
goriei A; DINAMO BUCUREȘTI 
(antrenor Artur Vogel): Aides, Ior- 
dăchescu, Sebe, Floarea, Clobanu, 
Etoruțiu, Florescu, Pet cache. ZIS- 
toianu, E. Dumitrescu, Volcu, D. 
lonescu, Vantcopa, Gherasm, F. 
Ghiondea, Ilie Ion, G Muzei ea, Răr
im, OȘteenu, Szilaghi. C.CA. (an
trenor AL Angeyiu): Danclu, Că- 
yusan, Teofilovici, 3. Dumitrescu, 
Bl^escu, Marinache, Horța, Lazara- 
che, optrescu. Șt. Constantin, Stoian. 
Merghițescu, Chiriac, Kramer, N. 
Radu, Veluda, Dobre, Enache, Oo- 
joearu, Penetu, N. Ghiondea, Mir
cea I.eon te. LOCOMOTIVA GR. RO
ȘIE (antrenor Gh. Ptrcălăbescu): 
Șerban, Soculescu, Călinescu An- 
ghel, Coter, Pîrcălăbescu, Stoe- 
nescu. Cocor, Rusu, Ficu, Moraru, 
Mladin, Comșa, Stănescu, Moa.-Oăț,

SPORTUL POPULAR
eag> Nr. TW5

MOTOCICLISTE 
ȘI REZISTENȚĂ

Măsura luată de co
misia centrală nu a 
lost însă imitată și de 
celelalte foruri și co
lective sportive. După 
cîte am putut vedea, 
atît comisia orășenea
scă București, cît și 
colectivele sportive din 
Capitală, continuă să 
organizeze și în pre
zent competiții de re
gularitate după ve
chiul sistem. De e- 
xemplu, primul con
curs al anului s-a des
fășurat pe ruta Bucu- 
rești-Găești - București, 
cel de al doilea pe 
distanța București- 
Giurgiu-București, am
bele deci pe rute sub 
150 km. și numai pe 
șosea asfaltată. Pen
tru ca aceste concur
suri de regularitate, 
preliminare campiona
tului, să fie intr-ade
văr utile, să foloseas
că pregătirii alergăto
rilor, este de dorit ca 
pe viitor organizatorii 
să aleagă trasee cît 
mai dificile, chiar cu 
devieri de la șoselele 
principale.

— g- șt. —

Predeal

Sport denamic, rugbiul atrage an de an un număr sporit de 
spectatori. Iată o fază de mare spectacol, in care V. Moraru (Loc. 
Gr. Rosie) degajează balonul cu tot placajul lui Lazar ache (C.C.A.).

(Foto: GH. EPURAN)
Nasta, Tănăsescu, Oprea, Țîbuleac, 
Bostan, Pilă, Nanul ți Buda. ȘTIIN
ȚA INSTITUTUL DE MINE (antre
nor Gustav Panel la): Măcărescu, 
Lungulescu, Alexe. Graur, Borțaru, 
Beju. Cătinescu, Nadolenco, Gussi. 
Ureche, Deila Puppe. Teodarescu, 
Nistor, Crist ea, le. Chica, Ciubuc, 
Stoica, PăL-ăecanu, Crăcea, Nlchitor 
Si Covadl. LOCOMOTIVA P.T.T. 
(antrenor C. Diamandi): Scurtu, 
Itemescu, Smighelschi, Grigoriev, 
Dumttriu, Coamulescu, M. Ciobanu, 
Ani, Manole, Grun, Beus, Valeriu, 
Monoiescu, Penciu, Manoilesnu, 
Leap, Șimu, Crișan, Dumitrescu, 
Moraru. ENERGIA D.G.S.M. rloețu 
(antrenor Dan lonescu): Mari ca, 
Boamfă, Bențea, Posmoșanu, Dan 
Alexandru, Vtșan, Codreanu, Ors- 
tee. Popa, Căpltanu, Girescu, Anto- 
niu, Smîdu, Chivu, Stoian, Geor
gescu, Popescu, Stătescu, Iepure. 
Andruță. Progresul F. B. (antrwor 
Șt. Bîrsan): Culea Epureanu, VI- 
ool, Ceaușu, Flgărăsanu, Țăranu, 
Guțu, Gelicovschi, Iordan, Gher- 
boli, CSrligelu, Conoa. D. Constan
tinescu, Carșell, Ctiic-cr. Dumitru 
Constantin. Tănase, s’ăncivlescu, 
Dadîrlat, Droc, Vartuphl n. ENER
GIA I-S.r. (antrenor C. Munteanu): 
MRnolache, Bereczstazi, A. Nicules- 
cu, Labo, C. șt Al. Popia. C-tin Va
sile, M. Dumitrescu, Rădulescu, Ia- 
ecveanu, P. Niculascu, Ant&noianu, 
N. Popescu, Mehedinți, Mateeecu, 
Suciu, Gabrielescu, Segal, S. Nicu- 
lescu, Luscal, Sokolai, TeodOrescu, 
Sava, Rctaru, Bărăscu. Petre Gheor- 
ghe. ENERGIA REPUBLICA (antre
nor T. Moldoveanul: Gică Petre, 
IJoeiotâ, Cojocarii, Ghiță Alex., 
AJexandrencu, Morăreacu, ltucu, 
Cratovean-j. F. Iliescu, Hațieganu, 
Costin, Belcea, Laseu, StJnculeecn, 
Fl. Ghiondea, Scariat, Pascu, Con- 
deescu, Constantin, V. Georgescu,
Mica, Gh. Georgescu, V. Georgescu, 
Udree, Crișan, IHescu Ion, Chirnoa- 
gă, Boicenco, Dumitrescu, Niță

Broască șl JF. Moldoveanu.

ÎNCEPE ÎNTRECEREA CELOR MAI BUNE ECHIPE DE VOLEI DIN TARĂ
Azi începe una din cele mai in

teresante întreceri sportive din 
țara noastră: campionatul repu
blican de volei. Faptul că echi
pele campioane vor fi decise doar 
în nouă etape (se joacă numai 
tur) a obligat echipele să aplice 
un program de antrenament care 
să le aducă în formă bună chiar 
de la început, de aceea ne aș
teptăm ca, începînd chiar de azi, 
să .vedem jocuri spectaculoase, 
viu disputate și de un bun nivel 
tehnic.

Și, pentru că sîntem ia început, 
socotim util să prezentăm spec
tatorilor loturile din care vor fi 
alcătuite echipele participante la 
campionatul republican de volei:

FEMININ:
VOINJA ORAțlL STALIN (an

trenor V. Nisipcaua): Maria Stanciu, 
Elena Codreanu, Maria Bărbos, Fe
licia Arhire, Stela Popescu, Livta 
Nlsipeanu, Gabriela Comșa, Maria 
Pican, Vasile Fevronia, Adre Hre- 
balek, Olimpia Comșa;

ȘTIINȚA I.C.F. (antrenor prof. N. 
Murata): Veronica Costin, Maria Că
lugărița, Anca Păsculescu, Doina 
Vlnțan, Georgeta Bărbulescu, Sonia 
Braga, Ludmila Tânasescu, Vera Pa
vlenko, Maria Stănciulescu, Ileana 
Mărăcine;

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor 
Gh. Constantinescu): Florina Teo- 
dorescu, Elena Râzvanța, Doina Ivi
ri eseu, Sonia Colceriu, Tinela Ple- 
șoianu, Cornelia Moraru, Maria-Păun, 
Viorica Merișan, Mana Pintea, Eu
genia Metopadov;

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI (an
trenor dr. Miron Georgescu): Ro- 
dlca Sădeanu, Adriana Honet, Ana 
Păunoiu, Natalia Cernat, Georgeta 
Snop, Maricuța Antoaneta, Elena 
Marcu, Dorina Rădulascu, Maria 
Cnvăț, Georgeta Lavin, Mariana 
Popo viei;

PROGRESUL ALBA IULIA (an
trenor Vianu Moldovan): Victoria 
Bada, Ratiia Popa, Ecaterina Cio
lan, Ligia Pop, Gizela Ayaradl, Fe
licia Moldovan, Doina Băeșan, Mar
gareta AnțTraș, Marta Matrice, Eli- 
sabeta Băcilă;

VOINȚA SIBIU (antrenor vasile 
Lăzăruț): stela Boariu, Eugenia Bo- 
jiță. Elena Roman, Ema David, 
Ileana Lăzăruț, Maria Ștefan, Maria 
Bodezan, Valeria Pat roca, Maria Ște- 
fany, Felia Freutin,’ Mariane Lov;

PROGRESUL CLUJ (antrenor Jus
tin Hidișan): Maria Crișan, Dom- 
nica Costin, Margareta Hamar, So
fia Molnar. Magdalema-Maria Pop, 
Victor Sriciu-Kiss, Eugenia Suclu,

Echipa ENERGIA PETROȘANI 
(antrenor Gh. lonescu) se va pre
zenta !n aceeași formație ca anul 
trecut, lipsind doar L Crișan care 
va juca la Energia Republica.

Pe marginea articolului „Pentru ridicarea virstei de juniorat la rugbi”
Articolul „Pentru ridicarea virs

tei de juniorat la rugbi", scris de 
antrenorul D. Mauoileanu a stîrnit 
interes printre antrenorii și jucă
torii noștri de rugbi. Pe margi
nea Scestej probleme, redacția 
ziarului nostru a primit di.i partea 
antrenorului echipei campioane, 
Dinamo București — Artur Vogel 
un articol căruia îi tăcem loc în 
coloanele noastre :

★

In „Sportul popular" numărul 
2969 din 2 martie a.c. a apărut un 
articol intitulat: „Pentru ridicarea 
virstei de juniorat la rugbi", sem
nat de tov. antrenor D. Manoilea- 
nu. Autorul materialului este de pă
rere că noi nu înregistrăm progre
se tehnico-tactice și din pricina 
faptului că admitem juniori numai 
pînă la vîrsta de 18 ani și propu
ne, în consecință, prelungirea ju
nioratului pînă la 20 de ani, consi- 
derînd că astfel se va ajunge la 
progresele care autorului i se par, 
deocamdată, prea lente.

Nu sînt de părere că aceasta es

Sie.a b.anca-Văca- 
ru, Elisabeta Ujva- 
rosl;

PROGRESUL BU
CUREȘTI (antrenor 
Henry Vichy): Ta
tiana Avacum, Vi- 
chi Grunberg, ște- 
fania Crișan, Gina 
Predescu, Nicolle I- 
llescu, Felicia Mu- 
șat, Georgeta Mol- 
doveanu:

ENERGIA BUCU
REȘTI (antrenor 
Dinu Nicolnn): E- 
caterina Achim, 
Magdalena Bentz, 
Ștefania Bogea, Con
stanța Cara caș, To
ma Călînoiu, Coca 
Constantinescu, Ni- 
culina Gabor, Ana 
Mathia, Georgeta 
Molău, Dorina Mi
ca, Cecilia Preda, 
E-arlia Marinescu;

FLAMURA ROȘIE 
CLUJ (antrenor Ion 
Scurtu): Ana Su
san, Elena Simio- 
nascu, Lia Vanca, 
Maria MoraTu, Ana 
Jucan, Maria Banu, 
Constanța lonescu, 
Maria Ospenlc, Ma
ria Cridon, Ileana 
Benedek.

MASCULIN:

ENERGIA ORAȘUL STALIN (an
trenor Tănase Tănase): Gh. Rusu, 
Fl. niescu, V. Stânei, V. Macovel, 
Gh. Fieraru. Gh. I-eoveanu, V. lor— 
dache, N. Bărbuță, E. Schmidt, O. 
Iluțlu, M. Doclu, R. Necuia, T. 
Tănase;

ENERGIA BUCUREȘTI (antrenor 
I. Sușelescu): R. I.ăzărescu, I. Sn- 
șelescu, E. Wllwert, Al. Stanciu, R. 
Lupan, I. Stanciu, Al. Kohn, L. 
Pentak, N. Gani, Al. Ghigheanu, M. 
Popescu, N. Jereghle, S. Buligescu;

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor 
V. Surugiu): B. Teodorescu, C. Mi- 
culescu, S. MihăBescu, E. Derzsl, 
C. Vasiliu, M. Cristea, A. Sebastian, 
C. Novac, O. Botez, Gh. Eremia, Cr. 
Constantinescu, Al. Chiriță;

ȘTIINȚA IAȘI (antrenor Th. Baioș): 
St. Baloș, Th. Baloș, D. Dembinschi, 
C. Timărgazin, E. Pădurețu, I. Sein, 
T. Chiriac, V. Tarlev, C. Uglea,
M. Keșișian, M. Cuțui, E. Jimon, N. 
Rolbescu;

ȘTIINȚA CLUJ (antrenor dr. V. 
Fulger): S. Adamovici, V. Agîrbl- 
ceanu, I. Buzea, S. Cherebețiu, TT. 
Căldare, L Datu, I. Dabală, L Ht- 
dișăn, Gh. lonescu, A. Mureșan, Fr. 
Szido, Gh. Stelea, V. Godel, C. 
Rațiu, I. cohut, V. Fulger;

C.C.A. (antrenori prof. V. Tibacu 
principal și St. Roman secund): St. 
Banan, I. Tănăsescu, C. Mitroi, AL 
Mușat, E. Kleici, M. Chezan, Gh. 
Oorbeanu, D. lonescu, C. Antonescu, 
Emil Radu, T. Sentinschi, T. Boroș;

ȘTIINȚA TIMIȘOARA (antrenor
N. Mih&ileseu): I. Perțache, I. Cio-

Mîine la Chit finalele
campionatului republican de ciclocros
Mîine dimineață, Clujul găz

duiește finalele campionatului re
publican de ciclocros, la startul 
cărora se vor prezenta cei mai 
buni ciclocrosiști din țară, califi
cați din etapa regională.

După cum am subliniat în 
numărul trecut este de așteptat 
o dispută acerbă. Favoriții noștri 
sînt: N. Vasilescu (Dinamo)', 1. 
Moraru (Progr.). D. Dragomir 
(RecoltaJ și... C. Dumitrescu 
(C.C.A.) care participă pentru pri
ma oară la un asemenea campio
nat. Bineînțeles că „outsideri" ca 
I. și C. Baciu și I. Stoica (de la 

te cea mai bună ca'e pentru a rea
liza progrese mai mari decît cele de 
pînă acum. Durata procesului de 
instruire nu este legată de mări
rea limitei de vîrstă a juniorilor ci 
de alte elemente. In prințul rînd 
este vorba de problema începerii 
instruirii din fragedă vîrstă. Dacă 
în locul actualelor principii care 
duc la selecționarea în școlile 
sportive a unor elevi în vîrstă de 
17 ani, s-ar alege elevi între 10— 
12 ani aceiași tineri vor reuși ca la 
vîrsta competițională (15—18 ani) 
să aibă un stagiu de instruire de 
5—8 ani și deci să stăpînească 
tehnica, tactica și regulamentul. 
Jucători ca D. lonescu, Ilie Ion, V. 
Moraru, St. Ghiondea, R. Chiriac, 
etc. au început rugbiul cu multi 
ani în urmă. Irlandezul O’Reilly a 
fost la 18 ani internațional, iar 
Parent, internațional de rugbi în 
15 și 13, a jucat la 19 ani în echi
pa Franței. E limpede deci, că dacă 
se începe cu tineride 17 ani, într-un 
an ei nu pot deveni rugbiști 
buni. Greșita mobilizare de pînă 
acum, nu trebuie să ne ducă la ri
dicarea vîrstej juniorilor ia 20 ani,

Un duel care ilustrează destul de bine tehnica 
și promptit’.idinea necesară unor jucători de volei, 
ca și spectaculozitatea acestui sport.

botaru, H. Munteanu, P. lonescu, M. 
Popescu, M. Coste, Z. Cozonici, B. 
Bolour, I. Golosie, N. Mîrșan, M. 
Mlrciolu, St. Munteanu, I. Grigoro- 
vlci, V. Aron, i. Ursu:

PROGRESUL I. T. B. BUCUREȘTI 
(antrenor N. Sotlr): M. Rusescu, 
Tf. Medianu, C. Nicolau, M. Pelin, 
Gh. loniță, S. Wolf, C. Ganciu, Gh. 
Lazăr, C. Dragotă, V. Bănuț, N. Pa- 
lade;

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI (antre
nor H. Orășanu); J. Ponova, P. Er- 
<My, D. Plocon, I. Criv&ț, H. Ni
colau, N. Răducanu, P. Păunoiu, Gh. 
Munteanu. Gh Ghertinisan;

ȘTIINȚA ARAD (antrenor V. Ji- 
taru): V. Jitaru, 1. Sâplăcan, Gh. 
Ghevșan, I. Hubert, I. Rista, M. 
Sucu, I. TonenkI, E. Brenner, V. 
Hațegan, A. Sabău, A. Neagoe, S. 
Szabo, I. Petrică.

*
In prima etapă se dispută ur

mătoarele meciuri: Masculin: 
greșul I.T.B. București — 
Dinamo București — Știința Ti
mișoara, Știința Arad — Știința 
Cluj, Energia Orașul Stalin — 
Energia București, Știința lași — 
Loco Motiva București; feminin: 
Energia București — Progresul 
București, Dinamo Bueurești — 
Știința Î.C.F., Voința Orașul Sta 
lin — Voința Sibiu, Progresul 
Ciuj — Locomotiva București, 
Flamura roșie Cluj — Progresul 
Alba Iulia.

C.C.A.), M. Voinescu (Dinamoi^ 
P. Șoltuz (FI. r. Or. Stalin),Ml 
Wittman (C.C.A. Arad): și even
tual alții, pot răsturna, în bună 
măsură pronosticurile noastre.

In proba feminină, actuala cam
pioană, Maria Bisak (Progr.) este 
favorită daca firește, Herta Schus
ter, Helmina Herbert și Maria 
Csedo, din Or. Stalin, sau Maria 
Kato (Arad) nu vor fi cumva de 
altă părzre.

