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Lucrările primei sesiuni 
a celei de a 3-a legislaturi 
a Marii Adunări Naționale 

au luat sfîrșit

Un aspect de la 'lucrările fesiunii ce. lei de a 3-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

(Foto: AGERPRES)

Vineri au luat sfîrșit lucrările primei sesiuni a celei de a 3-a 
legislaturi a' Marii Adunări Naționale.

Ședința de vineri a avut la ordinea de zi. legea de organizare 
și funcționare a sfaturilor populare.

In loja din dreapta incintei au luat loc tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, general de armată 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Iosif Chișinevschi, 
Miron Constantinescu, general colonel Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, general colonel Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Alexandru Birlădeanu, Janos Fazekaș, Vla
dimir Gheorghiu.

In loja din stingă incintei au luat loc tovarășul dr. Petru 
Groza și membrii Prezidiului Marii Adunări Naționale.

Ședința de dimineață a fost prezidată de tov. Tiță Florea, vice
președinte al Marii Adunări Naționale.

Tov. Petre Costache, ministrul pentru problemele organelor 
locale ale administrației de stat, a prezentat expunerea asupra pro
iectului de lege de organizare și funcționare a sfaturilor populare.

Ședința a fost suspendată apoi pentru a da timp comisiilor ad
ministrativă și juridică, reunite sub președinția deputatului Gh. Vi- 
drașcu, să dezbată proiectul de lege.

La redeschiderea ședinței lucrările au continuat sub președinția 
tovarășului Constantin Pîrvulescu, președintele Marii Adunări Na
ționale.

Deputatul Gh. Vidnașcu, președintele comisiei administrative, 
a prezentat raportul comisiei, recomandând Marii Adunări Naționale

(continaare în pag. a 8-a)
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Campionatele republicane de schi pentru juniori
POIANA STALIN 22 (prin te- 

lefon de la trimisul nostru). — 
In cea de a treia zi a campiona
tului republican de juniori 
se desfășoară pe

de juniori, care 
pîrtiile ^fn Poia

na Stalin, „viitorul” schiului nos
tru și-a disputat țntîietatea în cea 
mai tehnică probă alpină: slalo
mul special.

Ca și In silele precedente ate a- 
cestor interesante întreceri, cerui- 
tul a constituit unul din factorii 
principali pentru desemnarea câș
tigătorilor. Așteptată eu justificat 
interes, proba de slalom special 
rezervată băieților s-a soldat cu 
victoria reprezentantului asocia

ției Progresul, Cornel Tăbăraș. 
Obținînd cel mai bun timp în pri
ma manșă și mergtnd corect și 
calculat in cea de a doua. Tăbă
raș a reușit să-și înscrie pentru 
prima oară numele pe lista cam
pionilor de juniori ai R.P.R. Ra
du Banu și Kurt Gohn, schiori 
care participau cu justificate pre
tenții la primul loc, au mens ex
celent cea mai mare parte din 
traseu, dar apoi s-au „încurcat” 
de citeva ori și, fiind penalizați cil 
5 Secunde, au trebuit si se mul
țumească doar cu locurile 3 și res
pectiv 4. Campionul probelor de 
coborîre și slalom uriaș, Gh. Bă
lan, a mers în nota sa obișnuită, 
oc lipind un meritat loc 2.

In proba rezervată fetelor, Ger
trude Lexen a cîștigat — dar nu 
fără emoții — al treilea titlu de 
campioană a R.P.R. pe anul în 
curs. Din mănunchiul celor 8 par
ticipante, doar Mihaela Gh*oarcă 
și Rodica Bucur (care a obținut

(Progresul) campion republican de juniori IțCornet Tăbăraș 
slalom special.

timp în pri-

astăzi pe Stadionul Republicii

Un ultim examen pentru C. C. A., Locomotiva, 
Dinamo București și Dinamo Orașul Stalin

Finalele „Cupei Festivalului” sînt 
așteptate cu viu interes, atît de 
spectatori cit, și de cete patru e- 
chipe participante, care consideră 
că de data aceasta vor face o ve
rificare mai concludentă a formei și 
posibilităților lor înainte de înce
perea activității competiționale.

— „Dorința mea s-a realizat — 
ne spunea la antrenamentul de joi 
antrenorul dinamoviștilor bucure- 
șteni, Angelo Niculescu. — laUi-ne 
în finală cu C.C.A. îmi pare rău 
că nu jucăm cu formația consacra
tă a C.C.A.-ului, cu care ne-am în
fruntat de atîtea ori anul trecut, 
dar trebuie să recunosc că si cu 
echipa de speranțe vom avea de 
furcă. Ceea ce mă interesează în 
primul rînd, este că ambele echipe 
joacă deschis și, deci, finala are 
perspective din cele inai frumoase 
ca spectacol. Șl sper că de data 
aceasta, vom practica un fotbal la 
înălțimea așteptărilor*.

Cu același mare interes așteaptă 
partida de azi și jucătorii militari, 
care doresc să-și înscrie în palmares 
și numele „Cupei Festivalului*. Ei 
speră să realizeze acest lucru cu 
formația următoare: TOMA-DRA- 
GOMIRESCU IVANESCU. DUMI- 
TRESCU-JENEt, BONE-CACOVEA- 
NU, V MOLDOVAN, BU- 
KOSSY. GH1BEA, COSTEA. Di- 
namoviștii vor opune „unsprezece"- 
lui de mai sus echipa lor mai bună 
în acest moment: COZMA-AL. VA- 
SILE, 1. LAZAR, IZGHIREANU- 
CALINO1U, NUNWEILLER-BO- 
IAN, NICUȘOR, ENE, R. LAZAR, 
V. ANGHEL (SURU).

In finala pentru locul 3. Dinamo 
Orașul Stalin are prjma șansă. Fe
roviarii au numeroase indisponibi
lități (Dodeanu, Maori. Langa, une, 
Copil, Seredai și Georgescu), ast
fel că sînt nevorți să alinieze o for
mație completată cu elemente de 
la Locomotiva M.C.F.: DUNGU- 
CR1STESCU, STANCH, GREAVU- 
BODO, NEAMȚU (VARZAN) VIR
GIL, LEAHEVICI, FILOTE, MAF- 
TEUTA. MIL EA. Dinaaioviștii vor 
alinia echipa obișnuită: BUCUR- 
SZAKACS II, HULEA. CINCU- 
H1DISAN. CAMPO-MIHAI. RADU
LESCU. SZAKACS l CSEGFZI, 
EFTIMIF

Programul cuplajului de azi de pe 
Stadionul Republicii este următo
rul •

Ora 14,30 : Dinamo Orașul Sta- 
lin-Locomotiva, arb. N. Mihăilescu.

Ora 16,15: C. C. A.-Dinamo, 
arb. V. Măicănescu

★
IntrecesSIe din tară în cadrul 

„Cupei Festivalului" au continuat 
și săptămîna aceasta. Astfel, joi 
la Orașul Staljn s-au înregistrat 
rezultatele : Energia Uz. >?act - Sel. 
orașului 4-9 (0-0). Au marcat: Ursu, 
Comșa, Seuleanu și Tamaș; Ener
gia Steagul Roșu-Energia 131 6-0 
(1-0). Au marcat: Ciripoi, Proca 
(2) și David (3). Finala se dispută 
mfine între Energia Steagul Roșu 
și Energia Uz. tractoare, în des
chidere la partida internaționala 
de handbal Dinamo Berlin-Dinamo 
Orașul Stalin, (corespondent Gh. 
Mîzgăreanu).
La Baia Mare, tot joi: Energia

Săsar-Energia Phonix 4-0 (1-0), E- 
nergia j — - - - - • - -
3 0 (1-0).
incepe la 
echipele :

Mai-Energia Baia Sprie
In turneul linal, care va
27 martie, vor particip-a 
Energia Trust Miner B. 

Mare, Dinamo I B. Mare, Energia 
Săsar, Progresul S. Mare, Recolta 
Sighet și Recolta Cărei, (corespon
dent V. Săsăranu).

Ultimul examen

de altfel cel mai bun 
ma manșă) au avut o comportare 
care lasă se se întrevadă reale 
perspective de progres. Iată șl 
rezultatele tehnice înregistrate în 
această probă: băieți: (lungimea 
pîrtiei: 300 m.; diferență de ni. 
vel: 150 m.; 40 porți; zăpadă u- 
rnedă); 1. Cornel Tăbăraș (Pro
gresul) 88.8 — campion al R.P.R.; 
2 Gh. Bălan (Recolta) 93,5; 3. 
R. Banu (Progresul) 
Gohn (Energia) 94,9; 
șaru (Voința) 95,0; 6- 
(Știința) 101,9. Fele: 
Loxen (Știința) 
nă a R.P.R.; 2. 
(Voința) 109,4; 
(Știința) 116,0; 
(Progr.) 116,9; 
(Voința) 126,1.

La combinata 
samentele au următoarea înfăți
șare: băieți: 1. Gh. Bălan 3,17 p.;
2. C. Tăbăraș 4,46 p.; 3. R. Banu 
17,82 p. Fete: 1. Gertrude Lexen 
0 p.; 2. Rodica Bucur 17,11 p.;
3. Edith Horvath 22,72 p.

Titlul de campion de juniori al 
R.P.R. Ta combinata nordică a fost 
cîștigat de reprezentantul asocia
ției Voința, Klaus Schemihger, 
care a totalizat 430 p. Pe locurile 
următoare s-au clasat: C ’Batoia

94,4, 4. K.
5. A. Bătu
H. Schmidt
I. Gertrude
— campioa107.2

Mihaela Ghioarcă
3. Utta Speck

4. Rodica Bucur
5. Edith Horvath

de 3 probe, cla-

(Foto: L. TI BOR)
425,7 p.; D. Konig (E«(Progr.) r~ . . ~ “■ _

nergia) 406 p.; Gh. Mehez (Voim 
ța) 390,9 p.

★
Astăzi (n.r. ieri) dimineața, 

pîrtiiile de fond din Poiana Ruia 
au găzduit ultimele întreceri din 
cadrul campionatului republicau 
de juniori: ștafetele 4x5 și 3x3 
km. Ștafeta masculină a asocia
ției Voința, datorită valorii com- 
ponenților ei, a cîștigat proba de 
4x5 krn. fără emoții și totodată 
și titlul de campioană a R.P.R. 
pe anul 1957. In proba de 3x3 
km. fete, disputa a fost mult 
mai strîusă, deoarece valoarea 
echipelor participante era sensibil 
egală. încă din primul schimb, 
lu-pta pentru primul loc a devenii 
pasionantă. Soarta cursei a fost 
decisă în u'timul schimb, cînd 
Mioara Shnion a predat «Lafeta 
coechipierei sale, Anelise Biles, 
cu un avans de aproximativ 3 se
cunde față de echipa asociației 
Recolta II. Această diferență a 
fost menținută de Biles și odată 
cu trecerea liniei de sosire echipa 
asociației Voința a fost dedaratS 
campioană a R.P.R. pe anul fa 
curs. Iată rezultate'® tehnice; 
4x5 KM.: 1. Voința (I. Bogdan, 
G. Oprea, D. Bădescu, Pt Dinu) 
lh 40:25,0 — campioană a R.P.R.;
2. Energia lh 43:17,0; 3. Progresul 
lh 49:25,0 (rec. pîrtiei Din-u Pe- 

>tre 23:53,0). 3x3 KM.: 1. Voința 
(Karin Roth, Mioara Simion, Ane
lise Biles) 56:31,0 — campioană 
a R.P.R.; 2. Progresul 57:17,0;
3. FI. roșie 57:52,0 (rec. pîrtiei 
[olanda Balaș (Progr.) 17;38,0).

1ON OPRESCU

înaintea începerii sezonului..,
(In bănci, de la stingă: Ozon, Căiinoiu, Cacoveanu. Bone, Filote 

Stancu, Hidisan si Mihai).
Desen de -NEAGU RADULESCU

Au început întrecerile finale 
ale Spartachîadei de iarnă

întrecerile finale ale celei de 
v a doua ediții a Spartachiadei 
< de iarnă a tineretului au intrat 

în faza finală.
Oradea (tenis de masă și ?- 

șah) „și Iași (trîntă) au primit 
de citeva zile oaspeți dragi, 
reprezentanți a sute de mii de 
tineri și tinere de pe întreg 
Cuprinsul țării; angrenați în 
această largă competiție de 
masă, care iși dispută titlurile 
de campioni ai competiției la 
diferite probe.

Citiți în pagina â- II a a zia
rului relatările Trimișilor noș
tri la Oradea și Iași* de la pri
mele »ile ale întrecerilor fi

nale.



A VENIT
PRIMĂVARA!

Intr-o atmosferă însuflețită 
au început joi finalele Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului. 
Relatările itimișilor noștri sub
liniază succesul deplin de care

se bucură această largă com
petiție de masă și buna Pre
gătire pe care o dovedesc țină- 
liștii.

La tenis de masă și șah
’ ,ORADEA, 22 (prin telefon de la 
irimisul nostru). — Cu multă ne
răbdare cei peste 100 de tineri și 
tinere, participant! la finalete de 
tenis de masă ale Spartachiadeî 
de iarnă a tineretului, au aștep
tat festivitatea de deschidere a în
trecerilor, care a avut loc joi di
mineață. Tov. Gheorghe Bango, 
secretar al Comitetului orășenesc 
U.T-M. Oradea și președinte al co
misiei de organizare a vorbit par- 
ticipanților despre importanța 
competiției și declarînd deschise 
finalele a urat succes deplin tutu- 
ior participanților.

De la bun început trebuie să re
marcăm atmosfera de entuziasm 
tn care se desfășoară întrecerile 
și numărul mare de spectatori 
care țin să urmărească desfășura
rea fiecărui joc. Tot astfe] trebu
iesc remarcate buna pregătire șî 
dîrzenîa concurenților. O deose
bită impresie a făcut celor pre- 
zențr tînărul Ion Petcu (reg. Con
stanța). In compania lui Ludovic 
Siito (reg. Oradea) — care a fo
losit cu mult succes o paletă cu 
burete — el a susținut cea mai 
inimoasă partidă. Pînă fa urmă 
"Petcu a reușit să cîștige la limită: 
■3—2 (19—21, 21—16, 21-17, 19— 
•21, 21—19).

lată concurenții care se vor în
trece în sferturile de finală : Toma 
Major (RAM), Ștefan Săvescu 
(reg. Iași), A. Ardcleanu (oraș 
București), Ion Petcu (reg. Con
stanța), Constantin Ciutea (reg. 
Cluj), J. Kucikian (oraș București), 
Enrilian Sabău (reg. Oradea) și 
S. Moldoveanu (reg. Hunedoara).

Mai slabe, în ce privește pregă
tirea tehnică, au fost fetele. S-au 
calificat în sferturi de finală ur
mătoarele concurente: Anca Pe- 
trovici (reg. Craiova), Lucia Tin- 
della (reg. Baia Mare), Fani Fir- 
thel (oraș București), luliana Ku
gler (reg. Timișoara), Doina Ba. 
dea (oraș București), Maria Dn- 
țescu (oraș București), Magda 
JWenyhard (reg. Oradea) și Ar- 
JBiza Simulei (reg. Cluj).

La dublu băieți se vor întîlni

La Reșița a avut loc
CAMPIONATUL DE GIMNASTICĂ AL ȘCOLILOR PROFESIONALE 

ORGANIZAT DE ASOCIAȚIA „ENERGIA”
’ La Reșița S-a desfășurat auom- 
tiiică finala pe țară a campionatu- 
iiui de gimnastică al școlilor pro
fesionale, organizat de Asociația 
Energia. L'a campionat au luat 

,parte clștigătorii fazelor de zonă. 
^Campionatul s-a bucurat de o 
rmare popularitate printre sportl- 
■vii „cetății oțelului'" care au fost 
iprezenți în ruimăr impresionant 
'.la locul de disputare a întreceri
lor, sala grupului școlar din loca- 
Jitate.

Iată și clștigătorii probelor:
PROGRAMUL I echipe-băieți- I. 

ISc. Prof. Iosif Rangheț București; 
‘.2. Sc. Prof. Electrotehnica Timi
șoara; 3. Sc. Prof. Plopen!.

Echipe-Fete: /. Sc. Prof. Săcele; 
:2. Sc. Prof. Iosif Rangheț Bucu- 
[rești; 3. Sc. Prof, de Construcții 
Brăila.

INDIVIDUAL — FETE (para
lele și sărituri): Sofia Dufulesca 
(Sc. Prof. Electromagnetica Bu
curești) ; (sol și bară) : Nicuhna 
£oia (Sc. Prof. Petroliferă nr. 1 
Cimpina); (bîrnă): Anica Tudor 

{(Sc. Prof. Petroliferă nr. l Cim- 
pina; (inele): Georgeta Boroș (Sc. 
ijProf. Petroliferă nr. 1 Cimpina).

INDIVIDUAL — BĂIEȚI (sol): 
tti Mihăilă (Sc. Ptp[. Metalurgică

• ••

în semifinale reprezentanții re-: 
giunilor Oradea, Constanța, RAM, 
și oraș București, iar la fete re
prezentantele regiunilor Baia Ma
re, Stalin, Bacău și Oradea.

întrecerile se desfășoară în sala 
Școlii mixte pedagogice și vor 
continua sîmbătă toată ziua și du
minică dimineața.

Două aspecte sînt caracteristice 
pentru întrecerile finale la șah, 
care se desfășoară în sala de sport 
a întreprinderii poligrafice Bella 
Breiner: prezența in concurs a u- 
nor participante foarte tinere (E-

la
IAȘI. 22 (prin telefon de la Iri

misul nostru).
lașul i-a primit sărbătorește pe 

cei 64 de participanți la finalele 
de trîntă din cadrul Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului. Concu 
rentii au rămas viu impresionați 
de organizarea asigurată întrece
rilor, de felul în care comisia de 
organrzstfe a știut să rezolve din 
timp toate amănuntele de ordin 
tehnic. In plus, sala de sport a 
colectivului Voința, cea mai mo
dernă sală din localitate, a cunos
cut în prima zi de concurs o ani
mație deosebită.

După cum era de prevăzut, 
întrecerile au fost în general de 
un bun nivel tehnic, în ciuda fap
tului că protagoniștii întrecerilor 
sînt tineri cu puțină experiență 
în sport.

Au deschis întrecerile tinerii 
loan Vervelea (reg. Suceava) și 
Vasite Nicoară (reg. Baia Mare), 
care s-au întîlnit în limitele categ. 
de 57 kg. întrecerile au continuat 
toată dimineața și după-amiază.

Din numerosul grup de finaliști 
remarcăm pe Constantin Asofiei 
(reg. Iași) și Ion Aldea (reg. 
Stalin) ambii luptători în cadrul 
categ. de 57 kg. și care au dove
dit multă tenacitate. Excelent s-au 
comportat și tinerii Grigore Ma
rin (reg. Pitești) și Teodor Leu- 
cuță (reg. Oradea).

Printre cei care vor evolua în 
fața spectatorilor ieșeni va fi și 
tînărul colectivist Sigismund 

Blrlad); (paralele): D. Emilian
(Sc. Prof. Met Gh. Dimitrov A- 
rad)i (săritei): D. Zăbană (Sc.
Prof. Met. Gh. Dimitrov Arad)?-- cadrnl căre‘a tifi'gătorii probar 
(cal și bară): R. Hermannspalter au fos^ răsplătiți cu numeroase 
(Sc. Prof. Tractorul Or. Stalin); Plachete și cupe.
(inele): T. Lenart (Sc. Prof. Met. (Gh. Dobrescu-covesp.)

