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SOFIA 29 (Agerpres). 
genției Agerpres transmite:

Membrii delegației guvernamentale și de partid 
a Republicii Populare Romîne, tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej, prim-secret.ir al C.C. al P.M.R., 
membru în Prezidiul Marii Adunări Naționale, 
conducătorul delegației, Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Petre Borilă, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Grigore Preoteasa, ministrul Afacerilor 
Externe, membru al C.C. al P.M.R., G. Gaston- 
Marin, președintele Comitetului de Stat al Plani
ficării, și Mihail Roșianu, ambasadorul R.P.R. la 
Sofia, și persoanele care însoțesc delegația au 
făcut vineri dimineață o vizită oficială președin
telui Prezidiului Adunării Populare a R.P. Bul
garia, Gheorghi Damianov.

In cursul vizitei tovarășii Gheorghi Damianov 
și Gheorghe Gheorghiu-Dej au toastat pentru 
prietenia romîno-bulgară.

Delegația guvernamentală și de partid a R.P.R. 
a făcut apoi o vizită 
siliului de Miniștri al 
gov.

La primirea care a 
cordială, prietenească, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej au rostit urări pentru 
continua întărire a prieteniei popoarelor noastre, 
pentru noi succese în construcția socialistă.

Tot în cursul dimineții, delegația romînă a făcut 
o vizită primului secretar al C.C. al P.C.B., To
dor Jivkov, la sediul Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar.

Vineri dimineața, ministrul Afacerilor Externe

Au început convorbirile intre delegațiile guvernamentale! 
ale Republicii Populare Romme și Republicii Populare Bulgaria

La 29 martie, ora 16, au început la Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Bulgaria convorbirile 
între delegația guvernamentală a Republicii Popu
lare Romîne și delegația guvernamentală a Repu
blicii Populare Bulgaria.

După un schimb reciproc de saluturi tovără
șești, delegațiile au trecut la analizarea proble
melor care interesează cele două țări. Intr-o at-

oficială președintelui Con- 
R.P. Bulgaria, Anton Ju-

avut loc într-o atmosferă 
tovarășii Anton Jugov și

Deși învinsă, reprezentativa noastră de tineret 
la baschet și-a făcut un debut promițător

au 
me-

Tinerii noștri baschetbaliști 
susținut aseară la Floreasca 
ciul lor de debut. Intîlnirea a fost 
pierdută de reprezentanții noștri: 
56—63 (27—28) dar aceasta con
tează mai puțin dacă ne gîndim 
la comportarea în ansamblu — 
plină de promisiuni — a repre
zentanților noștri. Și iată care sin» 
motivele care ne fac să privim cu 
încredere, cu optimism, această 
partidă terminată totuși cu o în
vingere.

a. Jucătorii folosiți majoritatea 
timpului au acționat cu destul' 
calm. In special Hofmann — o ve
ritabilă revelație —, Berețki și No- 
sievici. In general echipa s-a. des
curcat destul de bine — în special 
tn apărare — și atunci cînd a în
cercat și atacuri decisive a reușit 
să depășească mobila apărare a 
echipei bulga.e.

b. Reprezentativa R. P. Bulga
ria a folosit — din min. 6 clnd 
echipa noastră luase un avantaj 
de opt puncte — formația cu Do- 
nev, Pecinski, Rascov (din repre
zentativa olimpică bulgară), Der- 
mengiev, jucători cu o mare rutină. 
Cu toate acestea reprezentativa

Lai aprilie in«*ep<* nțnauă edific 
? a Șparfachiadei de vară a tineretului;

. Tiritri $i tinere, participați, eu însu
flețire la întrecerile. Spartachiadei or- 

. ganizate în cinstea* Festivalului de la 
Mnseova!

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAT

— Trimisul special al a-

„CUPA PRIMĂVERII* începe, de fapt, mâne, cu „grosul* primet. 
etape. Astfel se inaugurează activitatea competifională oficială 
acestei primăveri. Competiția ai cărei start se dă mâne este menit&i 
să asigure echipelor noastre fruntașe a activitate permanentă, tai 
un nivel mai ridicai, tn așa fel incit cei mai buni jucători ai noștri! 
să atingă cea mai bună formă in lunile care urmează. Colectivele^ 
sportive nu trebuie să uite că tn acest an echipele noastre re pre-- 
zentative (AJ3 și tineret) ca și echipele de colectiv vor avea unui! 
din cete mai bogate calendare internaționale, căruia fotbalul nosirttx 
trebuie să-i facă față cu succes. In jocurile cu Belgia, Anglia, Poloniai 
și mai ales in intilnirile preliminariilor campionatului mondial, tre
buie să prezentăm reprezentative alcătuite din jucători di mai bin»f 
pregâtifi, să aliniem formații cit mai puternice. Or, fără echipe de» 
colectiv bune nu putem avea selecționate naționale de valoare. Do* 
aici rezultă și sarcinile importante ale colectivelor și necesitatea dor 
a privi cu toată atenția „Cupa Primăverii" singurul și cel mai im*- 
portant mijloc actual de pregătire.

Perspectivele primei etape...

noastră nu a fost depășită în joc
Aceste două considerente ne fac 

să socotim totuși reușit meciul i- 
naugural al echipei noastre de ti
neret și să credem că este necesar 
să i se acorde în continuare în
credere și atenție.

Jocul a fost, în general, destul 
de reușit. Mai ales în repriza se
cundă cînd — exceptind o pe
rioadă de trei minute de reținere 
a batonului efectuată de formația 
bulgară — s-a acționat deschis, 
cu acțiuni pe coș reușite și va
riate. Echipa noastră a greșit 
poate în această perioadă că nu 
a folosit mai mult pătrunderile, 
că nu a forțat mai mult pe oas
peți la comiterea de greșeli per
sonale. In primul taim cînd și 
aruncările libere și cele dela semt- 
distanță au fost mai precise echipa 
noastră s-a ținut „scad" de forma
ția R. P. Bulgaria. Aceasta s-a 
detașat spre jumătatea reprizei a 
doua cînd a condus chiar cu 11 
puncte (55—44). Echipa noastră 
n-a căzut, a revenit și putea ter
mina chiar la o diferență mai mică 
dacă n-ar fi ratat în ultimele mi-

ir
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al R.P.R., Grigore Preoteasa, a făcut o vizita 
ministrului Afacerilor Externe al R.P. Bulgaria, 
Carlo Lucanov.

Vineri dimineața, la orele II, delegația guver
namentală și de partid a Republicii Populare 
Romine a depus o coroană la Mausolejl lui 
Gheorghi Dimitrov.

Delegația romînă s-a îndrept it apoi spre grupul 
monumental „Mormîntul frățesc închinat eroilor ca
zați în lupta pentru eliberarea Bulgariei".

Delegația guvernamentală și de partid a 
R.P.R. s-a îndreptat apoi spre Monumentul Ar
matei Sovietice.

Sub cuvintele dăltuite în granitul monumentu
lui: „Armatei Sovietice eliberatoare, din partea 
poporului bulgar", tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Chivu Stoica au depus o coroană cu in
scripția: „Eroilor sovietici căzuți pentru elibera
rea popoarelor de sub jugui fascist. Din partea 
delegației guvernului R.P.R. și a P.M.R.".

Fanfara militară a intonat imnurile de stat ale 
U.R.S.S.. R.P.R. și R.P.B.

La solemnitate au asistat I. K. Prihodov. am
basadorul Uniunii Sovietice la Sofia, și A. P. 
Porivaev, consilier al Ambasadei U.R.S.S.

Vineri la amiază, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, Anton Jugov, membre 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, a o- 
ferit la Casa Guvernamentală de la Lozeneț un 
prinz în cinstea delegației guvernamentale și de 
partid a Republicii Populare Romîne.

In cursul prînzului, tov. Anton Jugov și Chivu 
Stoica au rostit cuvîntări.

Vineri seara la Opera Populară din Sofia a 
avut Ioc un spectacol de gală în cinstea dele
gației guvernamentale și de partid a Republicii 
Populare Romîne.

mosferă deosebit de cordială și prietenească a 
avut loc un schimb de păreri asupra unor probleme 
ale situației internaționale actuale și asupra pro
blemelor dezvoltării pe mai departe a colaborării 
reciproce între Republica Populară Romînă și Re
publica Populară Bulgaria.

Convorbirile continuă.

★

nute patru lovituri libere.
FORMAȚII :
R. P. ROMINA. Nedelea, No- 

sîevici, Berețki, Hofmann, Pruncu, 
Genț, Paraschivescn.

R. P. BULGARIA: Dermengîev, 
Donev, Peicinki, Rașcov. loncev, 
Ezaghelian, Vlatcov, losifov, Gro- 
vov.

Au arbitrat: C. Armășescu și 
Petre Marin.

EFTIMIE IONESCU

— Ce curaj III
— Aiurea! Dacă sint 

legați de scaune, cred 
și eu !...

Aviație 
sportivă

(Desen de MATTY)

&

După Oradea, orașele București, 
Tg. Mureș, Arad și Orașul Sialin 
au... favoa>rea de a găzdui jocurile 
— promițătoare — ale primei eta
pe. Pretutindeni, interesul este 
mare. La Oradea, de pildă, au 
asistat la meciul Progresul — Lo
comotiva disputat joi 12.000 de 
spectatori, dar jocul nu a reușit 
să se ridice la 
rilor. Celelalte partide ale etapei 
promit dispute mai bune și spe
răm că le vor 
care intră în joc mîine, după ur
mătorul program:

înălțimea așteptă-

realiza formațiile

SERIA I

BUCUREȘTI: Progresul — E- 
nergia Ploești (arb. P. Badea) și 
C.C.A. — Știința Timișoara (orb. 
Șt. Ionescu I) — cuplaj pe sta
dionul „23 August", la orele 14,30 
și respectiv 16,30.

TG. MUREȘ: Recolta — Dina
mo Orașul Stalin (arb. D. Schul- 
der).

SERIA A II-a’

ARAD: Flamura roșie UTA — 
Dinamo București (arb. Ad. 
Varga).

ORAȘUL STALIN: Energia St. 
Roșu — Energia Petroșani (arb. 
Șt. Const antinescu).

Cum se vede, „partea leului* 
revine Capitalei, nu intimai ca nu
măr de padtide, ci și ca vataare a 

programului. Se întîlnesc echipa 
care au oferit totdeauna disputai 
de calitate și care, în plus, sîniii 
printre principalii pretendenți 1*1 
troleu. Se remarcă în special me* 
ciul C.C.A. — Știința, pentru ca* 
re ambele formații au făcuit pre* 
gătiri deosebite. C.C.A., care s-*. 
antrenat joi cu Energia 23 Au* 
gust (5—3), va alinia formația s*- 
cea mai bună; studenții timișo
reni la fel. „Plecăm la Bucureștii 
cu încredere — a declarat Coje— 
reanu. corespondentului nostru la' 
Timișoara — fiindcă ne-am pregă
tit de multă vreme și cu serio
zitate. Apărarea este pusă ItK 
punct. Să vedem cum se va com-u 
porta linia de atac In noua for-' 
mută. Sperăm că vom face un iod 
bun".

Ne exprimăm speranța că pro-- 
misiunile de acest fd se vot 
transforma în fapte nu numai la 
București, ci și în toaite cele’iaăta- 
orașe unde au loc mîine meciuri.»

PRIMELE FORMAȚII
I

Iată acum formațiile asupra că
rora s-au fixat în principiu an
trenorii echipelor :

C.C A.: Voinescu (Toma)-Zaoo* 
da II, Apolzan, Ivănescu-Onisie* 
Bone-V. Moldovan, Constantin, 
Alexandrescu, Zavoda I, Tătaru.

ȘTIINȚA: Curcan-Zbîrcea, Brut* 
zei. Florescu-Cojereanu, Tănase* 
Girleanu, Lereter, Ciosescu, Filip, 
Boroș. J

PROGRESUL: Birtașu-Toma* 
Caricaș, Soare-Știrbei, Mihăilescu- 
Oaidă, Ionescu, Ozon, Dinulescu, 
Moldoveanu.

ENERGIA PLOEȘTI: Marosi- 
Pahonfu, Marinescu, Topșa-Cosmoc, 
Neacșu (Florea)-Zaharia, Tabar- 
cea. Dridea, Dumitrescu, 3ădules~ 
cu (G. Marin).

RECOLTA : Stroie-Vakarcs II, 
Nagy. Szekely-Nemeș, Gterling- 
Szasz, lozsi, Torok, Meszaros I* 
Meszaros II. j

DINAMO ORAȘUL STALIN r 
Bucur-Szakacs II, Moarcăș, Cincu* 
Hidișan, Campo-Râdulescu, EfUd 
mie, Szakacs I. Csegezi, Mihai. 1

FL. ROȘIE UTA: Coman-Szucs, 
Dușan, Farmati-Capaș, Serfozo- 
furcă, Mercea, Boitoș, Peischotn* 
ski, Schmtedinger.

DINAMO BUCUREȘTI: Cozma* 
Al. Vasile, I. Lazăr, Izghireanurr 
Călinoiu, Nunweiller-Boian, Nicu* 
șor, Erie, R. Lazar, V, Anghel.

ENERGIA ST. ROȘU: Cons* 
tantinescu-Raicu, Marinescu, Per* 
cea-Aron, Zaharia — Hașoii, Ci* 
ripoi, Proca, Fusulan, David. i

ENERGIA PETROȘANI: Cris* 
nic-Romoșan, Vasta, Panait-Deleo* 
nu, Farcaș-Paraschiva, Tirnovea-r 
nu,. Floreaf Gabor, Sima, ♦



Cit mai multe baze sportive Vă

sau fotbal 
m. lungime

simple amintim că...

Spartachiada de 
Pentru cei care 

mei ediții, simpla 
mari competiții de masa evocă imagini de ne
uitat: pe terenurile de sport din toate colțurile 
țării, sute de mii de tineri și tinere in însufle
țită întrecere; atmosfera entuziastă care a dom
nit pe bazele sportive in timpul etapelor compe
tiției și mai ales in zilele finalelor de la Bucu
rești; emoția și bucuria celor care ia capătul in-

vară * tineretului! 
au urmărit desfășurarea pri- 
enunțare a denumirii acestei

fr-WSț-z-Jr-’.Zte,

-î * -.. 4

1

trecerilor au urcat pe podiumul învingătorilor 
primind medaliile de campioni...

Începe o nouă ediție a Spartachiadei...
Noi, cei care consemnăm bogata activitate spor

tivă din țara noastră, ne exprimăm dorința de a 
avea prilejul să înregistrăm ți de astă-dată as
pecte care să Ilustreze larga participare a tinere
tului de la orașe și sate la viața sportivă, ho- 
tărirea sa de a 
mișcării noastre

adăuga noi 
sportive.

jaloane la progresul

Iată-ne in pragul celei de a doua 
ediții a Spartachiadei de vară a 
Tineretului. Această com

petiție, care a intrat în tradiția 
mișcării noastre sportive de masă, 
are acum o semnificație nouă, 
constituind o însuflețită chemare 
către tineretul patriei noastre de 
a întîmpină într-un mod deosebit 
măreața sărbătoare a tineretului 
lumii — Festivalul de Ia Mos
cova. Totodată, Spartachiada de 
Vară a Tineretului are rolul de a 
atrage noi mase de tineri și 
tinere de la orașe și sate în 
practicarea unor ramuri sportive 
dintre cete mai accesibile și care 
și-au cîștigat o largă popularitate.

E ste bine cunoscut succesul 
remarcabil pe care i-a re
purtat prima ediție a Spir- 

tachiadei de Vară a Tineretului, 
atît prin amploarea ei cît și prin 
valoroasele performanțe înregis
trate de unii finaliști. A- 
cestea au confirmat posibilitățile 
organizatorice ale colectivelor 
sportive de la orașe și sate și m scos în evidență realele apti
tudini cu care sînt înzestrați mulți 
țineri a! căror început de ac

tivitate sportivă a coincis cu par
ticiparea la Spartachiadă.

Este de așteptat ca cea de 
a doua ediție a Spartachia
dei să reafirme avîntul acti

vității sportive de masă, și să demon
streze faptul că tineretul patriei noa- 
:stre este convins și entuziast a- 
dept al sportului. Calitățile fi
zice și morale ale tineretului, do
rința sa de a îngroșa rîndurile 
sportivilor consacrați, necesită o 
temeinică și competentă îndruma
re din partea activiștilor spor
tivi. Conducerile colectivelor spor
tive, comisiile de organizare a 
Spartachiadei trebuie să-și facă 
un titlu de cinste din atenta pre
ocupare față de atragerea și pre
gătirea tehnică a participant lor, 
tar în ceea ce privește organi
zarea competiției, înczpînd cn

prima etapă și până Ia finale, să 
nu cruțe nici un efort pentru a 
rezolva cu succes toate proble
mele pe care le ridică buna des
fășurare a întrecerilor.

Be mare folos va fi apor
tul sportivilor fruntași a 
căror bogată experiență poa

te ajuta mult tinerilor partici- 
panți la Spartachiadă. Cuvinte de 
îndrumare tehnică, împărtășirea 

celor mai bune metode de antre
nament, insultarea dorinței de a 
învinge, toate acestea vor contribui 
Ia sporirea posibilităților oricărui 
tînăr începător în sport

Tineri și tinere de la orașe și 
sate! Prin participarea la Sparta
chiadă faceți să freamăte din nou 
terenurile de sport, care vă 
așteaptă ca oaspeți. VA DORIM 
SUCCES DEPLIN IN A DOUA 
EDIȚIE A SPARTACHIADEI!

Suxcesnl deplin al unei compe
tiții de masă depinde. în mare 
măsură, de numărul și starea ba
zelor sportive care găzduiesc în
trecerile, Asigurarea unor condiții 
optime de disputare a competi
țiilor influențează pozitiv alit at
mosfera întrecerilor, cit și reali
zarea unor bune performante.

Acum, în preajma întrecerilor 
celei de a doua ediții a Sparta
chiadei de Vară a Tineretului, este 
necesară intensificarea acțiunii de 
amenajare a bazelor sportive sim
ple , Stimularea și îndrumarea ini
țiativelor pornte din mase. în
lesnirea procurării materialelor ne
cesare și — firește — largul a- 
port al maselor de tineret sint fac
tori determinc.nți in continua spo
rire a numărului de baze sportive. 
In cele ce urmează adresăm âieva. 
îndrumări pentru realizarea unor 
amenajări simple, capabile să găz
duiască întrecerile primelor etaoe 
ale Spartachiadei,

Pentru desfășurarea probelor at
letice se poate folosi un teren oa
recare (cu condiția ca acesta să 
fie neted) pe a cărui suprafață vor 
fi trasate sectoare separate pentru 
sărituri și aruncări. Sectorul (groa
pa) de sărituri trebuie să aibă a 
lungime de 6 m-, o lățime de 9 m, 
și o adlndme de 30 cm. Groapa 
va fi umplută cu nisi o sau rume
guș. pînă la nivelul terenului. Sec
torul probei de aruncare trebuie 
să fie marcat cu un cerc de var 
al cărui diametru va măsura 
2,130 m.

