
COMUNICATUL
dat de Direcția Centrală de Statistică 

asupra îndeplinirii planului de stat 
al Republicii Populare Romîne 

pe anul 1957
Direcția Centrală de Statistică a 

dat un Comunicat asupra îndeplini
rii planului de stat al Republicii 
Populare Romîne pe anul 1957. In 
anul 1957 oamenii muncii din țara 
noastră au obținut realizări însem
nate în toate ramurile economiei na
ționale și ale vieții social-culturale.

In Comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică se arată că pe ansam
blul industriei socialiste, planul pro
ducției globale a fost îndeplinit în 

106,7%. In comparație 
----.ealizările anului 1956. producția 

globală a crescut cu 8 5% : în in
dustria mijloacelor de producție cu 
11.0% și în industria bunurilor de 
consum cu 51%. Planul producției 
marfă a fost îndeplinit in proporție 
de 105 6%. Față de anul 1956 pro- 
jjerctia marfă a crescut cu 8,4%.

Planul nroductivitățiî muncii 
fost îndeplinit în proporție 
104,5% ohținîndu-se o creștere 
8,3% față de anul 1956.

Comunicatul subliniază că în 
grkultură, în cursul anului 1957, 
s-au obținut rezultate bune în creș
terea producției, în dezvoltarea sec
torului socialist și în lărgirea bazei 
tehnico-materiale. La sfirșitul anului 
1957. sectorul cooperatist cuprinde 
peste 42% din numărul gospodăriilor 
țărănești. La aceeași dată, suprafața 

Reținută de sectorul socialist a re-

lrtoporțis de 
*u realizările

a 
de 
de

a-

prezentat 51% din suprafața agrjcola 
ș> 48% din suprafața arabilă a țării 
față de 38.0%, respectiv 30,7%, ka 
sfirșitul anului 1956.

In ceea ce privește îndeplinirea 
planului în transporturi. Comunica
tul arată că transportul pe calea fe
rată a continuat să se îmbunătă
țească. Rulajul vagoanelor de marfă 
a scăzut la 4,12 zile, față de 4,25 
zile prevăzut în plan și 4,43 zile 
realizat în anul 1956. Viteza comer
cială a trenurilor de marfă a crescut 
cu 8,9%, iar consumul specific de 
combustibil convențional a fost redus 
CU 7%.
crescut cu 9,5%, planul fiind depășit 
cu 5,1%.

In anul 
municat — au fost investite 13,5 mili
arde lei pentru dezvoltarea economiei 
naționale și a activității social-cultu- 
rale.

Comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică arată, 
anul 1957 
amănuntul 
socialist a 
cu peste 4 
amil 1956.

Volumul 
tinuat să crească, depășind cu 6,7% 
nivelul anului 1956.

Comunicatul cuprinde, de asemenea, 
cifre care oglindesc importante reali
zări obținute în domeniul îmbunătă
țirii condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii.

Productivitatea muncii a

1957 — se arată în Co-

de asemenea, că in 
volumul desfacerilor cu 
prin rețeaua comerțului 
fost de 34,8 miliarde lei. 
miliarde mai mare dec'rt în

comerțului exterior a con-

Qpncursul de corespondente 
al ziarului nostru

In scopul stimulării maselor de 
sportivi, cititori și corespondenți 
de a ne semnala tot ceea ce se 
ivește nou in viața mișcării noas
tre de cultură fizică și sport, re
dacția ziarului „Sportul popular" 
organizează un concurs de co
respondențe.

Concursul va incepe la 1 mar
tie și va lua sfirșit la 30 aprilie 
a. c. Participanții la concurs ne 
vor trimite materiale tratând 
despre viața nouă a colectivelor 
sportive, secțiilor pe ramură de 
sport, comisiilor locale și duhu
rilor sportive după reorganizare, 
portrete de sportivi și activiști 
sportivi care s-au evidențiat rn 
munca sportivă și cea profesio
nală.

Zece mențiuni : câte un abo
nament pe șase luni la „Sportul 
popular" și revista „Stadion".

nostru
a publica o

despre educația sportivilor

PW WWB ȚARTLg, OTWȚI-VM

Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P. Remind
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Candidați ai F. D. P
Mare

Brigăzi sportive de producție 
le Baia

Acțiuni»

vor acorda următoarele pre-

premiu întâi : un aparat de 
„Opereta".

Două premii doi : cite o bici
cletă „Victoria".

Trei premii trei : cite o trusă 
de stilou „Kaweko" și un abona
ment pe șase luni la „Sportul 
popular" și revista „Stadion".

Redacția ziarului 
rezervă dreptul de 
parte din materialele primite rn 
cadrul concursului fără ca acest 
lucru să influențeze rezultatul 
premierii.

Corespondențele vor fi trimise 
pe adresa ziarului, căsuța poș
tală nr. 21 cu mențiunea pentru 
„Concursul de corespondențe".

La acest concurs nu pot lua 
parte scriitorii și ziariștii de 
profesie.

Gh. Crețu, președintele comitetului de 
organizare a U.C.F.S. raionul Mus
cel, a fost propus candidat in circum
scripția electorală raională „Capul 

Piscului"

I.a Întreprinderea „Gheorghe Glieor- 
giiiu-Dej“ din Baia Mare au luat fiin
ță — în cinstea alegerilor de deputați 
ta sfaturile populare 6 brigăzi spor
tive de producție. Două dintre acestea 
lucrează ta secția -Construcții" și sînt 
formate din sportivi fruntași ca: Lu
dovic Lapsanszki. component al echi
pei de lupte care activează în catego
ria -A", Gh. Daraban, unul dintre 
cei mai buni boxeri ai colectivului, 
loan Windt, popicar. Ioana Csepregi 
și losif Mihalyhazi iubitori ai pescui
tului sportiv și ai vînătoarei. Din ce
lelalte brigăzi mai fac parte: Remus j 
Moraru, fotbalist. Ludovic Horvath, 8

competiții
Sportivii din Oțetul Roșu au

Darte activ și Ia campania electorală. 
In fiecare duminică. în echipele de 
agitatori care mergeau pe teren pentru 
a populariza când dații F.D.P. au fost 
și sportivi. Asa de pildă, atletul Aurel 
Pașcani a dus muncă de agitație în

(continuare in pag. 2)

schior, Maria Petrie, gimnastă, hga ( yAnijr| nr AllEHTA 
R/wn voleibalistă și alb IlUUlIEI lt UlltA|A

l'ictor Vilvoi de la uzina „1 
Mai" Ptoești, un pasionat polisportiv, 
a fost propus candidat in crrcumscrip. 

(ia electorală orășenească nr. 133

Vasile Săsăranu 
corespondent

Sportivii participă activ 
la campania alactorala

• Un mare turneu internați»^ 
nai la București

La 3 martie va avea loc inaugura
rea oficială a patinoarului artificial 
din parcul sportiv „23 August". Cu 
acest prilej se ua desfășura un mare 
turneu international de hochei pe 
gheață la care vor participa echipele

Printre cei dintîi cetățeni din Oțelul 
Roșu care au verificat dacă au fost 
înscriși în listele de alegători au fost \ ora v/or Berlin. București/Sofia, pre- 
mulți sportivi. Vichentie Birău, căpi- lcu,n V' echipa cehoslovacă Spartak 
tanul echipei de fotbal care participă ✓ /sen.:
, i - ir- S După disputarea acestui turneu tala categoria „C . Dumitru Corneanu.\9 martic !)a incepe campionatul 

portarul echipei de fotbal juniori, care C publican de hochei pe gheață. 
va vota la 2 martie pentru prima I (Agerpreș)
oară și alții și-au îndeplinit această J BB < 1^1 ■ IM 7
datorie patriotică chiar în primele zile» MMAMj Ml™ fc
ale afișării listelor de alegători.

Joi începe campionatul mondial de handbal in 7
Ultimele vești în legătură cu pregătirile echipelor

Trei arbitri germani (Gerstenberg, 
Federhoff și Singer) și unul finlan
dez (Kami) vor anunța joi după-a- 
rr.jază la Erfurt, Berlin, Magdeburg 
și Rostock începutul primelor patru 
partide din cadrul celei de a lil a 
ediții a Campionatelor mondiale mas-

caline de handbal în 7. Evenimentul 
este așteptat cu un deosebit interes 
nu numai în R.D. Germană, țara or
ganizatoare a acestei întreceri, ci și 
în diferite alte colțuri ale lumii, a- 
colo unde handbalul în 7 a devenit

Este necesară o înviorare a activității G.M.A
Importantele prefaceri pe care le 

trăiește mișcarea de cultură fizică și 
sport din țara noastră — ca urmare 
a Hotărârii partidului și guvernului, 
djn 2 iulie 1957 — au avut o influ
ență pozitivă asupra dezvoltării ge- 
Jperale a sportului, aiu stimulat ini
țiativele activiștilor și simpatizanțiior 
sportului, precum și munca de pre
gătire a sportivilor. Vechile cifre, 
care reirezentau numărul membrilor 
înscriși în colective stat astăzi, în 
multe regiuni, substanțial depășite, 
organizarea activității în colectivele 
soort:ve se face după cele mai ra
tionale ' principii, programul competi- 
țional intern — prin marele număr 
de întreceri pe oare-1 cuprinde — a 
devenit un mijloc eficient de a<ngre-

nare a tineretului în practicarea 
sportului...

Aceste cîteva exemple sînt o măr
turie elocventă a oportunității coti
turii pe oare o face astăzi mișcarea 
de cultură fizică și sport din țara 
noastră, o dovadă grăitoare a poten
țialului incalculabil al snortului nos
tru, potențial care, din păcate, a stat 
m.uit timp nefructifioat ta întregime. 
Vești'e oare ne sosesc zilnic de pe 
întreg cuprinsul țării, consemnînd 
noile izbînzi ale activității sportive, 
ne fac să întrevedem realizarea îm- 
tr-un viitor apropiat a unei temeinice 
baze de masă a sportului rcmînesc, 
care să genereze succese de presti
giu în activitatea internațională a 
reprezentanților noștri. Cu toate a-

PAG.

PAG.

PAG.

PAG.
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In acest număr:
2: Se apropie ultimul „act" al Spartachiadei.

Din nou despre denumirile colectivelor sportive, de oi. uoucanu 
și V. Arnăutu

4: Scurte constatări la o duminică baschetbalistică. de Ef. fonescu 
și N. Mardan

5 : Pentru un fotbal tehnic și atletic, convorbire cu antrenorul federal
Coloman Braun

6 : Doar patru exemple, de 1. Manoliu
8 : Calendarul internațional al fotbaliștilor noștri

cestea, există undeva o fisură care 
ne neliniștește și pe care ne gră
bim s-o punem în discuție.

Ne referim lia slaba activitate, din 
ultima perioadă, a colectivelor spor
tive în ceea ce privește complexu' 
G.M.A. Ne obișnuisem să apreciem 
elogios inițiative’e activiștilor sportivi 
în organizarea concursurilor pentru 
trecerea normelor G.M.A.. să facem 
interesante și instructive comparații 
între succesele repurtate îm acest do
meniu de colectivele sportive din 
toate colțurile țării. Se pare însă că 
în viitoarea reorganizării, ta in
tensa muncă de organizare a între- 
trecerillor pentru Spartach;ada de 
iarnă a tineretului, antrenorii, instruc
torii și activiștii sportivi au uitat 
tocmai complexul G.M.A., care, după 
cum se știe, este baza activității de 
masă a educației fizice dta țara 
noastră. Sau poate acești factori de 
răspundere în activitatea G.M.A. au 
căzut într-o nescuzabilă și inexplica
bilă apatie?

Și într-un caz și ta altul, situația 
din momentul de față este de ne to-

m NAUM

(coiuinuure ui pag. 5)

/ • Echipa țării noastre a plecat
1 ta R. D. Germană pentru a 
/ participa la campionatele 
J mondiale
’ teri dimineață a părăsit Capitala pe 

calea aerului indreptindu-se spre Ber-
> lin echipa reprezentativă de handbal 
lin 7 a țării noastre. Au făcut dcpla~
s sarea următorii jucători : Redl. Em, 
\ Barbu și Talie (portari) — Că lini an, 

noi) 7 Costache, Bulgaru, Ivănescu, 
\ vaci, Ristoiu, Tănăsescu, Hnat, 

mod evident) dea- Simion Pompiliu, Moser.
;ni»n„i, )Ilescu # Coman. Echipa este însoțită

* de antrenorii N. Nedef și I. Kunst, 
precum șt de Lucian Grigorescu, se
cretarul general al F.R.H.

In cursul zilei de astăzi jucătorii 
noștri vor face un antrenament in 
sala „Hermann-Gieseler-Hatle" din 
Magdeburg, urmind ca joi după-amia- 
ză să intilnească reprezentativa R. P- 
Ungare.

și la(cum tinde să devină 
un sport popular.

Faptul acesta este în 
probat, pe de o parte, 
tea și seriozitatea pregătirilor făcute
de cele 16 echipe participante și, pe 
de altă parte, de abundența și varie
tatea știrilor care ne-au parvenit' 
pînă acum la redacție și din care 
vom oferi o parte și cititorilor noștri.1

• pronosticurilor

Co- 
Noj 
Stă-

(continuare in pag. 7)

stingă: NODEA, STANESCU, BULGARU si MOSER,
văzuți de NEAGU RADULESCU,



SE APROPIE „ULTIMUL ACT”
AL SPARTACHIADEI DE IARNĂ A TINERETULUI

• Etapele raională ți regională se dispută concomitent • întrecerile raionale au început ți în Capitală
• Unde vor avea Icc finalele tradiționalei competiții.

Să nu așteptăm..? 
primăvara

De mai bine de două săptâmîni, 
întrecerile Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, trecînd într-o nouă etapă 
(de fapt, in două noi etape, întrucit 
„raional 3le“ și „regionalele" se pot 
disputa concomitent, pînă la 9 mar
tie), se îndreaptă cu pași mari spre 
finalele programate între 14—23 
martie. Desigur, timpul foarte scurt 
car? le-a mai rămas la dispoziție 
celor mai buni sportivi din colective 
— participanți la etapa superioară, 
ti îndeamnă (dar îi și obligă!) să se 
pregătească temeinic pentru con
curs. Firește că nici organizatorii — 
ta speță, comitetele raionale, oră
șenești și regionale de organizare a 
U.C.F.S. — nu sînt scutite de griji: 
pînă la 9 martie mai sînt doar două 
săptăm'ni și termenele fixate tre
buie respectate cu toată riguro
zitatea!

ETAPA RAIONALA IN PLINA 
DESFĂȘURARE

Dacă, deocamdată, n-au ajuns pînă 
la noi vești despre organizarea în
trecerilor pe plan regional, în schimb 
am aflat multe lucruri interesante 
privitoare la etapa raională. Și 
ne-am bucurat cu toții, cum era și 
firesc, aflînd că la Caransebeș gim
nastică a întrunit, cel mai mare nu
măr de participanți, iar trinta a 
oferit cele mai spectaculoase dis
pute; că la Fălticeni întrecerile de 
tenis de masă s-au ridicat la un 
bun nivel tehnic; că în raioanele 
Floești, Lupeni, Lugoj și Tîrgoviște, 
participarea a fost numeroasă, iar 
organizarea, în generai, bine pusă la 
punct. Ne-am bucurat pentru că 
astfel se vădea preocuparea organe
lor sportive pentru asigurarea unei 
bune desfășurări acestei tradiționale

Acțiuni...
(Urmare din pag. 1)

satul Cireșa, iar Otto Hovancsak în 
Otelul Roșu.

Romulus și Zeno Radu 
corespondenți

Numeroase întreceri sportive...
LA GALAȚI, s-a desfășurat zilele 

trecute — din inițiativa comitetului 
de organizare a U.C.F.S. — un cros 
Rezervat tinerilor din școlile medii și 
profesionale. Timpul foarte frumos, or
ganizarea excelentă și numărul marc 
de concurenți (218) au asigurat aces
tui cros un remarcabil succes. Iată 
primii clasați: școli medii: junioare 
15^16 ani: Lucia Costan; 17—18 
ani: Fana Zidaru; juniori 15—16 ani: 
Victor Vasilache: 17—18 ani: Victor 
Lovin: școli profesionale: Radu Mar
cel (15—16 ani); Cezar Popescu (17 
—18 ani); Maria Tălășman (17—18 

/ani).
Avram Schenckman și 

Victor Paladescu 
corespondenți

’ LA ORAȘUL STALIN „Cupa ziaru
lui Drum Nou*  la tenis de masă a 
fost închinată anul acesta alegerilor 

• de deputați în sfaturile populare. Toc
mai de aceea și participarea a fost 
tnai numeroasă iar suecesul mai evi-
dent deoarece sportivii s-au străduit 
să se comporte cît mai bine. In sala 
Institutului Politehnic unde au avut
loc întrecerile, sute de spectatori au 
urmărit evoluț a celor 68 sportivi. Pri
mii clasați: simplu băieți: Emil Leb 
(cinematografie); fete: Angela Sandu 
(Aripile C.F.R.); dublu băieți: V. Zam
fir — I. Stoian (Tractorul); fete: An
gela Sandu — Melania Flentea (Ari
pile C.F.R.); dublu mixt: Angela San
du—Cornel Popescu (Aripile C.F.R.). 
„Cupa ziarului Drum Nou" a revenit 
anul acesta colectivului sportiv Ari
pile C.F.R. care a totalizat 33 pct. Pe 
locul II „Tractorul" 29 pct, iar pe lo
cul III Cinematografia 14 pct. (C 
Gruia, coresp.).

LA MEDIAȘ a fost organizat — 
printre alte numeroase competiții spor
tive închinate alegerilor de depulnti 
în sf atin-jle populare — si un concurs 
de baschet. Ia care au luat parte 5 
echipe masculine și 3 feminin-'. Dună 
primele meciuri conduc echine'e Invă- 
fămînt — la băieți — "și „Record" la 
fete.. (Petre Tomescu, coresn ).

LA TG. OCNA zeci de tineri sau
întrecut în competițiile de șah, box si 
lupte dotate cu „Clipa..2 Martie". Iată 
cîștigătorii: șah: 1. Mircea Gindu; 2. 
Nistor Guran; 3. F. Bufucaru; Lupte: 
Paul Grama și Ovidiii Citică (cat. 73 
kg)-. Ai. Cășuneanu (cat. 57 kgr.) 
7. Butucaru — corespondent

Va fi zăpadă? Ha va fi zăpadă? Schiorii speră să se poată întrece și in pro
bele special rezervate lor I In clișeu: aspect de la un concurs de schi din 

cadrul Spartachiadei, disputat anul acesta in București (Bordei) 
(Foto: TH. RO1BU)

competiții de mase. Să sperăm că și 
în zilele ce vor urma aspectele po
zitive vor predomina și ne vor da 
prilejul de a nota in aceste coloane 
mereu alte impresii îmbucurătoare.

Ce se intimplă însă în Capitală? 
In cel mai mare oraș al țării, etapa 
raională a început ieri și, în tot 
cursul acestei săptămâni, va angre
na in pasionante întreceri sute de 
tineri sportivi, dornici să-și arate 
priceperea în cele 7 discipline spor
tive. De altfel, se pare că și vremea 
„ține" cu partieiipanții etapei raio
nale, fiindcă de cîteva zile tempe
ratura a scăzut simțitor, aducând nă
dejdi în inimile celor ce se simt

competiții...
„Cupa 2 Martie" Ia ciclocros

In cel de al doilea concurs de ciclo
cros al sezonului (organizat de U.C.F.S. 
al raionului T. Vladimirescu) partici- 
panții, 30'” la număr (mai puțin de o 
treime față de lotul prezent (la des
chiderea sezonului) au avut de luptat 
cu vîntul puternic, frigul și ninsoarea, 
care i-a însoțit de-a lungul unui tra
seu extrem de dificil.

La categoria avansați, C- Baciu 
(C.C.A.) a obținut o victorie clară, 
depășind, în ordine, pe Gh. Dumitrescu 
(Recolta), în real progres, și valorosul 
tînăr Al. Mitroiu (C.C.A.). Din nou la 
categoria juniori, T. Ohanesian 
(C.C.A.) a cîștigat în fața lui D- Ro
taru (C.C.A.), după care s-au clasat 
FI. Cristescu (Șc. Tin.) și Ov. Codrea- 
nu (Șc. Tin.).

La semicurse, un nume nou: Dinu 
Valeriu (C.C.A.) a cîștigat întrecînd 
pe D. Gologan (C.C.A.). Pe locul III:
I. Badea (Recolta-Răcari).