Iată un aspect de la întrecerile finale care au avut loc ia Reșița. 
(Foto: ION ZAHARESCU

milia Kiss — reg. Oradea și Lia 
Dulfu — reg. Baia Mare, ambele 
în vîrstă de numai 14 ani) și nu
mărul mare de tinere talente.

După prima zi de concurs s-au 
calificat pentru semifinale Silviu 
Dobrovăuțeanu (reg. Bacău), La- 
zăr Dumitru (reg. Suceava), A- 
ristide Totolici (reg. Galați) și 
Mihai Popa (reg. Hunedoara) la 
băeți, Felicia lonescu (reg. Pitești), 
Victoria Bobonea (reg. Stalin), 
Ana Bogăție (reg. Cluj) și Mar
gareta Cuțitoi (reg. Craiova).

întrecerile de șah vor continua 
sîmbătă toată ziua și duminică 
dimineața.

Atât la șah cit și la tenis de 
masă festivitatea de închidere a 
finalelor va avea loc duminică la 
prirtz, ci nd vor fi decernate dșii- 
gătorilor premii și plachete.

V. ARNAUTU

triata
Keis, de la GA.C. Ghitfalâu (ra
ionul Sf. Gheorghe). care ne-a 
declarat următoarele: „Sint foar
te emoționat, deoarece particip 
pentru prima oară la astfel de 
întreceri. Doreac însă din tot sufle
tul să obțin un rezultat cit mai 
bun, care să facă cinste tovarăși
lor mei din gospodăria agricolă 
colectivă”.

Întrecerile vor continua sîmbătă 
toată ziua și duminică dimineața, 
cînd vor fi cunoscuți campionii la 
toate cele șase categorii.

ELENA MATEESCU

D. D. F. Iată inițiale bine cu
noscute oricărui cinefil, care 
le întîlnește pe genericul fie
cărei noi producții apărute pe 
ecran: D.D.F. (Direcția difuzării 
filmelor), prezintă... De data a- 
ceasta ne asumăm noi rolul de a 
prezenta filmul... rodnicei activi
tăți sportive desfășurate în ca

drul D.D.F., cerc sportiv fruntaș 
al colectivului Progresul Arta. Și 
sperăm că acest film, de scurt 
metraj dar bogat în fapte, își va 
îndeplini rolul de a demonstra că 
în cercul sportiv — subdiviziune 
modestă dar de primă importanță 
a colectivului sportiv — inițiativa 
creatoare a comitetului "de condu
cere poate determina o susținută 
activitate, sportivă de masă.

Ca în orice documentar care 
se... respectă, am putea pre
zenta mai întîi o scurtă secvență în-

Gh. Dimitrov Ar^d).
La încheierea campionatelor a 

avut lac- frumoasă festivitate in

Primăvara a poposii pe me
leagurile noastre mai devreme 
ca de obicei, reînviind întreaga 
natură. Zilele călduroase ale 
acestui sfirșit de martie sînt 
un îndemn și pentru sportivi 
de a reîncepe activitatea. Se
zonul eompetițional care se a- 
propie îi va chema la întreceri 
dlrze și, firește, ei caută să 
fie cit mai bine pregătiți...

..Fotoreporterul nostru L. 
Tibor a „prins" două momente 
sugestive, în care nu e vorba 
de sportivi consacrați, ci de 
un grup de copii care se în
trec voioși pe aleile unui parc. 
Sub razele calde ale unei ast
fel de zile de primăvară nici 
amatorii de șah nu rezistă 
tentației unor partide tn aer 
liber.

D. D. F.—cerc sportiv fruntaș
al colectivului

fățișînd decernarea fanionului de 
cerc snorfi/ fruntaș pe anul 1956, 
în câSrul colectivului Progresul 
Arta. Sau, poiate, unul din suc
cesele înregistrate în participarea 
la competițiile de masă. Sau poa 
te... In orice caz, printr-un artifi
ciu de montaj, timpul se va în
toarce cu vreo do« ani în urmă, 
cînd, în ziua alegerii comitetului 
de cerc, cele trei unități de mun
că ce compun D.D.F.-ul (DRCDF, 
adică Direcția rețelei cinemato
grafice și a difuzării filmelor) se 
puteau laud» cu o- activitate spor
tivă destul de anemică, la fotbal 
și tenis de masă.
J 1 vom vedea apoi pe tov. Leo

pold Pisk, traducător, noul 
președinte de cerc, încercînd pe 
toate căile să cîștige interesul 
masei de salariafi, al organelor de 
conducere și al organizațiilor de 
masă, pentru activitatea sportivă. 
Lucrurile n-au mers ușor, dar, 
prin organizarea unei vii activi
tăți competiționale pe cerc și in- 
tercercuri pe colectiv, salariații 
tuturor celor trei unități au putut 
fi angrenați într-o activitate care 
le-a plăcut. Direcțiunea, comitetul 
de întreprindere și-au spus și ele 
cuvîntul, sprijinind comitetul de 
cerc în organizarea unor manifes
tări culturale care au adus banii 
necesari cumpărării de echipa
ment și închirierii, împreună cu 
Fructexport, a unei baze sport've 
complexe la Iacul Tei.

Ț n ritm accelerat defilează a-
x cum prin fața „spectatorului" 

alte nenumărate secvențe: mai 
bine de un sfert din numărul to
tal al salariaților fac astăzi sport 
în mod continuu, practicînd fot
balul și șahul, tenisul de masă, 
popicele, voleiul și tirul .IJnii din
tre aceștia, ca: D. Sizea, Maria 
Florcscu și Izidor Fein (șah), C. 
Voitițchi, Z. Somogy, Sandu Vic
tor, I. Sofiac (fotbal), V. Robescu, 
Rodica Reiter, Aurelia Popescu 
(tenis de masă), L Androne (po
pice) s-au ridicat la un frumos ni
vel tehnic, cîțiva devenind chiar 
sportivi clasificați. Și, cum inte
resul pentru calitate în munca 
sportivă a dat primele rezultate, 
echipa de fotbal a fost înscrisă 
în campionatul raional, cea de te
nis de masă în campionatul de ca- 
lilicare, 10 popicari iau parte la 
campionatul Capitalei. De aseme
nea, o echipă masculină și alta fe-

Progresul -Arta
mininâ de voiai se pregătesc să-și 
facă debutul în campionatul ra
ional.

Ț7 lemente'e componente ale a- 
cestor formații s-au eviden

țiat în cadrul activității sportive 
de masă. „Progresiada", concurs 
de casă desfășurat ainul trecut la 
5 ramuri de spart, a angrenat peste 
120 de tineri și tinere; aproape 
40 de salariați au devenit purtă
tori ai insignei G.M.A. gr. I a- 
nul trecut, jar anul acesta se pre
gătesc să-și treacă normele gra
dului 11. De asemenea, s-a înre
gistrat o largă participare la Spar- 
tachiada de iarnă și de vară.-

(''el puțin cîțiva... metri de 
peliculă merită nenumăratele 

Initiative luate de conducerea cer
cului sportiv: invitarea unor spor
tivi din lotul republican de tenis 
de masă precum și a lotului chi
nez care ne-a vizitat recent țara, 
să facă demonstrații în fața sala
riaților D.D.F.; organizarea de 
manifestații culturale în scopul 
procurării de fonduri; organiza
rea de concursuri de casă dotate 
eu premii; susținerea unor meciuri 
de fotbal cu oficiul din Timișoara, 
totul tinde la stimularea activi
tății. In acest domeniu, al stimu
lării, dar din păcate numai ațît, 
cercul sportiv a primit sprijin și 
din partea colectivului Progresul 
Arta. Și dacă alți cîțiva metri de 
peliculă l-ar înfățișa pe președin
tele cercului sportiv, Leopold Pisk, 
al cărui elan cu adevărat tineresc 
dezminte cei... 6l de ani pe care-i 
numără, vorbind despre perspecti
vele activității sportive de la 
D.R.C.D.F., cuvintele sale ar suna 
cam astfel: „Avem 43 de spor
tivi — adică 10 la sută din numă
rul salariaților — în activitatea 
competițională oficială și tre
buie să le procurăm echipa
ment. in 1957 am mai vrea 
să începem activitatea atleti
că, să inițiem un centru de 
tenis de masă pentru copiii sala
riaților. De asemenea, ne dorim 
un succes deplin la Spartachiada 
de vară și în activitatea sportivă 
de casă, căreia vrem să-i dăm 
aceeași amploare de anul trecut. 
Cu multă muncă și cu mai mult 
sprijin din partea restului de 
membri ai comitetului de cerc și 
din partea colectivului, sperăm să 
reușim"...

V. A.



Orientarea tactică
în ring

D

1

l

e astă dată vrem sa ridi
căm o problemă care, deși 
cunoscută de multă vreme, 

continuă să rămînă nerezolvată : 
necesitatea unei mai bune orien
tări tactice în ring a boxerilor 
noștri. Sînt suficiente cazuri cind 
pugiliști talentați bine înzestrați 
și minuțios pregătiți au pierdut 
întîlniri din cauza unei insufi
ciente dozări a efortului. Să a- 
mintim doar citeva nume : Șerbu 
Neacșu, Toma Constantin, Petre 
Zaharia. Chiar șj un element atît 
de valoros ca Dumitru Gheor
ghiu, care îndreptățește mari spe
ranțe, a dovedit deseori lipsuri 
serioase în această privință.

Atunci cind un boxer termină 
extenuat un meci nu întotdeau
na se poate aprecia că el a tost 
slab pregătit. De foarte multe 
ori pregătirea sa a fost suficien
tă, dar el nu s-a orientat tactic, 
a risipit prea multă energie în 
orimele reprize și în ultima a ter
minat epuizat. Să luăm, de pildă, 
cazul lui Ilie Dragnea. In cadrul 
intîlnirij intre Dozsa-Budapesta 
și Dinamo București, el a cîști- 
gat anevoie un meci în care la 
sfirșitul celei de a doua reprize 
conducea categoric. De ce? Nu
mai din cauză că în loc să se 
mulțumească cu avantajul acu
mulat și să-l „plimbe" pe ad
versar eschivînd și parind, Drag
nea a făcut jocul acestuia, an- 
grenîndu-se înfr-o luptă violentă 
care a dus la epuizarea ambilor 
boxeri.

Aceeași întilnire ne-a furnizat 
și alte exemple negative: expe
rimentatul nostru campion C. 

>7 Dumjtrescu și tinărul M. Biedl 
au pierdut, deși tehnic și-au de- 
pășit adversarii; ei nu s-au o- 

$ rientat tactic pe ring și nu au 
g punctat suficient.
22 In box ajutorul prețios al an- 

trenorilor poate fj dat și >na- 
g intea meciului și în timpul des- 
I) tășurării acestuia (în pauzele 
S dintre reprize). Facem abstrac- Ț1CU SIM1ON

Iubind atletismul, iubești mișca
rea, soarele, lumina, dar cîit de 
puțin din toate acestea găsești în
tre cei patru pereți ai sălii de an
trenament. Lunile de iarnă trec 
greu pentru atleți; ei sînt nerăbdă
tori să iasă pe stadion, să simtă 
zgura răscoljtă de cuiele pantofi
lor. Iată de ce, odăiță cu natura, 
de care este atît de strîns legat, 
atletismul cunoaște și el o ade
vărată renaștere in fiecare primă
vară. Să ne gîndim, de pildă, la 
primul concurs în aer liber, desfă
șurat sîmbăta trecută. Ce afluență 
de concurenți, ce rezultate promi- 
țătoare I Printre participanți, ală
turi de Wiesenmayer și de Savel, 
de Rășcănescu și de Zîmbreșteanu, 
erau și mulți tineri. Pe urmele a- 
cestor noi sosiți în atletism am 
pornit într-o zi de primăvară, și 
primul popas a fost bineînțeles la 

stadionul Progresul f.B. De ce „bine
înțeles"? Fiindcă aicî totul este a'l 
celor tineri. Ești tînăr șî vrei să 
faci atletism? Te prezinți la stadjo-' 
nul F.B. și-l cauți pe „nea* Nicu 
Gurău. Aici primești echipament, 
ești dat pe mîna unui antrenor 
și pe urmă poți să zburzi, să sări, 
să alergi, după pofta inimii. Iar 
dacă te duci cumva marți sau joi 
dimineață, îl întîlnești pe Laszlo 
Hires în persoană. Cu aceeași pa
siune pe care o pune în pregăti
rea atleților fruntași, de la care 
așteaptă victorii și recorduri, an
trenorul maghiar se ocupă și de 
mănunchiul de tineri care au răs
puns invitației de a se prezenta 
la lecțiile lui. Aici ei găsesc totul, 
și nu li se cere decît un singur 
luoru: dragoste pentru sport și 
conștiinciozitate.

„II asemăn pe antrenor cu un 
pescar, care trebuie să-și arunce 
undița ici-colo, căutind mereu, ceva 
mai bun, ne spune Laszlo Hires. 
Am chemat tinerii pe stadion fiind
că am fost convins că este im-.

să vadă mai bine 
atît lipsurile ad- 
și ale propriului 
mulțimea de po-

ție de acel așa zis ajutor pe 
care unii antrenori — și nu djn- 
tre cei mai nepricepuți — cred 
că-î dau boxerilor atunci cind 
strjgă sau gesticulează din mar
ginea ringului in tjmp ce ele
vul lor boxează. Un astfel de 
ajutor nu numai că este fără 
rost — mai întotdeauna boxe
rul în cauză nici măcar nu aude 
ce spune antrenorul — dar și 
produce o impresie foarte neplă
cută. In cursul pregătirii obiș
nuite a boxerului, antrennnit tre
buie să-l obișnuiască să gân
dească, să-și păstreze cumpătul 
în timpul luptei în ring, să se 
orienteze s'ngur în raport cu 
valoarea, pregătirea și tactica 
adversarului. In plus, în minu
tul de pauză, priceperea antreno
rului poate face adevărate „mi
nuni" : un cuvint, o observație 
justă, o indicație precisă spusă 
la timp, poate fi salvatoare. 
Stînd pe marginea ringului an
trenorul poa‘e 
decît boxerul 
versarului cit 
său elev. Din 
sibiiități antrenorul trebuie s-o 
aleagă pe cea mai potrivită și 
să obțină de la boxer înțelege
rea a tot ce i se spune și apoi 
aplicarea întocmai. Dar. de 
multe ori, lie sfatul oricit de 
bun, boxerul nici nu-l poate re
ține, din cauza situației în care 
el se află. De aceea, accentul 
trebuie pus pe pregătirea tactică 
anterioară desfășurării meciului.

Antrenori ca sovieticul Kon
stantin Gradopolov. francezul 
Ferdinand Vianey, polonezul Fe
liks Stahm și germanul Arno 
Kobl'ti au ajuns renumiți mai 
ales prin buna pregătire tactică 
a elevilor lor.

Știm că nu e ușor ca și an
trenorii noștri să obțină un ast
fel de rezultat. Dar, după cum 
am mai subliniat, avem antre
nori de valoare și de aceea le 
putem cere să se străduiască și, 
mai mult chiar, să reușească.

posibil ca printre ei să nu se afle 
și talente, și chiar le-am găsit. Este 
un junior in care îmi pun mari, 
mari speranțe. Dar mai bine să nu-i 
dăm numele Ia ziar. Modestia este 
la fel de necesară unui tinăr atlet 
ca și talentul".

In ce privește descoperirea ele
mentelor noi în atletism, numele 
profesoarei Angela Filip a devenit 
un exemplu „clasic". Un reporter 
face o vizită la școala medie 22. 
Firește, nu poate să nu pomenească 
despre atletele școljî, pregătite 
de profesoara Angela Filip. Se 
duce la un concurs de atletism 
pentru juniori. Nu poate să nu re
marce că la majoritatea probelor 
atletele de la școala medie 22 sînt 
în frunte. Iar dacă se duce la sta
dionul Progresul F. B. le găsește 
pe aceleași eleve, devenite atlete 
junioare ale asociației Progresul. 
Numai că de data aceasta, împreu
nă cu profesoara Fjlip, de buna 
lor pregătire sportivă se ocupă și 
alți antrenori cu experiență: Ni- 
culae Gurău șî Theodor lonescu. 
Desigur, ați înțeles.

Pentru viitorul atletismului nos
tru, ce altceva ne-am putea dori 
decât să avem nu unul cj zeci de 
locuri unde tineretul să poată face 
atletism ca la Progresul F, B.?.

2Q
„SECRETUL" SCHIORILOR AUSTRIECI

Schiorii au fost totdeauna mîn- 
dria Austriei- De la celebra școală 
de la Arlberg a lui Hannes Schnei
der, care a cucerit pentru un timp 
lumea, pînă la tripla victorie olinv 
pică a lui Tony Sailer, istoria 
schiului alpîn cunoaște permanent 
contribuția „copiilor zăpezn" din 
Tyrol.

Prezența reprezentanților școlii 
austriece de schi la concfirsul 
nostru internațional a fost un 
bun prilej pentru a afla și noi 
acest secret pe care simpla evolu
ție pe pantă a concurenți lor. fie 
ei consacrați ca Sailer. Molterer, 
Rieder, etc., fie speranțe ca Sche^ 
mmel. Lipautz, Sigl și alții 

X; trădează, 
g Și este normal să fie așa. 
1'6 măiestria este rezultatul unui 

ces care pentru a fi înțeles, 
buie cunoscut în toate amănuntele.

COPII SCHIORI. 
» PARE DE FIECARE

nu-l

căci 
pro- 
tre-

O PREOCU- 
IARNA

Poelman, 
concurent 

oasneți austri- 
amănuntele ne- 
„secretului*, 
nu tradiția sfct- 

campionii au-

IO convorbire cu Rudi 
antrenor, conducător și 
în micul grup de 

eci, ne-a furnizat 
cesare pătrunderii

Așa am aflat că 
$ gură făurește pe
g strieci ai schiului alpin, nici durata 
L iernilor, care o depășește prea 
® puțin pe cea de la noi, ci organi- 
g zarea temeinică și de mase a în- 
g vățării. schiului. Toți copiii au- 
g strieci din localitățile de munte 
g învață să schieze Ia școală și tot 
« aci concurează prima oară. In fie- 
g care început de iarnă antrenorii 

regionali ai federației austriece de 
g schi (sînt cîte 4—5 în fiecare re- 
g giune) pornesc din localitate în 

g localitate și selecționează pe copiii 
care dovedesc mai multă îndemî- 
nare la schi. Toți cei ce locuiesc 
pe o rază de 20 km. sînt strînși 
la un curs, la care se predă 
3—4 ori pe săptămînă tehnica 
bază a schiului.

La încheierea acestui curs se 
tocmește o listă nominală a 
ticipanților care primesc și 
filcatjve. De acum tinărul 
socotit schior, este ținut în 
dență și urmărit de la an la an.

de 
de

în- 
par- 
cali- 
esfe 
evi-

Acolo, pe stadionul de 
aleilor cu castani, am 
acea zi de primăvară, 
atletismului nostru.

la capătul 
întîlnit in 
primăvara

I. MANOLIU

Trei ani de la înființarea I. S. Pronosport
S-au împlinit trei ani de la în

ființarea /. S. Pronosport. Un In
terval de timp destul de scurt fi 
totuși bogat în realizări. Intr-ade
văr, an de an a crescut numărul 
parttcipanților la concursurile de 
pronosticuri -port v? și implicit 
cuantumul tond^ri'cr care servesc 
la întărirea bazei materiale a 
mișcării sportive din (ara noastră.