In ce privește notația, acolo 
unde nu sînt bazine, ci numai ape 
curgătoare sau stătătoare, se va

Folosind resurse locale, colectivul sportiv al școlii profesionale 
de pe lingă Depoul C.F.R. „Ctăvu Stoica", a reușit să-și amenajeze 
această bază sportiva, care cuprinde un teren de volei, unul dff 
baschet și o pistă de atletism. (Foto: N. NICULESCU)

La începutul unei mari sărbători sportive

Inir-una din zilele 
trecute, tovarășii 
din conducerea co

lectivului nostru sport v, 
Recolta-Ghimbav ne-au 
vorbit despre organiza
rea celei de a doua e- 
diții a Spartachiadei de 
Cyă a tineretului. Dis
cuțiile partale in jurul 
acestei mari aompetijit 
populare ne-au amintit 1- 
magini de la prima sa 
ediție: concursurile din 
etapele de început, satis
facția calificării eclupet 
noastre de gimnastică în 
etapele superioare, cdlit- 
tor.a la București și.„ e- 
moțiile din preajma în
trecerilor finale.

— „Vom reuși oare S3 
he calificăm din nou pen- 
Sru întrecerile finale șl 
<ăoe^ămwășbpr»atr«

cele mai bune formații?'
— se 
membre 
Drept răspuns, alte co
lege din echipă, mai op
timiste și mal încreză
toare fn posibilitățile lor, 
afirmau:

— „Echipa noastră a 
mai progresat în ultimul 
tănp. De această data 
trebuie să dobindim uii 
sacces și mai însemnat. 
Să cucerim titlul de cam
pioane ale Spartachiadei!"

Da, aceasta este și do
rința mea. De aceea, îm
preună cu colegele de 
echipă, am hotării să în
cepem de îndată pregă
tirile. să urmăm cu regu
laritate antrenamentele 
pentru a asigura forma
ției o perfectă coeziune, 
posibilitatea executării

întrebau unele 
ale echipei.

lit mai corecte a celor 
mai dificile exerciții.

Pentru noi, spori.vi în
cepători, participarea la 
Spartachiadă înseamnă 
an examen al cunoștin
țelor tehnice, al voinței 
de a învinge, un prilej 
de a face pași înainte pe 
calea afirmării.

întrecerile Spartachia
dei de vară a tineretu
lui sînt așteptate cu bucu
rie și optimism de toți 
membrii colectivului nos
tru sportiv care vor par
ticipa la diferitele disci
pline cuprinse în progra
mul marii competiții.

O parte dintre noi am 
început să le îndemnăm 
ne prietenele noastre mal 
tinere din comună, care 
nu fac încă sport, să 
vină la antrenamentele

sportivilor din colectiv, 
pentru a partic:pa apoi 
la Spartacluadu. iii bucur 
că in rolul de „propagan
distă" a sportului am șl 
obținut succese. Astfel, 
eleva Artz Krista, de 15 
ani, s-a hatărît să prac
tice atletismul și să se 
înscrie la o probă a a- 
cesiet discipUne, Alte ti
nere cu care am vorbit 
îi vor urma exemplul.

Sînt convinsă că între
cerile Spartachiadei de 
vară a tineretului vor a- 
vea caracterul unei mart 
sărbători sportive și vor 
exprima sentimentele ctt 
care tineretul patriei 
noastre întîmpină Festi
valul de la Moscova.

IOHANA GUTT 
din echipa de gimnas'ică 

Recolta-Ghimbav

amenaja un loc de plecare (start) 
din set rut uri, pe o lungime de 5 
m, Locul de sosire va fi marcat cu 
o frînghie întinsă deasupra apei- 

Nict amenajarea unui teren de 
handbal sau fotbal nu necesită e- 
forturi prea mari. Avînd la dis
poziție un teren viran (cu condiția 
ca acesta să fie nivelat), se vor 
monta barele (stilpii) pentru porți, 
lăsîndu-se între ele o distanță de 
722 m. și reunindu-le deasupra 
prinir-o bară orizontală, a cărei 
înălțime trebuie să fie la 2,44 m, 
depărtare de pămint, Dimensiunile 
terenului de handbal 
vor fi între 90—105 
și 50—70 m. lățime.

Pentru jocurile de oină trebuie 
folosit de asemenea un teren neted 
ale cărui dimensiuni să măsoare 
60 m. lungime și 30 m, lățime-

Și mai lesne poate fi amenajat 
un teren de volei, deoarece di
mensiunile acestuia sînt cu mult 
mai reduse: 18 m. lungime și 9 
m. lățime- Este indicai ca terenul 
să fie ât mai bine nivelat, udat 
și bătătorit. In prelungirea liniei 
oare importe terenul în două părți, 
la o distanță de 1 m, spre inte
rior, se vor îngropa 2 stil pi de > 
lemn, de formă rotundă. înălțimea 
stil pi bor va fi de 2fi0 m., iar plasa 
ou ți montată la o înălțime de 
2,42 m. pentru jocurile echipelor 
masculine și 224 m, pentru cele 
ale echipelor feminine.

Este de așteptat ca organele lo
cale de stat, conducerile întreprin
derilor și instituțiilor, să sprijine 
acțiunea de amenajare a bazelor 
sportive la nivelul cerințelor miș
cării noastre sportive, mai ales 
în această perioadă cînd începe 
,,Luna construcțiilor și amenajă
rilor de baze sportive simple".

COSTACHE STOLERU 
din secția C.F.S. a C.C.S.

• Spartachiada de Vară a Tinere
tului pe anul 1357 se organizează la 
următoarele ramuri de sport: atle
tism (băieți-fete), ciclism (bâieți-fete), 
handbal (fete) oină (numai la sate), 
trîntă, volei (băieți-fete>, fotbal.

• Pot participa la Spartachiada de 
Vară a Tineretului tineri și tinere 
de la orașe și sate, începînd de la 
vîrsta de 14 ani, admiși la controlul 
medical.

• Fiecare participant la întrecerile
atletice va concura la maximum 
două probe. a
• La meciurile de fotbal pot lua 

parte numai jucători care nu par
ticipă la competițiile oficiale (raio
nale, orășenești, regionale sau de ca
tegorie superioară). Meciurile de fot
bal se desfășoară pînă la etapa raio
nală (inclusiv).

• Concursurile de handbal se or
ganizează numai pentru echipe fe
minine.

e In toate etapele Spartachiadei 
de Vară a Tineretului meciurile de 
volei se vor disputa după sistemul: 
două seturi din trei.

• Pentru întrecerile de trîntă sînt 
prevăzute șase categorii de greutate: 
57 kg,, 62 kg., 67 kg., 73 kg., 79 klg., șl 
peste 79 kg.

• întrecerile de ciclism se vor 
organiza separat pentru băieți și 
separat pentru fete, pe categorii și 
distanțe diferite. La categoria bici
clete de oraș, băieții vor străbate 
în prima etapă’ distanța de 8 km., 
iar fetele 5 km.; la categoria bici
clete semicurse, tot în etapa I, băie
ții vor străbate distanța de 10 km., 
iar fetele 8 km.
• Se califică de la o etapă la 

alta la sporturile Individuale, cofi- 
curenții clasați pe locul I la fiecare 
probă. In caz de forță majoră, oînd 
primul concurent nu poate participa 
la etapa următoare, locul lui va fi 
luat de cel clasat pe locul II.
• La jocurile sportive (handbal, 

oină, volei) se admite întărirea echi
pelor calificate pentru etapele su
perioare celei regionale după urmă
toarele criterii: la handbal și oină cu 
cei mult 3 jucătoare, respectiv jucă
tori, iar la volei cu cel mult 2 jucă
tori (jucătoare), dar numai din ca
drul participanților la etapa regio
nală.
• Finalele Spartachiadei de Vară a 

Tineretului se vor desfășura în zile
le de 18-21 iulie, la București.

Reguli cunoscute,
Pot participa toți tinerii... (aci 

urmează cîteva prevederi privind 
vîrsta, sexul, mediul respectiv); 
ADMIȘI LA CONTROLUL ME
DICAL. Iată o stipulație care nu 
lipsește din regulamentul nici unei 
mari competiții de masă. Ea a in
trat în tradiția mișcării noastre 
sportive al cărei prim scop este 
întărirea sănătății maselor de 
oameni ai muncii, căîirea orga
nismului lor, pregătirea lor pen
tru munca de înaltă productivi
tate. Bineînțeles, 
ea nu lipsește nici 
din regulamentul 
ediției a doua a 
Spartachiadei de 
vară a tineretului.
Rostul rîndurilor de 
însă de a menționa 
pe cît de obișnuit 
îmbucurător — cît 
atenția forurilor 
asupra necesității 
pecta întocmai prevederea 
lamentară ca fiecare participant 
să fie supus IN PREALABIL e- 
xamenului medical. Or, din cauza 
unor consilii de colective spor
tive care obișnuiesc să folo
sească doar ultimele zile ale e- 
tapei de masă dintr-o competiție 
pentru organizarea efectivă a 
concursurilor, se trece uneori cu 
multă ușurință peste condiția pri
mordială a participării într-o 
competiție sportivă: o sănătate per
fectă. Și am cunoscut chiar ca
zuri — prea numeroase pentru a 
putea fi citate — în care concu- 
renții ajungeau în etapa regio
nală și chiar în finală fără a fi 
supuși unui examen medical. To
tuși, un caz recent întîlnit —• cu 
ocazia finalei Spartachiadei de 
iarnă la șah — merită a fi a- 
mintit, O tînără dintr-un sat din

față nu este 
acest fapt — 

pe atît de 
de a atrage 
organizatoare 
de a res- 

regu-

dar... neglijate
regiunea Suceava, o copilă de 
15 ani extrem de talentată, s-a 
îmbolnăvit chiar din a doua zi a 
concursurilor. Era vorba de o ur- 
ticarie violentă, care a împiedi
cat-o să joace conform posibili
tăților ei în runda a doua și... 
i-a făcut zile amare alte două 
zile. Iată un accident care putea fi 
evitat dacă sportiva ar fi fost vă
zută de medic, care ar fi constatat 
starea ei de hiperreactivitate și Far 

fi prescris un re
gim alimentar a- 
decvat. Nu mal 
vorbim de cazurile 
în care leziuni or
ganice nedescope

rite la vreme not duce la ac
cidente mai grave, în condițiile e- 
fortului crescut pe care-I solicită 
sporturile prevăzute de regula
mentul Spartachiadei de vară. 
Deci, SA RESPECTAM ÎNTOC
MAI REGULAMENTUL IN PRI
VINȚA CONTROLULUI MEDI
CAL AL PARTIC1PANȚILOR I

In sfîrșit, tot goana după re
zultate de ultim moment îndeam
nă pe unii organiz'atori să în
scrie tineri neantrenați în între
ceri la mai multe probe, într-o 
perioadă scurtă de timp. Este oare 
nevoie să mai demonstrăm cît de 
dăunătoare pot fi astfel de prac
tici, atît din punct de vedere me
dical, cît și din punct de vedere 
al plăcerii cu care participantul 
va răspunde viitoarelor chemări? 
Credem că nu și de aceea ne 
mărginim la a sfătui pe organi
zatori să asigure concitrenților po
sibilitatea unor antrenamente îna
intea concursurilor și să folosească 
în acest scop întreaga perioadă a 
primei etape.

Dr. V. ARNAUTU
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Sarcini de cinste și răspundere
ION VAIDA

Vicepreședinte al C.C.F.S.
Vicepreședinte al Comisiei 
centrale de organizare 
a Spartachiadei de vară 

a tineretului
al V-lea

Spartachia- 
vară ale ti*

ce le 
trebuie 
șoare 
muncă 
larizare a Sparta
chiadei, folosind 
cele mai variate și 

atractive forme. Totodată, ele 
trebuie să asigure desfășurării 
întrecerilor un cadru festiv.

revin, 
să 
o 
de

Ele 
desfă- 

intensă 
popu-

Primele pregătiri, primele antrenamente
Marile competi

ții sportive desfă
șurate în ultimul 
timp, cum au fost 
Concursurile spor
tive ale tineretu
lui organizate în 
cinstea celui de 
Festival Mondial, 
dele de iarnă și de
neretului, tradiționalele crosuri 
etc. au reușit să atragă în prac
ticarea sportului sute de mii de 
tineri și tinere de pe întreg cu
prinsul patriei noastre. La 1 apri
lie începe o importantă compe
tiție populară — a doua ediție 
a Spartachiadei de vară a tine
retului — organizată in cins
tea celui de al Vl-lea Fes
tival Mondial de la Moscova. 
Ea este menită să marcheze un 
nou și puternic avînt al mișcării 
sportive de masă din țara noa
stră.

rogramul Spartachiadei de 
vară cuprinde 8 dintre cele 
mâi accesibile și mai îndră

gite ramuri de sport și anume: at
letism, natație, ciclism, volei, 
handbal (fete), oină, fotbal și 
trîntă. Întrecerile Spartachiadei 
vor începe la 1 aprilie și se vor 
încheia în zilele de 18—21 iulie, 
odată cu disputarea finalelor, la 
București.

Desfășurarea acestei mari 
competiții sportive trebuie 
să aibă loc parale! cu ac

țiunea de întărire a bazei ma
teriale a colectivelor sportive, 
în acest scop, comisiile de or- ț 
ganizare a Spartachiadei de va- 
ră sînt chemate să desfășoare o ! 
intensă activitate. Este de dorit ' 
ca oda^ cu preocupările comi
siilor pentru buna desfășurare a 
primei etape a Spartachiadei, a- 
cestea să-și concentreze atenția 
și spre „Luna construcțiilor și 
amenajărilor de baze sportive 
simple", astfel încît, în timpul 
cel mai scurt, fiecare sat al pa
triei noastre să fie înzestrat cu 
cel 
Iei

en’.ru a răsplăti eforturile pe 
care participant!! la Spar- 
tachiadă le vor depune de-a 

lungul întrecerilor, la propune
rea C.C. al li.T.M., comisia 
centrală de organizare a Spar
tachiadei de vară a hotărît ca 
20 dintre concurenții evidențiați 
în competiție să fie trimiși la 
Festivalul Mondial de la Mos
cova.

Tineri și tinere de pe întreg 
cuprinsul țării!

Participați în număr cit mai 
mare la Spartachiada de vară, 
■luptați cu însuflețire pentru do- 
bîndirea unor rezultate cît mai 
valoroase, dovedind prin aceasta 
atașamentul la lupta unită a ti
neretului progresist din lumea 
Întreagă pentru pace și prietenie.

Spartachiada de vară să cons
tituie o puternică manifestare 
a sentimentelor cu care întîm- 
pinăm cel de al Vl-lea Festival 
Mondial al tneretului și studen
ților pentru pace și prietenie de 
la Moscova.

rAm constatat ca de
osebită satisfacție că 
vestea organizării 
celei de a doua ediții 
a Spartachiadei de 
vară a tineret ului a 
trezit un viu interes 
in rîndurile membri
lor colectivului Lo
comotiva C.T.F.T. ca 
și printre ceilalți ti
neri muncitori, tehni
cieni, salariați ai 
Centrului tehnic de 
formare a trenurilor.

Pentru a asigura 
din timp o bună orga
nizare a întrecerilor din 
prima fază a acestei 
mari competiții, con
ducerea colectivului 
nostru sportiv a și 

trecut la elaborarea u- 
riui plan de acțiune, 
defalcat pe perioade 
și comisii, cu nrinzind 
îndeplinirea tuturor 
obiectivelor cate tre
buie atinse.

Așa cum prevedea 
planul meu ca antre
nor de atletism, după 
ce au fost supuși 
controlului medical, o 
bună parte dintre vii
torii pariicipanți la 
Spartachiadă s-au 
prezentat la antrena
mente. Acestea sînt 
programate de două, 
trei ori pe săpiămină.

La început am pus 
accentul pe formarea 
rezistenței, pe pregă
tirea fizică generală a 
tinerilor sportivi și 
vom continua cu ast
fel de antrenamente

în iot cursul lunii 
aprilie. Concomitent, 
punem accent și pe în
sușirea noțiunilor 
tehnice în mod indi
vidual, în rapor t cu 
proba preferată de 
sportivi.

Fînă în prezent am 
remarcat reale atitu
dini la o serie de ti
neri ca, de pildă. 
Ion Militaru (demi- 
fond și lungime). 
Lucian Vîrtaci fpro- 
b-le de sprint), Ni- 
colae Tihan (greuta
te), Cornelia Alexan- 
drescu (înălțime). 
Stela Chinole (demi- 
fond) și alții.

După un prim ciclu 
de antrenamente, 
sportivii vor fi supuși 
unor întreceri de ve
rificare, premergătoa
re concursurilor din 
etapa I, pe colectiv.

In munca noastră 
vom folosi șl aportul 
unor sportivi fruntași 
ai asociației Locomo
tiva, care după cum 
arată experiența de 
arini trecut, s-au do
vedit a fi de un real 
folos in pregătirea 
elementelor tinere. 
Preconizăm să facem 
și clteva deplasări în 
mediul sătesc cu echi
pe model ale colecti
vului nostru cu scopul 
de a populariza disci
plinele incluse în 
programul Spartachia
dei și de a împărtăși

localnicilor din expe
riența noastră.

Conform planului 
general stabilit de 
cofectivut de antre
nori, sportivii pe ca- 
re-l' pregătesc eu vor 
mai fi ajutați de co
legii mei D. Osiac 
(atletism), Sebastian 
kpcoviță (velei), Ch. 
L’egoescu (ciclism) și 
alții- La rindui meu. 
voi contribui ia pre
gătirea echipelor de 
odei, handbal și fot
bal, ca și a sportivi
lor dornici să concu
reze la triată, ciclism 
și notație.