„Cupa 2 Martie" a revenit sporti
vilor de la C.C.A., urmați de cei de 
la Recolta și Constructorul.

Valentin Ionescu — corespondent

Din nou despre denumirile colectivelor sportive

ELEMENTE NOI INTR-0 DISCUȚIE VECHE
— Hai Rapid I Hai Carpati / Hai 

PetrolulI
Iată exclamații cu care ne vom în- 

tîlni foarte des pe terenurile de sport 
de îndată ce iarna își va face baga
jele și va lăsa în locul său cocheta și 
zîmbitoarea ei surată: primăvara. Cu- 
rînd, așa cum remarcam și într-un 
trecut articol astfel de nume sugestive 
și sonore.vvor înlocui pretutindeni ve
chile denumiri de colective sportive, 
în marea lor majoritate greoaie și de 
lungime... kilometrică. Grijulii, unele 
colective sportive s-au grăbit (și bine 
au făcut I) să-și aleagă d’n puzderia 
de nume pe care le aveau la înde- 
mînă, cele ce li s-au părut a fi mai 
frumoase și mai reprezentative. Fi
rește însă că „de gustibus"...

Așa se face că acolo unde discernă- 
mîntul și bunul gust au stat la baza 
activ.tații....... nașilor", s-au găsit de
numirile cele mal plăcute și, în același 
timp, mai expresive. Dragostea față 
de munca lor cotidiană, i-a îndemnat 
pe muncitorii forestieri din Fălticeni 
să-și „boteze" colectivul cu plasticul 
și sonorul nume de „Foresta". Spor
tivii din G.A.S. Stîlpu (raionul-Buzău) 
și-au ales numele de „Spicul", izbutit 

„tari" la patinaj, iar cîteva răzlețe 
fulguiri i-a făcut pe schiori și „spe
cialiștii" în schi și săniuțe să se în
trebe dacă nu cumva această iarnă 
capricioasă Ie va da și lor prilejui 
să-și măsoare forțele..

IAR PE CURING FINALELE!

Ar putea părea prematur să vor
bim despre finalele Spartachiadei, 
acum, cind nici măcar întrecerile 
raionale n-au luat sfîrșit. Totuși, dat 
fiind că în cel mult 10—12 zile vor 
fi terminate nu numai concursurile 
raionale, dar și cele regionale, se 
cuvine să vă dăm cîteva noutăți 
despre finalele competiției. Se știe 
că din cele 7 sporturi prezente 
în decembrîe la „startul" Spartachia
dei, numai 4 vor mai rămâne pe 
„afiș" după consumarea întrecerilor 
raionale: tenisul de masă, șahul,
trinta și schiul. Primele trei din a- 
ceste patru sporturi își vor disputa 
finalele, simultan, între 14—16 mar
tie, în trei orașe diferite. Astfel, o- 
rașul Tg. Mureș va găzdui con
cursul decisiv la tenis de masă, 
Craiova va oferi ospitalitate șahiști
lor, iar „teatrul" de desfășurare al 
întrecerilor finale de trinta va fi 
Constanța.

In ce privește schiul, condițiunile 
atmosferice, ca și hărnicia comite
telor regionale de organizare a 
U.C.F.S., vor decide... in ultimă in
stanță. Intr-adevăr, întrecerile finale 
la schi vor fi organizate numai în 
cazul cind se vor disputa în prea
labil etape regionale în marea ma
joritate a regiunilor țării. In. caz 
că acest lucru se va întîmpla, fina
lele la schi vor avea loc în pito
reasca localitate Vatra Domei. Mă
sura comisiei centrale de organizare 
ni se parte foarte chibzuită, deoare
ce s-a avut în vedere ca și la schi 
să fie o finală adevărată și nu un 
simulacru de întrecere decisivă. Așa
dar, ultimul cuvînt îl au regiunile 
și... zăpada!

simbol al auriului rod al muncii lor. 
Elevii școlii profesionale C.F.R. din 
Buzău au socotit — și pe drept cuvînt 
— că denumirea de „Ucenicul fero
viar" i se potrivește de minune colec
tivului lor sportiv. De o frumoasă re
zonanță, cu o strînsă legătură cu pro
cesul de producție și, în același timp, 
tradițional în sportul nostru, este nu
mele de „Indagrara", ales de munci
torii unei fabrici de prelucrare a pro
duselor agricole din Arad. La fel, dra
gostea sportivilor față de plaiurile 
natale, i-a făcut pe tinerii din Sinaia 
să se fixeze la numele de „Carpati", 
pe cel de la uzina „1 Mai" Ploești la 
cel de „Prahova", iar pe cei de la fa
brica de țigarete din Cluj la cel de 
„Someșul". Și astfel, șirul exemplelor 

de chibzuință în alegerea unei denu
miri potrivite ar puica continua: „Hor
ticola" la G.A.S. Horticolă-Buzău. 
„Victoria" la colectivul Finanțe-Sfat 
din Arad „Olimpia" la M.I.G.-Bucu- 
rești, „Mureșul" la Toplița etc.

Dacă n-am fi avut decît aceasta de 
spus, noate că n-ar fi fost necesară o 
„revenire" asupra temei și i-am fi lă- 
S 't pe suporterii în c-uză să se bucure 
de noile denumiri ale colectivelor lor

Imaginîndu-și... nămeți de zăpada, 
activiștii sportivi și-au propus încă 
înainte de venirea iernii multe, 
multe acțiuni pe specificul anotimpu
lui care se anunța mai puțin „vi
treg" oa în alți ani. Iată insă că, 
sfidînd parcă filele calendarelor care 
ne amintesc — fără să ne convingă 
— că sintem la sfîrșit de iarnă, 
soarele strălucește tot mai puternic 
iar zăpada (și mai puțin gerul) te 
întîmpină doar în cîteva regiuni. In 
restul țării: pomi Înmuguriți, ghio
cei... primăvară. Cum au „ripostat" 
activiștii sportivi Ia acest neaștep
tat renghi? Spre lauda celor mai 
mulți dintre ei, trebuie să spunem 
că proiectele de iarnă au fo6t rapid 
transformate în importante și utile 
acțiuni specifice primăverii. Așa au 
procedat, de exemplu, activiștii co
lectivelor sportive din raionul Satu 
Mare, Sighișoara, Miercurea Niraju- 
lui. Hunedoara etc., care au organi
zat numeroase competiții sportive 
dotate cu cupa „2 Martie". In alte 
regiuni, activiștii sportivi nu s-au 
lăsat prea impresionați de cele cî
teva „atacuri" ale iernii și au ini
țiat la Timișoara, Cluj sau Craiova 
reluarea campionatelor de casă și a 
altor întreceri în aer liber între 
diferite colective sportive. Duminică 
dimineața, stadionul Tineretului din 
București a găzduit primul cros șco
lar al anului. Și, fără îndoială, ast
fel de acțiuni sînt prezente și în 
alte locuri, sub forme deosebit de 
variate.

Mai puțin... îndrăzneți (sau — am 
spune noi — mai comozi) unii acti
viști nu fac nimic pentru că iarna 
nu este... iarnă, iar primăvara încă 
n-a venit. Și, în unele centre spor
tive cum sînt Ploești, Iași etc. ac
tivitatea în aer liber se lasă aștep
tată de cîteva săptămâni. Cu excep
ția unor' competiții cu caracter fes
tiv, organizate de regulă la spor
turi de sală, nu s-au luat măsuri 
pentru folosirea din plin a acestui 
timp deosebit de favorabil unei in
tense activități competițienale. Fi
rește, preocuparea pentru organiza
rea și desfășurarea Spartachiadei de 
iarnă poate fi o... scuză dar să ne 
amintim că am trecut de-acum la 
etapele superioare așa tacit majo
ritatea colectivelor sportive nu mai 
au sarcini nici in cadrul unei com
petiții de mesă de asemenea am
ploare. Ce fac membrii colectivelor 
sportive? In multe locuri. In nume
roase colective din regiunile Bacău, 
Galați, București etc., membrii co

— Ce are, iu, bărbatu-tău ? Vorbește singur ?
— Aș l In curind începe returul și se familiarizează cu noile den 

miri ale echipelor.
preferate. Din păcate, nu toți supor
terii au motive de bucurie. Ne imagi
năm de pildă „figura" unui entuziast 
susținător al echipei bucureștene de 
rugbi „I.C.S-P.C." cînd va încerca să.., 
scandeze acest nume foarte... simplu 
și ușor de pronunțat 1 Fără a avea 
idei preconcepute împotriva inițialelor 
(toată țara știe ce înseamnă UTA sau 
ICO), nu putem însă fi de acord ca 
tribunele stadioanelor să semene iar 
cu niște bănci de școală în care mii 
de „copii" între 7 și... 70 de ani în
cearcă zadarnic să rostească șirul de 
inițiale ca „C.F-R.I.C.L.", „I.C.O.A", 
sau „I.L.I.C.". Ca să nu mai vorbim 
de dificultatea de a rosti... scandat 
cele două consoane cu care sportivii 
fabricii de zahăr din Arad au găsit 
cu cale să-și boteze colectivul: „F. 
Z’.

Dar acestea nu sînt singurele abe
rații în materie. A accepta ca un co
lectiv sportiv să poarte numele de „In 
și Cinepă", „Gospodării", „Pres’ări 
Servicii". „Textil Confecții" sau „Me

lectivelor sportive... așteaptă. Mul 
dintre aceștia au devenit prieteni 
sportului cu prilejul acțiunii de n 
organizare. Pentru ei ca și pentr 
cei care altădată se întreceau p 
stadioane și terenuri de sport tre 
btae organizate cit mai multe cor 
cursuri și ta acest timp. De ce s 
așteptăm deschiderea ..cficăaâă" a » 
zonului sportiv de primăvară cir 
în acest an primăvara a venit part 
în întâmpinarea noastră? Faptul i 
reluarea activității comae triionaâe < 
performanță este prevăzută la jne 
sparturi pentru o dată îndepărtat 
nu trebuie să constituie cn criter-. 
și pentru activiștii din ccîectițe 
sportive care, probabil.
membrii colectivelor să ia _starTl 
o dată cu echipele de categorie n 
publicans sau regională.

Sute de mii de tineri si vîrstni 
s-au înscris pînă acum în U.C_F_ 
așteptind eu nerăbdare să ia par 
activă la viața sportivă a țării. Pn 
măvEra timpurie a acestui an ne
oferit prilejul să le dăm acestor. 
bitori ai sportului posibil tatea de 
se întrece pe stadioane și teretm 
mai curînd decît se așteptau, 
folosim din plin acest prilej ergs 
nizînd cît mai multe competstif 
caracter de masă: campionate al 
colectivului, întreceri intercoiect-v 
concursuri pentru trecerea normei-’ 
G.M.A., crosuri, acțiuni tarirtfee.

Campionatul republican de șa 
pe ech’pe înaintea uitmei rrad

Nici pînă în prezent — după 
rea c6ior 10 runde — nu se cunosc wa 
echipele care vor promova in cea de 
doua etapă a campionatului rgjnHi— 
Dacă în. grupa I, Finanțe I
jucînd toate meciurile — 
calificare comodă prin, cele .
cumulate, iar Progresul D.C.S. e virtu 
calificată (3G'/? p. și un meci mai puț 
jucat), în grupa a n-a numărul mare < 
întrerupte menține situația încurcat 
Știința II (7 întrerupse) și Comerț I I 
au cîte 31 p., însă Progresul SJP.C. « 
27 V2 p. și 10 întrerupte !) are cele m 
bune șan=e să ocupe unul din prime 
două locuri.

In grupa a IlI-a se cunoaște prin 
calificată : U.D.I.—Iprochim — învingir 
la scor Vatra Luminoasă (71/,—’ J 
scos-o din luptă și, totodată, a trecut < 
succes „examenul**  primei etape. De 
camdată U.D.I. are GO*/,  (2) p„ iar in tdl 
ma rundă va in'.iini t,S>cimeia~*  | 
care se găsește pe locul secuad. < 
șansa de a-1 păstra în alternativa uo 
scor strins. Dintre celelalte echipe, xa 
mai Voința III (tineret) mai poate spe 
într-o calificare, avînd 52 (1) p. și un i 
tim meci cu valorificări.

D. Munteanu — corespondent

tal Chimie", ca numeroase cciectr 
din țară să poarte stereotip nume 
de „Progresul", „Metalul". „Energ a 
„Constructorul", multiplicat în zeci 
zeci de exemplare, înseamnă a îngăd 
mai departe în mișcarea sportivă pr 
zența rutinei și formalismului, care 
manifestă și în acest domeniu. Dti] 
cum ni se pare cu totul exagerată 
cu iz demagogic, tendința unor ac 
viști de a propune pentru., colective 
lor nume de adîncă sennăficație. 
înalt simbol, dar inadecvate, cum es 
acela de „Revoluționarul", ales 
sportivii din comuna Costești (raion 
Buzău).

Și dacă mai sînt scuzabile astfel 
„dibuiri" din partea unor sportivi di 
tr-un colectiv oarecare, în nici un c 
nu este tolerabilă îngăduința doved 
de organele locale U.C.F.S, care 6 
buie, să pună ordine și Ju acest < 
meniu, de importanță aparent — ci 
numai aparent I — minoră.

M GODEANU 
y. ARNAUTU



In ajunul
în munca 

din

unei importante cotituri 
profesorilor de educație fizică 
învățămîntul superior

IN PATRU ANI, DE
Dobor iți un asemenea „record*

LA CATEGORIA PITICI IN CATEGORIA A

Sftașitul acestei luni coincide cu 
O interesantă consfătuire organizată 
de Direcția Educației Fizice (27— 
28JI) la care au fost invitați profe
sorii de educație fizică din Întreaga 
țară, Încadrați în învățămîntul su
perior. După cite ne amintim, este 
prima întîlnire de acest fel de la 
trecerea învățământului de educație 
fizică din institute și facultăți la 
actualul sistem facultativ.

In legătură cu tematica apropia
tei consfătuiri, in cadrul unui scuiT 
interviu, i-am solicitat prof. Octa
vian Bănățan, inspector metodist 
principali pentru problemele de e- 

’■‘ducatie fizică din învățămîntul su
perior, să ne facă o serie de pre
cizări.

— Care este, de fapt, scopul prin
cipal al acestei consfătuiri?

— tntrucit de foarte mult timp — 
aproape un an și jumătate — pro
fesorii de educație fizică din invă- 

''“țămintul superior n-au avut prilejul 
să mai facă un schimb de vederi în 
principalele probleme ale muncii lor, 
am considerat deosebit de utilă o 
astfel de întâlnire. Ea reprezintă, 
ailtfei spus, un schimb de expe
riență.

12 arbitri bucureșteni au fost 
tihniși la campionatele de patinaj 
de la Miercurea Ciuc, deși pre
zenta lor nu era indispensabilă.

timpul să sc ia măsuri / 
Iși spune lumea, pe dreptate, 
C-or fi ta patinaj figuri 
Dc^^sta... le-G-nlrecut pe toate!...

V. D. POPA

— Consfătuirea va avea un plan 
tematic dinainte stabilit sau in ca
drul ei se yor purta numai discuții 
libere?

— Se va face, mai tatii, o analiză 
sumară a activității desfășurate pînă 
acum de către catedrele din toate 
centrele universitare. Apoi, vom e- 
lucida căile care sînt deschise către 
dezvoltarea și lărgirea caracterului 
de masă al activității sportive în 
rindul studenților, așa cum prevede 
și Hotărîrea din 2 iulie 1957. In 
plus, dorim să clarificăm o serie de 
probleme care sînt discutate și, mai 
ales, interpretate in mod diferif ca 
de pildă dacă profesorii trebuie să 
devină și antrenori, dacă pe viitor 
accented trebuie pus cu precădere 
pe activitatea sportivă de masă, tra
ctai pe plan secundar pe cea de 
performanță etc. In sfîrșit, in ca
drul consfătuirii vom lua in dis
cuție și diverse fom.rie de desfă
șurare a activității ccmpetiționaJe. 
inclusiv campionatele uaivers:tare.

— Poate că există și vreo subli
niere pe care vreți s-o faceți acum. 
Înaintea consfătuirii?

— Intr-adevăr, aș vrea sâ arăt că 
sintem călăuziți de năzuința de a 
realiza o perfectă comunitate de ve
deri — în ce privește procesul de 
educație fizică — cu organele Uni
unii Asociațiilor Studenților. In acest 
sens, la. consfătuire am invitat și re
prezentanți ai U.A.S. și in special pe 
șefii comisiilor sportive ai U.A.S. 
din toate centrele universitare. Spe
răm ca întâlnirea noastră să fie de 
bun augur și să reprezinte o reală 
cotitură in muncă, care să fie re
flectată intr-o cit mai bună organi
zare a activității sportive studen
țești.

(T. St.)

Priviți pe tinerii din fotografia ală
turată! Aveți în față echipa de baschet 
de prima categorie Olimpia (Progre
sul) MIC. Cei mai mulți dintre jucă
torii cc zîmbesc acum degajat obiecti
vului, nu erau în urmă cu patru ani 
decît niște copii, care se uitau cu tea
mă și curiozitate, la uriașele (pentru 
ei) coșuri de baschet și făceau eforturi 
vizibile spre a ține ca lumea în mîini 
enorma minge. Nu știau atunci ce știu 
acum: că vor obține un record origi
nal și demn de imitat în sportul nos
tru. Acela ca în patru ani să ajungă 
din campionatul de pitici în prima ca
tegorie a țării! In 1953, micii elevi do
reau un singur lucru: să joace tas-

TIMPURILE
ALE

1953: în 
București.

1954: în
1955: în 

pionatul București).
1956: în categoria 1 

tul București).
1957: iunie locul I 

pentru categoria A.
1957: octombrie în campionatul 
categoriei A.
Media actuală 

pei: 20 de ani.
Au ajuns în 

Barau, Nosievici.

INTERMEDIARE 
OLIMPIEI MI.C.

campionate! de pitici

campionatul 
categoria a

de juniori.. 
II-a (cam-

(campiona

în bacijt:!

de oirstă a echi-

lotul de tineret: 
N Ionescu.

chet. Dorința aceasta i-a unit. Ambiția 
de a realiza și o ech:pă în toată regula 
a adăugat dorinței voința; iar mirajul 
unor performanțe de valoare, a ascen
siunii spre consacrare, a făcut din e- 
chipă granit. Așa a fost posibil ca A- 
CE1ASI oameni să urce cu siguranță, 
treaptă cu treaptă, ierarhia competițio- 
nală și să se impună chiar din primul 
an „de divizie" ca o echipă de temut 
(pot atesta: CCA. Dinamo București, 
MIG și alte formații de renume și cu

Vineri încep la Sinaia

Campionatele internaționale de schi ale R. P. R.

departe cel maiBucur (C,C.A.) a fost de 
informă schior din acest sezon. El ne va reprezen

ta la Campionatele Internaționale de pe Valea 
lui Carp

SINAIA 24 (prin telefon de la tri
misul nostru). După toate probabilită
țile, localnicii vor_ 
cord în ceea ce privește organizarea 
campionatelor internaționale de schi 
ale R.P.R.

După ultima ninsoare, drumul din 
Sinaia pînă la cota 1400 a fost des
zăpezit (permițîndu-se accesul auto
camioanelor). Au lost căra’e toate 
materialele necesare, iar hotelul este 
excepțional aprovizionat. In plus, Va
lea lui Carp a fost bătută, amenaja
tă astfel încât a permis pregătirea 
componențiîor lotului R.P.R. în con
diții optime. De altfel, în urma antre- 

mamentelor de verificare și de selec- 
ție din ultimele zile și bineînțeles ți- 
nțndu-se seama și de 
ținute în concursurile 
ternaționale din acest 
alcătuit lotul național 
mătoarea componență :

Slalom special: Mihai Bucur, 
colae Pandrea, Gh. Cristoioveanu, 
Coliban. Mihai Bîră, Gh. Bălan, 
Letcă, Ion Zangor, Mircea Enache, 
Klaus Theil.

să obțină un re-

rezultatele 
interne și 
sezon, a 
care are

ob- 
in- 

fost 
ur-

Ni- 
Ion 
Ion

Primul concurs
de marș al anului

Comisia orășenească de atletism Bucu
rești a organizat dianinică tn impireju- 
rimile sălii Floreasca trei curse de miarș. 
ladiâ cîȘtigătoril:’ tncepăton kmi : ». 
9fintică (Armătura); C-tln Dobrescu 
(Din); Ion Olanu (Armătura); juniori 
(J km.) : D. Roateș (Spartele) ; I. Mer- 
gesou (Din.) ; Al. Niță (Spartae) ; se
niori (S km.) : Tf. Paraschivescu 'Spar- 
tac) ; Gh. Popeeia rspartac) ; I. Păcu- 
raru (Spartae). Cupa „2 Martie ' a fost 
dștlgată de_mărșăluitorii efe la Soartac.

