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Mîioe9 cu toții PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA!

FOTB4I
• C.S.U. Timișoara în Iugoslavi»

Organ al Uniunii de cultura tizicd și sport din R. P. Romînd

Prag de mare sărbă
toare pentru întreaga’ 
țară!... M>lne, din pri-i 
inele ceasuri ale dinii-; 
nefii, oamenii muncii' 
din patria noastră se i

: vor întâlni în fața ur-1 
nelor pentru a-și înde-)' 
plini înalta îndatorire® 

cetățenească. Din nou, nenumărate^ 
grupuri de tineri și vîrstnici se vor» 
prinde de mină intrînd în hore, din v 
nou pe străzile marilor orașe, pe z 
ulițele satelor va răsuna cîntecul. Zțua'i . KIIȚT VII1 
alegerilor se va transforma într-o en- J ANUL XIII Nr. 3163 
tuziastă sărbătoare.- T

In această zi, poposind la orioarc i 
centru de votare, zăbovind în mijlo-1 
cui alegătorilor sau < 
F.D.P.. vom revedea

r» dintre cei cărora le aplaudăm — pe v 
stadioane - 
dîrzettâa cu 
echipei lor. 
sportului și 
fruntași și 
ror muncă 
oameni care în întreaga campanie e- 7/ preocupat de problemele sportive, rea- 
lectorală și-au adus modesta dar pre-sint dintre cele mai frumoa- 
țioasa lor contribuție la întâmpinarea A se Un astjel de exemplu U o[eră Sfa- 
cu cinste a zilei de 2 Martie. Mii//, . . r n ■ a i ka• ... .... ... .. &tul popmar al Regiunii Autonome Mu-și mu de sportivi si activiști spor- r °
tivi core fac parte din consiliile F.D.P. ^hiare; tribuna de beton recent con- 
au depus o intensă activitate ca agita- j siruită pe stadionul „23 August" din

* Simbătă 1 martie 1958 * 8 pagini 25 bani

sprijinul
- măiestria" sportivă ^lSfCltlll UI DODII 1(1V 
care luptă pentru victoria )) “ ’
Vom revedea maeștri ai a Sprijinul Sfaturilor populare in dez- 
niaeștri emeriți, sportivi a voitarea bazei materiale a mișcării 

începători, activiști a că- j» sportive este deosebit de prețios. Pre- 
o prețuim atît de mult; /utândem unde Sfaturile populare s-au

cu cinste a zilei de 2 Martie. Mii li, . . a < M• ... .... ... .. ^tul poputar al Regiunii Autonome Muși fîin de sportivi și activiști spor- . r °
tivi vuit i«v |/a. rc um WHoriKvit; 1 .v*.r. \we»------- ----------- —-

au depus o intensă activitate ca agita- jj siruită pe stadionul _ di..
tori, au sprijinit campania de alegeri. ! Mures _ pe care o puteti uedea

variate sînt și for-1 
sportivii și activiștii Z

Numeroase și 
mele în care 
sportivi și-au 

t-^pentru această 
didatii F.D.P. 
lui. De la Oțelul Roșu am primit știri )' 
despre frumoasele succese în produc- S 

•e realizate de sportivii uzinelor în
instea alegerilor, din Ploești am» 

aflat despre interesantele demonstrații V 
sportive organizate de un grup de iu 
elevi în Tîrgșorul Nou. la Baia Mare j 
a fost introdusă pentru prima oară« 
în regiune gimnastica de producție, S 
în București dr. O. Troianescu a sus- 
ținut simultane la șah, etc. 
exemplelor poate astfel continua 
zeci și 
gerilor.
bucurat 
cinstea 
în majoritatea lor cu 
sau 
perioadă, t.» .u.«.<.»..« u _ ... ■
compeuțnlor m aer tâber, s-ou desfă-|de cuvin(e să cunoașlem astfel de 
șurat nenumărate întreceri sportive ggînduri ale unei tinere care în anii
care au angrenat zeci de mii de ti- Hregimului democrat-popular își vede
neri si vîrstnici din centrele de regiu- 3)îmP^n".e visuri pe care nici n-ar fi* i/M n z-l : i — rv..__ — a  * . t

HFruntașă la învățătură, avînd 
))) examenele trecute cu „foarte

in fotografie — constituie unul din 
manif^s’at dragostea ^roadele ajutorului permanent dat de 

iA, înc.cderea în can- ^Sfatul popular regional.
— candidații poporu- ll

(Foto: V. ARNAUTU)

l

TIMIȘOARA 28 (Prin telefon), s 
Simbătă, C.S.U. joacă in localitate cu 
Jiul Petroșani. La 4 martie, echipa stu
denților va pleca in Iugoslavia peru- 
tru citeva jocuri: la 5 martie in lo* 
calitatea Zrenjanin, la 7 martie l<r. 
Pancovo și la 9 martie probabil lă 
Subotița.

