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Și la sărituri speciale un nou campion: N. Munteanu (Dinamo)
Azi încep campionatele rezervate juniorilor

fete). Deoarece vremea este ca
pricioasă, programul următoarelor 
zile nu a fost definitivat.

I. OPRESCU

CUPA DINAMO LA SĂRITURI

N. Munteanu (Dinamo) i 
îmbrăcat in acest an pentru 
prima oară tricoul de campion 
republican. Iată-l intr-o săritură 
efectuată la Poiana Stalin.

POIANA STALIN (prm Wefon 
de la trimisul nostru).

Sîmbătă dimineața s-a desfă
șurat pe trambulina mijlocie din 
Poiana Stalin concursul de sări
turi din cadrul campionatului de 
juniori al R.P.R. pe anul 1957. 
Concursul a fost influențat în 
mare măsură de un vînt puternic 
care a suflat în tot timpul des
fășurării lui. De asemenea, ză
pada umedă a constituit o piedică 
în realizarea unor performanțe 
valoroase. Din aceste motive s-au 
înregistrat numeroase căzături. In 
ciuda acestor condiții vitrege, ti- 

• rterîi săritori au demonstrat te- 
haeinicia pregătirii lor, reatizîod 
uneori sărituri frumoase ca stil 
însoțite, totodată, de un „metraj" 
apreciabil (C. Scheminger 44 m., 
C. Batoia 42,5 m). Iată și rezul
tatele tehnice: 1. C. Batoia (Pro
gresul) 40,5 + 42,5 + 42,0, com
mon R.P.R. de juniori. 2. Șt. Bu- 
retea ((Voința) 36 + 30. 5 + 37. 
3. C. Scheminger (Voința) 
38,5 + 44 + 39 (căzută). 4. G. 
Mehez (Voința) 5—6. D. Konig 
(Energia) și 
(Voința).

Campionatul 
R.P.R. rezervat 
fășurat duminică dimineața pe 
trambulina mijlocie. In întrecerea 
lor seniorii au realizat sărituri mult 
mai scurte decît juniorii. Faptul 
este explicat, în mare măsură, de 
starea proastă a zăpezii. Lupta 
pentru cucerirea mult rîvnitului titlu 
de campion s-a dat îndeosebi în
tre cu.nosouții săritori C. Crăciun 
(C.C.A.), N. Munteanu (Dinamo) 
și Florea Voinea (Dinamo). După 
executarea celor două sărituri, 
pwtotajul a fost favorabil dinamo. 
vistului N. Munteanu, care a cu
cerit în acest fed pentru prima 
oară titfcil' de campion al țării. 
Clasamentul est« următorul: l.N. 
Munteanu (Dinamo) 42 + 36 =

V. Scheming er

de sărituri ai 
seniorilor sa des-

Pl. Voinaa (Dinamo)
■ 206,2; 3. C. Crăciun

4.

211,8;
40 + 39-
(C.C.A.) 36 4- 37,5 = 204,5; 

- I. Bîrlă (Di na,mo) 202,2: 5.
Frățilă (Dinamo) 193,4; 6. 
Brenci (Voința) 187,7.

♦
Mîine (n.r. azi) pe pîrtiile

Poiana Stalin se vor desfășura 
campionatele republicane rezervate 
Juniorilor. Iși vor măsura forțele 
cei mai buni tineri juniori ai ță
rii noastre la probele alpine și 
nordice. Se vor totîlni din nou 
în cursele de slalom și coborire 
tineri care s-au impus în acest 
sezon, ca: Kurt Gohn (Energia), 
C. Tăbăraș (Progresul), Radu 
Banu (Progresul), Ion Zangor 
(FI. Roșie), I. Bălan (Recolta) 
etc. Datorită talentului și pregă
tirii lor atletice ei au făcut ca 
numele lor să apară alăT.uri de 
cele ale fruntașilor schiului nos
tru chiar în clasamentul primilor 
șase în numeroase întreceri. O 
luptă pasionantă ne vor oferi ti
nerii fandiști, atît la probele in
dividuale cît și la cele de șta
fetă. La fete remarcăm disputa 
dintre fandiste'e asociației Recol
ta: Marcela Bratu, Estera Adam, 
Maria 
daugă 
ceri rea 
ciației 
Foarte 
tinerilor fondiști. Aici ode 
mari șanse le au reprezentanții 
asociației Voința: Petre Dinu, 1. 
Bogdan precum și A. Zeidel (FI. 
Roșie) și 
In proba 
nioarelor, 
asociației
start cu justificate pretenții pentru 
victorie datorită omogenității for
mației. Cu maj puține șanse dar 
fără a ieși din lupta pentru pri
mul loc concurează și ștafeta a- 
sooiației Voința.

La băieți, ștafeta Voinței nu 
poate pierde primul loc, decit 
accidental. Dar, indiferent de re
zultate, campionatele republicai» 
rezervate juniorilor sint așteptate 
cu justificat interes, deoarece din 
rîndul tinerilor participant se vor 
ridica noi cadre valoroase care vor 
îngrașă rîndurile schior ior noș
tri fruntași. Iată programul zilei 
de astăzi: 3 km. fond junioare ca- 
teg. I-a, 5 km. fond juniori ca- 
teg. I a, slalom uriaș (băeți și

Ieri s-au desfășurat pe trambu
lina mijlocie din Poiana întrece
rile pentru „Cupa Dinamo" la să
rituri din cadrul Cupei R.P.R. 
Zăpada a fost insuficientă, fapt 
care a influențat desfășurarea pro
bei; Iată rezultatele înregistrate: 
1. Gh. Frățilă (Din.) 208,4 ; 2. 
Ion Bîrlă (Din.) 207,5 ; 3. D. 
Brenci (Din.) 205.5 ; 4. C. Crăciun 
(C.C.A.) 203,1 ; 5. FI, Voinea (Din.) 
185,5; 6. N. Munteanu (Din.) 
184,7. ' C : '

din

Solovăstru, cărora ii se a. 
cu șanse egale pentru cu- 
titluTui reprezentanta aso- 
Voința: Aneliese Billes. 

echilibrată se anunță lupta 
‘! mai

M. Ofteanu (Energia), 
de ștafetă rezervată ju- 

componentele echipei 
Recolta se prezintă la

A. X-a ediție a competiției cicliste „Cursa Scinteii
Intre 11 și 14 aprilie a. c. se va desfășura ediția jubiliară 

(a X-a) a tradiționalei competiții cicliste „CURSA SCINTEII". 
Anul acesta, traseul a fost mărit cuprinzînd următoarele patru etape, 
care măsoară aproape 630 km.

Etapa I, joi 11 aprilie: București-Orașul Stalin.
Etapa a II-a, vineri 12 aprilie: Orașul Stalin-Sibiu. 
Etapa a IH-a, sîmbătă 13 aprilie: Sibiu-Orașul Stalin. 
Etapa a IV-a, duminică 14 aprilie ; Orașul Stalin-București.
La ediția festivă a „CURSEI SCINTEII" vor participa cei mai 

valoroși cicliști din țară. în frunte cu cei 16 sportivi ai lotului re
publican care 9e pregătesc pentru „Cursa Păcii".

Lucrările primei sesiuni 
a celei de a treia legislaturi 

a Marii Adunări Naționale a R.P.R
Luai dimineață au continuat ta Palatal .Marii Adunări Națio

nale lucrările primei sesiuni a celei de a treia legislaturi a Marii 
Adunări Naționale a R.P.R.

La primul punct al ordinei de zi al ședinței, deputatul Dema
ște ne Botez, președintele comisiei de validare, a prezentat raportul 
comisiei pentru validarea mandatelor deputaților .Marii Adunări Na
ționale. în care se constată că cei 437 de deputați ai .Marii Adunări 
Naționale au fost declarați aleși in conformitate cu prevederile Con
stituției R.P.R. și Legii pentru alegerea deputaților in Marea Adunare 
Națională.

Marea Adunare Națională a validat apoi in unanimitate de vo
turi toate mandatele deputațHor aleși ta 3 februarie 1957.

După constituire, Marea Adunare Națională a trecut la alege
rea biroului celei de a treia legislaturi a Marii Adunări Naționale.

Deputatul Mihail Gh. Bujor din circumscripția electorală Cim- 
pina, regiunea Ploești, in numele unui grup de deputați din regiu
nile Ploești, Craiova, Cluj, Hunedoara. Timișoara. Pitești și 
orașul București, a propus ca președinte al Marii Adunări Națio
nale pe tovarășul Constantin Pirvulescu. deputat in circumscripția 
electorală Craiova „Electroputere“, regiunea Cratova, iar ca vice
președinți pe deputății Tiță Florea din circumscripția electorală Be
chet, regiunea Craiova și I. Gh. Maurer, din circumscripția electorală 
Sighișoara, regiunea Stalin.

Marea Adunare Națională a ales ia unan'mitate ca președinte 
al Marii Adunări Naționale pe tovarășul Constantin Pirvuleseu, iar 
ca vicepreședinți pe tovarășii Tiță Florea și I. Gh. Maurer.

Tovarășul Constantin Pirvuleseu. scupînd fotoliul președinția!, 
a mulțumit pentru încrederea acordată, asigurind pe deputați că va 
depune tot efortul pentru a asigura buna desfășurare a lucrărilor noii 
legislaturi. .

In continuarea ordinei de zi, deputatul C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, președintele comisiei pentru elaborarea regulamentului de 
funcționare a Marii Adunări Națidhale, a prezentat raportul asupra 
proiectului de regulament de funcționare a Marii Adunări Naționale.

In ședința de după-amiază, președintele Marii Adunări Naționale.
(Continuare în pag. a 8-a)
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La Cluj, favoriții au plecat steagul

CONSTANTIN DUMITRESCU ȘI HERTA SCHUSTER 
SÎNT NOII CAMPIONI REPUBLICANI DE CICLOCROS

Intr-o scrisoare deschisă, adre
sată anul trecut ciclistului 0. Du
mitrescu, trimisul special al ziaru
lui „rHnmamte" la cea de a IX-a 
ediție a „Cursei Păcii", Abel Mi- 
chea, spunea : „De cină l-am vă
zut in cursă, mi-am dat seama că 
am in față un mare campion și eu 
nu îmi voi schimba această păre
re. Voi face turna-' o mică rezer
vă: deocamdată. Dumitrescu are 
doar calitățile fizice ale unui mare 
c impion și aceasta nu este sufi- 
c'ent, mai ales într-un sport ații 
de dur ca ciclismul...'

Mi-am amintit de cuvintele zia
ristului francez duminică, Ia Cluj, 
după finala campionatului republi
can de ciclocros și am regretat că 
n-a fost de față la desfășurarea 
întrecerii și confratele de la I’Hu- 
nianite. Aceasta, pentru faptul că 
Dumitrescu de anul trecut nu mai 
seamănă cu cel de acum. Dumini
că, el a dovedit miilor de specta
tori din orașul de pe malurile So
meșului că pe lingă marile sale 
posibilități fizice și-a dezvoltat 
mult gîndirea tactică și mai ales 
curajul de a lua pe cont propriu 
acțiunile hotărîtoare. El și-a 
trecut adversarii 
tegorică. Și 
că misiunea 
fost extrem 
abia la a 
ciclocros din
trei a concurat anul acesta) și 
pentru titlu a trebuit să-i înfrunte 
pe specialiștii necontestați ai pro-

în
de o manieră ca- 
trebuie să uităm 
C. Dumitrescu a 
dificilă : se «fia 

competiție de

nu 
lui 
de 

treia 
cariera sa (la toate

bei (I. Moraru, D. Dragomir, N. 
Vasilescu, N. Stepanian, ș.ă.j.

La fete, previziunile specialiștilor 
au fost infirmate. Maria Bisak n-a 
putut rezista finișului Hertei Schus
ter (FI. roșie Orașul Stalin) și a 
cedat întîietatea și titlul de cam
pioană acesteia din urmă. Herta 
Schuster are meritul de a fi sezi- 
sat momentul de slăbiciune al ad
versarei sale și de a fi atacat o- 
portun.

DESFĂȘURAREA CURSELOR, 
CLASAMENTE...

Băieți. In fruntea plutonului se 
instalează C. Dumitrescu, D, Dra
gomir, Ion Moraru, N. Vasilescu, 
Fetre Soltuz (o adevărată revela
ție) și Gh. Dumitrescu. La cobo- 
rîrea „Cetățuii", C. Dumitrescu a- 
lege greșit cărarea și pierde pozi
ția de lider. Acum se află în frun
te Moraru, urmat de Soltuz, Gh. 
Dumitrescu și C. Dumitrescu, Din 
micul pluton evadează Petre Sol- 
tsiz care pină la str. Rosetti (o 
pantă dificilă), reușește să ia u>n 
avans de aproape 150 m. Tentativa 
tînărului Soltuz se dovedește a fi 
periculoasă și C. Dumitrescu, de- 
pășindu-și adversarii din pluton, 
pornește în urmărirea fugarului. 11 
ajunge și, la urcuș, îl întrece. La 
coborire, situația rămîne aceeași 
Petre Soltuz nu se mulțumește în
să cu poziția secundă. El atacă pu. 
terntc și reușește să-l ajungă din 
nou pe C. Dumitrescu (turul II).

C. Dumitrescu și-a mai înscria
In palmares o victorie: duminicii 

el a cucerii la Cluj un meritat 
loc I la ciclocros

Foto: H. NAUM

Dîndu-și seama de faptul că „co
laborarea" cu Soltuz ar putea să-i 
prejudicieze șansele pentru primul 
Ioc, C. Dumitrescu forțează, urci 
pentru a treia oară pe bicicletă 
panta din str. Rosetti, (a fost sin
gurul care a reușit acest lucru) șt 
își creează un avantaj substanțial 
h» urmă, M. Kammer realizează; 
o comportare foarte bună, întreclna ' 
du-i pe Moraru, Dragomir și Vasi
lescu. Clasamentul final : 1. 3L_ 
DUMITRESCU (C.C.A) — carii-» 
pion R.P.R. — 1 h. 06:45,0 ; 2. Po- 
țre Soltuz (Fl. r. Qr. Stalin) 1 iu 
07:58,0 • 3. Matei Kammer (FI. i> 
Or. Stalin) 1 h.08:17,0; 4. N. V«- 
silescu (Dinamo) 1 h;08:54,0 ; 5. 
D. Dragomir (Recolta) 1 h.O8:59,Oț

Fete. Traseul, foarte greu pentrb . 
cxKurente, a triat de la început 
pe participantele la finală. Astfel,- 
p: primul plan ■ rămîn doar Maria 
Bisak și Herta Schuster ; în plu
tonul secund juptă Maria Kato, 
Hermine Herbert și Azaleea Ma- 
xim, iar la distanță de minute sei 
întrec celelalte cicliste. Conducerea 
este preluată de Maria Bisak, caro 
impune un ritm foarte viu pentnt 
a „scăpa" de urmăritoare (Hertaf 
Schuster). Herta este însă bineț 
pregătită și nu o slăbește din ochi^- 
Ba, mai mult, în ultimul tur, cîn<T 
Bisak acuză dureri de ficat, o de
pășește și termină învingătoare» 

Clasamentul final: 1. Herta SCHUS
TER (FI.r. Or. Stalin)—campioană 
R.P.R. — 44:16,0; 2. Maria BisaM 
(Progresul) 44:56,0 1 3. Maria KaAă 
(Voința Arad) 46:14,0:4. Herbert 
Hermine (Dinamo Or. Staling 
46:36’°- H. NAUM



/ * K
Ce trebuie să știm despre: L.

SP&RTACHIĂM BE VARĂ ATSNERETMtW
La 1

Organizată în cinstea celui de 
«1 Vl-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților pentru 
Face și Prietenie ce se va ține la 
Moscova, 
tachiadei. 
constituie 
cit prilej 
volt are a 
tineri de 
practicarea regulată a 
De asemena, Spartaphiada de vară 
va trebui să stimuleze crearea de 
noi secții pe ramură de sport Ia 
disciplinele incluse în regulament.

actuala ediție a Spar
de vară a tineretului 
în același timp un ieri- 
de stimulare .și de dez
interesului maselor de 

la orașe și sate pentru 
sportului.

aprilie, primele starturi...
Vll-a.
10 km.
km. —
etapa

etapele
a V-a și !5 km. — etapa a Vll-a.

Biciclete semicurse băieți:
— etapele f, M, 111, 15 
etapa a V-a șl 20 km. — 
a Vll-a; fete 8 km. —
I, II, III, 10- km. — etapa

COMPETIȚIA VA FI
ORGANIZATA...

HANDBAL. La întrecerile de 
handbal vor participa numai, 

echipe feminine. In etapa I, con
cursurile se desfășoară sistem 
turneu (tur-retur), acolo unde sînt 
mai puțin de 6 
6 echipe în sus 
riu. La etapele 
cursurile se vor
sistem eliminatoriu.

echipe, iar de la 
sistem eliminato- 
superioare, co»- 
desfășnra mimai

șurare se oprește Ia etapa a tl!-a,
raională. i 4

AU DREPTUL SA PARTICIPE..

...din punct de vedere tehmeo- 
adiuinistrativ de o comisie cen
trală formată din reprezentanți al 
C.C. al U.T.M., .C.C.S., C.C.E.S.Ț 
C.M., ai ministerelor învățămân
tului, Sănătății, Culturii, Agricul
turii, Gospodăriilor Agricole de 
Stat, ai A.V.S.A.P. și ai asociații
lor spor.tive. In regiuni, raioane, 

orașe și comune vor funcționa co
misii de organizare ale Sparta- 
chiade». Pentru stimularea concu- 
xentilor vor fi acordate câștigăto
rilor etapei I diplome. La etapele 
superioare vor fi decernate primi-

OINĂ. La oină participă numai
echipe sătești. La etapa 1 

concursurile au loc sistem turneu 
(fiecare cu fiecare) cîștigînd e- 
chipa care a acumulat cel mal 
mare număr de puncte. La eta
pele superioare concursurile 
desfășoară

—toți tinerii, băieți și tete; de Ia 
orașe și sate, începînd de la vîrstă 
de 14 ani.

La etapa 1 și a 11-a pot parti
cipa sportivi clasificați de catego
ria a III-a, sau cei ce au perior- 
manțe echivalente eu normele a- 
cestui calpuurik dar mimai Ia u 
cele ramuri ae sport ?a care rrn 
au clasificare. La etapa a 11-a, 
în afara celor calificați direct pe» 
participa și sportin' clasificați de 
cat eg. a III-a la ramura de sport 
în care au clasificarea. Sportivu 
clasificați la șah pot participa 
concursuri la toate ramurile 
sport, indiferent de categoria 
clasificare pe care o au.

DATE SI ETAPE

sistem
se

eliminatoriu.

TRINTA. Pentru trîntă, regula
mentul prevede 6 categorii de 

greutate: 57 kg., 62 kg., 67 kg., 
lor clasați diplome, insigne, pla- 73 kg., 79 kg. și peste 79 kg. In 
chete și cupe. In același tîmp, co- 1 
misia’ centrală de organizare, Ia 
propunerea comisiilor regionale, 
va selecționa un număr de 20 de 
sportivi, evtdențiați în etapele re
gionale, care vor participa Ia cel a 9 minute și să acumuleze un 
de ai Vl-lea Festival Mondial de număr mai mare de puncte.
la Moscova. Importante premii în 
echipament și material sportiv vor W OLEL La infrecerile de volei, 
fi acordate și de către comisiile ,P°*  WW echipe masculine

.. . Ș> feminine. In etapa I concursu--regionale, raionale și orășenești.■- r-n|e. se (fejfațojfa sr5tem turneu
(tur-retur), iar în etapeîe supe
rioare sistem eliminatoriu. In toa 
te etapele se va juca după siste
mul două seturi din trei.

toate etapele întrecerile vor avea 
Ioc sistem eliminatoriu. Câștigătorul 
unei probe va fi cel care reușește 
să-și trînteascâ adversarul de mai 
multe ori la pămînt în intervalul

LA URMĂTOARELE
SPORTURI

ATLETISM. Concursurile de atle
tism se organizează pe 4 cate

gorii de vîrstă: juniori, junioare, 
seniori, senioare concurenții nepu- 
.tînd participa decît la două probe 
din cele șase: alergare de viteză, 
demifond, săritură în lungime 
Înălțime, aruncarea greutății șl 
cursa cu obstacole GMA gra
dul L

RATAȚI E. Tot patru categorii 
j de vîrstă sînt prevăzute și 

la natație. Concursurile au Ioc în- 
•epînd din luna Iunie, partîcipan- 
ții intrînd direct în etapa a 11-a, 
pe localități. Regulamentul pre
vede că distanța pentru toate ca
tegoriile va fi de 100 m. fn apă 
stătătoare și de 200 m. in apă 
curgătoare. Din etapele a V-a și 
a VI-a, concursurile se vor orga
niza în bazine, pe distanța de 
100 m. pentru toate categoriile. 
In toate etapele, stilul de 
aste lăsat la libera alegere a 
cnrentilor.