Niomae D. Nicolae, corespondent

coborîre. 
pută pe 
Furnica
Carpul 
1800 tn.,

Slalom uriaș: Gh. Cris
toioveanu, Mihai Bucur, 
Mihai Bîră, Nicolae Pan
drea, Radu Scîrneci, 
Klaus Theil, Gh. Bălan, 
Valeriu Ionescu, Mircea 
Enache. Cornel Tăbăraș.

Coborire: Mihai Bîră, 
Gh. Cristoioveanu, Vale- 
riu Ionescu, Klaus Theil, 
Radu Scîrneci, Nicolae 
Pandrea, Gh. Bâan, Mir
cea Enache. Ion Zangor, 
Ion Berindei.

In ultimele zile a fost 
fixat și programul campio
natelor internaționale, 
după cum urmează : or- 
neri: slalom uriaș ; sim- 
bătă: pauză ; duminică : 
slalom 

Slalomul
Valea 

pe fața 
mic. Lungimea traseului 
diferență de nivel 450 m.

In momentul de față zăpada es*e bună 
și temperatura favorabilă.

D. STANCULESCU

OASPEȚII ȘI-AU ANUNȚAT LOTU
RILE CU CARE FAC DEPLASAREA

special;
uriaș se 

lui Carp,
mare pînă

luni: 
dis- 
din 
în

La Federația Romînâ de schi-bob 
au sosit confirmările participării oas
peților precum și listele cuprinzînd 
sportivii care vor concura la cea de 
a II-a ediție a campionatelor inter
naționale de schi ale R.P. Romîne. 
Astfel, lotul schiorilor finlandezi are 
următoarea componență: Alonen Pek
ka, Aionen Pentti. Hartilainen Pertti, 
Skogstroem Torrolf. Arvo Saimiheimo. 
Conducătorul delegației; Stig Reims.

Iată și numele schiorilor unguri 
participant! la campionatele interna
ționale : Istvan Strazki. lanos Kanuli. 
Karol<na Kovariii; antrenorul iotului 
Karoiy Kovaryi.

In cursul zilei de astăzi sînt aș
teptați să sosească schiorii bulgari și 
finlandezi. Sportivii maghiari și-au 
anunțat sosirea pentru mîine.

De mîine ia Piatra Arsă

Schiorii fondiști iși dispută titlurile 
de campioni ai țării

Imcepînd de mime dimineață pîr- 
tiile din jurul cabanei Piatra Arsă 
găzduiesc întrecerile de fond din 
"adrul campionatelor republicane de 
schi. Fără indoiadă. un eveniment 
important, așteptat cu multă nerăb
dare de cei Interesați, care au ast
fel prilejul să-și încununeze activi
tatea din acest sezon prin cuceri
rea titlului de campion al țării. Fi
rește insă, la aceasta aspiră mai 
mulți concurenți cu șanse sensibil 
egale. Ne referim în sipecial la băieți, 
unde Manoie Aldescti, ciștigătorul 
majorității concursurilor din acest 
an, Ion Cimpoia, Constantin Enache. 
campionii de anul trecut la 15 și 30 
km. și Dinu Petre, deținătorul Cu
pei R.PJt. pe 1957, alcătuiesc un 
cvartet din care se vor decide cam
pionii. La ștafetă lupta se va da in
tre echipele Casei Centrale a Ar
matei și Dinamo, care și-au dispu
tat de altfel primele locuri in toate 
eoneur.sur;le din acest an.

In intr-cerile feminine, situația e 
mai simplă. După o scurtă perioadă

de 
ția 
mon. 
Tom a reintrat și a ciștigat cu si
guranță toate cursele la care a par
ticipat, astfel că nu vom exagera 
afinmînd că e marea favorită a cam
pionatelor. Pentru locurile următoa
re, Iuliana Simon, Ștefania Botcariu, 
Margareta Arvay, Hermina Herbert, 
Emilia Cristoioveanu și desigur ta
lentata junioară Marcela Bratu. care 
a avut o excelentă comportare in 
Cupa C.C.A.

Șț acum iată probele campionatu
lui republican de schi-fond pe 1958 
(în paranteze sânt trecuți campionii 
de anul trecut) : MASCULIN : 15 km. 
(km Cimpoia), 30 km. (Constantin 
Enache), 4x10 km. (echipa C.CA. 
formată din M. Crăciun, Gh. Dră- 
guș, I. Cimpoia. St. Drâguș); FEMI
NIN : 5 km. (Elena Tom), 10 km. 
(Elena Tom), 3x5 km. (echipa Voin
ța I alcătuită din Biles, Herbert și 
Covaci).

absentă a Elenei Tom, suprema- 
fusese deținută de luHana St- 

In ultimele săptămâni, Elena

Autoarea .recordului-: echipa de baschet Olimpia M.I.C. Majoritatea jucă-, 
lorilor din fotografie au pornit-o la drum — împreună — cu patru ani în 

urmă. Erau atunci doar niște mici școlari...

ciați. Iată, deci, că se pot face lucruri 
mari și fără nume sonore. Ctad scriem 
aceste rtnduri ne gîndim la echipe dia 
diferite sporturi care cu 7-8 internațio
nali în formații au așteptat ani pentrti 
a cunoaște satisfacția marilor perfan 
manțe.

Am păstrat pentru final o surpriză, 
„Cronometronil" cursei spre record a 
echipei studenților bucureșteni a fosî.j 
o „cronometroare: anirenoarea Stela 
Rusa. Ea a fost aceea care i-a învățat 
pe pitici regulile baschetului; tot ea 
i-a strunit pe juniorii uneori nedisc»-' 
plincți; și fot Stela Rusu conduce a-- 
cum pe inginerii și studenții Olimpiei 
MIC în categoria A. Nu este oare per
formanța ANTRENOAREI Stela Rusa 
o invitație adresată ANTRENORILOR 
(și chiar șl altor antrenoare) de a • 
repeta sau chiar a o depăși?

Fiindcă „recordul" Olimpiei MIG 
relevă un mare adevăr: excelentele 
ascensiuni din ultima vreme (la noi și 
în alte țări) au fost realizate de ectai 
pele tinere, de sportivi crescuți împreu
nă, cu aceleași temperamente, idea
luri, ambiții și cu rezerve de energie 
și elan capabile să învingă dificultă
țile nu unuia, ci a zece camotonale—, 

EFT1M1E IONESCU
N. A. Aflăm eu bucurie că la Tg. 

Mureș, fostul internațional GHEORGHE 
FOI OP a pornit de la abecedarul bas
chetului cu o echipă de micuțe eleve. 
Ii stăm la dispoziție cu un reportaj ase
mănător peste... patru ani.

experiență care au avut de furcă sau 
au gustat chiar din cupa înfrîngerii 
cu... concursul Olimpiei MIC). Să nu 
uităm că în drumul sore ce! mai im
portant campionat al țării, jucătorii for 
mației-record au trebuit să lupte nu 
numai cu propria lor voință, „sâ se în
vingă pe ei înșiși" (cum se vorbește 
foarte nimerit despre un atlet care rea
lizează o mare performanță). Piticii de 
acum patru ani au avut de luptat cu 
zeci, ec sute de echipe care rra... arca 
sînt dispuse să-ți lase dnm liber 
spre... coș.

Remarcabil în isprava baschetbalist!, 
lor de la Olimpia MIC este însă alt
ceva. Ascensiunea rapidă a formației 
n-a fost asigurată de nici o achiziție 
prețioasă și de „ultimă oră*. Totul 

s a realizat prin forțele proprii, prin 
juniorii și piticii colectivului Doar in 
momentul etnd echipa a intrat în A 
au apărut în rândurile ei doi Jucători 
mai cuncscufi: Virgil Rădttlescu și 
Laurențiu Nicttlescu. Dar greul trecu
se... Toate hopurile, toate dificultățile 
fuseseră depășite de Dragos Nosie- 
■4ci. Mircea Georgescu. Dan Pita. Nicu 
Dorobanții, Petre Mita, Nicolae forte s- 
cu. Ion Cimpoiaș, Dumitru Constantin, 
ton Bile, Gheorghe 
aceia care în 1953 
primul antrenament 
de pe terenurile din 
acei care acuni se 
ca jucători de valoare, ci și ca stn- 
denți sau ingineri conștiincioși și apre-

Bariu, adică de 
s-au prezentat Ia 
PENTRU PITICI 
calea Pîevnei, De 
impun nu ntnjiai

Activitatea la natație
a

Aspecte 
întrecut-o

nedorite la concursul din Capitală o Nicoleta Ștefănescu 
pe Elisabeta Bratu, la fluture O Concurs de natafle la 

Tur

trecută (la cel de alSăptămîna 
treilea concurs de natație al anului), 
cu ocazia întrecerilor organizate de Sc. 
sportivă de elevi din București, spe
ram într-un reviriment al activității 
competiționale; cei peste 100 de tineri 
participanți prezenți la startul probe
lor ca și imelî rezu'tate ne îndemnau 
să apreciem că, în sfârșit, prea desele 
noastre concluzii puțin măgulitoare, 
și-au găsit ecou favorabil printre an
trenorii bucureșteni. Ne-am înșelat 
însă. Șapte zile tnai tîrziu. la con
cursul organizat de comisia orășe
nească de natație. și deschis unor ca
tegorii mai largi de înotători (seniori, 
juniori și copii). înscrierile n-au reu
șit să depășească modesta cifră de 94. 
Din totalul „înscrișilor" 23 de spor
tivi au dat „bir cu fugiții" găsind de 
cuviință să-și amine participarea— 
s:ne die. La fața locului alte surprize 
neplăcute: startul primei probe s-a 
dat cu 20 minute întîrziere. deoarece 
„corpul" arbitrilor desemnat era in
complet: cursa de 1.500 m. liber, care 
trebuia să deschidă concursul nu s-a 
mai desfășurat din lipsă de parfict- 
panțL In sfîrșit întrecerile săritorilor 
anunțate pe program, nu s-au disputat 
nici de data aceasta. Iată deci o se
rie întreagă de aspecte negative, un 
adevărat „lanț al slăbiciunilor” care 
împiedică buna desfășurare a activi
tății natației bucureștene.

ȘI CITEVA CUVINTE BUNE...
...se referă la «nete rezultate teh

nice. In primul rîtid, trebuie să re
marcăm timpurile realizate de Nicoleta 
Ștefănescu. Inotătoarea de ta Sc. spor
tivă de tineret a încheiat distanța de 
400 m. spate în timpul de 6:19.0. In 
trecere pe la 100 tn. și 200 m. ea a 
fost cronometrată în 1:26.0 și res
pectiv 3:03,0. De unde rezultă că Ni
coleta Ștefănescu posedă ta momenta! 
de față o bună rezistență. care-iva per
mite pe viitor să-și amelioreze cele 
mai bune rezultate, reușite în sezonul 
trecui tn probele de spate. Surorinză'- 
toare, victoria ei asupra Elisabefei 
Bratu pe 66 m. delfin. Timpul ia care

Maestrul sportului Mihai Mitrofan a 
debutat promițător pe 400 m. bras

a parcurs distanța (49.0) ne dă drep
tul să așteptăm din partea ei rezultate 
sub 1:20,0 pe 100 ni. Maestrul spor
tului Mihail Mitrofan și-a început de 
curând pregătirile. Duminică, el s-a 
prezentat Ia startul probei 400 ni. bras 
pe care a parcurs-o în 6:00.5 (record 
personal). In trecere pe la 200 m: 2;55A 
In rest, subliniem următoarele rezul
tate: 800 m. liber: Cornel Mocanu 
(C.F.R.) 11:01,4; £/> m. delfin: Emil
Voicu (Progresul) 42,9; 66 m. liber: 
Ionescu Pleșești 
66 tn.
(C.S.U.) 57.8;
Wăchter (C.S.U.) 47,4 (g.n.)
IN SFIRȘIT. CONCURS DE NATA

ȚIE LA TURDA!
Bazinul acoperit (25 m.) din Turda 

a găzduit un concurs dotat cu „Cupa 
F.D.P.". Au participat înotători din 
Cluj, Orașul Stalin și Turda. Iată 
cîteva rezultate tehnice: 100 m. liber: 
L. Daroczi (C.F.R.) 1:04,7; 100 m.
spate: Eva Banii (C.F.R.): 1:204;
200 tn. bras: V. Pascal (Or. 
Stalin) 3:02,2; 100 m. bras: Eu ko Bo- 
roș (C.F.R.) 1:31.5; 100 m. liber: N. 
Szabo (CJF.R.) 1:09.4. in clasamen
tul general C.F.R Cluj s-a clasat pe 
primul Ioc totalizând 145 pct. (Teofil 
Balaș, corespondent).

(Progresul) 43,6j 
bras: Florentina Ranibosec 

66 m. liber: Ingrid



Scurte constatări la o duminică baschetbalistică Cn izvor permanent de Cadre sportive:

Școala sportiva de elevi
k 0 etapă bună în campionatul masculin și încă 
insuficientă în cei feminin k Noi nume pe lista 

evidentiaților k Astăzi, concursul 
de la semidistantă____________

Și în ultima duminică baschetbalis- 
tică echipele masculine au obținut ca
lificative superioare celor feminine. 
Cercetați alăturatul tabel al rezultatelor 
și veți putea constata cu ușurință că 
majorilatea partidelor(4) au fost echi
librate. terminîndu-se la diferențe 
mici. Important este însă că această 
tendință spre echilibrarea valorilor se 
produce în sens pozitiv, ascendent. 
Iată, de pildă, echipa CSU Cluj, des
pre care am avut părerea că are com
portări bune și „scoate" rezultate nu
mai pe teren propriu. Ei bine, alaltă
ieri în sala Floreasca, studenții clu
jeni nu numai că au dat mari emoții 
PTT-iștilor dar au și realizat în com
pania lor un meci de toată frumusețea, 
o adevărată propagandă pentru bas
chet; cu o singură rezervă — neglija
rea deseori a apărării. Ca o întregire 
a constatărilor noastre, subliniem re
zistența opusă C.C.A.-uItii de Con
structorul Cluj șt partida strînsă ca 
scor de la Oradea (Dinamo—Știința

Olimpia MIC

Voința

Orașul

REZULTATELE ETAPEI 
MASCULIN

P.T.T. Buc.—C.S.U. Cluj 92—«7 
(51—46).

M.I.G. Buc.
82—77 ( 45—32).

Dinamo Oradea — Știința Timi
șoara 69—63 ( 30—27).

Constructorul Cluj—CCA 65—71 
(27—43).

Dinamo Tg. Mureș
Iași 86—45 ( 38—27).

Steagul Roșu Orașul Stalin —
Dinamo București 43—60 (19—22).

FEMININ
Știinta ICF — Voința

Stalin 55-64 (21—31).
Progresul FB — l.T.O. 

(36—25).
Alimentara Tg. Mureș — 

pia MIC 45—55 ( 24—25). 
I.C.O. — Constructorul Buc. 44 

—55 (24—26).
C.S.U. Cluj — C.F.R. Buc. 42— 

78 (15—29).

73—53

Olim-

Timișoara) sau 
de Steagul Roșu

ca pe stadionul Republicii 
în concursul atletic 
din sala Floreasca

Emofii...

se 
ția 
Vizi,

tre masculine și cu precă
dere a celor din provin
cie. Relativ la acest 
punct, urmărind evoluția 
studenților clujeni și as- 
cultfhd relatările asupra 
comportării Constructoru
lui Cluj, ne-am gîndit 
din nou la ceea ce am 
mai propus în coloanele 
ziarului : fuzionarea ce- 

. lor două reprezentante 
ale orașului de pe Someș 
fntr-o echipă de o forță 
redutabilă.

Aceeași idee ne-a re
venit văzînd „la lucru" 
echipa ITO și aflînd re
latările telefonice cu pri
vire la rezultatul slab al 
celeilalte echipe feminine 
din Oradea. Și aici con
topirea celor două for
mații ar duce la un cîștig 
atît pe plan local cît și 
pe plan general baschet- 
balislic. Campionatul 
nostru feminin are ne
voie de cît mai multe 
echipe puternice de primă categorie 
și nu de formații care să se rezume 
doar Ia efortul de a supraviețui adică 
a nu retrograda. De aceea ne bucură 
maturizarea forțelor proaspete cu care 
Știința ICF (antrenor: prof. Leon Teo- 
dorescu) a luat startul în acest cam
pionat, maturizare evidentă în retur 
și rezultat a! unei munci susținute. De 
cît mai multe asemenea elemente noi 
are nevoie cu precădere baschetul 
nostru feminin, încă la o valoare des
tul de scăzută fală de cerințele jocu
lui modern. Deocamdată ne rezumăm 
la eîteva exemple pozitive pentru a 
ilustra roadele muncii cu elementele 
tinere pomenind de Patrița Sisu, Vir
ginia Săndulescu (Știința ICF), Her
ta Antosch (Voința Orașul Stalin) etc. 
In schimb, la băieți lista 
mare a elementelor tinere evidențiate 

completează — spre satisfac 
noastră — etapă de etapă. 
Albii, Ion Szabo, Gusan (CSU 

Cluj), Cristian Popescu, Ianculescti 
(PTT), Nicolae Ionescti. L. Niculescu 
(Olimpia), Htipoiu 
Borcescu, Hațieganu 
alătură consacraților 
Ganea, Folbert, care 
din nou.

destul de

(Din. Oradea), 
(MIG) etc. se 
Novacek, Cucoș, 

au dat satisfacție

înregistrate: 
Kadiar (Din.) 

6,0; Al. Stoe-

tuatâ oină acum, pregătire pe care 
o dorim și de aici încolo cit mai 
fructuoasă, in sensul ca ea să repre
zinte cu adevărat suportul pe care 
se vor putea clădi performanțele 
cele mai bune, de valoare europeană 
sau chiar mondială.

Dar iată rezultatele 
BĂRBAȚI: 50 m.: St. 
și St. Prisiceanu (TCH) 
nescu (Din.) 6,0; 55 m.g.: Gh. Vin- 
tilă 7,8; T. Ardelean u (CSU Buc.) 
7,8; M. Ursac (Din.) 7,8; lungime:
R. Licker (Din.) 6,87; S. Ioan (CCA) 
6,65; C. Țuțuianu (MIG) 6,54; înăl
țime: Al. Merică (Din. Iași) 1,90; 
Gr. Marinescu (Prog.) 1,85; St. Ciu- 
rezu (MAS), V. Vencu (MIG) și V. 
Iotza (MAS) 1,75; prăjină: M. Du
mitrescu (CSU Cluj) 4,11; M. Tran- 
dafflov (Din.) 4,00; Z. Szabo (CCA), 
D. Gîrleanu (Prog.), P. loan (OCA), 
Gh. Zimbreșteanu 3,90; triplu: S. 
Ciochină (Din.) 14,18; O. Viscopodeanu 
(CTFT) 13,92; V. Vencu (MIG) 13,65; 
greutate: N. Ivanov (Din.) 15,52; 
M. Raica (MIG) 15,18; C. Crețu (CSU 
Cluj) 15.02; FEMEI: 50 m.: L. Ben- 
diu (CTFT) 6,8; M. Zottu (Din.) 6,8; 
Ql. Ruse (MIG) 6,9; S. Băltăgescu (MIG) 
6,9; 40 m.g.: L. Szabo (CCA) 6,4; A. 
Dragomirescu (Din.) 6,5; S. Băltă- 
gescu (MIG) 6,5; lungime: L. Szabo 
5,21; I. Knobloch (Corvinul) 5,21;
S. Băltăgescu (MJG) 5,21; Înălțime: 
A. Dragomirescu (Din.) 1,50; R. Vo- 
roneanu (IMS Roman) 1,45; V. Smă- 
răndoiu (Prog.) și A. Reimesch 
(CTFT) 1,40; greutate: A. Coman 
(Din. O. Stalin) 14,23; M. Silaghi 
(Voința) 12,68; E. Scherer (Voința) 
12,66; L. M anal i u (MUG)

Clasamentul pe echipe 
mătoruil: 1. Dinamo 84,5 
29 p.; 3. CTFT 23 p.; 4.
5—6. CSU Buc. și Progresul Buc. 
19 p.; 7. Voința Pioețt| ,18 a, &• 
CSU Cluj 11 p. etc.