(Al. Gross, — corespondent)*

VOLEI
•Au fost fixate dotele meciuri
lor cu reprezentativa teminhtâ£ 

a R. 0. Germane

După cum se știe, peste puține zilt 
se va desfășura in Capitală prima par
tidă internațională de volei a anului. 
Reprezentativa noastră feminină t>« 
intilni simbătă 8 și duminică 9 mar
tie in sala Floreasca echipa Republicii 
Democrate Germane, Al treilea meci 
dintre aceste formații va avea loc marți 
ll martie la Orașul Stalin.

In acest număr:
PAG. 2 : Silvicultura și vînă- 

toarea, de C. I. Popescu, ad
junct al ministrului Agriculturii 
și Silviculturii.

PAG. 3 : Sfaturile populare, 
factor activ în necontenita dez
voltare a mișcării sportive.

PAG. 4 : Primele jocuri ale tur
neului internațional de hochei 
pe gheață.

— Mîine la Budapesta începe 
prima ediție a campionatelor 
auropene de tenis de masă.

PAG. 5: Programul returului 
campionatului categoriei A la 
fotbal.

PAG.
natele 
gheață.

PAG.
Ungară 
natut mondial de haaădai de 
sală.

Pentru prima oară în fața urnelor
I In viața noastră, zilele nu mai trec monotone, lipsite de conținut, juniori Ia box — Ia categoria grea_

Kll.l ... I..* ---------------------------- --------------- ---------- - -------- {n anu| 195? Despre drepturife« tj.

neretului și ale femeilor în regimul 
trecut, i.a vorbit îndelung mama sa, 
muncitoare la fabrica „Ocska Terezia". 
Drepturile adevărate care stau la baza 
vieții noastre noi, le-a cunoscut sin
gur și s-a bucurat de ele de-a lungul 
anilor. Mîine Mihai Peiti își va exer
cita pentru prima oară și dreptul de 
vot.

Sînt doar cîteva însemnări despre 
gîndurile celor care din primele cea
suri ale dimineții de mîine vor porni 
cu dragoste și entuziasm spre centrele 
dc votare, pentru a acorda primul lor 
vot candidaților F.D.P. — candidații 
poporului.

ca altădată. Nici nu lasă în urmă speranțe deșarte și dorinți neîm
plinite. Sînt zile pline de bucurii de care ne amintim cu drag de 

Șirul V fiecare dată. Și totuși sînt zile a căror amintire stăruie mai mult 
cu A decît altele, zile a căror puternică imagine n-o destramă nici trece- 

am- rea anilor.
s-au .. .. A\ „Aștept cu 

111 ;«și desigur cu 
dotate //pentru prima

,CUPA F.D.P “ Mzenta în fața
CUPA DEPUTATULUI". Intr-o (<tânăra Lucia

nu întotdeauna favorabilă «de,ntă >n anul III la Chimie. Ni se pare

sute de acțiuni inchm.ate 
De cel mai mare succes 
competițiile organizate 
alegerilor, competiții

cea mai mare nerăbdare 
aceeași emoție ziua cînd 
oară în viață mă voi pre- 
urnei" — ne-a declarat 
Cobirzan din Cluj, stu-

îndrăznit să și Ie făurească în trecut, 
toate 

bine",

toare a țării. Ei au aflat, din povesti
rile pă. iuților, crîmpeie din viața grea, 
umilitoare, întunecată pe care aceștia 
au dus-o în anii tinereții lor și știu să 
prețuiască zilele de astăzi. Corespon
dentul nostru din Sighișoara, Ion Tur- 
jan, ne-a relatat frinturi din discuția 
avută cu unul dintre cei mai cunoscuți 
sportivi din localitate, căpitanul echi
pei de fotbal „Locomotiva", tînărul 
Ion Mirșan. „Voi da votul meu can
didaților F.D.P. cu toată încrederea, 
cu toată dragostea 
tru viața plină de 
trăiesc astăzi".

Masa sportivilor 
prinde mii și mii . -,____
naționalităților, conlocuitoare. In rîn- 
durile membrilor U.C.l’.S., sînt cu
prinși numeroși tineri germani, unguri, 
sîrbi etc. In întreaga viață socială,’ 
culturală și economică a țării, tuturor 
acestor oameni Ii s-au acordat drepturi 
egale. Mîine. ei se vor alătura celor
lalți oameni ai muncii din țara noas
tră și voi porni cit entuziasm spre, 
centrele de votare pentru a-și îndepli
ni această înalta îndatorire cetățeneas
că. Despre aceste lucruri și despre bu
curia pe care o încearcă în pragul unui 
at't de însemnat eveniment în viața 
unui tînăr care a împlinit 18 ani, a 
voi bit cu multă însuflețire — cores
pondentului nostru A, Dincă — handba- 
lista Gherhild Domocoș din Orașul 
Stalin, absolventă a liceului mixt ger
man, care a mărturisit dorința ei 
de a fi printre primii cetățeni care 
se vor prezenta mîine la centrul de vo
tare din circumscripția electorală oră
șenească 115 unde candidează tova
rășa Georgeta Petrescu, o destoinică 
funcționară la Sfatul popular orășe
nesc. y