FOTBAL. Pot lua parte Ia Jocu
rile de fotbal numai sportivi 

care nu participă întruna din 
competițiile oficiale. La etapa I 
concursurile se desfășoară sistem 
eliminatoriu (2 jocuri). Iar din 
etapele superioare, tot sistem eli
minatoriu, dar numai un singur 
joc., De menționat că fotbalul 
este singurul sport a cărei desfă-

CICLISM. Concursurile 
ganrzeazâ pe șosea,

înot
con-

or-CICLISM. Concursurile se 
ganizează pe șosea, separat 

' pentru băieți și fete, pe categorii 
de biciclete și pe distanțe diferite;

< după cum urmează: biciclete o- 
■aș băieți: 8 km. — etapele I. II, 
JII, 10 km. — etapa a V-a și 15 
km — etapa a Vll-a; fete; 5 km. 

etapele I, II, 111, 8 km..— eta
pa a V-a și 10 km. — etapa a

a*

Participând la con
cursurile PfiOhOSPOR! 
cipăfati șansa de-a 
cîștiga importante 
premii în bani și 
obiecte și contribu
it! totodată !a întări
rea bazei materiale 
a mișcării sportiv*

la 
de 
de

Etapa I fpe rcfectiv șf*  comu
ne], etapa a Ii-a (pe localități 
și centre de comune). etapa a 
III-a (raionale), etapa a TV-a 
(inter raioane}: între I aprilie șt 
30 iunie, conform programului e- 
laborat la comisiile regionale de 
organizare; etapa a V-a (regio
nală) 6—7 iulie; etapa a Vl-a 
(inter regiuni) 14 iulie și etapa 
a Vll-a (finală): între 18—21 iu
lie Ia București, unde se vor pre
zenta cei calificați în toate disci
plinele. cu excepția fotbalului.

CE AVEM DE FĂCUT
( 

mase 
tutu*

Prima etapă — etapa de 
— trebuie să stea în atenția 
ror organelor și organizațiilor 
sportive. Consiliile colectivelor 
sportive în colaborare cu organi
zațiile de bază UTM au datoria 
de a porni de îndată la populari
zarea competiției, astfel ca Ia 1 
aprilie să poată începe primele 
concursuri desfășurîndu-se pe în
treaga perioadă a etapei I și an- 
grenînd cit mai mul ți tineri și ti
nere. Comisiile raionale, orășenești 
regionale de organizare a Sparta- 
chiadei 
jine cu 
sportive 
tape.

de vără trebuie să spri- 
toate forțele colectivele 

în organizarea primei e-

Zh cfiufa blocajului d'e ultim moment,
gea a pornit vijelios spre poartă. Fază din 

' " . medie nr. 17 — Șc. medie nr. 11 
prima echipă cu 23—13 (10—4),

Competiții școlare în Capitală
Duminică dimi

neața s-au desfă
șurat în sala Fio 
reasca TI primele 
grohe ale cwcujtșu- 
lutijie atletism in 

Sala „Cupa șwl&- 
ră“, organizat de 

l’( Comisia centrală de 
|(j atle.ism și Secția 

învățamint. Numă- 
țl) rut concurențelor a 
fu fost de ap-rdape 306*  
ți) dintre care 90 fete, 
m lată «tștigătoțjk 

probelor: off m.

'*

„ b&L l bălelL » GU.
Cfobanu (Șc. Me- 
die^ 7) 6”2; fete :

Karin Arte (Șc
Medie 4) 7*D'. ’
înălțime: băieți:
Dan' K»e Me
die 4) 1,68 m.;

fete: Viorie» Sină- 
răndciu ($c. ^Me

 

die 22) 1.31^^
Greutate: băi 
rău (

In
Cupei Știința pentru șcffl 
gată de Școala Germană, ia 
și-au disputat cu dîrzenie în 
In primăiieirie Șc. Medie 17 a o 
Șc. Medîe t-

meciul Șc. 
cițiigat de

nouă sală

c. Medie 7) 12,56 m.; fete: Anca Gu-

va
de-

înălța 
sport 

acum.

Pe ș®seaaa Ștefan 
cel Mare, în apropie
rea spital'rlui Colen- 
tina. acolo unde pfriă 
nu ce malt se aflau 
terenurile de fotbal 
si de voter ale colec
tivului Progresul 
LT.B„ se întinde, pe 
o suprafață de mai 
bine de 1 hectar, un 
adevărat șantier de 
construcție.

Arici st 
o sală
modernă. Pînă 
s-a terminat construi
rea zidăriei subsolu
lui carpului A și a 
planșeului de heton 
armat de la subsol. 
La corpul B- s-au e- 
xecutat săpăturile și 
urmează a se turna 
fundațiile și stîlpii de 
beton armat pentru, 
susținerea centrală a 
construcției și a zi
dăriilor exterioare. La 
sala propriu-zisă s-au

GIMNASTICA DE PRODUCȚIE
Cîteva tinere, conduse de o in

structoare fac exerciții de gim
nastică. Lucrul în sine nu cu
prinde nimic deosebit, dacă ora 
neobișnuită (11 dimineața) și ca
drul (hala secției nr. 2 a coope
rativei de producție „Tehnica con
fecției"] n-ar semnala un tapt 
care iese din eomun.

Și, în timp ce fetele, ternhnîn- 
du-și exercițiile, iau Ioc d:n nou 
în fața mașinilor electrice de cu
sut, președintele cooperativei, tov. 
I. Schaffer, își— deschide inima:

trezit astă-toamnă cn eîți-

nici mai mult nici mai uțin de- interesantul

cu restul merge mai greu, pen
tru că, zic dinșii, n-au încă in
structorii pregătiți. Noi ațtep- 
tăm“_

Ce-o fi provocat entuziasmul 
președintelui — atît de sceptic 
ia început? Am ai lat lucrul a- 
eesta stînd de vorbă en mai mul
te muncitoare, printre care tov. 
Emesfina Reich, secretara organi
zației U.T3A, precum și cu ins
tructoare» sportivă E!e»a Gher- 
sura și cu tov. Efrent Chertes, 
asistent la catedra de teorie și 
metodică a MLF. care, împreună

t _in:tiat ăe
cit

experi
njecției"

i să al
ti1Tnu~șn'U“WMI|H W-ptlF1 Llieva Udle 
nastică.
cu poftă 
da să-și 
pentru așa ceva, fiindcă eu am 
un plan care trebuie realizat. Am 
acceptat pînă la urmă, după ce 
mi au argumentat că așa se face
— cu rezSltate din cele maî bune
— în multe întreprinderi din străi
nătate, din Uniunea Sovietică 
sau China. Acum însă... le-am 
cerut să introducă gimnastica 
de producție și în alte secții; au 
făcut treaba asta în secția Jl^ dar

Ce să vă spun, am rîs 
înainte de a te recoman- 
caute altă întreprindere

'ți 
ti-i

mentuț cît și rezultatele lut V m 
d șl 

pe 
ti

încerca: să vă informăm, 
vasta documentație întocmită 
baza acestui experiment va 
astfel ’mult limitata^ Deci, 
data de 13 octombrie 1956, 

rînd de 'muncitoare lucrind 
banda rulantă în secția a 2-a 
lingerie a întreprinderii „Tehnica 
confeției" au început să practițe 
gimnastica de producție, celălalt 
rînd servind ca grup de compara
ție. Acest fapt s-a Retrecut după 
o prealabilă perioadă pregătitoare

Ș>e
un

■ a
B

(Uranus) s-au disputat jocurile 
fete seria I a fost cîști- 
Șc. Medie nr. 7. Băieții 
realizat jocuri frumoase, 
întîi, iar în seria a Il-a

să
cum va

Se construiește 
de sport în

și turnat betoanele și 
acum se lucrează la 
fierăria stîlpilor de 

' la parter. Desigur, 
stadiul actual al lu
crărilor nu lăsă 
se vadă
arăta sala atunci eînd 
ea va fi 
Tovarășii Radu Crrs- 
tca — arhitect și' 
-.ubingineruE Vfrgii 
Joc» s-au oferit să 
ne „descifreze" pro
iectele. Ele mărturi
sesc. preocuparea deo
sebită a colectivului 
de proiectanți de la 
institutul „Prefeet- 
București“ < onrfus de 
arhiteetul V. Uiescw 
și ing. G. Azwavorian 
pentru aspectul mo>- 
dern și confortabili al 
construcției. “' 
siunile sălii 
lungime, 17 
țime și 10 
țîme — vor 
întrebuințarea pentru

.terminată.

JDimen-
—-
m. Ea
rn înăb- 
permite

atletism, gimnastică 
die? ansamblu, box, 
lupte ete. La mijlocul 
sălii o perdea va îm< 
părți terenul în două^^ 
pentru baschet și 
lei și pentru tenis d^^ 
cîmp-. Grupai de ves
tiare va ar/ea o- ca
pacitate de 14® locuri. 
Plafonul va suferi o 
tratare acustică pen
tru absorbirea zgomo
telor:- Parterul anexe
lor va cuprinde un 
cabinet medical1, o 
cameră de masaj, 
depozitul dfe aparate 
de gimnastică și bi- 
rout administrației.

Cu grijă sporită din 
partea conducerii ITB 
pentru asigurarea la 
timp a materialelor 
și a forței de muneă, 
sala va putea fi dată 
Î’ee folasință încă în 
anul, acesta; (După 
corespondență de D. 
Constantin eseu)

O
s-au studiat condițiile 

starea su-

arterialâ 
scăzută), 
asemenea 

precum

fn care
specifice producției, 
biectivă și obiectivă a muncitoa
relor etc. Printre datele obiective 
s au cercetat tensiunea 
(cu o medie generală 
capacitatea toracică (de 
scăzută), dfnamometria
și date privind productivitatea 
muncii (timp necesar pe opera
țiune, număr de operațiuni pe 
grupă etc.) La examenul clinic 

“s-au constatat tendințe spre sco
lioză cu curbură spre stingă, pro
vocată de poziția vicioasă în tim
pul producției, dureri în regiunea 
cefei, spatelui, brațelor și In 
membrele inferioare, precum și o 
oboseală vizuală. Din punct de 
vedere al productivității, s-a con
statat o angrenare în muncă mai 
greoaie și aritmicitate în efectua
rea operațiunilor.

Gimnastica de producție a iest 
introdusă sub forma 
de angrenare (cca 10 
tea începerii lucrului) 
zei de cultură fizică
după 5 ore șș jumătate. de lucru)., 
în care se efectuau exerciții co
respunzătoare, urmărind îmbună- 

ccm- 
pro- 

trun- 
etcj. 
plus:

NECESITATE
ori

de

îndreptau 
de cite ori

e.vperimen- 
grupui de 
capacității 

cmc,, creș- 
și minime 

ame-

perete spre care 
ochii muncitoarele, 
Si simțeau obosiți.

După două Hani
tare, s-a constatat la 
experiență:, creșterea 
toracice cu peste 400 
terea tensiunii maxime
pînă Ia limita normalului, 
liorarea forțai brațelor, precum și 
dispariția neplăcerilor de ordm 
subiectiv, respectiv a durerilor de 
Trunchi și membre. In acest timp, 
griipa-martor și-a păstrat fn linii 
nrari indi'cff1 inițiali. Interesante 
sîht rezultatele în domeniul pro
ductiv itățȘî: în timp ce în 
brie grupa experimentală 
48,41 fa sută din totalul' 
ției secției, în ianuarie ea
Ia 50,58 la sută. Rezultate ase

mănătoare s au obținut și cerce- 
tîndu-se număruf de operațiuni șl 
timpul de efectuare a unei ope
rațiuni: o ameliorare a indicilor 
grupei experimentale, față 
diciî asemănători cu cei

noiem- 
eîectua 
prodtrc- 
ajunge

tățirea respirației, precum și 
pensarea poziției din timpul 

ducției (întinderi, ratări ale 
chiului, capului, brațelor 
Un amănunt interesant în 
lacrimața produsă de oboseala 
vizuală a dispărut odata cu vop

sirea în verde a unor porțiuni de

de in- 
inițiali

' reaul-
tov. 1

gimnasticii 
mim, înain- 

și a pau-
(5—5 imâ. a grupei martor.

lață. cele , cîteva prime 
tate, care l-au făcut pe
Schaîfer sâ ceară generalizarea 
gimnasticii de producție în toate 
secțiile cooperativei și care ar 
trebui să stimuleze organele spor- 

gimnastica de 
mai multe în-

tiive să extindă! 
producție îw cit 
treprind'erf.

Dr V. ARNAUTU
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Boarul se «tânără ^.riwetre pu- 
finele discipline sportive, in care 
— în vitregite condiții ale regi
mului bitrgbczo-m&șiercsc — 
sportivii Temîni zii obținui con
sacrarea pe pian ■european. Bo
xeri ca: Lucian Popescu, Toma 
Aurel, Gh. Axiotî, Ion Chirîac, 
Ion Popa, Mieîu Doculescu au 
rămas în amintirea spectatorilor 
din țară si de peste hotare, pen
tru talentul, combativitatea ex
cepțională și tehnica înaltă pe 
care au dovedit-o la vremea lor 
întreeîndu-se cu unii dintre va
loroșii pugiliști ai timpului.

Acum, după comportarea atit 
de frumoasă a celor 4 boxeri 
care ne am reprezentat la J- O- 
de la Melbourne, se vorbește 
d'.n nou mult in presa de spe
cialitate din franța, Anglia. 
Suedia, Italia și din atte țări 
despre valoarea boxului «omî- 
nesc Fără îndoială că acest 
fapt bucură opinia noastră pu
blică in general și pe antreno
rii, boxerii ș; adhâștS obște șfi 
din domeniul boxului. în spe
cia!!. Succesul strălucit al lui 
Linca. Oebrescu. Negrea și Du- 
mitrescu, obținut pe baza con
dițiilor htme create de regimul 
nostru pentru dezvoltarea miș
cării sportive se daioresrte ta
lentului acestor pnglfișll, se
riozității cu care se pregătesc 
și destoirrtciei antrenorilor Iot. 
Avem antrenori de box de va
loare. Nu cităm aci nume, de
oarece lista cate mare și nu am 
vrea să nedreptățim pe acei care 
nu ar putea H menționați din 
lipsă <de «paț'u. Dar, tocmai 
pentru că valoarea antrenorilor 
de box este recunoscută li sa 
poate cere să depuxtă și mai 
mari strădanii n.u numai pentru 
men’inerea rrestip’-u'-ui interna' 
ăraorpl cucerit :1a Melho’.'rne, ci 
și pmrtru creșterea acestuia.

In aoest sens vrem să atacăm 
azi « problemă, ți anume: ne*  
oesft-atea realizării unui salt in 
domeniul tehnicii. Să dăm ex-

DESPRE AL 
IN CONCURSUL

Concursul Lnlenaatinilal de scri
mă <de la Leipzig este iradițisoal 
și ca or pate zare, dar si ca re
zultate. De 3 ani.. îecera'ia de 
sarimă a nrieterdlor germani in
clude -această competiție printre 
manifestațiile sportive prilejuite de 
vestitul Tîrg de Mostre; si to.t de 
atunci, reprezentanții n.oș'ri au cîs- 
tigat fără întrerupere, rndâferent 
de probele la care s-au loruamfeat 
Întrecerile «an de valoarea si nu
mărul concur n ții or care au parti
cipat. "De accaa. -cartea de aur a 
concursurilor de la Leipzig se ®re- 
zlntă asttel:

1955u floretă femei: MARLA 
TA1T1S (R.P.R.); spadă : TUDOR 
ILJE fR.P.R l 1®56 : floretă femei- 
OLGA -ORBAN (-R.P.R.)-. sabie : 
TOERTU BARTOS (R.P.R.), 
1957: floretă temei: OLGA OR
BAN fR.P-R ); floretă bărbați : 
TUDOR ILIE (R.P.R.).

Bară comentarii 1
♦

„Ulltimul concurs ,a fost 'tel mai 
dificil'. afirmă Oilga Orban, meda
liata olimpică, nelipsită in cele 3 
ediții ale concursu
lui de la Leiip®i*g.  
lnlr-a-:teKâr I Deși 
corupe ti jia a cu- 
noacul 4e această 
dată o participare 
damnă de orice 
concurs Tnternațio- 
nal, -reprezentanții 
noștri .au respectat 
tradiția și ,au cî~ti- 
gat ambele tifiuri 
puse în joc. Olga 
Orban .a învins eu 
autoritate, compor- 
tînduse la nivelul 
urnei „’medalii de 
argint", iar Tudor 
Hie s-a impus prin
tre floretiștii de 
valoare ai Europei, 
das'ndu-se înain
tea lui Szocs, cam
pionul Urțga-rieî, a 
lui Midler campio
nul Umiwfrn Sovie
tice, ș.a.

Creșterea 
nJveiui&ii tehnic 

în box I

pllcațîi ie uv.erui.re. Dispunem de 
un material uman înzestrat de 
natură cu calstăți excepționale : 
curăț, combativitate, forță, inte
ligență, dîrzenie. La orice în- 
tîlnire, fie chiar la mecterfc de 
calificare, aceste calități impre
sionează. Pe baza .mor astfel 
de calități antrenorii noștri pri
cepeți an scos astfel de ^xra- 
pld“ ca: Hat Trtă. Ciobotaru. 
Ambroț. Șcb opu. Tonca și urniți 
alții in alara slthnHor meda
liat; olimpici. Dar la auriii din
tre boxerii noștri, și xb'ar la 
urni dbdre ca țrciu’zțî. * 

Boxul amator in deosebi, au se 
bazează doar pe curaj, forță, 
combativitate, ci pe Is'osirea a- 
cestor prețioase calități naturale 
printr-o tehnică înaltă. prin mă
iestrie.

Și avem destule exemple în
curajatoare ; Nicolae Linca a 
progresat toarte mult in ultimii 
ani ia flame ni ui tehnicii. iară a 
pierde nimic din combativitatea 
;i forța i caracteristică; la Ie! 
și Gh. Negrea și a! Ai. Să fim 
bine înțeleși: nu pledăm aci 
pentru tehnică de dragul teh
nicii. Știm că Eustațiu Mărgă 
rit. de prldă, nu putea uneori 
cîștiga deși se impunea prin 
gama largă a cunoștințelor sale 
tehnice si că C. Dom i fresca 
greșește cînd bazinda-se in deo
sebi pe frumoasa sa ținută în 
ring țî pe așa zisul „box in li
nie'*  ,nu lovește fleert puțin și 
fără forță. Sintem insă con
vinși că vom ajunge la va ade
vărat stil rominesc in box a- 
tunci cînd vom face saltul ca
litativ pentru care condițiile s-au 
copt de mult. Lucian Popescu, 
Axîpti, 'Chiriac. Popa, Nour, Do- 
culescu și atiția alț'i, toxeri cu 
renume internațional, pe vre
muri, antrenori astăzi, pot și 
trebuie să-și ridice elevii nu nu
mai la nivelul lor drn trecut 
dar chiar la un nivel superior.

Ț. S1MION J
TREILEA SUCCES 
DE SCRIMĂ DE

Succesul scrirneriJor -noștri a 
fost îndelung comentat. Trăgăto
rul maghiar Palocsi a declarat: 
„Rov-.înu ne-au bătut cu propriile 
noastre arme". Indiferent dacă Pa
locsi s-a referit la calmul și viteza 
de acțiune z reprezentanților noș
tri (calm și viteză caracteristice 
scrîmerilor maphiari și sovieticii 
sau la... arma propriu-zisă pe 
care Szocs a împrumutat-o în tim
pul concursului trăgătoarei noastre 
Maria Vicol. cert este că afirma
ția lut a fost pe deplin întemeiată. 
Toți componerrtii delegației -noas
tre au declarat că -nu l-au văzut 
niciodată pe T-udor Die trăgînd 
atît de calm, atit de rapid ți atil 
de insistent ca în acest concurs. 
Este explicabil acest lucru, pentru 
că de maii multă vreme Tudor Ilie 
și-a schimbat punctul de vedere a- 
supra pregătirii, întelegînd că teh
nica (chiar atît de bună ca a lui) 
nu poate fi pusă în valoare fără
o -pregătire fizică excelentă, țări

Tudor Ilie și Olga Orban
văzttți de NEAGU

Atleții au obținut rezultate remarcabilei 
pentru început de sezon...