Numai In anul 1956 Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport de 
pe Ungă Consiliul de Miniștri a 
repartizat diri fondul Pronosport 
peste 26-imilioane lei, care au fost 
afectate construirii a numeroase 
baze sportive: patru bazine de 
înot la Tg, Mureș, Arad, Reșița și 
Oradea, opt săli de soort în ora
șele Constanța Roman, Iași, Ră
dăuți, Baia Mare si București 

Mai departe, cei 
mai buni sînt 
strînși într-un curs 
de 10 zile organi
zat pe regiune, un
de continuă să se 
perfecționeze; iar 
la sfîrșit, 3—4 din 
flecare regiune 
sînt selecționați 
pentru cursul de 
10 zile organizat 
de federația au
striacă de schi. A- 
ceastă operație, re
petată an de an. 
face ca permanent 
cei mai dotați co
pii să fie îndrumați 
de la început pe 
calea cunoașterii 
unei tehnici corecte 
și moderne, așa 
că de la 16—17 ani 
ei pot participa în
turi de ceî mai buni schiori.

concursuri ală-

CEI 30-

Nici în continuare pregătirea 
celor mai dotați tineri nu este lă
sată exclusiv în grija ciuburi'or. 
In fiecare an se alcătuiește „gru
pul celor 30", din care fac parte 
cei mai buni 6 schiori ai Austriei 
— indiferent de vîrstă. Ei alcă
tuiesc echipa reprezentativă pentr i 
marile concursuri internaționale, 
țJ. O., - campionatele mondiale, 
etc.). Cu același prilej se aleg și 
următorii 6 care vor participa la 
celelalte concursuri internaționale. 
Restul de 18 schiori sînt „speran
țele" adică cei mai bUnî juniori 
remarcați la cursurile amintite mii 
sus și care au obținut re-ul'ste 
bune la diversele întreceri. Pentru 
obișnuirea lor cu competițiile in
ternaționale, pentru căpătareia ace
lei rutine indispensabile obținerii 
marilor performanțe, federația au
striacă trimite la concursurile in
ternaționale de mai mică impor
tanță cîte 2 concurenți di” ->rîma 
garnitură (cei 12) și cîte 4 ..spe
ranțe" iar uneori, cum a fost 
cazul la concursul nostru, numai 
„speranțe". Așa că nu-i de mirare 
că la 20 de ani unii schiori au
strieci au suficientă rutină pentru 
a fi învingători în cele mal mari 
întreceri ale schiului, așa cum a 
fost Tony Sailer, la ultima ediție 
a J- O.

Pentru a-și păstra locul în lotul

Vești de la corespondenții noștri

pulsează 
activitate 
pildă, la 
ttlet:6m 

de uce-

LA ȘCOALA profe
sională de ucenici din 
Oțelul Roșu 
o intensă 
sportivă. De 

probele de 
participă 80 
nici. De asemenea, 
baschetul și voleiul 
sînt foarte mult în
drăgite de elevi, fie
care clasă avind cîte 
o echipă de baschet 
și una de volei, care 
se întrec cu însufle- 
tfre în jocurile inter- 
clase. Alte discipline 
sportive ca gimnasti
ca, tenisul de masă și

șahul au numeroși a- 
depți; iar sportul nos
tru național — oină— 
este practicat aci de 
zeci de tneri, orga
nizați în nu mai puțin 
de 10 echipe. Recent. 
Inimoșii sportivi din 
această școală au a- 
menajat un frumos te
ren de baschet și vo
lei.

Toate acestea se 
datoresc sprijinului e- 
lectiv al direcțiunii 
școlii, precum și mun
cii susținute a profe
sorului de educație fi
zică Petru Săvulescu.

Romulus fi 
Zeno Radu.

(trei), șapte terenuri de sport la 
Bacău, Dorohoi, Reșița. Turnu Se
verin, Beiuș și București (două), 
precum fi a altor lucrări de mai 
mică amploare.

Simpla enumerare a acestor ac
țiuni scoate in evidență impor
tanța pe care o are 1. S. Prono
sport în opera de dedare a activi
tății sportive Cu baze fi utilaje. 
In același timp, aceste acțiuni de
monstrează în mod clar că parti- 
cipanții la concursurile de pro
nosticuri sportivă tși îndeplinesc o 
frumoasă obligație cetățenească, 
ajutind la dezvoltarea mișcării 
noastre sportive.

La consfătuirea de presă orga
nizată de I. S. Pronosport — cu 
prilejul aniversării a trei ani de 
la înființare — din discuțiile la

Pe pîrtii și în hotelul de la cota 1400 schiorii aus- 
tried și romîni au petrecut 
rârmne in amintire. lată-i 
ușoară în hoiul hotelului.

multe clipe care le vor, 
intr-o seară de muzică

(Foto: L. TIBOR)
„celor 30“ cei 18 tineri trebuie să 
obțină rezultate, altfel sînt înlo- 
cuiți cu cei ce se clasează bine la 
campionatele Austriei sau la alte 
competiții interne.

O METODĂ UNICA

La sistemul de selecție și în-' 
văț’are a copiilor, la maniera de 
pregătire a celor mal buni, trebuie 
să adăugăm ca un al 3-lea ele-1 
ment constitutiv al succeselor 
schiorilor austrieci, metoda unică 
io’osită în învățarea tehnicii, me- 
T"dă izvorîtă din experiența ma-v 
ri’or concursuri internaționale șî 
adaptată în totul cerințelor moder
ne. Furtner, profesor de schi la 
St. Anton am Arlberg — locul de 
unde cu zeci de ani în urmă a 
pornit să cucerească lumea fai
moasa metodă a stem-bogenuluî 
preconizat de H. Schneider — este 
cel ce a pus bazele teoretice mult 
discutabilului „stil modern". Sub 
conducerea lui s-au ținut cursuri 
pentru unificarea metodei, pe de 
o parte cu antrenorii regionali, pe 
de alta parte cu toți instructorii 
de schi, așa că astăzi cei mici ca 
și cei mari învață aceeași tehnică 
a schiului, adaptată în totul com
petiției.

Iată dar „secretul" schiorilor al
pini austrieci dezvăluit: grijă pen
tru copii, pregătirea temeinică a 
tinerilor, metodă unică.

Desigur, tradiția, dragostea pen
tru acest sport născut pe pantele 
repezi ale Alpiior au făcut posi
bile aceste realizări mai întîi aicL 
Dar și noi 
riența lor.

Copiii din 
munt'e iubesc schiul și nu așteap
tă decît să ne ocupăm mal serios 
de ei, să le creăm posibilități pen-' 
tru a deveni schiori de frunte.

GH. EPURAM 1

putem aplica expe-

regiunile noastre de

Cu începere de 1* f 
mai, se va desfășura 
Ia Baia Mare un cam-' 
pionat orășenesc de' 
fotbal pentru coplf, 
(cei născuți după a* 
nul 1942); competiție 
inițiată de un colec
tiv de antrenori din 
localitate. Este de' 
așteptat ca această 
interesantă inițiativă 
să aducă o contribuție 
prețioasă la crește
rea de noi elemente 
talentate în fotbal.

V, Săsăranu

făcută conducerii 
merită a fi subți
ri rid aceea a spa
de participanți la 
pronosticuri spor-

raportul prezentat de tov. Ion A- 
postolescu, director, tehnic al I.S. 
Pronosport, au reieșit irt mod clar 
sarcinile ce revin, acestei între
prinderi. Dintre cele mal impor
tante sugestii 
I.S. Pronosport 
niată în primul 
ririi numărului 
concursurile de 
iive, prin îmbunătățirea mijloace
lor de propagandă, cit și mai ales 
prin simplificarea actualului sis
tem de participare. Astfel, s-a pre
conizat folosirea buletinului neno
minal, la purtător, ceea ce va 
duce evident la participarea la 
concursurile Pronosport, și a celor 
care nu se încumetă să se ^aven
tureze" in calcule complicate.

Pe curînd, deci, la cifre record 
de participanți la Pronosport.



LOCOMOTIVA GRIVIȚA ROȘIE-DINAMO ] Meciul locomotiva P.T.T. — Dinamo Tg. Mure;
CAPUL DE AFIȘ AL CELEI DE A DOUA ETAPE A CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE RUfiDI'T in fruntea programului de baschet

Dacă prima etapă a campiona
tului republican de rugbi a lost 
calmă — și rezultatele cu care au 
luat sfîrșit partidele nu au lost în 
măsură a infirma aceasta (poate 
doar exceptînd victoria Energiei 
Republica) — odată cu etapa a 
doua încep jocurile echilibrate, în 
care învingătorii nu mai pot ti 
„ghiciți" cu atîta ușurință, ceea ce 
asigură campionatului caracterul 
său pasionant. In afară de meciul 
de la Ploești dintre echipa locală E- 
nergia D.G.S.M. și C.C A., în care 
militarii sînt indiscutabil favoriți, 
mai ales după rezultatele de du
minică, toate celelalte partide pre
zintă un interes major prin echi
librul lor evident.

Ne vom opri mai mult asupra 
unui joc care se impune: Locomo
tiva. Grivifa Roșie — Dlnamo. 
Este o întîlnire de tradiție în spor
tul cu balonul oval din țara noas
tră, între două echipe simpatizate, 
care au furnizat totdeauna par
tide de mare spectacol. Dinamovtș- 
tii se prezintă cu o carte de vi
zită impresionantă: au clștigat cu 
brio titlul de campioni oe anul 
trecut. Insă, în ciuda acestui fapt, 
feroviarii i-au învins în întîlnrriie 
directe ale anului trecut de două 
ori (în turul campionatului cu 
9—6 și în Cupă cu 3—0) ș: au 
terminat odată la egalitate (0—0 
în retur), ceea ce, trebuie să recu
noaștem, este o performanță dem
nă de invidiat! In orice caz, „cioc 
hireâ" de mîine, care continuă 
duelul celor două formații frun
tașe va fi urmărită cu un deosebit 
interes, nu numai prin prisma u- 
nei rivalități sportive care durea
ză de ani de zile, dar și pentru 
faptul că în componența celor 
dtouă echipe vor intra mulți spor 
tivi susceptibili de a fi select;--^ați 
fn echipele noastre reprezentative, 
tmnreșia noastră este că de data 
aceasta echipa dlnamovistă se va 
impune, cu toate că duminică nu 
ă fost în forma sa cea mai bună. 
Afirmînd aceasta ne bazăm în pri
mul rînd pe omogenitatea echipei 
și pe superioritatea liniei ei de 
trei sferturi. Dacă însă Locomo
tiva. handicapată prin pierderea 

celor două aripi, Ghica și Enache, 
și accidentarea lui Mladin, va 
reuși să mute jocul pe înaintare, 
compartimentul ei forte, o nouă 
■victorie a echipei feroviare nu

trebuie să ne surprindă. Va arbi 
tra C. Munteanu.

Etapa mai programează șf alte 
partide echilibrate: Știința institu
tul de mine — Locomotiva P-T.T. 
(arbitru Theo Krantz); Progresul 
F. B. — Energia Petroșani (arbi
tru C. Diamandi). In ceea ce pri
vește jocul Energia I-S-P. — Ener
gia Republica (arbitru N. tonescu) 
socotim că echipa constructorilor, 
care duminică a arătat o formă 
excelentă, va ieși și de data a- 
ceasta victorioasă.

6.
V.
«.

Iată acum și clasamentul campio-
natului categoriei A, după pruna
etapă:

1. Locomot. Gr. Roșie 110 0 38: 0 3
2. Dinamo Buc. 110 0 o: 0 3
3. Energia Republica 11 o o s: 0 3
4. Energia I.S.P. 1 1 o IZ7: 3 3
5. C.C.A. 1 1 0 0 23: 3 3
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Fotografia noastră il înfățișează pe D- I one seu ț Dinamo} in_ mo
mentul unei deschideri.

Amatorilor de baschet din Ca
pitală li se oferă pentru azi și 
mîine un bogaț program. Am pu
tea spune chiar că spectatorii 
bucureșteni au posibilitatea să 

vizioneze aproape în întregime 
prima etapă a returului campiona
tului masculin și ultima etapă a 
turului întrecerilor feminine.

Dintre meciurile de la sfirșitul 
acestei siotănuni ies în evidență 
partidele masculine Locomotiva 
P.T.T. — Dinamo Tg. Mureș și 
Energia București — C.C.A. In 
prima partidă, pentru a putea ob
ține un loc in turneul final (cla
sarea pe locul 11 în seria respec
tivă). Locomotiva P.T.T. trebuie 
neapărat să învingă pe dinamc- 
vișta din Tg. Mureș. Ușor de zis, 
dar poate mai greu de r&aEzaL 
pentru că și Dinamo Tg. Mureș 
țintește același lucru.

Va reuși Energ a București să 
stopeze șirul victoriilor Casei Cen
trale a Armatei? Acesta este sem
nul sub care se dispută meciul 
dintre cele două echipe. Răspun
sul la această întrebare este le
gat de o alta: în favoarea cui va 
fi rezolvat duelul dintre Novacek. 
pivotul și principalul realizator a! 
Energiei și apărarea C.C.A.?

Tct la București, Progresul Ar
ta intilnește Știința I.M.F. Cluj, 
adică echipa care cu o săptămină 
mai înainte rămăsese pe teren cu 
un singur jucător. Sintem siguri

că, învățînd din infrîngeri, stu- 
cenții 6e vor prezenta de data a- 
ceasta cu mai mulți jucători

Dintre întîlnirile feminine, foar
te interesantă se anunță cea din
tre Știința I.C.F. București și 
Voința Orașul Stalin. In timp ce 
studentele nu se mai prezintă la 
aceeași valoare ca anul trecut, e- 
chipa din Orașul Stalin, deși are 
același lot de jucătoare, este 
complet schimbată în bine. Con
cludent în această privință este 
faptul că echipa lor conduce în 
seria întii a campionatului feminin 
fără nici o tnftîngere.

lată celelalte partide de sîmbătă 
și duminică: masculin, seria 1 : 
Dinamo București — Voința Iași; 
Energia Cluj — Dinamo Oradea. 
Seria a- Il-a: Progresul Orașul 
Stalin — Știința Timișoara. Fe
minin, seria a Tl-a: Energia Bucu- 
iești — Progresul F. B. Bucu- 
reșt : Progresul M.I. București — 
Fi- reșie Ora tea.

„Cursa Scinteii” un serios examen in vederea „Cursei Păcii“
Inițiată în 194b, com

petiția cicliști .Cursa 
Seînteii" a constituit 
în fiecare an (cu excep 
ția anului trecut, cînd 
iotul R.P.R. se afta in 
străinătate) un elocvent 
examen al oclișLioi 
noștri pentru „Cursa 
Pă<di“. Și, într-adevăr. 
„Cursa Seînteii" (La în
ceput cu 2 etape, apoi 
cu 3 și acum cu 4), cu- 
prsnzînd teren plat ur
cușuri, coborișuri în ser
pentine, numeroase
puncte pe traseu pentru 
sprinturi, oferă un com
plex de factori specifici 
marilor probe pe etace

și, >n speță, „Cursei Pă
cii".

De notat buna orien
tare ■ organizatorilor 
care — ținînd seama de 
nivelul crescînd ai ci
clismului — ati mărit 
traseul, ceea ce face ca 
anul acesta, antrenamen
tul oficial și totodată e- 
xamenul sever a] lotului 
republican să-și atingă 
in mai mare măsură 
scopul. Merită a fi sub
liniată, de asemenea, 
inițiativa ca sosirile din 
etape să aibă loc p« sta
dioane (chiar dacă, pen
tru început, lucrul pre
zintă și unele inerente 
dificultăți). In fehil a-

cesta, se contribuie e- 
fectiv la rezolvarea u- 
nei acute probleme, mult 
discutată, lipsa de fina
litate a cicliștilor noștri 
în probele internaționale 
pe etape.

După cum se știi, re
prezentanții noștri, se 
comporțau bine de-a 
lungul etapelor, dar 
se pierdeau pe ultimii 
kilometri, ratînd tociri 
de frunte sau chiar vic
toria, tocmai pentru că 
nu aveau obișnuința, pre
gătirea și priceperea țn 
a se descurca pe străzile 
orașelor și, mai ales, la 
intrarea pe stadioane și 
pe pista acestora.

Cu o astfel de probă 
și cu atari .inovații", 
este de așteptat că se 
v> realiza un eficace an
trenament în vederea 
marii curse Praga — 
Berlin — Varșovia. A- 
poi, prezența la sta:t și 
a altor cicliști de certă 
valoare (în afara celor 
16 componenți ai lotului 
republican) asigură per
spectiva un?i dispute a- 
nimate și a unor medii 
orare ridicate. Focmai 
ceea ce, de altfel, se ur
mărește — în ultimă in
stanță — prin această 
competiție.

EM. I.

E- Nculescu (C.C A.) este „încol
țit" de doi adversari (Costescu și 
lanculescu) dar Nedelea e gata 

să-i vină în ajutor.
(Foto: 1. MIHAICA)

Noutăți în regulamentele sportive
CAIAC- CANOE POLO PE APĂ

Odată cu prima competiție din acest an va intra in vigoare 
noul regulament al concursurilor de caiac-canoe, care va a- 
duce modificări esențiale în desfășurarea întrecerilor. Tată pe 

scurt cele mai importante dintre aceste modificări:
Întreaga conducere a unei întreceri revine juriului de concurs, 

compus din arbitrul principal, duec-.orul concursului și un arbitru 
de la sosire. Acest juriu supraveghează concursul, judecă orice con
testație, hotărăște descalificările, amînă concursul în caz de vreme 
nefavorabilă, etc.

Arbitrul de parcurs nu va mai da indicații pe parcurs, ci va 
supraveghea cursa, raportînd juriului eventualele abateri de la regu
lament, uirmînd ca juriul să decidă. In cazul unei infracțiuni, ar
bitrul de parcurs va ridica un fanion roșu imediat după terminarea 
cursei respective, iar dacă nu a intervenit nici o abatere el va ridica 
un fanion alb.

Componența echipajelor poate fi modificată integral, în orice 
probă (nu 50 la sută ca pînă acum), însă cu condiția ca numele 
rezervelor să fi fost indicate în fișa de înscriere. Pot figura ca re
zerve și concurența titulari. Modificările vor fi anunțate arbitrului 
principal, cel puțin cu o oră înaintea primei probe.

Un echipaj va fi descalificat la al doilea start greșit. Descali
ficarea mai poate surveni și după primul start greșit în cazul cînd 
nu se ține seama de rechemările starterului. De asemenea, trebuie să 
se știe că nu numai echipajul care a provocat un start greșit va fi 
avertizat, ci toate celelalte echipaje care au luat plecarea înaintea 

■•comenzii „PLECAȚI" vor fi supuse acelorași penalizări. Intervalul 
dintre comenzile „FIȚI GATA" și „PLECAȚI", nu trebuie să depă
șească trei secunde.

In cursele de peste 1.000 metri, în cazul cînd o ambarcațiune 
ajunge din urmă o allta, ea trebuie să se abată din drumul bărcii 
ajunse. Pe de altă parte, ambarcațiunea ajunsă nu are voie să-și 
modifice drumul făcînd dificultăți băroii oare o întrece. Pentru ulti
mii Î000 metri se aplică „regula celor 5 m.“.

In timpul ocolirii turnantelor ambarcațiunea trebuie să urmeze 
Cît mai strîns posibil parcursul, așa cum este marcat de balize. 
Atingerea unei bafize nu mai duce la descalificarea echipajului în 
cauză,- decît dacă el a obținut un avantaj de pe urma acestui fapt.