După primele mele 
impresii, nădăjduiesc 
că din rîndurile tine
rilor de la CTFT vor 
participa la prima e- 
tană cca 3—400 de 
concurenț i; noi ur
mărim calificarea 
multora în etapele su
perioare și a cel puțin 
10 elemente pentru 
finală. Pentru reali
zarea acestui scop nu 
voi precupeți nici un 
efort, ținând seama de 
rolul important al 
Spartachiadei de vară 
ca manifestare a ti
neretului nostru în 
îniimpinarea Festiva^ 
lului de la Moscova.

GHEORGHE 
BALEANU, 

antrenor al colecti
vului sportiv Loco- 

motiva-C.T.F.T.

Pentru formarea rezistenței firi 
zice, alergările de cros sînt deose
bit de eficace. Urmărind sfaturile; 
antrenorului Nicolae Gurău, wn 
grup de tineri din colectivul spor
tiv Progresul F. B. parcurg un- 
traseu din interiorul stadionului 
din str. Dr. Stai'.ovici.

puțin un teren simplu de vo 
sau de fotbal

omisia centrală de organi- i 
zare a Spartachiadei de J 
vară a tineretului cere tu- 

turor comisiilor de organizare ( 
regionale, raionale, orășenești și ' 
comunale să-și îndeplinească în ’ 
cele mai bune condițiuni sarci- ■ 
nile de cinste și de răspundere

Cuvîntul unor sportivi fruntași
DINU CRISTEA
Maestru emerit al sportului

„Sînt convins că desfășurarea celei 
de a doua ediții a Spartachiadei de 
vară a tineretului va largi rîndurile 
atleților și va fi un adevărat iz- 
vor de cadre tinere, schimbul de 
mîine al atleților noștri de frunte.

Realizarea acestui obiectiv se va 
bucura desigur de sprijinul nostru, 
al aîleților fruntași, care dorim ca 
pe stadioanele patriei să pulseze 
o activitate atletică tot mai intensă**.
COSTEL IAN CU
Din echipa de oină „Știința”-Bucu- 
rești

„Sportul nostru național — oină — 
și-a găsit cea mai indicată cale de 
dezvoltare prin includerea sa în ma
rile competiții de masă.

Spartachiada de vară a tineretului 
va readuce pe terenuri pe tinerii 
jucători de oină care au mai evo
luat și la alte competiții, precum 
și o nouă promoție de „oinari” din 
satele și orașele patriei”.
ALEXANDRU POPESCU 
Maestru al sportului

„Să-ți oțelești trupul și să-ți dez
volți calitățile morale, să lupți ani
mat de spiritul de a învinge, iată 
însușii pe care natația le sădește

și le dezvoltă în rîndurile adepților 
ei.

O cît mai largă participare la 
Spartachiada de vară a tineretului, 
o cît mai temeinică pregătire a Con- 
curenților, iată mijloace care vor 
scoate ia iveală acele noi elemente 
de valoare pe care Ie așteaptă miș
carea noastră sportivă și sportul 
natației“.
CONSTANTIN DUMITRESCU 
Maestru al sportului

„Drumul spre cele mai înalte 
culmi ale măiestriei sportive începe 
de la competițiile de masă.

Afirmația aceasta este valabilă și 
în disciplina pș care am îndrăgit-o 
eu, ciclismul.

Azi, o cursă pe 5 km., arpoi altele 
pe distanțe din ce în ce mai mari, 
pînă ce străbaterea unor etape care 
însumează sute de kilometri devine 
un fapt obișnuit.

Așadar, tineri și tinere care ați 
fost atrași de sportul pedalelor, 
avînt3țâ-vă în întrecerile Sparta
chiadei considerînd-o ca o etapă de 
trecere spre afirmarea calităților 
voastre**.
ELENA PĂDVBEANU
Maestră emerită a sportului

„Trecuta ediție a Spartachiadei de 
vară a tineretului ne-a furnizat o

plăcută surpriză: evoluția unor echi
pe temeinic pregătite, ale căror ju
cătoare dispuneau de bogate cuno
ștințe tehnice și inepuizabile resurse 
fizice. Au impresionat inai ales 
handbalistele din regiunile Stai in, 
RAM, Iași, Baia Mare.

Sînt convinsă că și Ia actuala edi
ție a Spartachiadei întrecerile de 
handbal vor confirma întru totul 
dezvoltarea acestei populare disci
pline”.

DUMITRU CUC 
Maestru al sportului

„In practicarea sportului trîntel, 
care se bucură de o veche tradiție 
In țara noastră, se găsesc multe 
elemente asemănătoare cu cele din 
gama bogată a tehnicii luptelor.

Tineretului nostru li place să-și 
afirme calitățile — forța, dîrzenia, 
combativitatea — elemente caracte
ristice luptelor. Masele de partlci- 
penți la Spartachiada vor avea pri
lejul să-și demonstreze aceste însu
șiri în întrecerile la care vor lua 
parte”.

JEAN PONOVA 
Maestru al sportului

„Ca simplu spectator la unele în- 
tîlniri de volei din cadrul finalelor 
primei Spartachiade de vară a tine
retului am admirat o serie de echipe 
de reală valoare. Explicația am gă
sit-o și în faptul că alături de alte 
discipline voleiul și-a cucerit mulți 
și pricepuți adepți. Succesul primei 
ediții a Spartachiadei mă îndreptă
țește să întrevăd o nouă afirmare 
a voleiului, sport cu mare priză în 
masă”.

In plin program de antrenament! 
tlnărut Ion Military din colectivul 
sportiv Locomotiva C.T.F.T. dă 
dovadă de multă agilitate în pro
ba de săritura în lungime, in care 
îl ajută cu atenție antrenorul Gh< 
Băleanu.

TITUS OZON 
Maestru al sportului

„Este, desigur, o mare satisfacție 
a tineretului faptul că printre disci
plinele incluse în actuala ediție a 
Spartachiadei se află ți „sportul nr. 
1”- — fotbalul.

In ceea ce mă privește, voi asista 
cu plăcere Ia unele meciuri din 
cadrul acestei competiții de amploa
re, cu dorința de a urmări evoluția 
unor tineri talentați, față de care 
voi simți datoria de a le împărtăși 
din cunoștințele mele tehnice. Cine 
știe, poate peste un timp îi voi In
timi ea adversari sau colegi de e- 
chîpă...“

— „Așa se execută proba deh 
aruncare a greutății!" j

îndemnul antrenorului este as-- 
adiat cu atenție de aceste vii
toare partid pârtie la Spart achiadăa 

(Foto; N. NICULESCU). j

CU GINDUL LA FESTIVAL
O călătorie la Moscova, participarea la Festivalul mondial } 

al tineretului și studenților pentru pace și prietenie —iată l 
o năzuință a fiecărui tînăr din țara noastră. Această posibili- L 
tate o vor avea 20 dintre cei mai buni participant la Spar
tachiada de vară a tineretului. ’ ■

Iată, așadar, un imbold în plus pentru a participa la Spar
tachiadă și a nu precupeți eforturile în vederea unei bune corn- ț 
portari și a obținerii unor rezultate a căror valoare să merite: î 
această înaltă recompensă. j



Von vedea un nou gen de handbal?
Abia s-au stins ultimele ecouri ale disputatului concurs de, hand-» 

Bal de sală și iată că iubitorilor acestui sport te este rezervat, în- 
cepînd de mîine, un bogat program competițional de handbal de 
cîmp: campionatele republicane pe anul 1957. De fapt, trebuie să 
precizăm că întrecerea care se inaugurează mîine poate fi intitulată 
corect: campionatele republicane ;pe prima jumătate (primăvara^ 
« anului 1957.

Intr-un anumit fel acest „semi-campionat“ (se acordă titlul 
de campion, dar nu se retrogradează) va fi deosebit de util echi
pelor noastre fruntașe, prin aceea că le va oferi un bun prilej de 
acomodare cu noile prevederi ale regulamentului de joc. Făcînd a 
bună verificare a pregătirii, posibilităților și sistemelor de joc 
ale echipei, antrenorii vor putea trage concluzii valabile, în așa fel, 
tncît campionatul republican 1957—1958, care va începe în toamnă, 
să găsească formațiile noastre de frunte cu o orientare precisă în 
■ceea ce privește formulele de joc.

Pe de altă parte, faptul că incepînd de mîine jocurile de hand
bal se vor desfășura conform noilor modificări ale regulamentului 
a trezit un justificat interes în rîndurile spectatorilor amatori de 
handbal. Toți se întreabă — în mod firesc — ce aspect vor avea 
jocurile? Este clar că jocul de handbal va fi mai „curat**, mai di
namic și că valoarea tehnică și ța etică a unei echipe va ieși mai 
repede în evidență.

Programul jocurilor de mîine es te următorul: masculin, categoria 
A: seria I: BUCUREȘTI: Știința I.C.F.—Știința Timișoara, SIBIU: 
Voința—Dinamo Or. Stalin; PI GEȘTJ: Energia —Energia Reșița; 
«eria ll-a: CODLEA: Energia Fag - aș—C.CA; CISNADIE: FI. Roșie—• 
Energia Timișoara; JIMBOLIA: Recolta—Știința Iași; feminin, 
categoria A: seria l-a.- BUCUREȘTI: FI. roșie—FI. roșie Mediaș; 
Știința I.GF.—Recolta Codlea: TG. MUREȘ: Progresul—Energia 
Reșița; SERIA ll-a: Or. STAL’N: Progresul—FI. roșie Sibiu; TI
MIȘOARA: Știința—Progresul Mia Invățămintului; SIGHIȘOARA: 
FI. roșie—Energia Mija.

LA SCHI, PREA PUȚINE JUNIOARE CU PERSPECTIVE DE PROGRES

Redutabila echipă de popice Medvedgrad Zagreb 
iși începe astăzi turneul în țara noastră

pe care 
noastr?, 
Printre 
Zagreb 
renume

Vestita echipă de popice a ciu
lului Medvedgrad din Zagreb a 
•osit ieri dimineață în Capitală 
pentru a întoarce vizita 
-a făcut-o campioana țării 

Energia Flacăra Ploești. 
învinsele echipei din 
se găsesc formații cu
«in R F. Germană, Finlanda, Sue
dia, Elveția, Franța, Austria și 
R. Cehoslovacă. Oaspeții noștri au 
deplasat în turneul pe care îl în
treprind la noi cel mai valoros lot 
de care dispun compus din zece 
jucători, (cu două rezerve). Prin
tre aceștia sînt cinci titulari ai 
•chipei naționale a R.P.F. Iugo
slavia: Beluhan (performerul Io-

'■

La cîteva minute după sosire, în holul hote
lului Ambasador jucătorii echipei Medvedgrad 
.Zagreb zâmbesc obiectivului foto reporterului no
stru. (Foto J. I. MIHA1CA)

0 KUMOASA
In ultimii ani s-a «fa

lit nevoia organizării u- 
nei acțiuni centrale care 
să înglobeze munca tu
turor antrenorilor de a- 
tletism din (ara aoastră. 
Au existat și o serie de 
4iscuțij, 
propuneri 
sau mai 
— de a 
numite , 
recompenseze 
trc“zr;i cu

încheiate cu 
i — mai mult 

puțin concrete 
se institui a- 

„cupe" care să 
— 1 pe an

trenorii cu activitatea 
«ea mai rodnică.

Aceste cupe nu au 
fost însă decernate, de
oarece discuțiile pur
itate pe marginea lor, nu 
au depășit stadiul... dis- 
saițiilor, și pentru că pur 
fi simplu. în continuare, 
nu a existat inițiativa 
organizării întrecerilor 
între antrenori, întreceri 
«are aveau ca scop ridi
carea nivelului atletis- 
■tului nostru.

Anul trecut însă, 
îegiul de antrenori 
comisia centrală de atle
tism și-a propus să tra
ducă în fapt acest vechi 
deziderat și după o se- 
îie de discuții a fost în
tocmit regulamentul u- 
nei întreceri care să an
greneze pe antrenorii da 
jpe t»t cuprjflșțul țării.

co- 
din

Probele alpine 
din cadrul campio
natelor de juniori 
au avut o desfășu
rare monotonă de
terminată în pri
mul rînd de sta
rea proastă a ză
pezii și 
calitatea 
lelor cu car’ 

. concurat Ca și la 
campionatele rezer
vate seniorilor, ce
rnitul a constituit 
problema nr. 1 în 
realizarea victoriî- 

, lor. Era firesc ta 
în asemenea condi
ții — la valori e- 
gale — să CÎȘtige 
cei care s-au dovedit mai „meș- 
teri** în ceruirea schiorilor.

Rezultatele finale fl indică pc 
Gh. Bălan reprezentantul asocia
ției Recolta (ciștigătorul probelor 
de coborîre, slalom uriaș și combi
nata pe trei probe) ca pe cel mai... 
abil ceruitor.

Numai astfel poale li explicat 
faptul că dintr-un mare număr de 
schiori de valori sensibil egale 
doar unul reușește să domine aces
te interesante întreceri. Restul con- 

^curenților de valoare ca Kurt Gohn, 
Radu Banu, I. Zangor, G. Liphard, 
etc., apar in clasamentul probelor 
alpine pe locuri mai slabe decît 
cele câștigate în unele concursuri 

„în care au participat alături de 
f fruntașii schiului nostru.

Lăsînd la o parte vitregia tim- 
,pului care a influiențat direct des

fășurarea întrecerilor, trebuie să 
apreciem de la început ca un as
pect pozitiv marele număr de schi
ori care au participat ia această 
competiție. Amintim de asemenea 
valoarea pe care a atîhs-o un 
grup destul de numeros de juniori. 
Antrenindu-se conștiincios, dind 

•dovadă de curaj și dîrzenie, tinerii 
noștri schiori au reușit să se com
porte excelent, mai ales într-o se- 

’_rie de concursuri în care au parti
cipat

Nu

03

-torni cu cele 878 p.d), Ing. Ctnici 
(«69 p.d.), Rajcilc, Pongrac și Pu
tă nec. Din rest mai fac parte Bo- 
rovac și Lozici (cei mai tineri^ 
componenți ai reprezentativei),^ 
Teresak, Legac și Kovacevic

Turneul echipei de popice Med-, 
▼edgrad va fi inaugurat astăzi1 
la Ploești prin partida susținută 
în compania echipei Energia Fla
căra Ploești, timp de două zile, 
pe arena de bitum din localitate. 
Echipa gazdă va alinia o forma
ție valoroasă. de opt sportivi și 
anume: Albu, Răducanu, Drago- 
mirescu, Purje, maestrul sportu
lui I. Dinescu, Mihăilescu, Ivan 
și locnid. Acest lot a realizat de 

curînd o medie de 
815 p.d. JntHnirea 
care se va desfă
șura la proba de 
200 lovituri mixte, 
va începe la ora 
15,30 și va conti
nua mîine de la ora 
8,30, fiind condusă 
de arbitrul inter
național Atanasie 
lonescu. Celelalte 

partide ale turneu
lui vor avea loc la 
București (2—3 a- 
pril:e), Roman (cu 
Voința la 4—5 a- 
prilie) și Petroșani 
(6—7 aprilie).

ÎNTRECEREAINIȚIATIVA:
totalizindu-se 
parțiale ale 
capitole 
s-a ajuns la 
următorului 
general: 1. Silviu Dumi- 
trescu (București) 493 
p.; 2. Ion * Arnăutu
(Cluj) 328,25 p.; 3. Cor
nel Iovănescu (Timișoa
ra)' 300 p.; 4. Dumitru 
Osiac (București) 236.25 
p.; 5. Andrei Nagy (Bu
curești) 222 p.; 6. Vic
tor Dumitrescu (Bucu
rești) 221 p.; 7. Nehoi 
Constantinescu (Roman) 
206 p.; 8. Alex. Mazilii 
((București) 195 p.; 9. 

Iosif Buzdugan (Tg. 
Mureș) 184,50 p.; 10.
Titus Tatu (București) 
180 p. In clasament fi
gurează —*’-------
numele a 
nori dm diverse orașe 
ale țării.

întrecerea antrenori
lor de atletism pe anul 
1956 a avut mai multe 
obiective: ridicarea va
lorii performanțelor in
dividuale ale atleților 
(în funcție de tabela in
ternațională de punctaj); 
obținerea sau confir
marea, categoriei I și 
maestru al sportului; 
noi j Tecorduri republi

cane; ^activitatea ,Je cen

ale

rezultatei» 
diferitelor 
Întrecerii 

alcătuirea 
clasament

în continuare
40 de antre-

apoi de 
materia-

s-a
AC-V

• ■» ■
,.șt

< I1
Banu Radu (Progresul) unul dintre cei mai 

valorași juniori ai schiului alpin în timpul unei 
curse de slalom.

(Foto L. T1BOR)

duri fără a aminti unora dintre ei 
că din cauza lipsei de experiență, 
elanul cu care se avintă uneori 
în cursă poate fi scump plătit de 
cele mai multe ori. Așa s-a tntim- 
plat. de pildă, în proba de slalom 
uriaș, în care favoriții ‘ntrecerii 
Banu, Gohn, Zangor, neținlnd sea
ma de dificultatea unor porțiuni 
din traseu le-au atacat nechibzuit 
— în mare viteză — pierzînd mul
te secunde, clasîndu-se, drept

urmare... pe locuri necorespunză
toare valorii lor.

Sperăm că sfaturile antrenorilor 
și „experiența** acestor curse i-au 
învățat cuci trebuie să se comporte 
Ln asemenea situații... ,

Glndindu-ne bine putem spune 
că din toate aspectele pozitive pe 
care le-am întîlnit la juniori, ne 
este foarte greu să găsim vreunul 
comun și la junioare. Numărul 
extrem de redus al participante
lor, doar 6-7 concurente, același 
la fiecare probă, arată lipsa de 
interes a colectivelor sportive fa
ță de problemele schiului feminin.

In aceste condiții nu putem vor
bi de „valoarea1* tinerelor noastre 
schioare. Totuși amintim că Ger
trude Lexen, Rodica Bucur și Mi- 
haela Ghioarcă au reale perspec
tive de progres. Dar, deocamdată 
decalajul valoric între ele și seni
oare este deosebit de măre și nu 
trebuie să uităm că în curînd și 
acestea vor trece în rîndurile seni
oarelor... Prin urmare este firesc 
să ne întrebăm ce se va întîmpla 
în viitor cu programul competiții
lor rezervate junioarelor ?

Iată o problemă care trebuie să 
dea de gîndit forurilor compc’ente.

ION OPRESCU

alături de seniori.
vrem să încheiem aceste rîn-

Grija pentru cei
Asociația Locomotiva acordă de 

mul ți ani un interes deosebit creș
terii micilor schiori. Pentru a de
monstra grija acestei asociații 
față de creșterea tinerelor vlăstare, 
vom aminti că numai anul aces
ta a organizat 3 concursuri prin 
centrul de copii de la Predeal.