Dar, mai bine să așteptăm des
fășurarea cursei.

ci să ne învețe să începem instru
irea din fragedă vîrstă. Logic ar fi 
să se înceapă următoarele acțiuni:

a) . Cursuri de rugbi cu școlari 
între 10—14 ani (în anul următor 
se vor putea alege elevi între 10— 
12 ani).

b) . Un campionat de rugbi ■— 
cu reguli modificate — pentru ti
nerii între 15—16 ani.

c) . Un campionat de juniori (li
mita de vîrstă 18 ani).

d) . Un campionat pentru tineret 
(19—22 ani.).

Acum, încă o explicație. Federa
ția Internațională de rugbi admite 
în meciuri internaționale juniori 
pînă la 20 ani ca să încurajeze or
ganizarea meciurilor de juniori in- 
terțări. Realitatea este că asemenea 
jocuri sînt însă foarte rare. In 
schimb, avem dese partide școlare 
între francezi și englezi cu limita 
de vîrstă 18 ani.

In concluzie, se impune nu ridi
carea virstei de juniorat, ci orga
nizarea in adîncime, cu instruire 
din fragedă vîrstă.

ARTUR VOGEL 
antrenor. , J ■



>
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Poiana Stalin 
de la trimisul 
tăyar iarna se luptă din greu cu 
primăvara, care se pare că are 
poziții mai bune. Aceasta o 
dovedesc streșinile cabanelor, din 
care curge ca în toiul unei ploi 
din mijlocul verii, și zăpada *- 
muiată de pe pîrtii. Totuși, 
porțiunile din nădure, schiorii 
tîlnesc o zăpadă înghețată, 
Incit au cel puțin iiuzia că 
na nu a cedat complet pasul. In 
aceste condiții se desfășoară in 
prezent cea de a doua etapă a 
campionatelor republicane de schi 
(probe alpine).

Starea zăpezii a influențat în 
mare măsură desfășurarea pro
bei de slalom uriaș, deși organi
zatorii s-au străduit să monteze 

,un traseu dificil a cărui lungime 
|a fost de 2.000 m., diferență de 
nivel de 500 m. și cu un număr 
de 76 porți.

Victoria, în această frumoasă 
probă, a revenit tot campionului 
de Ia slalom special, dinamovis- 
tul Gh. Cristoloveanu. Rezultatul 
pare surprinzător deoarece, după 
etapa I a campionatului, pe locul 
I se afla un concurent valoros, 
N. Pandrea, urmat la numai cî
teva zecimi de secundă de maes
trul sportului M. Bîră. Cristolo- 
veanu avea de recuperat astăzi 
(n.r. ieri) 4 secunde față de prin
cipalii săi adversari. Spectatorii 
veniți în număr mare pentru a-l 
cunoaște mai devreme pe campio
nul slalomului uriaș și chiar schiorii 
part cipanți la probă se întrebau dacă 
Pandrea va reuși să-și mențină in
fimul avans față de Bîră. Ținînd 
seama de constanța celor doi 
schiori ca și de timpul apreciabil 
care-i separa de Cristoloveanu, di- 
namovistul nu mai intra în ve

derile... pronosportiștilor schiului.
Dar iată că aceste previziuni au 
fost spulberate și chiar cronome- 
trele neoficiale marcau, pe dife
rite porțiuni ale traseului, timpuri 
excepționale pentru Cristoloveanu. 
Acesta (a avut numărul 4 și a 
pornit după Pandrea, Bîră și Lu
pan) a înregistrat pînă la ho
tarul ultimei treimi a traseului 
cu 4—5 secunde mai puțin decît 
principalii săi adversari. Mai 
mare ne-a fost surprinderea cînd 
la sfîrșitul cursei am văzut că, 
de fapt, Cristoloveanu îl depă-

15 (prin telefon 
nostru). In Pos-

Sala de sport din Arad nu trebuie să devină 
magazie de conservato... fructe !

Nu putea fi pentru mine o oca
zie mai bună de a-mi da seama de 
modul în care se dezvoltă activita
tea atletică din Arad, decît aceea 
pe care mi-a oferit-o delegarea 
mea ca arbitru, din partea Comi
siei Centrale, Ia recentul concurs 
de sală organizat în cadrul „Cu
pei Orașelor" prin corespondență.

Las la o parte o serie întreagă 
de aspecte legate de desfășurarea 
acestui concurs, pentru a mă ocu
pa numai de un fapt care mi-a 
atras în mod deosebit atenția : si
tuația sălii de sporturi din Arad. 
Construită în 1950, sala a avut pe 
rind diverși administratori : sindi
catul comerț-cooperație, sindicatul 
alimentar etc. pentru ca, în cele 
din urmă, să încapă pe miinile 
colectivului sportiv Flamura roșie 
UTA. In această calitate, colecti
vul răspunde de sală într-un singur 
fel : încasînd chiriile de la celelalte 
colective din localitate. Astfel, numai 
într-o singură lună a anului trecut 
a încasat 2.200 lei de la C.C.F.S. 
Arad, — pentru școala sportivă 
de tineret, 2.000 lei de la asocia
ția Dinamo, 400 de lei de Ia Pro
gresul etc. Cu acești bani, firesc

3
ILONA MIKLOS ȘI V. IONESCU 
[H'n'ru prima, oară campioni la schi

•r

Ghcorghe Cristoloveanu (Dinamo)
șise cu 8 secunde pe cel de al 
doilea clasat.

Consultînd clasamentul final ne 
putem da seama că, deși este 
vorba de un schior cu excelente 
calități ca maestrul sportului Gh. 
Cristoloveanu, totuși victoria lui 
comodă se datorește în bună parte 
faptului că el a știut să ceru- 
iască cel mai bine pentru zăpada 
din ziua concursului. De altfel, 
așa se explică de ce I. Bîrsan, 
tot de Ia Dinamo, s-a clasat pe 
locul II cu toate că a căzut în 
timpul probei. Dar, întrucît ce
rnitul face parte integrantă din 
desfășurarea unei probe de schi, 
el trebuie trecut la capitolul po
zitiv și considerat ca un merit 
al antrenorului dinamovist Gh. 
Roșculeț și al elevilor săi. Fap
tul este subliniat și de aceea că 
din primii 6 clasați 4 sînt dina- 
moviști. La surprize trebuie să 
consemnăm abandonul iui M. Bîră. 
De asemenea, am reținut buna

general:

comportare a tinerilor K. Gohn
și P. Clinei. Iată rezultatele: 1.
Gh. Cristoloveanu (Dinamo)
2:46,7; 2. I. Bîrsan (Dinamo)
2:54,3; 3. N. Pandrea (G.C.A.)
2:56,3; 4. I. Matei (Dinamo)
3:01,6; 5. M. Enache (C.C.A.)
3:04,2; 6. N. Lupan (Dinamo)
3:05,2; 7. K. Gohn (Energia)
3:06,4; 8. Gh. Voiculetcol (CCA)
3:07,8; 9. C. Bîrsan (Voința)
3:09,2; 10. I. Coliban (C.C.A.J
3:11,2.

Clasamentul
CRISTOLOVEANU
R.P.R.; — 2. N. Pandrea; 3. I.
Bîrsan; 4. N. Lupan; 5. M. Jî- 
nache; 6. K- Gohn.

1. GH. 
campion

MAGDALENA MAROTINEANU A 
MAI CIȘriGAT UN TITLU

In proba de slalom uriaș re
zervată fetelor s-a înregistrat un 
rezultat scontat. A cîștigat Mag
dalena Marotineanu, constantă 
și sigură pe posibilitățile ei, 
Ilona Miklos, către care ne-am 
îndreptat atenția, a căzut și s-a 
clasat de-abia pe locul III. Totuși,

fost să se facă unele antena-ar fi „ _.
jări strict necesare. In momentul 
de față, de pildă, nu există dușuri, 
nici vestiare. Simpla întreținere a 
sălii reclamă însă și ea unele chel
tuieli : 400 de lei pe lună. Aflînd 
despre această obligație, președin
tele comitetului de întreprindere de 
Ia ,,30 decembrie", tov. Almași, a 
exclamat: „N-avem de unde plăti, 
să plătească cine-o vrea. Noi re
nunțăm Ia sală, țot n-avem nici un 
folos de pe urma ei'. Așa să fie? 
La sfîrșitul anului 1956 C.C.F.S. 
oraș a virat în contul colectivului 
sportiv Flamura roșie suma de 
8.600 lei reprezentînd chiria Pe 
ultima perioadă a anului, pentru 
școala sportivă de tineret. Așadar, 
bani se găseau.

Și, cum se întîmplă de obicei în 
asemenea împrejurări, s-a găsit re
pede cineva care să nu se sperie 
de cei 400 de Iei pe lună. Acest ci
neva este o cooperativă locală de 
producție care dorește să facă în 
actuala sală de sport o.... magazie 
de conservat fructe. Așadar, zeci 
și zeci de tineri sportivi, atleți, 
handbaliști, voleibaliști, vor fi lip
siți de un loc de antrenament in-

Iată
Marotineanu 
G. Lexen 
Miklos (Lo
st. “

M.

ea poate fi numită concurenta 
„care vine". Locul II ocupat în 
clasamentul general al probei o 
recomandă cu insistență, 
rezultatele: 1. M.
(C.C.A.) 2:15,8; 2. 
(Știința) 2:27,7; 3. I. 
comotiva) 2:32,2; 4. 
(Voința) 2:32,8; 5.
reanu (Voința) 2:36,6; 
Klein (Voința) 2:37,8.

Clasament general: 1. MAGDA
LENA 
pioană 
3. G.
Susze
Klein.

Tampa
Mîzgă-

6. S.

MAROTINEANU - cam- 
R.P.R.; — 2. Ilona Miklos; 
Lexen; 4. St. Tampa; 5. 
Weber (Voința); 6. S.

V. 1ONESCU CAMPION LA 
COBOR1RE

Proba de coborîre din cadrul 
actualelor campionate s-a soldat 
cu o surpriză prin aceea ca victo
ria a revenit lui Valeriu Ionescu 
(Știința). Fără a contesta posibi
litățile acestui concurent care și 
pînă acum a ocupat lacuri frunta
șe în special în probele de cobo
rîre, putem 
zanța sa pe 
publicani de 
Cîștigă torul

spune totuși că pre- 
lista campionilor re- 
schi este neașteptată, 
primei etape, Klaus

intîlmrî interesante in campionatul 
republican de baschet

înainte de a ne ocupa de meciu
rile programate în cadrul campio
natului republican de baschet vom 
consemna cîteva sezisări aTe cores
pondenților noștri din Satu Mare 
și Timișoara, cu privire Ia activi
tatea jucătorilor din aceste cen
tre. Din Timișoara ne-a scris Pe
tre Arcan despre totala dezorga
nizare a comisiei regionale, care, 
de pildă, cu toate că a programat 
de două ori conferința regională, 
a trebuit să o amîne, deoarece în 
ambele rînduri nu au fost prezenți 
decît un număr foarte redus de 
antrenori și arbitri. Cu această in
diferență condamnabilă, situația 
deplorabilă în care a ajuns bas
chetul în această regiune este pe 
deplin explicabilă. Cele cîteva e- 
chipe masculine care mai „tră
iesc" pot fi numărate pe degete, 
iar de baschet feminin nici nu 
poate fi vorba. Raionul și orașul 
Arad, ca și raioanele Orșova, Ora. 
vița, Caransebeș, Moldova Nouă, 
Făget, Sînicolaul-Mare, Gătaia* 
Lipova, etc., deși au comisii, nu 
au trimis nici un delegat și în ge
neral nu arată nici o preocupare 
pentru dezvoltarea baschetului în 
centrele respective. In orașul Ti
mișoara activitatea este foarte 
redusă și departe de a fi satisfăcă
toare.

a- 
de 
de 
pe

să fie preluată 
care, cu banii 

plătește drept chirie 
și amenajările nece-

dispensabil pe timp de iarnă. Este 
periclitată în primul rînd existența 
școlii sportive de tineret care. în 
special la atletism, a dat rezultate 
dintre cele mai bune (de aici s-au 
ridicat Eva Mayer, Ghizela Pos- 
ler, Ștefan Pemechi, Zita Venzel, 
și alții).

Dacă colectivul Flamura roșie 
U.T.A. nu mai vrea să știe de 
sală, și nici un alt colectiv din lo
calitate nu este dispus să facă 
cest lucru, soluția se impune 
Ia sine: sala
C.C.F.S. oraș 
care acum îi
ar putea face . _ _
sare. Ceva trebuie întreprins, și de 
urgență, căci altfel, așa cum îmi 
spunea și tovarășul Coloman Ne
meș, antrenor al școlii sportive de 
tineret, sportivii vor trebui să-și 
facă bagajele, cedînd locul... con
servelor, iar școala sportivă se va 
„conserva" doar în amintirea foș
tilor săi elevi și susținători.

CRIST1AN BUDAN 
arbitru de atletism 

Theil, nu mai apare în clasament, 
deoarece el a căzut în „s“-ul mic 
și a abandonat cursa. O mențiune 
specială se cuvine tînărului Al
bert Cristian care și-a confirmat 
rezultatul de la internaționale, cla- 
sîndu-se în cursa de astăzi (nr. 
ieri) ca și în clasamentul general 
al probei pe locul IV.

1. V. Ionescu 
Gh. Cristolovaa- 

Pandrea 2:53,0; 4.
5. T.

Tată rezultatele: 
(Știința) 2:47,5; 2. 
nu 2:51,6; 3. N.
Alb'ert Cristian (Știința) 2:54,1;
Bîrsan 2:57,6; 6-7. I. Letcă și N. Lu
pan 2:56,0; 8. M. Bîră 2:59,3; 9. M. 
Enache 2:59,4; 10. C. Bîrsan (Voința) 
3:00,4. Clasament generai: 1. v. lo- 
nescu—campion R.P.P..; 2. Gh. Cris- 
tolovearm; 3. N. Pandrea; 4. Al 
Cristian; 5. M. Bîră; 6. H. Hanlsch.

COBORBtE FETE

1. I. Miklos 1:53.0; 2. M. Maroti
neanu 1:57,8; 3. H. Welther (Ener
gia) 1:59,2; 4. M. Mîzgăreanu 2:03,8; 
5. E. Treybal (Progresul) 2:06,7; 6. 
V. Albert (C.C.A.) 2:11,9. Titlul da 
eampioană a revenit Ilonei Miklos.

COMBINATA PE 3 PROBE

Seniori: 1. Gh. Cristoloveanu; 2. 
N. Pandrea; 3. M. Enache; 4. N. Lu
pan; 5. Al. Cristian; 6. C. Bîrsan.

Senioare: 1. M. Marotineanu; 2. L 
Miklos; 3. H. Wedther.

1. OPRESCU

Cum această 
stare de lucruri 
durează de cîțiva 
ani (baschetul fe
minin a dispărut 
de trei ani în re
giunea Timișoara), 
sa impun o serie 
de măsuri care să 
producă o cotitură 
in concepția Și ac
tivitatea colective
lor, antrenorilor, 
profesorilor de e- 
ducație fizică și 
în genera! a celor 
în măsură să con
tribuie la dezvolta
rea baschetului. 
Antrenorul regio
nal Viorica Negru 
va trebui să con
troleze și chiar 
antrenorii 
fiilor

să sancționeze 
și responsabilii sec

țiilor de baschet care nu 
reușesc să-și reorganizeze echipele 
(de pildă, Progresul Ministerul 
i avătămîntuluj. Energia, Flamura 
roșie. Voința, etc.), iar comitetul 
regional C.F.S. Timișoara trebuie 
să acorde măi multă atenție bas
chetului, cel puțin pentru faptul 
că Timișoara are în prima catego
rie a țării o echipă. Știința, iar 
acesteia îi sînt necesare în perma
nență cadre tinere, valoroase.

Din Satu Mare ne-a scris Minail 
Fop, despre activitatea echipei 
campioane a țării la juniori : Di
namo din localitate. După cuceri
rea titlului, unii jucători au depă
șit vîrsta junioratului, dar au fost 
înlocuiți de alte elemente tinere, 
care, după spusele antrenorului, 
depășesc ca valoare pe vechii ju
cători. Antrenorul Alexandru Bi- 
hon își pregătește cu grijă gru
pele de juniori, urmărind cu aten
ție evoluția fiecărui jucător, dînd 
indicațiile necesare. Și el, ca și 
toți jucătorii, dorește și speră în 
repetarea frumoasei performanțe 
de anul trecut.

★
In campionatul republican, echi

pele masculine își dispută jocurile

FINALELE LA HALTERE SE DESFAȘOARA. 
LA CONSTANTA

Anul acesta, finalele campionatelor individuale de haltere se des
fășoară la Constanța. Acest eveniment constituie, fără îndoială, un? 
bun prilej pentru a populariza sportul halterelor în rîndul constăn- 
țenilor care pînă acum nu au avut niciodată prilejul să asiste la 
astfel de întreceri. Faptul că la finale participă cei mai buni haltero
fili ai țării, în frunte cu maeștri ai sportului, ne garantează în mare 
măsură reușita campionatelor. Firește că pentru a obține un succes 
general, un aport hotărîtor trebuie să-l dea Comitetele regional și 
orășenesc C.F.S. Constanța, cărora le revine sarcina de a organiza 
campionatele (sală corespunzătoare, o mobilizare cît mai bucă, cazare 
în bune condițiuni etc.).

întrecerile încep la 29 martie și iau sfîrșit la 31 martie. .

Avem Cm sfirșitj 
o competiție de pitic?

Ia baschet
anunțat la vreme inființa*Am

rea în .Capitală a .unor centre de 
baschet rezervate copiilor. Era » 
inițiativă cu adevărat utilă fiind- 
că procesul de instruire pentrtf. 
baschetbaliști începea la noi multi: 
prea tîrziu, ca urmare a faptului 
că organizarea activității micilor 
sportivi era neglijată. Iată că ac-» 
tivitatea centrelor bucureștene în
cepe acum să dea primele roade t 
mîine se. dispută a dona etapă a 
competițiai organizații de cercul. 
„Tinărul Dinamovist", prima com
petiție . importantă a echipelor 
de pitici la care participă! 
opt echipe reprezentative ale 
centrelor înființate la Dinamo^ 
Progresul, Locomotiva, Energia,. 
Știința.