Spre stadionul Tineretului s-au 
îndreptat sîmbătă după-amiază 
neașteptat de mulți oameni. Prin
tre ei se găseau numeroși spec
tatori, arbitri, antrenori și bine
înțeles, atleți, eroii concursului 
inaugural al activității atletice în 
aer liber din acest an. Din păcate, 
timpul nu a ținut să fie alături 
de atleți. și vîntul le-a fost, în 
majoritatea cazurilor, un puternic 
adversar, cu care cu greu s-a 
putut Jupta. Dar și în aceste con- 
dițiuni grele eforturile atletilor 
au fost recompensate de obținerea 
unor rezultate foarte bune. Este 
edificator faptul că Maria Ior
dan. Nicolae Rățcănescu. Rn- 
dolf Licker și-au stabilit a- 
cum, la început de sezon, cete 
mai bune rezuitate ale lor. după 
cam au fost alții care au înregis
trai performanțe superioare celor 
înregistrate anul trecut, in tot 
sezonul. Dar vorbind despre rezul
tatele înregistrate în concursul da 
sîmbătd, se poate spune că ce’.a 
mai multe dintre ele sînt supe
rioare celor realizate In urmă cu 
•n an. sau chiar cu mai milți, la 
f-ceputiiț ăcfrvîtălfi comp^tițiortaîe. 
Faptul este cît se poate de îm
bucurător ți dovedește temeinicia 
antrenamentelor - desfășurate în 
innile de pini acuta.

Iată rezultatele înregistrate : 
BARBAȚI: 100 m.: Ion Wiesen- 
maver 10.3. AL Stoenescu 11,0; 
A. Cambanis 11.1; St. Radar și 
Gh. Stâne) 11.2; Th. Ficleanu 
11.3; St Prisiceanu 11.4, etc.; 
300 m.: I. Savel 36.4; Gh. Stânei 
șl 1. Sandu 38.6; 600 m.: Stade- 
ker 1:27,2; D. Bufac 1:28.9; L. 
Borcescu 1:29,3; 110 m.g.: E. Ig
nat 15.4-, Gh. Vintilă 15.7; A. Tu- 
dose 15.7; V. duTCă 16.1; Gb. Cru- 
țescu 16,4; St. St-cicescu 16.5; 
300 m.g.: V. Georgescu 43 0; Em. 
Consta-ntinesen 43,3; C. Tîlnariu 
și Bittner 43,6; 4x100: echipa- Pri- 
sîcea-rra, Radar, Stoenescu Wie- 
srnmav’er 43.2; lungime: S. loan 
7.21; R. Licker 6.87; C. Trrțuianu 
6.83; N. Popa 6.83; Sobeșanski 
6,73; înălțime: C. Dumitrescu 1,85; 
Samimgi 1.70; triplu: AL Stein 
14,24; H. C. V. Zăvădeseu 13,32 
( cu elan de la 10 pași); prăjină:

ROMINESC
LA LEIPZIG

o Dresătîre perfectă a ^picioare
lor*  și fără mult calm în timpul 
asalturilor. Sperăm că succesul lui 
Tudor să-i convingă și pe alții de 
justețea acestui punct de vedere, 
mai ales că în concursul de la 
Leipzig, Maria Vied și, chiar, Ste
fan Tipalagă au avut de suferit 
de pe urma lipsei de stăpî'nire.

Bucuroși de rezultate și chiar de 
învățăminte, așteptăm noi perfor
manțe din partea acestor trăgă 
teri fruntași și din partea celor 
care vor mai avei cinstea de a 
reprezenta culorile țării.

Dia culisele” clapei pe Capitală a Spartackiadei

Greșeli care na pot fi trecute cu vederea
Ne pregăteam tocmai să prezen

tăm cititorilor noștri pe virtualii 
ciștigăiori ai concursurilor finale 
din cadrut Spart achiadci de iarnă, 
cînd o scrisoare a unui participant 
la această mare competiție ne-a 
determinat să modificăm conținutul 
temei enunțate mai sus.

Scrisoarea ne atrage luarea amin, 
ie asuora unor greșeli comise cu 
prilejul desfășurării concursurilor 
de ten’s de masă din cadrul fazei 
pe Capitală a Spariachiadei, de că
tre conducerea tehnică a concursu
rilor, încredințată iov. Dan Weis
man, vicepreședinte al comisiei 
orășenești de tenis de masă, în 
aceiași timp membru al colectivului 
sportiv Voința Prestări Servicii.

Care au fost practic acestg gre
șeli? Mai intii. iov. Weisman n-a 
ținui seama de litera strictă a re
gulamentului competiției, care pre
vede ca la întreceri, fiecare echipă 
poate participa cu cite doi jucători 
Iu probele de simplu ți o singură 
pereche la probele de dublu. Să f<m 
înțeleși, această măsură a fost apli
cată ..ad lcteram“ pentru toate ra
ioanele, cu excepția raionului Tudor 
Vladimîrescu.în care.se pare, erau 
grupați partid -iaații din crdcciiv^e 
Volnțt. lată de ce — fi pe burtă drep 

M, Trandafilov 3,70; Z. Szabo 
3.70; P. Ioan 3,70; Gh. Zimbreș- 
teanu 3.70; greutate: A. Raica 
15.61: N. L u'.ov 15.48; I. Criftea

ION TtESENMAYLR

12,86; I. Iordan 12,86; disc: V. 
Manolescu 47,28; M. Raica 47,24; 
R. Coveianu 45,40; E. Vtlsan 
45/11; S. Știrbu 42,65; L. Purdea 
41 £2: ciocan: N. Rățcănescu 58.43 
(la 33 cm. de racordul republican); 
C. Dumitru 55,22; FEMEI.- i00 mc

CONCURSUL MOTOCICLIST DE REGULARITATE 
ORGANIZAT DE ASOCIAȚIA DINAMO

Concursul motoci- 
clist de regularitate 
desfășurat siuibătă și 
diuninkă în organi
zarea asociației Dina
mo, și-a dovedit din 
plin utilitatea. Datori
tă modului judicios in 
care a fost ales traseul 
întrecerea a servit pe 
deplin pregătirii aler- 
^ătorrior pentru czrrf- 
pionat. Raia pe care 
co -'urențu au trebuit 
s-o acopere a caprins 
șosele^ asfaltate cît și 
drumuri desfundate,cu 
pietre și praf. Față de 
această situație, soco
tim că motoci'iîștii 
care au absentat de la 
startul competiției at 
avut numai de pier
dut ; ne referim la 
alergătorii asocia
ției Voința și la cei 
de la C.C_A. care, din 
diverse motive, s-au 
prezentai la concurs 
dar, ca spectatori.

In rindurile parfici- 
panțflor am îr.tîlnit și

cîteva name noi. Tr, 
Macarie, Th. Baiamat 
și V. Urzică au de
butat cu succes și tre
buie să menționăm că 
la aceasta, o contri
buție importantă a a- 
vut asociația Dinamo 
care i-a dotat cu ma
terial și echipament 
corespunzător. Spre 
deosebire de «cești a, 
al^i tineri, ca V. Ba
dea și Al. Florescu 
(Locomotiva) și I. 
Dumitrescu, N. Stoi- 
cescu (Energia Tine
rei) deși au reușii în- 
tr-o oarecare măsură 
să facă față și ei di- 
licuîtăților concursu
lui, au folosit un e- 
chipament care nu a 
onorat de loc asocia
țiile respective (haine 
de piele și cizme rup
te, pantaloni de pu
foaică, fără ochelari 
de protecție). Ar fi de 
dorit ca pe viitor ase
menea lucruri să nu 
se mai repete.

Pentru departajarea

fale — mulți dintre cei prezenți au 
avui impresia că asistă, de fapt, la 
un concurs din cadrul... Voințiadei. 
Caracterul acesta a fost și mai pu
ternic evidențiat de faptul că toți 
arbitrii de concurs au aparținut nu
mai colectivelor Voința, element 
care putea provoca — așa cum de 
altfel s-a și ’.ntimplat—suspiciuni 
printre participant!. Ceva mai mult, 
unele jucătoare (Duțescu, Firtelf 
au apărut în postura de.. arbitri. 
Ele n-au dai dovadă de prea multă 
obiectiv taie tn decizii si, in gene
ral. n-au arbitrat regulamentar. Să 
dăm numai un singur exemplu. La 
jocurile de dublu, unde, se știe, 
arbitrii trebui: etea fn picioare,
pentru a putea reține mai ușor fie
care fază. aceștia au stat 
jos (probabil că erau obosi
ți) tn duda faptului că par 
tidpanții le-au atras tn reperate rin. 
duri atenția asaora acestei încălcări 
flagrante a ore iederilor regulamen
tare ce influența în mod direct 
înseși rezultatele. Si mai adăugăm 
la aceasta și faptul că in concurs 
s-au prezentat și jucăiori c!zsîj:cați. 
fapt neadmis de regulament (Bag- 
dazar, Furciiă) dar pe care Iov. 
Weisman, din larghețd, i-a tread 
cusvederea ?

L. Bardaș 12,9; S. Bă’tăgesca 
13,1; I. Blăgescu 13,2; ® ț<-
S. Băltăgescu 12,2, A. Dragoniî— 
rescu 12,3; înălțime: A. Cluvărari:
l, 43; lungime: G. Belu 5.36; Li 
Mantea 5,24; FI. Stancu 4,88; A-. 
Runier 4,80; greutate- A. Gurăii: 
10,74; I. Georgescu 10,22; I. Stoica 
10,17; disc: G. Georgescu 37,34; 
N. Barbu 36,00; suliță: M. lordaa 
42^0
„CUPA PRIMĂVERII” LA MARȘ

In cadru! primei etapa a „Cupei. 
Primăverii" desfășurată duminică', 
dimineața în împrejurimile sălii; 
Floreasca, au fost înregistrate ut“- 
mătoarele rezultate: JUNIORI 
km.): V. Dobre (FI. r.) 14:50,0^ 
A. Negulescu (surdo-muți) 15:04 Oj; 
D. Roateș (FI. r.) 15:33,0, SE
NIORI (8 km.): H. Răcsscu (D)f 
36:12,0; V. Teodosiu (L) 36:18ft 
N. Liga (FI. r) 36:35,0; C. Nottv 
rescu (S) 37:00.0; I. Barbu (FL 
r.) 37:04,0; M. Neagu (D) 37;06.0L 
(Nicolae D. Nicolae-ccKesxionâen^^.

CONCURS DE VERIFICARE 
LA CLUJ

Pe stadionul „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" 80 de atleți și atlete 
s-au întrecut duminică în cadrul 
unui concurs de verificare. Cet 
mai bun rezultat a fost înregis
trat ia săritura cu prăjina (4 m.) 
de către Mircea Dumitrescu. Alte 
rezultate: BARBAȚI: 100 m.: M. 
Pop 11,2; I. Măgdaș 11.3; 1.000
m. : T. Sudrigean 2:34,6; A. Urs« 
2:35,6; I. Biro 2:35.8; saO'fd: Zj- 
Nagy 54,55; FEMEI: 100 m.: A.-. 
Sicoe 13,0; D. Conindeanu 13,1; 
400 m.: A. Czuli 66.2.

echipelor și individua
lilor care au terminal, 
cursa de regularitate 
fără penalizări sau cu 
un număr egal de 
puncte penalizare, or
ganizatorii au inițiat 
în parcul sportiv Di
namo o probă co-u.Ut- 
mentară de îndemina- 
re. Cel mai tun timp 
la această probă l-a 
realizat N. Burcă (Di
namo) — 44,5 see. 
reușind astfel să se și 
claseze pe primul ioo 
în cursa de regulari
tate. Pe echipe, victo
ria a revenit fonnâ-^ 
tiei Dinamo II (I. O-> 
laru, I. Popa. N. Bor*  
că, C. Nedelcn) ai că
rei componenți ay ter-4 
minat cursa de regu
laritate fără penalizări 
iar la proba de înde- 
mînare au fa‘aliz»t 
184.5 sec. Pe locurile 
următoare s-au clasat: 
2. Dinamo I; 3. Ener
gia I; 4. Dinamo IUL 
5. Locomotiva I

— G. ȘL —

• • •

Firește că in atare împrejurări, 
contestațiile nu puteau lipsi.

Un dialog între Iov. Weisman fi 
semnatarul unei asemenea contes
tații ni s-a părui interesant, II re
dăm textual:

Contestatorul: Tovarășe, față de 
greșelile ce s-au făcut în concurs 
mă văd nevoit să vă prezint o con
testație...

Tov. Weisman : N-ai deCît tova
rășe. Contestația va ajunge la mi
ne.^ • >! .. ■' j r

Contestatorul; Da, dar dos. mu 
stnteți tabu. Mai sini și alți oameni 
tn comisie care vor hotărî.

Tov. Weisman: Greșești. Toți 
cei din comisie sinf oamenii mei.

Autorul scrisorii îl învinuiește 
numai pe too. Weisman. .Voi cre
dem insă că multe din aceste gre
șeli se datorese și comitetului ?■ 
rășenesc C.F.S.,

De asemenea, recomandăm co
misiei centrate de tenis de masă ► 
să analizeze temeinic aceste defi
ciențe și să ia măsurile corespun
zătoare pentru ca atitudini de fer 
Iul celor adoptate de Dan Ueis- 
man, incompatibile cu funcția de 
vicepreședinte al Comisiei orășe
nești de tenis de masă, să dispară 
odtdă pentru totdeauna.

care.se


Echipele favorite învingătoare in prima etapă 
a campionatului republican de rugbi

Rezultatele cu care au luat sfîrșit 
•primele partide ale campionatului 
republican de ru<xbi, au confirmat 
în general aștep'ările, formațiile 
noastre fruntașe, învingînd pe 
toată linia. S-au prezentat însă 
sub așteptări Locomotiva P.T.T., 
Progresul F.B. și Energia 
D.G.S.M. —- Picești, care au vă
dit deficiente ce se cer grabnic li
chidate. Iată rezulta’ele tehnice 
ale jocurilor din prima etapă: 
Dinamo București — Știința Insti
tutul Mine 6—0 (3—0); C.C.A. — 

Locomotiva P.T.T. 23—3 (9—0) ;
Energia I.S.P. — Progresul F.B. 
27—3 (11—0); Energia Republi; 
ca — Energia D.G.S.M. Ploești 
3—0 (0—0); Energia Petroșani — 
Locomotiva Grivita Roșie 0—20 
10-11).

★
Spectatorii care au venit pe te

renul Dinamo (Tonola) pentru a 
participa la deschiderea campiona
tului republican de rugbi au ple
cat oarecum dezamăgiți după ioc. 
Suporterii lui Dinamo aveau mo
tive să fie nemulțumiți, deoarece 
echipa lor. încă „nerodată", nu a 
Învins mai clar, mai confortabil, 
Iar cei ai Stiinfei pentru că for
mația studențească nu a reușit 
un rezultat egal, pe care-1 putea 
obține, cu destulă ușurință, dacă 
nu ar fi avut în Ciubuc un fun
daș necorespunzător. Se poate 
spune că prin nesiguranța de care 
a dat dovadă, el s-a făcut vinovat 
tu principal de înfringerea echi
pei sale.

Dinamo, cu o echipă evident 
mai bună, mai omogenă, superi 
oară sub aspect tehnic, a învins 
pentru că ă fost nlai insistentă și 
a urmărit toate mingile, marcînd 
două încercări prin Ghiuzelea (în 
prima repriză) și Gherasim (în re
priza secundă). Sub aspect tac
tic echipa campioană nu a știut 
Insă să joace. Ea nu a folosit în 
mod judicios avantajul vîntului (în 
partea întîi a jocului), linia de 
trei sferturi nu a păstrat totdea
una adîncimea necesară, iar înain
tarea a acționat dezorganizat. Cel 
mai în formă jucători ni s-au pă
rut a fi: lordăchescu, (bun și la 
tatonai și în jocul de cîmp). Ghe
rasim, Ciobanu, Ghiuzelea, lones- 
«u. Echipa studantilor nu s-a com

Proverbul se potrivește de mi- 
TMine cu situația actuală a hand
balului din tara noastră. Am făcut 
■eeastă comparație socotind că 
Iepurii ar fi cele două variante 
■le handbalului, iar vinătorul ne- 
taspirat ar fi jucătorii și antrenorii 
■oștri.

Dorim să adîncim puțin această 
-problemă și să o elucidăm atît 
pentru cei care se consacră 
handbalului cît și pentru mare*  
■aaeă a spectatorilor. Ne adresăm 
'h special acestora din urmă, pen
tru că echipa feminină de handbal 

■ de sală a orașului București, al- 
■cătuită in majoritatea ei din 
'Maestre emerite ale sportului, a 
:aaterit două infrîngeri consecutive 
'ta fața reprezentativei Budapestei. 
’Cum a fost posibil acest lucru ? 
<Cum au putut campioanele mondi
ale să se comporte atît de slab ?

Acestor întrebări trebuie să le 
dăm un răspuns precis. Nu este 

■vorba aci de a găsi scuze pentru 
’■ceste infrîngeri. Departe de noi 

portat slab. Ea s->a bătut de la 
egal cu Dinamo în cea mai mare 
parte din timp, a contraatacat 
des, dar jucătorii săi mai trebuie 
să adauge elanului, care le este 
specific, o mai bună tehnică în 
mîmuirea balonului și un ioc mai 
organizat. Și atunci, Știința va 
develni redutabilă pentru orice e- 
chipă. Din rîndurile formației stu
dențești au ieșit în evidentă 
Graur, Nadolenco, Ureche Și Della 
Pupa.

Și acum câteva cuvinte despre 
terenul de joc care ni s-a părut 
necorespunzător pentru partidele 
campionatului categoriei A. El are 
unele denivelări, nu este înzestrat 
cu tribune, nici cu vestiare, du
șuri etc. Credem că echipa cam
pioană ar merita mai multă aten
ție din partea conducerii asociației 
Dinamo și ar putea fi programată 
pe terenul central.

Nici partida CC.A. — Locomo
tiva P.T.T. nu a fost în măsură să 
ne mulțumească pe deplin. C.C.A., 
cu o echipă incompletă (fără Pen- 
ciu, Dobre, Kramer, etc.) a în
trecut mai ușor decît era de a- 
șteptat tînăra echipă a Locomoti
vei P.T.T.. căreia îi reproșăm că 
a intrat pe teren decisă doar ca 
să se apere- Și cum apărarea nu 
poate aduce niciodată victoria, e- 
chipa Locomotivei a cedat la scor. 
In orice caz, formația C.C.A., bine 
pusă la punct, este gata de pe a- 
cum să înfrunte adversari mal 
tari.

Lăudabil modul in care s-a pre
zentat Energia I.S.P. Așa precum 
prevăzusem, echipa va juca anul 
acesta un rol însemnat in lupta 
pentru titlu. In partida de ieri ju
cătorii acestei formalii s-au pre
zentat foarte bine, au desfășurat 
un joc variat, plin de imagina
ție. Punctul forte al echipei l-a 
oonstituit linia de trei sferturi, 
care a dovedit multă precizie. Pro
gresul F.B. încă nepus la punct 
(în special sub aspect fizic) a ce
dat categoric. Cei mai buni jucă
tori : Luscal. Mateescu, Teodores- 
cu, Mehedinți,. Manolache și S. 
Papia din echipa învingătoare și 
Popovăț, Vartughian (Progresul 

F.B.). De asemenea, semnalăm de
butul victorios al Energiei Repu
blica care constituie pentru noi o 
plăcută surpriză.

această intenție. Credem însă ne
cesar să explicăm o situație pe care 
jocurile internaționale de handbal 
de sală au scos-o în evidență, 
reclamind totodată urgenta ei re
zolvare.

Toată lumea știe astăzi că hand
balul se practică in două variante: 
un*  pe teren mare, cît cel de fotbal, 
cu 11 jucători și cea de a doua 
cu șapte jucători și pe un teren 
de dimensiuni reduse. La prima 
vedere lucrurile ar fi foarte simple, 
deoarece am fi tentați să credem 
că redueîndu-se terenul, esența 
tehnică și tactică a jocului de 
handbal nu s-a> schimbat prea mult. 
Adevărul este însă altul. Primele 
lntMnirt internaționale ne-au lă
murit pe deplin, pe noi antrenorii 
echipei feminine: avem de a face 
cu două jocuri sportive deosebite 
(handbal de cîmp și cel de sală), 
care pretind o specializare strictă 
pentru a putea fi practicate în 
bune condițiuni. Mai mult chiar, 
analizind temeinic deosebirile, 
putem stabili că ordinea valorii 
factorilor de baza din handbalul de 
cîmp (pregătire fizică, tehnică fi

O grămadă, un talonaj orompt ți balonul este transmis rapid de ()u- 
ssi (Știința), liniei de treisfcrturi. Urmărind cu atenție faza, 

lordăchescu și Zlătoianu (Dinamo)au și plecat la atac...
(Foto: I. MIHAICA)

Arbitru principal sau juriu de apel?
Cei care au întocmit regulamentul după care se conduce actual

mente sportul luptelor din {ara noastră au trecut funcțiile juriului de 
apel (prevăzut de regulamentul internațional) asupra arbitrului prin
cipal. Acesta din urmă a primit însă, pe lingă sarcini de ordin tehnic 
și sarcini administrative-organizatorice. La instituirea funcției de ar
bitru principal s-a ținut seama de o anumită situație specifică. 
In același timp s-au realizat importante economii materiale, mai aies 
după organizarea campionatului republican pe echipe în actuala for
mulă. In general, se poate spune că arbitrul principal a adus o ne
contestată contribuție la buna desfășurare a întrecerilor de lupte.