Dintre acestea, ultimul desfășu
rat de curînd pe pîrtiile Ciâbucet 
și Valea Pol'ștoacei a fost deo
sebit de interesant. Peste 200 de 
copii, reprezentanți at centrelor 
din Sinaia, Bușteni, Azuga, Ora
șul Stalin și Predeal și-au măsu
rat forțele, urmăriți de m'i de 
spectatori. Antrenorii șt specialiș
tii i-au observai și i-au „notat" 
oe cei mai bine pregătiți.

Paralel cu concursul pentru 
centrele de copii, asociația Loco
motiva a organizat și o întrecere 
rezervată veteranilor schiului nos
tru. Mai puț'n sigur, firește, decît 
în trecut, dar cu aceeași tinerețe 
sufletească, s-a prezentat la start, 
printre alții, Ion Prățilă, „schiorul" 
care se apropie de 60 ani.

mai mici schiori
inițiativa asociației Locomotiva 

este lăudabilă și ar trebui să con
stituie un exemplu pentru celelal
te asociații. Și acum ciștigătorii:

Coborîre (copil 5-6 ani) : Vio
rel Ujic (Locomotiva Predeal); 
7-8 ani: Ion Voinea (Dinamo Q- 
rașul Stalin); 8-10 ani: Petre Dră- 
guș (Energia Bușteni); fete (7-8 
ani) -.Elena Șerboiu (Locomotiva 
Predeal) ; Slalom 
ani) : Gh. Staicu 
Predeal); 12-13 ani-: Doru Mure- 
șan (Bușteni); 14-16 ani: Vasile 
Șuteu (D.namo Orașul Stalin). 
fete (10-11 ani) : Viorica Vintilă 
și Mihaela Casapu (ambele de la 
Locomotiva Predeal) ; 12-13 ani : 
Adela Șerboiu (Locomotiva Pre
deal); 14-16 ani: Elena Tampa 
(Locomotiva Predeal).

Slalom uriaș (35—45 ani) : 
1. Pop Decu (Locomotiva Pre
deal); 45—65 ani: Ion Frățilă 
(Locomotiva Predeal); fond 5 km., 
Constantin Zăpadă (Locomotiva 
Predeal).

(băieți 10-11 
( Locomotiva

Pregătirile cicliștilor noștri pentru „Cursa
— De vorbă cir antrenorul Nicolae Voicu

în acest an, un obiectiv deȘi . —
seamă al cicliștilor noștri frim- 
tași îl constituie participarea 
la „Cursa Păcii**, în vederea că
reia, 16 snortivi se pregătesc in
tens sub îndrumarea antrenorului 
N. Voicu, cu care am stat de vor
bă zilele trecute.

ANTRENORILOR DE ATLETISM
cetări 
carea 
crări; 
celor 
atleți 
tiv; 
trenoruluî 
grupe de probe; mun
ca cu 
tatea
Fiecare 
biective 
ment propriu; 
talizarea lor

științifice; 
de articole 
clasarea pe lista 
mai buni 50 de 

ai anului respec- 
specializarea su

pe anumite

ptibli- 
și lu-

îndoială a- 
a co

de antrenori 
permanentizată 

de ase- 
îneît să

juniorii, activi- 
obșteascâ ele. 
din aceste o- 

a avut un clasa- 
din to- 

a reieșit 
clasamentul general pu
blicat mai sus.

Această frumoasă 
țiativă a colegiului 
antrenori 
atingă 
fiind pentru 
mulți un 
stimulent în 
fiecare zi. 
în clasamentul general 
al întrecerii recompen
sează activitatea des
fășurată de un repre
zentant al tinerei ge
nerații de antrenori, care 
a muncit cu perseverență 
și entuziasm pentru 
progresul atletismului 
din țara noastră. In a- 
celași timp, clasamentul 
oglindește — credem 
că într-un mod destul 
de obiectiv — rezulta
tele, concretizate în 
puncte, ale muncii an
trenorilor. noștri.

ini- 
de 

a reușit să-și 
oarecum scopul, 

cei mai 
permanent 

munca de 
Locul întîi

Fără 
ceasta inițiativă 
legiuiui 
trebuie 
și organizată 
menea manieră 
poată contribui din plin 
la obținerea de noi și
noi succese, la ridica
rea nivelului profesional 
al antrenorilor. Din des
fășurarea întrecerii din 
1956 au reieșit însă și o 
serie de lipsuri. Regu
lamentul ei a fost des-

a 
o-

tul de complicat și 
cuprins prea multe 
biective, fapt care a în
greunat posibilitatea cu
noașterii în fiecare mo
ment a situației întrece
rii. Pentru 
clasamentelor 
necesare nu 
țin de 417 ore de mun
că 1 Nu toți antrenorii 
au privit cu deplină 
riozitate această 
trecere și tocmai 
aceea s-au ocupat de 
în prea mică măsură.

Mai sînt, desigur, 
alte lipsuri. Colegiul 
antrenori le cunoaște 
sîntem convinși că 
ține seama de ele la 
dactarea noului regula
ment, care trebuie să 
fie cît mai concis, pen
tru a-și putea atinge în 
totalitate scopul propus.

alcătuirea 
au fost 
mai pu-

se- 
în- 
de 
ea

Ș> 
de
Și 

va 
re-

— Cînd ați început pregătirea?
— In primele zile ale lunii mar

tie. Pînă atunci, cicliștii s-au an
trenat în cadrul colectivelor res
pective. La început, am pedalat 
cîte 60—80 km. 4 sau 5 zile în șir, 
urmate de o zi de repaus. Am in
sistat (și insistăm) și asupra ac
tivității complimentare (exerciții 
fizice și jocuri sportive), întrucît 
la analiza muncii după „Cursa 
Păcii" au fost semnalate deficien
țe supărătoare în pregătirea fizică 
generală.

— In ce constă programul de 
antrenament ?

— Rulaj în ritm alternativ 
(10—15 km. rapid; 10—15 km. 
moderat), pedalaj „întins** (sus
ținut și constant), sprinturi scur
te. Mai tîrziu vom lungi sprintu
rile și le vom executa mai des și 
mai tare. Acum, ieșirile măsoară 
120—140 km. Bineînțeles, kilome
trajul va crește, ca și vitezele oraJ 
re. De altfel tindem să obținem 
medii orare din ce în ce mai ri
dicate fără eforturi violente 
și, în special, cu „călcaturi" miei. 
E drept, am avut (și mai am 
încă) de furcă cu o parte dintre 
cickști, dată fiind Ipredispozitia 
lor (mai veche) de a utiliza, pă
suri mari. Socotesc, însă, că nu
mai astfel se poate ajunge la-.dez
voltarea supleței, necesară curse
lor pe etape. Călcătura mică 
este „sufocantă**, la început, cere 
frecvență mare, dar nu uzează în 
măsura în care o face o călcătura 
mare, (care, e adevărat, pare mai 
comodă).

— Ce părere aveți în legătură 
cu „Cursa Scînteii" ?

— Consider foarte bine venită 
participarea la această întrecere, 
mai ales că traseul a fost mărit, 
oferind astfel posibilitatea unui 
serios examen al sportivilor din 
lot. Desigur, „Cursa Scînteii" și, 
eventual, unele probe din străină
tate, premergătoare „Cursei Păcii" 
vor alcătui criteriul de selecțio
nare a echipei. Țin însă să preci
zez că nu numai rezultatul tehnic

în sine — locul ocupat în clasa
ment — va fi determinant- Se va 
ține seama de un întreg complex 
de factori: graficul fiecărui ciclist 
în perioada de pregătire; observa
țiile medicului; modul general de 
orientare în concursuri; curajul, 
combativitatea, calitățile morale și 
de voință; nivelul gîndirii tactice; 
rezistența pe ultimii kilometri; efi
cacitatea acțiunilor individuale și 
în cadrul echipei; cum sînt depă
șite momentele dificile și atîțea 
alte însușiri necesare unui ciclist 
complet.

— Vă rugăm, cîteva lămuriri în 
plus.

— După mine, comportarea u- 
nui ciclist care stă ascuns în plu
ton și, apoi, Ia demarajul final, 
obține un loc de frunte (uneori 
chiar victoria) este mai puțin edi
ficatoare asupra potențialului real 
al acestui sportiv (pentru cursele 
mari), decît comportarea unui ci
clist care știe să se bată (cum 
spunem noi); are dîrzenie, creează 
faze favorabile echipierilor lui; are 
resurse evidente pentru a rula de 
unul singur: se descurcă bine în 
pluton, în plin iureș, și, mai ales, 
nu demobilizează. Pe aceste cri
terii va fi alcătuită reprezentativa 
noastră care — nădăjduiesc — 
va cuprinde valori cît mai apro
piate și capabile să facă față cursei 
în orice împrejurare: plat, urcușuri, 
sprinturi, coborîșuri în serpentine, 
hărțuieli, etc. etc...

— Ce șanse credeți că avem Ia 
această mare întrecere interna
țională ?

— Ținînd cont de faptul că în 
acest an contactul nostru cu aler
gătorii din celelalte țări pârtiei-’ 
pante la „Cursa Păcii" a fost res-’ 
trîns, este lesne de înțeles că ne 
lipsește posibilitatea verificării 
potențialului nostru.

Astfel, nu putem anticipa rezul
tatul final. Ceea ce vă pot spune, 
însă, este că vom face totul pentru 
o comportare cît mai bunii*



• FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL
___ ■-  . ________  ■. . .    .   . _ . _ _ _ ' -_________ ; 

Astă seară, in sala Floreasca

O frumoasă victorie
Progresul Sibiu — Makedonikos Salonie 5-1 (3-0)
SIBIU (prin telefon). — Joi 

după-amiază, în fața a peste 
15.000 de spectatori, Progresul 
Sibiu a obținut o splendidă victo
rie în fața formației grecești Ma- 
kedonikos Salonic: 5—1 £3—0). 
Scorul pare surprinzător la prima 
vedere, 
calitate 
special 
stingă 
Văcaru 
puncte.

Primul gol a fost înscris de Vă
caru (min. 20), care a reluat în 
plasă o pasă trimisă „printre" de 
Dragoman. La o fază identică, 10 
minute mai tîrziu, Văcaru înscrie 
din nou: 2—b. în min. 38, Drago
man, în excelentă dispoziție de 
joc, face inutilă intervenția porta-

dar jocul de foarte bună 
prestat de sibieni și în 

de Dragoman și de aripa 
formată din Moldovan și 
explică diferența de patru

Programul Cupei Primăverii 
Categoria C, Seria Vl-a

rului Belkaș marcând impa- 
rabil: 3—0. La reluare echipa Ma- 
kedonikos intTă pe teren hotărîtă 
să reducă scorul ceea ce reușește 
în min. 54 prin Papaioanu: 3—1. 
De aci înainte, Progresul pune — 
definitiv — stăpînire pe joc și în
scrie de două ori prin Dragoman 
(min. 69 și 73). Ultimul gol al 
partidei a fost înscris printr-o 
splendidă „foarfecă".

Arbitrul Petre Badea (Or. Sta
lin) a condus mulțumitor echipele: 

PROGRESUL: Munteanu (Po
pa) — Băilă, Bratu, Marcu (Frun- 
zescu), — Georgescu, Toderici — 
Popa, Geamănu (Pantelimon), 
Dragoman. Moldovan, Văcaru.

MAKEDONIKOS: Belkas (Kos- 
taponlos) - 
Kiriakidis, 

— Papaioanu, 
ziridis, Rizos, 
ghiadis).

Ioan Dostan

Savidis, Tasopoulos I, 
Fotiadis, 

Tasopoulos 
Țimbilidis

loanidis
II. Na- 

(Gheor-<

Lupufiuși Mircea 
corespondenți

14 Stă.
11-a. duminică 14 aprilie
Constr. Arad-Energia 3

Etapa I, duminică 7 aprilie
Energia Oțelul Roșu-Energy 

Constr. Ara<j
Energia 3 Reșița-Energia 108.
FI. roșie 7 Nov. Arad-Progresul 

Brad.
Energia
Etapa a
Energia

Reșița.
Energia lt«-Energia Oțelul Roșu. 

Progresul B»rad-Energia 14. 
Fl. roșie 7 Nov. Arad stă.

Etapa a IlI-a, duminică 21 aaxrilie
Energia 3 Reșița-Energia Otelul 

Roșu.
Energia Constr. Arâd-Energia 103- 
Energia 14-F). roșie 7 Nov. Arad. 
Progresul Brad stă.

Etapa a IV-a, duminică 28 aprilie
Fl. roșie 7 Nov. Arad-Energia 

Constr. Arad
Progresul Brad-Energia 3 Reșița. 
Energ a " ” 
Energia

Etapa
Energia 
Energia

Nov. Arad.
Energia 3 Reșița-Energia 14. 
Energia Constr. Arad stă.
Etapa a VI-a, duminică 12 mai
Progresul Brad-Energia Constr. 

Arad.
Energia 14-En orgia Oțelul Roșu.
Fl. roșie 7 Nov. Arad- Energia 3 

Reșița.
Energia
Etapa a
Energia
Energia
Energia

Brad*.
Energia

Rezultate slabe in prima zi 
a campionatelor individuale 

de haltere

14-Energia-108
C?telul Roșu stă.
a V-a, duminică 5 mal
108-Progresul Brad.
Oțelul Roșu-Fl. roșie 7.

103 sta.
Vil-a, duminică 19 mal 

109-F1. roșie 7 Nov. Anacl.
Constr. Arad-Energia 14.

Oțelul Roșu-Progresul

3 Reșița sta

CONSTANȚA 29 (Prin telefon 
de la trimisul nostru) — Azi au 
început întrecerile finale ale cam
pionatelor individuale de haltere 
pe anul 1957. Participă aproape 
100 concurenți din următoarele re
giuni: București, Craiova, Iași, 
Galați, Cluj, Hunedoara, Oradea, 
Stalin și Timișoara.

întrecerile ia categoria cea mai 
ușoară au întrunit la start 13 
concurenți. Lupta pentru primul 
Joc a fost deosebit de interesantă, 
ea angrenînd cu șanse egale trei 
concurenți. După primele două 
probe în frunte se afla Cozma cu 
un avans de 5 kgr. față de Bal- 
mău și Becteraș. In 2ele din 
urmă însă a învins reprezentan
tul Științei Craiova, Balmău, 
care — mai ușor cu 450 gr. decît 
Cozma — a cîștigat titlul de 
campion, lată rezultatele: 1. I. 
Balmău (Știința Cr.) 262,5 kgr. 
(75—82.5—105), 2. Alex. Cozma 
(Dinamo Buc.) 262.5 kgr. (82.5— 
80—100), 3. V. Becteraș (Rec. 
Craiova) 260 
102,5), 4. I.
242.5 kgr., 5.
(Rec. Gl.)l 230 kgr., 6. I. Komori 
(Energ. Arad) 227.5 kgr.

La cat. semiușoară a cîștigat < 
fără prea mari eforturi, 1. Birău. - 
El a fost totuși departe de forma ( 
iui cea mai bună, lată rezttl- 1 
țațele: <

1. I. Birău (Energ. Tim.)/
292.5 kgr. (90—90—115), 2 Nic.S 
Amzuîcă (Știința Buc.) 280 kgr. / 
(82.5—87.5—110), 3. V. Androno-\ 
viei (C C A.) 272.5 kgr., 4—5.7 
Spiru Mihailopol (Rec. Gl.) și S 
Tiberiu Șerban (Rec. Oradea)' (
242.5 kgr., 6. Gavrilă Nicuial
(C.C.A.) 237.5 kgr. — 11 concu-/ 
renți. 1

întrecerile continuă sîmbătă și / 
duminică. j

ION ochsșnfeld S

kgr. (82.5—75— 
Pa nai t (C.C.A), 

Alex. Tănăsache

& . . 1 
$ Lotul de juniori 
£■ a plecat spre Spania

Ieri dimineață, lotul de juni-i 
!ri condus de tov. Tudor Vasile\ 

irectorul Fotbalului și însoțiți 
e antrenorii P. Steinbach și] 
1. Teașcă, precum și de me-i 
icul N. Stănescu — a pără- 
it țara cu destinația Spania, 
«tui cuprinde pe următorii1 
rcători: Cimpeanu și Fo 
ovici (portari), Ivansuc, Băr- 
ilescu, Motroc, Peica, Mu- 
!țan (fundași). Petre Enl, 
^opescu, Staneiu (mijlocași), 
iscă, Lupu, Raab, Mateianu, 
unu, Ghiță și Renye (înain
tași).

In drum, juniorii se vor opri 
a Belgrad, unde vor j 
dine in compania echipei de ș.

»juniori Partizan, precum 
« la Graz, unde vor întîlni 
3 selecționata austriacă la 
î). aprilie.

o
4

PROGRESUL ORADEA ȘI LOCOMOTIVĂ BUCUREȘTI 
ÎMPĂRȚIT PUNCTELE

ORADEA (prin telefon). —. 
12.000 de spectatori au rămas de
zamăgiți joi de factura modestă a 
unui joc așteptat cu viu interes și 
terminat cu un rezultat de egalita
te: 1—1 (0—J),prin punctele mar
cate de Seredai in min. 5, în ur
ma unei acțiuni foarte frumoase — 
și Blujdea în min. 74, la capătul 
unui atac inițiat de Demien.

Cele două echipe au fost inegale 
în comportare. In prima repriză, 
Locomotiva București — deși cu 
formație incompletă — a furnizat 
un joc mai bun cu pase precise 
și în viteză, joc desfășurat pe ex
treme. Progresul Oradea a reac
ționat slab în această parte a me
ciului, comportîndu-se sub aștep
tări. In schimb, repriza a doua, 
a avut alt aspect. Locomotiva s-a 
retras prudent, în apărare, în timp 
ce Progresul preluînd inițiativa a 
atacat tot mai puternic, mai ales 
datorită acțiunilor rapide inițiate 
de Demien și Blujdea. Ambele li
nii de atac au ratat numeroase

Știri, rezultate
• „Cupa Festivu.u ui". Energia 

Trust Miner B. Mare — Recolta 
Sighet 4—0 (3—0), Energia Săsar
— Progresul S. Mare 1—0 (1—0); 
Recolta Cărei — Dinamo B. Mare 
2—4 (2—2); Progresul Bistrița — 
Sel. Bistrița 7—0 (3—0): Energia 
1 Mai Ploești — Energia Sinaia 
0—2 (0—0), Energia Flac. Ploești
— Energia Raf. 4 Cîmpina 8—2 
(5—1), FI. roșie 1H Cluj — Știin
ța Cluj 1—0 (0—0).