Micii baschetbaliști sînt pregă
tiți de antrenori de valoare ca. 
prof. Leon Teodorescu, Aurel Pre-< 
descu, Lucian Vasilescu si de ju-» 
cătoare și jucători fruntași

Subcomisia de tineret, care a fă
cut primii pași în direcția orga
nizării unei activități a uiticilori 
trebuie însă să treacă acum Ia» 
înființarea centrelor <fe copii și în' 
provincie. Timidele inițiative de Ta 
Oradea și Orașul Stalin nu sînfi 
suficiente în această privință. Se 
poate face mult mai 
ales că și C.C.F.S.-ul 
tuația de a sprijini < 
trele ce vor fi create | 
țarea unor posturi de 
în patru orașe.

mult, mai! 
este în si-» 
efectiv cen- 
prin înfiin- 

: anlrenotj-
i

să împiedici atacan-Uneori este 
tul să înscrie.

destul de greu
Fotografia noastră este elocventă* 

(Foto: L. TIBOR)

ultimei etape a turului, iar ceie fe-t 
minine meciurile din a patra eta,J 
pă. Remarcăm, dintre jocuri, Dina- 
mo Oradea-Progresul București (sa 
hotărăște ocupanta locului doi în. 
seria I), C.C.A—Locomotiva P.T.T. 
(un meci de tradiție), Energia Bu
curești—Știința Timișoara (un e- 
xamen dificil pentru arabele for
mații), Locomotiva București—-
Știința l.C.F. (o partidă între două 
echipe care trebuie să se reabili
teze), Voința Orașul Stalin—Pro-- 
greșul Oradea (un adevărat derbi 
al seriei I) și Flamura roșie Ora
dea—Energia București (orăden-
cete au un bun prilej de afirma
re).

Iată acum 
jocurilor de 
SERIA I-a : 
greșul Arta 
Cluj—Voința 
rești—Energia Cluj ; SERIA 

C.C.A.—Locomotiva

programul complet aț 
mîine: MASCULIN^ 

Dinamo Oradea—Pro- 
București, Energia! 

Iași, Dinamo Bucu— . a- 
11-a : C.C.A.—Locomotiva P.T.T.. 
Energia București—Știința Timi
șoara, Progresul Orașul ’ Stalin—» 
Djnamo Tg. Mureș ; ' FEMININ^. 
SERIA I-a: Locomotiva București—- 
Știința I.C.F., Voința Orașul Sta
lin—Progresul Oradea, SERIA ai 
11-a : FI. roșie Oradea—Energia;
București, Progresul F.B. Bucu
rești—Știința Cluj.

!



Helegaților. •Cuvîntul Iov. PETRE GHEORGHE, secretar 
al C.C. al U.T.M. • Sarcini ale comitetelor C.FJS. pe anul 
1957 expuse de tov. ION VAIDA, vicepreședinte 
al C. C. F. S./C. M. - i

Din raportul expus de tovarășul Manole Bodnăraș, președintele C.C.F.S. / C.M. Acțiuni care Muie să se bucuri
i

După ce a trecut pe scurt in 
revistă succesele obținute, pe 
plan intern și internațional, m 

cursul anuflui 1956, tov. MANOLE 
BODNARAȘ a arătat obiectivele 
mișcării sportive în anul trecut si 
măsura în care comitetele regio
nale au contribuit la realizarea lor. 
A reieșit din raport că, în timp ce 
la unii indici angajamentele au 
fost realizate și depășite (139 la 
sută la purtători ai insignei G.M.A. 
gir. I, 130 la sută la purtători 
G-MA. gr. II, 138 la sută Ia Cla
sificări sportive), la alții ele au 
Stins procente scăzute (45 la sută 
ta instructori, 88,7 la sută la ar
bitri, 82,3 la sută la clasificări spor
tive cat. I și maeștri). Apoi, vor
bitorul s-a oprit la problemele ac
tivității sportive de masă.

„Anul 1956 a marcat o îmbună
tățire simțitoare pe linia atragerii 
maselor de tineret și oameni ai 
muncii în activitatea sportivă, a 
spus tov. MANOLE BODNARAȘ 
Prin organizarea spartacbiadelor 
de iarnă și de vară a fost eliminată 
ana din principalele lipsuri mani
festate în anii 1954-55, aceea a ri
sipirii forțelor prin suprapunere și 
organizare paralelă a unor acțiuni 
de masă. Un factor principal în 
îmbunătățirea atragerii maselor in 
activitatea sportivă organizată îl 
constituie colaborarea și contribuția 
pe care organele U. T. M. n 
aduc in ultimul timp prin parti

ciparea directă la organizarea și 
«tragerea tineretului la Spartachia- 
de și af'e acțiuni. Saltul făcut in 
anul 1956 se reflectă nu numai in 
C'fra de peste două miForne par
ticipant) cit și prin varietatea ini
țiativelor locale, prin găsirea r fe
ritelor ferme locale de organizare 
care stimulate de cele două Spar- 
tachiade au reușit să atragă in 
activitatea sportivă organizată 
mase largi de tineret care practi
cau diferite ramuri sportive foarte 
iporadlt sau deloc".

Un aspect nou, pozitiv, sub
liniat de raport, a fost cel al ini

țiativelor privind continuarea ma- 
rilo- competiții de masă prin ac
țiuni locale, ca de exemplu , *• pâr
tie h ia da fetelor" in raionul Si
ghișoara, Festivalurile regionale 
«le tineretului organizate de co
mitetele regionale U.TM. în co
laborare cu organele C.F.S. în 
regiunile Stalin, Hunedoara și 
Suceava, „Spartachiada craiovea- 
nă“. „Săptămina atletismului șco
lar" organizată de ziarul „Spor'ul 
popular", concursul de natație or
ganizat la Cluj de ziarul „Uj 
Sport", precum și alte întreceri 
sportive de mai mică amploare, 
dar 'a feî de utile și interesante.

Dar activitatea sportivă de mase 
a prezentat și multe lipsuri. 
Caracterul de campanie pe 

cărei capătă deseori primele e- 
ă*pe. ale marilor competiții de ma
sa, nivelul tehnic scăzut al unora 
dintre ele (în special al crosurilor de 
masă), șablonismul și preocuparea 
ac'usivă față de competițiile orga

nizate pe scară centrală în dauna 
inițiativelor locale, constituie de
ficiențe serioase ale muncii orga
nelor și organizațiilor sportive în 
anul 1956, în activitatea sportive? 
de masă.

Un capitol important din 
raport l-au ocupat apoi 
problemele sportului școlar.

„Va trebui să ne îndreptăm cu 
toată atenția in spre școală, în 
spre «renerația în creștere", a ac
centuat vorbitorul. Citind nu
meroase exemple de profesori 
de educație fizică și de me- 
todiști ai secțiunilor de învățămînt 
datorită cărora s-au obținut suc
cese în acest domeniu, vorbitorul 
a subliniat că... „orientarea nouă 
ycntrH educația fizică în școli ex
primată prin obiectivele mișcării 
de cultură fizică din acest an, prin 
Ordinul nr. 49 al Ministrului In- 

TXțlmîntului și prin instrucțiunile 
Ministerului privind încheierea a- 
«itai școlar, în care se prevede o 
wzi a manifestațiilor sportive" ;n 
cadrul serbărilor de sfirșit de an, 

‘ trebuie să fie în atenția comitete- 
lor noastre pentru a îmbunătăți 
«aHtatfv această activitate",

După ce a vorbit despre ne
cesitatea cointeresării mal 
largi a ministerelor și a sin

dicatelor* in problema atragerii ma-t 
selor de oameni ai muncii în sport, 
raportul a expus pe larg rolul 
important pe care-1 joacă com
plexul G. M. A. In viața spor
tivă a țării, în întărirea fizi
că și educarea maselor de tine
ret sportiv. Cu toate că îmbunătă
țirea regulamentului complexului 
a determinat o cotitură spre cali
tate, realizările sînt insuficiente 
atît pe plan cantitaitiv cit și cali
tativ

R eferindu-se la problemele agi
tației și propagandei sportive, 

vorbitorul a arătat că, deși 
inițiativele locale n-au lipsit, a- 
ceastă activitate s-a menținut la 
un nivel scăzut, n-au fost folosite 
toate mijloacele existente, iar li
nele probleme ca de pildă populari
zarea experienței unor comitete

sporturi sau a unei singure echi
pe de fotbad (ca în colectivele 
Energia Steagul Roșu Or. Stalirț 
Flamura roșie Buhuși, C. S. Hune
doara etc.). De asemenea, lipsa de 
preocupări față de o temeinică edu
care a sportivilor a fost cu tărie 
scoasă în evidență.

„Noi nu creăm „sportivi puri", a 
sublimat vorbitorul, noi trebuie să 
creștem un cetățean demn și co
rect, care să-și iubească patria, 
meseria și fabrica sa, să lupte cu 
ardoare pe terenul de sport, să 
apere onoarea întreprinderii și a 
colectivului din care face parte". 
O importantă parte a raportu

lui a fost dedicată probleme
lor organizatorice ale comi

tetelor regionale, raionale și 
orășenești C.F.S., care în unele 
cazuri, n-au reușit încă să se ri
dice la un nivel corespunzător ca 
organe de stat, de conducere co-

neîndeplinirea angajamentelor 
privire la sportivii de cat. I 
maeștri. Toate acestea au dus 
lipsuri serio.ise manifestate în
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Aspect din sală, in timpul ședinței.
lectivă a treburilor sportive. Deșt 
au existat numeroase inițiative 
privind cointeresarea tuturor mem
brilor comitetului in munca spor
tivă, (reg. Iași, Pitești, Craiova, 
Suceava etc.) aceste metode nu 
sînt încă bine cunoscute. De ase
menea, în timp ce unele comitete 
ratonalle (Sighișoara, Rm. Vîlcea, 
Cîmpulung Muscel, Botoșani, Tg. 
Mureș, Sighet etc.) și-au creai 
prin muncă rodnică un bine meri
tat- prestigiu, în schimb altele 
(Gurahonț, Marghita, Orșova, Sa- 

tu Mare-oraș, Hațeg, Darabani 
etc.) au o foarte slabă activitate 
datorită și încadrării lor cu oa
meni necorespunzători sau din 

cauza exageratei fluctuații de ca
dre.

Au fost citate apoi o serie de 
realizări in privința strîn- 
gerii legăturilor dintre* 

C.C.F.S./C.M. și organele sale 
regionale. In schimb, îndrumarea 
tehnică a comitetelor regionale a 
lăsat mult de dorit, din cauza le
găturii formale, birocratice, din
tre Direcțiile Instruire și Jocuri 
sportive cu regiunile.

„In atragerea și organizarea 
maselor in activitatea sportivă, 
un aport deosebit l-a adus largul 
activ obștesc, strîns în jurul co
mitetelor noastre" a 
vorbitorul, subliniind 
unor regiuni ca Iași, Cluj, Regiu
nea Autonomă Maghiară, Stalin, 
Ploești, Timișoara,, oreș-București 
etc. în formarea, utilizarea și sti
mularea acestor prețioș: colabora
tori în muncă, precum și meto
dele juste de muncă folosite cu 
activul obștesc.

In privința activității competi- 
ționale, raportul a subliniat 
o serie de aspecte privind 

neglijarea unor importante forme 
de stimulare a ridicării nivelului 
tehnic al sportivilor și de îmbu
nătățire calitativă a muncii din 
regiuni. A fost neglijată activita
tea sportivilor de valoare medie, 
pentru care calendarele sportive 
regionale și raionale au inclus un 
număr insuficient de întreceri; 
activitatea colegiilor de antrenori 
și a cabinetelor metodico-științiiice 
a fost subapreciată și insuficient 
sprijinită ; nu s-au făcut eforturile 
necesare pentru ridicarea nivelu
lui de calificare a tehnicienilor, 
care, la rîndul lor, nu acordă a- 
tenția cuvenită pregătirii tehnice 
individuale a sportivilor; rolul 
clasificării sportive ca stimulent 
în ridicarea măiestriei a fost des
considerat, fapt dovedit și prin

C.F.S. în sprijinirea colectivelor 
sportive au fost total neglijate, 
„’n problema generalizării expe
rienței Înaintate a colectivelor 
sportivi avem și noi lipsuri mari 
—a subliniat vorbitorul—îr.tmcît 
fn această direcție nu am făcut 
aproape nimic. Organul nostru de 
presă „Sportul popular" continuă 
să subaprecieze încă această im
portantă problemă".

Pe larg a fost tratată în raport 
problema colectivului ca 
unitate de bază a mișcării 

sportive. Raportul a 
evidență faptul că 
lective sportive nu-și desfășoa
ră activitatea 
derilor statutare, afirmând tot o- 
dată că nici organele centrale nu 
sînt străine de această deficiență. 
„Este o mare lipsă a noastră că am 
to'erat ca timp de 3 ani să nu se 
efectueze alegerile organelor spor
tive din s ndicate și de la sate, cind 
în mod obligatoriu, conform statu
tului, acestea trebuiau să se organi
zeze anual, ceea ce ar fi dus la o 
considerabilă întărire a colectivului 
sportiv, la o mai largă democra
tizare a acestora... Va trebui in 
viitor să aplicăm cu perseverență 
in practica de fiecare zi principiile 

de bază ale democrației muncito
rești în munca tuturor organizații
lor sportive, să aplicăm in mod 
creator forme care să ducă ta lăr- 
grea competenței organizațiilor 
noastre sportive și în special a co
lectivelor sportive. In anii care au 
trecut s-a manifestat o tendință 
negativă pe linia modificărilor or
ganizatorice prin comasări excesive 

de colective și secții sportive, efec
tuate de către asociațiile sportive 
sindicale. Este destul de grav faptul 

că noi am tolerat aceste comasări 
excesive. Multe asociații sportive 
au luat o seamă de măsuri organi
zatorice în regiuni fără a consulta 
organele Comitetului, ceea ce a 
creat multe confuzii și greutăți 
muncii colectivelor sportive. Expe
riența noastră proprie precum și 
experiența mișcării de cultură fi
zică și sport sovietice, verificată 
prin practică îndelungată, ne con
firmă prin succesele sale deosebite, 
valabilitatea principiului organizării 
sportului pe locui de producție, 
care dă un conținut nou, socialist, 
mișcării sportive, principiu care 
trebuie respectat".

Printre lipsurile care aparțin 
direct asociațiilor și colective-

înscos 
multe co-

conform preve-

continuat 
succesele

cu 
Și 
la 

di
rijarea procesului de instruire 
sportivă, în special în direcția pre
gătirii fizice generale și a dez
voltării calităților morale și de 
voință. „Este iluzoriu să ne închi
puim — a spus tov. MANOLE 
BODNARAȘ — că pregătirea fi
zică generală se rezolvă prin cî- 
teva lecții planificate in perioada 
pregătitoare și apoi putem s-o ne
glijăm. sau că educația se face 
numai in cele cîteva ore special 
planificate în care se țin referate 
sau se citesc articole din ziare, 
reviste și broșuri. Către aceste 
laturi și spre îmbinarea lor orga
nică cu ceilalți factori ai antrena
mentului în cadrul procesului cu
rent de pregătite trebuie să ne 
îndreptăm atenția șt să îndru
măm tehnicienii să procedeze in 
consecință".

După aprecierile făcute asupra 
activității școlilor sportive de 
tineret și de elevi — care 

au obținut unele succese insufi
ciente însă față de condițiile cre
ate — vorbitorul a insistat asu
pra problemei bazei materiale a 
mișcării sportive.
„Tendința de a rezolva problemele 
materiale pe linia celei mai slabe 
rezistențe, a spus vorbitorul, este 
îmbrățișată și chiar stimulată 
de către comitetele noastre raio
nale, regionale și de către asocia
țiile sportive care, din comoditate, 
trimit cererile pentru rezolvare, la 
centru. Oare este aceasta o ati
tudine justă ? Considerăm că nu. 
Ar fi mai bine ca comitetele C.F.S. 
regionale, raionale și colectivele 
sportive să ia exemplu din inițiati
vele folosite în raionul Horezu, 
Jibou, colectivul Loc. „16 februa
rie" Cluj și altele, care prin orga
nizarea de festivaluri, autofenpu- 
neri sau fond directorial, au reușit 
să-și amenajeze baze sportive. De 
asemenea, cu sprijinul organizați
ilor de tineret, s-au strîns multe 
sute de mii de lei în regiunile Hu
nedoara, Ploeștf, Galați, lași, pen
tru echipament sportiv din acțiu
nile de colectare a fierului vechi, 
curățirea islazurilor, etc. Apreciem 
de asemenea inițiativele unor co
mitete ca Baia Mare, Ploești, Su
ceava, Hunedoara, Cluj etc. care 
au mobilizat tineretul pentru a-Și 
confecționa singuri garnituri de 
șah, schiuri, săniuțe și patine, fo
losind resursele locale".

Tov. MANOLE • BODNARAȘ 
și-a încheiat expunerea prin- 
tr-un călduros îndemn adre

sat tuturor celor de față, în di
recția consolidării succeselor ob
ținute în sportul de masă, a rea
lizării obiectivelor mișcării spor
tive pe anul 1957 și a lărgirii 
contribuției mișcării de cultură 
fizică și sport la marile transfor
mări sociale din țara noastră, la 
construirea socialismului.

După ce a remaircat frumoasele 
rezultate obținute datorită colabo
rării dintre organele sportive și 

după ce a reamintit 
că finalele Spar- 

iarnă 6e vor 
Oradea (șah și 

tenis de masă) între 21—24 martie 
și Iași (trîntă) între 22—24 mar
tie, tov: PETRE GHEORGHE, 
secretar al C.C. al U.T.M., a sub
liniat sarcinile comisiilor regionale 
de organizare a Spai tachiadei în 
legătură cu acest .important eveni
ment sportiv. Vorbind despre Spar- 
tachiada de vară a t'f.ipretului care 
începe la 1 aprilie, vorbitorul a 
arătat faptul că dintre partici- 
panții la marea competiție vor fi 
selecționați 20 dintre eef mai buni 
pentru a face parte din delegația 
tineretului nostru la Festivalul de 
la Moscova. Subliniind principalele, 
puncte din regulament, tov. PE: 
TRE GHEORGHE a amintit că re
gulamentul a introdus unele noi 
discipline sportive (trîntă, săritura 
în

U.T M. și 
ascultătorilor 
tachiadei de 
desfășura la

lasă ia 
gionale 
șurare a 
za regio 
șoare în 
gionale 
e și fap 
ciparea * 
A fost r< 
diată a 
de pregî 
vară.