în cazul unei ocoliri, echipajul de pe partea din afara par
cursului va trebui să lase loc echipajului de la inferior dacă prova 
sa se află cel puțin la nivelul marginii din față a cookpitului băr
cii de la exterior. La K-2 și K-4 nivelul se va lua în raport cu coock- 
pitul de la provă. La C-l aceasta se referă la linia corpului con
curentului, iar la C-2 la linia corpului celui mai avansat membru din 
echipaj.

Cu începere din acest an, vîrsta maximă a junioratului, mas
culin și feminin, va fi de 18 ani. Deci, pot lua parte la concursurile 
de juniori tinerii născuți în 1939, 1940,<1941.

Sperăm ca succintele date expuse nîai sus, înainte de apariția 
regulamentului, vor veni în ajutorul antrenorilor, arbitrilor și spor
tivilor.

După cum am mai anunțat, de .a î mai, vor intra în vigoare 
noile modificări ale regulamentului jocului de polo pe apă. 
Cea mai importantă modiiicare se referă la REÎNCEPEREA 

JOCULUI și are următoarea redactare : „După înscrierea unui punct 
va reîncepe partida echipa care l-a primit. Jucătorii se vor așeza 
oriunde în jumătățile respective ale cîmpului de joc, in spatele liniei 
de mijloc. Jucătorul desemnat să reinceapă jocul se așează la cen
trul cîmpului de joc așteptind fluierul arbitrului. Apoi el va pasa 
mingea unui coechipier plasat și el in spatele liniei de mijloc. O 
începere de joc greșit executată trebuie să fie reluată".

Nu este greu să consUți că noua modificare survenită în re
gulament este profund neechilabilă; la polo pe apă, mai mult ca 
în oricare alt joc, echipa care se află în posesia mingii poate con
cretiza cu ușurință acest avantaj din cauza dimensiunilor reduse 
ale terenului de joc. In condițiile vechiului regulament, mingea 
era disputată, de ia egal ia egal de către ambele echipe, ea revenind 
aceleia care cuprindea în formația sa elemente dotate cu o viteză 
superioară pe distanțe scurte. Iată cum acești sprinteri „născuți", 
nu de mult, tot prin litera regulamentului își vor juca, de acum, 
rolul... pe jumătate. Este o măsură pripit luată, ea fiind în contra
dicție cu spiritul general al unui Tegulament: acela de a favoriza 
și nu de a încătușa dezvoltarea unei discipline sportive.

Cea de a doua modificare se Teferă LA LOVITURA DE PE- • 
DEAPSA (4 METRI). Paragraful este redactat astfel: „Jucătorul 
care a comis greșeala nu va mai fi eliminat din joc, afară de 
cazul cind greșeala este atît de gravă incit să justifice scoaterea 
din apă a jucătorului, pe toată durata partidei". Este o măsură 
judicioasă. In vechea lui redactare paragraful conținea o anomalie 
în sensul că pentru o singură greșeală în zona de 4 metri, echipei 
în culpă, i se aplicau două pedepse : lovitura de la 4 m. și elimina
rea unui jucător. Este interesant de remarcat, că prin înlăturarea 
acestei anomalii se revalorizează aportul portarului. Pînă acum, 
dacă portarul reușea să apere o lovitură de la 4 m„ echipa sa pier
dea „beneficiul" acestei performanțe, deoarece jucătorul eliminat nu 
avea dreptul să reintre în apă decît numai după oe echipei sale i 
se înscria un gol.

O altă modificare pozitivă, pentru că contribuie la sporirea notei 
de dinamism, la continuitatea jocului, iar în ultimă instanță la creș
terea laturei spectaculare, o găsim la capitolul: GT-'ȘELI ORDI
NARE. Iată paragraful în noua lui redactare: „O echipă, chiar dacă 
are mai puțini jucători, decît echipa adversă, care reține balonul în 
mod abuziv, fără a ataca, trebuie să fie considerată că pierde 
timp. In acest caz se va acorda o aruncare liberă împotriva acelui 
jucător care a atins ultimul balonul, înaintea opririi jocului de către 
arbitru". .’"icpu ' ’

1 Antrenorii, jucătorii uși arbitrii de polo ' au ■datoria să grăbească 
— pe cît se poate — însușirea noilor reguli de joc, în puținul timp 
care a mai rămas pînă la 1 mai.

Terenuri da, 
activitate ba!...

Titlul nostru exprimă o situație 
curioasă — dar reală — pe care 
mulți amatori de sport din țară o 
cunosc și o pot exempliî ca: unele 
colective sporbive posedă baze fru
moase ți bine întreținute, dotate 
cu toate cele neccsate, dar nu 
pentru sportivii lor ci numai pen
tru... închiriat!

Situația este — așa cum vă spu
neam — absolut reală. Să vă dăm 
numai două exemple care ilus
trează cum nu se poate mai bine 
cele spuse de noi: colectivul spor
tiv FI. roșie din Orașul Stalin 
deși posedă cîteva frumoase tere
nuri de tenis, are doar vreo cîțiva 
jucători... „pleziriști". Atunci, vă 
veți întreba ; terenurile stau nefo
losite tot anul ? Nu. nicidecum : 
FI. roșie le închiriază, pe tot se
zonul, secției de tenis Energia 
Metalul Steagul Roșu, ce partici
pă la campionatul categoriei A 
dar care are un teren utilizabil 
numai pentru an'renamente. Cam 
aceeași situație o întîlnim și la 
Cluj, unde Energia ține ca |a ochii 
din cap la terenurile sale de tenis, 
ce le are aproape numai pentru 
a le închiria Progresului Finanțe- 
Sfaturi, care de asemenea acti
vează in campionatul republican 
pe echipe.

E clar pentru oricine că cele 
două colective posesoare de tere
nuri snortive. de care a fost vorba 
mai sus, folosesc bazele lor nu
mai pentru a scoate din ele anu
mite profituri materiale. In fond, 
e mult mai ușor să pregătești niș
te terenuri de tenis decît să te 
ocupi de creșterea unor tineri ju
cători de tenis. Sintem siguri 
însă că elemente dornice să în- 

| vețe acest frumos sport sînt și în 
rindul sportivilor de la FI. roșie 
Orașul Stalin sau Energia Clui. 
Din partea colectivelor respective 
ar trebui doar mai mult interes 
acordat sportului propriu-zis de
cît problemelor materiale.

In această chestiune avem de 
făcut o propunere: nu ar fi mai 
bine ca terenurile de tenis de 
care a fost vorba mai sus să fie 
cedate definitiv Energiei Steagul 
Roșu Orașul Stalin și Progresu
lui Finanțe-Sfaturi Cluj care efec
tiv au nevoie de ele? După cite 
știm, anul acesta echipele parti
cipante la campionatul categoriei 
A de tenis au obligativitatea să 
prezipfe și echipe de tinerei si de 
juniori, terenurile fiind — deci — 

■ și mai solicitate decît în trecut.
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Echipa greacă Makedonikos își începe mî’uie turneul
„23 August”Primul joc: cu

ii<Nici o dată, poate, n-a sunat a- 
tîta telefonul la sediul colectivu
lui Progresul FB ca zilele acestea. 
Vine Makedonikos? Cînd vine? 
Cînd se pun în vînzare biletele? .. 
Avalanșa de întrebări dovedea in
teresul sțîrnit de vizita fotbaliști
lor greci în țara noastră și in 
special de meciul cil Progresul.

In acest timp, conducerea Pro
gresului a avut numeroase convor
biri telefonice cu Salonic pentru 
a afla amănunte în legătură cu 
plecarea echipei Makedonikos spre 
București. Oaspeții au anunțat că 
vor face călătoria cu un autocar 
pe ruta Salonic — Skoplje — Niș 
— Sofia — Giurgiu — București. 
In ultimul moment însă a inter
venit o modificare, fotbaliștii greci 
vor pleca pînă la Skoplje cu auto
carul, dar de aici — pentru a 
evita oboseala — își vor continua 
călătoria cu aviontij. prin Belgrad 
direct spre București. Astfel că. 
după cum ne-a mloțrnat colectivul 
Progresul — care jfe-a dat toate 
aceste amănunte —■ echipa Make
donikos va sosi îo Capitala noas
tră astăzi în jurul orei 15

Delegația sportivă greacă —

Joi în țară
• PLOEȘTI — Energia Fla

căra — Știința București 3—3 
<2—-2). Au marcat; Dumitrescu, 

Dridea. G. Marin (Ploești), Tău- 
ceanu, Crufu și Bogea (Bucu
rești). Bucureșteoii au avut o 
buțnă comportare.

• TIMIȘOARA — Știința—E- 
nergia Oțelul Roșu 7—0 (1—0).

• JIMBOLIA. — Energia —Lo
comotiva Timișoara 3—2 (0—1)
• BOCȘA ROMI NA. — Ener

gia — Energia 1 Reșița 3—1 
(1-0).
• CONSTANTA. — ..Cupa Do-

brogea Nouă": Locomotiva a dis
pus cu 7—1 (5—0) de Energia
Medgidia la Medgidia și cu 3—1 
(2—1) de Energia Constanță, do
vedind o bună pregătire. Dumi
nică va în*î’.ni în localitate pe Di
namo Bacău.

o CIMPIA TURZ1I. — Ener
gia — Știința Cluj 1—1 (0—0).

• MEDIAȘ — Energia Flacă
ra — Recolta Tg. Mureș 1—1
(0—1). Au marcat : Jozsi (Tg. 

Mureș) și Staub (Energia). Joc 
viu disputat, de bun nivel tehnic.

• BAIA MARE. — Dinamo— 
Progresul Satu Mare 3—2 (2—0).

• ORADEA.— Progresul —Di
namo 6 București 4—1 (2—0).

Un documentar interesant: »>Fotbalul nostru”
De cîteva zne, cei care intră in 

agențiile Pronosport, zăbovesc mai 
mult ca pînă acu ni. Firește, nu 
poți face cit ai batea din palme o 
„combinație" care să-ți aducă mult 
doritele 12 rezultate exacte. E 
nevoie de calcule, de o temeinică 
documentație și mai ales de o 
bună... inspirație. Există totuși un 
motiv in plus pentru care cei ce 
iubesc fotbalul nu se grăbesc să 
părăsească agenția după ce și-au 
complectat buletinele dătătoare de 
premii sau măcar de... speranțe. 
De citva timp, privirile lor sint 
atrase de cartea pe care au ză
rit-o în vitrinele agențiilor: 
„Fotbalul nostru". Și, cum orice 
se scrie în legătură cu acest popu
lar sport pasionează masele de

' sportivi, era firesc să nu treacă 
neobservată nici această carte, 

i care are, de-altfel, mai multe merite, incepind cu acela de a fi... prima 
lucrare de acest gen. E vorba de o largă documentație asupra fotba
lului nostru, din 1905 și pină azi. In paginile cărții, tniilnim o serie 

de date, de fotografii și de articole care prezintă momentele cele mai 
semnificative din fotbalul nostru, din acest lung interval.

Autorii lucrării editate de 1. S. Pronosport — colegii noștri de 
redacție Petre Gațu, Radu Urziceanu, Eftimie lonescu și Renato Ili
escu — au cules cu grijă și pasiune o sumedenie de date și amănunte, 
care, toate la un loc alcătuesc, ca ză zicem așa, o „biografie" a fotba
lului nostru.

Inșirtnd cîteva titluri de capitole din volumul „Fotbalul nostru" — 
„Începuturile fotbalului la noi", „Campionatul țării din 1946 pină in 
1955“, „Din tinere speranțe jucători consacrați", „Evoluția regulii of- 
side-ului“, „Regulamentul de joc in texte și imagini", „Fotbaliști ma
eștri emeriti și niaeștri ai sportului", etc. etc. — oferim cititorilor o 
imagine fugară asupra conținutului acestei cărți, care va avea, desi
gur, un viu răsunet, in rîndurile celor ce iubesc fotbalul. Și nu-s 
puțini I

Prin conținut și prin excelentele ei condiții tehnice, cartea „Fot
balul nostru" este o bună carte de vizită și pentru străinătate. De 
aceea, credem că 1. ,*?. Pronosport ar face o treabă bună, prepcupin- 
du-se de tipărirea unor noi lucrări interesante si instructive in legă
tură cu fotbalul. JACK BERAR1U

Progresul pe Stadionul
după ultimele informații telefonice 
primite — cuprinde 27 de membri 
dintre care 17 jucători. Majorita
tea — și acest lucru constituie o 
caracteristică a acestei formații 
— sint tineri. în virstă de 19, 20 
și 21 ani: Belkas, Ccstopulos. Sa- 
vidis, Papionian, Dalibis, Had- 
jighiankos. Fotiadis, Georgiadis, 
Tasopulos etc- Media este de 24 
de ans. ceea ce înseamnă mult e- 
lan și multă putere de luptă.

Echipa Makedonikos (a treia 
în campionatul ligii Salonic) este 
întărită de cîțiva jucători din alte 
cluburi din Salonic, după cum a 
anunțat telefonic d. George Su
mas, unul din însoțitorii echipei, 
care — vorbind despre acest tur
neu — a spus unui conducător al 
Progresului:

„Sîntem foarte bucuroși că nouă 
ne revine plăcuta sarcină de a 
relua în minunata dvs. țară legă
turile sportive întrerupte timp de 
20 de ani. Cunoaștem valoarea 
fotbalului dvs., mai ales cunoaștem 
performanțele din ultimul timp 
(turneul echipei București în Gre
cia și Turcia, turneul echipei de ti
neret In Orientul Mijlociu). Vrem 
să st-rîngem legăturile cu dvs.. fn 
special vrem să cunoaștem valoa
rea echipelor din tara dvs., pen
tru că ne interesează. Doar jucăm 
în aceeași grupă în preliminariile 
campionatului mondial. Dorim să 
lăsăm o bună impresie în Romî- 
nia deoarece avem o ofertă să ju
căm și în R.F. Germană și tur- 
ne»d acesta este în funcție de re
zultatele pe care le vom face la 
dvs."

PREGĂTIRILE PROGRESULUI
Joi, Progresul a jucat p« „23 

August" cu FI. roșie Bere Grivița 
un meci contînd ca ultimă verifi
care. Linia de atac a manifestat 
o deosebită vervă de joc, marcînd 
nu mai puțin de 11 goluri (Oion 
6. Din-ulescu 2, Moldovean™ 2, Io- 
n-sscu). Progresul a folosit timp 
de o repriză de aproape 60 de min. 
iormația care probabil va juca

„Cupa Rezervelor" în București
In ședința sa de joi, Birou>l Co

misiei centrale de fotbal a ratificat 
hotărîrea Colegiului central al an
trenorilor și a subcomisiei de com
petiții, cu referire la organizarea 
și în acest sezon a unei competiții 
— denumită „Cupa Rezervelor' — 
pentru formațiile secunde ale echi

S—ț

I

ȘTIRBEI
văzut de NEAGU

mîine: BIRTAșU — TOMA, GA- 
RICAȘ, SOARE — ȘTIRBEI, MI- 
HAILESCU — OAI-DA, 1ONES- 
CU, OZON, DLNULESCU, MOL- 
DOVEANU. In repriza doua au 
mai lost Folosiți Mindru, loniță, 
Ciocea. Banciu și Smărăndescu.

Intîlnirea de mîine va începe la 
ora 16,30 și va Ii arbitrata da D. 
Schulder (ia tușe: St- Constan ti - 
nescu și Gh. Năstase I). In des
cindere: Sel. juniori a R P.R — 
Fi roșie 7 Noiembrie (ora I4,30i.

AMĂNUNTE Dt ORGANIZARE
• Biletele se găsesc în vinzare 

la Pronosport (Cal. Victoriei 9).’ 
C-CjI., Dinamo, Stadionul Progre
sul FB (str. Dr. Staicovici), Sta
dionul Republicii (str. Hașdeti), 
Stadionul 23 August (Bd. Muncii 
și Sos. Iancului) și la chioșcul 
special din sir. /. Vidu. Biletele 
pentru studenți și elevi se găsesc 
la casa din Bd. Muncii. Sint vala
bile biletele cu seria Nr. 4 Stadio
nul 23 August.

• Accesul publicului pe stadion: 
de la ora 12,30. Spectatorii sint 
rugați să respecte intrarea scrisă 
pe bilete. Permisele CCFS/CM ro
șii, albastre și verzi (ziariști) au 
acces la sectorul O, iar celelalte 
(inclusiv permisele CCFS/Oraș 
București) la tribuna I.

pelor de categoria A, B șj C din 
București. O astfel de competiție 
a avut loc șl anul trecut (sub for
mă de campionat), insă nu s-a bu
curat de atenția cuvenită din par
tea echipelor interesate (C.C.A., de 
pțldă, a forfaitat in două etape). 
Acum însă, se spera într-o desfă
șurare corespunzătoare scopului pro
pus, mai ales că echipele și-au luat 
acest angajament. De altfel, chiar 
C.C.A a propus, încă din toamnă, 
organizarea unei astfel de compe
tiții în primăvară, iar la conferin
ța pe țară a Gomisiej centrale de 
fotbal antrenorul R. Ghiurițan a fă
cut aceeași propunere. Colegiul cen
tral al antrenorilor și-a însușit-o 
și, în colaborare cu subcomisia de 
competiții, a pus la punct organi
zarea „Cupej Rezervelor", cu par
ticiparea următoarelor echipe djn 
București : C.C.A., Dinamo (combi
nat cu Dinamo 3), Locomotiva 
(combinat cu Locomotiva M.F.C.), 
Progresul, Știința, Energia 23 Au
gust, FI. roșie F.C., plus Energia 
Flacăra Ploești. Întrecerea va. în
cepe la 8 aprilie, celelalte date ale 
turului fiind următoarele : 15, 22 și 
29 aprilie, 6, 13 și 20 mai.

Fiecare concurs Pronosport are cel 
puțin un punct de atracție. La 
concursul de duminică 24 martie, 
acest rol Ii revine meciului Pro
gresul București—Makedonikos Sa
lonic.

Nu ne îndoim că veți lua loc în 
tribună și că veți urmări cu emoție 
fiecare acțiune a celor „22" de pe 
teren. Pentru a nu avea prea mul
te asemenea palpitații, mulțl eu 
pus pe buletin Ia meciul I cele trei 
semne : 1. X, 2.

Totuși, pentru a ne face o Ideie 
mai precisă asunra meciului, ne-am 
adresat antrenorului Cornel Drăgu- 
șin pe care l-am întîlnit împreună 
cu jucătorul Mihăilescu de la Pro
gresul F.B. Iată ce ne-au declarat:

„Cu. meciul de mîine, oaspeții 
își încep un turneu care se va des
fășura probabil în cîteva țări. Este 
clar deci că, meciul de mîine, fiind 
primul din cadrul turneului. în
seamnă și o reclamă pentru publi
cul din terile unde vor juca ulte
rior. Iată, de ce considerăm că în 
echipa Makedonikos din Salonic 
vom întîțni un adversar pus pe 
fapte mari.