Dar — există și aci un dac — arbitrul principal a fost pus dese
ori în situația de a nu putea interveni în cazuri de evidentă gre
șeală a arbitrilor de margine. Regulamentul de lupte nu i-a acordat 
totuși în întregime funcțiile tehnice ale juriului de apel. Astfel. în 
timp ce juriul de apel (alcătuit din 3 sau 5 membri) poate decide cu 
majoritate asupra unei contestații, arbitrul principal este obligat să 

ceară părerea arbitrului de centru înainte de a lua o hotărîre. Pă
rerea sa valorează „pe hîrtie" tot atît cît și părerea celorlalți ar
bitri. dar în practică de multe ori votul său nu are nici o valoare. 
Să ne explicăm: dacă arbitrii de margine au acordat o decizie 
cu 2-1, arbitrul principal va trebui să ceară — în oaz de contesta
ție — avizul arbitrului de centru. Presupunînd că acesta va fi 
de părerea majorității arbitrilor de margine, decizia lor va rămîne 
definitivă, chiar dacă arbitrul principal este convins că un astfel de 
rezultat nu exprimă realitatea. Este — după părerea noastră — o 
lipsă evidentă a regulamentului, cu atît mai mult cu cît părerea 
arbitrului de centru se bazează pe impresie și nu pe notări scrise.
Fără îndoială, un bun arbitru își poate da părerea, dar atîta timp cît 
nu are ceva scris, aceasta rămîne totuși o... părere. — Deci, deci
zia care se bazează pe părerea arbitrului de centru poate fi relativă.

Discutînd această problemă cu mai mulți specialiști am putut 
desprinde următoarele propuneri: 1. Funcția de arbitru principal 
poate fi menținută mai ales la întrecerile campionatului republican 
pe echipe, cu amendamentul ca și arbitrul de centru să puncteze ; 
2. Să fie reintrodus juriul de ape| la competițiile individuale, toți 
membrii juriului avînd obligația să puncteze; 3. Să fie eventual 
desființată funcția de arbitru principal și înlocuită cu aceea de se
cretar de concurs, iar contestațiile să fie judecate de colegiul de 
arbitri.

tactică), se inversează în handbalul 
de sală unde, pe primul plan .trece 
pregătirea tactică și tehnică 
și apoi cea fizică. Chiar în do
meniul acestor factori, ordinea su
feră modificări. De pildă. în hand
balul de cîmp pe primul plan al 
calităților fizice se află rezistența 
și viteza, în timp ce în handbalul 
de sală au prioritate indemînarea 
și forța- In pregătirea tehnică la 
handbalul de cîmp se pune bază 
pe cîteva procedee executate corect 
și cu economie de mișcare; în 
schimb. Ia handbalul de sală teh
nica devine măiestrie, jucătorii 
executînd cu mingea o adevărată 
dantelărie de mișcări.

Handbalul de sală pretinde deci, 
neapărat o specializare temeinică. 
Vom preciza chiar că în cadrul 
aceleiași echipe apare necesitatea 
categorică a unei specializări pe 
posturi cum ar fl: pivoții, extre
mele, centrii, zburătorii, conducă
tori de ioc etc. Toate aceste 
argumente vin în sprijinul con
cluziei că ne găsim în fața a două 
jocuri sportive înrudite, oare 
pleacă de la aceeași rădăcină dar 
care pe parcurs se diferențiază de 
așa manieră incit pentru învăța
rea fiecăruia în parte este nece
sară o muncă susfinută de ani de 
zile. Firește, este foarte posibil ca 
un jucător care cunoaște handbalul 
de cîmp să joace bine și handbal 
de sală, fără o pregătire îndelun
gată. Aceasta nu înseamnă însă 
că putem aplica orbește principiul 

de mai sus la toți jucătorii și ju
cătoarele de handbal.

Așa am încercat să procedăm 
pînă acum și rezultatele nu au 
fost de loc fericite. Mai concret, 
m acest sens, putem da exemplul 
echipei noastre feminine care este 
specializată în handbalul de cîmp, 
la care a cucerit, de altfel, titlul 
de campioană mondială. Am în
cercat să lucrăm cu aceleași jucă
toare și la handbalul de sală, 
sperînd să prindem.... „doi iepuri". 
N-am reușit! Mai gravă însă va 
fi situația dacă vom continua să 
mergem pe acest drum. Vom pier
de chiar și poziția fruntașă pe care 
o deținem la handbalul de cîmp. 
Echipa noastră reprezentativă de 
handbal de cîmp este alcătuită în 
majoritatea ei din jucătoare care 
au calități și înclinații specifice 
pentru handbalul de cimp, culti
vate și perfecționate ani de 
zile. Așa a fost posibil ca echipa 
să cucerească titlul de campioană 
mondială.

Cît privește handbalul de sală, 
ered că trebuie să luăm lucrurile 
de la început și pe baze sănă
toase. Un exemplu în această pri
vință poate fi pentru noi situația 
handbalului de cîmp și a celui de 
sală din R. P. Ungară. Cele mai 
bun® jucătoare maghiare de hand
bal de sală (Jona, Aranyi și por
tarul Eger) au mărturisit că nici 
măcar în glumă nu joacă handbal 
de cîmp. In tot cursul anului ju
cătoarele maghiare de handbal de

LA ÎNCEPUT DE SEZON 

los'f Sîrbu 
a obținut 1.165 p.

De mai multă vreme Iosif Sîrbu 
ne mărturisește că are o mare do
rință : aceea de a se regăsi din nou 
pe poligon, în viitoarea unui con
curs. Duminică, colectivul sportiv 
Voința Prestări Servicii i-a satis
făcut această dorință (firească du
pă părerea noastră). Numărul ma
re al concurenților, prezenți pe po
ligoanele Tunari și Dinamo, ne-a 
demonstrat însă că aceeași dorin
ță ii stăpînea și pe ceilalți trăgă
tori fruntași. Și astfel, primul con
curs oficial al anului s-a bucuaiat 
de cea mai aleasă participare și ■— 
de ce n-am spune-o — de rezul
tate bune pentru început de se
zon»

Iosif Sîrbu — realizatorul celor 
mai bune performanțe — a domi
nat net întrecerea la armă liberă 
calibru redus, obținînd următoare
le cifre: 1.165 p. la 3X40; 396 p. 
la culcat; 390 p. la genunchi, 
379 p. la picioare. Evident, toate 
rezultatele sînt de certă valoare, 
însă cel de la poziția picioare 
(379 p.) se remarcă îndeosebi, știut 
fiind că tocmai ia această poziție 
Iosif Sîrbu a fost deficitar în ulti
mele concursuri. Trebuie adăugat 
că, dacă în timpul tragerii la pozi
ția genunchi n-ar fi tras 3 focuri 
pe o țintă (regulamentul prevede 
două) și n-ar fi primit o penalizare 
de două puncte, rezultatul final 
ar fi fost de 1.167 p. Dar...

In continuare, clasamentul probe; 
de armă liberă calibru redus 3X40 
(băieți) arată astfel : 2. C. Anto
nescu 1.151 p. . 3. Ion Văcanu 
1.150 p.; 4. Peter Sandor 1 142 p.; 
5. Sorin Cantili 1.142 p.; 6 Mihai 
Toader 1.137 p. ; 7. N. Dumiireseu 
LI 35 p.

Tot la armă liberă calibru redus 
3X40 (probă rezervată însă fetelor) 
locul 1 a fost cucerit de Marieta 
Juverdeanu care a totalizat 1.140 p. 
Ea a fost urmată de Florica Ionescu 
1.136 p_, Jacqueline Zvonevsehi
1.129 p. și altele

La juniori primul loc a fost ocu
pat de Mircea Străoană (1.127'p.).

Proba de pistol viteză s-a bucurat 
de asemenea de o participare nu
meroasă și valoroasă. Principalii 
protagoniști, ncantrenafi pe ținte 
mișcătoare, au capotat și astfel au 
fost posibile surprizele (Ștefan Pe
trescu a „scăpai" o siluetă, iar 
Gh. Lykiardopol a fost obligat să 
abandoneze din cauza unei defec
țiuni la pistol).

Victoria a revenit în aceste con
diții dinamovistului Petre Mocuță 
cu o performanță valoroasă (record 
personal) 60/577 p. In urma Iul 
s-au clasat Th. Dumitrescu (60/569 
p.). Ion Tripșa (60/565). etc.

Colectivul sportiv Voința Pres
tări Servicii merită felicitări pen
tru modul cum a reușit să organi
zeze acest interesant concurs de des
chidere a sezonului competițional.

sală participă numai la competiții 
de acest gen.

Ne apare clar deci, că pentru a 
realiza performanțe la handbalul 
de sală, apropiate de cele obți
nute la handbalul de cîmp. este 
necesar să pornim o acHune sis
tematică și metodică. In primul 
rind se impune prelungirea peji- 
oadeî în care se joacă handbal de 
sală și socotim că este posibil ca 
ea să se întindă pe parcursul în
tregului an. De asemenea, este 
necesar să se rezolve urgent pro
blema activității competiționale in 
handbalul de sală, referindu-ne 
firește chiar la posibilitatea orga
nizării unui campionat republican- 
Paralel cu această activitate sus
ținută și axată pe competiții repu
blicane și cu caracter permanent, 
vom putea specializa o serie de 
jucătoare tinere, înalte, cu multă 
forță în braț șl care alături de ju
cătoare mai vechi cu înclinații 
multilaterale să alcătuiască o nouă 
echipă reprezentativă, specializată 
în handbalul de sală.

In concluzie, trebuie să luptăm 
pentru menținerea și afirmarea ș) 
Pe mai departe a superiorității 
noastre în handbalul feminin de 
cîmp, luînd în același timp toate 
măsurile pentru a obține în cel 
mai scurt timp rezultate superi
oare și în handbalul de sală.

Prof. CONSTANTIN POPESCU 
antrenor al echipei feminine de 

handbal a R.P.R.



FOiT AL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL •FOTBAL • F
........... • - --------------- -- — - » — - ■ - - - — __

Duminică in țară C.C.Ă.-Dinamo, sîmbătă în finala „Cupei Festivalului"
• Baia Atare. — In cadrul „Cu

pei Festivalului” s-au disputat 
jocurile: Dinamo-Energia Baia
Sprie 6-2 (2-1), Energia Săsar- 
Recolta Seini 7-1 (3-1) și Energia 
1 Mai-Energia Phonix 2- 1 (0-1).
• Bacău. — Două meciuri în 

cadrul „Cupei Festivalului": Ener
gia St. R. Bacău-Locomotiva 
1RTA Tg. Ocna 2-0 (1-0) și FI. 
roșie Buhuși-Dinamo Bacău 1-3 
(0-2) — la Buhuși.

• Cîmpia Turzii. Pregătirile lo
tului de juniori al R.P.R.: Selecțio
nata de juniori — Energia Metalul 
2-1 (1-1). Au marcat: Buruian 
(Energia), Raab și Bîscă (jun.). 
Joc frumos, mult aplaudat de cei 
3000 de spectatori. Alt rezultat 
Energia C. Turzii (jun.) — Știința 
Cluj (jun.) 3-1 (1-0).
• Timisoara. — ȘtiințaFlamura 

roșie UTA Arad 3-0 (3-0) prin 
punctele înscrise de Ciosescu (18. 
28. 30). Studenții au manifestat 
o formă bună. Arădanii au jucat 
slab în atac. Locomotiva-Energia 
3 Reșița 2-1 (1-0). Au marcat: 
Scorțan și Tigăniuc, respectiv to- 
van.

• Mediaș. — Energia Med i a ș- 
Energia Minerul Petroșani 0-1 

(0-1). Unicul gol a fost marcat 
de Sima. Oaspeții au fost net su
periori. Energia 8 Copșa Miei- 
Energia 7 Timăveni 2-3 (1-1).
• Cluj. — Sîmbătă: FI. roșie 

IH-Recolta Tg. Mureș 0-2 (0-1).
Au înscris Boctardi și Jozsi. Du
minică: Știința-Recolta Tg. Mureș 
3-0 (0-0). Suciu și Băluțiu au în
scris cele două puncte. Joc dispu
tat.
• Buzău. — Energia Ploești-Lo

comotiva Buzău 10-0 (6-0).
• Hunedoara. — Energia Meta

lul-Energia Steagul Roșu Orașul 
Stalin 3-0 (3-0).

• Alba Iulia. — Energia IO»- 
Progresul Turda 3-0 (0-0).
• Cîmpina. — Energia Cimpina

Energia Electromagnetica Bucu
rești 2-1 (0-0). Energia Ral. 4
Clmpina-Energia Sinaia 1-1 (0-0). 
Joi: Energia Clmpina-Energia Mo- 
reni 0-0.

• Arad. — Energia Metalul- 
Energia Trust Miner B. Mare 3-3 
(2-2). Au marcat: Popescu (3J, 
respectiv Sulyok, Dorzsanski șt 
Vlad.

• Reșița. — Energia 1 Reșița- 
Locomotiva T. Severin 4-1 (3-1). 
Au marcat: Urcan (2), Mateon și 
Sotir, respectiv Ludwig.

• București. — Energia 23 Au
gust-Energia 1 Mai Ploești 2-1 
(1-1). Au marcat Radu Tudor șt 
Cătescu, respectiv Moraru.

• Brăila. — Dinamo Brăila-Ști- 
ința Galați 6-1 (3-0).

• Oțelul Roșu. — Energia-Loco- 
motiva Caransebeș 9-0 (4-0).

• Botoșar
Rădăuți 3-0 
laru, Toth ia.

I. roșie-Recolta 
\u marcat. <>

.1) și Popescu.
• Orăștie. — Energia 14-Progre- 

sul Brad 2-1 (1-0).
• Bistrița. — Progresul-Recolta 

Reghin 2-1 (1-1). Au marcat: Tu
dor și Zeană, respectiv Cioloca.

• Pitești. — Dinamo-Locomotiva 
Craiova 0-2 (0-1) și Progresul 
Găești-Energia Leordeni 3-2 (3-0).

LA POMUL LĂUDAT...
Au venit mulți spectatori duminică la „23 Au-*  

gust“ și fără îndoială că ei au fost atrași în pri
mul rînd de perspectivele unei întîlniri cu tra
diție : Dinamo-Locomotiva, un adevărat „cap de 
afiș“ de progrcm fotbalistic. Dar, cum se intimplă 
de multe ori, sacul a fost prea mare pentru ceea 
ce au înțeles să ofere cele două echipe cu re
putație în fotbalul nostru. Intilnirea ior, ca la 
orice înceout de sezon, conta drept o verificare, 
un examen serios al formei și posibilităților lor 
înainte de începerea „Cupei Primăverii”. Și ce 
alt meci decît cel prilejuit de „Cupa Festivalului” 
putea servi mai bine acest scop?

• Tg Jiu. — Jocuri în cadrul Cu
pei R.P.R.: FI. roșie Tg. Jlu-Vojnța 
Tg. Jiu 3-1 (1-1), Progresul Baia 
de Aramă-Energia Petrol Tg. Jiu 
1-2 (0-1) și Progresul Novaci-E- 
■ergia 81 Tg. Jiu 2-3 (1-0).

JOI ALTE MECIURI AMICALE

București: Locomotiva-Progresul 
ITB (ora 16.30, Stadionul tiiu 
Iești) și Dinamo FI. roșie 7 Noemb. 
București (ora 16.30, Stadionul 
Dinamo}.

Cluj: Știința-Energia Metalul
Hunedoara.

Mediaș: Energia-Recoita Tg.
Mureș.

Ploești: Energia Flacăra — Ști
ința București

Arad: FI. roșie UTA-Știința Ti
mișoara (probabil).

Văzînd, însă, cum echipele pornesc și-șî con
tinuă lupta (pentru că de joc a fost prea puțin 
vorba), cum se angajează într-o bătălie, e adevă
rat de o alură foarte rapidă dar fără rost, dură, 
de uzură nervoasă, plină de neregularități (s-au 
atacat chiar colegi de echipă!...), cu acțiuni în
câlcite, confuze, lipsite de orizont — mulți s au 
întrebat și pe bună dreptate: pentru ce? Era o 
finală de campionat, de cupă sau un meci de baraj 
menit să retrogradeze pe una din echipe?... Oare 
risipa de efort și energie (pentru că totuși, echi
pele au făcut dovadă că sînt capabile să lupte 
timp de 90 de minute în același ritm susținut, 
ceea ce constituie singurul fapt pozitiv) nu era 
demnă de o cauză mai bună? De pildă, un joc 
de calitate, cu mai mult de 10-12 acțiuni cu ade
vărat clare, cîte am văzut, desfășurate în tot me
ciul și care au oglindit de fapt, adevărata valoare 
și posibilitățile reale ale jucătorilor.

Nu ne îndoim că, în primul rînd, antrenorii ce
lor două echipe au tras concluziile necesare și că 
tși vor chema la ordine jucătorii, invitîndu-i foarte 
curtnd la reabilitarea datorată acum miilor de 
spectatori și s-iisținători ai celor două echipe.

Pînă atunci, să consemnăm aici victoria la li
mită cu 1-0 (1-0) a dinamoviștilof (grație unui 
șut puternic și plasat ai Iui V. Anghel în min. 
38, după ce Neagu ratase două ocazii bune) și 
să notăm numele jucătorilor rămași „corijenți” 
care sîmbătă se vor prezenta, sperăm cu mai mult 
succes, la o nouă... examinare:

DINAMO : Cozma (Uțu)-Popa (accidentat în 
min. 61), I. Lazăr, Izghireanu-Căiinoiu, Nunweiller- 
R. Lazăr, Nicușor, Ene I, Neagu, V. Anghel.

LOCOMOTIVA: Dungu-Dodeanu, Stancu, Ma-

Hulea a intervenit la timp, degajînd balonul 
urmărit de Ghibea. Foto: L. fIBOR

In urma trierii și omologării ce
lor 886.009 variante depuse la Con
cursul Pronosport No. 11 etapa din 
17 martie 1957 au fost stabilite ur
mătoarele premii:

PREMIUL I: 22 variante cu 12 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante cîte 10.490 let.

PRENîIUL II: 4«1.2 variante cu 11 
rezultate exacte revenind fiecărei 
variante «cîte 575 lei.

Premiul III: 4633,15 variante cu 10 
rezultate exacte revenind fiecărei 
variante cîte 89 lei.

La fondul de premii al Concursu
lui Nr. 11 au fost adăugați și cei. 
85.718 lei reportați de la concursul 
Nr. io
• Cei peste 950.000 lei care au 

constituit fondul de premii al_ con
cursului Pronosport nr. 11 sînt o 
dovadă concretă a interesului cres- 
cînd pe care îl trezesc concursurile 
de pronosticuri sportive.

Primul meci al programului din 24 
martie îl constituie întîlni-rea inter
națională dintre Progresul București 
și M’akedonikos Salonic (Grecia).

Oaspeții se bucură de o ,.presă” 
foarte bună nu numai în Grecia ci șî 
ta străinătate.

Dintre ultimele sale rezultate in
ternaționale vă reamintim cele două 
meciuri egale cu F.C. Austria (2-2) și 
Beogradski S.K. 0-0. Noi, preferăm 
•chipa gazdă ca si în următoarele 
două meciuri de altfel. Spunem a- 
ceasta deoarece atit Fiorentina cit și 
Lazio pe teren propriu sînt foarte 
greu de învins deși Roma și 
respectiv Napoli nu sînt formații că
rora le putem neglija șansele unei 
frumoase comportări.

Un meci foarte echilibrat este cel 
dintre Spăl și Bologna. Liderul 
clasamentului Milan va juca în de
plasare cu Udinese care — pe teren 
propriu a cîștigat 8 meciuri, a terml-

cri-Bodo, Neamțu-Copil, Langa, Ene II, Filote 
(Leahevici), V Florea.

Și un cuvînt pentru arbitrul VI. Fieru : și el 
datorează o reabilitare. Duminică a comis o serie 
de greșeli: decizii inverse, tolerarea neregula- 
ri taților, ignorarea avantajului, plus un penalty 
(fault asupra lui Filote) trecut cu vederea. Ceea 

ce este foarte mult pentru un arbitru, chiar la 
început de sezon...