La Timișoara, coiespondentul nostru 
A. Gross a avut o discuție de-a dreptul 
emoționantă cu un alt tînăr care se va 
prezenta . mîine pentru prima oară în 
viața lui în fața urnei: muncitorul 
Mihai Peiti de Ia fabrica de conserve 
din localitate, cunoscut și apreciat și 
pentru realizările sale sportive dintre 
care la loc de frunte se situează cuce
rirea titlului de campion republican de

7 : Au început campio- 
mondiale de hochei pe

8 : R. P. Romînă și R. P. 
la egalitate în campio-

ne, din raioane, din cele mai înde-» 
părtate sate și comune. ®

Acești oameni care și-au sporit e- U Lucia Cobirzan — ne relatează cores-, 
întîmpiina alegerile // pondentul nostru Emil Bocoș — este 
cît mai multe suc- * 
și pe terenurile de ’ 
îndeplinit o îndato-'j 
se prezenta mîine .1 

în fața urnelor de vot. Dragostea și j 
entuziasmul cu care ei au muncit -j 
pentru obținerea fiecărei victorii, sînt ' 
puternice mărturii ale înaltelor caii- ) 
tăti de cetățean pe care 1- ........
astăzi la sportivii patriei noastre.

Ei știu că fiecare candidat F.D.P. ( 
este un om de nădejde, cinstit și 1 
devotat care va lupta și va munci/, 
cu toate forțele sale pentru ca șira-' 
gul victoriilor noastre să fie mai )1 
numeros, mai strălucitor. De aceea,(( 
ei vor da cu dragoste votul lor. 
candidaților F.D.P., candidații po-i 
porului. /)]

MIINE, cu toții LA VOTI 'a

^fej/rturile pentru a 
l*^We la 2 Martie cu 

cese în producție 
sport, mai au de 
fire: aceea de a

le întâlnești Acj(

o sportivă cunoscută și apreciată, care 
practică tenisul de masă 
din cele mai bune.

Mîine dimineață, Lucia 
porni alături de ceilalți 
Clujului spre centrul de

// preună cu părinții mei — ne-a 
țjtînăra sportivă clujeanca — 

cit dragoste votul meu 
F.D.P., Eugen Micloș un harnic mun
citor la Panificație".

De neuitat va răniîne ziua de mîine 
și pentru alte mii și mii de tineri spor
tivi printre care talentații juniori ai 
echipei de fotbal a uzinelor „Qțelul 
Roșu": lăcătușul Dumitru Corneanu, 
laborantul Ion Cioarcă, electricianul 
A. Ernest, lăcătușul Ion. Schuch, tineri 
care așteaptă cu nerăbdare ziua de 
mîine cînd își vor da votul cu toată 
încrederea candidaților F.D.P.

Sportivii patriei noastre, tineri mun
citori în fabrici sau pe ogoare, se bu
cură astăzi din plin de viața înflori-

cu rezultate

Cobirzan va 
cetățeni ai 

votare. „Im- 
spus 

voi da 
candidatului

și recunoștința pen. 
bucurii pe care o

patriei noastre cu
tie tineri aparținînd

In ioaiă (ara 
numeroase

SUCEAVA — In zilele de 22 și 
23 februarie a avut loc la Vatra 
Dornei un concurs de schi interre
gional dotat cu Cupa „2 Martie". 
Au luat parte reprezentanții regiuni
lor Suceava și Bacău. Rezultatele 
tehnice: 15 km. seniori Dumitru 01- 
teanu (Suceava), 5 km. juniori — Mir
cea Grossu (Suceava). 10 km. senioare
— Maria Bucur (Bacău); coborîre ju- • 
niori — Virgil IȚpeîchi (Suceava), 
coborîre junioare — lolanda Lăză- 
reanu (Bacău); slalom special ju
niori ■— Adrian Odochian (Suceava), 
slalom special junioare — lolanda 
Lăzăreanu (Bacău), ștafeta 4 x 10 
km. băieți — Suceava, ștafeta 3x5 
km. fete — Suceava. Cupa „2 Mar
tie" a revenit reprezentanților regiu
nii Suceava care au totalizat 54 pct. 
față de 84 realizate de reprezentan
ții regiunii Bacău. (Virgil Haiu
— coresp.)

competiții
ța P.S. I. Cel mai bun juca to al
turneului: Ghertinișan (T.C.H.'.