Noi însă ne-am pregătit toată iar
na, și după cum ați putut constata 
din confruntarea cu C.C.A. (5-21 
sîntem, cum s-ar spune, o echină 
în formă. In afară de aceasta; O- 
zon, care a întreprins turneul cu 
Selecționata Buourețtiului în Gre-

| Echipa de box Vojvodina Novi-Sad
1 evoluează la Timișoara
I Gala din București
w * AocARA au sosit l^Timișoara pugiliștii iugoslavi din 
«VOJVODINA NOVI-SAD care, mîine dimineață vor încrucișa mănu- 
f/Șile cu reprezentanții colectivului ENERGIA I.M.B. din localitate. A- 
«matorii de box din orașul de pe Bega așteaptă cu un firesc interesă 
«această confruntare internațională. In ultima vreme boxerii iugoslavii 
«s-au dovedit într-un apreciabil progres, iar caracteristica lor princi » 
«pală (box tehnic în linie) este în măsură să asigure un spectacolS 
«sportiv de valoare. Printre pugiliștii iugoslavi se numără Zvonkci 
2Tkalcic, Stevan Madjaraev, Petar Benedek, Damian Stoinov, Svetozar« 
«Kakic. In echipa timișorenilbr a intervenit o schimbare: Gheorghe To i 
«mescu, accidentat într-un meci de antrenament, nu va mai apare in« 
«ring. El va fi înlocuit, probabil, de Francisc Pazmani. Remarcăm îni 
«formația timișoreană pe tînărul „greu" Vasile Marîuțan, Dănilă Done.® 
/Iosif Hayer, Andrei Farkaș și Petre Deca. «)« ★ i
« • MIINE dimineață, cu începere de la ora 10, în sala Dinamo, i
/boxerii din cadrul asociației: VOINȚA vor susține o interesantă re-« 
«uniune de verificare în vederea apropiatelor intîlniri internaționale, i 
«Cu mult interes este așteptată partida dintre „mijlociii" Petre Popescu?) 
/(Ploești) și Ion Pintea (București). De asemenea, meciurile Ludovici 
«Atnbruș — Gh. Stoian, Iulian Mihai — Gh. Lache. Adam Dumitru — 
2V. Bogoi, C. Gherasim — S. Bogoi, D. Boiangiu — I. Militaru repre-« 
«zintă tot atitea puncte de atracție pentru pasionații acestei discipline« 
«sportive i" 6)
X * •g • TOT mîine dimineață, la ora 10, în safa de festivități a CC.F.S.$ 
«din str. Vasile Conta 16, va începe conferința pe țară a arbitrilor» 
/ judecători de box. Aceasta conferință va dura două zile și în cadrul ei <2 
«vor Ii aduse în discuție o serie de probleme importante privitoare la« 
/îmbunătățirea arbitrajului în box. »

(<■■■■ ■_ 11 _ • I 
are loc mîine Meață |&

echipa

Voleibaliștii se pregătesc pentru sezonul in aer liber 
Azi /n campionatul R.P.R. meciul C.C.A.-Dinamo

III

Activitatea voleibalisticâ se a- 
flă în plină desfășurare In majo
ritatea centrelor din țară. Comi
siile locale, antrenorii, arbitrii și 
jucătorii s-au pregăt i cu nuiit in
teres pentru ca sezonul în aer li
ber să-i găsească în plenitudinea 
forțelor. C mpetițiile de sală, cursu
rile de arbitri, consfătuirile au a- 
bundat, constituind o eficace me
todă pentru eliminarea greșelilor 
constatate anul trecut, pentru gă
sirea mijloacelor de îmbunătățire 
a activității din acest an.

La Constanța, de pildă, comisia 
regională de volei, sub îndrumarea 
comitetului regional C.F.S a or
ganizat cursuri de pregătire și de 
îmbogățire a cunoștințelor oentru 
arbitri. Cursul cuprinde patru șe 
dințe în care se discută regula
mentul de volei, inristted i se asu
pra ultimelor niodiiicărj aduse a- 
cestuia. După epuizarea ședințelor 
se va ține un seminar. Programa
rea arbitrilor la jocurile de volei 
din regiunea Constanța se va. face 
în funcție de răspunsurile pe care 
le vor da la acest seminar. La 
cursuri participă 20 de arbitri și 
încă de la prima ședință s-a ob
servat un deosebit interes manifes
tat prin discuțiile purtate. Cores
pondentul nostru R. Stambplian — 
de la care deținem aceste infor
mații — își încheie scrisoarea expri- 
mîndu-și încrederea în eficacitatea 
acestei școli, în rolul pe care îl 
poate avea pentru continua ridi
care a nivelului arbitrajelor.

Din Reșița, corespondenții, ' Ian- 
cu Plăvițu ne-a scris despre ini
țiativa consiliului regional al aso
ciației Energia de a organVa o 
întrecere dotată cu o cupă îo 
scopul de a contribui la dezvolta
rea voleiului în acest important 
centru muncitoresc.

Corespondențe care ne informea: 
ză despre activitatea intensă în 
domeniul voleiului în provincie sînt 
numeroase. Ne oprim însă aci și 
ne vom referi la etapa a doua a

©ipnosport
cla. a avut prilejul să cunoască 
oarecum fotbalul de acolo, așa că 
sperăm ca mîine să se descurce în 
stilul său caracteristic Părerea noa
stră este să puneți cu toată încre
derea „1“ pe buletine, dar, nu ui
tați, în tribune fiind, aduceți-vă a- 
portul atît de prețios, încurajîn- 
du-ne ceva mai mult decît la alte 
meciuri.

Plata premiilor pentru concursul 
nr. ii din 17 martie continuă astăzi 
d. a. la agențiile proprii din raioa
nele unde participanții și-au depus 
buletinele, după cum urmează:

Raionul T. Vladimirescu — în Ca
lea Victoriei 9, Raionul Stalin — 
în str. Aristide Briand 4, Raionul 
Lenin — în str. Schitu Măgureanu 
3, Raionul 1 Mai — în Șos. Ștefan 
Cel Mare 127, paionul Gheorghiu 
Dej — Bd. 6 Martie 73, Raionul 
Nic. Bălcescu — Bd. 1848 hr. 39, 
Raionul Grivița roșie — Calea Gri- 
viței 208. Raionul 23 August — în 
Șos. Mihai Bravu 84.

Reamintim că și pentru acest con
curs I. Ș. Pn>» osport acordă în 

campionatului republican. In iega 
tură cu aceasta vom preciza că 
pentru azi și mîine sînt progra
mate meciuri extrem de intere
sante între echipe a căror rivali
tate sportivă a devenit tradițio
nală. Fără îndoială derbiu etipe)

O fază și două acțiuni: Plocon 
a simulat lovitura de atac și pla
sează mingea, iar coechipierul său 
Ponova, pentru orice eventuali-' 
tate, îl dublează.

îl constituie partida Dinamo— 
C.C.A. Duminica trecută dinamo- 
viștii s-au arătat în formă bună, 
ca și jucătorii de la C.C.A. de alt
fel.

Și acum, iată meciurile progra
mate pentru această etapă: MAS
CULIN: C.C.A.—Dinamo București, 
Știința Cluj—Știința Timișoara, 
Locomotiva București—Progresul 
I.T.B., Energia LOR- București— 
Știința Iași, Știința Arad—Energia 
Orașul Stalin;, FEMININ: Locomo
tiva București—Flamura roșie Cluj, 
Știința I.C.F.—Progresul Cluj, Pro-: 
greșul București—Dinamo Bucu
rești, Progresul Alba Itilîa—Voința 
Orașul Stalin, Voința Sibiu—Eners 
gia MF.E București.

continuare următoarele premii pen-j 
tru variantele cu rezultate:

— O motocicletă U. de 350 cmc. 
pentru participantul cu cel mat 
mare număr de variante cu „0‘* 
rezultate.

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

Prin tragere din urmă: o moto-, 
cicletă Jawa de 125 cmc., 3 aparate 
radio, 2 cupoane a cîte 3 m. stofă 
import.

★
Iată șl programul concursului nrj 

13 din 31 martie 1957:
I. C.C.A.—Știința Timișoara. '
II. Progr. Buc—Energ. Ploești,
III. FI. r. Arad—Dinamo Buc. *'
IV. Energia Or. Stalin — Energia 

Petroșani.
V. Roma — Internazionale (camp. 

Italian).
VI. Genoa—Fiorentina (camp, ltal.)
VII. Milan—Juventus (camp. ital.).
VIII. Udinese—Lazio (camp. ital.).
IX. Monaco—Reims (camp, francez).
X. — st. Etienne—Nice (camp, 

francez).
XI. Nîmes—Lens (camp, francez).
XII. sedan—Racing Paris (camp, 

francez).
Meciuri de Tezervă :

A. Angers—Sochaux (camp. Iran*
cez). ’

B. Metz—Marseille (camp, france^
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din Capitală care vor găzdui bo
gata activitate de tir din acest 
an. Deși acțiunea noastră s-a des
fășurat într-nn cadru strict profe
sional, urmărind să constatăm cum 
sînt pregătite poligoanele ca să-și 
primească oaspeții, totuși raidul 
s-a transformat plină la urmă în- 
tr-o excursie în aer liber de toată 
frumusețea. Decorul de verdeață 
care înconjoară cele mai impor
tante baze de tir ale Capitalei, 
soarele primăvăratic aie cărui 
raze fac să strălucească metalul 
instalațiilor mecanice de pe poli
gon, ca și înfățișarea plăcută 
(înnoită, parcă) a pavilioanelor sau 
a aleilor care unesc diversele 
ștanduri de tragere, au avut darul 
să coloreze totul în „rozul" opti
mismului. De altfel, chiar scu- 
turîndu-ne de aceste prime cli
pe de entuziasm, concluzia raidu
lui nostru anchetă rămîne pozitivă: 
bazele de tir sînt apte să găzdu
iască concursurile și antrenamen
tele, unele ale trăgătorilor frun
tași, altele ale începătorilor.

Iarna blîndă care s-a scurs a 
fost folosită mai bine ca oricînd, 
în toate poligoanele efectuîndu-se 
amenajări, mai mici sau mai mari, 
fără cheltuieli exagerate. însă de 
mare folos pentru activitatea vi
itoare. Iată, de pildă, poligonul 
„Tineretului" de la șosea, supra
numit — pe drept cuvînt — „lea
gănul tirului bucureștean". El are 
astăzi cu totul altă înfățișare de- 
cît anul trecut. A primit înapoi 
instalația de pistol viteză care 
spre regre’ul bucureștenilor, a stat 
multă vreme și fără rost „trans
ferată" la Sibiu, iar capacitatea 
de tragere la probele de armă a 
fost considerabil mărită și ca spa
țiu șl ca... timp. In loc de cele 10 
paturi cite existau, printr-o trans
formare făcută în ianuarie anul a- 
cesta (paturile au fost demontate și 
înlocuite cu un podium de lemn)

poligonul are acum 15 linii de tra
gere. Totodată, timpul de folosin
ță a fost mărit prin montarea 
unei linii de reflectoare în fața 
țintelor ceea ce permite tragerea 
și după căderea întunericului. La 
capitolul „îmbunătățiri" se adau
gă și noile rame din vergea meta
lică și mai ales (deși este vorba 
de o realizare care ne va „încăl

zi" de-ab'a spre sfîrșitul anului) 
instalația de gaze naturale cu 
care a fost înzestrat poligonul

Poligonul Tunari — cel care are 
o faimă mondială — continuă să 
fie îmbunătățit. N-am întîlnit, 
bineînțeles, transformări capitale, 
dar aele clteva realizări restrîn- 
se ca volum de lucrări au o deo
sebită însemnătate pentru activi
tatea competițională inaugurată, 
de altfel, duminica trecută prin 
concursul colectivului Voința Pres
tări Servicii. Șanțul de la 300 m , 
instalația de semnalizare din 
șanțul de la 100 m., noua masă 
de comandă pentru talere și re- 
amenajarea ștandurilor III și IV 
de la pistol viteză, sînt cele mai 
importante lucrări efectuate în ul
timele luni. In urma acestor îm
bunătățiri și mai cu seamă fată 
de grija sporită care este acorda
tă acum poligonului Tunari, putem 
sconta în acest an pe o activitate 
normală, fără acele necazuri pri
cinuite în trecut de defecțiunile 
instalațiilor.

La poligonul Dinamo (din par
cul cu același nume, de pe șo
seaua Ștefan cel Mare) am ajuns 
la o oră 
totuși am

destul de matinală și 
găsit activitatea în plî-

nă desfășurare. Erau tinerii dina- A 
moviști ale căror ore de curs la A 

școală au 1oc după-amiază și aîți V 
membri ai colectivelor Dinamo. V 
La ștandurile de pistol lucrările x 
sînt în curs. O linie de tragere va t 
fi acționată manual, ca și pînă a- A 
cum, iar cealaltă printr-o insta- A 
lafie electrică. In poligonul de o 
armă, care are linii de tragere și V 
la 50 m. și la 100 m., lucrurile v 
sînt neschimbate fată de trecut. \ 
Nu poate fi folosită deocamdată a 
întreaga capacitate, deoarece ins- a 
talației de la etaj urmează să i se Ș 
aducă modificări. Firesc ar fi ca Q 
aceste îmbunătățiri (inclusiv anco- V 
rarea pilonilor din spatele tinte- v 
lor) să nu fie tărăgănate, pentru \ 
a nu paraliza activitatea în cea a 
mai modernă aripă a poligonului, a

Raidul nostru a continuat la po- A 
ligonul Progresul și !a cel al Ști- A 
inței I.C.F. Dar aici nu am găsit a 
prea mari transformări iată de tre- A 
cut și nici.n-am auzit de proiecte 
pentru viitor. Așa se și explică A 
faptul că prin aceste locuri activi- A 
tatea trăgătorilor este mult mai A 
redusă, rezumîndu-se la antrena- J 
mentele sportivilor din colective și J 
la unele concursuri ale A V.S.A.P. A

Deși în acest an înregistrăm în 0 
general o preocupare sporita ->en- A 
tru aigurarea unor baze cores- d 
punzătoare antrenamentelor și con- d 
cursurilor, o a doua concluzie a $ 
raidului nostru este aceea că: 0 
poligoanele din Capitală n-au io- 7 
tuși capacitatea de a asigura cerin- 
țele amatorilor de tir bucureșleni. 0

R. ILIESCU și H. NAUM
o
<?
<?

3n Capitală
AZI

FOTBAL : Stadionul Republicii, 
ora 14,15 : Dinamo Orașul Stalin— 
Locomotiva București; ora 16,15 : 
C.C.A—Dinamo București.

ATLETISM : Stadionul Tineretu
lui ora 16.30: concurs de verificare.

BASCHET : Sala Dinamo, de la 
ora 16.30 : Enema București—Pro
gresul F.B. (f.); Dinamo București— 
Voința Iași (m.); Energia Bucu
rești—C.C.A. (m.).

VOLEI : Sala Floreasca, de la ora 
16 : Progresul “
București (fj;
rești—Progresul I.T.B. (m.); 
Dinamo București (m.).

POLO PE apa : Bazinul 
ora 19,30 : Dinamo I—Șc. 

sportivă tineret II; C.C.A. II—Ener
gia (meciuri în cadrul „Cupei Pri
măverii").

C.P.C.S. — Dinamo 
Locomotiva Bucu- 

C.C.A —

Frumos dar micî

ca, la
Floreas-

MÎINE
FOTBAL : Stadionul Giulești, ora 

10 : Locomotiva M.C.F. — Energia 
Flacăra Ploești; Stadionul 23 Au
gust, ora 14,30 : selecționata de ju
nior;—Flamura roșie 7 Nov.; ora 
16.30 : Progresul București—Make- 
dcnikos Salonic

ATLETISM ; Stadionul Tineretu
lui, era 10.30: concurs de verifica
re. Sala Floreasca II, ora 9.30 : e- 
tapa a Il-a a concursului rezervat 
șeoiilor medii.

Bazinul _Floreasca, ora 
rezervat 
la ara 
Progre
se. sp. 
(meciuri

In privința poligoanelor de tir, o situație asemănătoare cit aceea 
din București există și la Arad și in multe alte centre din țară. 
Priviți fotografia : poligonul de tir Flamura Roșie Arad, o baeă spor
tivă bine utilată, atent îngrijită, dar numai cu opi paturi, deci insufi
cientă pentru cerințele tot mai mari ale iubitorilor de tir arădeni.

CEI MAI BUNI 10 PERFORMERI LA
(FLUTURE ȘI BRAS) DIN 1956
MASCULIN

188 m. (cea mai hună perfox-manțâ 
In bazin de 50 m; Al. Popescu 1:85,5 

1955):
Al. Popescu (Dinamo Buc.) 

senior - — -
M. Olaru 

nior
A. Zahan 

ani
Al. Csiki
senior
Al.
mor 1:13,2
Fr. Goldberger (C.C.A.) se
nior i :i3rg
Șt. Kroner (Știința Buc.) 17 
ani 1:14,1
Șt. Alexandru (Progr. Buc.)
18 ani 1:16,2
I. Longulescu (FI. roție Lu
goj) 18 ani 1:16,5
A. Banc (Dinamo Buc.) 18 
ani

Media primilor 
1:10,0; 1955-1:89,3;
1:13,5; 1952-1:16,5;

Media primilor 
1:12,7; 1955-1:11,7;
1:15,6; 1951-1:17,4;

L

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

18.

ÎNOT

2:43,9 
Cluj)

2:51,5 
Buc.)

2:64,0
1:06,5 

(Dinamo Buc) se- 
1*7,4 

(Dinamo Buc.) 18 
1:11.1 

(Locomotiva Cluj) 
1:11,8 

Schmaltzer (C.C.A.) se-

5 înotători: 
1954-1:11,5;

1951-1:18,1.
10 înotători: 

1954-1:13,9;
1951-1:29,2.

200 m. (cea mai bună performanță 
bazin de 50 m: Al. Popescu 2:29,9 
1956):
Al. Popescu (Dinamo Buc.) 
senior 2:29,9
Al. Csiki (Locomotiva Cluj) 
senior 2:47,1

3. M. Olaru (Dinamo Buc.) se
nior 2:47,6
Ov. Ionescu (C.C.A.) se;xi- 
ov 2:53,9
Fr. Goidberger (C.C.A.) se
nior 2:53,9
Al. Schmaltzer (C.C.A.) se
nior 2:53,9
A. Zahan (Dlnamo Buc.) 18 
ani 2:55,2
V. Budai (Voința Tg. Mu
reș) senior
C. Vlăduțâ (Dinamo Buc.; 
senior
Șt. Alexandru (Progr. Buc)
16 ani . ■*.

Media primilor 5: 1956-2:46,1; 
2:47,3; 1954-2:52,3; 1953-2:57,4-,
3:04.8; 1951-3:06,6.

Media primilor 10: 1956-2:52,6 
2:52,9; 1954-2:59.4; 1953-3:01,4
3:04.3; 1951-3:10,8.

FEMININ
100 m. (cea mai buna performanță 

în bazin de 50 m: Sanda Platon 
1:25.6-1956):

1. Sanda Platon (C.C,A.) seni- 
oare

2. Inge Graeff (Progr. 
reș) senioare

3. Elisabeta Bratu 
Buc.) 17 ani

4. Ecaterina Orosz 
Cluj) senioare

5. Elena Ghinea (Progr. Buc.)
17 ani

6. Henriette
13 ani

7. Vasil ic a 
Buc.) 14

8. Ni cc ie ta 
tin.) 16 .

9. Gabriela 
goj) 17 ani

10. Marta Ouatu
senioară

Media primelor 
1:27,4; 1954-1:32,0;
1:35.1: 1951-1:36.8.

Media primelor 
1:31,4; 1954*1:354;
1:39,8; 1951-1:40.5.

MASCULIN
200 m. (cea mai bună performanță 

în bazin
1956J- , .
1. Felix Heitz (C.C.A.) senior 2:43,3
2. Mihai Mitrofan (Progr. Buc.)

senior 2:43.7
3. Adrian Oanță (Dinamo)

1956-
1953-

în

1.