„Luna 
sportive 
în aprilii 
tățile loc 
îndreptat 
le lipsite 
angrenar 
neret în 
inaugura 
noi, prin 
structorili 
de baze 
intre îs 
ca un in 
a bazei r 
tive.înălțime băieți și volei fete) și

♦ «ar

Idei dezvoltate î
ST. ZVARA—C.C.F.S. reg. Baia Mare. 

dintre comitet și celelalte organe nu merge 
secția învățămînt manifestă lipsă de interes , 
tivă, chiar și după apariția ordinului nr. 49 
torii asociațiilor nu-și jac datoria. (Locomoti

Gh. MATEI—C.C.F.S. reg, Ploești. Ar t. 
riența gospodăririi chibzuite a stadionului Em 
nea, ar trebui studiată extinderea soriimat^i 
fabricate in tară, prin fabricarea de

I. PETR0VAN—com. reg. U.T.M. Tim!ș< 
contribui la creșterea numărului de secții p 
Bocșa Romină spre exemplu, după succesul 
a luat ființă o secție de lupte. Organizațiile l 
mult la dezvoltarea mișcării sportive. La J 
construiește un stadion sub patronajul org. I 
regiune au fost înființate 60 de cercuri educai 
tivii fruntași.

Gr. DUDULEANU—C.C.F.S. Pitești. Se r< 
five și a tehnicienilor calificați in regiune. L 
conducere ale C.C.F.S. vizitează foarte rar 
mandă folosirea unei metode inițiate în reț 
către comitetul regional CFS. a unui rolo, 
scară centrală atenția să fie acordată în pr 
un stadiu de dezvoltare sportivă mai modest.

D. COCEA—corn. reg. U.T M Iași. Treb 
atenție propagandei sportive, iar presa spori 
mai mult regiunea Iași. Colectivele sportive 
preocupă de utilarea stadionului J13 August" 
Sfatului popular, care este dispus să efectue 
jure, strict necesare. Organele sportive și U. 
propus să sprijine construirea a 3 noi baze s 
de înot.

P. GHEORGHIU—C.C.F.S. reg. Timișoar 
pe necesitatea practicării timpurii a educând , 
vîrstă școlară. I

P. CAPRA—C.C.F.S. or. București. ^mc< 
București pentru indiferența față de bazele . 
ființarea celor 12 ștranduri și 6 baze nautice 
și odihnă. Solicită mai mult sprijin din parte 
C.C.F.S. și critică sistemul de a se încadra fi 
tehnicieni.

S. PADUREANU—cam. U.T.M. reg. Stall 
lalea promovării sporturilor naționale și a crea 
sănătoase. De asemenea, educația fizică a școi 
un caracter mai complex, pentru evitarea defi 
dată atenția cuvenită educării sportivilor. I 
C.C.F.S., sugerează metoda folosită de con 
Stalin, unde instructorii teritoriali au urmat 
zile, după care au obtinut realizări interesant

P. SZILAGY—C.C.F.S. reg. Cluj. Unii se 
jin, alții de... prea mulțl „sprijinitori". In trei 
cut, au fosf vizitați de peste... 100 de activișt

J

Sarcini ale comitetelor regionale C. F. S A
I

— rintre lipsurile care aparțin 
ilor și colective-

— lor au fost menționate : mun
ca fără perspectivă, tendința pe
riculoasă de îngustare a preocu- 
părilgr la promovarea cîtorva

Luînd cuvîntul în con
cluzii, tov. ION VAIDA, 
vicepreședinte al C.C.F.S./ 
C.M. a subliniat utilita
tea și caracterul pozitiv 
al ședinței care a consti
tuit un adevărat schimb 
de experiență. După ce 
a răspuns cîtorva între
bări ale participanților la 
discuții, tov. ION VAI
DA s-a referit la sar
cinile ce revin comitete
lor regionale C.F.S. în 
realizarea obiectivelor 
mișcării sportive pe anul 
în curs.

Subliniind importanta 
colaborării dintre C.C.F.S. 
și U.T.M. vorbitorul a 
expus succesele obținute 
în acest domeniu și ne
cesitatea extinderii a- 
cestei rodnice colaborări.

Toate acțiunile trebuie 
polarizate în jurul co
lectivului sportiv, a în
tăririi acestei unități de 
bază a mișcării noastre 
de cultură fizică și sport. 
Activitatea colectivului

trebuie să se desfășoare 
în mod statutar, secțiile, 
trebuie să-și trăiască 
viața și să-și îndeplineas
că roiul, colectivul tre
buie să fie motorul unei 
vii activități competițio- 
nale interne, care să an
greneze mase tot mai 
largi de membri în viata 
sportivă. Comitetele C.F.S. 
trebuie să îndrume colec
tivele, să generalizeze 
experiența celor bune, 
să le acorde sprijinul 
tehnic și organizatoric 
necesar. O deosebită a- 
tenție trebuie acordată 
generației în creștere — 
tineretul școlar, care 
trebuie angrenat într-o 
activitate sportivă conti
nuă. Premizele create 
prin ordinul nr. 49 al Mi
nistrului Invățămîntului 
trebuie folosite d'n pi n 
de organele sportive, în 
scopul creșterii neconte
nite a activității sportive 
de masă școlare.

O deosebită atenție va

trebui acordată activită
ții sportive la sate, sti- 
mulîndu-se pe scară lar
gă inițiativa locală, acti
vitatea instructorilor vo
luntari și a cadrelor di
dactice.

Una dintre condițiile 
necesare îndeplinirii o- 
biecfivelor referitoare la 
sportul de masă este, ac
tivizarea propagandei și 
agitației sportive, care 
trebuie să devină tot mai 
vie, mai atrăgătoare.

In domeniul activității 
sportive de performanță, 
vor trebui depuse toate 
eforturile pentru ridica
rea calității procesului 
de instruire-antrenament, 
stimularea creșterii mă
iestriei sportive, folosi
rea tuturor formelor și 
a factorilor care pot con
tribui la aceasta. îndeo
sebi folosirea unor com
petiții atractive, intere
sante, ca și lărgirea a- 
tribuțiiior comisiilor lo
cale pe ramură de sport
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i etape, fa- 
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lmportant 
misă parti- 
at. a lila, 
eperea inie- 
îanizatoriee 
liiadei de

r de baze 
organizată 

pă posibil 1- 
vor trebui 

re comune- 
rtive, către 
irgi de ti
ne și către 

terenuriloi 
ervate con- 
onstrucțiilor 
; trebuie să 
rii sportive 
de întărire 

vității spor-

ilaliorar* a 
'n special 
dea spor- 
i, instrue-

latâ expe- 
)e aseme- 
’^wrtive

aaw pot 
sport. La 
de trîniă 
ribui mai 
tildă, se 
nenea, în 
de spor-

elor spor. 
adrele de 
di. Reco
ltarea de 
ca și pe 
voilor cu

tai multă 
i sprijine 
e nu se 
-l cedeze 
» amena- 
tne și-au 
iui bazin

Selecționata de box 
a regiunii Craiova s-a 
întors din turneul pe 
care J-a întreprins fh 
R.P. Polonă. Bilanțul 
celor 3 întîlniri susți
nute de pugilișt'ii era. 
ioveni este satisfăcă
tor : două victorii și o 
înfrîngere discutabilă. 
Despre amănuntele a- 
cestei deplasări peste 
hotare am stat de vor
bă cu tov. Teodor Bă- 
dic, inspector pentru 
box în C.C.F.S./C.M.

„Turneul- selecționa
tei regiunii Craiova a 
fost o bună propagan. 
dă pentru boxul romL 
nesc, fie-a 
tov. Bădic. 
ral, boxerii 
făcut figură 
bucurîndu-se
.vierile spectatorilor și 
specialiștilor polonezi. 
Mihai Stoian și Petre 
Deca, de pildă, au fost 
aplaudați „la scenă 
deschisă" pentru boxul 
prestat. Este intere- 
sânt de arătat că zia
rele de sport poloneze, 
care au avut în tre
cutul apropiat unele 
aprecieri nejuste la a- 
dresa boxului nostru 
air scris de data aceas-

declarat 
In gene- 
nostri au 
frumoasă, 
de apre-

ta lucruri foarte elogi
oase, arătînd că s-ati 
înșelat atunci cînd au 
socotit că pugiliștii ro- 
mîni se bazează numai 
pe forță. Dintre echipi
erii selecționatei regiu. 
nii Craiova cel mai bun 
a fost semimijlociul Mi. 
hai Stoian. El a reușit 
să obțină 3 frumoase 
victorii, printre care 
una asupra Iui Kudla- 
cik. Acesta este unr.1 
dintre cei mal buni 
semi mijlocii polonezi 
șl se află în vederile 
selecționerilor pentru 
campionatele europene 
și Festivalul de la 
Moscova. Nu mai pu
țin valoroase sînt și 
victoriile obținute de 
„greul" Vasile Mariu. 
țan. In cadrul întîlni- 
rii de la Bielsko. el 
l-a învins la puncte pe 
Kumorek, campionul 
R.P. Polone. Bine 
s-au mai comportat V. 
Vintilă și maestrul 
sportului Petre Zaha. 
riă. Acesta din urmă a 
obținut două victorii 
(la Kielpinski și Kap- 
ca) și a pierdut, la

Bielsko, In fața cam
pionului
Zbigniew 
ski.

Turneul 
Polonă ne-a 
insă că atunci 
ne deplasăm peste ho. 
tare trebuie să alcă
tuim cu multă grijă 
loturile. De pildă, se. 
lecționarea lui N. 
Mosciuc nu a fost po. 
lrivită, întrucît acest 
boxer nu este încă pe 
deplin format. El bo
tează dezordonat si 
utilizează multe lovi
turi nereglementare.

Intîtnirile susținute 
la Cracovia, Bielsko 
și Oswiecim s-au des. 
fășurat într-o atmos
feră sportivă. Decizii 
nejuste au fost puține. 
Una din ele, cea din 
meciul Iordache-Szy. 
dolowski, în care polo
nezul a fost pe ne
drept declarat învingă
tor, a contribuit în 
mod direct la infrîn. 
gerea Craiovei. De a- 
semenea, țin să subli
niez că, la Oswiecim, 
Deca aflat în avantaj 
a pierdut prin aban
don la Orlecki, deoa. 
rece a fost rănit la ar
cadă și arbitrul a 
oprit meciul".

europcan
Pietrzykow-

din R.P. 
i învățat 

cînd

expunerea

> și des- 
e cultură 
hnice ale 
urda și ca

a necesi- 
sportive 
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rii sporti- 
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i obiecti- 
e cultură 
ne anul

O’onospori
De obicei, se Iac multe pronosti

curi In legătură cu numărul de 
variante ce vor îl depuse la lin 
concurs. De data aceasta Insă pro
nosticul primește un Indice sigur șl 
anume: „Fondul de premU pentru 
concursul din 17 martie va ii, de 
la bun început, cu 85.718 lei mai 
mare".

Să admitem că se va depu
ne un număr egal de variante cu 
cel de la concursul de duminică 10 
martie (ceea ce înseamnă dealtfel 
o cifră dintre cele mal modeste la 
cere ne gîndim) adică 857.130 varian
te. Deci, fondul de premii ar fi 
857.189 lei. Acestuia ar urma să 1 se 
adauge 85.718 lei = în total 942.883 
lei.

Noi sperăm însă ca fondul de pre
mii să se apropie de un milion, ba 
chiar să-l depășească (depinde de 
dumneavoastră I).

Pentru mulți, proveniența celor 
85.718 lei nu constituie un semn de 
întrebare. Celorlalți însă le rea
mintim că ea reprezintă cel 18*/» re
portați din fondul de premii al con
cursului din 10 martie (întrucît nu 
a existat nici o variantă eu 12 re
zultate exacte).

Si acum, cînd sSntem în posesia 
•unei asemenea informații atît de 
prețioase, nu ne mal rămîne altceva 
de făcut decît să depunem eît mal 
multe variante la acest concurs 
pentru a prinde pe una dintre ele 
12, 11 sau 10 rezultate exacte.

Dar înainte de aceasta, dacă vă 
interesează, puteți nota că Flo
rentina va juca fără extrema dreaptă. 
JuH-nho care este rănit din meciul 
cu Bologna. Udinese va juca fără 
Magii (mijlocaș) Iar Internazionale 
fără Lorenzi (extrem dreapta). De 
la Bologna va absenta Bonifaci (fun
daș) iar de la Lanerossl, Lafakono 
(inter dreapta). In schimb la Bologna 
va reintra Pivatell (centru înaintaș).

★
Plata premiilor pentru concursul 

nr. 10 din 10 martie continuă astăzi 
d.a. la agențiile proprii din raioanele 
unde partlcipanțil și-au depus bule
tinele, după cum urmează ;

Raionul T. Vladimirescu — în Ca- - 
tea Victoriei 9, Raionul Stalin — în 
str. Aristide Briand 4, Raionul Le
nin •— în str. Schitu Măgureanu 3, 
Raionul 1 Mai — în Sos. ștefan cel

Mare 137, Raionul Gheorghiu Dej- 
Bd. 6 Martie 73, Raionul Nic. Băl- 
eescu — Bd. 1843 nr. 39, Raionul 
Grivița Roșie — Calea Griviței 208, 
Raionul 23 August — in Sos. Mihai 
Bravu 84-

★

Reamintim că și pentru concursul 
de duminică 17.III, I. S. Pronosport 
acordă în continuare următoarele 
premii pentru variantele cu „0" re
zultate :

— O motocicletă U. de 350 cmc. 
pentru participantul cu cel mal mare 
număr de variante cu „0" rezultate.

— O motocicletă Jawa de 123 cmc. 
pentru participantul următor cu cel 
mai mare număr de variante cu 

rezultate.
Prin tragere din urnă: o motoci

cletă Jawa de 12S cmc., 3 aparate 
radio, 2 cupoane a cita 3 m. stofă 
Import.

★
Iată ți programul concursului Nr 

12 din 24 martie a.c.:
L Progresul Buc. — Makedonikos 

Salonic
n. Fiorentina — Roma (câmp, ita

lian cat. A)
Napoli (camp, ita

lian cat. A).
ni. Lazio 

1’2 ____r.
IV. Spăl — Bologna (camp, italian

V.
cat. A)
Udinese — Milan (camp, ita
lian cat. A)

VI. Trleatina — Genoa (camp, ita
lian cat A)

VII. Padova — Palermo 
italian cat A)

Vin. Internazionale — 
(camp, italian cat. A)

IX. Verona — Alessandria 
italian cat. B)

X. Bari — Catania (camp, 
cat. B)

XI. Bordeaux — Troyes 
francez cat. B)

Xrt Sport Atletic Paris — Lllle 
(câmp, francez eat. B)

MECIURI DE REZERVA :

A. Juventus — Atalanta (câmp. 
Italian cat. A)

B. Sampdoria — Lanerossl (câmp, 
italian cat. A)

(camp.

Torino

(camp.

Italian

(câmp.

rezultate,
PREGĂTIRI PENTRU TURNEUL 

„MAKEDONIKOS”

azi 
în 
cu

11-

Progresul București susține 
ultimul său joc de verificare 
vederea partidei internaționale 
formația greacă Makedonikos, 
xată pentru 24 martie la Bucu
rești. Astăzi, bucureștenii întîlnesc 
pe Progresul Oradea, pe terenul 
Progresul F.B. din str. dr Staico- 
vici, cu începere de la ora 16. 
Orădenii vor alinia probabil urmă
toarea formație: Gebner (Sugar) 
— Tiriac, Băcuț I, Kiss II (Kro- 
mely)—Krempanski (I. Bartha), 

Demien, Vaczi, 
(Mazilu).

Cuc—C. Bartha, 
Ferenczi, Blujdea

LOTUL DE JUNIORI...

_ jj-a susținut joi un niecj de vc-

Mîine pe stadionul ,,23 August”

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI—DINAMO BUCUREȘTI. UN JOC 
TRADIȚIONAL IN CADRUL „CUPEI FESTIVALULUI”

„CUPA FESTIVALULUI", interesanta competiție 
fotbalistică de început de sezon, programează mîine, 
pe stadionul „23 August", prima sa etapă. Cele două 
meciuri, care vor opune trei echipe din București și 
una din Orașul Stalin, se anunță foarte disputate. 
Astfel, în prima întîlnire vor apare C.C.A. și Di
namo Orașul Stalin. Bucureștenii prezintă o forma
ție cu multe elemente tinere care, alături de unspre- 
zecele la fel de tînăr din Orașul Stalin, ne poate 
oferi o întrecere rapidă, dinamică și de certă va
loare. Modăvul principal al anticipărilor noastre opti
miste este ambiția care animă pe tinerii jucători de 
la C.CJL și Dinamo Orașul Stalin, dornici să-și 
asigure loail în formațiile definitive.

Locomotiva București și Dinamo București apar 
într-umd din tradiționalele lor meciuri. Niciodată 
aceste echipe nu s-au dezmințit în partidele dintre 
ele, care au fost de regulă interesante, echilibrate 
și pasionante ca evoluție a scorului. Să ne amintim 
numai de cele două meciuri din campionatul trecut 
cînd Locomotiva și Dinamo și-au împărțit victoriile 
după întreceri viu disputate.

Iată acum și formațiile anunțate de antrenorii 
celor patru echipe. (N.R. Firește că mai pot inter
veni schimbări de ultim moment).

LOCOMOTIVA: Dungu — Dodeanu, Stancu, Macri 
— Bodo, Neamțu — Copil, Lan ga, Ene II, FHote, 
Virgil.

DINAMO: Cozma (Uțu) — Popa, I. Lazăr, |z- 
ghireanu — Călinoiu, Nunweiller — Boian, Nicu- 
șor, Ene, R. Lazăr, V. AngheL

C.C.A.: Toma (Voinescu) — Dragomirescu, Cio
lan, Ivănescu — Jenei, Bone —- Cacoveanu, Ghibea, 
Bukossy, M. Marcel, Tătarii (Costea).