• Știința Timișoara va juca luni 
la Galați.

• Locomotiva București întîl- 
nește pe Dinamo Bacău imine la 
ora 10,30 în Giaiești. In deschi
dere: Locomotiva Gara de Nord
— Energia Electrobobinaj (ora 
8.45).

Aruncinâ o privire fugară asupra 
programului <Te duminică 31 martie 
observăm o perfectă simetrie. Cele 
douăsprezece meciuri sînt împărțite 
în trei părți egale: patru meciuri 
din Cupa Primăverii, patru italiene 
și patru franceze. Este deci și nor
mei ca acest concurs să fie socotit 
unul dintre cele mai tari, deoarece, 
din cele optsprezece meciuri ale 
campionatului francez și italian, au 
fost alese numai opt (deci toată 
,,crema") iar din cele șase meciuri 
indigene, patru ocupă primele locuri 
ale programului.

Bind o raită prin agențiile Pro
nosport am auzit aceeași întrebare 
peste tot: Unde sînt soliștii? Intr-a
devăr, Roma, de pildă, poate fi luat 
solist în meciul cu Intemazionale, 
însă dacă analizăm puțin, vedem că 
totuși și „X‘*-ul este valabil.

Deci să iuăm 1,X aici și găsim alt 
solist! Iată-1: Milan! Și totuși, se 
pare că Juventus nu prea e dispus 
să-și vîndă prea ieftin pielea. Unii 
îl iau solist pe ML lan, alții merg 
„dublă“ sau „triplă”. St. Etienne nu 
poate să piardă, mai ales că joacă 
acasă și încă, nu cu un adversar 
care să fi arătat în ultimul timp o 
formă deosebită. Ei, iată însă că, 
dacă urmăriți buletinele depuse 
pînă acum, observați că și aici se 
merge „amestecat" (1,X,2). Am luat 
numai trei dintre meciurile unde, 
aparent, s-ar putea lua „soliști”, 
pentru a demonstra că lumea s-a 
obișnuit deja cu concursurile încăr
cate de surprize, așa câ, își ia toate 
măsurile pentru a preîntîmpina apa
riția vreuneia și la acest concurs. 
V-ați pus probabil întrebarea: cum 
se poate ca la ultimele două concur
suri unde au existat, ia primul 
nouă de „1" și la al doilea opt de 
„1” să existe numai 22 și respectiv 
7 variante cu 12 rezultate exacte, cu

0 REUNIUNE DE BOX CU MULTE „CAPETE DE AFIȘ’’

TOMA 
CONSTANTIN

situații favorabile, din cauza ne- 
hotăririi sau a impreciziei în șu
turi: Ene II, Neamțu și Langa ia 
Locomotiva, Demien, Vaczi, C, 
Bartha și Ferenczi la Progresul. 
Cei mai buni jucători: Kromely, 
Demien, Blujdea, Stancu, Filote 
și Seredai. Vaczi, Ferenczi și Bar
tha au fost greoi, împiedicînd im
primarea unui ritm rapid în 
țiuniie de atac.

Arbitrul D. Rusu (Arad) a 
dus următoarele formații:

PROGRESUL: Sugar —
mely, Tiriac, Kiss 11—Crem panski. 
Cuc — C. Bartha, Demien, Vaczi, 
Ferenczi, Blujdea,

LOCOMOTIVA: Dungu — Do- 
deanu, Stancu, Macri — Bodo, 
Neamțu — Ene II, Langa, Văr- 
zan II, Seredai, Filote.

G. Dumitrescu, coresp.

ac-

con-

Kro-

Toma Constantin sau Nicoloe Mindreanu? Care 
va fi învingătorul în această muR așteptată re
vanșă? Răspunsul nu este de loc ușor și în orice 
caz nu poate fi dat cu toată... siguranța. Intr-ade
văr, cei doi boxeri și-au disputat de fiecare dată 
șansele cu maxim-um de înverșunare, oferind faze 
de pasionant spectacol pugilistic. Ultima oară, în 
cadrul campionatului republican pe echipe, deci
zia a revenit lui Toma Constantin.

Nu mai puțin atractive se anunță și meciurile 
dintre „cocoșii" Victor Șchiopa — Constantin 
Gheorghiu și „semi-ușorii" Dănilă Done — 'Mihai
j rancă. In perspectivă, partide pasionante, în care adversarii vor 
trebui să facă uz de întregul arsenal al cunoștințelor lor pugilis
tice pentru a-și impune superioritatea.

După remarcabila victorie obținută in fața „stîngaciului" D. Bo
iangiu, tinăra ,.panâ* Ion Militaru va avea de suportat asaltul dina- 
movistului Ștefan Văcaru, Martin Far caș și Iulian Mihai își vor mă
sura puterile în limitele categoriei cocoș, în vreme ce tinerii „seinj- 
ușori " Ion Boceanu și Vasi/e Czegeii vor susține, la rîndtd lor, o 
partidă deschisă oricărui rezultat.

Și acum, o veste bună pentru amatorii de box: organizatorii 
reuniunii de astă seară (sala Floreasca, ora 19) au compieltat pro
gramul cu încă trei meciuri de prima mină. Astfel, tînărul pugilist 
feroviar Aurei Morăruș, care s-a impus în ultima vreme obținînd 
victorii în fața unora dintre fruntașii categoriei muscă, va avea 
dificila sarcină de a l înfrunta pe Puiu Nicoiae. C. Gherasim va fi 
opus lui Maximilian Biedl, iar „puncheurii" Iosif Demeter și Dobre 
Pavel se vor întîlm de asemenea îrtir-o partidă interesantă. Subliniem 
inițiativa de a include hi program cîteva meciuri în care vor evolua 
juniori din cei' mai talentați.

In etapa a IV-a,

0 partidă de tradițe a rugbiului nostru:
Locomotiva Grivița

De ani de zile partidele dintre' 
echipele de rugbi Locomotiva Gr ivi
ta Roșie și Casa Centrală a Armatei 
sînt în centrul atenției amatorilor 
de sport din țara noastră. Aceasta, 
pentru simplul motiv că totdeauna 
jocurile dintre aceste formații, în 
afară de faptul că s-au ridicat la un 
bun nivel tehnic și tactic, au oferit 
frumoase spectacole rugbistjce.

Cronicarul de specialitate, anali- 
zînd șansele celor două echipe în 
această partidă (care va avea loc

Roșie—C. C. A,

jg

Căpitanul echipei Locomotiva Grivița Rație, Viorel Moraru, a 
făcut o spărtură in dispozitivul de apărare dinamovis} ți se îndreaptă 
spre terenul de țintă. Fază din meciul Locomotiva Grivița Roșie —> 
Dinamo. , (Foto: I. M1HAICA)

@,onosport
Bravu M.

toate că așa zisele surprize, erau 
9i ele relative.

Adevărul este jirmătorul: și la ul
timul și la penultimul, cu toate că 
au fost rezultate aproape normale, 
au existat puține premii deoarece, 
așa cum am spus, participanții au 
urmărit ,jnanle surprize”.

★
Reamintim că și pentru acest con

curs I. S. Pronosport acordă în con
tinuare următoarele premii pentru 
variantele cu „0" rezultate:

— O» motocicletă I. J. de 350 
pentru participantul cu cel 
mare număr de variante cu 
rezultate.

— O motocicletă Jawa de 125 
pentru participantul următor cu cel 
mai mare număr de variante cu »,•** 
rezultate.

Prin tragere din urnă: o motoci
cletă Jawa de 125 cmc., 3 aparate 
radio, 2 cupoane a cîte 3 m. stofă 
import.

★
Plata premiilor pentru concursul 

nr. 12 din 24 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 M'ăgureanu 3, Raio
nul 1 Mai — în Șos. Ștefan cel Mare 
127, Raionul Gheorghiu-Dej — Bd. 
6 Martie 73, Raionul Nic. Bălcescu— 
Bd. 11848 nr. 39, Raionul Grivița roșie 
—• Calea Griviței 208, Raionul 23 Au-

gust — în șos. Mihal

Luni d. a. va avea 
Ran. Vîlcea tragerea 
premiilor atribuite ’ 
„9" rezultate de la concursul nr. 11 
din 17 martie. Tragerea va fi ur
mată de spectacolul muzical „Suc
ces la Pronosport” cu :

Gică Petrescu, Cezarina Moldo- 
veanu, H. Nicolaide, Cornelia Teo- 
doslu, Fedie Arie, Maria Sereea, 
Horia Căciulescu, Blaj Gheorghiu, 
Sandu Feyer și Theo Covaliu.

Orchestra

i loc în Orașul 
i din urnă a 
variantelor eu

cmc.

Iată și 
Pronosport 
1957:

Sergiu Maiagamba.
★

Programul Concursului 
nr. 14 din 7 aprilie

I. Locomotiva Buc. — Fl. roșie 
Arad

II. Dinamo Orașul Stalin—C.C.A.
IU. Știința Timișoara — Progresul 

Buc.
IV. Energia 

Oradea
V. Padova

Han)
VI. Spăl — _____ _ _

VIL Palermo — Udinese (camp, ita
lian)

VIII. Triestina — Internazlonale 
(camp, italian)

IX. Lazio — Sampdoria (camp, ita
lian)

X. Genoa — Torino (camp, ita
lian)

XI. Nice — Lille (Cupa Franței) 
XII. Toulouse — Sedan (Cupa Fran

ței)

MECIURI DE REZERVA:

Petroșani — Progresul

— Bologna (camp, ita-

Roma (câmp. italian)

mîine dimineață în Parcul Copilului; 
întîmpină serioase dificultăți în pro. 
nosticarea eventualului cîștigător 
deoarece ambele formații se găsesc 
de pe acum într-o formă bună (de 
altfel, clasamentul reflectă îndeajuns 
aceasta). Atît C.C.A., cît și Locomo
tiva au realizat în primele trei etape 
rezultate dintre cele mai concliiden. 
te.

Deși bilanțul întîlnirilor directe 
din anul trecut este favorabil ech-i. 
pei militare, care a părăsit terenul 
învingătoare de trei ori (29-6 și 
9-3 în campionat și 6-0 în Cupa 
R.P.R.), totuși, noi apreciem că în. 
tîlnirea din acest an este deschisă 
oricărui rezultat... Partida va fi ar
bitrată de Al. Carnabcl.

Dar publicul spectator va veni de
sigur la acest meci și pentru a ur
mări evoluția și comportarea jucă
torilor susceptibili de a fi selecționa
ți în echipa națională. Din partea 
acestor jucători, publicul așteaptă 
nu numaj un joc valoros sub aspect 
tehnic, ci și o comportare sportivă, 
disciplinată, exemplară. El nu vrea 
să se mai repete manifestările de 
indisciplină de duminică și miercuri 
care au dus la eliminarea de pe 
teren a unor jucători fruntași (ne re. 
ferim în special la partida Loco
motiva Gr. Roșie — Dinamo) și 
au tulburat buna desfășurare a 
jocurilor. Aceasta de altfel, a de
terminat suspendarea pe o etapă a 
luf D. Ionescu (Dinamo) și Coter 
(Locomotiva).

De asemenea ar ifi de dorit ca și 
spectatorii să fie mai disciplinați și 
să vizioneze meciurile în așa fel, 
îneît să nu stingherească jocul (du
minica trecută, de pildă, pe stadio
nul Tineretului, cu ocazia partidei 
dintre Știința și Locomotiva P.T.T., 
spectatorii — nerespectînd locurile 
ce le sînt rezervate, — au împie
dicat buna desfășurare a partidei).

Celelalte meciuri apar și ele inte
resante pentru viitoarea configurai 
ție a clasamentului. Astfel, reținem, 
pentru echilibrul lor, întîlnirile Pro-: 
greșul F.B. — Locomotiva P.T.T. 
(arbitru /. Oncescu) și Energia 
D.G.S.M. Ploești — Știința Institu
tul de Mine (arbitru D. lovănescu). 
In meciurile Dinamo — Energia Re
publică (arbitru N. Fulea), și Ener
gia l.S.P. — Energia Petroșani (ar
bitru R. Chiriac), primele echipe au 
șanse categorice de victorie.

lată acum clasamentul complet 
înaintea etapei de mîine :

1. Energia l.S.P.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
«.

C.C.A.
Locomot. Gr. Roșie 
Dinamo București 
Energia Republica 
Știința Inst. Mine 
Progresul F.B. 
Locomotiva P.T.T.

9. Energia Petroșani
19. Energia D.G.S.M.

Ploești

o to: s »
0 57: 3 9

3 0 0 3

A. Energia Ploești — Recolta Tg 
Mureș

B. Dinamo Buc. — Energia Orașul 
Stalin

•:18 7 
3:17 3 
9:57 5 
s:32 3
(F.29 3

u:5i 3



Aspecte ale educației fizice in învățămintul profesional
Ordinul nr. 49 al Ministrului 

Tnvățămîntuluii subliniază impor
tanța ce trebuie acordată activită
ții de educație fizică în unitățile 
de învățamînt de toate gradele. 
Datorită specificului muncii elevi
lor din școlile profesionale, acti
vitatea de educație fizică din a- 
ceste școli prezintă unele aspecte 
diferite de cele ale școlilor medii, 
și ele se răsfrîng, firește, _ asupra 
sarcinilor generale și conținutului 
educației fizice în . școli'.e_ profe
sionale. Dacă organismul în cre
ștere al elevilor prezintă aproxima
tiv aceleași caracteristici ca și în 
școlile medii, în schimb influența 
activității practice a elevilor, și 
anumite caracteristici morale și de 
voință imprimate de mediul fami
lial determină particularități spe
cifice elevului de școală profesio
nală. Este normal ca în vederea 
atingerii scopului general, educația 
fizică și procesul de Instruire spor
tivă din școlile profesionale să 
aibă obiective, conținut și forme 
organizatorice speciale, izvorîte 
din particularitățile tipului de elev 
al acestor școli, din posibilitățile 
materiale ale unității școlare res
pective și din specificul lor pro
fesional. Dintre acești trei factoii 
numai primul este comun tuturor 
școlilor profesionale; ceilalți doi, 
adică posibilitățile materiale ale 
școlii și specificul profesional va-

3n Capitală
AZI

BASCHET — Sala Dinamo, de 
ora 16: „Cupa Juniorilor” (etapa 
iv-a): I " ~ —

1a

Locomotiva-Școala sportivă 
de elevi Nr. 1, Tînărul Dinamovlst- 
C.C.A., Energia-Școala sportivă de 
elevi Nr. 2, Vointa-Progresul S.P.C.

BOX. — Sala Floreasca, ora 19: 
reuniune de selecție cu participa
rea boxerilor fruntași

NATAȚIE — Bazinul Floreasca, 
ora 19,30: „Concursul Primăverii”, 
participă înotători de categoria I-’a 
și a H-a.

PENTATLON MODERN — Poligo
nul Tunari, ora 10,30: tir; Bazinul 
Floreascn, ora 19,30: înot — în ca
drul concursului de cvadriatlon (par
ticipă toți pentatloniștii fruntași 
din București).

SCRIMA — Sala Energia (fostă 
M.E.E.), de la erele 9 șl orele 16: 
„Cupa Primăverii” — floretă băr
bați (participă toți trăgătorii frun
tași din Capitală, lotul 
juniori etc.).

R.P.R. de

MI INE

finalei pe 
republican

ȘAH. Etapa a IV-a a 
Capitală a campionatului 
pe echipe (ora 10): Știința-Dinamo 
(Piața Buzești, nr. 2), Progresul 
F.B.-Voința (str. Doamnei, nr. 40, 
Progresul Sânătatea-Progresul ITB 
(str. Buzești,» nr. 14), Energia-Loco- 
motiva (str. Luca Stroiei, nr. 13).

NATAȚIE — Bazinul Floreasca, 
ora 10: „Concursul Primăverii” — 
participă înotători de categoria I-a 
și a Il-a.

VOLEI — Sala Floreasca, de la 
ora 9: Știința I.C.F.-Progresul Alba 
Tulia (f), Progresul C.P.C.S.-F1. roșie 
Cluj (f). Locomotiva București-Vo- 
ints Orașul Stalin (f). De la oră 
15.30: Energia București-Dinamo
București (f), Dinamo Bucureștl- 
Loeomotlva București (m).

BASCHET — Saia Floreasca., de la 
oro 18,30: C.C.A.-Progresul Orașul 
Stalin (m), Locomotiva P.T.T. Ener
gia București (m).

CICLISM — Km. 10,500 (Șoseaua 
București-Urziceni), ora 9,30: Aler
gări pregătitoare pentru „Cursa 
Sein teii”.

RUGBI — Teren „Parcul Copilu
lui”, ora 10,30: Locomotiva Grivița 
îoșie-C.C.A., Stadionul progresul 

F.B., ora 16: Progresul F.B.-Loco
motiva P.T.T. Stadionul Tineretului, 
teren IV, ora 15,30: Energia I.S.P.- 
F.nereia Petroșani: teren II, ora 
16,15: Energia Republica-Dinamo
București.

"OTBAL — Stadionul Giulești, ora 
3,45 Locomotiva Gara de Nord (fostă* 
M.C.F.) — Energia Electrobobinaj; 
ora 10,30: Locomotiva Bucu.-ești-Di- 
namo Bacău. Stadionul 23 August, 
ora 14,30: Progresul București-Ener- 
gia Flacăra Ploești; ora 16,30: C.C.A.- 
Știința Timișoara.

GIMNASTICA — Sala Dinamo, ora 
17: Tntîinlrea internațională Dinamo- 
Bueu.-ești—Dinamo Berlin (masculin 
și feminin).

ATLETISM — Stadionul Tineretu
lui, ora 10: „Cupa comisiei centrale 
de atletism la sprint și aruncări”. 
Sfatul popular „N. Bălcescu”, ora 
10: plecarea în etapa a IlI-a a cursei 
de marș „Cupa Primăverii".

SCRIMA — Sala Energia (fostă 
M.E.Ej, de la orele 9 și orele 16: 
„Cupa Primăverii” — floretă femei 
(participă toate trăgătoarele frun
tașe din Capitală', lotul R.P.R. de 
junioare etc).

PENTATLON MODERN — Stadio
nul Tineretului, ora 11: alergare 4.000 
m. în cadrul concursului de cva- 
driatlon.

HANDBAL — Stadionul Repu
blicii, ora 10: Știința I.C.F. — Recol
ta Codlea (f); ora 11: Știința I.C.F.— 
Știința Tim. (m). Stadionul FI. roșie 
(Belvedere), ora 16,30: Fi. roșie Stea
gul roșu Buc. — Fi. roșie Mediaș (f).