2.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

1955- 
1952-

1:25,6
•• Tg. Mu-

1:25,9
(Progr.

1:26,5
(Progr.

1:26,7

Țincoca

Iurciuc 
ani 
Ștefan eseu 
ani 
Puiu

1:29,3 
(C.C.A.)

1:32,5 
(Driamo

1:33,5 
(ȘC. SF-

1:34,0
(FI. roșie Lu-

1:34,3 
(Progr. Buc.)

1:35,9
5: 1956-1:27.0; 1955-
1953:1:32.4; 1952-

16: 1956-1:30,4; 1955-
1953-1:36,6; 1952-

de 50 m: F. Heitz 2:43.3

CONSFĂTUIREA ARBITRILOR 
BUCUREȘTENI DE BASCHET

NATATIF. : 
9,45: concurs de verificare 
înotătoril-r fruntași. De 
16.45 : Progresul—C.C.A. I; 
sul II—-Voința; Combinata 
tiu.+Progresul—Locomotiva 
în cadrul „Cupei Primăverii").

BASCHET: Sala Dinamo, de la 
ora 16 : Progresul Arta—Știința Cluj 
(m.); Progresul Min. învăț.—Flamu
ra roșie Oradea (L); știința I.C.F.— 
”rotnța Orașul Stalin (f.); Loc. 
P.T.T.—Dinamo Tg. Mureș (m.). 
Parcul Dinamo de la ora 9: Tb. i— 
Știința ier. (bj; T.D. I—Știința 
I.C.F. (f.); T.D. H—Palatul Pionie
rilor (f.); T.D. II—Palatul Pionieri
lor (b.) — jocuri în cadrul etapei 
a Il-a a competiției de pitici or
ganizată de Tînărul Dinamovist.

VOLEI: Sala Floreasca, de Ia ora 
9 : Știința I.CJ.—Progresul Cluj 
(f.); Locomotiva Buc.—Flamura ro
șie Cluj (f.); Energia Buc.—Știința 
Iași (m.).

CICLISM : Ora 9,30 :
curse de șosea (plecarea 
aeroportului Băr.easa).

RUGBI: Teren Parcul 
ora 19,30: Locomotiva Grivlța Ro
șie—Dinamo București; teren Tine
retului IV. ora 14.301 Energia Re
publica— Energia I.S.P.; ora 16: 
Știința Institutul Mine—Locomotiva 
P.T.T.; teren Progresul F.B.. ora 
16 : Progresul F.B.—Energia Petro
șani.

LUPTE. Sala de sport C.C.A. (str. 
Uranus), ora 10 : campionatul repu
blican de lupte pe echipe.

MOTOCICLISM. Ora 8 : concurs 
de regularitate și rezistență (pleca
rea din fața stadionului Tineretu
lui!.

SAH. Campionatul republican pe 
ochire (ora 10): Energia-Ștlința (str. 
Luca Stroi-cl 13); Locomotiva—Pro
gresul Sănătatea (bul. Dinicu Go
lescu 38); Progresul I.T.B.—Progre
sul F.B. (șos. ștefan cel Mare 99); 
Voința—Dinamo fstr. Halelor 7).

GIMNASTICĂ: Sala Dinamo, ora 
17: concurs de selecție (exerciții li
ber alese, băieți și fete).

Luni 25 martie, ora 20, la sediul 
Comitetului Orășenesc CFS (str. Va- 
sile Alecsandri, nr. 6), toti arbitrii 
de baschet din București sînt con- 
voaați în vederea unor importante 
comunicări.

HANDBALIȘTII DE 
BERLIN DIN NOU

prtmele 
din fața

Copilului,

SPORTUL POPULAR
Pag- 6-a Nr. 2976

LA DINAMO 
ÎNVINGĂTORI 

ț 
pe terenul „1 

___  ___ „__ ,____ echipa mascu
lină de handbal Dinamo Berlin a 
șusținut a doua partidă în țara 
noastră, întilnind formația Dinamo 
Orașul Stalin. Handbaliștii berlinezi 
au cucerit și de această dată victo
ria cu 14-11 (6-2). Au marcat: Die- 
dering (4), Staedler (2), Kulawig (î), 
Herman (2), Naumann (2), Kohler 
și Kosche pentru Dinamo Berlin 
și Pahan (4), Martini (2), Streitferdt 
(2), Stănescu (2) și Heichei pentru 
Dinamo Or. Stalin.

Ieri la Sibiu, oaspeții noștri au In- 
tîlnit o reprezentativă a orașului pe 
care au întrecut-o cu 11-9 (5-5).

Joi după-amiază, 
Mai” din Sighișoara

resantă va fi lupta dintre cele trei 
formații citate, aflate la periferia 
clasamentul uL

întrecerile din țară se desfășoară 
astăzi la Reșița (unde, la ora cînd 
ziarul nostru se află in mîinlle 
Drimilor cititori, luptătorii echipelor 
Energia DGSM, FI. roșie Arad, Lo
comotiva Oradea șl Energia Reșița 
îndeplinesc obligația cîntărlrU), și 
mîine la Tg. Mureș (Dinamo Bucu
rești, Locomotiva Timișoara, Ener
gia B. Mare și Voința Tg. Mureș? 
și Lugoj (Energia Hunedoara, Ener
gia Orașul Stalin, Energia Cluj, 
Progresul Lugoj).

4 
PRIMELE CURSE CICLISTE

PE SOSEA
deschide sezonul curselor 
șosea. Primele întreceri 
vor desfășura pe șoseaua 
în organizarea comisiei

i
LOCAȚTUNE DE BILETE

Bilete pentru finalele „Cupei Fes
tivalului” se găsesc la casele Stadio
nului Republicii, la Dinamo, Ciulești, 
C.C.A., Pronosport (Cal. Victoriei 9 
și bd. Dinicu Golescu) și chioșcul din 
str. I. Vidu. Bilete cu preț redus 
pentru elevi și studenți sînt în vîn- 
zare la casele Stadionului Republi
cii. Sînt valabile biletele cu seria nr. 
59. Posesorii de carnete CCFS/CM și 
CCFS/Oraș București (arbitrii și an
trenorii de fotbal) au acces numai 
dacă și-au vizat carnetele pe anul 
1957.
ETAPA 
LUPTE:

Mîine se 
cicliste pe 
de fond 
Tirgovi$te, _
orășenești de ciclism.

La aceste întreceri participă și 
cei 16 componenți ai lotului repu
blican care se pregătesc pentru 
„Cursa Păcii”.

Adunarea concurenților la ora 9, 
în dreptul depozitului de benzină 
Băneasa (Aeroport).

DIN ȘAHUL BUCUREȘTEAN-

In cursul acestei săptămîni au 
fcfct continuate partidele întrerupte 
din cadrul turneului echipelor bucu- 
reștene, participante la a doua fază 
a campionatului republican. In urma 
rezultatelor înregistrate, pe primul 
loc în clasament figurează echipa 
Energia cu 14 jum. puncte. Urmează 
știința 11 jum. (1), Dinamo 11 șl 
Locomotiva 7. Iată acum rezultatele 
complecte ale primelor două runde:

IN CAMPIONATUL DE 
C.C.A. ORGANIZEAZĂ 

LA BUCUREȘTI
1

organizează întrecerile dinC.C.A.
cadrul campionatului de lupte pe 
echipe — grupa I — care se vor 
desfășura mîine la București. For
mația militară pare a avea o sarcină 
ușoară. Intr-adevăr, echipele oaspe 
(Dinamo Satu M'are. FI. roșie Cluj 
și Progresul București) nu pot emite 
pretenții, ținînd seama mai ales de 
diferența de valoare existentă'. In-te-

CORESPONDENȚII ZIARU
LUI NOSTRU SINT RUGAȚI 
SA NE TRANSMITĂ, INCE- 
PlND DE MÎINE 24 MARTIE, 
IN FIECARE DUMINICĂ SEA
RA TELEFONIC CRONICILE 
MANIFESTAȚIILOR SPORTI
VE DIN LOCALITĂȚILE RES
PECTIVE.

Runda Știința-Progresul Sănă
tatea 5 jum. — 1 jum. (1); Energia- 
Progresul F.B. 8-0; Dlnamo-Locomo- 
tiva 5-3: Voința-Progresul ITB 4 
jum. — 3 jum.

Runda a Il-a: Științe-Volnța 6-1
(1) ; Dinamo-Progresul ITB 6-2; Loco- 
motiva-Progresul F.B. 4-3 (1); Ener- 
gia-Progresul Sănătatea 6 jum. — 
1 jum.

Mîine are Ioc runda a treia.
In campionatul feminin al Capita

lei s-au jucat 6 runde. înaintea ju
cării partidelor întrerupte, clasa
mentul este următorul: Margareta 
Teodorescu 5; Irina Tzitron 4 jum: 
Graboviețchi — Elena Sigalas 3 jum.
(2) ; Elisabeta Ionescu 2 jum. (1); 
Rodica Reicher 2 jum. (1); Sanda n- 
lipeseu și Alexandra Nicolau 2 (1): 
Veturia Slmu și Natalia Iliescu 1 
jum. (1); Rodica Manolescu 1 (D; 
Maria Tarapanov jum. (4); 
Giuroiu jum. (3).

Lidia

CONCURSURI DE ATLETISM

• Astăzi, cu începere de la ora
16.30, și mîine dimineață de la ora
10.30, va avea Ioe pe stadionul Tine
retului cel de al doilea concurs al 
anului. Programul cuprinde urmă
toarele probe: sîmbătă — 110 m. 
garduri, 100 m. plat <t» + f), greutate 
(b+f), dise (b+f), înălțime 
glme (W), 800 m. (1), 1-500

(b), lu.i- 
„___ __„__ ____ _ _ (b), 400
m. (b); duminică — 200 m. garduri, 
ciocan, suliță' (b+f), tziplu-salt, 800 
m., 80 m. garduri, înălțime (f), 200 
m. (b+f), lungime (f).

• Primăvara timpurie a jucat o 
festă calendarului competlțional. 
încă de la începutul anului a fost 
programată pentru zilele de 17 șl 24 
martie o competiție de sală, deschisă 
elevilor din București șl dotată cu 
importante premii. Prima etapă a 
și avut loc, iar cea de a doua (pro
bele de 40 m. garduri băieți șl fete 
și săritura în lungime băieți și fete) 
va avea loc mîine dimineață cu în
cepere de la ora 9,30 în sala Flo
reasca H. Deși este atît de cald, elevii 
se vor întrece în sală. Calendarul 
trebuie respectat... Sperăm însă că 
de săptămîna viitoare vor fi organi
zate competiții pentru elevi In aer 
liber.

Buc) senior
4. Alexandru Csiki (Loc. 

senior
5. Andrei Banc (Dinamo

18 ani
6. Alex. Schmaltzer (C.< 

senior
Ștefan Alexandru t 
Buc). 16 ani 
Alexandru Botez K 
senior 
Cristian Vlădută 
Buc.) senior 

1». Constantin Chirvăsuță (Ști
ința Buca 17 ani

Medie primilor 
2:47,3; 1955-2:45,1;
2:52,5; 1952-2:57,9;

Media primilor 
2:52,5; 1955-2:49,4;
2:55,2; 1952-3:00,1; 1953:03,3.

FEMININ
200 m. (cea mai bună performanța 

în bazin de 50 m: Anca Rosetl 3:66,6
— 1955):

1. Anca Rosetl (P.-ogr. Buc.) — se
nioară 3:07,2.

2. Gabriela Mangezius (Progr. Si
biu) — senioară — 3:08,0.

3. Maria Ionescu (Progr. Buc.) — 
17 ani — 3:14,0

4. Marla Ouatu (Progr. Buc.) — se- 
nloa-â — 3:16,5.

5. Emikd Nagy (Progr. Cluj) — 15 
am — 3:19,1.

6. Helga Geiser (Știința
15 ani — 3:19,9.

7. Crista Meier (FI. roșie
17 ani — 3:21,7.

8. Olga Crișah (C.C.A.) —
— 3:22,7.

9. Erika Hentesch (C.C.A.) — 18 
ani — 3:26,1.

10. Astrid Gobbel (Știința Buc.) — 
17 ani — 3:26,5.

Media primelor 5 înotătoare: 1956 
—3:12,9; ----- ------- ----- --------
1953 — 
3:23,8.

Media
— 3:18,1;'1955 — 3:19,6; 1954 — 3:22,1; 
1953 — 3(21,9; 1952 — 3:25,8; 1951 — 
3:27.9.

Notă: mediile rezultatelor primilor 
5 șl 10 din 1956 au fost calculate 
luîndu-se în evidență numai perfor
manțele realizate în bazine de 50 m. 
La calcularea mediilor din anii tre- 
cuți au intrat rezultatele obținute 
în bazine de diferite lungimi.

7.

8.

9.
2:58,0

(Dinamo
2:58,7

5 Înotători:
1954-2:46,8; 

1951-3:01.1.
19 Înotători

1954-2:54,5;

2:59,4
1956- 
1953-

1956- 
1953-

Buc.)

Lugoj)-

senîoară

1955 — 3:13,2; 1954 — 3:15,5 
3:16,0: 1952 — 3:20,3; 1951 -

primelor 10 înotătoare: 1956

Concurs tmotociclist pe ruta
București - Tirgoviște - București
Motocîcliștîi bucureșteni se vor 

prezenta mîine dimineață la star
tul unui nou concurs de regulari
tate și~ rezistență. Compeflția, or

ganizată de comitetul orășenesc 
A.V.S.A.P., se va desfășura pe rută 
București — Bîldana — Titu — 
Găești — Tîrgoviște și retur, un 
tr.asșu ușor și totuși suficient de 
dificil pentru conctirenț:i care sînt 
chemați să participe la întreceri: 
sportivi neclasifioați, membri ai 
A.V.S.A.P., reprezentanți ai celor 
8 raioane din Capitală, precum și 
8 motocicliști reprezentînd clubul 
auto-moto al orașului București.

Ca probă de departajare, organi
zatorii .au hotârît ca în intervalul 
de timp c*t motocicliștij vor ră- 
inîne la 'Tîrgoviște, concurenții 
să participe Ia o întrecere compli
mentară de tir.

Ținînd seama că Ia această 
competiție concurează în general 
motockdlști -neexperinientați este 

de dorit ca organizatorii să atragă 
atenția participanților în ceea ce 
privește modul în care vor trebui 
să circule pe traseu. Se știe că 
pentru alergările de regularitate, 
circulația pe șosele este lăsată ab
solut liberă și în consecință moto- 
C'cliștii, ca și conducătorii orică
ror altor vehicule, sînt obligați 
respecte viteza legală- Pentru 
ceasta sugerăm organizatorilor 
interzică ooncurențiilor de a 
prezenta la controalele orare
avansuri mai mari de 10 minute. 
Concurenții eu un avans mai mare 
de 10 minute la aceste controale 
să fie penalizați, iar eeî care de
pășesc 20 minute să fie excluși' 
din cursă. Plecarea are loc de la 
Stadionul Tineretului, începînd de 
la ora 8.

să 
a- 
să 
se 
cu

Â apărut nr. 2 (5) al revistei

CAIETE DE NATAȚIE
ȘI SPORTURI NAUTICE
Sumarul: Chinograma unei lo

vituri în canoea de 1 a lut Lean 
Rotman de Radu Huțan; Natația 
din 1956 prin prisma anilor tre- 
cuți de I. Enăceanu; Exercițiile cu 
greutăți pot îmbunătăți rezultatele 
înotătorilor; Așa vîslește campio
nul olimpic V. Ivanov (U.R.S.S); 
Pe teme olimpice: Din „secretele 
de atelier" ale campionilor de înot 
australieni de Toth Pall Iosif; 
Despre campionatul european de 
yachting pe anul 1956 de D. Teo
dorescu; Știați că.. ? — Din presa 
străină.

De vînzare la centrele de difu
zare a presei.



Programul campionatului feminin categoria Ă 
la handbal pe anul 1957 (primăvara)

Cele 12 echipe feminine au fost 
împărțite în două serii după cum 
urmează: seria I-a FI. roșie Bucu
rești, FI. roșie 8 Mai Mediaș, Pro
gresul Tg. Mureș, Energia Reșița, 
Știința I.C.F., Recolta Codlea. Seria 
a H-a: Progresul Orașul Stalin, FI. 
roșie Sibiu, Știința Timișoara, Pro
gresul Mm. Invățămîntului Buc., FL 
roșie Sighișoara, Energia Mija.

SERIA I-a TURUL 
Etapa I-a» 31 martie

București: FI. roșie — FI. roșie 
Mediaș; Tg. Mureș: Progresul-Ener- 
gia Reșița; București: Știința I.C.F. 
— Recolta Codlea.

Etapa a H-a, 7 aprilie
Reșița: Energia — FI. roșie Bucu

rești; Codlea: Recolta — Progresul 
Tg, Mureș; Mediaș: FI. roșie — 
Știința I.C.F.

Etapa a III-a, 14 aprilie
București: FI. roșie — Recolta Co

dlea; Tg. Mureș: Progresul-Știința 
I.CJ.; Reșița: Energia — FI. roșie 
Mediaș.

Etapa a IV-a, 21 aprilie
București: Știința I.C.F. — FI. ro

șie București; Codlea: Recolta — E- 
nergia Reșița; Mediaș: FL roșie — 
Progresul Tg. Mureș.

Etapa a V-a, joi 25 aprilie
Tg. Mureș: Progresul — Fl. roșie 

București; Reșița: Energia — Știința

I.C.F.; Mediaș: Fl. roșie — Recolta 
Codlea.

SERIA A II-A TURUL 
Etapa I-a, 31 martie

Orașul Stalin: Progresul — Fl. ro
șie Sibiu; Timișoara: Știința — Pro
gresul Min. Invățămîntului; Sighi
șoara: FI. roșie — Energia Mija.

Etapa a n-a, 7 aprilie
Timișoara: Știința — Progresul O- 

rașul Stalin; Sighișoara: Fl. roșie — 
Fl. roșie Sibiu; Mija: Energia — 
Progresul Min. Invățămîntului.

Etapa a III-a, 14 aprilie
Orașul Stalin: Progresul — Energia 

Mija; Sibiu: Fl. roșie — Știința Ti
mișoara; București: Progresul Min. 
Invățămîntului — FI. roșie Sighi
șoara.

Etapa a IV-a, 21 aprilie
București: Progresul Min. Invă- 

țămîntului — Progresul Orașul Sta
lin; Sighișoara: Fl. roșie — Știința 
Timișoara; Mija: Energia — Fl. ro
șie Sibiu.

Etapa a V-a, Joi 25 aprilie
Orașul Stalin: Progresul — Fl. ro

șie Sighișoara; Sibiu: FL roșie — 
Progresul Min. Invățămîntului; Ti
mișoara: Știința — Energia Mija.

Returul se va disputa hi aceeași 
ordine (pentru ambele serii) gaz
dele jucînd în deplasare, la urmă
toarele date 2® aprilie, 5, 12 și 19 mai 
și ÎS iunie.

PROGRAMUL CAMPIONATULUI DE TENIS 
DE MASĂ AL CATEGORIEI A.

ETAPA I 31 MARTIE TUR — ÎS 
SEPTEMBRIE RETUR

Masculin
Progresul Buc. — Progresul Satu 

Mare, Fl. roșie Buc. — Progresul 
Chlj, Energie Buc. — Energia Re
șița, Voința Arad — Voința L.M. 
Buc., Dinamo Tg. Mureș — Știința 
Buc.