DINAMO ORAȘUL STALIN : Bucur — Szakacs II, 
Moarcăș, Cincu — Hidișan, Florescu —........ .........
lescu, Szakacs 1, Csegezi, Campo.

Iată acum programul de mîine de 
„23 August":

ORA 14.15: C.C.A.—Dinamo Orașul 
Gh. Negoițescu.

ORA 16: Locomotiva București—Dinamo București, 
arb. VI. Fieru.

★

Mihai, Rădu-

pe stadionul

Stalin, arb.

„CUPA FESTIVALULUI" capătă o amploare fot 
mai mare. Veștile telefonice sosrte la redacție ne 
informează că interesante competiții fotbalistice do
tate cu CUPA FESTIVALULUI sînt organizate la . 
Baia Mare, Timișoara, Bacău.

La Baia Mare participă la întrecere opt echipe, 
lată și primele rezultate ale partidelor desfășurate 
duminică și joi: Recolta Șeini—Energia Baia Sprie 
5-4 (3-2), Energia Phonix B. Mare—Energia B.
Sprie 5-0 (2-0), Dinamo I B. Mare—Energia Săsar 
B Mare 2-1 (1-0), Recolta Șeini—Energia Tr. Miner 
0-4 (0-2).

La Timișoara competiția va începe la 24 martie 
Cu participarea echipelor din Timișoara și Arad.

In șfirșit, la Bacău, va avea loc la 24 martie Jocul 
Energia Steaua Roșie—Selecționata orașului. Invin- 
gătoarea va primi „CUPA FESTIVALULUI".învățăminte pe marginea turneului echipei noastre de tineret

Turneul selecțio
natei noastre de 
tineret în Orientul 
mijlociu a prile
juit o serie de 
concluzii și învă
țăminte prețioase. 
Personal, ca an
trenor, am avut 
de învățat multe 
lucruri atît din com
portarea echipei 
noastre, cît și din 
aceea a numero
șilor și diferiților 
ei adversari. Soco
tesc că numărul 
mare de meciuri cu 
adversari care a- 
veau fiecare o 
metodă sau un stil 
de joc, un specific 
tactic, au avut con
secințe în jocul 
propriei noastre 
echipe. De alt
fel, tocmai acest 
fapt s-a avut 

în vedere în pre
gătirea lotului.
Este știut că orice antrenor îșj 
pregătește echipa ținînd seamă 
de adversari. In acest fel au 
procedat antrenorii lotului de ti
neret, subsemnatul și Marian. 
Cu o singură diferență: necunos- 
cînd exact valoarea adversarilor, 
am fost nevoiți să luăm ca e- 
talon un adversar fictiv de o valoare 
foarte bună, astfel că am pregătit 
lotul ca pentru un joc rapid și 
foarte bărbătesc, dar simplu, cău- 
tind să-i dezvoltăm calitățile mo
rale și de voință corespunzătoare. 
In această situație am stabilit. 
1. folosirea metodei de joc cu 
3 și 4 fundași; 2. pregătirea echi
pei pentru variante în WM pen
tru atac și apărare. Fiecare va
riantă trebuia să fie clară în 
gîndirea jucătorilor. Pentru aceasta 
era necesar să realizăm: a), re
partiția de bază a jucătorilor pe 
teren, deci a sarcinilor posturilor;

Fază din meciul Selecționata de Tineret-Selec- 
tionata Armatei siriene disputat la Damasc: por
tarul echipei noastre, Cozma, respinge mingea cu 
pumnul, dintr-un buchet de jucători.

meciuri amicale...
rificare, de data aceasta în com
pania echipei de categoria C, Fla
mura roșie 1 H Gluj. Rezultatul 
1—1 (0—0), punctele fiind înscri
se de Raab pentru juniori și Mun- 
teanu pentru clujeni. Juniorii au 
desfășurat un joc frumos, omogen, 
dar nu s-au descurcat în fața 
apărării ermetice (cu doi stoperi) 
a echipei clujene. Duminică, lotul 
de juniori va juca la Cimpia 
Turzii.

Alte rezultate de miercuri șî joi:
• București: Dinamo București 

— Energia „23 August” 3—0 
(1—0). A marcat Ene (3).
• Arad: FI. roșie UTA 1—E-

nergia Constr. 3—I (1—0). Au 
marcat: Schmiedingen, Serîbzo,
Tîrlea—respectiv Deneș.

• Cimpia Turzii: Energia - E- 
nergiia Tîrnăveni 3 — 1 ți—1).

Galați: Știința—Voința 1—1 (1-0) 
și Energia —Dinamo Brăila 3—1 
(2—0). Oțelul Roșu: Energia— 
Energia Minerul Petroșani 1—1 
(1—1). Fălticeni: Recolta—Pro
gresul Rădăuți 3—0 (1—0). 
nedoara: Energia—Energia
răștie 6—1 (4—1). Bistrița: 
greșul—Dinamo Bîrlad
(1-1).

Hu-
O- 

Pro-
3—3

M11NE JOCURI AMICALE

Timișoara: Știința Timișoara—
Flamura roșie UTA Arad și" Loco
motiva Timișoara—Energia 3 Re
șița (cat. C).

Cluj: Știința Cluj—Recolta Tg. 
Mureș 
roșie I

Baia
—Recolta Sighet*

(astăzi, sîmbătă: Flamura 
H—Recolta Tg. Mureș)'. 
Mare: Dinamo Baia Mare

(Foto: AZAD-DAMASC)

b). circulația mingii in cadrul pos
turilor fiecărei variante a WM-ului. 
Pe scurt, am preconizat și am 
și început să pregătim echipa pen
tru o metodă de joc suplă cu va
riantele cele mai moderne, bazată 
pe manevre tactice simple, dar 
rapide și eficace, în special pe 
manevre în diagonală, punctul de 
plecare al tuturor acțiunilor de 
atac. In apărare, echipa s-a bizuit 
pe „scara multiplă" ----- ------- -
tot terenul, nu 
fața porții, și 
rului loc liber pentru manevre. 
Pentru o astfel 
străduit să asigurăm echipei o 
adaptare execepțională pentru e- 
fort la temperaturi care variau 
între plus 20 și 30 grade. Con
trolul medico-fiziologic asupra a- 
daptării la efort — mijloc sigur de 
apreciere — ne-a ajutat foarte 
mult în această privință. Aș 
putea spune că pregătirea con
trolată științific a dus echipa la 
succese, căci numai un organism 
echilibrat poate face față ne
voilor psihice și tehnice din joc.

★
Selecționata de tineret a arătat 

ceva nou în turneu?
Poate că nu. In definitiv, 

dat tot ceea ce eram siguri că 
da: elan, tinerețe, maturitate 
joc, execuții spectaculoase care 
smuls aplauze.

Ceea ce m-a frapat, însă, în

1“ care acoperă 
numai zona din 

nu lasă adversa-

de tactică ne-am

a 
va 
în 
au

Ceea ce m-a frapat, însă, în tot 
turneul a fost constanța în com
portare, dîrzenia continuă și con
centrarea pentru joc, deși distan
țele lungi, uzura jocurilor și căl
dura își spuneau cuvîntul. In al 
doilea rînd m-a impresionat mo
bilitatea tactică. Se întîmpla ca 
în cursul aceluiași joc să fim 
nevoiți să schimbăm jocul, să 
trecem de la WM Ia atacul în 4, 
la linia de mijloc în 3, de la 
centrul înaintaș ca vîrf de atac, 
la centrul înaintaș retras, de la 
extreme înaintate, la extreme re
trase mult, Jucătorii au răspuns

clar, fără bilbîieli, adaptindu-se 
repede și foarte bine la schim
bări. Cea mai bună comportare 
a echipei am constatat-o atunci 
cînd a jucat cu centrul retras, cu 
extremele avansate la înălțimea 
fundașilor adverși și cu interii pu-, 
țin mai retrași, dar nu pe aceeași 
linie. Din această poziție de bază 
au fost obținute cele mai variate 
combinații în adincime, Intr-un 
ritm rapid.

Toate acestea au dovedit că 
jucătorii romîni posedă calități 
nebănuite care așteaptă să 
puse în valoare.

★
Adversarii noștri au arătat 

neori tactici foarte bine puse 
punct, atît în apărare cît și

fie

u- 
la 

. în atac. Echipa egipteană Național 
are un atac foarte bun. Antre
norul Titkos i-a imprimat stilul 
lotbalului maghiar. Centrul îna
intaș retras și un inter inițiază 
prompt acțiunile de atac. La în
ceput joacă pe tot terenul, deci 
și pe extreme; in faza finală re
vin pe centru. Lipsa unor buni 
realizatori face insă ca atacul să 
devină steril. O altă echipă, Se
lecționata Armatei Siriene, atacă 
foarte variat prin „pase în triun
ghi", inițiator fiind interul dreap
ta. Tot atacul, cu excepția cen
trului, vine din urmă împreună 
cu un half prin combinații pe în
tregul teren. In apărare, sirienii 
joacă cu un stoper „măturător". 
De altfel, acest sistem — al sto
perului „măturător" — este gene
ralizat în Orientul mijlociu. ■ Mai 
mult chiar, echipa din Tanta fo
losește o apărare ermetică, cu 4 
fundași și 4 mijlocași, asemănător, 
„apărării în lanț" a lui Meazza 
(Italia).

După observațiile noastre, la 
echipele din Orientul mijlociu se 
vede influența fotbalului ma
ghiar, prin o serie de antrenori, 
precum și o influență a fotbalu
lui italian (antrenorul Pimpere 
din Tanta, a profesat cîțiva ani îp 
Italia). Influența fotbalului eu
ropean se constată însă, numai 
la cîteva cluburi mari.

Un lucru interesant de subliniat:, 
echipele cu care am jucat au 
fost depășite din punct de vedere fi
zic în mod simțitor. Finișul nostru 
i-a surprins foarte mult. După joc, 
toți antrenorii echipelor, ca și 
conducătorii lor, au recunoscut su
perioritatea moral-fizică a jucăto
rilor noștri, afirmînd că ea de
pășește pe aceea a echipelor ceho
slovace și chiar maghiare.

Acestea sînt cîteva concluzii pe 
marginea turneului selecționatei 
noastre de tineret. In încheiere 
trebuie să remarc faptul că în 
prezent există un curent foarte 
puternic pentru promovarea echi
pelor de tineret, nu numai în 
toată Europa, ci chiar și în O- 
rientul mijlociu. Este semnul unei 
reînoiri care se impune în viitorul 
apropiat.

N. PETRESCU
antrenor
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Concursurile de triată ale regiunii Pitești, desfășurate la Că- 
limănești, s-au ridicat la un frumos nivel tehnic, fapt dovedit și de 
fotografia noastră care-l înfățișează pe tractoristul N. Rizea din 
Costești cu cîteva clipe înainte de a-și adiudeca victoria la categoria 
57—67 kg. (Foto. A. PALLY)

REZULTATE Șl ASPECTE DIN CONCURSUL DE SCRIMA DE LA ARAD
Activitatea la scrimă se află in 

plină desfășurare în această pe
rioadă. De curînd s-a încheiat la 
Pioești „Cupa Orașelor” rezervată 
juniorilor, acum o săptămînă s-a 
desfășurat la Arad concursul re
publican individual al trăgătorilor 
din categoria a 11-a, iar primii 
„ambasadori" ai scrimei romînești 
au inaugurat la Leipzig seria (spe
răm 1) victoriilor noastre interna
ționale pe anul 1957.

Deocamdată, ne vom referi la 
concursul de la Arad, unde au foat 
desemnați trăgătorii de categorii 
inferioare îndrituiți să asalteze ti
tlurile de campioni individuali a- 
lături de maeștrii sportului și de ___•---- Z. X.-- X----- Tscrimerii de categoria I. Pînă 
începem comentarea diverselor as
pecte evidențiate în această între
cere, iată clasamentul primilor 8 
concurenți în fiecare din cele 4 
probe (aceștia vor avea dreptul, 
conform regulamentului, să sc pre
zinte la campionatele 
individuale).

republicane

1. Ladislau 
v. după ba- 

(Progresul 
3. Cons-

FLORETA BARBAȚI:
Orban (Dinamo Cluj) 5 
raj; 2. Tibor He.-tzeg 
Oradea) 5 v, după baraj; 
tantin Ciocîriie (C.C.A.) 5 v. după 
baraj; 4. Iullu Ho vani (Știința Tg. 
Mureș) 5 v. (retras din baraj în 
urma unui accident); 5. Anton Ta- 
palagă (Sc. sp. tin. Cluj) 3 V. 28 tușe 
primite și 26 date; 6. Gheorghe Iso- 
pescu (C.C.A.) 3 v. 23 tușe primite și 
25 date; 7. Coloman Gazdovici (Pro
gresul Oradea) 2 v.; 8. Petre Burluc 
(Energia Pioești) 0 v. Au participat 
34 concurenți.

FLORETA FETE: 1. Cecilia Nea- 
gu (Energia Pioești) 5 v. după ba
raj: 2. Ghizela Kiss (Știința Tg. 
Muree) 5 v. după baraj; 3. Csaga 
Szentkiralyi (Știința Tg. Mureș) 4

PrograoîHÎ campionatului de handbal masculin 
această primăvarăcategoria A din

După cum se știe, și în handbal 
programul de disputare al campio
natelor republicane a fost modifi
cat, în sensul că turul va avea loc 
toamna, iar returul primăvara. 
Pentru acest motiv, în primăvară 
se va desfășura un campionat pe 
durată redusă la care participă 
toate echipele masculine și femi
nine din cele trei campionate re
publicane (A și B masculin și A 
feminin,.

întrecerea va dura pînă la sfîr- 
șitul lunii iunie, cînd vor avea loc 
jocurile finale ale campionatelor 
categoriei A (masculin și feminin). 
Pentru întrecerea echipelor mas
culine de categoria B nu este pre
văzută etapa finală. In toate cele 
trei campionate echipele au fost 
împărțite în două serii. In cadrul 
fiecărei serii meciurile se vor dis
puta sistem tur-retur, urmînd ca 
primele două clasate în campio
natele categoriei A masculin și 
feminin să joace partide finale 
pentru locurile 1—2 și 3—4.

Programul este următorul: 
SERIA I, TURUL 
Etapa I 31 martie

București: Știința I.C.F. — Știința 
Timișoara

Sibiu; Voința—Dinamo Orașul Sta
lin

pioești: Energia Energia Reșița

| Participind Ia concursurile « 

I PRONOSPORT, contribuit! Ia) 

r dezvoltarea bazei materiale a
V

mișcării sportive.

v. și 15 tușe primite; 4. Silvia Lam- 
brino (Energia Pioești) 4 v. 17 tușe 
primite; 5. Ilona Butkai (Progresul 
Oradea) 4 v. 19 tușe primite; 6. Ell- 
sabeta Szaniszlo (Dinamo Cluj) 4 v. 
21 tușe primite; 7. Elisabeta Bartos 
(Progresul Cluj) 2 v.; 8. Magda
Cora (Energia Pioești) o v. Au par
ticipat 34

v.; 8.

de concurente.

Victor Teodorescu
București) 7 v.; 2. Dieter

1.SPADA: 
(Progresul _____. .
Peltz (C.C.A.) 4 v. 25 tușe primite; 
3. Emo Korpos (Știința Tg. Mureș) 
4 v. 26 tușe primite; 4. Mircea Ni- 
colau (Voința București) 3 v. 27 tușe 
primite; 5. Tibor Prezenski (Dina
mo Cluj) 3 v. 28 tușe primite; 6. 
Wilhelm Roman (Recolta București) 
3 v. 29 tușe primite; 7. Iosif Szasz 
(Știința Tg. Mureș) 2 v. 30 tușe 
primite, 23 tușe date; 8. Erich Ki- 
makovitz (Progresul București) 2 v. 
30 tușe primite, 18 tușe date. Au 
participat 27 de concurenți.

SABIE: 1. Gheorghe Tomka (Ener
gia Arad) 5 v. după baraj; 2. La
dislau Rohonyi (Dinamo Cluj) 5 v. 
după baraj; 3. Ion Pap (Energia 
Pioești) 4 v. 26 tușe primite; 4. Riz
van DoLrescu (C.C.A.) 4 v. 28 tușe 
primite; 5. Titus Dvorjak (Știința 
Tg. Mureș) 3 v. 25 tușe primite: 6. 
Marin Popescu (Progresul Bucu
rești) 3 v. 32 tușe primite; 7. Ion 
Szantho (Progresul Oradea) 2 v. S» 
tușe primite; 0. Imre Aruș (Progre
sul Oradea) 2 v. S2 tușe primite. 
Au participat 35 concurenți.

primite.

demon-
înșiruirea finaliștilor și mai cu 

seamă a rezultatelor lor demon
strează cit de aprigă a fost lupta 
pentru desemnarea câștigătorilor și 
pentru ocuparea unui loc cit mai 
bun în cele patru clasamente. Cu 
excepția probei de spadă, cîștiga- 
tă cu siguranță de pentatlomstul 
Victor Teodorescu, în toate cele
lalte trei întreceri primul loc a 
fost stabilit în urma unor intere
sante baraje la care au participat 
4 concurenți (floretă bărbați) sau

Sibiu 
Energia

I.C.F.

Tfrni-

Dinamo

VoințaȘtiința I.C.F.

a IV-a 21 aprilie 
Știința — Energia Reșița

voința Sibiu 
Știința I.C.F.