PETRE GATU

0 „deschidere” care a devenit 
meci principal

Chiar cei care n-au nici o „absență” de la 
jocurile de fotbal și cunosc bine formațiile tuturor 
echipelor noastre de categorie A., cu rezerve cu 
tot, n-au reușit duminică să identifice pe jucă
torii care au apărut în rîndurile echipelor C.C.A. și 
Dinamo Orașul Stalin. Ambele echipe (dar nur 
ales C.CA,) au angajat în luptă elemente tinere, 

multe din ele necunoscute înșiși cronicarilor spor
tivi. Desigur, în primul moment spectatorilor li s-a 
părut ourios să vadă, de pildă, echipa C.C.A. fără 
Zavoda II, Apolzan, Onisie, Za vodă I, Alexan- 
dresou, lătaru, Constantin, jucători cu un vechi 
și meritat prestigiu. Pe măsură însă ce trecea 
‘.impui, îndoielile se topeau una după alta, tinerii 
fotbaliști arătind că nici vorbă nu poate fi să 
facă de rușine culorile echipei lor. La rîndul ei, 
formația din Orașul Stalin a avut perioade de 
joc frumos, în special in prima repriză, cînd a și 
marcat două goluri (Eftimie min. 13 și Mihai 
min. 40), în timp ce C.C.A. a înscris o singură 
dată (Bukossy, min. 16). După pauză, atacurile 

echipei C.C.A. sînt mult mai bine organizate și 
aduc, odacă cu superioritatea teritorială, trei 
goluri: Bukossy (min. 48 și 55) și V. Moldovan 
(min. 57).

S a jucat cu poftă, cu vigoare, așa cum șade 
bine unor formații tinere. Meciul a fost vioi, 
plăcut, cu toate scăderile de ordin tehnic, de în
țeles la început de sezon și Intr-o întrecere în 
care nu s-a aruncat în joc o prea mare expe
riență. Arn reținut de la C.C.A. pe Bukossy (care 
a-r trebui menținut centru, eventual într-o iormulă 
cu Alexandrescu aripă dreaptă), Costea, Jeney, V, 
Moldovan și Bone. Toma a fost mai puțin sigur 
ca de obicei, iar Cacoveanu, introdus în a doua 
parte a jocului, n-a dovedit necesitatea acestei 
schimbări. De la Dinamo Orașul Stalin s-au evi
dențiat: Hulea, Eftimie, Czegezi și Campo. 
Cu regret trebuie să facem insă și altfel de „e- 
vidențieri”. E vorba de Hidișan — pus pe „ră
fuială” — și mai ales de Szakacs II, care s-a 
comportat rușinos, lovindu-1 intenționat pe Cos
tea. Oare vacanța de iarnă n-a fost suficient de 
lungă pentru ca la Dinamo Orașul Stalin să se 
desfășoare o temeinică muncă educaitivă?

Arbitru! Negoițescu-București n-are nimic de 
zis, se pare împotriva faulturilor (A tolerat, printre 
altele și două infracțiuni în careu). Și dacă faultul 
comis asupra lui Costea ar putea fi — să spunem
— o chestiune de... apreciere, ce ar trebui să se 
întîmple în careu (mai grav decît ceea ce i s-a 
întîmp'at lui V. Moldovan, îmbrîncit și răsturnat 
în plină cursă spre poartă), pentru ca tov. Negoi- 
țescu să se hotărască, în sfîrșit, să aplice regu
lamentul, acordînd -.11 metri”?.

C.C.A. Toma — Dragomirescu, Ciolan (Ivă- 
nescu). Victor Dumitrescu — Jeney, Bone — 
V. Moldovan (Cacoveanu). Ghibea. (V. Moldo, 
van), Bukossy, Marin Marcel (Ghibea), Costea.

DINAMO ORAȘUL STALIN: Bucur (Furnea)
— Szakacs II, Hulea, Cincu — Hidișan, Camjjo 
(Florescu) — Mihai. Radulescu. Szakacs I. Cze
gezi. Eftimie.

JACK BERARIU

Qtanosport
nat unul la egalitate și a cedat in 3. 
Tntîlnirea următoare Triestina-Genoa, 
programează două formații care lup
tă pentru evitarea retrogradării. 
Ghidîndu-se după rezultatul din tur 
<1-0 pentru Triestina) trebuie să în 
cl>ăm și de data aceasta spre vic
toria formației gazdă. Și la meciul 
următor: Padova-Palermo întîlnim 
o situație asemănătoare în ceea ce 
privește locul ocupat în clasament 
de cele două formații. Dat fiind 
rom porta rea foarte slabă cTe care dă 
dovadă Palermo în deplasare (3 me
ciuri egale și 8 pierdute din 11 diș 
putate) șansele de victorie ale echi
pei gazdă sînt deosebit de mari.

Intr-o accentuată revenire de for
mă Torino va încerca să ,.smulgă” 
cel puțin un punct în întîlnirea cu 
Internazionale. in ceea ce ne priveș
te credem că acest lucru este 
foarte greu cu atît mai mult 
cu cît Internazionale a rămas 
singura echipă neînvinsă încă, pe 
teren propriu.

întîlnirea Verona-Alessandria con
stituie un veritabil derbi al cate
goriei secunde. Ambele echipe emit 
justificate pretenții la primul loc. 
Animați de dorința promovării în 
prima categorie—pentru care luptă 
de mulți ani — și profitînd de avan
tajul terenului propriu — Verona 
are prima șansă. Un meci care poa
te da orice pronostic este cel dintre 
Bari — clasată pe locul 6 — și Ca
tania, actualul lider al clasamentului. 
Dat fiind valoarea oaspeților vom 
prefera la acest meci să alăturăm 
pronosticul de bază „1” și, pentru 
orice eventualitate, un „2”.

Ultimele două meciuri ale progra
mului fac parte din etapa categoriei 
secunde franceze. Echipele respec
tive sînt însă bine cunoscute pa-rti-

cipanților. Bordeaux și Troyes de 
exemplu sînt foste componente ale 
primei categorii. In tur întîlnirea 
dintre ele s-a terminat la egalitate 
(1-1). Acum amîndouă se arată a fi 
în formă și nu sînt despărțite în cla
sament decît de un punct.

Și ultimul meci: S. A. Paris-LIlie. 
Noi indicăm .,2”.

• premiile speciale acordate va
riantelor cu ,,0” rezultate de la con
cursul Pronosport nr. 9 (etapa din 3 
martie 1957) au revenit următorilor:

Motocicleta X.J. de 356 cmc. acor
dată participantului cu cele mal 
multe variante cu „0” rezultate a 
revenit lui Oprescu Dumitru din 
l ugoj str. I. V. Stalin nr. 3 care 
a avut 192 variante cu „0” rezultate.

Motocicleta Jawa de 125 cmc. a- 
cordată participantului următor cu 
cele mai multe variante cu ,,0” re
zultate a revenit lui Tudor Dumi
tru din București str. Delureni nr. 
57 care a avut 121 variante cu 
rezultate.

Premiile speciale acordate prin 
tragere din urnă au revenit urmă
torilor:

O motocicletă Jawa de 125 cmc.: 
Smărăndescu Ștefan din Craiova 
str. Romain 'Rolland nr. 46.

Cîte un aparat de radio „Mureș”:

Bunghez Stelian din București sir. 
Brațului nr. 7 bls; Kiss Iosâf din 
Timișoara str. Garda Roșie; Musta
ță Georgeta din Craiova str. Horia 
nr. 29.

Cîte un cupon de 3 m. stofă im
port:

Garabet Vahram din București 
str. IuJius Fucik nr. 24; Mustață 
Georgeta din Craiova str. Horia nr. 
30

In urnă au fost introduse 1.067 va’ 
riante cu „0” rezultate.

„Cupa Păcii” și cupa 
„Muntele Mic” la schi

Dfc Curiud, s-a Qfesiașurat in fru
moasa stațiune de iarnă Stîna de 
Vale din munții Apuseni, un con
curs de schi dotat cu „Cupa Păcii”. 
La întreceri au participat schiori 
din patru regiuni. Hunedoara, Cluj, 
Baia-Mare și Oradea.

Rezultatele tehnice înregistrate. 
Slalom uriaș : Dan Suciu (Cluj). 
Slalom special: Andrei Gorog (Ba
ia-Mare). Coborîre: Dan Suciu 
(Cluj). Fond 12 km.: Martin Gali 
(Cluj). Fond 5 km. fete : Elena Ze- 
greanu (Baia-Mare).

Nicu Sbuchea, coresp.
★

Nu ou muilt timp în urmă, pe 
Muntele Mic au avut loc două con
cursuri de schi. Primul a fost re
zervat elevilor, dar nu s-a bucurat 
de prea mult succes, din lipsa de 
preocupare a organizatorilor. La 
cel de al doilea concurs au parti
cipat 71 de schiori, reprezeutînd 
orașele: Timișoara, Reșița, Lugoj și 
Caransebeș. Competiția a fost do
tată cu „Cupa Muntele Mic” și s-a 
desfășurat în condiții foarte bune. 
S-au remarcat o serie de elemente 
tinere (frații Suciu de la Reșița, 
frații Dieter, I. Venturini de la Ti
mișoara și alții). Rezultatele teh
nice înregistrate sînt următoarele: 
SLALOM SPECIAL. Seniori: Tr. 
Suciu (Reșița) 1:01,9. Senioare: 
Ingrid Kappler (Timișoara) 53,4 
sec. Juniori: iW. Horvath (Reșița) 
1:34,0. Junioare: Iovița Suciu (Re
șița) 51.8 sec. SLALOM URIAS. 
Seniori: I. Pitulea (Reșița) 1:17,6; 
Senioare: Ingrid Kappler (Timișoa*  
ra) 49,0 sec. Juniori: W. Horvath 
(Reșița) 1:35,3. Junioare: Iovița 
Suciu (Reșița) 39.0 sec. Coborire. 
Seniori: Tr. Suciu (Reșița) 2:28,0. 
Senioare: Ghizela Doboșan (Reși
ța) 1:10,0. Juniori : R Cororeiu 
(Caransebeș) 2:38,0. Junioare : Sotj'â 
Suciu (Reșița) 1:09,0. Fond 15 km. 
seniori: Fr. Korlath (Reșița) 
47:28,0. Fond 6 km. fete: Marga 
Slăteanu (Reșița) 34:20,0. Fond 6 
km. juniori: G. Svantek (Reșița) 
28:30,0. Fond 4 km. junioare: EH- 
sabeta Popescu (Reșița) 29:13,0. 
Ștafeta 3x3 km. junioare : Reșița. 
3x6 km. senioare: Reșița. 3x6 
km. juniori: Reșița. Cupa „Mun
tele Mic” a fost cîștigată de schiorii 
din Recita.

S-ai calificat în finaWe 
campionatelor ite haltere ale R.P1.

Mii sînt doar 10 zile nînă la 
finalele campionatelor înidlviduale 
de haltere ale R P. Romine. Halte
rofilii se pregătesc, parficipînd în 
număr mare în întrecerile care au 
loc neutru calificarea în Taza fi
nală. Recent s-au desfășurat la 
Clui, Osul Stalin și Piatra Neamț 
întrecerile din cadrul fazei fe- 
prfonale

La Orașul Stalin, dună cum ne 
transmite corespondentul regional 
Al. Dincă. au participat concn- 
renti din colectivele Flamura roșie 
și Dinamo. Pe nrimele locurî, nt 
ordinea categoriilor, s-au clasat: 
Orban 235 kg.; Wagner 245 kg.; 
Schuleri 310 kg- T: Munteanu 298 
kg.; Vlădoianu 312,5 kg. și ia ca= 
tegoria grea Benedek 242.5 kg. 
(la „semt-grea“ nu a fost nici um 
concurent).

La finalele de la Constanța re-' 
giunea Clui va fi reprezentată de 
următorii concurenți : Plebea 217,8 
kg.; -Doboș 210 kg.; Barabas 250 
kg.; Eros 282.5 kg.; Szatmarv 245 
kg.; Crețu 292.5 kg. și Cătănie! 
290 kg.

Corespondentul nostru Corneliti 
Nemțeanu din Piatra Neamț ne 
relatează că întrecerile desfă
șurate în localitate s-au bucurat 
de un frumos succes organizato
ric. fiind urmărite de 300 specta
tori. Rezultate : semiușoare : Miwf 
teamu 180 kg.; ușoară: Gabor 
182.5 kg.; semimijlocie : lovu 197,5 
kg.; mijlocie: Bodnariuc 225 kg.) 
semigrea: Crăciun 187.5 kg. Fi
rește, în ceea ce privește rezulta*  
tele, nu se poate spune că între
cerile s-au bucurat de succes, pen
tru simplul motiv că tofi concw- 
remții au obținut rezultate foarte 
slabe.



Spicuiri din activitatea sportivă 
din T£. Mureș

■ O raita pe la colec
tivele și cercurile spor
tive din Tg. Miweș, 
acnm, în pragiad pri
măverii, oferă repor
terului prilej de nu
meroase î now ă ri. 
Este vonba, în primul 
rînd, de o

Șâ
Bl

sflr>e 
rnia- 
cin- 

Mon-

rînd, de 
de realizări 
nifestațiuni 
stea Festivalului
dial al Tineretului de 
la Moscova precum și 
a z"!ei de 1 Mai, pe 
care sportivii din lo
ialitate le întîmpină 
cu însuflețire.

Iată, în cîteva rân
duri, o parte din 
ceste acțiuni.

a-

bertății se amenajea
ză un teren de velei 
și unul de baschet.

Un teren de volei și 
umil de htasdhet se a- 
menajează și la fabri
ca de mobile 1LEFOR, 
din cartierul Mure
șeni; terenuri pe care 
vor activa numeroșii 
mamlri ai secțiilor 
respective, recent în- 
Emțate. Tot 1- 
1LEFQR și-a 
activitatea — 
irul -cercului 
Progresul — 
de tenis de masă, cu
prinzi nd 24 de mem
bri care se pregătesc 

îndrumarea in
voluntar

gărești Voința Textila 
Mureș a inițiat un 
mare concurs de șah 
pe echipe (alcătuite 
din -cile 10 jucători) 
la care participă echi
pe din toate cercurile 
și colectivele sportive 
din Tg. Mureș.

Etapa inaugurala a cafflpinnatylGj 
de voki, wstiWea «r-er întreceri 

disputate

IN CINSTEA
FESTIVALULUI

la 
început 
în ca- 
spor.try 
secția

sportiv

ȘI IN INTIMPINA-
REA ZILEI DE 1 mi

In cadrai cctcuM 
sportiv 
Trustul 
nr. 2“ i 
o secție 
masă și 
chet, iar 
teiierului

„ Locomotiva 
da reparații 

ca lua ființă 
de tenis de 
una 'de bas
in incinta a- 

i din str. Li

sub
st ruetorului 
Erno Szep.

Colectivul
Flamura roșie O.C.L. 
Alimentara a înființat 
o secție de tenis de 
cîmp, unde vor activa 
copiii salariaților 
parțmînd acestui 
lectiv.

Cercul sportiv
cooperativei meșteșu-

In organizarea co
lectivului Flamura ro
șie O.CJ-. Alimentara 
se desfășoară o com
petiție individuală de 
tir intercermiri. Sco
pul acestei competiții 
este pregătirea trăgă
torilor în vederea lor- 
mării unei puternice 
echipe de tir. De a- 

co’ectivul ur

a-
co-

al

semenea,
ganizează tm concurs 
Individual de 
masă și și-a 
re amenajarea 
lui de baschet 
strada Egressî.

loan Pă:iș 
corespondent

tenis de 
propus 
terrmi- 

dîn

Deși majoritatea meciurilor s-au 
încheiat cu scoruri de 3—0 sau 
3—1, et.apa de inaugurare a cam
pionatului republican de volei a 
cunoscut un apreciabil succes. 
Combativitatea componenților inr- 
mațiilar, spectacolele create și 
valoarea tehnică ridicată a uaor 
msciurj au entuziasmat numeroșii 
spectatori care au populat pînă la 
refuz sălile orașelor din provin
cie. Etapa inaugurală poate fi 
consemnată ca nn succes și ca • 
promisiune pentru jocuri din ce 
în ce mai frumoase, mad intere
sante pe care ni le vor oferi for
mațiile participante la înt-ecerea 
pentru cucerirea supremației 
ierarhia voieiului ronunesc.

Fărînd o scurtă trecere In 
vîstă a jocurilor disputate, 
vedea că la fete, în afara 
mafiilor buctrrețtene Dmamo 
Locomotiva, există un evident e- 
chîlibru de valoare care va deter
mina o dispută dirză pentru sta
bilirea clasamertulMi. Afirmația 
este confirmată în primul rînd de 
meciul dintre formațiile Progresul 
C.P.C.S. și Energia M E.E-, în 
care proaspăta promovată. Energia 
-MEJi., a făcut o figură frumoa
să, reușind să țină în șah o for-

în

Ln blocaj dezorganizat facilitează misiussa u~ 
nui atacant. Așa sul petrecut și în această jază, 
în care mingea trasă de Coz (mici a depășii cu 
ușurință blocajul dinamoviștitor Derzsi și Crisiea.

(Foto: I. XVELBER)

Partide spectaculoase Ia baschet
• Deși Cucoș a înscris 39 puncte,

FEJMLINXN
Seria I-a: București: Locomotiva- 

Știința I.C.F. 43-3f (21-27):Or. Stalin; 
Vaința-Pregiesa] Oradea ki-48 (29-29*.

9 
7
6
5

CLASAMENT
33J
4 11
> 1 1
3 15
3 U

0
2
1
2
2

154:137
203:221 
146:137
139:140
139 rm

1. Voința Or. St.
2. Progresul Oradea
3. știința ICF Bac.
4. Locomotiva Bljc.
5. FI. r. Tp. M*uTeș

Seria a Il-a: Oi-afiea: FL 
nergia Buc. 41-SG (M-28); 
Progresul F.B.-Știința Cluj 57-45 (16- 
20.

CLASAMENT
1. Progr. M.l. Buc. 3 3 C 6 167:117 9
2. Energia Buc. 3 2 6 1 133:119 3
3. FL -oșie Oradea 3 1 1 1 147:148 6
4. Știința Cluj 4 1 0 3 165:198 6
5. Pro£T. F.B. B®C. 3 « 12 139US0 4

MASCULIN
Seria I-a: Oradea: Dinsmo-Pro- 

gresul Arta Buc. W-65 £7-36); Cluj: 
FmergiaVednța lași ' 
București: 
(33-27).

Locomotiva P.T.T. a fost învinsă • 
un singur jucător pe teren!

a ieșit în evjdență forma bună în 
care se află echipa timișoreană. 
F.a merita să obțină victoria. In 

itimp ce Energia M_EjE. practica 
un atac pozițional, Încet, căcEnd 
să pună. în vnăcare p? Novatek,

roșie-E- 
Bucnreștî:

Dinamo-Știirrța

CLASAMENT
Buc.
Oradea

im-12 (4S-24);
Cluj 77-50

1. Dinamo
2. Dinamo
3. Progr. Arta Btw.
4. Energia Cluj
5. fHfcața Cluj
6. Voința

5 5 0
5 4 0

352:239 
300:255 
293:342 
271:362 
333:388

15 
13 
11

9
7
5

o 
1 

53 S 2 
S3 • 3 
S 1 «4

____ ,_ 5 0 ® 3 W JK 
Seria’a Il-a: BucuTești: C.C.A.

Locomotiva P.T.T. 56-54 (31-27); Bucu- 
rești: Energia M'.E.E.-Știința Timiș. 
49-49 (1334); CC. diclir.: ”—î-
Dinamc. Tg. Mxares 54 6S

CLASAMENT 
Liuc.

2. Din. TE. Mwreț
3. Loc. PTT Bor.. 
4 Ener, M.E.E Bac.
5. Știința Timiș.
6. Progr. Or. St.

Privind rezultatele de mai sus 
se poate spune ca toate sînt nor

male, chiar și victoria obținută 
de C.C.A. in fața Locomotivei 
P.T.T., deși în ultimele două me
ciuri dintre ete, victoria rrvemse

— după partide spectaculoase — 
Locomotivei. Din cete ptlrn clasa
mente iese în evidență — în spe
cial — comportarea constant bună 
a echipri feminine Voința Orașul 
Stalin. «Te conduce în seria res
pectivă.