• •

ORAȘUL STALIN — Comisia re
gională de schi a organizat z'telo 
trecute în Postăvar un reușit cot»- 
curs de schi rezervat sporlivilor cla
sificați în 
pătorilor. 
Sulinasu" 
de tineri 
lectivelor 
lin. Sibiu

După ce au verificat dacă sînt înscriși in listele de alegători, cicliștii 
Constantin Dumitrescu ș< Constantin Moiceanu discută cu tovarășii Valeriu 
Petrescu și Gh, Georgescu agitatori din raionul I. V. Stalin

(Foto; G. DUMITRU)

BUCUREȘTI — Miercuri seara în 
sala Recolta a luat sfîrșit competi
ția de volei dotată cu Cupa „2 Mar
tie". Trofeul pus în joc a revenit 
formației T.C.H. care a întrecut în 
ultimul meci pe Voința PS. II cu 
2—0 (15, 15). In celălalt meci I.T.B. 
a întrecut Voința P.S.I cu 2—1 (15—1, 
8—15, 15—12). In continuare s-au 
clasat Voința P;S. II. I.T.B. și Voin-

categoriile 11. III și ineă- 
Concursul dotat cu Cuoa 
a atras un mare număr 
(96), reprezentanți ai co-' 
sportive din Orașul S a- 
și raionul Codlea

Rezultatele înregistrate: 
riaș — juniori: Gh. Văcarii 
junioare: L. Cristoloveanu 
seniori cat. II: I. Secui 
categoria a IlI-a — N. 
Rîșnov), senioare: Crista 
(Olimpia), fond — juniori: 
nea (Tractorul), seniori: M. 
(Voința). Pe echipe primul 
revenit sportivilor din centrul 
schi Dinamo care au acumr» at 
pct. S-au clasat în ordine 
Sibiu 141 pct.. Tractorul Orașul Sta
lin 145 pct., F.S. Rîșnov 154 pct și 
„Carpați" Orașul Stalin 260 pct. 
(C. Gruîa — coresp.)

slalom u-
(Dinamo),
(Dinamo),
(Dinamo),

Bucșa (F.S. 
Zbîrcoa
I. Mi-
Dri șea

a 
de 
94

Vo nț*

loc

Sportivi și sportive
Prezentati-vă cu toții în fața urnelor de vot 
Votați cu încredere candid ații F. D. P. — 

candidații poporului.

OȚELUL ROȘU — Colectivul spor
tiv Metalul din orașul nostru a or-* 
ganizat mai multe întreceri dotato 
cu „Cupa Deputatului", 
cursurile 
tenis de 
tivi din 
Glimboca, 
profesională 
baschet întrecerea

La con- 
de baschet, volei, șah și 

luat parte spor- 
Recolta Zăvoi* 

Metalul, 
localitate.

a fost câștigați

masă au 
colectivele

Voința, 
din

Șo-
La

(Continuare in pag, 2J



Silvicultura și vinătoarea
’ Constituția Rtguoiiciî Populare Ro
mine care consfințește cuceririle po
porului muncitor din patria noastră, 
stabilește că pădurile aparțin sta
tului ca bun comun al întregului 
popor.

Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii, prin Departamentul Silvicultu
rii, gospodărește toate pădurile ță
rii, în vederea punerii în valoare a 
produselor pădurii și a dezvoltării 
tuturor fu cțiunilor sale.

Spre deosebire de trecut, azi gos
podărirea pădurilor urmărește pe de 
o parte acoperirea nevoilor perma
nente de lemn ale economiei naționa
le, prin cea mai bună valorificare a 
producției pădurilor, iar pe de altă 
parte realizarea integrală a celor
lalte funcțiuni pe care trebuie, să le 
îndeplinească pădurile noastre îr. dez
voltarea economică a țării.

Prin H.C.M. 114/1954 privind zona
rea funcțională a pădurilor din P.P.R., 
se manifesta concepția nouă după care 
trebuie să se călăuzească folosirea ra
țională a păd 
hotărî ri, toate 
se împart în două grupe mart și 
anume: grupa I , denumită , grupa 
pădurilor cu ral de protecție deose
bit", și grupa a Il-a, denumite „grupa 
pădurilor de protecție și producție". 
Pădurile din grupa 1 se împart în 
5 zone din punct de vedere al ro
lului pe care trebuie să-l îndepli
nească: Zona I păduri de protecția 
apelor, zona a II-a păduri de protec
ția solului contra eroziunilor, zona 
a 11 I-a păduri de protecție contra 
factorilor climaterici dăunători, zona 
a IV-a păduri de interes social și 
zona a V-a păduri monumente ale 
naturii și rezervații pentru proiecția 
faunei cinegetice.