, TURUL 
ale etapelor 

Ia seria I)

C.C.A.
- Energia Tl-

Energia - 
FI. roșie

Știința IașiRecolta

Etapa a n-a 7 aprilie 
Timișoara: Știința — Voința 
Orașul Stalin: Dinamo —

Pioești
Reșița: Energia — Știința

Etapa a in-a 14 aprilie
PioeștiEnergia — Știința 

șoara
Reșița : Energia

Stalin 
Bacurești :

Sibiu
Etapa 

Timișoara : 
Sibiu ; Voința — Energia Pioești 
Orașul Stalin: Dinamo — știința 

I.C.F.
Etapa a V-a 25 aprilie (Joi) 

Orașul Stalin: Dinamo — Știința Ti
mișoara

Reșița: Energia — 1 
Pioești : Energia —

SERIA A n-a, 
(datele de disputare 

sînt aceleași ca și 
Etapa i 
Făgăraș : 
Cișnădae :

mișoara
Jimbolua:
Etapa a II-a
București : C.C.A.—Recolta Jimbolia 
Timișoara: Energia — Energia Fă

găraș
Iași: Știlnta — FI. roșie Cișnădie 
Etapa a HI-a
București: C.C.A. — FI. roșie Ciș

nădie
Timișoara: Energia — știința Iași 
Făgăraș : Energia — Recolta Jim

bolia
Etapa a IV-a 
Iași : știința — C.C.A. 
Cișnădie : Flamura Roșie 

gia Făgăraș
Jimbolia: Recolta — Energia Timi

șoara 
Etapa a V-a 
București : C.C.A.

mișoara
Făgăraș : 
Cișnădie: 

bolia 
Returul 

ordine, gazdele 
la datele de 23 
16 șl 23 iunie. _____
avea loc la București, în ziua de 
30 iunie.

Orașul

Ener-

Energia Ti-

Energia — Știința Iași 
roșie—Recolta . Jim-Fl.

se va desfășura în aceeași 
jucînd în deplasare 
auriile, 5 si 12 mai. 
Jocurile finale vor

tineretului
.Lrmare din pag.

Alergînd după concurenți—
noastră. întrecerile etapei regio
nale de trintă care s-au desfășurat 
la Tîrgoviște au dat următorii 
cîștigători: 57 kg. M. Bobe (Tîr
goviște); 67 kg. Fr. Popa (Plo- 
eștij: 77 kg. C. Rădncanu (Po
goanele); peste 77 kg. F. Vrabie 
(Buzău).

La Rm. Sărat au avut loc în
trecerile de șah. Au cîștigat Ma
ria Busuioc (R. Sărat) și Bogdan 
Călinescu (Pioești). Schiorii s-au 
întîlnit pe Muntele Roșu. Iată câș
tigătorii: seniori 5 km. sat — Pe
tre Brănescu (Pucioasa); oraș — N. 
Hudițeanu (C.împina); juniori 5 
km. sat — P. Munteanu (Telea- 
jen); oraș — Ion Bacă (Cîmpina): 
senioare 3 km. sat — Constanța 
Vintilă (R. Sărat); oraș — Va
leria Bătușanu (Bușteni) junioare 
3 km. sat — Ana Maria (Pu
cioasa)' oraș — Ecaterina Supeiea 
fBușteni). (I. Oprescu și M. An- 
gelescu — corespondenți).

2 concurente (iioretă fete și sabie]. 
Cea mai interesantă probă a tost 
aceea de floretă bărbați, a cărei 
valoare a atins de multe ort nive
lul unei veritabile finale de cam
pionat republican. La spadă am 
remarcat o promițătoare creștere 
valorică, iar la sabie tineretul a 
făcut față cu multă dificultate a- 
saltului trăgătorilor virstnici. De 
altfel, aid s-a înregistrat și o mare 
surpriză, prin victoria realizată de 
arădeanul Gh. Tomka. Cu privire 
la concursul de floretă fete se 
cuvine să subliniem că exceptînd 
primele trei trăgătoare, restui con 
curentelor nu s au dovedit pregăti
te pentru a participa alături de 
trăgătoarele fruntașe la lupta pen
tru titlul de campioană. In gene
ral, o comportare bună au avut 
trăgătorii din Pioești, Tg. Mureș, 
București, Cluj și Oradea. Nu 
același lucru se poate spune des
pre reprezentanții centrului Satu 
Mare care, contrar comportării din 
întrecerile desfășurate în anii tre- 
cuți, ei nu au reușit să se califice 
pentru campionatul individual al 
țării.

MAEȘTRII TIRULUI LA START

Cofectivut sportiv Voința Pres
tări Servicii organizează tnîine 
pe poligoanele Tunari și Dinamo, 
primul mare concurs de tir al anu
lui. Printre cei înscriși în concurs 
se află și maeștrii emeriti ai spor
tului Ștefan Petrescu, Gh. Likiar- 
dopol, Iosif Sîrbu. maeștrii spor
tului Marin Dochilită, Titus Ma- 
nicatide. Zoltan Deak, Sorin Can- 
tib. Dinu Vidrașcu, Lia Sîrbu, Ja
cqueline Zvonevschi. etc.

CONCURSUL DE ATLETISM 
IN CAPITALA

Stadionul Tineretului din Capi
tală găzduiește astăzi după a- 
miază primul concurs atletic al 
anului în aer liber, în programul 
căruia figurează întreceri la aler
gări, sărituri și aruncări. Con
cursul începe Ia ora 16,00 și cu
prinde următoarele orobe: bărbați: 
100 m., 300 m, 600 m, 3000 m. 
4x100 m., 110 m.g. 300 m g. lun
gime, triplu, înălțime prăjină, 
greutate, disc, suliță, ciocan; 
femei: 100 tn, 300 m., 600 m., 
80 m.g., lungime, înălțime, greu
tate, disc, suliță.

Mîine dimineață de la sala 
Floreasca se va da plecarea în 
prima etapă a „Cupei Primăverii’1 
la marș.

SPORTIVI
• a • ■ •Cltlț» 

revista ilustrată de sport

care vă informează la timp 
prin foto-reportaje despre cele 
mai interesante competiții spor
tive din țară și de peste hotare.

Nu se poate spune că finala 
campionatului de șah al Ca
pitalei n-a fost o competiție 
mult... așteptată. Cel puțin 
așa deducem dintr-o simplă 
privire pe calendar; sîntem Ia 
mijlocul lunii martie 1957, iar 
turneul început acum cîteva 
zile trebuie să desemneze cam
pionul pe... 1956. Veți întreba, 
pe drept: „Bine, 
dar de ce nu s-a 
putut scurta aceas
tă ' așteptara ?•. 
Așa, ca să ștîin 
exact cine a fost
cei mai bun șahist bucureștean 
in anul respectiv”.

Organizatorii campionatului 
— ce e drept au ținut să fie 
la înălțimea sarcinilor lor și 
să asigure finalei o participare 
cit mai selectă, așa ca viitorul 
campion să fie un maestru cu 
adevărat reprezentativ (nu ca 
Ia ultimele ediții...). Cum, însă, 
în a doua jumătate a sezo
nului 1956, șahiștii noștri 
fruntași au fost foarte soli
citați, pentru alte competiții 
importante s-a recurs la so
luția de a se amina finala 
campionatului Capitalei pentru 
începutul anului în curs.

Totodată însă, s-a uitat că 
în această primăvară fiind pre
văzute mai multe competiții 
internaționale, șahiștii fruntași 
au început pregătirile de lot 
și n-au mai fost disponibili. 
Așa s-a ajuns în luna februa
rie... Nici acum finala n-a 
început, comisia orășenească 
preferind să prelungească „ta
tonările" tot sperînd să gă
sească doritele... capete de afiș. 
Iar cînd, în ceasul al 12-lea, 
s-a pus problema începerii con
cursului — hop 1 — sa ivit alt 
„bucluc". Pe calendarul intern 
era prevăzută (pentru 15 mar
tie) începerea sferturilor de 
finală ale campionatului repu
blican și candidații de 
bucureșteni le preferau 
pe aceste din urmă.

Pentru ca finala să 
totuși, s-a recurs bineînțeles 
la tradiționalele „invitații" care 
au făcut ca pe lista concu- 
renților (numai 14 la număr)

maeștri 
desigur

înceapă

CE E NOU IN ȘAH

!n finala campionatului de șah 
al Capitalei după primele trei 
runde, conduc Gram (cîștigă la 
Nicoleanu și Kapuscinski, o par
tidă amînată) și Fischer (cîștigă 
la Bozdoghină, remize Nicoleanu 
si Kapuscinski) cu cite 2 pu-ncte 
fiecare. Cîte P/2 P- au Zetlin și fiecare. Cite 
Pavlov.

In finala 
patru runde, 
mulat 3'/2 la 

remiză 
urmată 
și tii- 
Rodica

feminină s-au jucat 
Irina Tzitron a acu- 

puncte (cîștigă 
Iliescu, Simu și Filipescu, 
cu Rodica Reich erf, fiind, 
de Margareta Teodorescu 
sabeta Ionescu 2‘/t (!}, 
Reicher 2 (1>.

D. Munteanu-corespondent

IN CAPITALĂ

Arenele: Energia 23 
-------- Progre-

A., Lo- 
or>a 17; campio- 

oategoria I mas-

Floreasca, de la 
București—Știința

AZI
ATLETISM. — Stadionul Tineretu

lui, ora 16 : concurs de atletism cu 
participarea atletițiior din București.

NATAȚIE. — Bazinul Floreasca, 
ora 19,30 : concurs cu participarea 
înotătorilor de categoria a Il-a șl 
a IH-a, polo pe apă: Energia Bucu
rești—Voința București (Cupa Pri
măverii).

POPICE.
August, Locomotiva P.T.T., 
sul Gospodării, Recolta M. 
comotiva Giulești, 
nat orășenesc de 
cuHn și feminin.

VOLEI. — Sala 
ora 16: Dinamo 
I.C.F. (f), Energia București—Pro
gresul București (f), Progresul I.T.B. 
-C.C.A. (m).

FOTBAL. — Teren Progresul F.B. 
fdr. Staicovici), ora 16: Progresul 
București—Progresul Oradea.

MOTOCICLISM. Ora 1, din fața 
parcului sportiv Dinamo; plecarea 
în concursul de verificare pentru 
campionatul republican de regula
ritate și rezistență. Sosirea în ju
rul orei 12.30 în același loc. Ruta: 
București-Oltenița-Călărași *- Lehliu- 
București (247 km.).

Ml INE
NATAȚIE. — Bazinul Floreasca, 

de la ora 10: polo pe apă „Cupa 
Primăverii" : Dinamo—C.C.A. U,
Progresul II. — Școala Sportivă de 
tineret, Progresul I. — Locomotiva 
Buc., C.C.A. I — Combinata Pro- 
gresul-Școala sportivă de tineret.

TIR. — Poligonul Tunari ora 9: 
„Cupa Voința" ©u participarea tră- 

să figureze șahiști fără drep
turi cîștigate, iar alții direct 
„prinși cu arcanul"... Și ca 
măcar aceștia să joace și să 
nu dea., bir cu fugiții (cum 
s-a mai întîmplat la campio
natele Capitalei) organizatorii 
s-au gîndit la o soluție de 
moment, stabilind ca primii 
trei clasați să lie calificați 

pentru semifinalele 
r campionatului re

publican.
Desigur, această 

soluție — prin 
care se mărește in

teresul competiției — este bi
nevenită, dar ea rămîne, to
tuși, o imorovizație. Fiindcă 
prin ea organizatorii campio
natului Capitalei își recunosc 
implicit slăbiciunea... Și ce do
vadă mai bună putem pretinde 
decît aceea pe care o avem 
în faptul că în primele trei 
runde campionatul a schimbat 
trei săli! Vă anunțăm cu a- 
cest prilej că finala continuă 
în sala Voința din str. Halelor 
7 (aceeași pe care, cu cîțiva 
ani în urmă, am calificat-o 
în ziarul nostru drept impro
prie pentru a găzdui o compe
tiție șahistă de importanță...')! 
Dificultatea găsirii în Capitală 
a unei săli pentru șah este o 
temă veche. Nu mai puțin, a- 
devărat este, însă, că jucăto
rului de șah trebuie să-i asi
guri un minimum de condiții 
necesare, centru ca el să-și 
joace partidele. Astfel, ajun
gi în situația organizatorilor 
campionatului Capitalei, care 
aleargă după concurenți și de 
multe ori nu reușesc să-i 
prindă...

IN 4 RINDURI
Finala campionatului de șah 

al Capitalei (masculin) are 
in program sui-generis: pri
ma rundă în str. dr. Staico- 
vici 42, runda a doua în str. 
Doamnei 4, iar runda a treia 
în str. Halelor 7.

Iși tot pun. o întrebare 
Spectatorii între ei: 
Albul face o mutare 
Și-organizatorii... trei ?t

A apărut
FOTBAL

D.

Nr. 3 (martie) 1957
Redăm din cuprins:

HCXRIA CRISTEA: Toată atenția 
Cupei Primăverii!

Discuții: Echilibru valoric între
atac și apărare — răspund AN
GELO NICULESCU și ȘTEFAN 

DOBAY.
OCTAV LUCHIDE: Cupa R.P.R. (II). 
COLOMAN BRAUN: Pasa.
N. ȘURTEA: Să organizăm activi

tatea fotbalistică a copiilor.
DR. D. TOMESCU: Traumatismele 

pot fi prevenite.
N. PETRESCU: Trasul la poartă din 

întoarcere (kinograme).
t MIRIȚESCU: Perspective ale fot

balului din Capitală.
SCHULDER: Cum interpretează 

arbitrii străini regulamentul jo
cului de fotbal.

Ce să facem în această perioacă? 
Fotbal peste hotare.

„Cel mai în formă” — schiță de 
L. ROPOT.

De la un capăt la altul al țării. 
Ai>onîn<îu-vă, vă asigurați primi

rea regulată a revistei.

gătorilor de categoria l-a și maeștrii.
LUPTE. — Sala Mao Țze dun, ora 

9: „Cupa Primăverli“ pentru Ju
niori.

POPICE. — Arenele: Energia 23 
August, Locomotiva P.T.T., Progre
sul Gospodării, Recolta M.A., Lo
comotiva Giulești, ora 9: campio
nat orășenesc de categoria I-a mas
culin și feminin,

VOLEI. — Sala Floreasca, ora 9: 
Dinamo Buc.—Știința Timișoara (m).

BASCHET. -— Saîa Floreasca, ora 
19,30: Progresul F. B.—Știința Cluj 
(f), Dinamo Buc. — Progresul Cluj 
(m) ; ora 16: Energia Buc. — Știința 
Timișoara (m), Locomotiva Buc. — 
știința I.C.F. (f), Locomotiva P.T.T.— 
C.C.A. (m).

FOTBAL. — Stadionul 23 August, 
ora 14,15: C.C.A. — Dinamo Or. Sta
lin ; ora 16: Dinamo București—Lo
comotiva București.

ATLETISM. — Sala Floreasca V-, 
ora 9: concurs pentru elevi.

RUGBI. — Teren Energia I.S.P. 
(șoseaua Oltenița), ora 9,30: Energia 
Republica—Energia D.G.S.M. Pioești; 
ora 11,15: Energia I.S.P. — Progre
sul F.B. Teren P.T.T., ora 10: Lo
comotiva P.T.T.—C.C.A. Teren Di
namo (Tonola), ora 11,30: Dinamo— 
știința Inst. Min. “ - • •
rile se desfășoară 
natului categoriei

MOTOCICLISM. 
parcului sportiv ,. _____
în etapa a II-,a a concursului de ve
rificare. Sosirea In jurul orei 12.30 
în același loc. Ruta: Bucureștl-Plo- 
eștl-Buzău-Urzdceni-București (287 
km.).

Buc. (toate jocu- 
tn cadrul campio- 
A).
Ora 8, din fața 
Dinamo; pleaarea



Revista presei străine
boxul rominesc poseda e-
LEMENTE FOARTE TALENTATE

Comportarea reprezentativei de 
box a regiunii Craiova, care a 
susținut de curînd mai multe în- 
tîlniri în Polonia, s-a bucurat de 
frumoase aprecieri din partea 
presei poloneze. După meciul Cra
iova—B.B.T.S. (Bielsk), cîștigat 
de reprezentanții romini cu scorul

iiydwcbu u> TjruidrSalJâ i -Salte

Be 12—8 redactorul de specialitate 
al ziarului „SPORT“ din Kato- 

ice, a scris următoarele: 
„Succesele înregistrate de bo

xerii romîni la Olimpiadă au 
nstitnit pentru noi o adevărată 

surpriză. In același timp însă, 
cciul de la Bielsk ne-a demon- 

sirat că boxul rominesc posedă 
•i alte elemente foarte talentate, 
mai ales că din echipa Craiovei 
n-a făcut parte nici un compo
nent al reprezentativei R. P. Ro
mine. De asemenea, trebuie să 
recunoaștem că acești boxeri con
stituie un material uman excep
țional. Stilul de box al rom nilor 
se deosebește radical de stilul 
nostru. Ei practică un box agre
siv, bazat pe lovituri puternice.

Majoritatea boxerilor craioveni 
s-au impus prin buna pregătire fi
zică, au fost mereu peste adver
sar, lovind puternic cu ambele 
brațe. Totuși ei au momente cînd 
practică un box confuz și se fo
losesc de „țineri". La arbitrii ro
mîni din ring am observat ten
dința de a lăsa lupta liberă, fără 
opriri inutile. Comanda „stop“ 
a fost auzită foarte rar.

Un punct negru al întrecerii 
l-a constituit arbitrajul. încă din 
primul meci, arbitrii noștri au a- 
cordat gratuit două puncte boxe
rului polonez, lucru care i-a adus 
victoria. Judecătorii romîni s-au 
revanșat la rîndul lor în cei de 
al doilea meci. Spre mulțumirea 
noastră, în meciurile următoare 
nu s-au mai înregistrat asemenea 
cazuri, cu excepția, credem noi, 
a meciului Szidfowski — lordache, 
tinde s-a văzut un local patrio
tism nejustificat Szidlowski obți- 
n’nd o victorie nemeritată, și a me
ciului Adamczyk-Deca, în care ar
bitrul polonez l-a văzut învingător 
pe Adamczyk cu toate că victorii 
a fost de partea iui Deca. A- 
cesta din urmă a cîștigat cu sco
rul de 2—1.