Dar iată — pe scurt —cîteva 
amănunte asupra mecririfer din 
etapa de duminică, transmise de 
corespondenții și colaboratorii 
noștri:

Mai înfîi. despre macini Dinamo 
Oradea — Progresul Arta Bucu
rești, pe care corespondentul G. 
Dumitrescu l-a caracterizat drept 
dinamic și dramatic". Intr-ade
văr, dinamoviștii au depășit foarte 
greu și după multă risipă de efort 
ț# Progresul Arta, care a condus 
ta un moment dat cu 12 puncte, 
ce urmare a unui joc foarte bun. 
Dar atunci cînd nimeni nu se mai 
aștepta, încurajați frenetic de su
tele de spectatori, dinamoviștii 
au avut un surprinzător reviri
ment și au reușit să egaleze și 
să învingă. Totuși Progresul Arta 
merita cel puțin un rezultat de 
egalitate

Jocuri spectaculoase și la fel de 
Btrînse pe parcursul celor 40 de 
®«nrte au fost și cele din Bucu
rești. în special Energia M.E.E.
— Știința Timișoara și C.C.A. — 
Locomotiva P.T-T. In primul med.

1. C.C.A.

Or. Stalin: Progresul- 
“ (36-32>

) 315:258 15 
L 363:283 13
• 341-328 10 
» 271:275 9

5 1 1 3 302:325 8
5

5 5 6 6
5 4 0 1
5 2 12
5 12 2
i, -- Z
5 0 0 5 275:338

O fază care ilustrează doua în
cercări: aceea a Luciei Popescu 
(Știința I.C.F.) <%e pătrunde spre 
coșul advers și a Simonei Poenaru 
(Locomotva București) 
iercepta balonul. (Fază 
Locomotiva București 
J.C.F. 43:36)

de a-î in
dia meciul 
— Știința

pătrunderistudenții se bazau pe
și contraatacuri, lucru care de cele 
mai multe ori le-a reușit Mokos 

și Radulescu (S), Ortinschi, S.
Siroe și Novacek țE) au lost cei 
mai buni.

in meciul C.C.A. — Locomot.va 
P.TT. așteptările ins au fost în

șelate: jocul a fost deopotrivă spec
taculos și de un bun nivel tehnic.
Se părea că petetiștii vor reedita 
victoriile obținute în trecut, mai 
ales că ei conduceau la im mo

ment dat cu lt>—5. ca urmare a 
preciziei aruncărilor Ini Cocoș (du- 
nună'ă a înscris 39 puncte) încet 
încet, militarââ pun stăpinire pe 
joc. recuperează din handicap, dar 
pînă la pauză, din cauza aceluiași 
Cocoș, pus în valoare de coleg i 

lui, nu pot egala situația. După 
pauză, jocul colectiv al militarilor 
se dovedește mai bun decit a! Lo
comotivei și în min. 37 scorul este 

,51—51. Cu 68 secunde înainte de 
sfîrșit, tabela de marea] indica bl 
—52 în favoarea C.C.A.. iar cu 2 

secunde înainte de fluierul fina', 
din nou egalitate: 51—54. In acea 

clipă lancutescu (L) ÎJ laulteaza
pe Fodor (C.C.A). Cele două lo
vituri de pedeapsă sînt transfor
mate: 56—51 pentru C.C.A., jucă
torii Loeomntvei n au mai avut 
nici măcar timpul ca in cele două 
secunde ce mai rămăseseră 
jucat să ajungă cu mingea la co
șul advers.

După cum spuneam, meciri!

de

___ a
fost spec taculos. deși cele două e- 

chipe nu s ae arătat la fel de bine 
puse Ia punct ca în toamnă- Din
tre jucători evidențiem pe Nedelea

și L. Pușcașu (C.C.A.), Cocoș 
Liță (L).

In meciul Dmamo București — 
Știința Claj clujenii, au ținut 
piept dinamovițtilor atita timp cit 
au avut cinci jucători pe teren. 
Unul cite unul, studenții pără
seau terenul pentru cinci greșeli 
personale, astfel că în nun. 37" 
meciul s-a încheiat pentru câ ra-' 
măseseră eu nn singur 
teren.

In privința echipelor 
trebuie să evidențiem 
Locomotiva Burureșt: a 
rr.a victorie dm acest 
in dauna studentelor de la I.C.F. 
Meciul a fost interesant ca evo
luție a scorului dar, așa crrm de 
altfel ne-am obișnuit in ultimul 
t:mp ca meciurile feminine, de un 
slab nivel tehnic. In repriza se
cundă, Știința a înscris mimai 9 
puncte. In schimb. Voința Orașul 
Stalin, revelația „Cupri 16 Fe
bruarie, a dovedit că rezultatele 
obținute în cadrul acelei competi
ții nu au fost iutîmplătoare, ci ro
dul unor străduințe încununate de 
suoces. Rămîne ca viitoarele etape 
să confirm*  ascensiunea linerei e- 
chipe din Orașul Stalin.

jucător pe

feminine 
faptul că 
reușit pri- 
canrpionat

mație cu multe ele
mente rutinate. În
trecerea a fost 
foarte disputată și 
a prilejuit afirma
rea unor jucătoare 
tinere ca Nîca Do
rina, o talentată 
ridicătoare și Ște- 
fania Bogea, foar
te eficace în atac.

In această primă 
etapă s-a înregi
strat un eveniment 
demn de consem
nat : Voința Orașul 
Stafin a obținut 
pentru prima dată 
în campionatul re
publican victoria ha 
fața echipei Voin
ța Sibiu. Rivalitatea dfritie 
aceste va'oroase echipe a 
cat totdeauna cîștig 6e cauză 
sibience’.or, care însă, de astă 
dată au trebuit să cedeze, 
după o luptă de-a dreptul pasio
nantă. Specificăm câ dupî trei se
turi, desfășurate într-un oarecare 
anonimat. Voința Orașul Stalin 
conducea cu 2—1 ia seturi și 10—3, 
de unde însă Voința Sibiu a re- 
făcut extraordinar și a hiat con
ducerea cu 11—10. De aci meciul 
a avut o desfășurare dramatică 
și, după o luptă dîrză. Voința O- 
rașul Stalin a cucerit o frumoa
să și meritată victorie. Cele mai 
hune jucătoare au fost Liria Ni- 
sipeanu, Felicia Arhire. .Mioara 
Stanciu, de la învingătoare. Stela 
Boariu, Eugenia Bojiță ș> Maria 
Ștefan de la învinse.

In rest subliniem victoria co
modă a echipei Dinamo București, 
o veritabilă reprezentativă a țării, 
obținută asupra Științei I.C F.. A- 
eeasta a prezentat o formație des
pre care avem eerEtndinea că se 
va afirma foarte curând.

Din meciurile disputate în cam
pionatul republican masculin cel 
mai interesant a fost Știința Arad 
— Știința Chii, două formații în
tre care există o veche și fru
moasă rivalitate sportivă. Ca tot
deauna, uartida a fost extrem de 
disputată și. după cinci seturi de 
luută e»:iizantă. victoria a reve
nit la limită (3—2 la setări și 
15—13 în setul decisiv) studen
ților a.rădani.

Pentru unii, rezultatul de la O- 
rașul Stalin pare surprinzător: 
Energia din localitate a dispus cu 
3—1 de Energia I.O.R. București. 
Dc fapt rezultatul este surprinză
tor numai dacă ținem seama de 
numele unora din cei care alcă- 
tv'esc formația buciireștendor 
(Sușelescu, Wiiwert etc.). Prac
tic însă. Energia I.O.R. a arătat 
că este departe de a alcătui o 
echipă închegată, tn timp ce E- 
nergia Orașul Stalin continuă să

lie o formație valoroasă, omogenă, 
In Capitală, C.C.A. a pășit, în 

sîrrșit. cu dreptul în cam ritma tal 
repuhlican, în treci nd dastul de
comod Progresul I.T.B. Militam 
au făcut un joc mulțumitor,, reu
șind un joc organizat, pasc mai 
precise decât ne 'obișnuise in uldii- 
ma vreme si acțiuni ofensive ho
tar'te. De remarcat că superiori
tatea militarilor a devenit eviderită 
de-abia după ce s-a renunțat la 
jocul în forță. și au fost folosite, 
încă destul de rar, mingile pla
sate și trasul liftat. Cuvinte bune 
avem și despre introducerea lui 
Tiberiu Bcrroș, .un bun , creator, a- 
părător și foarte combativ.

Msniul Dinamo București 
Știința Timișoara a consemnat 
forma bună și progresul înregis
trat fn ceea ce privește 
rea unui ritm susțmirt 
dinamoviști, ca și jocul 
dos, cu mari perspective, 
șorenilor.

Șî ‘aerfm, rezultatele primei e- 
tape:

FE.MI NL\ri Progresul C.PCJ 
București — Energia MEE Buau- 
rești 3—2 (15—9; 9—l.â; 15—1% * 
7—15; 15—9);

Voința Orașul Stalin — Vointa 
Sibiu 3—I (1.5—5; 6—Îs; 15—U: 
18—16);

Dinamo București — Știința 
I.C.F. 3—0 fia 5, 3, E)i

Flarmrra Toșie "Cluj — Progre
sul ATba Tulia 3—0 (la TO, TI, 11):; 

ProgTesnl Cluj — Locomotiva 
București 0—3 (la 12, 1, 2);

MASCULIN :
Ști nța Arazl — Știința. Cluj 

3-2 (15—7; 15—11; 10—ÎS;
3—15; 15—13);

Energia Orașul Stalin — Ener
gia București 3—1 (15—9; 11—15; 
15—4; 15—10);

■CCA — Progresul ITB 3—1
(9—15; 15—10; 15—5; 15—9-);

Dinamo București — Știința Ti- 
mișara 3—0 (la 6, 8, 15);

Știința lași—Locomotiva Bucu
rești 0—3 (la 11, 9, 6);

menține- 
de către 
spectacu- * 
al titni-

ACTIVITATEA LA LUPUS
• A patra >etapă a campionatului 

repitUtfaa de lupte pe echipe se 
cieslășoarâ sîrubătă (la Reșița) și 
duminică (la Bucurați. Tg. Mureș 
și Lugoj).
• La Timișoara s-a desfășurat un 

concurs de lupte pentru juniori — 
„Cupa Orașelor” — la care au par
ti cipat selecționatele Timișoarei Re- 
șiței. Lugojului șt Aradului. Primul 
loc a revenit reprezentativei locale, 
urmată de formațiile Meșiței, Aradu
lui și Lugojului

A apărut
Revista „Cultură Fizică și Sport44 

nr. 3/1967 cu următorul cuprins:

M. PETRESCU: Gimnastica feminină 
în anul olimpic.

V. TEO9ORESCU: Bazele teoretice 
ale tehnicii ocolirilor în schiul 
alpin (I).

M. BARBULESCU: Utilitatea și teh
nica schimbului de oameni în 
apărarea om la om în jocul de 
baschet.

V. DONSKOI: Despre faptica jocu
lui de hochei pe gheață.

T. GEORGESCU: Jocurile dinamice, 
factor important în perfecționa
rea tehnicii.

V. SURUGIU: Despre dublarea în 
atac, apărare și mișcarea în te
ren în joctfl de volei.

A. PABTHENIU: Pe marginea ar
ticolului „Junghiul sportiv**.

G. ZUGRAVESCU: Antrenorii și e- 
ducația sportivii ar.

GH. SUS5U SIRIA NU: Pentru îm
bunătățirea procesului *le  edu
cație fizică în școli.

E. COSTICA: Printre profesorii de 
educație fizică din școlile mixte 

RECENZIE: „Educația fizică în Cla- 
«eie L—TV“.

NOTE BIBLIOGRAFICE

JOC AMICAL DE HANDBAL
Deși campio.iatul republican de 

handbal va începe abia la sfîrșitul 
acestei luni, echipele au intrat încă 
de pe acum în faza finală a pregăti
rilor lor, disputînd meciuri amicale, 
de verificare. Așa după cum ne in
formează corespondentul nostru din 
Reșița, G. Dobrescu, în localitate a 
avut loc partida dintre echipa E.ier- 
gia-Reșița și Recolta JupLolia, în
cheiată cu un scor egal: •-< (4-3). 
Punctele au fost înscrise de Kalef 
(Z). Schutz (2), Ferensehutz (2) și Vo- 
setak pentru reșițeni, și de Vraniar 
(3), Keiser (2), Kotbus, Valeri și Henn 
pentru Recolta Jimbolia.
UN NOU CUES PENTRU ARBITRII 

DE BOX
Judecătorii arbitri de box din Ca

pitală vor urma un curs de speci>- 
lizare. Prima lecție va avea loc 
miercuri la ora 13, în localul CCFS 
(etajul 8). Prezența obligatorie.
A ÎNCEPUT campionatul de 
SCRIMA PE ECHIPE CATEGORIA B 

Duminică a început campionatul pe 
echipe categoria B la scrima. In 
acest an, numărul echipelor parti
cipante a crescut la 12 (în 1959 au 
activat 8 echipe), acestea fiind îm
părțite în dtouă serii, după criterii 
geografice. In prima etapă au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 
Progresul Oradea — FI. roșie Timi
șoara 7 9 la floretă bărbați, 7-9 la 
sahie și 9-7 la floretă femei; Voința 
Cărei — Știința Cluj 14-2 floretă băr
bați. 10 6 floretă femei și 13-3 sabie; 
T.D. București — FI. roșie Sibiu 8-3 
floretă bărbați, 6-10 floretă femei și 
5-11 sabie; Voința București — R- 
nergia București 8-8 floretă femei. 
11-5 floretă bărbați și 12-4 sabie.
CAMPIONATELE INDIVIDUALE »E 
SCRIMA PENTRU JUNIORI AU 

FOST AMÎNATE
Intrucît majoritatea participanților 

la campionatele republicane de ju
niori sînt elevi, biroul comisiei cen
trale d? scrimă a amînat desfășu
rarea campionatelor pentru perîoeda

vacanței de primăvară, de la 9 la 12 
aprilie. Campionatul pe echipe cate
goria A se desfășoară conform pro
gramării inițiale, cu etapa de floretă 
bărbați și femei Ia Cluj, intra 4-6 
aprilie.

ACTIVITATEA ÎNOTĂTORILOR 
BUCUREȘTENI

Duminică dimineața, la bazinul 
FToreasca, înotătorii fruntași s-*u  
prezentat la startul unor probe eu 
caracter de verificare. Au fost alese 
probe pe distanțe mijlocii pentru 
a se urmări rezistența lor în prima 
parte a perioadei pregătitoare. îrffe 
cîteva rerultate: 4CB m. liber
M. Vasiliu (Știința) 5:14,4; F. MeiM 
(C.C.A.) 5:18.6(?); W0 m. liber juni
oare: N-icoleta .Ștefănescu (Șc. șp, 
tin.) 6:00,4; 490 m. bras seniori: U. 
MJOuanu (Locomotevai) 6:49,6; 300 m. 
liber seniori.*  D. Kaminski 
2:20,3(1); A. Mănfloiu (Dinamo) 2:23,>; 
AI. Pepesau (J?inamoj 2:36,5; 200 nu 
fluture seaiori: A. Qanță (Dinamo) 
2:36,0; N. Rujtnsfâ (Dinamo) 2:66,•; 
400 m. bras junioare: Maria lonescu 
(Progr.) 7:02,9; 200 m. spate juniowrC; 
Nicoleta Ștefănescu (Șc. sp. tin.) 
2:53,3 (5L

Sîmbătă seara, tot la b’azinul Fto- 
reasca, înotătorii de categoria a Il-a 
ști a IU a au evoluat în cadrul unui 
concurs de verificare. Au fost î.thbj 
gistrate resultatele: fete: 480 m. liber: 
VasLtica Itrreiuc (Dinamo) 6:30.0; 
200 m. bras: Eda Yost Șt.) 3:20,9: 
Floremtina R^mbosek (Șt.)
66 m. bras: Sabina Riger (Ști) 1:94,3; 
băieți: 190 m. fluture: T. Ghidai l
(Voința) 1:17,6 f9>; 100 m. spartei I. 
Adam (Dinamo) 1:19,6: 66 m. liber; 
C. Patrichi (C.C.A.) 50,6.

Sîmbătă si duminică n-au desfășu
rat meciurile de polo pe apă din ca
drul ,.Cupei Primăverii”, comptfttție 
rezervată echipelor de juniori ®e- 
zultatele:’ Dinamo — C.C.A. U 8-3 
(5-1); Progresul II — Școala sportivă 
tineret 6-i (5-0); Progresul J — Loco
motiva 5-9 (2-0>; C.C.A. I — Corrtbl- 
nata Progresul — $e. sp. Un. 7-2 
(3-2) și Voința — Energia 1-1.



lama pe creasta Carpaților sadei
S-a împlinit o 'rună de eînd trei 

echipe de alpiiniști (Progresul Si
biu, Dinamo și o echipă ă C.C.S.) 
au plecat în cea mai lungă și 
mai dificilă tură alpină de iarnă 
din țara noastră: traversarea, lan
țului sudic al Carpaților (gradul 
5 B.)„

Traseul începe din munții Cer- 
ne.i, trece prin vîrful Godeanu, 
continuă cu masivul Retezat, intră 
prin Valea Jiului în munții Pa
ring, coboară fn Valea Oltului, 

masivul Făgăraș, lung de 
și. continuă cu Piatra 

Bucegi,. la

intră în 
90 km., 
Craiului, 
Sinaia.

După
MSrcea Crăciu:lesei, echipa C.C.S. 
(alzătuilâ din Tudor Florian, Mi
hai Ion, George Atanasia fon 
Chiaiorea,. Gheorghe Crisis*  și 
Stan. Florin.) a intrat în traseu 
direct pa creasta munțilior 
ia. tain , viscoL In. aceste
tiuni, urcușul este foarte
tfupă o Bună buentă de 
furtema die zăpadă devenise atît
de puternică, incit echipa nu a
anal putut continira drumul.

După patru zile, sub un soare 
<tră”iTciter șr cald, și-au deszăpe
zii corturile, au refăcut stricăciu
nile mai ușoare șr... din. nou la 
drum. După alte două iile, echi
pa ajunge între vfrfurile Isvoace 
ți Godeanu, un punct trnrfo orien
tarea e foarte dificilă. De 
echipele plecate în anii trecuți 
parcurgerea aceleiași tare 
răiăcit mai: totdeauna în 
locuri. Echipa C.C.S. trece 
cu bine. înspre vîrful Oștea, -se— 
găetsc, urjm'e echwei Dinamo, 
venită disjrti VJfea Cin». VirfiMT 
Godeanu prițiește pe cei șase .-:i 
un vict fice care Se Late respira
ția, dar și cu peisaje da «evitat.

Din Lcest punct, alpiniștii co- 
boară puțin șr ir.tră în țara de 
hism e niunțrtor R'etezat — lacuri 
ți creste deopotrivă acoperite de 
manfia aibă a zăpezilor. A dona 
zi, ajung Fa cabana Buta și, după 
o- odihnă de o noapte, se nr- 
dreaptă spre vîrfurife Custura și 
Lazăru’ui. înaltul piscurilor

și. continua 
srirșihd îrr

cum ne scrie antrenorul

traseu 
C.ernei 
condi- 
dificil; 
drum,

dtfef, 
în 

s-au 
aceste 

însă

In turele de iarnă, pioietui și coi.foni sint prieteni nedes părți ți 
ai alpiniștilor.

A IV-a SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE DE LA I. C. F
De curfnd s-a desfășurat cea rfe 

a IV-a sesiune de comunicări ștrrn. 
țlTice a cadrelor didactice de la 
Institutul de Cultură Fizică, sesiu
ne care a constituit. de fapt im 
nou bilanț al muncii științifice din 
cactruT ihstitutuhii. Majoritatea lu
crărilor prezentate au fost aîcăttr- 
ite pe baza experienței pedagogice 
șj strîns legate de. practica sportr- 
va, avîrrtf ca scop mrbirrrătățrrea 
activității' de editură fizică'din |a- 
ra ^noastră.

In timpu.l celor trei zile, cit a 
atașat sesiunea. în. sală au. fost preu 
atia-ți , nurneroai profesori, de educa
ție iiz-;Bă și antrenori caae au ma- 
«itastat un interes, deosebi-t pentru 
lucrări, îa special față de referatei» 
susținute de catedrele practice în 
zjua a doua <fe comunicări.

In prima zi, reifrațele susținute 
de catedrele teoretice ari cuprins o 
se lie. xfe.-date noi și. prețioase. Re- 
martOTTfă a fost lirrt4reS- ‘„Moște
nirea Iui &n • țonrenschi.
în aomenfiil educației fizice' 
tfrot. A. Manolache, șeful catedrei 
de pedagogie). în care se arată 
concepția urarelui pedagog ceh 
despre rolul educației fizice în e- 
dr rația, copilului. La. lei de bine 
documentat a fost și referatul : 
„.Aspecte din viața ș. aciicitarea 
lui Gheorghe Mocednn^ ț lector 
die a Mirițeamu de la ca tedră de is
terie și organizarea culturii fizice). 
Prof., Moceanu este prezentat ca 
unul din, pionierii care au luptat 
pentru mtrodticerea educație? fizi
ce în școli și crearea unui conținut 
corcspunzf.t r. Lucrarea: „Unele_

12
C.C.S. a ajuns la

echipe ce au făcut

în posesia primei

alpimșui privesc tăurile înzăpe
zite și. admiră turmele de capre 
negre ce fug speriate la apariția 
acestor oaspeți neebișnuiți. Depar
te, în față, ; se profilează masivul 
Paring, iar jos în vale încețoșat 
în fum de cărbune se văd Pe
troșanii, orașul minerilor. La Pe
troșani echipa s-a odihnit o zi și 
a pornit din nou la drum peste 
creasta munților Paring. La 
martie, echipa 
Sibiu.