TENIS DE MASA — Sala Energia 
Constructorul (Str. Aurora, Nr. 1) 
ora 8: Fi. roșie București-Progresul 
Cluj (f); ora 9,30: Energia Buc.-Ener
gia Reșița (m); ora 11,30; Fi. roșie 
București-Progresul Cluj (m). Sala 
fostă a C.S.P. (Bd. Republicii, Nr. 5), 
ora 16: Progresul Biicusești-Voința 
Cărei (f); oria 17: Progresul Bucu
rești-Progresul Satu Mare (m.)

trebuie

trebuie 
trîmes-

riază de la școală la școală și 
uneori chiar în interiorul aceleiași 
școli, dacă se pregătesc cadre pen
tru mai multe meserii. De aceea, 
organizarea orelor de educație fi
zică și uneori conținutul și meto
dele de realizare a acestora 
să fie foarte variate.

Ora de educație fizică 
eă afecteze — în primul 
tru — un timp mărit pentru exer
cițiile de ordine și front, fără a 
diforma însă structura lecției. La 
întocmirea lecției este bine să se 
țină seama de meseria clasei cu 
care se lucrează, de conținutul și 
sarcinile secțiilor, urmărind nu nu
mai pregătirea fizică generală, ci 
și prevenirea sau corectarea defor
mărilor pe care le imprimă pozițiile 
și mișcările impuse de munca pro
fesională, precum și crearea de
prinderilor și a calităților necesare 
producției.

In vederea întăririi sănătății și 
a bunei dezvoltări fizice generale 
a ucenicilor este de dorit ca în in
ternate să se introducă gimnastica 
de înviorare, iar pe locul de mun
că, (atelier, școală sau întreprinde
re) gimnastica de producție.

Activitatea în colectivul sportiv 
școlar contribuie de asemenea la 
o mai bună dezvoltare și pregătire 
fizică generală și tehnică a uceni
cilor, dîndu-le totodată posibili

tatea de a-și folosi în mod util și 
plăcut timpul liber. In formula ac
tuală însă (2 ore săptămînal la o 
grupă de 3 clase) nici școlile cu 
efective mari nu dispun de un nu
măr de ore suficient pentru a cu
prinde pe toți elevii dornici de a 
face sport și pentru a organiza 
secțiile sportive cerute de elevi. 
Mai mult decît atît, elevii selec- 
ționați în echipele fruntașe nu pot 
avea o pregătire temeinică. Adău
gind la acest fapt lipsa bazelor 
sportive, a echipamentului și ma
terialelor. greutățile izvorîte din 
orariul școlii etc. se poate trage 
concluzia că mai sint încă multe 
de făcut în vederea organizării 
unei activități rodnice în colecti
vele sportive ale școlilor profesio
nale. Firește este necesar un spri
jin larg din partea direcțiunilor de 
școli, dublat de multă comne^nță 
din partea cadrelor didactice de 
educație fizică.

S-a observat că elevii școlilor 
profesionale sînt apți si au pre
ferințe pentru practicarea sportu
rilor de forță și rezistență (box. 
lupte, ciclism, haltere, canotaj etc J 
Pentru a se suplini insuficiența 
bazei materiale și lipsa antrenori
lor în colectivele sportive școlare 
se impune colaborarea cu asocia
țiile sportive.

Conform dispozițiilor în vigoare, 
colectivul sportiv este organizai 
pe secții pe ramură de sport. 
Condițiile locale pot favoriza însă 
crearea de variante diferite ale 
acestei formule organizatorice șl 
anume: secții pe școală, 
de clase, secții în raport 
rea sportivă etc. Deci, 
organizării colectivului 
poate fi soluționată în mod dife
rit, în raport cu condițiile fiecă
rei școli și nu este indicat să se 
stabilească formule tip. In plus, 
întrucît numărul de ore afectat co
lectivului sportiv din școlile pro
fesionale nu permite decît în parte 
pregătirea elevilor sportivi, rezultă 
că antrenamentele secțiilor trebuie

pe crupe 
cu vaîoa- 
problema 

sportiv

CAMPIONATELE UNIVERSITARE 
DE FOTBAL

Joi a început faza de zonă a cam
pionatelor universitare de fotbal ale 
orașului București. Iată rezultatele: 
Institutul „Maxim Gorchi” — Insti
tutul de Construcții 3—3 (2—1), Insti
tutul Medlco-Farmaceutic — Insti
tutul pedagogic 7—1 (5—1), Institutul 
Agronomic — Institutul de Arhitec
tură 9—0 (3—0), Institutul Petrol șl 
Gaze — I.S.E.P. „V. I. Lenin” 
(0—2).

3—2I.S.E.P.

MIINE DIMINEAȚA CONCURS 
TRIAL LA MOTOCICLISM

DE

la
vor

Mîine dimineață, începînd de 
ora 10, motoctdliștii bucureșteni 
participa la primul concurs de trial 
al anului. Competiția organizată de 
Comitetul C.F.S. oraș București, prin 
comisia orășenească' de auto-moto se 
va desfășura pe un traseu accidentat 
situat în împrejurimile stadionului 
FI. roșie Pielari (tramvaiul 18). Acest 
traseu va trebui să fie acoperit de 
concurenți de trei ori. La întreceri 
vor participa alergători cu mașini de 
150. 250, 350, 500, cmc. solo și 750 
cmc. ataș. Plecările în concurs se 
vor da în ordinea claselor șl cate
goriilor de mașini, individual, con- 
tra-cronometru.

în timpul liber al ele-

de cultură fizică și

completate 
vifor.

Mișcarea 
sport din țara noastră are cerin
țele și obiectivele sale, ca de 
pildă promovarea unora din spor
turile la care sîntem rămași în 
urmă față de condițiile existente. 
Realizarea oricărora din aceste 
obiective de perspectivă cere ca
dre tinere. Recrutarea și promova
rea acestor cadre nu poate fi însă 
sprijinită în prezent și de școlile 
profesionale, din cauza timpului 
scurt destinat activității sportive. 
Colectivele sportive școlare desco
peră In rlndurile elevilor talente 
autentice care însă, dispunînd în 
timpul școlarizării de un număr re
dus de ore pentru instruirea spor
tivă, nu se pot ridica la o măie
strie corespunzătoare posibilitățiio- 
lor. Mai mult, aceste elemente 
sportive valoroase nu sînt urmă
rite după terminarea școlii și nu 
li se asigură continuitatea activi
tății sportive. Mufți dintre eă sînt 
repartizați în producție, în centre 
cu mișcare sportivă slab dezvol
tată, unde se pierd în anonimat- 
Se pot cita zeci de cazuri de elevi 
din școlile profesionala, unii ajunși 
chiar campioni republicani de ju
niori. care odată cu terminarea 
școlii au terminat și cu activita
tea sportivă. Irosirea atîtor talente 
sportive impune forurilor superioa-. 
re — Ministerul Invățămintului și 
Culturii, Consiliul Central al Sin
dicatelor, CCFS'CM — sarcina de 
a găsi soluțiile potrivite pentru a 
asigura promovarea elementelor de 
perspectivă din cadrul colectivelor 
sportive ale școlilor profesionale.

îmbunătățirea activității de edu
cație fizică în școlile profesionale 
este condiționată — așa cum am 
mai arătat — și de capacitatea ca
drelor didactice de educație fizică. 
Trebuie să se acorde însă acestor 
cadre stabilitatea și continuitatea 
în muncă. Datorită specîficu'ui 
școlilor profesionale, randamen
tul muncii profesorilor de educație 
fizică este maxim abia după cîțiva 
ani de activitate continuă în aceea
și școală, după ce se stabilește o 
legătură strînsă între profesor, pe 
de o parte, conducerea școlii, mai
strul din atelier și elevi, pe de 
altă parte.

De asemenea, este necesar să se 
mărească numărul orelor de edu
cație fizică Ia toți anii și să se 
reintroducă educația fizică la anul 
III, oare este privat de influența 
educației iizice tocmai în plin pro
ces de dezvoltare fizică, într-un 
moment favorabil instalării defor- 
mațiilor profesionale.

Asigurarea condițiilor materiale 
necesare desfășurării activității de 
educație fizică va crea posibilități 
largi pentru dezvoltarea și îmbună- 
țirea calitativă a mișcării 
live din școlile profesionale, 
grija tuturor forurilor care 
pund de educația tineretului 
dios se poate asigura dezvoltarea 
și pregătirea fizică generală a ele
vilor din școlile profesionale, în
tărirea sănătății viitorilor munci
tori, descoperirea și promovarea 
unor elemente talentate pentru 
mișcarea de cultură fizică șl sport.

spor- 
Prin 
răs- 
stu-

NICOLAE NICOLAU
Profesor de educație fizică la 
Școala profesională de energie 

electrică din București

are următoarea înfățișare după cea 
de a patra etapă:

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI 
DE LUPTE PE ECHIPE...

Dinamo Buc. 
Energia DGSM 
C.C.A.
Progresul Lugoj 
Energia Reșița 
Energia Or. St. 
Energia Huned. 
Locomotiva Tim. 
Voința Tg. M*. 
Locomotiva Ord. 
Energia Cluj . 
Progresul Buc. 
Energia B. M'are 
Dinamo S. Mare 
FI. roșie Cluj 
Fl. roșie Arad

12 12 0 0 173: 15 36
12 11 1 0 136: 48 35
12 11 1L 0 122 66 35

12 • 2 4 92: 86 26
12 7 0 5 91: 69 26
12 6 1 5 96: 88 25
12 6 1 5 96: 86 25
12 5 2 5 87: 97 24
12 6 0 6 86: 96 24
12 4 3 5 «89:103 23
12 4 2 6 75: 95 22
12 4 0 8 82:106 20
12 3 1 8 73:107 19
12 3 0 9 67:115 18
12 1 0 11 53:123 14
12 0 0 12 52:136 12

CUPA COMISIEI CENTRALE DE 
ATLETISM LA SPRINT ȘI 

ARUNCĂRI

Din inițiativa comisiei centrale de 
atletism se va organiza mîine în ma
joritatea orașelor țării competiții de 
sprint și aruncări. La întreceri vor 
participa specialiștii acestor probe 
și numeroși tineri, in Capitală con
cursul se va desfășura pe stadionul 
Tineretului, de la ora 10.

Ce se va întimpla, însă, cu bazinele mai mici de 50 m.?...
...In ele se vor pregăti, mai departe (așa cum se poate vedea și 

din fotografia noastră) viitorii recordmani.

LA ÎNOT, RECORDURI NUMAI
Am anunțat la timp hotărîrea 

Federației Internaționale de nata- 
ție cu privire la omologarea recor
durilor mondiale. Spuneam atunci 
că după nenumărate polemici, de 
mai mulți ani. forul superior al 
natației mondiale a luat o decizie 
la care aproape nimeni nu mai în
drăznea să spere. Și anume; ,,Cu 
începere de la 1 maî 1957 vor fi 
considerate recorduri mondiale nu
mai acele rezultate stabilite în ba
zine de minimum 50 m. sau 55 
yarzi. Iată dar, spunem noi: „mai 
bine mai tîrziu decît niciodată**... 
și aplaudăm hotărîrea congresului 
de la Melbourne. O serie de țări 
au și adoptat această nouă preve
dere a regulamentului internațio
nal și la omologarea pronriilor re
corduri naționale. De curînd, biroul 
comisiei noastre centrale a ana
lizat noile dispoziții și a hotărft 
să omologheze ca recorduri ale 
R.P. Romîne numai rezultatele care 
au fost stabilite în bazine de 50 m 
Motivele care au determinat biroul 
comisiei centrale de natație să trea
că la o asemenea acțiune sînt ur
mătoarele : natal'a noastră a ajuns 

Ia un asememea grad de maturitate 
îneît reclamă o bază de dezvol
tare la nivelul condițiilor și per
formanțelor europene și mond'ale; 
forurile competente trebuie să se 
ocupe mai intens de problema con
struirii de bazine de 50 m., atît a- 
coperite cit și în aer liber, lată 
acum tabela recordurilor republi
cane realizate în bazine de 50 m., 
reomologate la 1 ianuarie 1957.

BĂRBAȚI
100 m.: 59,1—

(.: 2:15.8 — Gh, Co- 
.: 20:03,6 — C. Me- 

MO m.: 1:05,5— Al.
.: 2:29,9 — Al. Po- 
100 m.: 1:11,1 — A.

200 m.: 2:40,4 — A. Măn- 
in. mixt: 5:54,7 — A. Za-

LIBER 100 m.: 1:11,3—Ma- 
200 m.: 2:44,8—M. Both;

12:25,3 — Sanda Platon; 
100 m.: 1:26,2 — Gabriela

Anca 
1:25,6 
1:15,8
- M.

BĂRBAȚI LIBER; 
H. Book; 200 m. 
ciubah; 1.560 m. 
der; FLUTURE: 
Popescu; 200 m. 
pescu; SPATE: : 
M'ăndoiu; 
doiu; 400 
han.

FEMEI
ria Both; 200 m.: 2:44,8—M. 
800 m. 12:25,3 — Sanda 
BRAS: 100 m.: 1:26,2 —
Mangezius; 200 m.: 3:06,6 
Roseti; FLUTURE: 100 m.:
— S. Platon; SPATE: 100 m. 
—M. Both; 200 m.: 2:48,7
Both; 400 m. MIXT: 6:44.9 ECa te ri
na Orosz.

La o serie de probe masculine 
de bras recordurile au fost stabilite 
înotînd sub apă. deci contrar regu
lamentului. De asemenea, la o altă 
serie de probe timpurile realizate

CONCURSUL PRIMĂVERII» LA 
NATAȚIE

Astăzi (ora 19,30) și mîine (ora 10), 
bazinul Floreasca va găzdui un nou 
concurs de înot, de astă dată, însă, 
rezervat înotătorilor de categoria I-a 
și a Il-a. La startul probelor se vor 
prezenta, printre alții. Al. Popescu, 
F. Heitz, A. Oanță', N. Rujinskl, In
grid Rothe, Mihaela Popescu, Nico- 
leta ștefănescu, Elena Ghinea.

CLASAMENTELE DEFINITIVE ALE 
„ALPINIADEI DE IARNĂ"

*
La inspecția de alpinism din 

C.C.F.S./C.M. au fost calculate cla
samentele definitive ale „Alpiniadel 
de iarnă”. Iată-le:

MASCULIN: 1. C.C.A. (Em. Cris- 
tea, L. Karacsony, A. Irimia, Matei 
Schenn) 3476 pct.; 2. Voința (Al. Flo- 
ricioiu, P. Fozokos, N. Hiemesch, R. 
Weikens) 3473 pct.; 3. progresul (M. 
Gheorghiu, V. Măciucă', S. sev^'in, 
G. Wilhelm) 3045 pct.; 4. FI. roșie 
2550 pct.; 5. Locomotiva 
Echipele Recolta șl Știința au aban
donat.

FEMININ: 1. Progresul (Geta Do- 
bre, Petra Tudor, Linde HerHert, 
Ana Iupceanu) 2456 pct.; 2. Recolta 
2315 pct.; 3. Locomotiva 2231 pct.; 
4. Energia. 1412 pct.

FI. roșie 
1424 pct.

IN BAZINE DE 50 METRI
în bazine de 50 m. au fost cu mult 
inferioare recordurilor în bazinele 
de 25 și 33 m. La aceste două 
categorii de probe comisia centrală 
de natație a propus performanțe 
standard. Vor fi omologate deci, 
în viitor, ca recorduri Ia probele 
respective doar rezultatele egale 
sau mai bune decît aceste standar- 
duri, pe care le publicăm mai jos; 
BARBAȚI: 400 m. liber (4:55,0); 
800 m. liber (10:33,0); 100 m. bras 
(1:15,0) ; 200 m. bras (2:45,0) ; 
4 x 100 m. liber (4:02,2) ; 4x200 m. 
liber (9:05,0); 4 x 100 m. mixt 
(4:31,0); FEMEI: 400 m. liber 
(5.43,0); 1.500 m. liber (23:11,0); 
200 m. fluture (3:15,0) ; 4 x 100 m. 
liber (4:52,0) ; 4 x 100 m. mixt 
(5:21,0).

0 nouă competiție școlară 
de handbal de sală 

Bucureștiin
încurajată de 

petiții școlare 
încheiată nu cu mult timp în urmă, 
suboamisia de juniori a comisiei 
centrale de handbal a inițiat o nouă 
întrecere rezervată echipelor școla
re. De această dată competiția e tc 
deschisă' echipelor școlilor tehnice, 
care au răspuns cu entuziasm invi
tației. Etapa a ll-a ’a acestui con
curs va avea loc astăzi după amiază 
(în sala școlii tehnice de comerț din 
b-dul Hristd Botev 17 și în sala 
stitutului Politehnic de la podul 
troceni) și mîine după amiază 
sala școlii tehnice de comerț 
b-dul Hristo Botev nr. 17).

succesul primei com- 
de handbal de sală,

In- 
Co-
(in 
din

Fotbal
la televiziune

Meciul C.C.A.—Știința Tinii- A 
șoara va fi transmis prin pos- <? 
tul nostru de televiziune, în Q 
jurul orei 16.30. Este primul 
meci de fotbal care se televi- d 
zează la noi în țară. \

Traseul
atins urtnătoarele puncte:
Piscul
Alpin, ' 
binele, 
Vîrful
Creasta 
cu Dor.

concursului feminin a 
cabana 

Cîmelui, Gîrbova, Căminul 
Valea Mălinului, Strug a Găl- 

cabana Poiană Isvoarelor,
Omul, Creasta Morarului,

i Doamnele, Padina, Vîrful

COMPETIȚII CICLISTE PREGĂTI
TOARE PENTRU „CURSA 

SCINTEn»

Mîine, se vor desfășura, la Bucu
rești și la Orașul Stalin, întreceri 
pregătitoare pentru „Cursa Scân
teii". La Orașul Stalin, pe șoseaua 
care duce spre Brețcu, se va disputa 
o probă de fond pe 100 km., la oare 
vor lua parte cicliștii din lotul re
publican șl din diverse asociații. De- 
asemenea, pe șoseaua Urzioeni, se va 
desfășura o alergare pregătitoare 
pentru „Cursa Scînteil", în organi
zarea comitetului C.F.S. al raionu
lui 1 Mai. Adunarea participanților 
la ora 9, la km. 10,500 pe șos. Bucu- 
rești-Urziceni.