UN CLASAMENT IN FILATELIA 
SPORTIVA

Revista engleză „WORLD 
SPORTS* publică sub semnătura 
iui Carl-Olof Enhagen, redactorul 

rubricii sale de filatelie sportivă, 
un interesant articol cu titlul 
„Rusia în frunte!" Discutind des 
pre avîntul pe care l-au luat în 
ultima vreme emisiunile filate
lice avind ca subiect sportul, au
torul remarcă: „Concomitent cu 
sensibila ascensiune a Europei de 
răsărit în lumea sportului, numă
rul de emisiuni reflectă adesea 
puterea sportivă a țării respec
tive. Este semnificativ că ac
tualmente țara fruntașă in sfera 
filateliei sportive este Uniunea So
vietică, cu 84 emisiuni. Timbrele

ULTIMA CURSA A LUI 
CASTELLOTTI

Posturile de radio italiene și 
franceze au anunțat joi seara ves
tea morții tragice a unei mari ve
dete a sportului profesionist. Eu
genio Castellotti, marea speranță a 
automobilismului italian (nu avea 
decît 26 ani), a murit intr-un 
groaznic accident în timp ce în
cerca un nou model de „Urând 
Prix" al casei Ferrari, al cărei an
gajat era. Accidentul s-a produs 
pe pista de la Modena. în dimi
neața aceleiași zile.

Emisiunile au descris accidentul 
cu lux de amănunte, dar, firește, 
acestea au o importanță secunda
ră. Adevăratele cauze ale morții 
lui Castellotti stau in aviditatea 
de cîștig a fabricanților automobi
lelor de curse care pentru a realiza 
modele cit mai rapide nu pregetă 

sportive germane totalizează un 
număr de 80 de emisiuni, iar 
apoi urmează șase țări est-euro- 
pene cu totaluri între 75 și 55 
fiecare. Romînla conduce acest 
grup, urmată de Polonia, Iu
goslavia, Ungaria, Cehoslovacia 
și Bulgaria. Aceasta nu lasă nici 
o îndoială asupra interesului pen
tru sport și promovarea sa în 
această parte a lumii".

„ROMINII AU FĂCUT O EX
CELENTA PROPAGANDA PEN

TRU RUGBI"
Ziarul berlinez „SPORT ECHO" 

are cuvinte elogioase cu privire 
la comportarea rugbiștilor de Ia 
C.C_A. care au întreprins recent 
un turneu in R.D. Germană. Prin
tre altele, ziarul german scrie : 
„Se știe că în Rominia se joacă 
un rugbi de înaltă valoare. De 
aceea, în fața unei asemenea e- 
chipe noi nu putem emite pretenția

de a ciștiga. Victoriile au revenit 
fără drept de apel, la scoruri 
categorice, echipei C.C.A. Dar nu 
acest lucru este important. Rug- 
biștii romîni au făcut o excelentă 
propagandă în R.D. Germană. Ei 
au arătat frumusețile acestui sport 
bărbătesc, practicindu-1 la un 
înalt nivel. O mînuire de-a drep
tul artistică a balonului, atacuri 
fulgerătoare, o experiență inter
națională îndelungată — iată ca
racteristicile acestei excelente e- 
chipe.

Înaintea deschiderii meciului lor, Botvinik și Smîslov răspund 
întrebărilor ziariștilor.

MECIUL DE ȘAH BOTVINIK-SMISLOV
In R, Cehoslovacă a luat ființă 

Uniunea de Cultură Fizică
Din cauza îmbolnăvirii mare

lui maestru Smîslov, cea de-a 
V-a partidă a meciului pentru 
titlul mondial de șah a fost a- 

NOTE EXTERNE
să sacrifice vieți omenești. încă o 
victimă pe altarul vitezei... Bilan
țul tragic al oiciimelor automobi
lismului profesionist s-a îmbogă
țit din nou cu un nume de rezo
nanță.

Sint, totuși, unele amănunte ca
re interesează. De pildă, acela că 
.molesorul" lui Castellotti. mare
le campion Alberto Ascari. a mu
rit și el în împrejurări similare. 
Elevul — tristă ironie — și-a 
urmai maestrul

DE PE RING LA SPITAL

Un boxer coboară de pe ring, 
dar nu pentru a merge la vesti
ar... Transportat cu targa, el este 
așezat cu grijă într-o mașină a 
„Salvării" și apoi face cunoștință cu 
un pai de spital. Decorul acțiunii: 
un oraș american. Eroul: Bruce

Olson, un „greu" care încearcă

ACTUALITATEA SPORTIVA
Comentariu de Viktor Frolov, corespondentul

In vitrinele florăriilor au apărut 
mimozele. Aduse din sud, cu a- 
vioanele, aceste flori galbene și 
plăpînde, pufoase, bucură privirile 
trecătorilor și le amintesc de 
zilele calde. Și, deși primăvara nu 
este chiar atît de departe, sezonul 
sportiv de iarnă continuă cu in
tensitate. Au loc întrecerile patina
torilor și schiorilor, disputele maeș
trilor crosei- Activitatea de iarnă 
pulsează cu intensitate în ciuda 
faptului că gheața se rupe în slo
iuri mari pe fluviul Moscova. Nu 
cunosc în acest timp odihna nici 
sălile. Pentru comentariul săpfă- 
mînii ce a trecut ani cules citeva 
instantanee din marile competiții 
sportive desfășurate la Moscova.

PAREREA PREȘEDINTELUI...

Timp de două săptămîni mosco- 
viții au fo6t ,,în zodia* hocheiului. 
Campionatele mondiale desfășura
te în capitala Uniunii Sovietice 
s-au bucurat de un succes imens. 
La sfîrșitul competiției am cerut 
părerea d-lui J. Aherne, președin
tele Federației Internaționale de 
Hochei.

— „In prunul rind, trebuie si 
remarc organizarea, — a spus dl. 
Aherne. Ea a fost exemplară și 
mărturisesc că niciodată în lunga 
mea activitate n-am intîlnit un co
mitet de organizare și o comisie de 
arbitraj cu o activitate atit de per
fectă. După cum se știe, lupta s-a 

mînată. După cum se știe, in urma 
disputării prunelor patru partide 
scorul meciului Botvinik-Smîslov 
este de 2—2.

ascensiunea spre glorie. Un ase
menea drum este foarte spinos, 
mai ales cind ți se servește un 
adversar de talia lui Edmar d Por- 
gieter — 2 m. înălțime, 152 kgr. I 
In fața colosului sudafrican, Ol
son avea de refăcut un handicap 
de peste 30 kgr. Cifrele sugerea
ză imediat aspectul luptei.

A fost, desigur, o luptă dispro
porționată, de-a dreptul inumană. 
Dar de dragul unui spectacol inedit 
și senzațional (care aduce în buzu
narele manager.lor bani frumoși) 
in sportul profesionist american se 
poate risca sănătatea șt chiar 
viața unui om.

Nu știm dacă Bruce Olson va 
putea să urce din nou treptele rin
gului. Dar dacă doctorii oor reu
și să-l „repare", el o va face de
sigur la prima ocazie, neavind de 
ales și trebuind, oricum, să-și cir 
tige existența. 

dat în principal între echipele U- 
niunii Sovietice, Suediei ți Ceho- 
slovaciei. Cred că hocheișiil sovie
tici și-au subapreciat adversarii. 
In orice caz însă, reprezentativa 
U.R.SS. a jucat mai slab decît la 
Cortina D’Ampezzo. Aceasta a per
mis Suediei să ocupe primul loc.

Conducătorii hocheiului din 
U.R.S.S. vor trebui să depună o 
muncă serioasă pentru a ciștiga 
din nou supremația cucerită în 
anii trecufi. In primul rind, tinere
tul va trebui să ia locul făcăturilor 
vechi. Deocamdată tinerii hocheișll 
din lotul reprezentativ nu au des
tulă experiență in domeniul mari
lor competifii. Am văzut citeva 
meciuri din campionatul U.R.SS. 
și m-am convins că hocheiul sovie
tic dispune de numeroase cadre ti
nere, deosebit de talentate, cine vcu- 
putea înlocui cu succes maeștri ca 
Bobrov, Babici și alții.

Sint convins, a spus in încheie
re președintele, că toți cei care 
au fost la Moscova vor păstra a- 
miniiri neșterse despre minunai a 
frumusețe a orașului, despre os
pitalitatea și sportivitatea desăvîr- 
șită a simpaticilor moscovit!. Mul
țumesc din inimă pentru prietenia 
caldă de care am fost înconjurat 
aici".

EVOLUEAZĂ TINERII BOXERI...

Hotărît lucru, Palatul sporturilor 
de la Lujniki nu cunoaște nici o zi 
de odihnă. Abia sau încheiat cam-

In zilele de 2—4 martie a avut 
loc la Praga, în prezența a 854 
de delegați ai asociațiilor sportive 
ți a 55 de invitați din toate re
giunile țării. Congresul de consti
tuire a noii organizații sportive 
voluntare unice. La Congres a luat 
parte și o delegație a partidului 
comunist și a guvernului cehoslo
vac în frunte cu președintele Re
publicii, Antonin Zapotocky.

Prezentînd darea de seamă, pre
ședintele comitetului central de 
pregătire a noii organizații spor
tive, tov. A Svoboda, a arătat că 
înființarea Uniunii de Cultură fi
zică a fost făcută pe cale demo
cratică și a fost susținută de toate 
asociațiile sportive existente. Sar
cina principală a noii organizații 
este de a lărgi și mai mult baza- 
de masă a sportului cehoslovac
ia continuare, tov. Svoboda a fă
cut cunoscut că în dezvoltarea le- • 
gaturilor sportive internaționale, 
Cehoslovacia va acorda o deosebită 
atenție întîlnirilor cu sportivii Uni
unii Sovietice și ai țărilor de de
mocrație populară. In cadrul cetei 
de a XV-a aniversări a eliberării 
țării de către Armata Sovietic», a 
spus in încheiere A. Svoboda, în

SOVIETICĂ
nostru la Moscova

pionateie mondiale de hochei șl iă-ț 
tă că ringul a luat locul patinoaru-: 
lui iar boxerii i-au înlocuit pe mae
ștrii crosei și ai pucului. Somptu
oasa sală de sport a găzduit dubla 
întîlnire pugilistică dintre echipele 
U.R.S.S. și Poloniei. De remarcat 
că în formația oaspeților nu a fost 
inclus nici unul djntre participanții 
la Olimpiadă. Și echipa U.R.S.S. a 
fost alcătuită aproape exclusiv din 
boxeri tineri. Meciurile au luat sfîr- 
șit cu victoria sportivilor sovietici la 
scorul de 9-1 și respectiv 7-3. M-am 
adresat tov. V. Ozmidoo, șeful sec
ției de box din C.C.F.S., rugîndu-1 
să transmită cititorilor ziarului 
„Sportul popular" cîteva păreri du
pă cele două întîlniri

„A fost o întrecere a celor tineri
— a spus tov. Ozmidov — și ceea 
ce-i mai îmbucurător, tinerii boxeri 
s-au arătat total la înălțimea aș- 
te dări lor. Am urmărit un box clar, 

spectaculos, modern. Din echipa Po
loniei s-a remarcat in mod special 
„musca". Selczak, boxer cu o mare 
vitalitate care i-a învins consecutiv 
pe Alexei Zasuhin (fratele cunoscu
tului campion Alexandr Zasuhin) și 
pe talentatul Igor Ivanov. Alături 
de Selczak merită cuvinte de laudă 
boxerii Woicze-chowski și Grzeiak, 
ultimul aflat deja în rîndul consa- 
craților. Din echipa U.R.S.S. cei 
mai buni au fost Viktor Btstrov, 
Ivan Sobolev, Remid Sarkizov șl 
A. Sangurov. Meciurile au arătat 
clar că ambele țări dspun de re
zerve sigure și talentate

SMÎSLOV ESTE FAVOR!
LUI STAHLBERG

Atenția șahiștilor este îndreptată 
firește, spre nasionantul meci pen
tru campionatul mondial în ca-c se 
întîlnesc pentru a doua oară marii 
maeștri sovietici Botvinik și Smîs
lov. L-am întrebat pe arbitrul prin
cipal al meciului, marele maestru 
suedez G. Stahlberg, cum vede re
zultatul final al acestei mari con
fruntări.

„După părerea mea, 15-16 parti
de ale meciului vor fi remize. Urmă, 
rind primele tniilnirl am ajuns la 
concluzia că Smîslov deține în mo
mentul de față cea mai bună for
mă a sa. Cred că el este ca nicio
dată mat aproape de mult visatul 
titlu suprem. Desigur, Botvinik este 
adversarul cel mai greu pe care 
și-l poate închipui un șahi st. Tena
citatea sa a devenit proverbială. 
Totuși, cred că în cele din urmă 
victoria va fi de partea lui Smîs
lov".

Rămîne de văzut dacă și Bot
vinik este de aceeași părere. Cum 
meciul se află abia la început,. 
credem că orice pronostic este ha
zardat

anul i960 va avea loc la Praga a 
doua spartachiadă națională.

La Congres a luat cuvîntul și 
președintele Republicii Cehoslova
ce, tov. A. Zapotocky. El a subli
niat că înființarea Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport a cons
tituit exprimarea grijii guvernului 
în ceea ce privește dezvoltarea cul
turii fizice ca mijloc de educație 
a tineretului cehoslovac. Această 
instituție a jucat un rol însemnat 
la obținerea succeselor pe plan 
sportiv care au cu'minat cu des
fășurarea primei spartacniade na
ționale.

*

In încheierea lucrărilor a avut 
loc alegerea comitetului central al 
Uniunii de Cultură Fizică care are 
următoarea alcătuire: PREȘEDIN
TE : Frantișek Vodslon; VICE-: 
PREȘEDINȚI: Vilem Mucha și 
lozes Abraham; SECRETARI: 
Otakar Beran, Karel Cervink.i șl 
Ludvik Uhlir. Din comitet mai lac 
parte 14 membri.
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STOCKHOLM (prin telefon). — 
Unul din cele mai pasionante me
ciuri ale probelor individuale din 
cadrul actualei ediții a campiona
telor mondiale de tenis de masă 
a fost cel desfășurat miercuri noap
tea între japonezul Ogimura și iu
goslavul Vogrinc, în care campio
nul mondial a fost la un pas de 
înfirîngere. In primul rînd partida 
a fost de o rară frumusețe. Ogi
mura atacînd formidabil, iar Vo- 
grtnc scoțînd mingi aproape im
posibile. In plus, Vogrinc a con
traatacat deseori prin surprindere, 
iar Ogimura de o mobilitate și su
plețe puțin obișnuite, a contrat pu
ternic și eficace. Meciul acestor 
doi jucători avea și o anumită tra
diție, Vogrinc avînd pînă acum 
mai multe victorii asupra jucăto
rului japonez. Se părea că și de a- 
ceastă dată tradiția va fi respec
tată, Vogrinc cîștigînd primele două 
seturi cu 21-17 și 23-21, iar în al 
treilea set el a condus cu 19-16. 
Dar Ogimura intensificînd .tirul” 
a reușit să învingă în acest set cu 
21-19 și să cîștige pe cel de al pa
trulea cu 21-14. Setul decisiv dus 
într-o alură îndrăcită a ajuns la 
un moment dat la scorul de 20-15 
pentru jucătorul iugoslav. Deci 
Vogrinc a avut cinci mecibaluri. 
Dar meciul nu se terminase șl O- 
gimura a atacat uluitor toate min
gile din orice poziție. El a recupe
rat punct di pă punct, obținînd vic
toria cu 22-20. Dintre ceilalți jucă
tori merită să subliniem comporta
rea lui Harasztosi care, în primul 
său meci cu francezul Amouretti, 
în setul I pe care l-a pierdut, a 
căzut lovindu-se la șoldul și mîna 
dreaptă. Meciul s-a întrerupt pen
tru cîteva momente, în care timp 
Harasztosi a primit îngrijiri medi
cale. Apoi el a reluat partida și 
a cîștigat următoarele trei seturi 
și cu acestea și partida. Harasztosi 
a continuat să lupte cu aceeași dîr- 
zenie, învingînd pe brazilianul Se
vera care la proba pe echipe dis
pusese de cehoslovacii Andreadis 
și Stipek. Harasztosi a mai învins 
șf pe campionul suedez Melstroem. 
iar apoi a pierdut la maghiarul 
Berczik.

Campioana mondială de la ediția 
precedentă Okawa a trecut foarte 
greu de tururile II șj III. Ea a 
învins-o la limită: 3-2 pe ameri
cana Neuberger și pe chinezoaica 
Tziu Tjun hui. Meciul din sferturi 
de finală cu Ella Zeller a fost cî
știgat de jucătoarea romînă cu 
3-2 (14.—17, 19,-8. 13—12). In 
ultimul set la scorul de 12-12, arbi
trul a anunțat că mai este un minut 

de joc. Au urmat cîteva schimburi 
de mingi și jucătoarea noastră a 
dat o minge care a șters fileul că- 
zînd pe masa adversarei, care nu 
a mai trimis mingea înapoi. In me
ciul de dublu feminin. Angelica Ro- 
zeanu, Ella Zeller-Mosoczi, Simon, 
jucătoarele romîne au condus cu 2-1 
la seturi și 9-3 în ultimul set, pier- 
ztnd pînă în cele din urmă cu 2-3.

In semifinala dintre Eguchi-Wa
tanabe terminată cu 3-2 în favoa
rea primei jucătoare. Watanabe a 
condus cu 2-0 Ia seturi, iar în ul
timul set cu 14-10. Scorul a deve
nit apoi egal la 19 si în sfîrșit 
Eguchi a cîștigat cu 21-19.

De menționat că. din cauza unei 
greșite programări, mutți jucători 
au fost supuși la eforturi fizice 
foarte mari. Astfel după 15 minute 
de Ia terminarea partidei de dublu 
A. Rozeanu. E. Zeller- Mosoczi, Si
mon, jucătoarele romîne au fost 
obligate să joace meciurile de sim 
piu din sferturile de finală, iar după 
aceea Ella Zeller a fost chemată 
să joace după alte 15 minute se
mifinala cu Ann Haydon.

4r
STOCKHOLM 14 (Agerpres). 
Seria victoriilor japoneze Ia

actualele campionate mondiale de 
tenis de masă a fost. întreruptă 
pentru prima oară, joi după-amia- 
ză, cînd perechea Golopența 
(R.P.R.) — EUiot (Scoția) a eli- 
minat din proba de dublu femei 
cuplul japonez Eguchi-Watanabe 
cu scorul de 3—1. Infrîngerea ju
cătoarelor japoneze, . considerate 
printre favoritele principale ale 
probei după victoria obținută în 
fata maghiarelor Koczian și Kere- 
kes, este una dintre cele mai mari 
surprize de la începutul campio
natelor. Tînăra jucătoare romincă 
Maria Golopența a avut un rol 
important in obținerea acestei vic
torii datorită jocului său de o 
mare siguranță In apărare și ata
curilor reușite. Elliot a jucat de 
asemenea excelent, și, după cum a 
declarat ziariștilor, ea s-a înțeles 

foarte bine cu Golopența. Perechea 
Golopența-Elliot s-a calificat neu
tru semifinalele probei de dublu 
femei.