12,3».
a fost ur- 
p.; 2. OCA 
MIG 22 p.;

Octavia Cucuruz (Voința Or. Stalin) trece cu greu 
prin „poarta" formată de două apărătoare ale Ști
inței l.O.F. din care una (Patrița Sișu), depășită, 

caută să evite faultul
(Foto: TH. RO1BU)

• Astăzi are loc în toată țara con
cursul aruncărilor de la semi-distanță 
(50 de încercări din diferite 
situate la 6 m. de coș pentru echipele 
feminine și la 7 m. pentru 
masculine). Este de dorit 
formațiile să prezinte loturi 
nu așa cum s-a petrecut în 

aruncărilor
★
viitoare au

1 martie

puncte

echipele 
ca toate 
complete, 
unele ca- 

libere.zuri la concursul

Jocurile etapei 
provincie sîmbătă 
amiază. Intîlnirile din Capitală se vor 
desfășura sîmbătă și luni dtipă-amia- 
ză în sala Floreasca.

loc în 
după-

EF. 1ONESCU
N. MARDAN

Cu antrenorul C. Nour despre turneul boxerilor 
dinamoviști în Polonia

Cunoscutuâ antrenor de box Con
stantin Nour n-ar putea trece în nici 
un caz drept... un taciturn. Cei ce-I 
cunosc, îi apreciază nu numai pregă
tirea profesională, dar și... elocioța, 
demnă de un Cicero („duelurile” sale 
verbale cu Marcu Spakov, de care-1 
leagă o veche prietenie, dar și o 
puternică rivalitate sportivă, sînt 
proverbiale în lumea boxului). Pe 
sourt, „Costică” Nour e ceea ce se 
cheamă un „vorbăreț" — specie de 
oameni foarte căutată mai ales de 
către... ziariști. Astfel stînd lucrurile, 
vă închipuiți că nu ne-a fost prea 
greu să-l „descoasem" pe antrenorul 
dinamovist în legătură cu turneul e- 
chipei de box Dinamo București în 
Polonia.

— Ați văzut? mi-a luat-o înainte 
interlocutorul nostru. Au fost unii 
care susțineau că n-are rost să ple
căm acum în Polonia, că polonezii 
sînt foarte tari, că echipa noastră 
nu-i pusă la punct. Rezultatul ? Ne 
întoarcem cu o victorie (13—7 la 
Lodz) și un meci egal (10—10) la 
Varșovia, performanțe pe care am 
toț dreptul să le socotesc foarte 
bune, fiind obținute în fata unor pu
ternice selecționate ale clubului Gvar- 
dja — campioana Poloniei.

— Au existat mulți internaționali 
în cele două formații ce v-au fost 
opuse ?

— Finalistul „europenelor" Wa- 
taszek, Zielinski, Lasek și Justka la

Sosirea in finala cursei de 50 m.
(Foto; GH. DUMITRU)

Institutului de 
care și cîțiva 

își împărtășesc

25 de absolvenți ai 
Cultură Fizică, printre 
maeștri ai sportului, 
cunoștințele lor tinerilor școlari în
scriși la cursurile școlii sportive de 
elevi din București. De altfel, Capi
tala nu face excepție, deoarece pe 
întreg cuprinsul tării — mai precis 
în toate centrele școlărești — există 
numeroase școli de acest gen care 
angrenează tineretul studios în prac
ticarea științifică a diferitelor ramuri 
sportive. Spre deosebire de școlile 
sportive de tineret aceste cursuri se 
adresează în mod expres elevilor din 
școlile medii și celor elementare.

UN GENERATOR DE SPERANȚE!

Din 1300 de elevi înscriși în cele 
8 secții ale școlii (atletism, natație. 
handbal, gimnastică sportivă, volei, bas
chet, canotaj, gimnastică artistică), foar
te mulți fac parte astăzi din loturile re
publicane de juniori. Este fără îndoială 
un sueces remarca-bit cu care pe drept 
cuvtat profesorii lor se pot mîndri. 
De'altfel acesta este și «copsul școlii, 
către realizarea căruia se îndreaptă 
toate eforturile. Dintre exemplele oare toarea M. Petrescu, 
pot ilustra și argumenta subtitlul 
nostru este suficient să amintim doar 
eîteva : Sanda Poenăreanu, Elena Za- 
hariuc, Petre Asaftei, Ștefan Teofil 
(atletism), Ileana Popovicl, Adrian 
Nicolau (natație), Florjan Haussner, 
Tudor Marius. Olga Braniște (hand
bal). Radu Junger, Vasile Mocanu, 
Elena Georgescu (gimnastică), pre, 
cum și echipele de volei și baschet 
ale școlilor medii ,1. L. Caragiale", 
„Dimitrie Cantemir", „Spiru Haret", 
„Gh. Șincai", etc. Evidențiind numai 
pe acești tineri — adevărate spe
ranțe ale sportului nostru — facem 
însă o treabă incompletă. Aceasta 
deoarece nu pot fi despărțiți de pro
fesorii lor care i-au inițiat și crescut 
spre culmile măiestriei sportive. De 
aceea la același loc de cinste pot 
figura profesorii : D. Gîrleanu, VI.

Varșovia. Piorkowski. Debisz. Kacz
marek și Rosperski la Lodz.

— Fiindcă veni vorba de gala de 
la Lodz, ne-ar interesa rezultatele 
tehnice. După cîte știi, un deranja
ment al liniei telefonice ne-a împie
dicat să cunoaștem altceva decît re
zultatul final al înttVniriî.

— Atunci, probabil că n-ați aflat 
de marea performanță a lui Ghețu 
Velicu! Ei bine, aflați că semigreul 
nostru, care făcuse un meci urît 
nervos dezordonat la Varșovia, pier- 
zînd în fața lui Mihalak, s-a reabi
litat total la Lodz, unde a produs o 
mare senzație : l-a învins prin k.o. 
In repriza a 3-a pe faimosul campion 
polonez Zbigniew Piorkowski ! Dar 
nu aceasta este esențial. Ghețu Velicti 
a făcut la Lodz un meci care ne-a 
arătat cu prisosință că el poate rea
liza și partide spectaculoase, de ri
dicat nivel tehnic. Tot la Lodz, Puiu 
Nicolae l-a învins prim abandon în 
prima repriză pe Mihulka, Toma 
Constantin a dispus la puncte de 
Ptazenski, C. Dumitrescu l-a între
cut la puncte pe Ambroziewicz, I. 
Dragnea s-a revanșat pentru înfrîn- 
gerea de la Varșovia, ciștigînd clar 
la Modzelewski. iar V. Mariuțan și-a 
completat , colecția” de victorii îna
inte de limită. învingindu-1 prin a- 
bandon în prima repriză pe Waiak. 
Ștefan Cojan a terminat la egalitate 
cu Debisz, iar M. Farkaș. Dănilă 
Dome (la puncte) și D. Gheorghiu 

Agarici, Fr. Spier, Elvira Chivulescn, 
Narcis Schreiber. Victor Tibacu și 
Emerich Klosovschi-

O TRIPLA LEGĂTURA

(primiți în
în baza unei situații

fie

Succesele repurtate de această 
„școală a sportului" se datoresc nu 
numai interesului pe care-1 au profe
sorii respectivi, de a pregăt; conștiin
cios viitoarele cadre de oază ale 
sportului, ci și aceluia manifesta» de 
elevii prezenți la cursuri 
școală numai 
ireproșabile la învățătură), al școlilor 
care în mod firesc doresc să ~ 
bine reprezentate in competițiile spor
tive școlare, precum și al părinților . 
care privesc cu simpatie acest mijloc.., 
de armonizare a procesului de îrivă- 
tătură cu cel de educație fizică.

Despre legătura creată între școala 
sportivă de elevi și părinți ne-am 
convins zilele trecute, c’nd am fost 
martorii unei interesante consfătuiri 
între profesori și părinți. Participarea 
activă la viața școlii este bine ilus- "’S 
trată de profunda analiză pe care 
au făcut-o numeroși părinți (rnunci- 

1____ .... ___ ., mg. Bivol con
tabilul Marinescu, colonelul Emil Po
povic! ș a.), care în cu . Intui lor aii 

subliniat făptui! că subscriu cu entu" 
ziasm ideii de colaborare între în
vățătură și sport 1

PERSPECTIVE
DINTRE CELE MAI FRUMOASE

Directorul scolii, prof. R. Spirescu. 
ne-a vorbit despre planurile de vi
itor : cît mai multe competiții cuce
rirea titlurilor de campion) de juniori 
la toate disciplinele de care re •- 
cupă școala, ridicarea necontenită 
măiestriei sportive în cadru! unui 
proces de instruire cu un fundamerv 
riguros științific. Toate acestee^^' 
deveni realitate, deoarece 
materiale asigurate școlii ’Int difflre 
cele mai bune.

(H. ST.)

CONSTANTIN NOUR 
văzut de NEAGU

mai buni oa-

plăcut foarte 
spectaculos și 
au fcs< Puiu

arbitru jo de
Boer tier —

Dani’" 
nul ta

cred că 
un meci 
arbitrii polonezi 
dar tot e bin-
de semnalat

(prin oprire pentru rănire) au fost 
învinși.

— Care au fost cei 
meni ai noștri ?

— C. Dumitrescu a 
mult pentru stilul său 
elegant. In mare vervă 
Nicolae și V. Mariuțan, iar tinâru' 
St. Cojan s-a dovedit 
cu mari perspective.

— Sîrsteți mulțumiți 
arbitraje ?

— Fiind prezent un 
câtor neutru (Horst 
R. D. G.) a fost el imino t și pericolul 
„tragerilor” atît de frecvente in ul
tima vreme. Rezultatele sînt echita
bile, deși personal 
Done ar fi meritat 
Varșovia. In ring 
ne-au dezavantajat, 
că n-am nimic grav

— Se noate spune deci că turneu' 
a fost util...

— Categoric. Boxerii noștri au ne
voie de asemenea întîlniri. Acasă, 
boxînd mereu cu aceiași adversari, 
în fața aceluiași public, ei se înti
nează în sensul rău al cuvîntului. In 
întilnirî cu adversari de peste hotare, 
care reprezintă fiecare cîte o „necu
noscută" se realizează un rodaj cum 
nu se poate mai folositor pentru ma
rile competiții internaționale.

un deiren

de decizii ș s* *

buna repriză reușită 
Orașul Stalin în me

ciul cu dinamoviștii bucureșteni. Tră- 
gînd o linie sub acest scurt bilanț, ne 
exprimăm speranța în îmbunătățirea 
necontenită a valorii formațiilor noas-

Oa să fim sinceri, trebuie să re
cunoaștem că ptnă acum foarte pu
ține dintre întrecerile atletice pe 
teren acoperit ne-au creat emoțiile 
pe care în mod firesc le furnizează 
concursurile in aer liber. Și asta 
pentru că. o serie din concursurile 
de sală, in ciuda unor dispute in
teresante, au avut un aspect mono
ton. Concursul republican de sală 
pe anul 1958 a fost, din acest punct 
de vedere, o plăcută surpriză. Făcînd 
această afirmație ne gindim pe de o 
parte la marele număr al spectato
rilor care au umplut pînă la refuz 
•ala F-loreas'ca II, la atleții care s-au 
străduit să realizeze un spectacol 
atletic cit mai atractiv și să obțină 
rezultate bune, te lupta sportivă 
deoeeb.t de dirză care a caracterizat 
cele mai multe dm cele 12 probe ale 
•orncursului.

In primul rind trebuie evidențiată 
lupta excepțională pe care au fur- 
niaet-o săritorii cu prăjina (aceasta
* fost de altfel singura probă care
• reunit — fără nici o absență — 
pe cei mai buni specialiști ai noștri). 
După o luptă de aproape 5 ore șase 
•tleți își disputau întâietatea te 4,00 
m. Cel mai bine pregătit dintre ei, 
Mircea Dumitrescu — ne referim în 
nrxxl special la etanul său cu un 
ritm ireproșabil — a obținut un 
rezultat de 4,11 m. (cea mai bună 
performanță românească de sală).

Aruncătorii de greutate an furni
cat la rindu-le o dispută interesantă, 
cere a evidențiat buna pregătire a 
tui Nicotae Ivanov și a Anei Coman, 
învingători indiscutabili ai acestor 
întreceri.

Ca o concluzie generală, am pu
tut desprinde orientarea justă pe 
care au avut-o majoritatea atlețiior 
noștri fruntași în pregătirea efec-

(m. g.)



Junioriî romîni 
și-au început pregătirile 

pentru Turneul F.LF.A.

Se intensifică pregătirile echipelor
Capitală pre
care va lua

Duminică au Începui in 
gâtirile lotului de juniori 
parte la Turneul Internațional din Lu
xemburg. Au avut loc două meciuri de 
«rial in compania echipelor 23 August 
(jun.) șl Abatorul, la care au luat parte 
următorii juniori : Muller, Covaci. O- 
panschi (portari), Codreanu, Pctca. Ne- 
delcu, Neacșu, Țițeica, Cristescu (fun
dași), Niculescu, Koczka, stan, Pașca- 
ou, Cociș (mijlocași), Chețan, Varga, 
Matei, Mihăescu, Mureșan (Arad), Du
mitrescu, Halagian, roma, Mureșan (C. 
Turziil, Igna și Jimboreanu. Nu s-au 
prezentat : Pînzaru, Scînteie, Ivansuc, 
Petiiu Emil și Ghiță. Mîine, miercuri, va 
avea loc un al doilea trial, iar sîmbă
tă, ultimul, după care va fl alcătuit lo
tul definitiv. In lotul actual au fost In
troduși doi juniori (Stoicescu și Ion 
Ion), remarcați cu prilejul trialurilor de 
duminică. Comisia de selecție este al
cătuită din antrenorii A. Botescu, N. 
Roșculeț și N. Gorgorin și antrenorul 
federal Traian lonescu.

începe concursul 
republican de micromodele
Astăzi începeAstăzi începe în sala IToreasca con

cursul republican de micromodele la 
care și-au anunțat participarea puter
nice reprezentative de regiuni, printre 
care acelea ale regiunilor București, 
Cluj, lași, R.A-M etc. Remarcăm pre
zența la București a recordmanilor 
Ion Georgescu, Otto Hintz, P. Berbe- 
caru, Gh. Marinescu, A. Georgescu, A. 
Br.iai, Alexandru Bedo, Elvira Purice 
etc. ,

Ziua de duminică, în ciuda ijm pului umed și rece, a fost folosită 
de echipele de fotbal pentru a susține meciuri publice de verificare. Acestea 
vor continua și săptâmîna aceasta. Miercuri au loc partidele Rapid Bucu
rești — Dinamo Obor, ora 16 în Giu Iești ; Știința Craiova —. C.S.U. Ti
mișoara. Joi; C.F.R. Arad — U.V.A. Arad, Dinamo Baia Mare — Dina
mo Cluj, Progresul București — Pe traiul Ploești.

Iată cîteva amănunte în legătură cu jocurile de duminică.
• AMATORII de fotbal din Capi

tală au avut duminică prilejul să 
revadă formația feroviarilor din Cluj. 
Dacă ar fi să judecăm meciul numai 
după scor, 4—1 
bucureștenilor, i 
tea evidentă a acestora. Realitatea 
este însă, că de multe ori clujenii 
a>u fost egali eu bucureștenii ta cîrr..p, 
jucînd chiar mai organizat. Două 
flagrante greșeli ale apărării (sol
date cu tot atîtea goluri) și ocaziile 
clare ratate de Covaci precum și in
sistența rapidiștilor au dus la fixa
rea acestui scor. Echipa bucureșteană 
nu este încă pusă la punct, 
au fost marcate de Ene (2), 
Raab pentru Rapid, Killin 
C.F.R. Cluj. RAPID: Dungu 
— Dodeanu, Vărzan, Greavu, — Bodo, 
Stancu — Copil, Raab (Olaru), Ene 
II (Raab), Georgescu, Seredai. 
C.F.R. CLUJ : Șerban — Raduch,
Pipaș, Călbăjos (Kobori) — Busch, 
Crecan — Papiu, Tatu, Killin, Co
vaci (Frentz), Kobori (Dobai). (m.t.)

• BAIA MARE, 24. — Echipa Di
namo București a întrecut sîmbătă 
cu 4—0 (4—0) pe Dinamo, golurile

1 (2—0) ta favoarea
ar reieși superiorita-

Golurile
Olaru și 

pentru 
(Todor)

norul. După un joc dinamic și spec- 
taculos, cu multe șuturi la poartă, 
mrțierii- au cîștigat cu 3—2 (3—1). 
Cele cinci goluri le-au înscris: Rusu 
(min. 4), Sulyok (min. 15) și Dorz
sanski (min. 35) pentru Minerul. 
Suru (min. 43) și Călinoiu (min. 49) 
pentru Djnamo. MINERUL: Fuleiter 
— Mălăeru, Gergely I, Vasilescu — 
Schlessinger, Vlad — Sulyok, Szi- 
laghy, Rusu, lonescu (Niculescu),

fiind opera lui Nicușor 
16) și Ene (min. 13 și 
zi, Djnamo București a

(min.
19). A doua 
întîlnit Mi-

10 și

Imaginea noastră ilustrează cum nu se poate mai bine slăbiciunile apărării 
formației din Cluj: Seredai (Rapid) este singur in fdța portarului Șerban 
(G.F.R. Cluj). Ene II este și el aproape de fază. Printre ei un singur apă

rător clujean: Pipaș. (Rapid—C.F.R. Cluj 4—1)

După consfătuirea federației și inaintea celei a antrenorilor de fotbal

Pentru un fotbal tehnic și atletic 
Antrenorul federal COLOMAN BRAUN ne vorbește despre sarcinile antrenorilor, datoria 

jucătorilor și mijloacele practice de realizare a unui astfel de joc
EL EXIGENTA FAȚA DE PRO- 
PRIA-I PREGĂTIRE.

„Cu astfel de jucători, care să fie 
conștienți de misiunea for și de obli
gațiile pe care le au, fotbalul nostru 
nu va mai ajunge în situația de a 
nu-și putea pune în evidență valoa
rea tehnică pe care totuși o are, din 
lipsă de calități atletice, cum s-a în- 
tîmplat în jocurile Romînja—Iugo
slavia și C.CA.—Borussia. Dacă ju
cătorii noștri ar fi avut în egală 
măsură pregătirea tehnică și atletică, 
ar fi trecut cu bine examenele la 
care au fost supuși".

— Cum vedeți orientarea muncii 
privință ? 
sarcină grea, 

dar poate fi îndeplinită
Li — ccr3 însă să res

pecte multe condițiuni. Prima este 
aceea de a fi exigenți față de pro
pria lor muncă și față de pregătirea 
jucătorilor. In al doilea rînd, să tindă 
spre o calificare superioară. ACEA
STA SE POATE REALIZA PRIN- 
TR-0 PERMANENTA ADINC1RE A 
PROBLEMELOR DE INSTRUIRE ȘI 
ALE FOTBALULUI, PRINTR-0 DEZ
VOLTARE A SPIRITULUI DE INI
ȚIATIVA ȘI DE CREAȚIE. Realizînd 
aceste lucruri le va fi ușor să aducă, 
în baza principiilor de antrenament, 
modificări sau altă orientare în con
ținutul lecției de antrenament, în ra
port cu cerințele fotbalului la un mo
ment dat. Și acest lucru trebuie să-1 
facă acum, căutînd prin aceasta să 
realizeze în echipele lor un fotbal 
tehnic și bărbătesc, în locul acelui 
„fotbal de domnișoare" intrat în sti
ma jucătorilor noștri, care — igno- 
rînd principiile vieții sportive și ale 
unui regim de antrenament progresiv 
— evită lupta directă cu corpul, dar 
nici nu fac un fotbal tehnic în vi
teză. Lucru care, de altfel, a fost e- 
vident ta jocurile internaționale.

„Schimbarea în conținutul antrena
mentului nu constă în mărirea nu
mărului de lecții, ci în folosirea tim
pului de antrenament în mod judicios 
și intens. Practic, ei trebuie:

— să asigure o dezvoltare fizică 
multilaterală jucătorilor prin inclu
derea în antrenament a exercițiilor 
de gimnastică și atletice a jocurilor 
complimentare etc.

— să creeze și să folosească cît 
mai multe și mai variate exerciții și 
jocuri cu balonul în condițiuni cît mai 
apropiate de joc deci în continuă 
mișcare și cu utilizarea corectă a 
corpului.