De notat că. începînd de mîine, 
Se vor disputa, în Capitală; în 
care duminică, întreceri pentru 
lari, acțiune inițiată de comisia 
șenească de ciclism.

fie- 
șco- 
oră-

BILETE PENTRU BOX
box 
sala

Biletele pentru reuniunea de 
care Va avea loc astă seară în 
Floreasca, începînd de la ora 19, se 
găsesc de vînzare la Agenția cen
trală Pronosport (cal. Victoriei 9). ;



IN 1NTIMPINAREA
BUCUREȘTEAN,

FESTIVALUL» DE U MOSCOVA
SPORTIVII BULGARI SE PREGĂTESC 

PENTRU JOCURILE DE LA MOSCOVA
Vineri după-amiază la 

cultură a studenților a 
o adunare a tineretului 
pitală.

Tov. Dumitru Bejan, 
cretar al Comitetului 
București al U.T.M., a prezentat 
programul de acțiuni ale tinere
tului din orașul București orga
nizate în întîmpinarea celui de al 
VI-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Mos
cova. Aceste acțiuni au ca obiec
tive ridicarea la un nivel mai 
înalt a muncii organizațiilor 
U.T.M. și creșterea influenței lor 
în rîndurile tineretului, mobiliza
rea tineretului la 
ductivității muncii 
prețului de cost, 
muncii în rîndurile 
dios și școlăresc, ridicarea la un 
nivel mai înalt a muncii politice, 
cultural-artistice și sportive, cît șl 
participarea mai activă a maselor 
largi de tineri la munca de folos 
obștesc. Toate acțiunile ce se ini
țiază și se organizează cu acest 
prilej, se vor desfășura în ca
drul unui festival al tineretului 
din orașul București, care se va 
desfășura tn trei etape. Prima

Casa de 
avut Ioc 
din Ci-

prim-se- 
orășenesc

creșterea pro- 
și reducerea 
îmbunătățirea 

tineretului st'«-

etapă va avea loc între 15 mar
tie și 15 iulie și prevede printre 
altele o serie de lucrări pe care 
le vor executa tinerii din Capitală, 
în vederea înfrumusețării orașu
lui lor. Pe tărimul activității cul-| 
turale și sportive, in prima e- 
tapă a festivalului tineretului din 
orașul București, formații artisticei 
de tineret vor da spectacole în în
treprinderi și instituții, se vor al-l 
cătui formații de tineri sportivi 
care vor participa la Spartachîada 
de vară a tineretului, se vor or-i 
ganiza întreceri oentru cel mai 
frumos dar trimis la festival.

A doua etapă se va desfășura 
între 15 iulie și 5 august. In e-| 
ceasta etapă vor avea loc manifes-, 
țări culturale și sportive in cadrul 
cărora vor fi selecționate forma-1 
țiile fruntașe din raioane, pentru 
festivalul tineretului ce va avea 
loc pe Capitală Intre 5 și 11 au-1 
gust. Etapa a treia se va desfă
șura în ultimele zile ale festiva
lului de la Moscova, cu care prilej I 
vor avea loc mari întreceri intre, 
organizațiile raionale U.T.M., se 
vor organiza serbări cimpenești,! 
demonstrații sportive, carnavale. , 

(Agerpres)

Și pentru sportivii bulgari cel 
mai important eveniment din ac
tualul sezon îl constituie Jocurile 
sportive internaționale prietenești 
care se vor desfășura la Moscova 
între 29 iulie și 11 august.

Tineretul sportiv bulgar așteap
tă cu nerăbdare aceste mari între
ceri și se pregătește cu o atenție 
deosebită, pentru a participa la 
următoarele discipline sportive: 
bărbați și femei: Atletism, gim
nastică, baschet, volei, nataiie șt 
sărituri de pe trambulină, canotaț 
academic, scrimă, tenis de masă, 
ciclism. Bărbați: fotbal, lupte cla
sice Și libere, box, 
tlon modern, polo,

Ținînd seama de 
ceste întreceri vor 
mai buni sportivi 
cina sportivilor bulgari nu este 
tocmai atît de ușoară. Pentru o

haltere, penta- 
caiac-canoe. 
faptul că la a- 

participa cei 
din lume sar-

mai bună selecționare a atleților 
s-au stabilit următoarele hare
muri: BĂRBAȚI: 100 m. — 40,5; 
200 m. — 21,2; 400 m. — 47,5; 
800 m. — 1: 49,0; 1.500 m. — 3: 
47,0; 5.000 m. — 14; 05,0; 10.000 
m. — 29; 30,0; 110 m. garduri — 
14,6; 3.000 m. obstacole — 8;
50,05; 400 m. garduri — 52,5;
ștafeta 4x100 m. — 40,8; 4x400 
m. — 3; 10,0; 20 km. marș — 
1; 32,0; 50 km. marș: — 4:30,00; 
maraton — 2; 28,00; disc : — 53 
m.; suliță — 75 m.; greutate —
16.50 m-; ciocan — 60,00 m.; înăl
țime — 1,98 m.; lungime — 7,50 
m.; prăjină—4,40 m.; triplu salt—
15.50 m.; decatlon — 6.300 p. FE
MEI : 100 m. — 11,8; 200 m. — 
24,5; 800 m. — 2:13,0; 80 m. gar
duri — 11,7; lungime — 5,85 m.; 
înălțime — 1.60 m.; disc — 48 m.;

suliță — 48 m.; greutate — 14,50 
m.; pentatlon — 4.200 p.

Au fost stabilite haremuri și la 
alte discipline sportive. In ceea 
ce privește participarea echipelor 
de box, scrimă (b+f), volei, bas-' 
chef (b+f), fotbal aceasta se va 
stabili ținînd seama de comporta
rea selecționabililor în întrecerile 
interne și internaționale din ac
tualul sezon.

Normele de mai sus vor putea fi 
realizate numai în cazul cînd. 
sportivii fruntași se vor pregăti cu 
toată seriozitatea. Toate sălile de 
sport din capitala Bulgariei și din 
alte orașe sînt acum pline de ti
neri și tinere care se antrenează 
în vederea jocurilor Festivalului, 
cu toate că mai sînt peste 4 luni 
pînă Ia începerea întrecerilor da 
la Moscova.

Meciuri interesante în prima etapă 
a campionatului repub! can de tenis de masă

Mîine începe lupta pertiru cucerirea titlurilor de echipe campioane 
republicane la tenis de masă (masculin și feminin).

In București, două meciuri (masculine) se anunță mai intere
sante: Flamura roșie Buc. — Pro greșul Cluj și Progresul Buc. — 
Progresul Satu Mare. In prima partidă, formația bircureșteană, alcă
tuită din Gantner, Reiter și Sania lena sau P. Teodorescu, va prin» 
replica redutabilei echipe c'ujene Progresul clasată pe locui II în 
cumipiorM.tul de an>ul trecut. Spectatorii din Capitală vor avea prilejul 
să urmărească evoluția tinerilor Gh. Cobîrzan, V. Gavritescu, Deme. 
t«r și a rutinatului Paneth. Meciul Progresul Buc. — Progresul Saftu 
Mare va prilejui o serie de întreceri echilibrate. De remarcat că în 
echipa bucureșteană va apare, ală turi de Harasztosi și Negreanu, 
maestna «mentă a sportullui Ella Zeller,

Ultima înlSnsre masculină din. Capitală va opune campioanei re
publicane Energia Buc. formația metalurgiștilor din Reșița, Energia.

La Arad se vor întîlni Voința din localitate cu colega ei de aso
ciație Voința L. M. Buc., iar La Tg. Mureș Dinam© va primi vizita 
echipei studenților bucureșteni care își fac debutul în campionatul 
primei categorii.

La fete, campioana țării, Progresul București, va întîlni Voința 
Cărei. In meciul cu Flamura roșie București elujencele Maria Ga- 
vrilescu și Marta Tompa — revelația campionatului de acum un an 
—• sfert favorite. Ultima înMnire se desfășoară la Oradea : Flamura 
roșie — Voința P.S. București. Echipele feminine bucureștene Ener
gia și Știința nu joacă în această etapă.

Fază din meciul Honved — Pecsi Baran tj a

pun mari speranțe. El a ciștigat 
probele de 5000 m. in 8:34,5 și 
10.000 m. in 17:57,1 din cadrul 
campionatelor internaționale de ia 
Zakopane.

Campionatul republican de baschet
Etapa a II-a a returului cam

pionatului republican de baschet, 
care s« dispută mîine, programea
ză citeva jocuri importante pentru 
stabilirea clasamentelor finale. In 
seria 1 Energia Cluj, performera 
etapei trecute, întîlnește Pro
gresul Arta, care trebuie să se 
reabiliteze după înfrîngerea sufe
rită duminică în fața Științei 
Cluj.

In
P.T.T. 
căuta 
decisă 
terminat la egalitate. La Timișoa
ra, echipa studenților din locali
tate, caracterizată in acest cam
pionat prin fluctuațiile în compor
tare, va încerca să se revanșeze 
după înfringerea suferită în tur 
î.n fața dinamoviștilor din Tg. 
Mureș.

Programul complet al acestei e 
tape este următorul: SERIA I: 
Energia Cluj—Progresul Arta Bu
curești, Voința Iași—Știința Cluj. 
SERIA A II-a: Energia Bucu
rești—-Locomotiva P.T.T., C.C.A.

—Progresul Orașul Stalin, Știin
ța Timișoara—Dinamo Tg. Mureș.

Deoarece echipa Dinamo Bucu-| 
rești susține un turneu în R.P. 
Polonă, meciul pe care trebuia 
să-l susțină mîine cu Dinamo O- 
radea a fost animat pentru 11 a- 
prilie.

u multă nerăbdare a fost 
așteptată începerea sezo
nului oficial la fotbal. Cele 

6 jocuri de campionat din prima 
etapă au fost urmărite de 75.CXX) 
spectatori, in a doua etapă au 
asistat peste 100.000 de specta
tori, iar duminica aceasta ultima 
cifră va fi desigur întrecută pen
tru că pentru prima oară în acest 
an se vor deschide porțile „Nep- 
stadianuilui". Ce se poate spune 
despre forma echipelor? Se remar
că, în general, că formațiile din 
provincie sînt mai bine pregătite 
decît cele din Capitală. Explica
ția? Turneele lungi de peste hota
re au obosit în oarecare măsură 
pe jucătorii de la M.T.K. și Va- 
sas. Ferencvaros are o echipă bi
ne pusă la punct și va avea, fără 
îndoială, un cuvînt greu de spus 
în lupta pentru titlul de campion 
de primăvară. Honved utilizează 
jucători tineri, ca de pildă Tor5- 
csik II, Csako, juniori talentațL 
Cunoscuții internaționali Machos 
și Tichi sînt cu mult sub forma 
lor obișnuită.

★

In timp ce sezonul de fotbal 
este in plină desfășurare, pe 
patinoarul artificial pulsează 

o intensă activitate. Pe cent a avut 
loc un festival pe gheată urmărit

de 10.000 
jul căruia 
mai mulți 
Cehoslovacia, Germania 
tală, Polonia și Ungaria.

In proiect se află acum construi
rea unui alt patinoar artificial, 
mai mic ca dimensiuni, care va 
permite patinatorilor să evolueze 
pe gheață pînă 
mai.

Nu de mult 
campionatele de 
Campion absolut 
cuiul patinator Merenyi. Pe locul 
secund s-a clasat Ivănkai Gydr- 
gy, un tînăr de 20 ani în care se

de spectatori cu prile- 
și-au dat concursul 
patinatori din Italia, 

Occiden.

la mijlocul lunii

s-au desfășurat 
patinaj viteză, 

a dlvenit cunos-

seria a II-a Locomotiva 
și Energia București "vor 
să tranșeze rivalitatea ne- 
în tur, cînd echipele au

campkwatBl de velei, u meci traditional:Ia
DINAMO BUCUREȘTI-LOCOMOTIVA BUCUREȘTI

Meciuri din „Cupa Primăverii” 
transmise prin radio

Stațiile noastre de radio vor 
transmite duminică alternativ 
de la București și Arad repriza 
a II-a a meciurilor de fotbal: 
C.C.A.—Știința Timișoara și 
Flamura roșie Arad—-Dinamo 
București din prima etapă a 
competifiei „Cupa primăverii".

Transmisia se va face pe pro
gramul I cu începere din jurul 
orei 17,15.

întrecerile 
te în primele 
tape ale campionatu
lui republican de vo
lei au demonstrat că 
Jucătorii noștri frun
tași nu apreciază în 
suficientă măsură e- 
ficacitatea mingilor 
liftate sau plasate și 
că preferă ca și în 
situații complet nefa
vorabile (blocați) să 
tragă în forță. Așa 
i-am văzut, de pildă, 
în ultima etapă pc 
Miculescu, Rusescu, 
Roman sau Teodo
rescu trîgînd cu toa
tă puterea într-un 
blocaj alcătuit din 
trei adversari. Nor
mal. forța loviturii a 
făcut ca mingea să 
fie respinsă în pro
priul teren al atacan
tului și astfel echipa 
sa să piardă punctul 
sau serviciul. Execu- 
tanții atacului, coin- 
ponenți ai lotului re
publican, ar trebui să

disputa- 
două e-

știe că un blocaj în 
trei are efect pe fileu, 
dar văduvește restul 
terenului de un jucă
tor; fapt care măreș
te șansele de reușită, 
ale unei mingi plasa
te de echipa în ofen
sivă.

Am semnalat fap
tul deoarece conside
răm că este util ca 
jucătorii să aplice în 
mod judicios *—*“
gama loviturilor 
atac, în funcție 
situație, dovedind 
astfel nu numai o 
bună pregătire tehni
că și fizică, ci și gîn- 
dire tactică și discer- 
nămînt rapid în apli
carea unui procedeu 
tehnic. Am dori să 
vedem aplicate, aces
te elemente chiar 
mîine, cînd vom pu
tea urmări evoluția a 
două din cele mai 
bune echjoe ale țării ’ 
Dinamo și Locomoti
va București, care se 
întrec în lupta pentru

toată 
de 
de

titlu. In caz de vic
torie, feroviarii ră- 
mîn, alături de 
C.C.A., candidați! 
principali la tithi! su
prem, iar in caz că 
rezultatul va fi favo
rabil dinamoviștilor 
aceștia revin in lup
tă directă pentru pri
mul loc.

Iată acum progra
mul complet al etapei 
a IlI-a a campiona
tului republican - 

MASCULIN: Dinamo- 
Locomotiva, Știința 
lași-Știința Arad, 
Știința Timișoara- 
C.C.A., Energia Ora
șul Stalin-Stiința Cluj; 
FEMININ (ETAPA A 
IV-a) : LocomoGva
București-.Vofnța O- 
rașui Stalin, Știința 
I.C.F.-Progresul Alba 
lulia, Progresul Bucu- 
rești-Fl.
Energia 
Dinamo 
Voința 
greșul Cluj.

roșie Cluj, 
București 
București,

Sibtu- Pro-

★

La 21 martie s-au împlinit 60 de 
ani de cînd a luat ființă Fede.- 
rația maghiară de atletism. 

Din 1897 și pînă azi, Federația 
maghiară a depus o rodnică activi
tate. Anul acesta, la 19 și 20 au
gust, se va organiza cu prilejul 
acestei aniversări, un mare con
curs internațional. La 31 martie 
atleții maghiari își încep progra
mul internațional prin participa
rea la tradiționalul cros organi
zat de ziarul „L’Humanite". Lotul 
este format din Jeszenszki, Juhăsz, 
Kazi Aranka și Roder Katalin

★
a complexul sportiv nautie 
de pe insula Margareta se 
fac de pe acum mari ame

najări tn vederea campionatelor 
europene de notație care vor avea 
loc aici în 1958. Cu acest prilej 
se vor întîlni la Budapesta cel 
mai buni înotători și cele mai bu
ne echipe de polo din Eurooa. De 
remarcat că primul campionat eu
ropean a avut loc tot in capitala 
Ungariei în 1926.

Firește, specialiștii maghiari vor, 
pune la punct toate amănuntele 
de organizare, pentru ca această 
mare competifie să se bucure de 
un succes deosebit.

SlWERT ZOLTAM

h Polonia nu va fi introdus profesionismul
Consiliul președinților cluburilor 

poloneze de fotbal și al antrenori
lor a luat o hotărire prin care se 
exclude orice formă de profit pe 
bază de contract sau înțelegere 
pentru jucătorii de fotbaL Astfel 
s-a pus capăt unei discuții prelun
gite în legătură cu o eventuală 
introducere a profesionismului sau 
semiprofesionismului în fotbalul 
polonez.

- S-a declarat că introducerea pro
fesionismului în fotbal nu ar con
tribui la dezvoltarea acestui sport 
și ar denatura caracterul mișcă
rii sportive, deoarece profeskWMs- 
mul duce la comportări nedemne 
și brutale care sînt contrare prin-

opiului ce sdă la baza dezvoltării 
sportului într-un stat popular. 
Consiliul a exprimat părerea că 
practica prin care unele cluburi 
acordă posturi fictive retribuite 
unor jucători este inadmisibilă și 
că fiecare fotbalist trebuie să mun-, 
ceașcă într-o profesie bine stabi
lită.

Consiliul a fost de acord că u- 
nele forme de ajutor, (alocări pen-, 
tru alimentație și echipament) tre
buie să fie menținute și în acest 
an. Pe de altă parte, ș-a hotărît 
instituirea unei cupe challenge 
pentru echipa care va presta cel 
mai frumos și mai corect joc în 
actualul campionat.

,,Cupa orașelor”
Prima ediție a „Cupei orașelor" 

la handbal s-a bucurat de un fru
mos succes. Dar pentru o și mai 
bună organizare, delegații suedezi, 
cehoslovaci și francezi au propus 
de comun acord înființarea cit mai 
urgentă a unui comitet european 
pe lîngă federația internațională, 
^are să aibă sarcina de a se

Ieri după-amiază echipa de hand 
bal Dinamo Berlin și-a încheiat 
turneul pe care l-a întreprins în 
țara noastră, disputînd un joc a- 
mical cu echipa Dinamo București. 
Partida a fost t»i timpul la dis
creția oaspeților care, manifestînd 
o superioritate categorică, au cîș- 
tigat comod și detașat. De altfel, 
scorul final ilustrează perfect a- 
firmația de mai sus: 22—7
(11-4).

la handbal
ocupa pe viitor de această compe
tiție. Prima ședință a acestui co
mitet ar urma să se tină în luna 
mai la Paris, președinția urmînd 
a fi atribuită unui 
această ședință ar 
stabilite calendarul 
ții și orașul care va 
pe anul 1957—1958.

francez. In 
urma să fie 
viitoarei edu 
găzdui finala

concludentă
Jocul a fost arbitrat de Fritz 

Schaf (R.D.G.) și a avut ca des. 
chidere un meci de fotbal de an-, 
trenament între formațiile Dinamo 
6. și FI. roșie Gh. Gheorghiu-Dej.. 
Victoria a revenit dinamovișt’lor 
cu 7—0 (3—0).