Dar celelalte 
firfre timp?

Iată: sîntem 
scrisori trimisă de componență 
echipei de alpinism Dinamo. Ple
cați la 17 februarie de la Hercu- 
lane, cei trei alpiniști (Tudor Hur. 
bean, lan Pușcașu și Nicoiae Ji- 
taru) an avut de înfruntat nu
meroase piedici pe parcurs. De la 
coborirea de pe vîrful Godeanu, 
un viscol puternic i-a ținut pe loc 
pe; cei trei alpirdști. Mai mult, 
din cauza vântului puternic li s-a 
rupt de cîteva ori ccrtuL In ziua 
de 25 februarie ei au ajuns la 
Petroșani de unde, după două zile 
de odihnă, au plecat tot pe viscol 
Și au sosi: la Lotru Ia 2 martie. 
De aci traseul a continuat spre 
Turnul Roșu și Porcești, unde au 
ajuns la 3 martie.

Akrcea Ylădacanu, coresponden
tul nostru din Sibiu, împreună cu 
Marius Constanținescu și Wilhelm 
Herbert, component al echipei de 
alpinism Progresul Sibiu, ne-4r re
latat: .Alptru șt ii de la Progresul 
au primit un prețios ajuta- de la 

Echipa C.C.S., cu care ne-am în- 
tilnilțpe traseu. O bucată -dj dr^ 
ar£>meniimprrkita ștătrț apins la 
Cbîrșia Jăoțrului. A douu zi, echipa 
CJCdS. a plecat pe tfaseui frejba— 
Șec'leșii — Ne~govanul — Bu- 
ceciul — Tălrnaciu, în timp ce s'- 
bienii au plecat peste Valea 17- 
drei — Vîrful Măineasa — cam. 
Porcești. La 15 martie, echipele au 
intrai în masivul Făgăraș, cea 
moi dificilă etapă a turei. Peste 
cîteva zile vă voi trimite noi vești. 
Pină atunci, ta rtvede-e'.

aspecte ale metodicei educației fi
zice, la clasele VI’-VHI.” (asistent 
A. Mogoș). se bazează pe un 
experiment efectuat la clasele 
mixte. Concluziile lucrării arată 
că actualul program de educație 
fizică din școlile elementare și 
medii nu mai corespunde nici ce
rințelor șr nici caracterului mixt 
al școlilor.

Un interesant referat, rod al u- 
nei cercetări de cîteva luni, a pre
zentat asistentul E. Chertes de la 
catedra de teorie și metodică a e- 
ducației fizice: Rezulte tele expe
rimentării organizării gimnasticii 
de producție într-o cooperativă 
meșteșugărească. din București.' 
Lucrarea expune rezultatele buhe 
ob«iute.to.j«Wj.ia:ro<takrii gțn-, 
namcii fle -pcrtfiicție mtr-o Co
operativă de croitorie. Problema 
frământă de mult tjnp pe oamenii 
de specialitate și spenfim că acea- tă 
netă încercare de a introduce gim
nastica de producție în fabrici și 
uzine nu va fi abandonată.

Ir» ziua a doua a sesiunii, cate
drele practice au susținut lucrări 
tine doenmentate. Cu mult interes 
au fost urmărite referatele catedrei 
de jocuri sportive, care au pre
zentat problema specializării timpu
rii în jocul de baschet, voie; și 
handbal redus. Aceste referate im
pun ca problema specializării tim
purii — atît de mult discutată în ul
timul timp — să fie studiată în mod 
amănunțit în fiecare ramură 
sport, fără să mai constituie 
problemă izolată.

Ultima zi a sesiunii a fost

de
o

re

MILAN AKE S PUNCTE AVANS I

O Derbiul campionatului italian 
deofă^uivt duminică de Nîilan^-isde-; 

rul clasamentului — și Fiore» îi na 
— campioana Italiei — a revenit 
primei formații, care își mărește 
astfel avansul în clasament la 9 
puncte! De remarcat revenirea în 
formă a echipei Torino care a cfș- 
tigat derbiul local în fața Juven- 
tusului.

lata acunr rezultatele tehnice :
Milan—Fiorentina 2-0. Lane Ro<ii— 

Interna/Local e 2-1, Napoli—Padova 
1-<J, Roms—Tri ești na 3-1 (dcuă go
luri au fost înăcrise de goigeterul 
campionatului Da Costa. Acesta 
conduce acum eu 18 goluri mar
cate), Spoi—Udinese I-I, Torino— 
Juventas 4-1, Aîalaata—Lario 4-1, 
Genova—Sampdoria 1-1, Palerwo ■ 
Bologna 2-1. Clasamentul : Milan 37 
P-, Fiorentina, Lazio 23 p.. Interna- 
zionale 27 P-, Sampdoria, Napoli 26 
p.. Roma 25 p., Bologna, Juventus, 
Udinese, Spa! 23 p, ~ “
Triestina, Padova 21 
Palermo. Genova 20 
15 p.

Torino 22 p.. 
p., Ataianta. 

p.. IAne Raefil

ST. ETIENNE A 
DATORITA GOL-

DEȘI ÎNVINS, 
RĂMAS LIDER

AVTEA Jl'LUI

• Liderul campionatului francez. St. 
Etienne a ..capotat**  In fața forma
ției din Marseille si deține acum 
primul loc r.tnnai datorită goalave- 
rajului mai bun decît Reims. Deși 
învins, Lens nu a pierdut complet 
Șansele îa lupta pentru, titlu. Ca si 
îh campionatul itarîan, lupta pentru 
evitarea retrogradăru este deosebit 
de pasionantă.

Iată rezultatele tehnice ale*  celei 
de a 27-a etapei Marseille—St. E- 
tienne 4-3» Lyo»—Lens a-?, Reims— 
Strusbeur? 3-1, Ni-e—Monaco
Mete— Tawtevse 4-1 (de remarcat că 
formația învingătoare a reușit per
formanța de a marca 4 goluri ce
lei mai bune apărări a campiona-

-
Racing—Sochaux 3-1. Clasamentul : 
St. Etienne, Reims 28 p., Lens 35 
p.» Monaco 34 p.. Racing, Marseille 
33 p-, Toulouse 23 p., Sochaux, Nice. 
Angers 25 p^ Nlmes 99 p_, 
Sedan 23 p., Metz, Rennes 21 p-

Baschetk2!i?ji asactației Știicta 
pârtiei;» la iuruesi âtefnat.wl 

sMențesc ia IstarM
Universitatea Tehnică din Istan

bul este twaanizatoarea unui . tur
nee intematioBa! atesl de baschet 
care, datorită celor 7 ediții de 
puu acum a devenit traditional și 
bine cunoscut peste eranițele Tur
ciei. La ediția din anat acesta a 
turneului de la Istanbul, care 
poarta numele de „Cupa Recto- 
rală“, și este consacrat numai re
prezentativelor masculine a fost 
invitată și o echipă romină. Fo
rurile noastre de specialitate au 
acceptat invitația Universității 
Tehnice din Istanbul și yor tri- 
fciite ța acesi turneu o selecționată 
a asociației Știința, formată, in 
majoritate. din jucători de la 
Știința I.C.F. ș? Șfnrrța Trmlțofefc 
Lotul nostru, care va fi compas 
din 15 persoane, va părăsi Capi
tala foi dimineața, pe calea aecu- 
lui. Competiția se desfășoară între 
22 șr 24 
în afară 
teșii de 
serie de 
străinătate-.

martie, la ea participînd, 
de două echipe studen- 
baschet 
formații

din Turcia și o 
universitar- dm

zervatâ comunicărilor în domeniul 
fiziologiei, biocnimiei, fizicei și cul
turii fizice medicate. Prin referate 
bine documentat» s-a remarcat ca
tedra de biochimie și fizică. Deosebit 
de valoroase au fort lucrările: „Stu
diul excitabilității neuro-musculare 
in anirensmental sportiv' (prof. dr. 
FL Ltaeanu, șeful catedrei de fi
ziologie) și „Observații și studii a- 
supra încălzirii la fotbal" (lector 
dr. Tr. Dumitrescu), ambele adu- 
cînd date prețioase cu privire 1a 
antrenamentul spcrtțv. Sesiunea T-a 
încheiat cu lucrarea conferențiaru
lui dr. A.N. Ione^cu, șeful catedrei 
de cultură fizică medicală: „Ati
tudinea normală și dificiențele ati
tudinii corpului' Această coiT.urri- 
cyre a tratatjprobfema numărului

(Nlartf fle delțcfetăt' fîft-i în jjînduf 
școlarilor, constatat în urma unui 
control pe teren. Lucrarea reco
mandă în mod insistent practica
rea exercițiului fizic cu caracter 
corectiv în perioada de creștere.

Bilanțul celei de a IV-a sesiuni 
a cadrelor I.C.F. este pozitiv. Ef 
reflectă îmbunătățirea serioasă a- 
tît în activitatea didactică, cîf și 
în cea științifică. Sesiunea a avut 
însă și unele lipsuri, dintre care 
subliniem absența catedrzi de fotbal 

la lucrările sesiunii, precum și fap
tul că — în general — bibliogra
fia consultată a lost suma ă sau, 
în unele cazuri, n-a existat de loc 
(la gimnastică, de pildă). In viitor, 
se impune consultarea unei biblio
grafii mai vaste și în special acelei 
curente, care să contribuie la îm
bogățirea documentării.

EVA LtiPU

CAMP1ONA-

Nancy
Strasbourg 13 p.

PMMA ETAPA
TUL...

UNGARE; Activitatea fot- 
Gficiaiâ din R.P. Ungară

competiției „Campionatul 
■“ la care participa 12 e-

între echipele

revenit eehipei 
__ : “ c:____ __ 

contirrust duminică, 
dispus de Szegerfi 
Vasas S.C. a între

cu 4-0, Pecsi Ba-

• R_P.
haiWifîă _____ ... . __ _____ _ ___
a fost reluată sîrabăt-ă prin desfășurarea ------- . —........... .........
primăverii _____ _ _____ _ __ _
chipe. Primul ioc s-a desfășurat la 
Budapesta " * **
S.C. și Salgotarjani B.T.C. Surprin
zător, victoria a 
oasp? cu socrul de 4-2_ M iciurUe cle 

J campionat au - ------ -
Ferenevaros a
E.A.C. cu 3-0.
cut Dorogi A.C. __ _ _____ ____ I
ranya a învins Honved cu 1-0, Ta
ta banya pe M-TJC. cu 1-fl iar Szom- 
bathely Haladas a terminat la ega
litate. 1-1. eu LFjpesti Doxsa. Dintre 
aceste rezulta te cea mat mare sur
priză o constituie înfrîhgerea echi-

. pei M.T.K. (fosta Voros Lobogo) în 
’ rîndul căreia joacă i a pi

Geiler, B3rzsef, Paîotas, Eidcgkuti, 
Kovacs, frații Szimcsak etc. înfrân
gerea echipei militare nu constituie 
o surpriză, fntrucît în această for
mație nu au figurat decît 4 jucă
tori euito^juți . Maehox Tfclri, pa
lie sk o, Babolcsay.

-
la care participă 14 echipe s-au în
registrat următoarele rezultate •. 
Lofcssaotive Leipzig — Fertsckritt 
Weisesfels 2-1» Vsrwărts Beriin— 
Motor 1-4, Rotation Leipzig—Artivist 
Briesfce Senftenberg 1-*,  Wsmut 
Karl Wferx Stadt—Motov Xwirkou
2-1, Einhert Dresden—Lekcmetive
St end al 4-2, Chem îs HaJBe Leuna- 

I Rotation BafreLs—Berg 4-1, Tinfrine 
I Ei fur:—Motor Jena 1-1

> R. CEHOSLOVACE :
• a â>st -inâKgurat 

fotbal al Cehosl 
etapă s-au înr 
rezultase : Tatxa» Pr —Sanjk
Ostrava W; Duhia Pardubice - 
DuJeIa Fraga 0-2; Slovan. Erat^la- 
vafe-Spartak Softclova Fraga. »-2 ; 
Dynamo Fraga—Rada Hvezda ~ 
tisalava 1-1; Ruda Hverta Brao— 
Spartak Kradeț Kraleve 3-2; Bar.ik 
Kladnc—Spartak Trnava 3-1.

ue

•a-

Ecouri de 
de

la întrecerea cetor mai M jucători 
tenis de masă din lame 

finalelorDin seara
(prin telefon).—

foarte 
deose- 
fearte 
prunul 
își re- 

set-

STOCKHOLM
Cea mai pasionanta finală a edi
ției' d? anul acddta a campiona
telor mondiale a fost iuUtairea de 
sîmp’u feminin dintre prima jucă
toare japoneză Fujie Eguclii și 
jucător rea No. 1 a Angliei, Ann 
Haydon. Eguchi a început 
tare meciul, a atacat cu 
bită siguranță, în serie și 
puternic, cîștigînd detașat 
set. In următorul, Haydon 
vine și la sfîrșit are trei 
baluri dar pierde Ia consecutive. 
-Se părea că setul trei va fi și 
ultimul, Egucb.i avînd un avarptaj 
consistent, insă blondă jucătoare 
engleză se descurcă destul de 
tanc in fața bombardamentei'ui 
adversarei țț acționînd din ce în 
ca mai bine, recuperează, reușind 
chiar să cîștige setul, iar -in al 
patrutea să aibe 20—15. F 
dul japonezei să reducâ 
capul și să egaleze Ia 20, anrind 
și mecibel Totuși, Haydon *te  
cea care cucerește setșl. Ultimul 
set a dat toc Ia o dispu'ă ÎDdir- 
jdă, situația fiind la un moment 
dat egală: 19—19. Hotărirea și 
promptitudinea' în acțiuni a jucă
toarei japoneze îi aduce însă'vic
toria și cu aceasta ți frt?ul mon
dial. ■ '-> •

Finala masculină Qgu»'.ira-Ta- 
naka nu a fost chiar la înălțimea 
așteptărilor, deoarece Ogimura a 
păruit oarecum obosit, ne maL ju- 
cind'țte aoapnjsjfrita jlntuși 
s-aii‘ senimtiar numer 
mare spectacol. Tanaka a cucerit 
titlul suprem după o partidă în 
care a fost superior, demonstrind 
un joc cferteâv, foarte efici.ce, dar 
și apărind uneori Cu mult trio. 
El a acționat extrem ^e rapid, că 
mișcări acrobatice specifice jucă
torilor japonezi. In setul trei ți 
ultimul, Ia scorul de 17—16, pen
tru Tanaka, în timpul 
unei lovituri de atac 
fiind pierdut), Tarwka 
o entorsă și meciul 
trerupt. Deși Tanaka a 
cui vădit handicapat, 
pînă la urmă prin atacuri puter
nice din prima minge să riștige 
setul ți partida

Meciul tinal de dublu femei a 
constituit o decepție pentru cri 
5000 da spectatori, care au urmă 
rit o sntî.nire ainestă, de țăcănea-

irigi de

Executării 
(punctul 

a suferit 
a fost în 
re’uaii jo- 

eî a reușit

Echipa de fotbal Spartak Sokce 
lovo a plecat în Anglia unde va 
susține două întîlntai. Spartak va 
Juca astă-seară «u echipa Chelsea. 
Joi va avea loc al doilea meci cu 
o echipă din divizia IH-a.
• R.P. BULGARIA. — In prima 

etapă -a campiemetuiut de- fotbal al 
Bulgariei s-au. înregistrat următoa
rele rezultate : Ț.D.N.A.—Cerveao
Znaene tStanke Dim i« cave) 2-0; Di
namo Sofia—Narodna Armia Plov
div. 0-6; Spartak Pleven—Udarnik 
Sofia 1-0; Spartak Plovdiv—Loko
motiv Sofia 2-3; Spartak Varna- 
Spartak Sofia M; Minier Dimj- 
trovo—Narodua Armia Varna 2.-0

DIN CAPÎP7ONATUL 
RJ*.  GfflaiKANE

© in prima ligă a actualului cara- 
pienat al R.P. Germane participă 
76 de echipe împărțite în 5 grape i 
patru grupe (Vest, Sud Vest, Nord 
și Sud) de cfte 1(T echipe și o gru
pă alcătuită din 12 echipe fdm Ber
linul. de Vest). In grupa ..Sud-ve^ț4* 
pe primul Ioc se află cunoscuta 
formație F. C. Kaiserslautern in 
care joacă mai mufți internaționalii 
(frații Walter, Mari, Kofelmayer etc-). 
După 25 de etape ■ F. C. Kaiserlau- 
terrr conduce cu 41 de puncte, ui- 
mată de F.C. Saarbrueken ctr 34 
puncte, m etapa de duminica Kai
serslautern a fost învinsă cu 3-1 de 
PhOnrx Ludviksfrafen. rn grupa 
„Nord4 echipa Hzmburger S. V., m 
urma victoriei obținute cu 5-1 fti 
fața echipei Wolfsburg și-a consoli
dat petiția îrr clasament conduci nd 
cu p’mcte,. fiirad arnaata de Hol
stein Kiel cu 31 puncte. In grupa 
,-SUd“ f. C. Niirhberg, fruntașa cla
samentului cu 37 puncte a obținut 
duminică o prețioasă victorie în 
fața echipei Eintracht Frankfurt cu 
2-1. in grupe» .„Vest**  pe primul Ioc 
se află Duisburger S. V. cu 32 
puncte, la egalitate cu fosta cam
pioană a Germaniei, Borussia Dort
mund. In etapa de duminică. Duis
burger s. V. a fost întrecută sur
prinzător, ■ cu y-r de coda^-F clasa
mentului, Dellbriick. In grupa ..Ber
lin Vest- îcpiutuce -Țep-nls Bogussia

° p ine-e, ur^MMldMl feerta 
B.S.C^ eu 27 puncte. IIum.Tiică li
derii au ’ —

tssia 
_  -Jerta 

___  V'jm.-nică II- 
învins Victoria 83 cu 2-0.

*

• Apte 
imilitarU.
• Cantpie natul 

Peru-Chile 1-S.
• ReprezeatiUva secunda de fot

bal a Ceiiostovaciei va susține ăllul 
acesta întrlnirf cu echipele B. ale 
Angliei, U.R.S-S-, Austriei, Poloniei, 
Iugoslaviei. și R. D. Germane. In ve
derea acestor întîliniiri formația va 
fi alcătuită din jucători tinerii avîn-d 
vîrsta pînă Ta 24 ani. Echipa ju
niori a Cehoslovaciei va juca cu 
echipele ' U.R.S.S., Austriei-, R. D. 
Germane, va participa — diipă cum 
se știe — La turneul FIFA și va 
întreprinde un turneu în Islanda.

meciuri: Turei»—S-U.A. a-0 
Tara Galilor—Irlanda 3-1. 

iial de fotbal:

lă, în care doar Mosaczi a ieșit 
din această atmosferă, atacînd 
surprinzător cu reverul, fapt care 
a deranjat vizibil pe Haydon și 
Diana Rowe.

In finala de dublu bărbați vic
toria a revenit pe merit ceho- 
s'ovacilor Andreadis ș» Stipek In 
luptă cu perechea japoneză Ta- 
naka-Oginiura. La această victorie 
rolul principal l-a avut' Stipek, 
care, spre deosebire de jocurile 
făcute în proba de dublu mixt, a 
fost excelent.

Interesantă a fost și finala de 
dublu mixt, în care Eguchi a avut 
o cMitriboție decisivă la victoria 
cup'ului Egucfg-Ogimura asupra 
perechii Haydon-Andreadis.

Probele de consolare au fost cîș-

Gantaer și Pesch au fost elimi
nați, primul de iFrcundorfer ' (în 
sferturi de finală), iar secundul, 
de Peterffi.

HandbaKștii 
de Ia Dinamo Berlân, 
învirgăiorî la Făgăraș

FAGAR.AȘ 18 (prin tctaoaj — 
Numeroși spectatori, din localitate 
ți. din împrejurimi, au asistat du- 
•nirăcă după-amiază la pr®m! 

jc£ fnterriațfona! de handbal dis
putat în Făgăraș: Ditwîto Ber
lin—Energia Făgăraș. După cum 
era de așteptat, victoria a revenit 
incătorHcr berlinezi care au în
vins cn 20—13 (12—2) prfti 
punctele mscriec de Naumann (6), 
Stetfig (5), Diedering (4), Stae- 
dkr (3), Kosche (2) și, respectiv, 
de Graef (5), Schneider (3). Tiscin 
ter II .(2), Marscfsang, Filipes 
și Tischkr I.