— să îngreuneze exercițiile țu ba
lonul, prin schimbarea traiectoriei și 
vitezei mingii, pentru a nu permite 
jucătorilor poziții convenabile față 
de minge: într-un cuvint exerciții în
greunate chiar și cu intercalarea unui 
..adversar" care să oblige pe jucător 
să săsească soluții pentru orice s<- 
tuafe î S'-'T ivi în preluare în pase, 
în :nri'l cu r-rnul etc. Aceasta dez
voltă capacitatea jucătorilor de a

^^■nsfătuirea pe țară a fotbalului a 
fosT deosebit de importantă pentru 
că în afară de faptul că a prilejuit 
un prim contact al noji conduceri a 
federației cu principalii factori cu 
răspundere în activitatea fotbalistică 
de la noi. a reușit — prin expunerea 
președintelui federației, tov. Comeliu 
Mănescu, — să analizeze in mod rea
list cauzele care au împiedicat dez
voltarea acestui sport la nivelul con- 
dițiunilor create. In același timp, 
pornind de la aceste cauze, preșe
dintele federației — în expunerea 
programului de activitate — a preci
zat și obiectivele fotbalului — în 
actuala perioadă si pentru viitor —, 
precum și sarcinile care revin tutu
ror factorilor : antrenori, arbitri, ju
cători. conducători.

Desigur că problemele ridicate, care 
au atras atenția în modul cel mai 
deosebit au fost cele cu privire la 
măsurile necesare 
țirea calitativă a fotbalului și, deci, 

^^temincii de instruire și educare în 
J^^^tivele sportive. Cu aît mai mult 

cu cît în prezent se pune accent pe 
ameliorarea pregătirii tehnice și, 
egală măsură, a pregătirii atletice 
fotbaliștilor.

Această importantă problemă 
provocat cele mai multe discuții, fa
vorabile, în rîndurile antrenorilor, și 
pentru că rezolvarea ei impune o a- 
numită orientare a muncii de instru
ire. am stat de vorbă cu antrenorul 
federal Coloman Braun asupra mo
dului cum poafe fi transpusă în prac
tică.

lată ce ne-a spus Braun;
— „Indiscutabil că fotbalului nostru 

fi lipsesc aceste două caracteristici ale 
jocuihii modern : tehnica și nota at
letică. Lipsa lor provine pe de o 
parte din atitudinea — necorespunză- 

f toare — a jucătorilor față de propria 
lor pregătire, iar pe de altă parte 
din atitudinea antrenorilor față de 
obiectivele și conținut-ul lecției de 
antrenament, precum și din caracterul 
prea static al antrenamentelor, cm 
ignorarea cerințelor unei pregătiri în 
condițiuni cît mai apropiate de cele 
de joc. Se știe din practica zilniică 
că jucătorul nu face ceea ce trebuie, 
ci ceea ce-i place, fie din comoditate, 
fie dtatr-o... economie de efort, cu 
consimțămîntul tacit al antrenorilor. 
Deci, prima măsură care trebuie lu
ată de antrenori pe calea realizării 
unui fotbal tehnic și atletic este de 
ordin educativ: TREBUIE DEZVOL
TATA LA JUCĂTOR CONȘTIINȚA 
CA TREBUIE SA FACA TOT CEEA 
CE .ESTE NECESAR PREGĂTIRII 
ȘT PROGRESULUI LUI ; EL TRE
BUIE CONVINS DE NECESITATEA 
$1 UTILITATEA ORIENTĂRII FOT
BALULUI SPRE JOCUL MODERN, 
IN CARE TEHNICA ESTE ARMO
NIOS ÎMBINATA CU FORȚA COR- 
PORALA; TREBUIE TREZITA IN

antrenorilor în această
— ,,Antrenor ii au o 

recunosc, <" 
cu sucoes. Li se cere

pentru îmbunătă-

în
a

a

soluționa diferitele Sit.a’u de joc.
„Să nu cădem, însă, în greșeala 

de acum înainte, să punem accent 
numai pe pregătirea fizică sau nu
mai pe aceea tehnică. Antrenorii tre
buie să găsească formele cele mai 
potrivite pentru îmbinarea pregătirii 
tehnice și atletice. Lor le revine a- 
ceastă misiune și ei o pot duce la 
bun sfîrșit. Dar climatul favorabil 
îi creează ei împreună cu jucătorii și 
conducătorii, care joacă un rol la 
fel de important în crearea premize- 
lor necesare ridicării nivelului calita
tiv al fotbalului- Realizarea acestui 
deziderat va da satisfacție deplină 
tuturor".

Problema nu se epuizează cu a- 
ceste rînduri, care exprimă opiniile u- 
nui specialist ca antrenorul federal 
Braun. Ea rămine deschisă, și foarte 
curînd, la consfătuirea lor din 3—4 
martie, antrenorii din categoriile A, 
B și C vor avea ocazia să-și spună 
cuvîntul și, mai ales, să contribuie cu 
măsuri practice la realizarea unui 
fotbal de valoare tehnică ridicată și, 
in egală măsură, atletic.

ca,

Dorzsanski. DINAMO: Uțu — Popa, 
I. Lazăr, Al. Vasile — Călînoiu, Nun- 
weiler III — V. Anghel, Nicușor, 
Ene, R. Lazăr (Babone), Suru. (V. 
Săsăranu — corespondent).

• ARAD 24. — Joi a început „Cupa 
2 Martie", cu meciul dintre U.T.A. și 
echipa secundă a U.V.A.-ei. U.T.A. a 
învins cu 3—0 (2—0) prin punctele 
marcate de Țîrlea (2) și Mețcas. Du
minică, U.T.A. a jucat cu U.V.A. I și 
a cîștigat și de data aceasta cu 3—0 
(1—0), punctele fiind marcate de 

Mețcas (2) și Szekely- Cei mai buni: 
Serfozo și Mețcas, un jucător ra
pid, bun dribler și trăgător cu am
bele picioare. Petschowski n-a jucat, 
nefiind încă pus la punct cu antre
namentele. U.T.A.: COMAN — Szucs, 
Dușan (Băcuț II), Farmati (Sereș) 
— Capas (Matjas). Serfozo — Jurcă,

(Szekely). Mercea. Mețcas Marin 
Marcel, Țîrlea. U.V.A. : Kiss — Ju- 
hasz, Buzeșan, Tamas — Jaerger, 
Rennîch — Chitic. Izdrăjiă, Petz, Po
pescu Petica.
respondent).

• CRAIOVA 
tîlnire C.C.A. 
Primele echipe 
bună calitate. în ciuda vîntului putere 
nic. C.C.A. a învins cu 2—1 (0—1)Ț 
Au marcat: Alexandrescu și Zavoda 
I, respectiv Buldur. C.C.A. : Toma 
(Voinescu) — Dragomirescu, Apoizan, 
Ivănescu (Cepulschi) — Jenei, Bone 
— Cacoveanu (V. Moldovan), Onjsie, 
Alexandrescu, Zavoda I, Tătaru, 
ȘTIINȚA: Matei (Spingel) — An
ghel, Iliescu, Căpitanu — Lambru, 
Briac — Buldur, Panfeiimon Delta, 
Croitoru, Dila.

Meciul formațiilor de tineret l-a 
cîștigat Știința cu 3—1 (0—1), punc
tele fiind înscrise de Hi’bert (2) șî 
Barbu, respectiv Mihăilescu. C.C.A.: 
Eremia — Pădureanu, Cepulschi, V. 
Dumitrescu — Staicu. Ion,iță — 
Biikossy, Protopopescu. Constanti- 
nescu, Mihăilescu, Moldovan (C. Mo
toc, corespondent).
• CLUJ 24. — Duminică, Dinamo

Cluj a jucat cu Sîrnu Cîmpia Turzii. 
Rezultat : 5—2 (2—1) pentru dim- 
moviști. Au marcat: Eftimie (3), 
Dragomir. Drăgoi, respectiv Rakcsț 
și Apostolache. DINAMO : Bucur
(Stamate) — Moarcăș, Hulea, Szakac» 
II (Cincu) — Rădulescu (Țîrcovnicii), 
Dragomîr (Campo) — Drăgoi Sza- 
kacs I (Rădulescu). Eftimie, Mihai 
(Csegezi), Oprea (Publik). (T. lancu, 
corespondent).

• IN CADRUL pregătirilor pentru 
jocul internațional cu Voivodina (5 
martie la București), PROGRESUL 
București a făcut duminică un an
trenament „în familie", la două porți. 
Fizic, jucătorii au arătat o foarte 
bună pregătire. Ca ansamblu însă, 
lucrurile nu se prezintă tocmai bine. 
Mai ales în linia de atac, care du
minică — spre deosebire de formula 
încercată joi — a păcătuit prin joc 
înghesuit pe tripletă, combinații inu
tile și prelungite ta dauna desfășu
rării jocului, a variației și a eficaci
tății. Or, contra Voivodinei un ase
menea joc va fi ușor de contracacaf 
de abilii apărători —

(Șt.

24.

au

Weinberger, co-

— O dublă în
știința Craiova, 
oferit un joc de

Este necesară o înviorare a activității G. M. A,
(Urmare din pag. 1)

lerat. In perioada actuală (iie refe
rim la lunile de iarnă) se pot 
normele de gimnastică, schi, jocuri 
sportive în sală (baschet, volei, hand
bal redus), tir, se pot face antrena
mente de sală la sărituri și arun
cări, se pot organiza concursuri pen
tru reconfirmare etc... etc...

Posibilitățile de reînviorare a ac
tivității din cadrul complexului 
G.ALA. sînt nelimitate și din practica 
muncii de pînă acum activiștii spor-

trece

tivi cunosc foarte bine acest .ucru. 
Urmează doar ca același avînt cr»? 
ator care i-a călăuzit în obținerea 
importantele succese din cadrul re
organizării activității sportive să fie 
canalizat și spre dezvoltarea continuă- 
a activității G.M.A.

De altfel, în actuala perioadă
cind toată atenția este îndreptată spre 
crearea bazei de masă 
G.M.A. poate și trebuie 
ntai important rol : cel 
mijloc de angrenare a 
practicarea sportului.

— complexul 
să joace ceil 
de principal 

tineretului In

• Așa arata un buletin Pronosport cu 
12 rezultate exacte )a concursul nr. 
(etapa din 23 februarie) :

I. Milan—Intemazionale (câmp, iu
lian)

It. Padova—Juventus (camp, italian)
III. Genoa—Roma (camp, iulian)
IV. Verona—Napoli (camp, italian) 
V Torino—Bologna (camp, italtan)
VI. Spal—Sampdoria (camp, italian)
VII. St. Etienne—Monaco (camp, 

francez)
VIII Toulouse—Sedan (camp, 

francez)
IX. Beziers—Lyon (camp, francez)
XI Nimes—Lihe (camp, francez) 
Xn. Angers—Racing Paris (camp, 

francez)
• In urma trierii variantelor depuse 

la concursul Pronosport nr. 8 (etapa din 
23 februarie) au fost găsite .

ono sport
1
i

____  ___ _____.___. x
X. Reims—Marseille' (camp, francez) 1 

- ■ 1

X

din

ALESSANDRIA-INTERN AZTONALE 
(camp, italian)

Avantajul terenului nu poate fl ne- 
gljiat în această întilnire. Indicăm deci 
„1”. Ca măsură de precauție ar trebui 
adăugat și Un ,,X”, Intemazionale avînd 
o valoroasă apărare.

VI. SPAL-LANEROSSI (Câmp, 
italian)

este superioară lui Spăl, 
că joacă in deplasare îi 
din șanse. Ca atare, prono-

to- 
dl-

7.variante cu 12 rezultate : 
205,5’variante cu 11 rezultate și 

l»10,Sl variate cu 1® rezultate.

Fond aproximativ de premii: 1.295.000 
lei.
• Ca în fiecare săptămină, un succint 

ccmentariu asupra concursului Pro
nosport (nr. 9 din 2 martie):

I. TORINO-JUVENTUS (câmp, italian)

Fiind vorba de un derbi local indicăm 
„X“ căruia îi adăugăm și un 
zatl pe valoarea superioară a 
Juventus-

,,2’' ba- 
echipei

Lanerossi 
tuși faptul 
mir.uează ...
stieul de bază trebuie să fie „X”.

VM. VERONA-ROMA (câmp, italian)

Roma este o echipă prea Inconstantă 
pentru a-i acorda prima șansă în fața 
Veronet care mai ales acasă e greu 
de învins. Vom indica deci „1” și ce) 
mult ,.X”.

VMI. I.AZIO-ATALANTA (camp, italian)

Deținătoarea lanternei roșii are pe zl 
ce trece tot mai puține șa-nee de a 
evita retrogradarea și în plus de aceasta 
nu putem crede că tocmai meciurile în 
deplasare îi vor aduce puncte. Ca atare

bunelor rezultate în cupă șl cum Ra
cing Paris nu e într-o formă prea bună 
credem că e nevoie să trecem pe Lule-r 
tine și ..1” și ,,2” (Meciul se disputa 
la Marsilia).

XII. TOULON MONACO (Cupa Franței)

Toulon se comportă mediocru în ca
tegoria B iar Monaco foarte bine în 
prima categorie. Tn mod normal deci 
victoria trebuie să revină formației din 
Monaco (întîlnirea se dispută Ia Nice).

In încheiere vă reamintim că meciu
rile de cupă se prelungesc cu încă doUft 
reprize a cîte 15 minute în cazul că 
după 90 dc minute scorul este egal. In 
cazul în care și după 120 de minute da 
joc scorul se menține egal, pentru Pro
nosport contează ca pronostic exact 
„X“-ul.

• INFORMAȚII PRONOSPORT-EX- 
PRE3

A.STA.Z.1 ESTE ULTIMA ZI IN CARE 
PA.RTICIPANTII DIN CAPITALA ISI 
MAI POT DEPUNE BULETINELE PEN
TRU CONCURSUL PRONOSPORT EX- 
PREȘ nr. 6 la care în afara premHlur în 
bani pentru 6, 5 și 4 sporturi exaete mal 
sînt acordate și următoarele premii în 
obiecte pentru variantele cu 
zultate:

re-

II. PADOViA-NAPOLI (camp, italian)
Forma bună manifestată de p-adova 

în ultimul timp ne-o arată favorită deși 
Napoli — independent de ultimcle-i 
rezultate — rămîne aceeași formație de 
valoare.

III. &AMPDOR1A-BOLOGNA (câmp.
italian)

Gazdele se comportă slab în timp ce 
oaspeții s-au arătat deseori capabili de 
rezultate bune. Vom acorda deci îritîi 
MX” (și-n tur scorul a fost egal) și 
apoi „2”.

IV. MILAN-UDINESE (camp. itallajM

Din nou un solist: Milan.

IX. I .: IMS-LYON (Cupa Franței)

Meciul -e va disputa la Paris. Helms 
este ii a> cutabll în mare formă, Lyon, 
mal puț: Totuși meciurile de cupă
rămîn mt jiurl de cupă ața că alături 
de normalul adăugați și „2”.

X. SETE-.--.LES (Cupa Franței)

Deși echipele do categoria B aduc tot- 
ofeauna surprize în cupă, totuși nouă 
ne e greu să credem că Sete va respecta 
aceasta... tradiție. Meciul se va disputa 
ia Nimes șl se va încheia — după pă
rerea noastră — cu un „2”.

XI. BORDEAUX-RACING PAH1S 
(Cupa Franteii

Bordeaux are o îndelungată tradiție a

In ordine participanților eu cele 
multe variante cu
Uși -------- -
8900 
UN 
UN
Prin _ ... _ ________
TA DF 8.900 LEI; O MOTORETA 
4.100 LEI; O MAȘINA DE CUSUT DE 
2.505 LEI; UN RACITOR ELECTRIC DE 
2.540 LEI; UN APARAT DE RADIO 
DE 1.300 LEI; O BICICLETA DE 8€0 
LEI și 10 CEASURI DE MINA A «00 
LEI.

De remarcat faptul că fondul de pre
mii al acestui concurs w ’* '
42.200 lei reportați de l'a

• Tregerea din urnă
Pronosport Expres nr. ____ ___
miercuri 2)6 februarie începînd de la ora 
118 la Agenția Centrală din București 
Calea Victoriei nr. 9.

,,0” rezultate pe ace- 
formular; O MOTOCICLETA I^E 

LEI: O MOTORETA DE 4100 LEI; 
CEAS „TELLUS-’ DE 2i<)0 LEI și 
APARAT RADIO DE 1.300 LEI. 
tragere din urnă: O MOTOCICLE- 

--------- ---- - --------------------- DE

es1e mărit cu 
concursul nr. 5.

a concursului
6 va avea loc
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Un concurs reușit,

ÎNTRECEREA WR LOR SCRIMERI BUCUREȘTENI
O demonstrație ci posibilităților 
de viitor a gimnasticii noastre

In vederea finalelor campionatelor 
republicane individuale de scrimă 
pentru tineret, care vor avea loc între 
5—9 martie 1a Sibiu, în aceste zile 
se desfășoară în toată țara etapa de 
calificare.

Săptămîna trecută am asistat zi de 
zi în Capitală Ia disputa tinerilor 
scrimeri bucureșteni (mai numeroși 
Ea Oh înd), iar sîmbătă și duminică 
i-am urmărit pe cei mai buni dintre 
ei luptînrf în sala Dinamo pentru cu
cerirea titlurilor de campioni și pen
tru acele poziții în clasament care Ie 
permite calificarea în finală. Ne ocu
păm în mod deosebit de acest concurs 
intnicît el a Ieșit din comun atît prin 
amploarea care j s-a acordat, cît și 
prin nivelul tehnic al asalturilor. De 
Ia început precizăm că astfel am vrea 
să se desfășoare toate fazele prelimi
narii ale competițiilor republicane. Or
ganizarea minuțioasă, mobilizarea ma
sivă și pregătirea atentă a concuren- 
ților sînt caracteristicile acestui con
curs care sperăm că nu vor mai lipsi 
în fazele de masă ale 00'"'—tit’i’or re- 
publicapr-.

C.C.A. și Lccoiriotiva Grivița Roșie 
în finala „Cupei Grigore Preoteasa" 

ia rugbi
PROGRESUL a fost performera 

acestor s mifinale ale „Cupei GRI
GORE PREOTEASA". Din nou „al
baștrii" (în ciuda faptului că erau 
lipsiți de aportul lui Ghiuze’.ea și 
Leonte) s-au ridicat la nivelul celor 
mai bune formații. Oricum, nu avem 
de i face cu o comportare oarecare : 
după eliminarea lui Dinamo în pri
ma etapă (8—6), duminică, Progre
sul reușește un meci egal cu cam
pioana țării : 3—3, după prelungiri I 
Este o performanță care vorbește de 
la sine despre marile posibilități ale 
acestei formații (mai ales după urmă
toarele 2—3 luni, adică atunci cînd 
ea va fi complet sudată).

Partida cu Locomotiva Grivița Ro
șie a avut o desfășurare egală, mar- 
cînd însă un plus (în special în pri
vința legăturii între compartimente) 
în favoarea echipei campioane. Cefe
riștii au fost superiori în jocul liniei 
de trei sferturi, dar au fost dominați 
pe înaintare. Am reținut combina
țiile lui C- Stănescu cu V. Moraru 
(atacuri întoarse pe înaintare) și 
jocul în margine al lui Rusu. De la 
Progresul se cuvine a fi subliniată 
toată înaintarea, dar în special Pa- 
loșanu fprezent pe tot terenul), Cio- 
banu. Pumitresdu ca și fundașul Var- 
tughian.

Au marcat: Vartughian (lovitură 
de pedeapsă) și Ghica (încercare).

In urma tragerii la sorți, LOCO
MOTIVA s-a calificat pentru finală.

Cealaltă semifinală: C.C.A. — 
f.C.S.P.C. nu a corespuns sub nici 
un aspect. Au nvins pe merit, dar 
fără a străluci, militarii cu 3—0 
(3—0) printr-o lovitură de picior a 
lui Penciu. (d.c.).

Cele'-alte rezultate de duminică: 
DINAMO — ȘTIINȚA I.M.F. 9—0 
(6—0). șî P.TT. — C.S.A. PLOEȘTI
6—0 (0—0).

Doar patru exemple...
„Gimnastica la Timișoara 2 Merge 

foarte, foarte slab. Șj cred că prima 
vină o poartă comisia orășenească. 
Avem puțini specialiști în oraș, dar 
și cei care sînt, în Ioc să colaboreze, 
se ceartă. Comisia orășenească s-a 
transformat în teatrul unor dispute 
meschine, în loc să-și îndrepte toată 
atenția spre preocuparea ei esențială; 
dezvoltarea gimnasticii în orașul nos
tru" ne spunea tov. Ștefan Gyenes, 
activist al U.C.F.S. Timișoara.