Pădurile încadrate în zona a V-a, 
adică pădurile „Monumente ale na
turii și rezervații pentru protecția 
faunei cinegetice", au ca scop pe 
de o parte rezervarea pentru cercetări 
științifice a unor suprafețe da pă
duri, 4 
Tntr-o anumită stare -a unor supra
fețe de pădure pentru protecția unor 
specii de vînat a căror existență și

înmulțire ar fi peri
clitată fără 
păduri, 
pen.ru 
debitului 
care 
instalațiile 
nicole.

Astfel, se prevede că

numeroase 
competiții

dezvoltarea sectorului vînătoresc, prin 
aceea că alături de una din cele mai 
puternice organizații de masă, Uniu
nea de Cultură Fizică și Sport, în 
complexul căreia se desfășoară o serie 
de activități apropiate prin natura 
lor de acțiunile vînătorești, se vor crea 
în mod cert, prin intermediul colecti
velor sportive, care se constituie în 
fiecare comună și din care vor face 
parte și vînătorul, noi puncte de spri
jin în ceea ce privește o mai bună 
gospodărire a vînatului.

In această ordine de idei, Direcția 
economiei vînatului, direcțiile și o- 
coalele silvice, care răspund de sec
torul vînătorii și pescuitului sportiv 
în apele de munte, sînt obligate să ia 
măsuri pentru a crea cît mai bune 
condiții pentru înmulțirea, dezvoltarea 
și ocrotirea vînatului și a peștelui în 
apele. de munte pe toate terenurile 
de vînătoare și pescuit în apele de 
munte, indiferent dacă fondurile res
pective fac parte din gospodăriile vî
nătorești speciale, sînt date în folo
sința A.G.V.R.S. sau școlilor silvice, 
sau sînt rămase în administrarea 
coaielor.

Această muncă de îndrumare 
control tehnic trebuie să îmbrace

pădurilor pentru 
economia vînatului. 
De asemenea, reie- 

rolul 
pe care-1 
îndeplinit 
ca organ 
însărcinat 
color.iza-

aceste de C. I. POPESCU
precum și
menținerea adjunct al ministrului Agriculturii se limpede 

i izvoarelor 
alimentează

salmo-
și Silviculturii

în vederea 
protecției cocoșilor de mesteacăn — 
specie de vînat amenințată de dis
pariție — se rezervă în locurile de 
rotire cîte o suprafață de cea. 300 
ha în ur.iăți amenajistice întregi, 
iar în locurile de rotire ale cocoșului 
de munte o porțiune de cca. 100 ha. 

pentru toate păstră- 
indiferent de instituția care 

administrează (M.A.S., M.I.B.C. 
A.G.V.P.S.), cîte o suprafață de 
100 ha în ace'e porțiuni de te- 
în care existența pădurii con-

Se maj rezervă 
variile, 
le 
sau 
cca.
•ren 
d’ȘoneaVă debitul izvom’ui respectiv, 
pru 4 î și cite o îișie de 400-500 ni 
Tn jurul fiecărei păstrăvării. Totodată 
s-a stabilit și regimul de gospodărie 
a acestor păduri, conform căruia pă- 
șunatul în pădurile din grupa 1 este 
complet interzis.

Așadar, pentru prima dată fn isto
ria gospodăririi silvice de la noi se 
recunoaște prin lege că pădurea are 
un rol protector și pentru existența 
vînatului.

Dar, în afară de faptul că u'.ele 
păduri prin condițiile 
sol, relief, expoziție, 
rescentă și ierbacee, 
prezintă pentru unele 
condiții deosebit de 
punct de vedere ecologic, trebuie să 
știm că viața — dezvoltarea și în- 
mu'țirea animatelor sălbatice care 
formează obiectul economiei vînatu
lui — este condițională în majoritatea 
cazurilor de prezența pădurilor.

Din cele 41 specii de vînat autoh
ton cu păr sau pene ce trăiesc 
teritoriul țării noastre, 24 specii 
petrec viața în cea mai mare parte 

__ _ _ ___ ___ i___ ,_ __ „ _ perimetrul pădurilor, 7 în spațiul 
iar pe de altă parte menținerea .gricol, 7 în spațiul acvatic și .3

Aceste relații între pădure și vî
nat scot în evidență însemnătatea

» '.lor. Potrivit acestei 
pădurile din RȚ’.R.

lor locale, de 
vegetație arbo- 
tratament etc. 

specii de vînat 
favorabile din

pe 
își 
în
a- 
în

zona alpină.

In ajutorul organelor sportive nou alese

O nouă problemă lămurită:
încasare a cotizațiilor

important 
are de 
M.A.S. 
de stat 

și cu ocrotirea, înmulțirea, 
rea, recoltarea și valorificarea vîna
tului și a peștilor din apele de 
multe.