Demn die remarcat este faptul 
că partida s-a disputat după noul 
regulament, ceea ce a constituit 
rin ta>n 
Făgăraș 
tiDțeîe.

*, ceea ce a constituit 
prilej pentru echipa din 
de a-și îmbogăți cunoț-

•

V. Lazăr-corespondent
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r Lucrările primei sesiuni 
a celei de a treia legislaturi 

a Marii Adunări Nafionaie a R.P.R.
(Urmare din pag. 1)

tovarășul Constantin Pirvulescu. a propus pe secretarii Marii Adu 
nări Naționale pentru actuala sesiune.

S-a trecut la alegerea prin vot secret.
După pauză, tov. I. Gh. Maurer, vicepreședinte al Marii Adunări 

Naționale, care a prezidat ședința, a comunicat rezultatul votului.
Deputății Balaș Baltagiu, Vida Gheza și Gh. lonescu, in unani

mitate, iar deputatul Ristache Florea cu 414 voturi pentru și 2 voturi 
contra au fost aleși ca secretari ai sesiunii I-a a Marii Adunări Na
ționale.

Apoi, prin vot secret au fost alese cele opt comisii permanent; 
ale Marii Adunări Naționale : comisia economico-financiară. comisia 
pentru agricultură și silvicultură, comisia pentru problemele de apăra
re, comisia de politică externă, comisia administrativă, comisia 
pentru cultură și învățămint, comisia pentru sănătate, prevederi și 
asigurări sociale, comisia juridică.

De asemenea, conform noului regulament de funcționare adoptat 
de Marea Adunare Națională, a tost aleasă prin vot secret o comi
sie de validare, alcătuită din 19 membri, pentru întreaga durată a 
legislaturii.

Marea Adunare Națională a adoptat apoi în unanimitate ordinea 
de zi a sesiunii, propusă de Biroul Marii Adunări Naționale.

Ședința a luat sfîrșit la ora 22. După ridicarea ședinței au avut 
Ioc ședințele de constituire a comisiilor permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale continuă.

(Agerpres)

Turneul echipei de
La sfîrșitul acestei săptămîni își 

va începe turneul în țara noastră 
echipa de fotbal Makedonikos-Sa- 
lonic (Grecia) pe care o puteti ve
dea în fotografia alăturată. Fot
baliștii greci vor susține primul 
lor meci duminică pe Stadionul 
„23 Aueust" din Capitală, în com
pania formației Progresul Bucu 
rești, apoi vor evolua la Sibiu (28 
martie) și la Oradea (31 martie). 
Oaspeții și-au anunțat sosirea pen
tru vineri 22 martie.

Sîmbăta trecută, echipa bucu- 
reșteiană a susținut un nou meci 
de verificare, în vederea jocului 
internațional de duminică. De 
data aceasta, ea a întîlnit pe Pto- 
gresul Oradea de care a dispus 
cu 3—1 (1—0) prin punctele în
scrise de lonescu. Banciu și Oai- 
dă (C. Barta a marcat pentru o- 
rădeni, care au prezentat o forma
ție insuficient pregătită, fără coe
ziunea necesară).

Biletele pentru întîlnirea inter
națională de duminică se vor pune 
în vînzare de mîine dimineață Ia 
agenția Pronosport (Cal. Victoriei 
9), C.C.A., Dinamo. Stadionul Re
publicii (str. Hașdeu). Stadionul 
Progresul F.B. (str Dr. Staico 
viei), Stadionul ,.23 August- (Bd 
Muncii) și chioșcul din str. I. Vi- 
du. Asociațiile pot ridica bilete 
direct de la Stadionul „23 Au
gust", contra cost, pînă vineri la 
ora 14.

Tumeul final al campionatului mondial de fotbal: 
iunie 1958 in Suedia8-29

Recent s-a întru...l ia Paris 
comisia de organizare a celui 

de la Vl-lea campionat mondial de 
fotbal pentru a pune la punct or
ganizarea turneului final ce va a- 
vea loc în Suedia, între 8 și 29 
iunie 1958. La turneul final vor 
participa 16 echipe: 14 calificate 
in urma meciurilor preliminare, 
care se vor disputa pină la sfir- 
șitul anului, plus R.F. Germană 
(deținătoarea titlului) și Suedia. 
(țară organizatoare) calificate 
oficiu.

Sistemul de desfășurare a 
neului final este următorul: 
16 echipe participante vor fi 

cite 4 e- 
sorți, care 

februarie 
griipe me- 

_____ _  ______ după sis
temul campionat, primele două 
clasate calificindu-se pentru sfer
turile de finală. Incepînd cu a- 
-castă fază jocurile sînt elimina
torii

CUM Șl UNDE VOR AVEA 
LOC MECIURILE FINALE

Meciurile din grupa întii se 
vor disputa la Malmoe, Hel- 

sinborg, Halmstad. cele dm grupa 
a doua la Goteborg. Boras. Udde-

partite în 4 grupe de 
chipe prin tragere Ia 
va fi efectuată la 8 
1958 la Stockholm. In 
ciurile se vor disputa 
temui campionat.

dm

tur
cele 
îm-

valla, cele -am grupa a- treia la 
Norrkoping., Vasteras, Eskilstnna 
și Orebro și în sfîrșit cele din 
grupa a patra la Stockholm și 
Sandviken. Meciurile din grupe 
se vor desfășura între 8 și 15 iu
nie. Data de 17 iunie a fost rezer
vată pentru eventuale meciuri de 
baraj care vor avea loc !a Mal
moe. Helsinborg, Goteborg, Boras, 
Norrkoping. Eskilstuna. Stock
holm și Sandviken.

La 19 iunie se vor disputa sfer
turile de finală, la Malmoe, Gote
borg. Norrkoping și Stockholm. 
Meciurile egale se vor rsjuca în 
aceleași orașe la 22 iunie.

Semifinalele au fost fixate pen
tru ziua de 24 iunie la Goteborg 
și Stockholm, urmind ca în caz de 
egalitate ele să fie rejucate la 26 
tunia

Meciul pentru locul trei va avea 
loc fa Goteborg la 28 iunie și fi
nala la 29 iunie la Stockholm.

S-a prevăzut ca în cazul cînd 
echipele nu se pot departaja, me
ciul pentru locul trei să si joace 
Ia 30 iunie și finala la 1 iulie, 
iar dacă va fi necesară o a treia 

la 'întîlnire aceasta să se dispute 
3 iulie.

1.200.000. BILETE PUSE
IN VINZARE

fotbal Makedonikos Salonic (Grecia) Comisia de organizare a decis 
să fie puse în vînzare 1.200.000

de bilete de intrare. Cota pentru

LA VARȘOVIA SAU SOFIA:

Cantonatele europene 
de baschet feminin din 1958

Kecent a avut loc ia Gauting. în 
R F. Germană, reuniunea’ fede
rațiilor naționale de baschet din 
Europa. Cu acest prilej s-a hotă- 
rît ca viitoarea ediție a campiona
telor europene feminine de bas
chet din anul 1958 să aibă loc in 
o>rs>T| Junii mai la Varșovia sau 
Sofia

• Echipeăe selecționate de tenis 
de masă ale Japoniei vor tntre- 
primde peste citeva atle un marc 
♦««eu. Jucătorii Japonezi vor jeca 
săptămina viitoare in Finlanda, a- 
poi ia Berlin. Praga, Budapesta, 
Paria, Londra ți Către. De aseme
nea ei vor evolua La Pakistan. 
Moagkeug ți India.
• In cadrul unui concurs de hal

tere desfășurat ia Moseeva, Ieri 
Vlasov, in vîrstă de 3*  de ani, a 
stabilit un nou record unional ta 
stilul aruncat, reahzind performan
ta de 183 kg. La totalul celor trei 
otfuri Vlasov a realizat MMM k< 
ta categoria grea.
• In seara zilei de 13 martie s-a 

disputat ta Hamburg intllniaea a- 
micală de box dintre repreeentati- 
vete U.R.S.S. ți R.F. Germane. Dfh 
echipa U.R.S.S. nu au ficat parte 
boxerii Enghibarian, Șatkov, Safro
nov ți ceilalți premia ți ai Jocurilor 
Olimpice de ia Melbourne.

Tinerii boxeri sovietici s-au com
portat totuși remarcabil, reușind ad 
termine la egalitate : 1*-1»  eu pu
ternica formație germană. Cea mai 
rapidă vieterie a reuniunii a lost 
realizată de „greul" sovietic Abra
mov, care l-a învins prin k.o. in 
prima repriză pe germanul Ians- 
een. (Agerpres).
• Sîmbăta și duminică patru re

prezentative masculine de baschet 
ale Franței au susținut intilntri In 
compania naționalelor Spaniei, por
tugaliei, Angliei și Germaniei occi
dentale. Francezii au învins in pri
mele trei meciuri, suferind o in- 
fringere in fața baschetbaliștilor 
germani.

• Jacques Anquetil, ciclistul f.-an- 
eez cunoscut prin performanțele 
sale in probele contra cronometru, 
a ciștigat cursa pe etape Paris—

Nisa cn un avans de 2S secunde a- 
supra belgianului Keteleer. Louison 
Babet s-a clasat pe lacul ă.
• Echipa de rugbi XV a Angliei

a cișHgat „turneul celor 3 națiuni*-,  
invtngind — in ultimul său meci 
<**■  cadrai competiției — ffrmația 
Scoției cu scorul de K-3. A mai 
rimas de disputat meciul Franța— 
Țara Galilor, întîlnire care '
poate schimba doar ordinea 
melor două clasate.
• Intre U și 24 martie se 

desfășura la Zakopane întrecerile 
internaționale de schi pentru ,.Me- 
morialui Bronislaw Czech și Hele
na Marnsarz**.  Și-au anunțat parti
ciparea schiori și schioare din ur
mătoarele țări: Bulgaria, C.'ha- 
slovaela, JLD. Germană, B.P.R., 
Franța, FiManda, Etveția, U.R.S.S., 
Italia, Austria.
• Reprezentativa de box a Ceho- 

sloraetai va pleca zilele acestea In 
Egipt. Boxerii cehoslovaci vor sus
ține 3 întîlniri.

mai 
nlti-

vor

si ăinătate va fi difuzată prin a- 
genția ‘ suedeză RESO care a 
fost desemnată ca agenție aAir 
cială.

Pe de altă parte comisia a ho
tar't că jucătorii care activează în 
străinătate să poată fi selecfio- 
„ați in echipa reprezentativă a. 
fării lor de origine, dacă ei vor 
ubține consimțământul federației 
pentru care sînt legitimați. A- 
ceastă hotărîre va permite Sue
diei, de exemplu, să utilizeze ju
cătorii care se află în Italia, la 
fel cum Franța va putea să selec
ționeze pe Kopa și Bonifaci.

In sfîrșit, comisia a hoftărît ca 
barele porților să aibă forma de 
elipsă.

După retragerea echipei Taiva- 
nului, FIFA a fost avizată de un 
nou forfait: acela al Turciei care 
figura în grupa a doua elimina
torie din zona asiatică împreună 
cn Israelul. Israelul s-a calificat 
pentru a întîlni pe cîștigătorui 
meciului Indonezia — R.P. Chine
ză. Prin urmare, una din aceste trei 

- țări va fi chemată să întîlneasci 
pe cîștigătorul zonei africane (tn 
care figurează Egipt, Sudan, Si
ria, Cipru), acest din urmă meci 
urmind să desemneze echipa care 
va participa la turneul final.

(Agerpres).

Echipa de polo pe apă a R.P.R.
al anuluiexamen international

Vineri seara am asistat la ulti
mul antrenament al lotului repre
zentativ de polo pe apă. M-am 
așezat alături de antrenorul echi
pei, Daroczi, așa cum am făcut-o 
cu aproape 6 săptămîni în urmă, 
atunci cînd pregătirile echipei abia 
începuseră. Nici de această dată 
Daroczi nu s-a lăsat mult rugat... 
și și-a început mărturisirile: ,,După 
cum vedeți (in bazin lotul fusese 
împărțit în două echipe) _ ne an
trenăm în condiții asemănătoare 
cu cele pe care le vom întilni Ia 
Varșovia. O telegramă sosită mai 
deunăzi — dar. în timp util — ne

Activitatea șahistă internațională
Botvinik a luat conducerea în meciul cu Smîslov 
A început turneul de la Mar del Plata
T. Ghițescu participă la turneul de la Bratislava

k 
k 
k

întrerupt pentru citeva zile din 
cauza îmbolnăvirii lui Smislov. 
meciul pentru campionatul mondial 
de șah a fo*t  reluat cu desfășura
rea partidei a V-a. S-a jucat din 
nou o variantă a apărării indiene 
vechi în care Bolvinik a ales un 
plan îndrăzneț, jucind într-un stil 
de atac. El a ciștigat un pion, a- 
vantaj pe care a reușit să-l reali
zeze după întrerupere. Cîștigînd a- 
ceastă partidă Botvin,k a luat con
ducerea în meci cu scorul de 3—2.

La 16 martie a început în locali
tatea Mar del Plata (Argentina) 
un turneu internațional de' șah la 
care participă 18 mari maeștri și 
mașștri din URSS, SUA, Colum
bia, Uruguay, Brazilia, Chile și 
Argentina.

După două runde Keres șl Kotov 
și Sanguinetti 
cu cite două

(URSS). Najdorf 
(Argentina) conduc 
puncte fiecare.

♦
Ieri dimineață a plecat spre

Bratislava tînărul șahist Teodor 
Ghițescu. El va lua parte la tradi
ționalul turneu de primăvară care 
se desfășoară în capitala Slova- 
cei

La ediția din acest an vor par
ticipa 15 concurenji: 8 cehoslovaci 
și 7 jucători străini invitați. Intre 
șahiștii cehoslovaci se remarcă 
prezența marilor maeștri Miroslav 
Filip și Karel Opocensky precum 
și a șahiștilor Zitta, Sefc, Kozma, 
Balatny și alți doi al căror nume 
nu ne-a fost comunicat. In rîndul 
invitaților se află alături de Ghi- 
tescu, fostul campion al Poloniei 
Plater, Trinkov (Bulgaria), Erdok 
(Iugoslavia), Tipary (Ungaria), 
Fuchs (R.D. Germană), Pramshu- 
ber (Austria).

Turneul se va desfășura între 
20 martie și 4 aprilie în marea 
sală din Parcul de Cultură și O- 
dihnă. La 31 martie, în cadrul tur- 
neuluî va avea loc meciul de șah 
la 20 mese dintre echipele ora-șelor 
Praga și Bratislava.

Primele loturi definitive ale echipelor de fotbal de categoria A

înștiința că bazinul care va găzdui 
întîlnirile noastre cu jucătorii po
lonezi și germani este de dimen
siuni reduse: 25 m. lungime și 12 
m. lățime. Așa stînd lucrurile, con
sider că meciurile din cadrul tur
neului vor suferi mult din punct 
de vedere al calității lor, al spec
tacolului pe oare acest ioc l-ar 
putea oferi în coadițiuni normale. 
Pe echipa noastră, formată din 
jucători rapizi, mobili, capabili să 
desfășoare un ioc elastic, modern, 
o va dezavantaja, desigur, spațiul 
redus al terenului de joc. Asta nu 
înseamnă însă că noi nu am trecut 
la... contra-măsuri. Pe ,.micuțul’ 
Novac îl vom utiliza centru avan
sat, poziție din care va produce 
multe clipe grele apărătorilor 
care-l vor supraveghea". Și parcă 
pentru a exemplifica la fața locu
lui, Novac, deși într-o poziție in
comodă, zgudui serios bara trans
versală a porții apărate de dilna- 
movistul Biro. l-am reamintit 
maestrului Daroczi că în primei*  
noastre convorbiri, considera tur
neul de la Varșovia ca deosebit 
de util. „Este foarte adevărat, și 
îmi mențin părerea. Condițiile vi
trege de joc nu vor diminua cu 
nimic aspectul utilitar. Am mai 
spus și o repet, ainul acesta vom 
susține numeroase întîlniri inter
naționale cu echipe de mare va
loare (In cadrul turneelor de ka 
Moscova și Zagreb) și turneul 
acesta, de care ne mai despart 
puține zile (n.n. turneul se des
fășoară între 22—24 martie), a 
pare pentru mine Și pentru jucă 
ttorii pe care-i antrenez ca o pri
mă etapă în p’iainul nostru de pre
gătire".

In încheierea discuțiilor 
cu antrenorul Daroczi, am 
o stratagemă. I-am spus că din 
cei 14- jucători care evoluează 
acum în fața noastră, la Varșovia 
nu vor putea juca mai mult de 7 
oameni. Daroczi a zîmbit și inț«- 
legînd că dorim să cunoaștem 
formația probabilă pe care o vom 
utiliza îfț meciurile cu echipele 
R. P. Polone și R. D. Germane 
ne-a răspuns: „Notați-o: Mari
nescu, Zahan, Bădiță, Simon, 
Iosim, Novac și Szabo".

noastre 
Încercat

C.G.A. (antrenori: llie Savu și 
N. Petrescu): C. Toma. 1. Voine- 
scu. V. Zavoda, N. Dragomirescu. 
A- Apolzan. V. Dumitrescu. Tr. 
Ivănețscu. St Onisie. E. Jenei. Gh. 
Staicu, T. Bone, I. Bibere. C. Ca- 
coveanu, V. Moldovan, Gh. Con
stantin, A. Ghibea, I. Alexandre- 
scu. L Bukossv. Fr. Zavoda. Ma 
rin Marcel, A. Costea, N Tătaru, 
Gh. Nertea.

DINAMO BUCUREȘTI (antre 
nori: A. Niculescu și N. Vilcov): 
I. Uțu, Gh. Cozma, C, Popa, M 
Izghireanu, I. Lazăr, I. Szoko, 
FI. Acighel, V. Călinoiu. Al. Va- 
sile, I. Nunweiller. O. Boian. D 
Niculae-Nicușor, R. Lazăr. Ai

Ene. V. Neam. L. Koszegy, l. 
Suru. V. Anghel.

ȘTIINȚA 
nor: Stepan 
Zbircea. O. 
V. Pajn, M. 
P. Cojereanu. C. Tănase. I. Gir 
leanu. I. Ciosescu, N. Venturini. 
I. Filip. I. Borcș. I. Lereter. G- 
Manciu. S. Andreescu.

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 
(antrenori: Fr. Ronai și Bazil Ma
rian): Gh. Dungu, Fr. Szilagy, N. 
Dodeanu, D. Macri. I. Greavu, D 
Vărzan, V. Stancu, L. Bodo, I. 
Langa, A. Neamțu, V. Copil, V 
Seredaj, Gh. Ene, I. Olaru, N. 
Georgescu, Florea Virgil, Șt. Fi- 
lote, N. Raab.

T1MIȘOARA (antre- 
Eutin): P. Curcan, I. 
Brînzei. L. Florescu, 
Apter. V. Codreanu.

DINAMO ORAȘUL STALIN 
(antrenor: V. Mărdărescu) : I.
Bucur. D. Stamate. Tr. Moarcăș, 
D. Furnea, E.m. Weber. L. Sakacs, 
C. Cincu. Șt. Hidișan, V. Florescu. 
N. Mihai. C. Radulescu, 1. Sza- 
kacs. Eftimie Haralambie, Gh. 
Nifulescu, N. Campo, C. Hulea, I 
Csegezi.

ENERGIA MINERUL PETRO
ȘANI (antrenor: Andrei Șepci)- 
A. Crîsnic. S. Gram, Gh. Romo 
șan. P. Vasiu, I. Panait, A. Go
man, Al. Dan, I. Deleanu. Em. 
Farcaș. V. Tîrnoveanu, 1. Moldo
van. V. Gabor, I. Sima. T. Para- 
schiva, Al. Florea, St. Czako, V. 
Găină. M. Crăaiun, M. Oanea. I. 
Pîs, T. Niculescu.

Campionatele internaționale 
de tenis ale Egiptului

Zilele trecute au început la 
Cairo campionatele inljernațiouale 
de tenis ale Egiptului. O mara 
surpriză a fost înregistrată în 
proba de simplu, tînărul jucător 
polonez Licis eliminîridu-1 din 

concurs pe italianul Maggi. Cam
pionul belgian Washer l-a întrecut 
cu 2—0 (6—3; 6—0) pe Skoneckt 
(R. P. Polonă), iar cuplul Skone- 
cki (R.P. Polonă) — G. Viziru 
(R.P.R.) a pierdut cu 1—2 (2—•; 
6—4; 4—6) în fața perechii Reyes 
(Mexic) — Washer (Belgia).
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