★
Intilnire pe Bd. 6 Martie cu un 

fost atlet. Laurian Taus, astăzi medic 
la Orașul Stalin.

Venise în București pentru o con
ferință în prob’emele medicinii cul
turii fizice.

— Dar at'etismul, l-ai părăsit chiar 
de tot ? Se poate să te lași așa la 
fund ?

— Nu e vina mea. Am fost de cî- 
teva ori ’a comisia noastră de atle
tism, pe urmă m-am lăsat păgubaș. 
Puteam să-mi folosesc timput maj 
bine decît asistînd la interminabile 
'discuții și certuri, fără nici un re- 
ZUlfat practic, lără nici o legătură cu 
Mevăratete interese ale atletismului.

★
La Arad membrii ccmis:ei lcca’e

Dar fiecare pădure își are uscătu
rile sale. Și în acest concurs atît de 
reușit am înregistrat un aspect nega
tiv: absență de la startul întrecerilor 
a celor mai buni scrimeri bucureșteni 
angrenați în pregătirea specială pen
tru Criteriul Mondial al Tineretului. 
Dacă absența experimentalilor Mure- 
șanu și Poenaru esfe oarecum expli
cabilă, în schimb aceea a tinerilor 
Căpruciu, Nicolae și Gheorghiu, cărora 
un concurs în plus nu avea cum să 
le dăuneze, o găsim cu totul nejusti
ficată. Este cu atît mai grav cu cît, 
lăsîndu-se la latitudinea lor posibili
tatea de a participa sau nu, au pre
ferat a doua soluție, mai comodă, mai 
puțin periculoasă pentru actualul lor 
prestigiu de „speranțe", (r. î.)

Clasamente: FLORETA BĂIEȚI
CAT. Il-a : 1. Mihai Țiu (S.S.T.) 5 v.,
2 Popescu (S.S.T.) 4 v., 3. Cerchez
(Din.) 2 v.: FLORETA BĂIEȚI CAT. 
I-a: 1. Gheorghe Culcea (Pr.) 7 ▼.,
2. Maxim (Din.) 5 v„ 3. Bttșe (Din.) 
5 v.. 4. Ltipulescu (Din.) 4 v.; FLO
RETA FETE CAT. Il-a: 1. Oprita 
Dragalina (S.S.T.) 5 v., 2. Ana Ene 
(S.S.T.) 4 v., 3. Ruxandra Popescu
(Din.) 3 v.: CATEGORIA l-a: 1. 
Valeria Luttmon (S.S.T.) 6 v.. 2. Ni- 
culina Boian (Din.) l> v.. 3. Annemarie 
Netihrierer (C.C.A.) 4 v. 4. Ivonne Ma
ron <Din.) 4 v.: SPADA: 1. C. Paisie 
(C.C.A.) 4 v., 2. CI. Tomescu (S.S.T.)
3 v.. 3. Th. Serbănescu (Pr.) 2 v.: 
SABIE: 1. Mircea VinUlă (C.C.A.) 6 
v., 2. H. Bădescu (S.S.T.) 5'v., 3. R. 
Manoliu (S.S.T.) 5 v., 4. Th. Șerbă- 
nescu (Pr.) 3 v.

Gheorghe Viziru și Julieta Namian învingători 
in „Cupa de iarnă” la tenis

Spectatorii care au urmărit sîmbătă 
ultimele partide masculine de tenis 
din concursul de sală „Cupa de iar
nă" au avut de ce să fie mulțumiți. 
Cei patru competitori, GH. VIZIRU 
(C.C.A.), CRISTEA (Progresul F.B.), 
BOSCH (Dinamo Buc.) și CARA- 
LULIS (Progresul F.B.), s-au întrecut 
uneori pe sine, practicând un tenis 
modern ,cu dese incursiuni la fileu, 
desfășurînd în genera! un joc dinamic 
cu ’schimburi rapide și spectaculoase.

Primul loc a fost cîștigat de cam
pionul republican Gh. VIZIRU care 
și în meciul susținut sîmbătă în 
compania lui CARALUL1S a arătat o 
formă ascendentă. Intîlnirea a fost 
viu disputată, Caralulis optînînd o re
zistență serioasă, pierzînd în trei se
turi dar la mare luptă. Gh. Viziru 
și-a adjudecat primul set cu 7—5, du
pă ce adversarul său a condus cu 
5—4. Setul doi a fost ce! mai dispu
tat, revenind în cele din urmă repre
zentantului C.C.A. cu 9—7. Caralulis 
a avut însă 7—6 și de nouă ori avan
taj. Schimburile de mingi pentru cîș- 
tigarea acestui ghem au durat 25 de 
minute! Ultimul set a consfințit tot 
victoria Iui Viziru cu G—3.

Ocuparea locurilor 3—4 a fost de
cisă de întîlnirea Cristea — Bosch 
terminată în favoarea primului cu
7—5, 3—6, 6—2, 8—6. Meci foarte fru
mos în care cei doi reprezentanți ai 

de atetism ru se ceartă deoarece... 
comisia se reduce practic. Ia un sin
gur om, antrenorul Nemeș. Situația 
poate să pară mai avantajoasă: ori
cum, comisia are asigurat un c'imat 
de liniște și bună înțe’egere... Mai 
grav este că ori de cite ori Nemeș 
lipsește din oraș — și asta se în- 
tîmplă destul de des, mai â'es vara 
— activitatea atletică arădatnă de
vine aproape inexistentă.

*
Din nou, la Timișoara. I-am. întîl- 

nit pe arbitrii Osiac și Marconi ca 
reprezentanți ai comisiei regionale 
de handbal Ia o ședință cu delegații 
echipelor venite la faza de zonă a 
concursului de handbal în sa'ă. Era 
dimineață, și amîndoi se învoiseră 
de la birou pentru a nu lipsi la șe
dință.

— Ce puteam face ? Toată activi
tatea comisiei cade pe umerii arbi
trilor. Antrenorii nu »e dau nici un 
sprij'n. Și sînt destui ..

*
Patru exemple. Nu sînt singure’e 

și tiu sînt poate, nici cele mai con
vingătoare. Dar ele ilustrează o 
stare de lucruri dăunătoare, potriv
nică progresului activității sportive.

Com'sii care nu activează, care e- 
xistă doar pe hîrtie, care lasă totul

Băieții, sîmbătă în sala „Dante Gher
man" și fetele, duminică în sala „Di
namo",’ au susținut un neobișnuit 
concurs de gimnastică, al cărui scop 
nu era stabilirea unui clasament al 
valorilor, ci verificarea stadiului de 
pregătire a tinerilor noștri gimnaști 
în vederea primelor lor întreceri mon
diale. O acțiune cum nu se poate mai 
binevenită care, în general, a avut 
darul să insufle un sentiment de op
timism în privința viitorului gimnas
ticii noastre.

Intr-o sală arhiplină, aproape în 
condițiile organizatorice ale unui mare 
concurs național sau internațional, cei 
mai buni tineri gimnaști din întreaga 
țară au prezentat exercițiile lor liber 
alese din gimnastica sportivă. Băieții, 
la primul lor concurs de acest gen, 
au evoluat la toate aparatele, în timp 
ce fetele au prezentat exerciții numai 
la sol și sărituri. Și pentru băieți și 
pentru fete concluziile sînt îmbucură
toare : au fost încercate multe elemente 
dificile, piruete și sărituri artistice, e- 
lemenie acrobatice de bază ca roata 
lateral, cumpene, 'pod înainte și îna
poi, majoritatea fiind executate corect. 
De asemenea, băieții au realizat nu
meroase elemente grele Ia bară și sol, 
iar fetele au izbutit (bineînțeles cu 
ajutor) rondai flic-IIac înapoi, rondai 
salt înapoi, salt grupat înainte, ele
mente grele pretinse gimnastelor din 
categoriile superioare.

Deși sîntem la începutul unor astfel 
de confruntări, totuși nu este prema
tur să evidențiem comportarea și pers- 

generației tinere au inițiat acțiuni 
bine conduse atît la fileu cît și de pe 
linia de fund a terenului. Totuși Bosch 
a fost lipsit deseori de un plus de cu
raj pentru a veni mai în față și să 
termine prin lovituri decisive la plasă 
unele mingi favorabile. Ambii jucători 
s-au mișcat ușor pe teren și au pla
sat cu dezinvoluntură multe mingi, 
siirprinzîndu-se reciproc pe picior gre
șit. Evoluția lui Cristea și Bosch în 
acest concurs ne dau speranțe pentru 
viitoarea lor apariție în competiții, 
bineînțeles dacă ei vor considera că 
merituoasa lor comportare de acum 
va trebui să constituie un puternic în
demn pentru a se pregăti cu aceeași 
seriozitate.

CLASAMENT: 1. Gh. Viziru. 2 
Cristea, 3. Bosch, 4. Caralulis.

Intecerea fetelor a dat cîștig de 
cauză Julietei Namian (Dinamo Buc.) 
care a fost victorioasă în toate parti
dele. In ultima, ea a depășit-o pe 
campioana țării Ecaterina Roșiorul 
(C.C.A.) cu 6—2, 3—6. 6—3, într-un 
meci de regularitate și cu prea puține 
atacuri. Totuși Julieta Namian a fă
cut unele eforturi de a fi mai ofensi
vă. In partida Eleonora Roșianu — 
Livia Avram prima jucătoare a ieșit 
învingătoare cu 6—2, 8—6.

CLASAMENT: 1. fulieta Namian,
2. Ecaterina Roșianu. 3. Eleonora Ro
șianu. 4. Livia Avram.

la voia întîmplârii... Comisii în care 
oamenii vin, se ceartă, își aruncă 
unii a tora in față invective,își arogă 
unii asupra altora aere de superio 
citate... Comisii în care nu lucrează 
decît 1 sau 2 oarn ni... Acesta este 
din păcate, tab'oul situației actuale 
în unele comisii locale, la atletism, 
ca și la gimnastică, la fotbal ca și 
la handbal. Lipsite de controlul, în
drumarea și ajutorul concret al fos
telor comisii centrale, aceste comisii 
și-au pierdut, treptat, prestigiul și 
rolul de principal organizatori ai 
activității pe plan local, în sportu' 
respectiv.

Există desigur și comisii teritoriale 
în care activitatea este la înălțime, 
bazîndu-se pe o strînsă colaborare 
între arbitri, antrenori, activiști. Nici 
nu ne îndoim că numărul lor pre
cumpănește asupra celorlalte. Totuși, 
am citat numai exemple din catego
ria celor în care lucrurile nu merg 
așa cum. ar trebui. De ce? Pentru că 
asupra lor, în primul rînd, trebuie să 
se îndrepte atenția Federațiilor. Și 
cel mai bun prilej îl va constitui în- 
să-și apropiata alegere a noilor or
gane de conducere ale comisiilor lo 
cale pe ramuri de sport

1. MANOLIU

Elena Nită (Liceul Lazăr București) într-un șpagat lateral admirabil executed 
(Foto: GH. DUMITRU)

pectivele unor tineri. In primul rînd 
se cuvine remarcat modul de lucru al 
reprezentanților centrului Sibiu, pregă
tiți de antrenorul Adolf Mathias. Atît 
la băieți cît și Ia fete, ei au dovedit 
finețe în execuții și o temeinică cu
noaștere chiar a elementelor dificile. 
Este interesant că printre cei care se 
cuvine să-i evidențiem în urma acestui 
concurs se află cîțiva copii de 14 ani 
(Elena Niță de la liceul Lazăr din 
București, Konrad Kașper din Sibiu), 
iar ceilalți (Crista Schinker — Sibiu, 
Cristina Neagu — Ploești, Emilia 
Scorțea —Orașul Stalin, Fabritius — 
Sibiu, Molnar — Orașul Stalin. Dru- 
meș și Cernușca — Arad ș a. sînt în 
floarea copilăriei, în jurul a 15—16 
ani.

Urmărind evoluția tinerilor am se- 
zisat tendința unor antrenori de a în
greuna exercițiile peste posibi'itățile 
de execuție ale copiilor, ceea ce dău
nează tehnicii și ținutei. De altfel, ți
nuta necorespunzătoare pare a fi con
cluzia cea mai îngrijorătoare a acestei 
confruntări. De asemenea, atît la băieți 
cît și la fete, bătaia pe trambulină Ia 
sărituri nu este corect executată (se 
bate pe toată talpa și nu se împinge 
în vîrfuri în ultima fază), ceea ce 
dăunează înălțimii zborului. La acest 
aparat trebuie acordată mai multă a- 
tenție. întrucît ia prezent grupa de

POLO PE APA
Sîmb’ătă și duminică au continuat, ou 

etapa a doua, jocurile de polo p« apă 
din cadrul „Cupei primăverii", compe
tiție rezervată echipelor de Juniori, lată 
rezultatele : Școala sportivă de tineret 
—Școala sportivă de elevi 16—1 (8—1), 
C CA. I —Progresul II 11—2 (7—0). C.C.A. 
II—C.F'R. 3—1 (3—0), Progresul I—Știința 
13—1 (8—1) ; Dinamo—Energia 4—1 (3—0).

In competiția rezervată echipelor șco
lare jocurile desfășurate duminică s-au 
soldat cu următoarele rezultate: Liceul 
I.L. Catragiale—Școala Herăstrău 8—0 
(4—0), Liceul Matei Basarab—Liceul de 
băieți nr. 3 3—1.

CAMPIONATUL DE LUPTE 
PE ECHIPE

Cea de a doua etapă a campionatului 
de lupte pe echipe se desfășoară sîm
bătă în întreaga țară. Foarte interesante 
se anunță întrecerile de la Orașul Sta
lin și Reșița. La Orașul Stalin pe pri
mul plan se situează lupta dintre echipa 
Locală Steagul Roșu și C.C.A., iar la Re
șița, Dinamo București va avea de fă
cut față asaltului unuia din oei mat

Unde sînt „capetele de^afiș”
In ziarul nostru de sîmbătă anun

țam o interesantă reuniune pugilistică 
sub titlul: «O gală de box ca multe 
„capete de afiș" la uzinele 23 August». 
Astăzi însă sîntem nevoiți, și nu din 
vina noastră, să arătăm că multe din 
„capetele de afiș" anunțate au lipsit 
și că reuniunea nu a corespuns decît 
în mică măsură, cu toate eforturile 
organizatorilor. Două meciuri care se 
anunțau tari (Iosif Demeter — Simion 
Gh. și D. Rizea — Nițâ Nicolae). ca 
și altele, în care urmau să boxeze Ni
colae Ene. M. Muscurel și Constantin 
Calciu (toți de la colectivul Spartac) 
au lipsit din program, fapt care a de
terminai pe organizatori să recurgă 
la improvizații pentru a salva reuni
unea.

De data aceasta nu vom respecta 
ordinea categoriilor și vom începe cu 
ultimul meci al galei care, după noi 
a fost cet mai frumos: Ștefan Bogdan 
(23 August) — D. Fieraru (Spartac). 
Ambii boxeri au luptat cu ambiție 
mare, au schimbat multe lovituri, im- 
primînd partidei un dinamism neobiș

sărituri este restrlnsă numai Ia două- 
trei sărituri, fapt care limitează posi
bilitățile gimnaștilor

•âr
In încheierea acestei admirabile tre

ceri în revistă a tineretului din gim
nastică, maestrele sportului Elena Teo 
dorescu, Emilia Liță, Elena Dobro- 
wolschi, Sonia Iovan’ Anica Kocsis, 
Elena Petroșanu ș a. au făcut reușite 
demonstrații la sol, împărtășind ast
fel din experiența lor viitoarelor ma
estre ale sportului, iar o grupă de fete 
a școlii sportive de elevi, sub condu
cerea profesoarei Ana Ilie. și doaă 
grupe de gimnaști nevăzători de Ia 
școala profesională nr. 5, sub condu
cerea profesorilor Pocreanu și Opogea- 
nu, au prezentat reușite ansambluri.

R. ILIESCU

NOTA: Subliniind inițiat iva^K 
utilitatea organizării unor astfel ae 
concursuri, remarcind deplina reu
șită a acestuia, recomandăm Fede
rației Romine de Gimnastică ca pe 
viitor să țină seama la programa
rea lor și de programul școlăresc. 
De exemplu, data acestui concurs 
na a fost prea bine aleasă întrucit 
majoritatea participanlilor au fost 
elevi aflați în perioada tezelor, ceea 
ce a stinjenit pregătirea si chiar 
a periclitat prezentarea lor la 
concurs.

dîrzi adversari ai săi, Unirea Lugoj.
Iată programul etaoei :
Grupe I Orașul SUI in : C.C.A.. Stea

gul Roșu, Constructorul Cluj, C-F.R. Glo
ria Oradea, Grupa II Tg. Mureș : Voința 
Tg. Mureș, Dinamo Sa tu Mare, C arpa ți 
Sinaia, Corvin Hunedoara, Grupa in 
Reșița : Vulcan București, Metalul Re
șița, Unirea Lugoj, Dinamo București 
Grupa IV Arad : U.T.A.,
Baia Mare. Gospodări’ București. 
viaruJ Timișoara

De remarcat faptrul ci Vulcan Bucu
rești (clasată pe primul loc în campio
natul de calificare) a luat locul forma
ției Rapid Cluj, care și-a anunțat ne- 
participarea.

Etapa a III-a a campionatului pe e- 
chipe va avea loc în întregime sîmbăU 
8 martie, (în loc de 9 martie cum fu
sese inițial programată).

NOUL SEDIU AL FEDERAȚIEI 
DE FOTBAL

Federația romînă de fotbal își are 
noul sediu în Bd. Mărăști nr. 28 
(Stadionul Tineretului). Telefon nr : 
7.48.12.

nuit. Ei au terminat lupta toi atît de 
ofensivi pe cum o începuseră iar ju
riul „i-a împăcat" cu o decizie de e- 
galitate.

Boxînd „în familie", dar apăriodu-și 
cu convingere șansele, Simion Gh. și 
Dumitru Rizea au realizat o partidă 
mult aplaudată. Ei nu s-au menajat 
deloc, ba dimpotrivă și-au expediat 
reciproc lovituri extrem de dure, obți- 
nînd o decizie de egalitate.

„Penele" V. Ionescu (23 August) 
și Ion Boceanu (Grivița Roșie) au 
furnizat o întîlnire de mare tensiune. 
Impetuozitatea lui V. Ionescu a avut 
de înfruntat tehnica lui Boceanu. Me
talurgistul a fost declarat învingător 
dar, după părerea noastră un rezultat 
de egalitate era mai echitabil.

Deși în partidele anterioare „coco
șul" Dinu Eugen (23 August) dove 
dise o forma bună, el nu a mai con 
firmat-o în disputa cu St. Dumitrach- 
(Spartac). Partida a fost umbrită de 
obstrucțiile metalurgistului căruia, to 
tuși, juriul i-a acordat decizia fa 
puncte

R. CĂLARAȘAMl



Probleme aciuate în ciclism

In „Cursa Păcii", 
cu cicliști consacrat! sau cu „speranțe"?

In momentul de față, două gru
puri de cicliști se pregătesc în ve
derea „Cursei Păcii". Un grup este 
compus din cei care au concurat în 
Egipt ( A. Șelaru, V. Dobrescu, C. 
Moiceanu, I. Braharu, Gh. Calcișcă), 
cărora li s-au alăturat A. Simion, una 
din „speranțele" noastre și L. Za- 
noni, un ciclist cu experiență, care 
reintră după o pauză ; iar alt grup 
este alcătuit din cicliști consacrați: 
C. Dumitrescu, I. Vasile, Gh. Șer- 
ban, C. Tudose, Șt Poreceanu, G. 
Moiceanu, N. Vasilescu și D. Mun- 
teanu.

Primul grup este condus de Al. 
Someșan, iar al doilea de M. Nicu- 
lescu. Fiecare lot se pregătește sepa
rat, urmînd să facă „joncțiunea" în 
primele zile ale lunii martie, cînd 
vor începe antrenamentele în comun, 
pe șoselele noastre, cu cicliștii din 
lotul R. D. Germane pentru „Cursa 
Păcii".