Ca o consecință, întregul aparat 
silvic luptă ca pe lîngă o gospodă
rire rațională a pădurilor să reali
zeze și o gospodărire cît mai bună 
a vînatului, ca și a ----- ------- :l"
de producție legate

Ga să poată face 
cini, silvicultorii își 
cunoștințe temeinice 
biologiei vînatului, al exigențelor lui 
față de stațiune ele. In grija silyi- 
ciftorului față de pudre trebuie să 
se reflecte concret și permanent grija 
pentru condițiile de viață, de dezvol
tare și de ocrotire a vînatului. După 
cum vînatul nu se poate dezvolta în 
afara pădurii, tot așa și aparatul sil
vic nu trebuie să conceapă obligațiile 
și îndatoririle sale de serviciu fără 
problemele economiei vînatului.

In lumina acestor considerații, sar
cini importante revin direcțiilor și 
ocoalelor silvice și în ceea ce pri
vește gospodărirea vînatului nu nu
mai în păduri, dar și a celui ce 
sălășluiește în mediul agricol, acva
tic și alpin, indiferent de modul pu
nerii în valoare a fondurilor de vî- 
năiaare respective.

Ca să se înțeleagă mai bine im
perativul îndatoririlor ce stau în fața 
unităților silvice, trebuie să mențio
năm prevederile Decretului nr. 608 
din 26. XII 1957, -conform cărua 
A.G.V.P.S. (Asociația Generală a Vî- 
nătorilor și Pescarilor Sportivi) trece 
sub îndrumarea Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport, Ministerul Agricul
turii și Silviculturii având 
de a controla respectarea de către 
A.G.V.P.S. a normelor tehnice cu pri
vire la economia vînatului.

Intr-adevăr, prin această regrupare 
a organizațiilor vînăterești se profi
lează o îmbunătățire esențială în

(Urmare din pag. 1)

de sportivii de la Șc. profesională, 
la volei de cei de la Metalul-uzină, 
iar la șah învingă'.ori ac st de- 
semnați Ion Căjirușu și Lucia Ra- 
coveanu, elevi ai Șc. profesionala. 
(Iile Trandafir — coresp.)

tuturor ramurilor 
de pădure.
față acestor sar- 

însușesc mereu 
și în domeniul

sarcina

o-

Și 
o 

formă de colaborare din ce în ce mai 
-■-"■ă, mai largă și mai multilate

rală.
Condițiile din țara noastră indică 

posibilități foarte mari de dezvoltare 
a vînatului 
se cere însă din partea organelor 
vice, a organelor A.G.V.P.S., a 
nătorilor și pescarilor sportivi, ca 
se gîndească la vînat nu numai 
sezonul de recoltare a vînatului, 
permanent, pe linia creării de condiții 
pentru o hrană mai îmbelșugată, li
niște mai ales în timpul împerecherii, 
luptă necruțătoare împotriva braco
nierilor și a răpitoarelor.

Totodată, organele A.G.V.P.S. și 
toți vînătorii și pescarii sportivi tre
buie să colaboreze sincer, să sprijine 
organele M.A.S. în adurerea la în
deplinire a sarcinilor trasate de par
tid și guvern, nu numai în ceea ce 
privește vînătoarea și pescuitul spor
tiv, dar și în ceea ce privește pă
durile, una din bogățiile de seamă ale 
țării noastre.

și a peecuituui sportiv; 
sit- 
vî- 
să 
în 
ci

ORAȘTIE — Colectivul sro.t.v Re
colta S ALT. Orăștie a organizat o 
competiție sportivă ia șah, tenis d» 
masă și popice. In afară de sporti
vii de la S.M.T. au mai luat parte 
și reprezentanți ai cotective'cr Re
colta S.M.T. Afba fulia și .Miercu
rea. Au ciștigat: Recolta S.M.T. O- 
răștie la toate disciplinele. (Gfc. Ba-, 
fogh — coresp.)

SIGHIȘOARA — In raionul nos
tru au avut loc în ultimele sâptă- 
mîni numeroase competiții sportive 
organizate în cinstea a egerilor de '.a 
2 martie. Cea mai importantă dintr» 
acestea, Cupa „2 Martie" la vt '.ei a 
revenit reprezentativei colectivii?- 
Victoria. (I. Turjan — coresp.)

manifestare a atașamentului membrilor 
U.C.F.S. față de organizația lor. Și 
apoi să nu uităm că în conformitate 
cu noile instrucțiuni taxele de înscri
ere în întregime și cotizațiile în pro
porție de 95 la sută rămin la dispo
ziția colectivelor sportive, în contul 
lor. Firește că un număr cît mai mare 
de membri cu cotizația la zi ridică 
mult și posibilitățile financiare ale co
lectivului sportiv.