Feminin
Progresul Buc. — Voința Care», 

Fl. roșie Buc. — Progresul Cluj, 
FI. roșie Oradea — Voința P.S. Buc. 
Energia Buc. și Știința Buc. nu 
joacă.
ETAPA A n-a 1 APRILIE TUR —

22 SEPTEMBRIE RETUR
Masculin

Progresul Cluj — Progresul 
Energia Reșița — Fl. roșie 
Voința L.M. Buc. — Energia 
Știința Buc. '__ 1
namo Tg. Mures — Progresul 
Mare.

Feminin
Progresul Cluj — Progresul nuc.. 

Voința P.S. Buc. — Energia Buc., 
Știința Buc. — Fl. roșie Oradea, 
FL roșie Buc. și Voința Cărei nu 
JoacS.
BTAPA A Hl-a II APRILIE TUR —

23 SEPTEMBRIE RETUR
Masculin

Progresul Buc. — Energia Reșița, 
Fl. roșie Buc. — Voința L.M. Buc., 
Energia Buc. — Știința Buc., Voința 
Arad — Dinamo Tg. Mureș,, Progre
sul Satu Mare - Progresul Cluj.

Feminin
FI. roșie Buc. — Voința P.S. Buc., 

Energia Buc. — știința Buc.. Voința 
Cărei — Progresul Cluj, Progresul 
Buc. și Fl. roșie Oradea i»i Joacă.
ETAPA A IV » 28 APRILIE TUR — 

6 OCTOMBRIE RETUR
Masculin

Voința L.M. Buc. — Progresul 
Buc., Știința Buc. — Fl. roșie Buc., 
Dinamo Tg. Mureș — Energia Buc, 
Voința Arad — Progresul Satu Ma
re, Energia Reșița — Progresul 
Cluj.

Feminin
Voința P.S. Buc. — Progresul 

Buc., Știința Buc. — Fl. roșie Bue.. 
Fl. roșie Oradea — Voința Cărei. 
Energia Buc și Progresul Cluj nu

A
ETAPA A V-a 12 MAI TUR — 

U OCTOMBRIE RETUR
Masculin

Progresul Buc. — știința Buc-, 
FL roșie Buc. — Dinamo Tg. Mu
reș, Energia Buc. — Voința Arad. 
Progresul Cluj — Voința L.M. Buc., 
Progresul Satu Mare — Energia Re
șița.

Buc., 
Buc., 

__  Buc., 
Voința Arad, Di- 

~_______ ■ Satu

BUC.,

Buc. — știința Buc.. 
Energia Buc. — Fl. roșie Oradea, 
Progresul Cluj — Voința P.S. Buc. 
Fl. roșie Buc. si Voința Cărei au 
joaca'.

ETAPA A Vl-a 13 MAI__
2# OCTOMBRIE RETUR

Masculin
Dinamo Tg. Mureș — Progresul 

Buc., Voința Arad — FT. roșie Bue., 
Progresul Satu Mare — Energia 
Buc., Știința Buc. — Progresul Cluj, 
Voința L.M. Buc. — Energia Reșița.

Feminin
Fl. roșie Oradea — n. roșie Buc., 

Voința Cărei — Energia Buc., Ști
ința Buc. — Progresul Cluj, Progre
sul Buc., și Voința P.S. Buc. nu 
joacă.

ETAPA A VTI-a Zt MAI TUR —
27 OCTOMBRIE RETUR

Masculin
Progresul Buc. — Voința Arad, 

Fl. roșie Buc. — Energia Buc., E- 
nergla Reșița — Știința Buc., Pro
gresul Cluj — Di.oamo Tg. Mureș. 
Progresul Satu Mare — Voința 
Bi»

Feminin
Progresul Buc. — FT. roșie 

dea. Fl. roșie Buc. — Energia 
Voința Cărei — VoMța P.S.

" Buc. si Progresul Cluj nu

A VIII-a 2 IUNIE TUR —
3 NOIEMBRIE RETUR 

Masculin
Energia Buc. — Progresul Buc., 

Fi. roșie Buc. — Progresul Satu 
Mare, Voința Arad — Progresul 
Cluj, Dinamo Tg. Mureș — Energia 
Reșița, Voința L.M. Buc. — Știința

Feminin
Buc. — Progresul Buc.. 

Buc. — Voința Cărei, Fl. 
Progresul Cluj,

TUB —

L.M

DELICT ȘI ...DELICT!

O fostă vedetă a fotbalului 
francez a devenit vedetă a croni
cilor judiciare... Rene Vignal, 
fost de 24 ori portarul naționalei 
franceze, este urmărit de poliție 
pentru acte de gangsterism. îm
preună cu o bandă organizată, al 
cărei șef este, Vignal are ia ac
tivul său — după cum ne infor
mează radio Roma — o serie de 
isprăvi mai senzaționale decît 
toate „robinsonadele” cu care, ui
mea altădată tribunele. Bilanțul 

actual a lui Vignal (et Co.): 
spargeri, încercări de rapt, devas
tări de magazine.

Un amănunt interesant: abia 
acum — după multe tergiver
sări — Vignal a putut fi gă
sit de poliția franceză. Aceasta 
s-a dovedit însă mult mal zeloasă 
dincolo de Marea Mediterană la 
sucursala sa colonială din Algeria. 
Aci a fost arestat fără orea multe 
complicații procedurale numitul 
Abderrahman Ibrir, pentru delic
tul de a fi colectat ajutoare pe o 
listă de subscripție a mișcării de 
eliberare. O coincidență: Ibrir a 
fost și el internațional în echipa 
Franței, tot în postul de portar. 
El a jucat în naționala franceză 
în preliminariile campionatului 
mondial 1950. Ibrir s-a retras din 
sport acum 5 ard, revenind în Al
geria, patria sa.

Firește, pentru legile statului co
lonialist francez fapta patriotică

Știința 
joacă.
ETAPA

Ora- 
Buc.,
Buc.

Buc.

Energia 
FI. roșie 
roșie Oradea _ _
Voința P.S. Buc. — Știința Buc-

ETAPA IX-a S IUNIE TUR —
13 NOIEMBRIE RETUR

Masculin
Progresul Buc. — Fl. roșie Buc., 

Progresul Cluj — Energia Buc., E- 
nergia Reșița — Voința Arad. Voinrfa 
L.M. Buc. — Dinamo Tg. Mureș, Ști
ința Buc. — Progresul Satu Mare.

Feminin
Progresul Buc. — Fl. roșie Buc., 

Progresul Cluj — Energia Bue., Ști
ința Buc. — Voința Caret, Fl. roșie 
Oradea șt Voința P.S. Buc. nu joa
că.

In tur, primele echipe sânt orga
nizatoare, iar în retur devin orga
nizatoare formațiile secunde.

a lui rbrir este a adevărată cri- 
mă„. Pe cînd pentru Vignul este 
foarte probabil ci se vor găsi cir- 
cumstanfe atenuante.

IPOCRIZIE
Cineastul francez Rene Lueot a 

terminat de curînd montajul fil
mului său „Intîlnire Ia Melbourne" 
un documentar de lung metraj a-

supra ultimei ediții 1. O.
înainte de a fi prezentat publicu
lui, filmul a fost proiectat în a- 
vanpremieră în mai multe țări 
pentru definitivarea versiunilor 
respective. Interesante sînt obiec
țiile pe care le-au făcut specia
liștii elvețieni. Aceștia, în frunte 
cu membri ai C.O. elvețian, au ce
rut producătorului să taie secven
țele tratind despre competiția o- 
limpică de box. Argumentul: 
Boxul este un sport brutal și poate 
avea o influență negativă asupra 
moralului tinerilor elvețieni"...

Iată cea mai autentică mostră 
de ipocrizie. De fapt, dacă domnii 
din C.O. elvețian erau consecvenți, 
eț trebuiau să Interzică tot filmul

Din tarile care construiesc socialismul
9

Noutăți in legătură 
cu campionatele europene de box

Se apropie data desfășurării 
campionatelor europene de box 
care — după cum se știe — vor 
ivea loc anul acesta la Praga 
între 25 mai și 1 iunie.

Iată ultimele noutăți în le
gătură cu aceste campionate:
• Pînă la data de 6 martie

și-au anunțat participarea următoarele tari: 
Finlanda, Anglia, U.R.S.S., Luxemburg. Elvefia, 
Ungaria, Franța, Suedia.

• La 15 martie a sosit la Praga B. Denisov 
(U.R.5T.S.) vicepreședinte al Asociației Internațio
nale de Box Amator (AIBA) care va lua contact 
cu forurile sportive cehoslovace in legătură cu 
desfășurarea campionatelor.
• Întreprinderea de materiale sportive „Gala" 

din localitatea Prostejov a confecționat 60 perechi 
mănuși de box care vor fi folosite de concueenți. 
Fața mănușii este culoare maro, în timp ce par
tea interioară este de culoare albă. Manșetele 
mănușii vor purta inscripția „M. E. 1957“, ceea ce 
înseamnă: Campionatele Europene 1957.
• Boxerii participanți vor avea la dispoziție 7 

săli de antrenament aflate in imediata apropiere a 
Stadionului de iarnă, precum și 3 bazine de 

natație.
• La dispoziția ziariștilor și a corespondenților 

streini afîați la Praga organizatorii vor pune 16 
cîftuite telefonice externe, circuite telegrafice... 
mașini de scris etc.

Cel mai bun săritor pe schiuri 
din lume: Helmut Recknagel

Trambulina de sărituri cons
truită din material plastic în 
urmă cu doi ani la Oberhof 
(R. D. Germană) a constituit 
o adevărată senzație în lumea 
schiului. Acolo, schiorii din R. 
D. Germană s-au antrenat și 
în timpul verii, fapt care a
contribuit la ridicarea măiestriei lor sportive. 
Astfel, schiori ca Werner Lesser, Harry Glass și 
alții au atins o treaptă înaltă în ierarhia valorilor 
mondiale

.Anul acesta la concursuri'e internaționale a 
Apărut un alt săritor excelent: Helmut Recknagel 
din Turingia, de profesie mecanic de precizie, în 
vîrstă de numai 20 ani. Recknagel praCică acest 
sport doar de doi ani, dar în acest timp el a 
obținut rezultate deosebit de valoroase. Datorită 
performanțelor sale strălucite realizate în acest 
sezon, finlandezii l-au numit „Cel mai bun săritor 
din. lume al anului'. Recknagel a cîștigat marele 
toncurs internațional de la Hollmenkollen (Nor- 

la Planica (Iugoslavia) s-a clasat tot 
pe primul loc înving iod pe cuno&cuții săritori fin. 
landezi Kirjonen, Kallakorpi.Trikkonen, etc. Reck-, 
nagei este noul Recordman «I trambulinei de la 
Planica cu o săritură de 124 m. f (Vechiul record 
esa de 120 m. și a fost stabilit acum 9 ani de 
elvețianul Tschamer),

Zdrobitoarea soperioritate a parașutiștilor sportivi 
din țările socialiste—confirmată

Răsfoind pagi
nile ultimului Bu
letin al Federa
ției Aeronautice 
internaționale am 
făcut îmbucură toa
rsa constatare că 
forul suprem al a- 
via(îei sportive din 
lumea întreagă a 
desfășurat în vre
mea din urmă o 
activitate prodigi
oasă în direcția o- 
mologării recordu
rilor. Pe data de 
1 ianuarie 1957 an 
fost omologate un 
important număr 
de recorduri Inter
nationale din toa
te ramurile spor
turilor aeriene. 
Regretăm că lip
sa de spațiu nu 
ne îngăduie să 
punem la dispo
ziția cititorilor ta- 
tabelrfe 
recorduri, 
siderăm 
asupra 
nale ’ _______ ___ _ ___
inului. Aceasta pentru că ramu
ra sportului cu parașuta — care 
cuprinde probe de salt ziua și 
noaptea (masculin și feminin, in-

acestor 
dar con- 
util să 

recordurilor 
în domeniul

In probele de aterizare la punct fix, în 
a fost utilizată parașuta cu fantă pe care 
\n fotografia noastră.

UJ^S.S. 
o vedeți

ne oprim 
internațio- 
parașutis-

care se

consacrat Olimpiadei, așa cum au 
împiedicat participarea sportivilor 
țârii lor la marea întrecere a ti- 
nereiului lumii. Fiindcă ei au de
monstrat-o net că nu sin numai 
împotriva boxului ci împotriva 
întregii idei olimpice...

COPPI A AVUT NOROC...

Va abandona Fausto Coppi ci- 1 
clismul ? Ultimul accident (dintr-o ! 
adevărată serie) a cărui victim^' 
a fost „11 campionissimo", pare a ' 
ne furniza un răspuns afirmativ. < 
Și totuși, accidentatul, care a i 
mai fost considerat odată un om ' 
sfîrșit (fractură de bazin) declară • 
ea seninătate că are intenția să 
reintre în cel mai scurt termen po- J 
sibil.

Nu s-ar putea spune, ‘ totuși, că I 
Fausto Coppi nu are... noroc. Citi ] 
dintre cicliștii profesioniști n-au 1
rămas definitiv la marginea șose- 4 
Iii 2 Cel mai recent caz: Michel 4 
Ellena, Z7 aru, a murit în urma 1 
accidentului suferii intr-o cursă 4 
desfășurată luna trecută pe litora- 
Iul Mării Mediterane 
ce-Moni Angel. El a 
o mașină publicitară 
titate n-a putut fi 
ciș.

în etapa Ni- 
fost lovit de 
a cărei iden- 
stabilită pre

dividual ți în grup} in 
urmărește precizia aterizării față 

de un punct fix, înălțimea de fa 
care se efectuează, distanța par
cursă in cădere liberă etc. — este 
dominată masiv de reprezentanți 
ai sportului sovietic, iar acolo 

. unde pe tabel figurează numele 
i este 

vorba numai de Polonia, Iugo
slavia. Cehoslovacia, Bulgaria. A- 
ceasta înseamnă că titlurile inter
naționale în parașutism au reve
nit exclusiv sportivilor, bărbați 
și femei, din țările socialismului. 
Cît despre sportivii sovietici, din 
52 de recorduri internaționale 
omologate ei dețin nu mai puțin 
de 36. Asffel, la probele de salt 
cu parașuta efectuate ziua (mas
culi») din 18 recorduri 11 apar
țin U.R.S.S.; la salturi de noapte 
(masculin) din 14 recorduri 12 
sînt deținute de sportivii sovie
tici; la salturi de zi (feminin) 
parașutisleie sovietice și-au ad
judecat 7 titluri internaționale 
din 14, iar probele de salt cu pa
rașuta noaptea (feminin) au fost 
cucerite toate (6) de sportivele 
marii țări de Ia răsărit. Dintre 
recordurile mai vechi și care au 
rămas nedoborîte pînă astăzi, ci
tăm: saltul efectuat ziua de pa- 
rașutista A. K. Sultanova Ia Har
kov (12 septembrie 1952). Pără
sind avionul la înălțimea de 835b 
m. sportiva sovietică a parcurs 
în cădere liberă 7246 m desch’- 
zînd parașuta abia la 1110 m. de 
pămînt Tot astfel, parașutistul 
P. A. Stortcenco i 
clină noapte de la 
zînd liber 9726 m. 
septembrie 1952). 
noapte, parașutista 
verstova sare de la 
curge ca un boh'd 8326 m. după 
care deschide parașuta Ia numai 
1090 m. de pămîntul pe care nu-l

sportivi din alte țări

înse aruncă
10836 m. că-
(Harkov 12
In aceeași 
v. m. Seli- 

i 9416 m, par-

plan mondial
vedea. In 
parațutiștii 
colai Nichitin, Petr. Dolgov, Ale- 
xandr Savin, Gleb Nicolaev, Ni
colai Gugov, Petr Itșeșenco, Vla
dimir Petrenco părăsesc în grup 
tm avion aflat Ia înălțimea de 
11119 m. și se lansează în gol 
păstrînd parașutele închise pe o 
distanță de 10.455 m. Tot astfel, 
pentru a ne referi la recorduri mai 
noi. în ziua de 15 iunie 195b un 
grup de 4 parașutiști, Vasili Ro- 
maniuc, Gleb Nicolaev, Vladimir 
Petrenco, Victor Tșijov se aruncă 
de la 1500 m., reușind să ateri
zeze la distanța medie 
față de punctul fix.

Remarcabile sînt ți 
obținute de sportivii parașutiști 
din celelalte țări socialiste. La 15 
iunie 1956, parașutistul iugoslav 
Danilo Damianovic sare de la 
1000 m. (probă de preciziei 
reușind să-și adjudece titlul 
de campion internațional ai 
probei cu un rezultat strălucit:
l, 89 m. apropiere de punctul fix. 
Parașutistul cehoslovac Stefan 
Svarc se aruncă deasupra aero
dromului Partyzanske în z:ua de 
29 iulie 1956 de 
fime, aterizînd 
punctul fix. lulia 
va. parașutistă 
zează pe aerodromul Musacevo, 
lingă Sofia, la 3 octombrie 1956, 
distanța de 5,57 m. de punctul 
fix, sărind de Ia 1000 m. înălțime. 
Polonezul S. Lipowczan sare în 
noaptea de 12 septembrie 1956 
Ia Goclaw de la 600 m. înălțime, 
atingînd pămînttrl la numai 3,70
m. de punctul fix

Exemple sînt încă multe de 
dat. Fiecare record internațional 
în acest sport al temerității, al 
înaltei măiestrii, reprezintă o l.ip- 
tă care iese cu totul din comun. 
Și iată că în prima zi a anului 
1957 Federația Aeronautică 'n-. 
ternațională, omologînd recordu
rile parașutișiilor sovietic polo-: 
nezi, cehi, bulgari, iugoslavi, con-t 
sacră definitiv în istoria avia-i 
ției sporlive- aceste Japte excep
ționale, care fac de’prisos orice 
comentariu pentru a mai demons
tra superioritatea școlii sportive 
sovietice, succesele sportivilor <lin 
lagărul păcii și socialismului', lată 
de ce ne mulțumim cu această 
simplă consemnare, care trebuie 

să constituie pentru parașutiștii 
romîni un îndemn hotărît de a 
ieși din mediocritatea de pînă 
acum și a se înscrie curajos pe 
drumul unei temeinice pregătiri. 
Aceasta, cu atît mai mult cu cît 
în anul viitor îi așteaptă o grea 
încercare: campionatele mondiale 
de parașutism, care se vo- des
fășura în Cehoslovacia, anunțln- 
du-se de pe acum deosebit de în- 
dîrjite.

ION VALERJU POP*

ziua de 18 iulie 1955, 
Vasili Romaniuc, Ni-'

de 13,07 m.

rezultatele

la 600 m. înăl
ța 0,405 m. de' 
Anghelova llie- 
bulgară, reali-
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lucrările primei sesiuni 
celei de a 3-a legislaturi

O PASIONANTA ÎNTRECERE A ELEVILOR

O
a Marii Adunări Naționale I B a * flau luat sfîrșit

(Urmare din pag. 1 )

să voteze proiectul de lege cu amendamentele propuse de comisiile 
administrativă și juridică.

In continuare a avut loc discuția generală asupra Proiectului de 
lege, în cadrul căreia au luat cuvintul deputății Tudose Vasiliu, din 
circumscripția electorală Babadag. regiunea Constanța, Hajdu 
Istvan, din circumscripția electorală Dumbrăvioara, Regiunea Auto
nomă Maghiară, Grigore Geamănu, din circumscripția electorală 
Coteana, regiunea Pitești Barbu Solomon, din circumscripția elec
torală Berești. regiunea Galați, și Vasile Cristache din circumscripția 
electorală Vidra, regiunea București.