Desigur, cei doi antrenori, ca și 
forul nostru central de specialitate, 
au în fața lor o problemă acută: 
selecționarea echipei pentru „Cursa 
Păcii". Părerile, firește, sînt împăr
țite, ținînd seama de duritatea pro
bei, ca și de numărul mare de par
ticipant valoroși (anul acesta vor 
concura și cicliști din categoria in
dependenți : adică semi-profesioniști, 
din diferiie țări apusene). Se fac dis
cuții, se fac calcule, se aduc argu
mente pro și co-ntra. Iată despre ce 
este vorba : să participăm în „Cursa 
Păcii" cu o echipă de alergători ex
perimentați — adică, teoretic, să nu 
ne expunem unui risc — sau să ex
perimentăm, ca și în „Turul Egiptu
lui", curajoasa formulă a participării 
cu elemente în plină dezvoltare ?

Deci, să participăm cu consacrați 
sau cu „speranțe" ? Desigur, „Cursa 
Păcii" este o problemă mult mai di
ficilă, din toate punctele de vedere, 
decît „Turul Egiptului". Trăsei»' este 
mult mai mare, etapele sînt mai 
lungi, parcursul este peste 40% mun
tos și, în plus, sînt foarte mulți 
concurenți de mare valoare pe plan 
internațional. Ca atare, trebuie să 
fim foarte atenți. A indica partici
parea numai cu elemente în dezvol
tare ar fi foarte riscant; atît în ce 
privește nivelul performanței, cit și 
grija pe care trebuie s-o avem în

se 
cu

că 
va 
la

evoluarea gradată a consacraților de 
mîine.

Nu găsim însă nici întemeiată parti
ciparea numai cu cicliști experimentați 
în „Cursa Păcii". Procedînd astfel, 
eliminăm posibilitatea promovării „spe
ranțelor" și verificării potențialului cî- 
torva dintre cadrele recent afirmate. 
Mai precis, ne gîndim Ia Șelaru, Do- 
brescu sau Braharu, alergători duri, 
bine dezvoltați fizicește, și cărora cursa 
Varșovia-Berlin-Praga nu le-ar „dău
na".

Părerea noastră este următoarea: 
din cei 15 cicliști să fie aleși acei 
șase alergători care vor avea forma 
corespunzătoare în preajma „Cursei 
Păcii". In cazul cînd calificativele 
date de antrenori în perioada de 
pregătire vor indica egalitate între 
un ciclist consacrat și altul care 
ridică, firește, este de preferat cel 
experiența mai mare.

Pentru a ilustra opinia noastră 
întrecerea la care ne referim nu 
dăuna „tinerilor" vom face apel
elocvența cîtorva date. Roger Riviere 
a cîștigat în 1956 „Turul Europei" 
(și ce probă dificilă a fost aceasta !) 
la 21 ani neîmpliniți, iar astăzi este 
recordman mondial al orei și unul 
dintre profesioniștii de frunte ai Fran
ței. Belgianul Romain Maes a cîști
gat „Turul Franței" în 1935 la vîrsta 
de 21 ani. Ca să revenim la „Ctrsa 
Păcii", iată vîrsta cîtorva dintre cîș- 
tigătorii probei : danezul Olsen în 
1951, englezul Steel în 1952 și bul
garul Nencio Hristov în 1957 au cîș
tigat această probă la vîrsta de 2’3 
ani. In continuare, danezul Dalgaard 
în 1954 și germanul Schur în 1955 
aveau 24 ani, cînd au cîștigat aceas
tă dură întrecere.

Deci, este greu de presupuse că-i 
vom „strica" într-o asemenea probă 
pe Șelaru, Dobrescu și alții ca ei. 
Dacă Braharu (20 ani) și C. Moi
ceanu (21 ani) se vor dovedi superiori 
multora dintre consacrați, nu avem 
motive să le oprim calea spre defi
nitiva afirmare. Totul însă depinde 
numai de modul cum vor fi pregătiți 
și, mai ales, cum le vor fi dirijate 
eforturile de-a lungul dificilei probe 
Varșovia-Berlin-Praga, spre a-i avea 
apoi, în continuare, apți pentru noi 
eforturi.

EMIL IENCEC

Antrenamentele cicliștilor noștri pentru „Cursa Păcii" sînt în plină desfășu
rare. Cițiva kilometri de „antrenament mecanic" (peddlaj în urma moto
cicletei) servesc de minune pentru dezvoltarea rezistenței in regim de viteză I

Prclndin la o sin gară iernă ;

TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATULUI

vor

...Se cunosc deci cele patru grupe 
ale turneului final al campionatului 
mondial de fotbal. Discuții, pronos
ticuri, calcule, comentarii pe marginea 
tragerii la sorți, dar mai cu seamă 
pregătiri, acestea sînt preocupările 
principale ale „eroilor" marii confrun
tări din Suedia.

După cum am mai anunțat, singura 
țară care a protestat în privința com
ponenței grupelor a fost Austria. Re
cent, memoriul semnat de Federația 
Austriacă a fost luat în discuția Co
mitetului executiv al FIFA. Spre de
zolarea austriecilor, cererea lor a fost 
respinsă și acum nu le rămîne altceva 
decît... să se pregătească cît mai bine 
pentru meciurile cu Anglia, U.R.S.S- 
și Brazilia... Misiunea lor nu este de
loc ușoară.

Interesant este Insă faptul că toate 
celelalte participante au fost satisfă
cute de formula tragerii la sorți, deși 
grupa I, de pildă, în care figurează 
Argentina, R.F. Germană, Irlanda de 
nord și Cehoslovacia alcătuiește de a- 
semenea un „buchet" de formații pu 
ternice. Foarte interesante sînt decla
rațiile lui Sepp Herberger și a unor 
jucători germani, cu privire la viitoa
rele meciuri. Antrenorul federal a fost 
scurt: „Putea fi și mai rău I Argen
tina este o formație puternică, dar 
cine știe dacă sudamericanii se
putea acomoda cu clima Suediei! Ir
landa de nord practică un fotbal ca
racteristic anglo-saxonilor: sobru, atle
tic, bărbătesc. Adică joacă bine.„ Pe 
cehi ii vom cunoaște la 2 aprilie la 
Praga in meciul pe care-l vom sus- 
ț ne cu reprezentativa Cehoslovaciei". 
Fritz Walter a declarat că „ar fi gre
șit să impărțim finalistele în două ca
tegorii: echipe tari și slabe. Toate 
sini 'valoroase. In fond este vorba de 
cele mai bune 16 din lume... Ca și la 
precedentele ediții, cred că și de data 
aceasta în lupta pentru titlu vor conta 
și out-siderii... Vezi Elveția, 1954F 
Jupp Posipaf crede că „echipa Ceho
slovaciei este adversarul cel ma' di
ficil pentru R.P. Germană și că Ar
gentina poate fi învinsă! In celelalte 
grupe, favorite sînt Ungaria. Franța 
și Anglia."

Chiar și participantele din grupa a 
IlI-a (Ungaria, Suedia, Mexic și Țara 
Galilor) n-au nimic de obiectat I Pre
ședintele Federației de Fotbal din Ța
ra Galilor, Milwyn lenik a declarat 
că „pertiru Țara Galilor sorții au fost 
pentru a doua oară binevoitori: prima 
dată pentru jocul de baraj cu Israel, 
iar acum, pentru că au căzut înir-o 
serie cu Ungaria, Mexic și Suedia!" 
Nu se poate spune că Milwyn Jenkin 
nu e optimist... Dar nici suedezii și 
chiar mexicanii nu sînt mai puțin în
crezători în șansele lor. Dacă e așa, 
întrebarea 
ușor: cine 
mător?

care se pune o veți ghici 
se va califica în turul ur-

„Fiți prudenți"...

Reîntors de la Stockholm, 
Sandor, președintele Federației 
ghiare de Fotbal, a făcut următoarea
declarație: „Fără îndoială, nu putem 
spune că sorții nu ne-au fost favora
bili. Dar, cu atît mai mult nu există

Barcs
Ma

Joi începe campionatul mondial de handbal in 7
(Urmare din pag. 1)

cute de specialiști au indicat drept 
priincipa'ă favorită a Campionatelor 
echipa Danemarcei. Ultimele rezul
tate obținute de danezi confirmă jus
tețea acestor pronosticuri : Danemarca
— R.D. Germană 21—15 ; Danemarca
— R.F. Germană 22—17 și Dane
marca — Suedia (cîștigătoarea ulti
mei ediții a Campionatelor mondiale) 
17—12. După cum se vede, handbaliștii 
danezi sînt în formă și emit justifi
cate pretenții la titlu. Din echipa 
care a făcut deplasarea în R.D. Ger
mană nu vor lipsi cunosciuții jucă
tori Bent Mortensen, Bent Morten
sen. Mogens Olsen, J. p. Hansen, 
Sten Petersen, Jorgen Lundby, Paul 
Locht
• Recent, echipa reprezentativă a 

Iugoslaviei a susținut două partide 
de verificare cu formația pariziană 
„Stella Sport". In ambele întîlniri 
iugoslavii au învins categoric. Căpi
tanul tehnic (antrenorul federal) 
Ivan Snoj a comunicat după aceste 
partide de verificare formația cu cSre 
Iugoslavia va juca ța Campionate^ 
mondiale. Ea are următoarea înfă
țișare ; Manestar, Jivanovici*  Cvije-

tlci, Spoljarici, Dzodan, Iambic, Vu- 
cinici, Strankovici, Pasici, Ștefano- 
vtci și Schimentz.

• Cu m,ult interes este așteptată 
participarea Braziliei. Este pentru pri
ma oară cînd o echipă sudamericană 
(continent pe care handbalul în 7 de
vine foarte răspîndit) participă la 
Campionatele mondiale. Majoritatea 
Jucătorilor care vor reprezenta a- 
ceaistă țară sînt de la 
din Sao Paolo.
• Echipa Ungariei, primul și cel

mai important adversar al reprezen
tativei noastre, ți-a încheiat și ea 
pregătirile printr-un turneu în Iugo
slavia, Handbaliștii unguri au jucat 
la Zagreb două partide pe care le-au 
pierdut: Iugoslavia — Ungaria 16— 
13 (5—6) ; Zagreb — Budapesta
15—12 (6—6).

© După o lungă perioadă de pre
gătire, antrenorul Jan Voret a co
municat lotul celor 16 jucători ceho
slovaci care vor prezenta țara lor la 
Campionatele mondiale. înainte de a 
vă anunța formația Cehoslovaciei, 
ținem să precizăm: că această echipă 
se prezintă cu mari șanse la titlul 
de campioană mondială. De altfel în
delungatele pregătiri pe care handba-

Martini Club

liștii cehoslovaci le-au făcut denotă 
că ei vizează primul loc. Valoarea 
și tradiția handbalului în 7 din Ceho
slovacia le dă din plin dreptul să 
aibă asemenea aspirații, lată pe cei 
16 jucători care au făcut deplasarea în 
R.D. Germană: J. Vicha și Nikl 
(portari) — Ruza, Provaznik, Eret, 
Trojan, Spacîl, Cermak, Kouig, Frollo, 
Klemm, Vykouril, Mares, Horeijsl, M. 
Vicha și Gregorovici.
• Despre cealaltă echipă djn se

ria în care va juca echipa țării noas
tre, Islanda, nu deținem informații 
prea multe. Se știe doar că la recen
tul turneu de la Flensburg (R.F. 
Germană) echipa acestei țări a ocu
pat locul al Il-lea. In general acti
vitatea handbalistică din Islanda se 
desfășoară numai în capitala țării : 
Rejkiavik.

© In încheierea acestui material, 
cîteva amănunte despre ediția ante
rioară a acestui campionat. Ea a a- 
vut loc în anul 1954 în R.F. Ger
mană și s-a încheiat cu victoria re
prezentativei Suediei, care în jocul 
final a învins selecționata R.F. Ger
mane cu scorul de 17—14 (9—7).
Pe cc'e'alte locuri s-au clasat în or
dine : 3. R. Cehos'ovacă ; 4. Elveția , 
5. Danemarca; 6. Franța.

MONDIAL DE FOTBAL

(s/inga) și Fritz Walter (dreapta) căpitanii echipelor reprezefD.Billy Wright " '' , x r.__
tative ale Angliei și R. F. Germane schimbînd fanioanele pe Stadionul Olir. 

pic din Berlin. Se ca repeta această scenă și in Suedia ?

(Foto: L. BACH — Sportveriag Berlin)

n ci un motiv să fim înfumurați. ’Sue
dia reprezintă pe teren propriu o for
ță remarcabilă, cu edit mai mult cu 

cît multi dintre jucătorii suedezi aflați 
în străinătate se vor întoarce în pa
trie și vor reprezenta culorile țării lor 
la Campionatele Mondiale. Țbra Ga
lilor, deși nu este o echipă de mare 

renume, constitue totuși un adversar 
deosebit de per'culos. John Charles 
(n.r. care joacă actualmente la Ju
ventus) va face parte din reprezenta
tiva galeză. Deși în meciul cu Israel 
el n-a strălucit, el este capabil să 
facă partide mari, contribuind la vic
toria echipe' sale. Despre Mexic, se
cretarul general al Federației Urugua- 
yene, Felicia, mi-a spus că ar avea o 
valoare apropiată echipei paraguayene 
Deci, atenție...

La plecarea din Stockholm, too. 
Granatkin, președintele secției unio
nale de fotbal a U.R.S.S., mi-a decla
rat r

— Spune băieților tăi să fie 
denț'.

Sini pe deplin de acord cu 
spuse de iov. Granatkin."

Pregătiri, pregătiri—

pru-

cele

Peste tot se vorbește despre pregă
tiri. In afară de preparativele echipe
lor naționale, pregătiri fac și turiștii 
în goana după bilete, pregătiri fac și 
organizatorii. La ora actuală, toate 

biletele din cadrul primului tur au 
fost epuizate. Recordul cererilor l-au 
stabilit partidele ^Argentina — R. ~ 
Germană și U.R.S.S. — Angli.. 1

Campionatul mondial constituie fi- 
reșTe un eveniment sportiv de mare 
importanță, care atrage atenția nu nu
mai a amatorilor de sport, ci și a oa
menilor de artă. Compozitori din di
ferite țări vor compune diferite me
lodii dedicate marii întreceri, iar pic
torii și sculptorii vor expune lucrări 
reprezentînd portrete ale fotbaliștilor 
sau faze din joc. Ele vor putea fi admi
rate la Solna. un cartier din împre
jurimea Stockholmului, unde se află 
de altfel stadionul Rasunda și sediul 
Federației Suedeze de Fotbal,

Suedia este împînzită de reprezen
tanți ai diferitelor federații (bineînțe
les aparținînd țărilor participante în 
turneul final) care caută locurile cele 
mai bune și mai avantajoase de ca
zare.

Cehoslovacii vor locui într-o vilă 
din orașul Bastadt, la mică distanță 
de litoral. Locuri pitorești au fost gă
site și pentru echipele R.F. Germane, 
U.R.S.S., Ungariei etc.

Și acum să trecem la pregătirile 
propriu-zise. Antrenorii se preocupă în 
mod serios de formarea loturilor, de 
urmărirea jucătorilor în meciurile de

F.

V

Comitetul de organizare a celei de-a 
Xi-a ediții a grandioasei competiții 
cicliste ,,Cursa Păcii" Varșovia-Berlin- 
Praga a trimis invitații de participare 
următoarelor 21 de țări: Austria, An- 
plîa. Belgia, Bulgaria, R. P. Chineză 
R. Cehos'ovacă. Danemarca, Finlanda, 
Franța, Olanda, Iugoslavia, Luxem
burg, R. D. Germană, R. F. Germană, 
Polonia, România. Elveția, Suedia, 
Ungaria, Italia și U.R.S S.

De remarcat că pentru prima oară 
în istoria acestei curse vor fi pre-

campionat. Ca un preludiu la marea 
întrecere din Suedia, suit totuși repcJ 
tițiile generale ale unor reprezentative. 
Și trebuie să recunoaștem că meciu
rile internaționale, amicale, din martie, 
aprilie și mai, nu sînt lipsite de inte
res. In Anglia, toate ziarele publică 
articole cu litere de o șchioapă: „Nu 
totdeauna ( 'eți o ocazie mai bună ca 
la 18 mai la Moscova să urmăriți 
meciul dintre două mari favorite. Na 
pierdeți prilejul, veniți cu noi". Este 
vorba de meciul amical U.R.S.S". —• 
Anglia. Echipa engleză va face călă
toria pe bordul motonavei „Battika". 
Motonava are o capacitate de 9.000 
tone și străbate drumul pînă, la Le
ningrad în mai puțin de trei zile. A« 
celași interes prezintă meciurile Bel
gia—R.F. Germană (2 martie), Franța 
—Spania (13 martie). Austria—Italia 
(23 martie). Cehoslovacia—R.F. Ger- 
mhnă (2 aprilie). Ungaria—Iugosla
via (20 aprilie)’. Franța—Elveția (16 
aprilie). Scoția—Uno-arîa. Anglia —. 
Portugalia. Suedia—Elveția (7 mai). 
Irlanda de nord—Brazilia (29 mai), 
etc. etc. Acestea sînt capetele de afiș 
ale programului din primăvară. J)ar 
marele spectacol va începe după pro-' 
log: locul de desfășurare? Suedia.
Data: 8—29 iunie T95S.

1. OCHSENFELD

La 1 martie se trag Ia sorți 
grupele pentru turneul 
de juniori F. I. F. A.

După cum transmite agenția Reuter, 
20 de țări și-au anunțat participarea 
Ia turneul internațional de fotbal pen
tru juniori care se va desfășura între 
4 și 13 aprilie.

Comitetul de organizare a primit în
scrierea următoarelor țări f Austria, 
Belgia, R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
Anglia, Franța, Grecia, Olanda, R. P. 
Ungară, Italia, Irlanda de nord, R.P. 
Polonă, Irlanda, R. P. Romînă, Sco
ția, Spania, Turcia, R. F. Germană, t 
R. D. Germană și Luxemburg.

Turneul va avea ca centru localita
tea Mondorf din Luxemburg, iar jocu
rile preliminarii se vor desfășura și în 
diferite orașe din Franța, Belgia și 
R. F. Germană. Cele 20 de formații 
vor fi împărțite în 4 grupe a cite 5 
echipe. Tragerea la sorți pentru sta
bilirea grupelor și primelor întîlniri se 
va face la 1 martie Ia Bruxelles,

(Agerpres)

LA „CURSA PĂCII”
zenți la start cicliștii din R. P. Chi
neză. In total se scontează pe o par
ticipare de 126 de concurenți. Startul 
se va da la 2 mai la Varșovia, iar 
sosirea va avea loc la 15 mai Ia Pra- 
ga. Cursa va măsura peste 2.000 
de km.

(Agerpres)



de înot 
ale Australiei s-au încheiat 
cu noi recorduri mondiale
MELBOURNE, 24 (Agerpres). -
In ultima zi a campionatelor de na- 

tație ale Australiei au fost stabilite două 
noi recorduri mondiale. Tînărul campion 
Jon Konrads a corectat cu 24,2 recordul 
(mondial în proba de 1-500 m liber care 
aparținea înotătorului american .Georg© 
Breen, realizînd timpul 17,2^. Cro
nometrat la 880 yarzi (800 m) Konrads 
a obținut 9:14,5 (timp superior recor
dului mondial ce-i aparținea).

Ultimul record al campionatelor a fost 
stabilit de Dawn Fraser care a parcurs 
distanța de 200 m liber (220 yarzi) 
2:14,7. Vechiul record mondial era 
2.17,7

în 
de

Echipa de polo pe apă 
Dinamo București a plecat 

la Moscova
Duminică dimineața a părăsit țara 

pe calea aerului cu destinația Mosco
va echipa de polo pe apă Dinamo 
București, După cum am anunțat, cam. 
pioana țării va participa la un turneu 
internațional care se va desfășura in 
capitala Uniunii Sovietice, intre 27 fe
bruarie și 7 martie. Au făcut deplasa
rea printre alții, următorii jucători: 
Zahan, Bădiță, Al. Popescu, Oanță, 
Samoilă. Biro, Rnjinski etc. Lotul 
este însoții de arbitrul H. Iacobini.

întreceri atletice in sală 
aer liber

campionatelor de atle- 
acoperit ale S.U.A. care

Cu prilejul
tfsm pe teren _______ ____ . _
au loc la New-York în Madison Square 
Garden atletul iugoslav Mugosa a câș
tigat proba de 3 mile cu timpul de 
13:54,2, jar proba d© 1000 yarzi a reve
nit polonezubuii Orywal ou 2:14,1. Alte 
rezultate: O’Brien (S.U.A.) 18,32 m„ 1 
milă Delaney (Irl.) 4:03,7 urmat de Roz- 
salvolgyi (Ung.).