Acestea fiind premizele, concluzia nu 
poate fi decît una singură: colectivele 
sportive să pornească de îndată la în' 
deplinirea acestor importante sarcini, 
folosind toate mijloacele de propagan
dă și agitație ce le stau la dispoziție, 
în scopul interesării maselor de membri 
în achitarea la zi a cotizațiilor și pen
tru atragerea a noi membri în U.C.F.S.

Evoluția rapidă a reorganizării miș
cării sportive a provocat întîrzieri în 
deplina elucidare a unor probleme, 
printre care cea mai importantă era 
aceea a cotizațiilor membrilor U.C.E.S. 

•O întîrziere în tipărirea imprimatelor 
necesare numărului atît de mare de 
■membri ai noii organizații a făcut ca 
abia recent, cu ocazia consfătuirii cu 
vicepreședinții comitetelor regionale 
de organizare a U.C.F.S., să se poală 
pune la punct și această chestiune, 
o dată cu toate celelalte probleme în 1 
care existaseră nelămuriri.

In fapt, este vorba de felul în care | 
se va percepe cotizația lunară de J 
membru al U.C.F.S., în sumă de mi- 1 
nimum 1 leu (pentru elevi 0,50 lei), i 
Cotizația se va încasa în cadrul co
lectivului sportiv pentru fiecare sumă 
aplicindu-se pe carnetul de membru 
timbre speciale de valoare corespun- r 
zăloare. De asemenea, colectivele spor- f 
tive vor percepe și taxa de înscriere ■ Ce citeva zile, afișe mari și viu 
in valoare de 2 lei, pe baza unui tabel colorate, impînziseră atelierele fa- 
nominal. Menționăm că membrii co- ■ bricii „înfrățirea" din Oradea. Sirena 
lectivelor sportive din învătămîntul . tocmai suna încetarea lucrului. In fața. 
superior nu plătesc taxă de înscriere. atelierului mecanic, doi tineri s-au o-

Peste puțin timp colectivele spor-i Prit să privească un afiș. După ce au 
tive vor primi de la comitetele raio-/ văzut despre ce-i vorba s-au îndreptat 
nale (orășenești) de organizare ale', spre sala de festivități. Un bătrlnel, 
U.'C.F.S. carnetele provizorii de mem-* care nici nu se dezbrăcase încă de sa- 
bru în U.C.F.S., timbrele precum șik 
toate instrucțiunile privitoare la ma-f 
nipula ea imprimatelor și a fondurilor./ 
Ceea ce este bine să precizăm de peț 
acum este f.-ptul că o d: fă cu în-' .
minarea carnetelor provizorii, colecti-\ ca[e mvltat are șanse s 
vele sportive vor încasa nu numai/ ,1^ațUf născut. \e
taxa de înscriere ci și cotizația înce-\ """""" " 
pînd cu luna ianuarie 135S. ’ f

Problema fiind lămurită pe deplin,' 
consiliile colectivelor sportive au da-) 
toria de a porni cu toată energia la? 
muncă pe două direcții principale: pe£ 
de o parte încasarea taxelor de în-f 
scriere și a cotizațiilor de la toți mem-\ 
brii înscriși pină acum, astfel ca în cît’ _
mai scurtă vreme fiecare membru sa'1), nuntă? 
intre în.posesia carnetului, iar, pe def’ — Ei cine-o z's de nuntă! Dară 
altă parte, înscrierea în ritm susținut/ la botez, meri, nu ?
a noi membri în U..C.I .S. ( — /fșg bolind, ori șuguești cu mine?

A c's.a acțiune este mai puțin sim-z — Ba nu șuguesc, Ianoș baci. Azi 
pin decît pare la prima vedere și eaj U botezul colectivului nostru spor- 
trebuie privită cu toată seriozitatea  ̂fio. Ar fi păcat să lipsești tocmai 

dumneata cel .mai vechi sportiv al 
fabricii. Ș-apoi mai știi ? Poate-i fi

terna, pe valea Coștilei
cu colțarii la picioare, începe escala-„Deși în Bușteni soarele încălzea pri- cu colțarii la picioare, începe escala- 

mii ghiocei, de cum am ajuns la refugiul darea, încet, pe măsură ce înclinația 
Coștila, iarna se face simțită. Zăpada, ’ pantei crește, este nevoită să folosească 
puțină față de anii trecuți acoperă î.i toate procedeele de ascensiune datorită 
întregime săritorile văii Coștila". Cel 
care ne povestea era unul dintre al
piniștii unei echipe care in cinstea 
zilei de 2 Martie a parcurs valea 
Coștilei din munții Bucegi. Echipa era 
alcătuită din bobinatorii Ion Oancea 
și Dumitru Enoiu de la cooperativa 
„Electro-Bobinajul" și din mecanicii 
Ion Ionescu și Paul Fozokoș de la 
cooperativa „Lupta pentru pace", înso
țiți de antrenorul Mircea Bogdan.