-------------- «te la, Moscova"
Deși ne despart patru luni de 

deschiderea Festivalului și a Jocu
rilor sportive internaționale prie
tenești, pregătirile se desfășoară 
de pe acum cu febrilitate în Ca
pitala Uniunii Sovietice, gazda 
actualelor ediții ale celor două 
mari și 
mondiale

Munca 
birourile 
zare. Se .
treg tineretul sovietic, sportivii de, 
frunte și de rînd ai Uniunii So
vietice, animați cu toții de dorința 
de a-șl aduce contribuția la buna 
reușită a celor două sărbători

CURSURI DE LIMBI 
STRĂINE LA . TELEVIZIUNE
Nimic mai plăcut atunci cînd te 

afli Intr-o (ară străină dectt să 
auzi vorbindu-ți-se în limba ma
ternă. Ne numărați tineri sovietici 
dornici să se înțeleagă cit mai 
bine cu tinerii veniți de peste mări 
șl țări, să facă o plăcută surpriză 
oaspeților dragi, s-au transformat 
în elevi silitori și învăță diferite 
limbi străine. Le-au venit în aju
tor nu numai cursurile și profe
sorii ci și.., televiziunea. Stu
dioul central din Moscova a luat 
prețioasa 
emisiuni
Festival* 
dau prin 
ba chineză, franceză, 
engleză și spaniolă.

tradiționale manifestări 
ale tineretului, 
pulsează nu numai 
comitetelor de organi- 
pregătește deopotrivă în-

in

inițiativă de a organiza 
speciale „Convorbirea 

in cadrul cărora se pre- 
intermediul undelor lim- 

germană,

Jucătorii romini de polo învingători 
la Ostrowiec (Polonia)

VARȘOVIA 29 (prin telefon). — 
înainte de a se reîntoarce în ța
ră, reprezentativa de polo a R.P. 
Romîne a susținut un al treilea 
joc în localitatea Ostrowiec unde 
a evoluat sub titulatura de repre
zentativa orașului București. Ju
cătorii romlnj au întîlnit echipa 
clubului K-S.Z. Ostrowiec, de care 
au dispus cu categoricul scor de 
9—2 (6—1). Jocul a fost viu dis
putat. In prima repriză gazdele 
au avut o comportare slabă, ne
reușind să țină piept atacurilor 
inițiate de oaspeți. La reluare, 
jucătorii polonezi își revin și joacă 
foarte bine în cîmp, în schimb în 
fața porții ratează cîteva ocazii 
clare de a înscrie. Pentru 
tori au înscris: Simon 4, 
Zahan și Szabo. Pentru 
cele două puncte au fost 
de Suhod'dski.

invingă-
Iosim 3, 

învinși, 
realizate

O W. C» » -

Sportivul sovietic Viaceslau Ivanov, campion olimpic și european, 
va lua parte ia probele de canotaj din cadrul Jocurilor de la Moscova. 
Tinărul sportiv a început de pe acum pregătirile pentru marea com

petiție.

CE PREGĂTEȘTE EDITURA 
„FIZCULTURA I SPORT”

Harnica editură moscovită „Fiz- 
cultura i Sport" va aduce o pre- 
țioasă contribuție la reușita Festi
valului și a Jocurilor. Cum va o- 
glindi ea tn publicațiile sale ma- 
rile evenimente de la Moscova ? 
Răspunzlnd la această întrebare, 
redactorul șef al Editurii, V. S. 
Polșanski, a declarat:

„In primul rînd Editura va asi
gura pentru Festival și pentru 
Jocuri programele detailate (pe 
zile și pe ore), ale manifestațiilor 
ce vor avea loc. Au șt fost date 
în lucru (în 6 limbi) programele 
concursurilor sportive de masă 
din cadrul Festivalului. Sub titlul 
„Moscova sportivă” va vedea lu
mina tiparului un plan în culori 
al Capitalei UR.SS. cu toate sta
dioanele și bazele sportive. Planul

va fi însoțit de un vast îndreptar., 
Scriitorul A. Svetov a terminat 
manuscrisul cărții sale „Prietenii; 
se întîlnesc la Moscova” în cărei 
face un istoric al Festivalului și* 
al Jocurilor. O suită de frumoase, 
albume în culori va face cunoș-1 
tință oaspeților cu realizările spor-j 
tive din U.R.S.S., cu campionii și. 
recordmanii sovietici cei mai tai-] 
moși, cu Spartachiada popoarelor, 
etc. La realizarea acestor albume; 
au fost solicitați cunoscut» ziariști] 
de sport din Moscova V. Victorov, 
E. Simonov și alții. In sfîrșit.; 
după închiderea Festivalului și a 
Jocurilor. Editura va scoate un 
mare volum ilustrat intitulat „Ti 
neretul lumii la Moscova”. In el 
vor fi descrise toate manifestațiile 
sportive desfășurate în iulie—au
gust în Capitala Uniunii Sovie
tice.”

La recen a ședința a comisiei 
tehnice a federației internaționale 
de baschet, reprezentantul ceho
slovac a propus înființarea unei 
„Cupe a Europei”, după modelul 
competiției de fotbal. La această 
întrecere ar urma să participe 
maximum 12 formații, campioane 
naționale ale diverselor țări din 
Europa. Amănuntele unui aseme
nea turneu vor fi discutate într-un 
viitor apropiat

Gimnaștii de la Dynamo Berlin susțin la București 
prima lor întrecere internațională

Prima întîlnire dintre Dinamo 
București și Dynamo Berlin a a- 
vut loc aseară... în Gara de Nord. 
Expresul de 18,25 a adus în Ca
pitala țării lotul de gimnaste și 
gimnaști care urmează să apere 
culorile asociației berlineze Dyna
mo, duminică după-amiază în sala 
Dinamo. Ei au fost întîmpinați cu 
multă căldură de către viitorii lor... 
adversari.

Primul lucru pe care am vrut 
să-t aflăm despre oaspeți, a fost 
cu privire la valoarea tehnică a 
echipelor pe care le va alinia Dy
namo Berlin. Iată, pe scurt, ce 
ne-au declarat antrenorii lotului. 
Paul Nietzchmann și Margarete 
Stefan: „La fete, echipa asociației 
Dynamo este campioana anului tre
cut la juniori categoria l-a. Anul 
acesta, am avansat, intrînd tn 
concursurile senioarelor. Actual
mente ne pregătim pentru cate
goria maestre. La băieți, nu avem 
un criteriu de comparație. înirucît 
abia de o jumătate de an lu
crăm cu întreaga echipă. Pînă a- 
cum. fiecare a lucrat la colectivul 
său, în orașul său și abia acum s-a 
început un antrenament sistema
tic. Majoritatea componenților e- 
chlpei lucrează în cadrul catego
riei 1-a și cîțiva în a 11-a. Toți 
cei care vor evolua duminică sînt 
la primul lor concurs internațio
nal Nu avem impresia că vom ciș- 
tlga dar avem cu toții dorința să 
ne prezentăm cit mal bine să în-

vățăm ae la voi. să căpătăm ru
tina concursurilor și, cel mai im
portant. să strlngem legăturile de 
prietenie dintre asociația noastră 
și cea din București".

In cadrul în+recerii se vor pre
zenta numai ------ ■■•---
se. Concursul
Sala Dinamo
le 17

exerci|ii liber ale
se va desfășura fn 
începînd de la ore

Mîine la Paris: „ CROSUL L‘HUM AN lit “
Mîine dimineață pădurea Vincennes de lîngă Paris va adăposti 

întrecerile din cadrul ediției an ului 1957 a tradiționalului cros 
internațional organizat de ziarul l’Humanite, organ central al Par
tidului Comunis't Francez.

Crosul ziarului l’Humanite este o competiție intrată în tradiția 
marilor întreceri internaționale și care reunește în fieoare a.n pe cei 
mai buni alergători de fond ai lumii.

Anul acesta la întreceri vor lua Startul în cursa așilor cei mai 
valoroși alergători din Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, Polonia, 
R. D. Germană, Ungaria, Bulgaria, România, etc. In acest scop 
au făcut deplasarea la Paris atleții sovietici, în frunte cu recordma
nii mondiali Vladimir Kuț și Nma Otkalenko. Țara noastră va fi 
reprezentată de o echipă formată din: Consta:tin Aioanei, Nicolae 
Bunea, Ion Bădici, Dinu Cristea, Victor Pop și o echipă feminină 
compusă din: Elisabeta Buda, Florica Dumitru și Irina Zegreanu. 
Lotul atleți’.or bulgari cuprinde printre alții pe : D. Vucikov—campion 
balcanic la 10.000 m., N. Soloviov, A. Mancev, K. Sopova. Dintre 
atleții polonezi se remarcă Krzyskowiak, Graj, Ozog ș.a.

Azi la Karlsruhe
Reprezentativa de lupte 
va întîlni select onata

Karlsruhe 29 (Prin telefon), ieri 
a sosit în localitate selecționata 
de lupte a Republicii Populare 
Romine. Sportivii romîni au fost 
întîmpinați cu căldură de forurile 
sportive oficiale — reprezentanți 
ai federației de atletică crea a 
R.F. Germane — de sportM și 
populație Interesul pentru întîl
nirea care se va desfășura sîm- 
bătă seara (n. r. azi) incepind de 
Ia ora 20 în marea sală Schwarz- 
wald este deosebit de mare. Deoa
rece biletele au fost vîndute cu 
multe zile înainte și pentru a se 
da numeroșilor amatori posibili
tatea să urmărească meciul, a- 
cesta va fi radiodifuzat și televi
zat.

Ziarele au publicat ample re
portaje cu fotografii asupra per
formanțelor luptătorilor noștri la 
Jocurile Olimpice de la Melbourne 
și în general de la marile între
ceri internaționale. Ziariști și fo
tografi au urmărit antrenamen
tul efectuat ieri de formația noa
stră, îndată după sosire, după 
care au apărut cronici relatînd di
verse amănunte în legătură cu a- 
cest antrenament. Specialiștii sînt 

părere că luptătorii romîni vorde

Activitatea șahistă internațională
MECIUL DE ȘAH 

BOTVINIK—SMÎSLOV

MOSCOVA (Agerpres) — Pen
tru crima oară în meciul Botvi- 
nlk-Smîslov s-a Jucat clasioa par
tidă spanio'ă. Campionul lumii a 
ales apărarea Cigorin, o variantă 
ce oferă multe posibilități de con
traatac. Smîslov care este un re
putat cunoscător al partidei spa
niole a jucat foarte bine deschi
derea exercWnd presiuni pe flancul 
damei. La mutarea 20 lui S mi slav 
i s-a oferit posibilitatea de a sa
crifica un pion și două figuri cu 
perspectiva unui atac decisiv asu
pra poziției negre. Mutarea de 
răspuns a lui Botvioik a fost însă 
foarte tare și kii Smîslov nu-i 
mai rămînea decît posibilitatea u- 
nui șah etern. El a renunțat la 
această variantă și a început să 
pregătească un atac de pioni pe 
flancuri. In fața amenințărilor 
create de alb, Bcfvinik a reușit să 
găsească mutări bune dar și-a 
slăbit pioni: marginali. Partida s-a 
întrerupt într-o poziție cu mate
rial egal dar cu un ușor avantaj 
pozițional pentru Smisiov.

La reluare ce: doi parteneri au 
convenit asupra remizei. In felul 
acesta scorul meciului este de S’/ș-xr 
4'/2 [n favoarea fui Smîslov.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE LA BRATISLAVA

29 (prin telefon), 
a turneului inter- 
de la Bratislava 
rezultatele: Trin-

BRATISLAVA 
In runda VH-a 
național de șah 
s-au înregistrat
kov—Blatny 1—0; Ghițescu—Pla
ter 1—0; Herink—Opccensky 1—0; 
Filip—Kozma 'Ji—'h', Bertok— Zit- 
ta '/:—'h- Restul partidelor s-au 
întrerupt. In runda VlII-a s-au 
terminat doar patru partide în 
timpul regulamentar de joc: Ber
tok—Sandor 1—0; Plater—Herink 
1—0; Filip—Opocensky 1—0; Zitta 
—Kozma 1—0. Celelalte partide 
s-au întrerupt. In clasament con
duce Bertok cu 6 p., urmat de Trin- 
kov și Șefe cu cîte 5 p. (1), Koz
ma 4‘/j p. etc.

pe scurz
campionul ceho- 
care a totalizat

mul loc s-a 
slovac Karei
544,2 puncte, 
fost ocupate 
(Austria) cu

p. Ungari, R. Cehoslovacă și Uniu
nea Sovietică.

In prima zi s-au desfășurat între
cerile rezervate bărbaților. Pe pri-

• Joi s-a desfășurat la Varșovia 
întîlnirea internațională de tenis de 
masă dintre reprezentativele mascu
line și feminine ale R.P. Polone șl 
R.P.F. Iugoslavia. Sportivii iugoslavi 
au obținut victoria la bărbați cu 
5—4 iar la femei cu 3—2.

clasat 
Divin _
Locurile următoare au 
de Norbert Felsinger 

,_______,__ 535,7 puncte și Lev Mi
hailov (U.R.S.S.> cu 500 puncte

• Echipele reprezentative de bas
chet ale R.P.F. Iugoslavia și-au în
cheiat la 27 martie vizita întreprinsă 
în R.P. Chineză. In ultimele meciuri 
susținute în orașul Tientsin echipa 
masculină a Iugoslaviei a învins 
echipa Institutului local de cultură 
fizică cu scorul de 65—54 iar echipa 
feminină a dispus de selecționata 
locală cu 63—43.

• Miercuri a plecat la Paris dele
gația Automobil clubului central al 
U.R.S.S. care va participa la ședința

• Trei parașutiști sportivi ceho
slovaci, Gustav Koubek, Jaroslav Je
linek și Zdenek K ap Lan au stabilit 
In noaptea de 27 spre 28 martie un 
nou record mondial efectuînd un 
salt în grup de ka altitudinea de 
12.815 m. Ei și-au deschis parașu
tele cu 733 m. înainte de sol, aterl- 
zînd după 198 de secunde. Vechiul 
record fusese stabilit de un grup de 
parașutiștii sportivi sovietici care au 
sărit de la 18.413 m. In momentul e- 
fectuării saltului viteza avionului 
era de 6M km. pe oră iar tempera
tura aerului de minus 50 grade.

• Intr-un meci international des
fășurat ia Paris joi seara reprezenta
tiva feminină de tenis de masă a 
Japoniei a învins echipa Franței cu 
3—0.

Moscova 
martie un 

de pati- 
participă 

R.

adunării generale a Federației Inter
naționale de automobilism. Delegația 
este condusă de V. F. Kulakov, pre
ședintele Automobil clubului centrat 
al U.R.S.S.

• Cu ocazia campionatelor de sală 
ale S.U.A., cunoscutul atlet Bob Ri
chards a sărit 4 m. 71 cu prăjina 
(recordul Iui Warmerdam este de 4

m. 787). Richards a încercat și la 4 
m. 80, dar a doborit.

• Recent a încetat din viață în 
vîrstă de 69 ani cunoscutul explora
tor polar Richard E. Byrd.

•Argentinianul Walter Lemos a 
stabilit un nou record sud-american 
pe distanța de 10.008 m.: 29:S«.» (v. 
r. O. Suarez: 29:49.9).

• Pe patinoarul artificial de la Pa
latul sporturilor din 
a început la 27 
concurs internațional 
naj artistic la care 
sportivi de frunte din Austria.

!
• In meci restanță, Sochaux a în

vins Sedan cu 5—2.
• Mîine la Bruxelles se întîlnesc 

reprezentativele Belgiei și Spaniei.
q Joi, Aston Villa a învins (în 

rejucarejpe West Bromwich cu 1—0 
în semifinalele Cupei Angliei. Finala 
se va desfășura deci între Manches
ter United și Aston Villa.

0 La Frankfurt, selecționata ora
șului 'a învins reprezentativa Lon
drei cu 1—0.

© Belgia-Anglia (militari) 2—1.
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a R. P. Romine
R. F. Germane

POPESCU

adversar foarte dificil pentru
R.F. Germane. Al

fi un
reprezentativa 
doilea meci al formației noastre 
se va desfășura în ziua de 2 apri
lie la Schondorf.

Turneul international de baschet 
de la Poznan

VARȘOVIA 29 (prin telefonjr. In 
ziua doua a turneului internațional 
de baschet care se desfășoară la 
Poznan și la care particioă echina 
Dinamo București s-au desfășurat 
două întîlniri. In primul joc, echi
pa Lech Poznan a învins la scor 
Olimpia Poznan cu 65—42 
(38—12).

In cel de al doilea meci, Dina
mo București a învins echipa 
G.K-S- Wibresze din Gdansk cu 
scorul de 52—34 (24—17). Întrece
rea s-a desfășurat la un înalt ni
vel datorită mai ales jocului echipei 
bucureștene care se părea că va 
cîștiga la un scor și mai ridicat. 
Totuși, 
treacă 
în zonă 
Abia la
Kowalski a 
tru 5 greșeli personale, 
viștii au preluat 
mareînd în această parte a jocu
lui nu mai puțin de 20 puncte. De 
la învingători, cel mai bun a fost 
Răducanu, care a înscris 19 
puncte, iar de la învinși Țarnow- 
ski cu 13 p.

Vineri, în ultima zi a turneu
lui, G.K.S. Wibresze a învins Lech 
Poznan cu 51—40 (25—14), iar O- 
limpia Poznan a dispus de Dinamo 
București cu 59—41 (19—22). Pe 
primul loc s-a clasat echipa Lech 
Poznan, urinată de G.K.S. Wibres
ze, Dinamo București și Olimpia 
Poznan. •

oaspeții n-.au reușit să 
prea ușor de apărarea 
a sportivilor din Gdansk, 
reluare, cînd jucătorul 

fost eliminat pem- 
dinamo-’ 

inițiativa.

Numărul viitor 
al ziarului

▼a apare luni 
1 aprilie

cu cronicile eveni
mentelor sportive 
de duminică din 
țară și de peste 

hotare.