• La Canton într-un concurs desfă
șurat tn aer -liber atletul chinez Tiai 
I-su a sărit 4,34 m. cu prăjina (record) 
iar la 5000 m. Huan Ciu-iun a cîștigat 
cu 15:08,8 (record).

» . „ • Duminica' s-au in-RA^PHFT tîlnit la Milano repre-
lPtlOvllljl zentativele de baschet

ale italiei și Uniunii 
Sovietice. După ce în prima repriză am
bele echipe au fost egale : 28—28, în par
tea doua a meciului baschetbaliștii so
vietici și-au impus superioritatea, cîș- 
tigînd în cele din urmă cu 64—59

ANDRE DUFRAISSE PENTRU A 
CIN CEA OARA CAMPION MONDIAL

• Duminică s-a dis
putat ia Limoges (Fran
ța) campionatul moncfial 
de ciclocros. întrecerea 

a dat cîștig de cauză francezului Du- 
fraisse care devine astfel pentru a cin- 
cea oară consecutiv campion mondial. 
El a parcurs distanța de 21,380 km în 
1 h. 11:12,0. Pe ' - - -
lianul "e’-'-rini.

FOTBAL

CICLISM

Cinci zile înaintea campionatelor 
europene de tenis de masă

• Ultimele știri dim capitala-gazdă : Budapesta • Reprezentanții neștri părăsesc 
Capitala mîine • Sido indisponibil ?

de organizare și cu alți jucători mai 
cunoscuți- SIMPLU FEMEI: sfertul I: 
Haydon, Mathe, Marosvolgy, Pitică, 
sfertul II : Kerekes, Rougagnou, 1 lar
vanova; sfertul III: Mosoczi, Sagi 
II. Tegner; sfertul IV: Zeller, lava
nova, Karpati, Romanaskaite ; sfertul 
V: Koczian, Grafkova, Rodel ; sfertul 
VI : Elliot, Rowe-Collins, Golopența; 
sfertul VII : Lantos, Tompa; sfertul 
VIII: Rozeanu, Graf. SIMPLU BĂR
BAȚI : I : Berczik, Paskavicius, Root- 
hooft; II: Reiter, Bubony, Tereba, 
Leach; 111: Foldy, Harasztosi, Doli- 
nar, Kennedy, riarangozo, Saunoris; 
IV: Stipek, Peterffi, Hrbud, Csender; 
V: Gantner, Gyetvai, Amouretti, Mar- 
kovic II, Freundorfer ; 
Rhodes: VII: Schneider, 
Wegrath, Caffiero, Pesch ; 
Wihnanovski, Agopian.

■ In ceea ce privește _ 
sorți pentru proba pe echipe bărbați, 
forul romîn de specialitate a făcut o 
întâmpinare către comisia de organi
zare a campionatelor europene și către 
Federația Internațională de tenis de 
masă, solicitînd trecerea formației noa
stre din grupa B în grupa A. Așa cum 
am mai arătat tragerea inițială la 
sorți ne nedreptățește flagrant pen
tru că în seria echipei romîne se atlă 
și reprezentativa maghiară, favorita 
nr. I a competiției, în timp ce în cea
laltă serie singura echipă mai bună 
este cea cehoslovacă. Aducerea echipei 
noastre în serie cu Cehoslovacia ar 
fi echitabilă și ea ar duce la o mai 
reală echilibrare a valorilor. Cererea 
federației noastre urmează să fie luată 
în discuție în ședința comisiei de or
ganizare care va avea loc înaintea în
ceperii competiției.

■ Loturile noastre au terminat pre
gătirile. Echipele formate din Angelica 
Rozeanu, Ella Zeller, Geta Pitică, Mar
ta Tompa, Maria Gavrilescu, Gant
ner, Reiter, Harasztosi, Pesch și Bu
jor vor părăsi Capitala miercuri la 
prînz cu trenul, urmînd să sosească la 
Budapesta joi dimineață. Reprezenta
tivele romîne vor fi însoțite de antre
norii Victor Vladone și F. Paneth, con
ducătorul delegației fiind secretarul 
general al federației Sever Dăneț.

■ De la Budapesta ne parvine ști
rea că participarea lui Sido este ne-

a 
la

Cîteva zile încă și se va da startul în primul campionat eu
ropean de tenis de masă. Pînă duminică, prima zi a acestei impor
tante competiții, mai sînt doar ci nci zile și dacă participanții țări
lor de pe bătrînul continent și-au terminat antrenamentele, la Bu
dapesta, locul de desfășurare, pregătirile continuă cu febrilitate...

- ■ Toate întrecerile europenelor vor 
avea loc în cunoscuta sală Sportcsar- 
nok amenajată special și care poate 
găzdui un număr de 2400 de specta
tori. Meciurile se vor desfășura pe 11 
mese, jocurile fiind conduse de 50 de 
arbitri selecționați dintre cei mai buni 
specialiști în materie. Interesul publi
cului budapestan este foarte măre și 
faptul că pentru finale s-au vîndut de 
pe acum toate biletele este destul de 
elocvent. De altfel și pentru celelalte 
zile mai sînt puține bilete.

Pe întreaga durată a campionatelor 
va fi organizată o expoziție, unde se 
vor găsi timbre comemorative, insig
ne, programe și diferite alte lucruri 
legate de acest eveniment și de tenis 
de masă în general-

Organizatorii au luat măsura ca 
toti concurenții străini să fie cazați 
la hotelul „Palas", care va deveni 
pentru 10 zile un adevărat centru de 
întâlnire al celor, mai buni jucători și 
specialiști de tenis de masă de pe con
tinent.

■ Cele șapte probe ale concursului 
vor fi dotate cu diferite premii prin
tre care se remarcă „Cupa București" 
la echipe femei, cupă oferită de torul 
romîn de specialitate, „Cupa Buda
pesta", (echipe bărbați), oferită de 
federația maghiară de tenis de masă, 
în timp ce pentru probele individuale, 
cupele vor fi donate de forurile ceho
slovac și suedez.

■ Marea competiție a tenisului de 
masă european a trezit un interes deo
sebit și printre pasionații acestui 
sport din alte țări. De pildă, la Buda
pesta va sosi pe durata campionatelor 
și un grup de excursioniști sovietici.

ZAHARIA BUJOR

iar din București și-au anunțat sosi
rea vreo 50 de turiști romîni. Acest 
grup va sosi în capitala R. P. Un
gare duminică, în cadrul unei excursii 
organizată, de O.N.T. Carpați în cola
borare cu revista ,,Stadion". Grupul va 
cuprinde, pr.intre alții, și un număr 
masiv de ziariști (aproximativ 15), (Joi 
fotoreporteri, uh radio-reporter, un 
regizor și un operator de la studioul 
cinematografic „Alexandru Sahia" etc.

■ Intr unul din numerele trecute am 
anunțat capii de serie ai campionatu- 
lu. Âstăzi sîntem în măsură să re
venim cu unele amănunte privind pro
bele de simplu. In rândurile ce ur
mează vom da fiecare sfert în ordinea 
de sus în jos a tablourilor probelor, 
cu favoritul principal fixat de comisia

locul doi s-a clasat ita-

• Sîmbătă, noua e- 
chipă a iui Manchester 
United și-a făcut de
butul In campionatul 

ligii făcînd meci nul cu Nottin
gham Forrest : 1—1. Intîlnirea a fost 
precedată de o scurtă ceremonie pentru 
comemorarea celor 8 jucători «are au 
pierit în accidentul de la Munchen. Cu 
acest prilej, Dușan Blagevici președin
tele clubului Steaua Roșie Belgrad — 
ultima adversară a fostei echipe a lui 
Manchester — a prezentat c plachetă 
comemorativă ’, elogiind pe jucătorii dis
păruți. In clasamentul ligii, Wolver
hampton își menține avansul de 5 
puncte după victoria cu 5—1 asupra lui 
Birmingham. Preston și-a apărat cu suc
ces tocul doi în fața lui Luton Town, pe 
care a învins-o în deplasare cu 3—1. 
Cum West Bromwich n-a făcut decit 
meci nul cu Bolton (2—2) ordinea frun
tașelor a rămas intactă : Wolverhampton 
46. Preston 41, Luton și West Brom
wich 38.

REIMS SINGUR IN FRUNTE
• Etapa a 25-a a campionatului fran

cez a adus succes pe toată linia pentru

echipa din Reims. Intr-adevăr, victoria 
acesteia pe teren propriu cu 4—1 în fața 
lui Marseille a fost completată cît se 
poate de fericit de înfrîngerea lui Mo
naco în deplasare la St. Etienne. Actua
la campioană a cîștigat cu 2—1. Astfel, 
Reims este acum singură în fruntea 
clasamentului cu 35 puncte, Monaco ră- 
mînîr.d cu 33 puncte. Urmează Angers 
31 Nîmes și St. Etienne 30. Alte rezul
tate : Toulouse—Sedan 2—1, Beziers— 
Lyon 1—1, Nîmes—Lille 2—0, Angers—Ra
cing 0—0, Lens—Valenciennes 2—0. Nice 
—Sochaux 4—3. Ales—M'etz 1—0.

REAL IN SEMIFINALELE CUPEI 
CAMPIONILOR

• Jucînd pentru sferturile de
ale Cupei Campionilor Europeni 
Madrid și F.C. Sevilla au făcut 
nul : 2—2. Cum întâlnirea din tur 
nise cu 8—0 echipei din Madrid ____
se califică pentru semifinalele competi
ției. După cum se știe, pînă acum s-a 
mai calificat Manchester United, cele
lalte două semifinaliste trebuind să fie 
desemnate de meciurile retur Milan— 
Borussia 1 la Dortmund) și Vasas— 
Ajax (2—2’ la Amsterdam).

NICI O VICTORIE IN DEPLASARE 
IN CAMPIONATUL ITALIAN

• In. etapa a 22-a a campionatului ita
lian nici o echipă nu a pierdut pe te
ren propriu. La Padova s-a desfășurat 
derbiul etapei. Echipa locală a terminat 
la egalitate cu fruntașa clasamentului 
Juventus : 1—1. Nici Milan n-a putut 
trece de Internazionale (2—2), Atalanta 
de Udinese (1—1) iar Torino de Bologna 
<0—0), Genova, în lupta pentru evitarea 
zonei „lanternei" a întrecut cu 4—2 pe 
Roma. Celelalte meciuri s-au terminat 
cu victorii la diferențe minime : Spal- 
Sampdoria 1—0, Verona—Napoli 4—3. 
Fiorentina—Lanerossi 2—1, Lazio—Ales
sandria 2—1. In clasament, conduce Ju
ventus cu 34 p. urmată de Padova cu 
29 p. și Fiorentina 27 p.

finala 
Real 
meci 
reve
neai

• Sîmbătă, reprezen
tativa de rugbl a Aus
traliei și-a încheiat tur
neul în Insulele B^Ma-

niice, jucînd la Cardiff cu o puternică 
selecționată britanică : Barbarians. Gaz
dele au învins cu 11—6. In felul acesta 
australienii încheie cu un bilanț nega 
tiv turneul lor în Marea Britanie, cîști- 
gînd numai 13 partide, fața de cele 15 
pierdute și două egale.

• La Gottwaldow au
TEMK MACA sfîrșit campiona-
1141110 Ut hIAoA tele de tenis de masa

ale Cehoslovaciei. Com
petiția a constituit o ultimă verificare 
a reprezentativei țării în vederea cam
pionatelor europene de la Budapesta. 
Iată numele noilor campioni : simplu
bărbați : Vyhnanovsky — care a învins 
în finală pe știpek cu 3—0. La simplu 
femei. Tiuskova a întrecut pe Grafkova 
cu 3—1. La dublu mixt, perechea Știpek 
— Grafkova a dispus de Vyhnanovsky— 
Truskova cu 3—2. La dublu bărbați ti
tlul a revenit perechii Știpek—Vyhna- 
novsky iar la dublu femei perechii Gra<- 
ko va—Truskova.
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ÎNTREBAREA Nr. 1
(5 puncte)

Care sînt ramurile sporturilor 
naeticeT

ÎNTREBAREA Nr. 2
(10 puncte)

După cum știți, există 
ta rivalitate fotbalistică 
mo București și C.C.A. 
nat, aceste echipe se întîinesc 
regularitate, în tur și retur. Ne ou- 
*eți spune de cite ori s-au întîlnlt 
pînă acum în Cupa R.P.R. șl ce re
zultate s-au înregistrat ?

ÎNTREBAREA Nr. 3

țâri, susținut de reprezentativa noas
tră în 1949, și-a făcut debutul interna
țional un atlet care a ajuns apoi re
cordman al lumii ?

Despre cine e vorbă ?

o pasionan- 
între Dina- 
In campio- 

cu

<15 puncte)

In cadrul unui meci atletic inter-

CUPON DE CONCURS 
Nr. 6 (etapa a 11-a)
ȘTII SPORT ?

SPOITUL POPULAR nr. 3161

VI : Vogrinc,
Melstrom,

VIII : Sido,

tragerile la

sigură deoarece cunoscutul jucător 
suferit zilele trecute un accident 
genunchi .

J. COMARNISCHI

Vizita 
delegației guvernamentale 

și de partid a R. P. Ungare 
in țară

Membrii delegației guvernamentale 
P. Ungare înși de partid a R. P. Ung.are în 

frunte cu tovarășul Kâdăr Jâtxxs și 
persoanele care îi însoțesc au părăsit 
duminică noaptea Capitala plecînd în- 
tr-o călătorie de citeva zile prin țară. 
Membrii delegației sînt însoțiți de 
tovarășii : Petre Borilă, membru al 
Biroului Politic al C.C. .îl P.M.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri, acad. Al. Bîrlădeanu, membru al 
C.C. al PjM.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Aurel Mătnă- 
șan, adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, și Ion Popescu, ambasadorul 
R. P. Romîne în R. P. Ungară.

Luni dimineață solii poporului frate 
maghiar au sosit la lași. Peste 30.000 
de oameni — muncitori din fabricile 
ieșene, țărani muncitori din comunele 
învecinate, intelectuali, student! — au 
venit în întîmpinarea oaspeților um- 
plind peronul și piața gării. Steagurile 
romînești, maghiare și flamurile ro
șii, pancartele pe care erau înscrise 
urări de bun sosit, entuziasmul zecilor 
de mii de oameni ai muncii, toate 
exprimau bucuria întâlnirii cu solii 
poporului frate, tovarăș hi lupta și 
munca de făurire a socialismului.

In gara Iași oaspeții au fost is- 
timpinați de tovarășii Dumitru Gheor
ghiu, membru supleant al C.C. al 

prim-secretar al comitetului 
Constantinregional Iași al P.M.R., 

Mister, președintele sfatului popular 
regional, Emil Mazilii, prim-secretar 
al comitetului orășenesc lași ai 
P.M.R., și Octav Iliescu, președintele 
sfatului popular al orașului. Potrivit 
vechii tradiții conducătorii poporul te 
maghiar au fost întâmpinați ou piine - 
și sare.

Im piața gării, la so-sirea oaspețite^^ 
a avut loc un entuziast miting.

Pe străzile lașului, sărbătorește îm
podobite, o mare 
a ieșit să sa tete 
lui maghiar.

mulțime de oameni 
conducătorii poporu-

;»

membrii delegațieiDupă amiază, 
guvernamentale a R. P. Ungare au 
sosit in orașul Roman, indreptindu-se 
spre Tg. Mureș. La trecerea pria 
gara Bacău mii de oameni ai munci 
au făcut o entuziastă manifestație de 
prietenie delegației 
de partid a R. P.

guvernamentale și 
Ungare.

Echipa Mină ne volei dmo bucurești 
la Budapesta
ocazie s-au evidențiat Doina Ivănesca 
și junioara Georgeta Ozun, care a î|^M 
locuit-o pe Tineta Pleșoianu.

Dinamovistele susțin astăzi o nouâ 
întîlnire, probabil cu selecționata Bu
dapestei, urmînd ca vineri să se îna
poieze în țară.

învingătoare
In cadrul turneului pe care-1 între

prinde la Budapesta, echipa noastră 
campioană Dinamo București a sus
ținut duminică primul meci, jucînd în 
compania echipei uzinelor Ganz. Bucu- 
reștencele au desfășurat un joc valo
ros și au cîștigat cu 3—1 (15—13, 
11—15, 15—5, 15—8). Cu această

Calendarul international al fotbaliștilor noștri
• Meciuri cu Berlin la 1 iunie și cu Ungaria fa 26 octombrie Ia București
• Tratative pentru întâlnirile cu U.R.S.S. și R.D.G. • Ditnamo Moscova în mai 

vară în U.R.S.S.

I

și R.D.G. 
la București • Patru echi pe rommești în

Anul acesta, fotbaliștii noștri vor susține numeroase întîlniri interna
ționale, de al căror program se preocupă în momentul de față federația 
de specialitate. La alcătuirea calendarului internațional pe 1958 și 1959, fe
derația ține seamă de faptul că programului casripionatului trebuie să i 

se asigure continuitate și regularitate.

la București, B și tineret la Moscova) 
între 15 mai — 15 iunie 1959.

ROMINIA—UNGARtA LA 26 OC
TOMBRIE LA BUCUREȘTI

In calendarul interțări, federația a 
înscris ca prim meci cel cu Ungaria, 
pentru care s-a ajuns la un acord asu
pra datei : 26 octombrie. Reprezentati
vele A și de juniori se vor întîlni la 
București, iar echipele B și de tineret 
la Budapesta.

In rest, tratativele sînt în curs. Ast
fel, federația noastră tratează 4 jocuri 
cu R. D. Germană: echipele A și ju
niori în R.D.G., echipele B și tineret 
în R.P.R. Pentru aceste întîlniri, forul 
nostru a propus data de 28 septembrie 
și se așteaptă răspunsul federației de 
specialitate din R.D.G. Pentru luna 
decembrie, la una din datele propuse 
de noi (19. 21 și 26) sînt perspective 
pentru perfectarea unei întîlniri inter
naționale la Cairo. In sfîrșit, la capi
tolul meciurilor interțări trebuie adău
gate și tratativele petdru întîlnirile cu 
ro-i—zentativ-'ie U.R.S.S. (A și juniori

LA 1 IUNIE: BUCUREȘTI—BERLIN
Federația romînă proiectează și 

cîteva jocuri inter-orașe. Tratativele 
sînt foarte avansate pentru perfectarea 
jocului București—Berlin la 1 iunie, 
cînd echipele A și juniori vor juca la 
București. iar echipele de tineret la 
Berlin. Se așteaptă confirmarea datei 
din partea forului german. De aseme
nea, este ca și definitivată partida 
Tirana—București la 29 noiembrie la 
Tirana, In schimb, tratativele sînt 
în curs pentru două jocuri la Wroclaw, 
în Polonia, a unei echipe sau selecțio
nate de oraș Ia nivelul categoriei B.

și Progresul—Voivodina Novisad la 
5 martie la București). Astfel. Dinamo 
Moscova va evolua la București între 
12 și 26 mai, în compania unor echipe 
care urmează să fie desemnate. Două 
echipe de categoria A vor juca în 
U.R.S.S., una între 25 mai — 3 iunie, 
alta între 25 iunie — 10 iulie, iar 
două echipe de categoria B vor susține 
cile trei jocuri tot în U.R.S.S. Intre 26 
iulie — 8 august. Calendarul va fi 
completat la acest capitol cu meciurile 
din „CUPA DUNĂRII" și — proba
bil — cu alte întîlniri, pentru care 
s-au primit oferte, aflate în studiul fe
derației.

C.C.A. PLEACĂ MIINE LA SOFIA

DINAMO MOSCOVA LA BUCUREȘTI

In sfîrșit, au fost perfectate întîlniri 
intercluburi, în afara celor cunoscute 
(Levski—C.C.A. la 1 martie la Sofia

In vederea jocului de sîmbătă cu 
Levski. lotul de jucători al C.C.A. 
urmează să plece mîine cu avionul la 
Sofia. Fac deplasarea următorii jucă- 

” ’ Cepulschi A-
V. Dumitrescu, 
Cacoveanu. V. 

Alexandres cu.
Constantinescu

'ori : Totna, Voinescu, 
polzan, Dragomirescu, 
Onisie, ~ 
Moldovan.
Za vodă 1, 
(Zavodă II 
tOrt’Ct»4.'

Bone. Jenei,
Constantin, 
Tătaru și 
este nerestabilit și în tra- 

s ■ -
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