S-a trecut apoi la citirea și dezbaterea pe articole a proiectului 
de lege. Au propus amendamente și au luat parte Ia discuții depu
tății Barbu Solomon, D. Praporgescu, Th. Jordăchescu, P. Drâgoescu, 
Romulus Zăroni, N. Gh. Lupu. Petre Lupu. M. Cruceanu, Emil Ma
zilii, I. Gh. Maurer, Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri, 
precum și miniștrii dr. Voinea Marinescu și Petre Costache.

Marea Adunare Națională a adoptat prin vot secret, cu bile, 
proiectul de lege de organizare și funcționare a sfaturilor populare 
cu 407 voturi pentru și 4 contra.

Tovarășul Constantin Pirvulescu a rostit apoi cuvintul de în
chidere a primei sesiuni a celei de a 3-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

de filatelie
Succese rominești la concursul internațional 

sportivă

(Agcrpres)

Loturile definitive ale echipelor de fotbal 
de categorie A

ENERGIA FLACĂRA PLOEȘTI C?_ ~__
(antrenori: Ilie Oană și Eugen N. Ciripoi.
Mladin): A. Marosi, I. Sfetcu, Gh. - . - - 
Pahontu, N. Marinescu. N. Top- 
șa. I. Neacșu, N. iflorea, R. Cos- 
moc, D. "Pereț, D. Munteanu, A. 
Munteanu, C. Tabarcea. V. Sitaru, 
P. Bădulescu, M Dridea. I. Za- 
haria, I. Cioboată. V. Ghiță.

FLAMURA ROȘIE ARAD (An
trenori : Șt. Dobay și Al. 
Schwartz) : L. Coman, C. Dem- 
șoreanu, G. Szucs, R. Dușan, Z. 
Farmati, I. Seres, L. Băcuț, I. 
Capaș, G. Serfozo, S. Boitoș, I. 
Petschowski, T. Jurcă, A. Mercea, 
N. Varga, G. Schmiedinger, I. 
Mateon.

PROGRESUL BUCUREȘTI (an
trenori: I. Lupaș și C. Drăgușin): 
F. Birtasu. I. Mîndru, Gh. Toma. 
N. Iomță, L. Dobrescu. V. Soare, 
Al. Clocea. V. Mibâilescu. FI. Șt:r- 
bei, N. Oaidă. M. Snurăndescu, 
Gh. lonescu, V Matelanu, C. Di- 
nulescu. Al. Caricaș. P. Moldo- 
veanu, E- Banciu, T Ozon, Gh. I- 
liescu.

PROGRESUL ORADEA (an
trenori : C. Schcrtz și L. Zilahi) : 
A. Gebner, L. Sugar, I. Vărzan, 
A. Tiriac, L. Kromely, L. Kiss, I. 
Bartha. St. Cuc, L Krempanski, 
L. Vlad, L. Toth. A- Ferenczi, Gh. 
Vaczi, C- Bartha, L. Demien, Al. 
Mazilu, AI. Nagy, I. Covaci, Fr. 
Szoboszlay, V. Blujdea.

RECOLTA TG. MUREȘ (an
trenor : Arc. Kis) : 
Moguț. E. Crișan. 
Vakarcs, A. Kis, 
Gierling. B. Szasz, 
Jozsi, 
Meszaros, C. Szasz. St. Kis. I. 
Szekely-

ENERGIA ST, ROȘU ORAȘUL 
STALIN (antrenor: S. Moeștea- 
nu) : C. Ghiță, C. Constantinescv, 
Gh. Percea. Gh: Marinescu, Gh 
Rateu, C. lonescu, Gh. Aron, O. 
Zaharia, Gh. Btrsan, Em. Hașoti,

Gh. Fusulan. N. Proca, Z. David, 
. , - . Ad. Kneipp. N- Ma-

ghet. I- Szigeti.
In -lotul echipei Știința Țimișoa-

■ ra, apărut Intr-un număr trecut, 
"s-a strecurat o greșeală • portarul 
Pain este legitimat la Locomotiva 
Timișoara; al doilea portar al stu
denților este Fuchs.

Ziarul italian „GAZZti ii. 
DELLO SPORT* a publicat recent 
rezultatele concursului internațio
nal de filatelie sportivă organizat 
de revista .SPORT PHIL£* sub 
patronajul Comitetului olimpic na
tional italian (C. O. N- I-).

Un mare succes au obținut 
la acest concurs mărcîle^nștale 
rom in eștj cu subiect sportiv 
care au fost distinse cu trei pre
mii importante. Premiile au tost 
atribuite pe ram*ri de sport 
K. P. Komină a obținut pre
miul intii la canotaj — meda
lia Comitetului olimpic italian — 
pentru marca cu subiectul „Schi
tul feminin de 4 plus 1“, la 
voleibal — medalia Comitetului 
oljmpic italian — pentru seria 
„Campionatele europene de volei 
de la București* și la tir — tro-

icul Uniunii italiene de tjr — «
pentru emisiunea în cinstea A 
campionatelor europene, de tir 6 
desfășurate la București. \

Au mai fost premiate mărcile ă 
prezentate de.' Australia (olimpia- A 
da), R P. Polonă (baschet și con- 0 
strucții sportive), R. Cehoslovacă V 
(motociclism), San Marino (patj- \ 
naj artistic și vele). Liberia (box c 
și tenis de cîtnp). Monaco (auto- ? 
mobilism). >

Ieri Oupn amiază, pe podiu- ; 
mul sălii Floreasca nu evolua : 
niciuna din echipele noastre \ 
fruntașe de handbal și nici nu 
se disputa vreun meci interna- ; 
(tonalt Și Cu toate acestea era / 
un sgomot și o galerie că pu- , 
finii îniîrziafi, clnd ajungeau 
in apropierea sălii, grăbeau / 
pașii să nu piardă prea mult < 
din dinamicele jocuri de hand- ( 
bol de sală. (

Cine erau insă protagoniștii j 
acestor aprige dispute? Elevi ; 
și eleve din București care se < 
întreceau in meciurile finale < 
ale competifiei de handbal de ( 
sală organizată de subcomisia ( 
de juniori a comisiei centrale < 
«fe handbal. Intenționat în a ( 

■W ceste cîteva rinduri n-am vor- i 
<2 bit de echipe. Nu era cazul, i 
v pentrucă mai important ni s-a ' 
9 părut de subliniat aci sufletul. '
V unsbiția, pasiunea am spune '
V chiar, pe care le puneau mi- ' 

viifii handbaliști și handbaliste ■ 
in disputarea fiecărei, mingi. 
Slntem convinși că în această 
competifie nu a fost vorba de 
învinși și învingători. Aci toată 
lumea a cîștigat. Și cei din 
tribună care urmăreau cu pum
nii la gură evolufia^ colegilor 
lor și cei' de pe teren !

Cei mai mult a avut de ciș- . 
tigat insă handbalul care și-a v. 
găsit noi prieteni în rindurile 
tinerilor parttcipanfi.

Fotografia : ION M1HAICA
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In Bulgaria a luat ființă Uniunea populară 
de Cultură Fizica și Sport

D. Stroie, 
Fr. Nagy, 
I. Nemeș, 
I. Kajlik,

M. Bociardi, I. Torok,

Al.
D.
G. 
D- 
Al.

Turneul de polo 
In prima întîlnire: 

PolonăR. P.
VARȘOVIA (Prin 

seară a început în 
loniei turneul international de polo 
pe apă care reunește reprezenta
tivele Poloniei (A și B) și Romî- 
ntei. In prima întîlmre seleclio-

telefon). A- 
capitala Po-

Turneul echipei de tenis 
de masă a Japoniei

pe apă de la Varșovia
R. P. Romină — 

(B) 8-1 (3-1) 
nata țar i noastre a întrecut echi
pa secundă a Poloniei cu categori
cul scor de 8—1 (3—1). Punctele 
au fost marcate de Zahan (3),
Szabo (3). Simon și Bădiță, iar 
pentru gazde de Lutomski (4 m.) 
A arbitrat Bauwens (Belgia)

Astă-seară are loc al doilea meci 
care va opune reprezentativei noa
stre selecționata A a Poloniei.

a avut loc la Sofia con- 
reprezentanțifor consiliilor 
ale asociațiilor sportive

Recent 
sfătuirea 
centrate 
împreună cu conducătorii Comite
tului bulgar pfentru cultură fizică 
șl jsport, ai Consiliului Central al 
Sindicatelor și ai Comitetului Cen
tral al Uniunii tineretului popular 
al Iui Dimitrov. Cu acest prilej s-a 
discutat problema 
mișcării bulgare de 
și sport.

La consfătuire a
vicepreședintele Comitetului Olim
pic Bulgar, L. 
ce a sublin at 
nute în ultimii 
gări a arătat

reorgani-zării 
cultură fizică

luat cuvintul

Avramov, care după 
marile succese obți- 
ani de sportivii bul- 
necesitatea îmbuna

activității de cultură fizicătățicii
și sport, schimbarea formei de con
ducere a mișcării sportive de către 
mai multe organizații și întărirea 
muncit cu actțvuil sportiv. L. Avra
mov a propus pentru realizarea a- 
cestor obiective crearea Uniunii 
Papuitare de Cultură Fizică și Sport. 
Propunerea a fost votată în unani
mitate. Astfel, in locul diferitelor 
asociații sportive, de acum înainte 
va funcționa o singură Uniune de 
cultură fizică și sport din care vor 
face parte colectivele sportive ale 
întreprinderilor, instituțiilor, gospo
dăriilor colective ele.

(Agerpres)

turneului pe 
țările europene 
tenis de masă

• In continuarea 
care-l întreprinde în 
echipa masculină de 
a Japoniei a susținut mi ere uri în 
orașul Augsburg o nouă întîlnire în 
compania reprezentativei R.F. Ger
mane. Jucătorii japonezi au obținut 
o victorie dificilă cu rezultatul de 
2-2.

Campionul mondial Tanaka a su
ferit o surprinzătoare înfrîngere cu 
21-19, 11-14, prima după terminarea 
campionatelor mondiale de Ia Stock
holm. din partea lui Crlstof Arndt, 
un lucitor aproape necunoscut 
pîoă aeum. De asemenea el a fost 
întrecut și de Freundorter cu 21-14, 
21-lS.

Alte rezultate: Tsunoda-Arndt 34- 
24, 7-21, 21-14; Tsunoda-Freundorte» 
20-22, 22». 24-22: Tanaka, ----- ' ■
Arndt. Fseundorfer 21-14, 
gerpres).
• Joi s-a desfășurat la 

tilnirea internațională de 
masă dintre reprezentativele Ceho
slovaciei și Japoniei. La bărbați, 
victori* a revenit Jucătorilor ceho
slovaci cu scorul de S-l, in timp ce 
japonezele au învins cu 4-9. iată 
citeva rezultate: Andreadis-Tanaka 
2-1; Tereba-Myata 2-4: Vyhnanovsky- 
Tsunoda 2-9; Ogimura, 
dreadis, Știpek 2-1.

Tsit&odA-
21-18. (A-

Fraga in
tents de

ACTIVITATEA ȘAHISTĂ INTERNAȚIONALA
— BOTVINIK Și SMISLOV AU REMIZAT ÎN PARTIDA 7-a
— KOTOV CONDUCE IN *' ““

PLATA
— OLEG NEIKIRCH ESTE

BULGARIA
— GHIȚESCU A DEBUTAT

• Meciul pentru titlul mondial 
la șah dintre marii maeștri sovie
tici Botvinik și Smislov a conti
nuat cu disputarea celei de a 7-a 
partide. S-a jucat o variarftă com
plicată din apărarea Nimzovici.

La mutarea 17 campionul lumii 
a efectuat rocada, sacrificind pio
nul central pentru a obține avan
taj pe flancul damei. Smîslov s-a 
apărat foarte bine și la mutarea 
23 partida s a dat remiză. Scorul 
meciului este în continuare egal 
-V/r-3'/».

TURNEUL DE LA MAR DEL

NOUL CAMPION AL R. P.

VtCTORIOS LA BRATISLAVA

partida

Smislov 
d4 Nb4;

6. a3

Tanaka- An-

urmat de
Dziedzic

victoria

clasat
• Miercuri a început în stațiunea 

de sporturi de larn* Zakopane cea 
de a 12-a ediție a concursului Inter
național de schi organizat în me
moria lui Bronislaw Czech șl Henry 
Marusarx. doi schiori polonezi uciși 
de naziști în timpul ultimului răz
boi mondial. La întreceri participi 
peste IM de sportivi din 11 țări.

Cursa de ștafetă 3xs km. (femei) 
a fost cîștigată de echipa R.P. Po
lone în timpul de lh.17’18” urmată 
de echipele R. Cehoslovacă și R.P. 
Polonă II. Schiorii polonezi au ob
ținut victoria și în proba masculină 
de ștafetă 4xlo km. cu timpul 2h. 
42’57”. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele R.P. Polonă n, El
veția, R. Cehoslovacă.
• Concursul internațional de schi 

de la Zakopane a continuat la 21 
martie cu desfășurarea probei de eo- 
borîre. La bărbați pe primul loc s-a 
clasat austriacul Schrantz, care a

obținat timpul de WiVt 
Stiegler (Austria) Î’ÎF'S 
(R.P. Polonă) — 2’49”»,<19. Prob* fe
minină * luat sflrșit eu 
sportivei franceze Telinger—T47”9 14 
Pe locurile următoare i-au 
Geacholska (R.P. Polonă) — 2’4»"3.74. 
și Sehlckl (Austria) — rsi”5/l9.
• Federația maghiară de atletism 

a selecționat echipa care va repre
zenta R.P. Ungară la crosul ziarului 
„L'Humanite”. Din echipă fac parte 
Jeszenszky, Jubas. Aranka Kazi ți 
Katalin Roder.
• Dick Hanley (S.U.A.) a realizat 

în bazin de 25 m. timpul de 2 min. 
1 sec. 5 pe 229 y. Aceasta reprezmta 
cel mai bun timp mondial pe 204 
m Și 220 y. La 100 y nature 
Wiggins (S.U.A.) a obținut S4”3 — 
de asemenea cel mai bun timp mon
dial pe această distanță.

FOTBAL
• Mîine se cBesfășoară la Paris 

meciul intemațloaal dintre reprezen
tativele Franței și Portugaliei.
• Inttlnlrile dintre Real Madrid 

și Manchester United (în semifinalele

Cupei Campionilor Europeni) se des
fășoară la 11 aprilie la Madrid și 25 
aprilie la Manchester.
• Iată cîteva rezultate din cam

pionatul Americii de 3Ud. Cea mai 
mare surpriză a furnizat-o echipa 
Columbiei care după ce a învins re
prezentativa Braziliei, a întrecut și 
naționala Uruguaiului cu 1-0. in me
ciul următor Columbia a fost Ihvinsă 
cu 8-2 (!!) de Argentina. Alte rezul
tate: Argentina-Ecuador 3-8, Brazi
lia - Chile 4-2.
• FIFA publică o interesantă sta

tistică cu nrivire la numărul fotba
liștilor legitimați pe tot globul. Un 
număr de 92 țări sînt afliate la 
FIFA. Numărul jucătorilor legiti
mați atinge cifra de 9.112.S89 repar
tizați în 448.606 echipe. Dintre ju
cători, aproape 2.500.000 sînt juniori.
• A fost perfectată întîlnirea in

ternațională de fotbal dintre repre
zentativele Bulgariei și U.R-S.S. La 
21 iulie la Sofia se vor întîlni repre
zentativele A ale celor două țări, iar, 
în U.*R.S.S. reprezentativele B și de 
tineret. Revanșa va avea Ioc la 21 
septembrie.

Iată cum s-a desfășurat 
a șaptea:
Alb: Botvinic Negru:

1. c4 C(6; 2. Cc3 e6; 3.
4. e3 b6; 5. Cge2 Na6,
N:c3+; 7. C:c3 d5; 8. b3 0—0; 9. 
Ne2 d:c4; 10. b:c4 Cc6; II. Cb5 
Ca5; 12. Nd2 c6; 13. N:a5 b:a5; 
14. Cc3 c5; 15. Ca4 
Dd6; 17. 0—0 Tad8;
Ift D:a5 De4; 20. 
Cb5 Db6; 22. D:b6 
Ce4 — remiză.

★
• In runda a IV-a a turneului 

internațional de șah de la Mar de! 
Plata Kotov a cțjtigat la Mag- 
nini (Brazilia), Kasas (.Argenti
na) la Lombardi (SUA), Sa-ngui- 
netti (Argentina) la Adera (Chi
le), Esposito (Argentina) la A- 
guado (Uruguay), Alberti la Ro- 
setto și Incutto la Wechsler. Una 
dintre cele mai importante partide 
ale turneului, cea dintre marii 
maeștri Keres (U.R.S.S.) și Naj- 
dorf (Argentina) s-a terminat re
miză- Tot un rezultat egal a fost 
consemnat și în partida Bererisen 
— Eliskases. Partida Gacharna — 
Panno s-a întrerupt

In clasament conduce marele 
maestru sovietic Alexandr Kotov 
cu 4 puncte din 4 posibile.

Cea de a 5-a rundă a turneului 
internațional de șah de la Mar del 
Plata a fost marcată de o nouă 
victorie a marelui maestru sovie
tic Kotov care l-a învins de data 
aceasta pe argentinianul Kasas.

c:d4; 16. e:d4
18. Dd2 D:d4;
Cc3 Dc6; 21 
a:b6; 23. Tfdl

Keres cu amele nu a putut să ciș- 
tige la Sangumetti (Argentina), 
partida terminîndu-se remiză. Lom
bardi (SUA) a cîștigat la Adera 
(Chile), Rossetto (Argentina) la 
Magnini (Brasilia), Panno '(Ar
gentina) la Alberti (Argentina), 
Najdori la Berensen. Eliskases a 
remizat cu Wechsler, fn c’asâTnent 
continuă să conducă Alexandr Ko 
tov cu 5 puncte.

*
BRATISLAVA 22 (prin telefon).

— Joi a început in sala din Par
cul de cultură și odihnă din loca
litate turneul internațional de șah 
închinat celei de a XII-a aniver
sări a eliberării orașului Bratis
lava. Fiecare rundă se desfășoară 
după-amiază, iar întreruptele au 
loc (fimmeața

Ln prima rundă, concurentul ro- 
min Ghițescu l-a învins pe Trinkov 
(Bulgaria). Cea mai rapidă parti
dă a fost aceea -dintre Kozma 
|Ceh.) și Bertok (lug). La mu
tarea 15 cei doi șahiști au conve
nit asupra remizei. Tot cu un re
zultat de egalitate au luat sfîrșit 
partidele: Zitta — Blatrty și Șefe
— Opocensky. Fuchs (R.D.G ) are 
un pion in plus în întrerupta cu 
Plater (Pol.), la fel și Șandor 
(Ung) în întrerupta cu Dr Filip. 
Prameschuber (Austria) și Herink 
(Ceh.) au întrerupt într-o poziție 
complicată

★
• Cunoscutul maestru internați

onal Oleg Neikirch a cîștigat 
titlul de campion de șah al R.P. 
Bulgaria pe anul 1957. Pe locul 
doi la egalitate s-au clasat Kola- 
rov și Minev, în timp ce campio
nul de anul trecut Pidevski a o- 
cupat locul patru.
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