Angelica Rozeanu și Ella Zeller 
s-au calificat fără mare greutate 
în semifinale în urma victoriei re
purtate cu 3—0 în fata perechii 
Schlaf. Fiedler (Germania). O altă 
surpriză înregistrată în această 
probă au furnizat-o tinerele jucă
toare maghiare Mosoczy și Simon, 
care au eliminat al doilea cuplu 
japonez : Okawa-Namba, cu 3—1. 
A patra semifinalistă va fi pere
chea Haydon. Rowe (Anglia), în
vingătoare cu 3—2 in meciul cu 
Vie Sang Sook, Chei Cuon Ja 
(Coreea de sud).

In proba de dublu bărbați Gant
ner și Reiter au eliminat în primul 
tur perechea Sepeszy, Osterholm 
(Suedia) cu 3—0 și au ajuns ofciă 
în turul III unde au pierdut în 
fața japonezilor Ogimura și Tana
ka cu 3—1. Foarte bine a mers 
perechea cehoslovacă Andreadis. 
Stipek care a eliminat pe Berg
man și Leach (Anglia) cu 3—1. 
Cel mai disputat meci al zilei a 
fost acela dintre cuplurile Tsuno

da, Miyata (Japonia) și Berczik, 
Foldv (R.P. Ungară), încheiat cu 
3—2 în favoarea japonezilor.

Rezultate tehnice: dublu femei: 
Rozeanu, Zeller-Schlaf, Fiedler 
(Germania), 3—0 (21—-19, 21—15,
21— 14); Mosoczy, Simon-Namba,
Okawa ( . . ’ * *
22— 20, H — 2L 
pența. 
3—1
21 — 16); Haydon. Rowe-Wie Sang 
Sook, Chei Cuon Ja 3—2 (17—21, 
15-21. 21—9, 21 — 19, 21—15).

Dublu bărbați: Ogimura, Tana- 
ka-Reiter. Gantner 3—l (21—11, 
14—21, 21—17, 21—9); Dolinar, 
Harangozo (R P.F. Iugoslavia)- 
Bukiet, Reisman (S.UA.) 3—0;
Tsunoda. Miyata-Berczik. Foldy 
3-2 (15-21. 22-20,
11—21, 24—22).

In reuniunea de iot 
Campionatelor mondiale 
de masă s-au înregistrat 
rele rezultate tehnice: simplu fe
mei (sferturi de finală): Watana
be (Japonia) — Rozeanu (R.P.R.) 
3—1 (21—18. 23—25. 21—17,
21 — 15); Eguchi (Japonia) — Mo
soczy (R.P. Ungară) 3—0; Hay
don (Angiîa) — Koczian (R.P. 
Ungară) 3—2; Zeller (R.P.R.) — 
Okawa (Japonia) 3—2 (21—14, 
17-21; 21-19; 8-21; 13—12)

Semi finale: Eguchi — Wata
nabe 3—2; Haydon — Zeller 3—0.

Simplu bărbați: semi finale: Ta
naka (Japonia) — Schneider 
(Germania) 3—0; Ogimura (Ja
ponia) — Andreadis (R- Ceho
slovacă) 3—1.

Dubiu bărbați (semi finale): An
dreadis, Stipek (R. Cehoslovacă) — 
Tsunoda, Miyata (Japonia) 3—1; 
Ogimura, Tanaka (Japonia) — 
Sido, Gvetvai (R P. Ungară) 3—0.

Iată rezuLaiele inre.ut.a.e
neri în proba de dublu mixt: Ange
lica Rozeanu, Stlpek-Okawa, Miya- 
ta (Japonia) 3—1 (21,—17, 17, 17), 
Schlaf, Freundorfer (Germania) - 
Maria Golopența. Harasztosi 3—2 
(19, 14,—16,—7. 16), Angelica 
Rozeanu, Stipek-Thole, Vossebein 
3—0 (13, 16, 17), Watanabe. Ta- 
naka-Ella Zeller, Gantner 3—2 
(-r29, 10, 15,-17, 18), Elliot.
Vihnanovski-Angeliea Rozeanu, Sti
pek 3-0 (9, 16. 18), Eguchi, Ogi- 
mura-Rowe, Leach 3—O. Haydon, 
Andreadis- Watanabe. Tanaka 3—-2, 
Eguchi. Ogimura-Elliot, Vihnanov- 
ski 3—2, Haydon, Andreadis-Nam- 
ba, Tsunoda 3—2.

*

STOCKHOLM 15 (Agerpres).
Vineri seara a luat sfîrșit la 

Stockholm cea de a 24-a ediție a 
campionatelor mondiale de tenis 
de masă.

Rezultate tehnice înregistrate în 
finale:

Simplu bărbați: Tanaka (Japo
nia) — Ogimura (Japonia) 3—0 
(21—11, 21 — 18, 21 — 19); Simplu 
femei : Eguchi (Japonia) — Hay
don (Anglia) 3—2 (21—14, 24—22, 
19—21, 21—23. 21—19); dublu 
bărbați: Andreadis, Stipek (R. 
Cehoslovacă) — Ogimura. Tanaka 
(Japonia) 3—1 (21—13. 18-21, 

21—19, 21 — 17); dublu femei:
Mosoczy, Simon (R.P. Ungara) — 
Haydon, Rowe (Anglia) 3—2 
(17—21, 23-21, 21—18, 13-21, 
21—13); dublu mixt: Ogimura, E- 
guchi (Japonia) — Andreadis (R. 
Cehoslovacă), Haydon (Anglia) 
3—2 (21—16, 19—21, 21—18,
10—21, 21—19).

(Japonia) 3—I (21—16, 
21 — 19); Golo- 

Elliot-Eguchi, Wataoabe 
(21—12. 15—21, 21—19,

21-15,

seara a 
de tenis
următoa-

Turneul echipei Makedonikos
La 24 martie își va începe tur

neul în țara noastră echipa grea
că de fotbal Makedonikos din Sa
lonic. Oaspeții și-au anunțat sosi
rea în Capitală la 22 martie. 
După cele trei jocuri pe care le 
vor susține la noi, fotbaliștii din 
Salonic vor pleca (cu același auto
car eu care vin la București) în 
R F. Germană.

Echipa Makedonikos este una 
din formațiile fruntașe ale fotba
lului grec. In campionatul ligii 
Salonic (prima fază a campio
natului Greciei se desfășoară pe

ligi) Makedonikos a ocuoat lo
cul 3, la 3 puncte de primul cla
sat. Din informațiile primite de 
organizatori din Salonic, rezultă 
că lotul de jucători al echipei Ma- 
kedoîiikos va fi întărit cu cîteva 
elemente din alte cluburi. In orice 
caz, din lot nu vor lipsi interna
ționalii Tasopulos (înaintaș) și 
Nazilidis (fundaș). Printre ulti
mele rezultate internaționale se 
numără meciurile nule cu F.C. 
Austria (2—2) și cu Beogradski 
SK (0—0).

JUNIORII mi-REVELAȚIA CONCURSULUI 
INTERNATIONAL DE SCHI DE LA JAHORINA

De vorbă cu anin norul V. Ionescu
Revenit din R.P.F. Iugoslavia, 

antrenorul Vasile lonescu a tre
buit să se grăbească pentru a 
„prinde" cu elevii săi primele pro
be ale campionatelor republicane 
de schi de la Poiana Stalin. To
tuși, el ne-a stat cu amabilitate 
la dispoziție, dîndu-ne c serie 
de date interesante în legătură cu 
concursul internațional de la Jaho- ' 
rina, la care au participat și 
schiori romîni.

„Această primă confruntare in
ternațională directă a tinerilor 
schiori din țara noastră mi-a dat 
multe griji și prezența la steri 
a reprezentanților tinerei generații 
de schiori din Austria, Italia, Fran
ța. Germania occidentală, R P. 
Polonă și țara gazdă era în mă
sură să mă neliniștească. Frumu
sețea drumului pină la Sarajevo 
și apoi pînă la Jahorina nu a reu
șit să-mi risipească îndoielii., mai 
ales că am ajuns cu o zi îna:nte 
de cursă, iar materialele noastre 
ne-au urmat după cit ova o e lent 
care a făcut imposibilă recunoaș
terea traseelor. Iată de:i, in prim 
handicap și dintre cele mai se
rioase. In ziua sosirii noastre a- 
c.olo, ceața acoperea pîrtiile astfel 
îneît, la startul coborîrii concu
renții s-au prezentat ca la o 
ritabilă întrecere... de noroc, 
s-a făcut că Horst Hanisch 
Kurt Gohn au rătăcit pîrtia.

La 
dicat

ve-
Asa

Ș»
ri- 

a 
fost complet vizibil. Concurenții 
au fost împărțiți în două cate
gorii de vîrstă (cu excepția sla
lomului 
singură 
treceae 
tat un 
Clinei a cîștigat, iar Cornel Tă
băraș s-a clasat pe locul II,

ora 11 ceața s-a 
și slalomul uriaș

special unde a existat o 
categorie)'. In această în- 
schiorii romîni au repur- 
categoric succes: Petre

în

AV

Cornel Tăbăraș, unul din tinerii care ne-au reprezentat cu cinsie 
la lahorina, în timpul probei de slalom special de la Sinaia.

(Foto : EM. VALERIU)
------ -U—------

Lucrările Congresului Federației 
Intei naționale de Tenis de Masă

ce Gh. Bălan a sosit al 
Rezultatul a fost comentat

vreme 
V-lea. 
ca surpriză, dar specialiștii pre- 
zenți pe traseu nu au confundat 
aceasta cu „intîmplarea“ fiindcă 
3 oameni în primele 5 locuri in
dică o valoare certă. Totodată, 
tehnica bună și curajul cu care 
schiorii noștri au înfruntat un 
traseu necunoscut le-au atras u- 
nanime aprecieri. Dintr-o dată r?- 
mînii au devenit favoriți pentru 
slalomul special din ziua urmă
toare Din păcate, ceața a in
fluențat din nou cursa și deși 
în prima manșă tinerii noștri re
prezentanți au ocupat locuri buno 
(Gohn locul IV, Clinei locul V, 
Hanisch locul VII, Bălan locul IX 
și Tăbăraș locul XV) în manșa 
a doua doi dintre cei mai buni: 
Hanisch și Clinei au fost desca
lificați, ceilalți păstrîndu-și locu
rile în clasament.

Consider că acest concurs a 
constituit prima afirmare a tinerilor 
noștri schiori peste hotare și că 
schiul nostru este pe o cale bună 
Comportarea celor 5 schiori din 
R.P. Romînă a contribuit la creș
terea prestigiului sportului nostru 
Am auzit pe mulți dintre cei 
prezenți ia Jahorina vorbind des
pre schiorii noștri ca despre „va
lori certe", „adversari greu de 
trecut”, iar unul din ziarele iu
goslave îndemna forul sportiv iu
goslav de specialitate să ia con
tact mai des cu schiul din Ro- 
mînia a cărui experiență îi 
poate fi folositoare. Personal, cred 
că tineretul nostru a realizat un 
salt important și 
viitor el va avea posibilitatea 
unor confruntări 
mult mai numeroase, va ajunge 
să stăpînească și rutina marilor 
întreceri, aducindu-ne noi și deo
sebite satisfacții".

că, dacă în

internaționale

FOTBAL PESTE HOTARE

STOCKHOLM (Agerpres). —
Cu prilejul congresului său a- 

nuai, desfășurat la Stockholm, 
Federația internațională de tenis 
de masă a hotărît ca viitoarele 
campionate mondiale să se desfă
șoare în anul 1959 la Dortmund 
(R.F. Germană) între 28 martie 

și 5 aprilie. După cum se știe, la 
congresul de anul trecut se luase 
hotărirea organizării campionate
lor mondiale din doi în doi ani. 
începînd cu cea de a 25-a ediție

Una din principalele probleme 
discutate la congresul Federației 
internaționale de tenis de masă a 
fost interzicerea paletei cu bu
rete ca armare a propunerii ve
nite din partea federației engleze. 
Congresul I.T.T.F. nu a luat nici 
o hotărîre precisă în această 
chestiune, propunînd în schimb al
cătuirea unei comisii de tehni
cieni care să studieze problema 
uniformizării paletei. Un referat 
amănunțit urmează să fie prezen- 

înainte de iulie 1958 de că- 
această comisie. Oficialii nu 
dat detalii dar se crede că 
viitor nu se va mai permite 
buretele de pe paietă să atin- 
o grosime mai mare de 4 mm.

tat 
tre 
au 
pe 
ca 
filă 
Japonezul Ogimura are o paletă 
cu un burete gros de 8 mm.

Intr-o declarație făcută reprezen
tanților presei, unul din conducă
torii echipei japoneze, Hodusuka, 
a spus: „Problema ridicată de 
federația engleză referitor la 
standardizarea paletei a produs 
multă vîlvă. Eu cred însă că nu

să discutăm 
toate sportu-

are nici 
așa ceva, 
rife s-au 
terialelor. 
te aceasta

Comentatorii agențiilor de presă 
subliniază însă că dacă Federația 
internațională de tenis de masă 
va limita grosimea buretelui 
tunci jucătorii japonezi nu 
mai fi atît de puternici.

Pe de altă parte nu a fost 
acceptată propunerea Japoniei 
a se include tenisul de masă 
programul Jocurilor Olimpice.

O hotărîre foarte importantă 
fost luată cu unanimitate 
voturi referitor la organizarea din 
doi în doi ani a campionatelor de 
tenis de masă ale Europei, inter
calate cu campionatele 

Ca noi membre ale 
internaționale de tenis 
au fost alese R.P D 
Turcia și Malta.

un sens 
Astăzi în 
adus îmbunătățiri ma
te ce nu s-ar perrni- 
și în tenisul de masă?1*

a- 
vor

de 
în

a 
de

mondiale. 
Federației 
de masă 

Coreeană,

MANCHESTER UNITED CONDUCE 
IN CAMPIONATUL ENGLEZ

• In campionatul englez s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Arsenal 
Loton Town 1—3, Birmingham—Ever
ton 1—3. Burnley-Sunderland 2—fl, 
Cardlft-City-Blackpool 3—4, Sheffield 
United-Manchester City 4—2, Man
chester United-Aston Villa 1 — 1, 
Newcastle-Bolton 4—4, Portsmouth- 
Leeds United 2—5, Preston North End- 
Charltnn 4—3, Sheffield Wednesday- 
Wolverhampton Wanderers 2—1, West 
Bromwich Albion-Tottenham Hots
pur i—1. In cursul săptămînil Man
chester United a învins Everton cu 
2—1. Aston Villa pe Cardiff cu 4—1, 
West Bromwich pe Sunderland cu 
2—1, Arsenal pe Tottenham cu 3—L 
iar Portsmout a terminat la egali
tate (2—2) cu Luton. In clasament 
conduce Manchester United cu 49 
p. din 32 partide. In sferturile 
finală ale „Cupei Angliei" Aston 
Villa a întrecut Burnley cu 2—9. 
tar West Bromwich Albion a învins 
Arsenal cu 2—1.
• Cupa Campionilor Europeni. 

Ultimul joc al sferturilor de finală 
a opus joi la Nisa formația locală 
echipei spaniole Real Madrid. In 
fața unui număr record de specta
tori, Real a întrecut O.G.C. Nice cu 
scorul de 5—2 (1—1). Punctele au 
fost marcate de: Jose i to (min. 44) și 
•Di Stefano (min. 50 și 79) pentru 
Real, Bravo (min. 14) șl Ferry 
(min. 83 din 11 m.) pentru Nice. In 
meciul-tur Real a învins cu 3—0, 
astfel că formația spaniolă s-a 
calificat cu scorul total de 6—2 
pentru semifinala pe care urmează 
să o dispute în compania campioa
nei engleze, Manchester United. In 
cealaltă semifinală Florentina va 
întîlni Steaua Roșie la 3 aprilie la 
Belgrad iar ia 18 aprilie la Firenze.
• CAMPIONATUL MONDIAL: Ar

gentina-Columbia 8—2. Brazilia-Chile 
4—2.
• 110.000 seniori și 20.000 juniori, 

este numărul fotbaliștilor legitimați 
în Cehoslovacia.

Nou record mondial la înot
Cu prilejul unui concurs de înot 

organizat duminici in bazinul aco
perit al combinatului sportiv din 
Lvov, înotătorul sovietic Ghenadi 

Androsov a stabilit un nou record 
mondial in proba de 4xlw m. mixt 
cu tinvpul de S’09”4 A10.Vechiul record 
era de 5'09”5/lfl și aparținea sporti
vului sovietic V. Strujanov. (Ager
pres).

Echipa de polo pe apă a R.P.R. pleacă mîine la Varșovia
este organizat cu ocazia sărbă
toririi celei de a 35-a aniversări 
a federației poloneze de natație.

Tot în cinstea acestui eveni
ment, în zilele de 15 și 16 iu
nie Varșovia va găzdui un mare 
concurs de natație la care au 
fost invitați înotători din R.P. 
Ungară, Franța, R.D. Germană, 
Olanda, R.P.F. Iugoslavia, R.P. 
Romînă, Anglia. R. Cehoslovacă, 
Suedia, Finlanda, R. P. Bulgaria.

Mîine dimineață părăsește țara 
fndreptîndu-se spre Varșovia re
prezentativa de polo pe apă a 
R.P. Romîne. După cum am mai 
anunțat jucătorii romîni vor par
ticipa între 22—24 martie la un 
turneu care va reuni și echipele 
R.P. Polone, și R.D. Germane. 
Fac deplasarea, printre alții, Al. 
Marinescu, Fr. Simon, A. Zahan, 
Al. Bădiță, I. Novac, Al. Szabo.

Turneul din Capitala Poloniei
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