De pe platforma refugiului, echipa,

și durității mari a zăpezii, dar și fap
tului că mijlocul văii era acoperit de 
un strat de zăpadă grișaiă, îngheța
tă, favorabilă declanșării avalanșelor. 
Din cauza pericolului nu se poate ur
ca prin această zăpadă și este nevoie 
ca alpiniștii să urmeze marginile 
laterale ale văii.

Cerul este înnorat și temperatura sub 
0 grade. Ascensiunea decurge normal 
pină la „săritoarca mare", care este 
descoperită pe o distanță de 10 m.

Cățărarea se face însă tot cu coițari, 
deoarece stinca și pernițele de iarbă 
sînt acoperite cu gheață. Echipa trece 
de Brina Mare a Coștilei și apoi iese 
în platoul Bucegilor, Nici nu trec 10 
minute și, în platou, rafale puteri^— 
de vînt încep să i, " 
ghețată, transportind- 
tr-altul. Pe măsură 
apropiau de cabana 
se întețea. După 40 
cu forțele naturii, au 
la cabană unde au 
prietenie. T recuseră
mers și un popas de 30 minute era bi
nevenit.

tou, rafale puierm^
1 -

nd-o dintr-un
ce alpiniștii se 
Babele, viscolul 

minute de luptă 
reușit să ajungă 
fost primiți cu 
peste 6 ore de

FosSelon \___

UN NUME BUCLUCAȘ
depusă de membrii vechiului colectiv. 
Urma acum... botezul. Ianoș baci, 
fostul căpitan al echipei de fotbal, în 

lopetă, privi și el afișul. I și puse oche- ' urmă cu mai bine de 30
1 ’ larii pe nas și începu să citească: 

„In ziua de,., la ora.,, are loc ședința 
de alegeri a noului colectiv sportiv,

$ urmată de un strașnic ... botez. Fie- 
---- invitat are șanse să devină...

’ onorează cu 
prezenta si tovarășul Kusmani de la 
U.C.F.S."'

Bătrinelul mai privi o dată pe sub 
ochelari, dar tot nu înțelese prea mare 
lucru.

Se auzi strigat dinspre hala ciocane
lor pneumatice de cineva.

— Ianoș baci, ia stai o țîră. Nu 
cumva meri acasă ?

— Ba că dară unde să mă duc. la

de ani, ceru
și el ■ cuvîntul .

— După cite observ, 
r.ume date pină acum 
n-au fost acceptate. Și ar fi păcat să 
rămână nebotezat, săracul. Uite, mă 
ofer și eu să-i fiu nănaș. Ce ar fi 
tovarăși dacă i-om da numele de 
Stăruința ? Acesta era numele e- 
c.hipei cînd jucam și eu fotbal. În
seamnă că 
ră, echipa
a

cele câteva 
„pruncului"

cîștigat

e deja o tradiție, 
noastră avea un 
și multe întilniri

Odinioa- 
renume : 
interna-

ționale. Uite, am aici la mine ultimul 
fanion ciștigat. Și cred că...

Sala izbucni în aplauze. In unani
mitate cei prezenți au fost de acord 
cu nănașul. Și „pruncul" a fost bo
tezat. L-au înfășat apoi în tot felul 
de ... angajamente, i-au urat viață 
lungă și s-au apucat să-l crească. Se 
dezvolta de nu-l mai cunoșteai de la 
o zi la alta. După părerile unanime 
ale sportivilor era un „copil minune". 
Ți-era mai mare dragul să-l vezi cum 
face sport. Primii pași i-a făcut la 
Spartachiadă. • Ce-i drept era cam... 
sărăcuț și nu prea avea îmbrăcă
minte, dar nu s-a plîns niciodată de

trebuie privită <
nu numai ca o oarecare operație finan
ciară, ci ca o însemnată acțiune poli-____  _
llcă. Obligația Statut;"ă a fiecărui) chiar nănaș.
■membru de a-și achita la zi cotizația? Sala frumos pavoazată, era ticsită 
are o dublă semnificație. In primulA de lume. Ședința de alegeri abia in- 
rmd îndeplinirea acestei elementare în-£ renu.se Tineri 'și vîrsthici, tși" spu- 
tatcri.i statutare constituie un mod de ițeau aici cuvîntul despre activitatea

acest lucru. Intr-o zi i-a venit o idee. 
Ce ar fi să confecționeze niște insigne 
pe care să le difuzeze nume tocitor 
iar cu banii adunați să-și facă rost 
de ceva echipament ? Avea spirit or
ganizatoric și o perseverență... Nici 
că s ar fi putui găsi un nume ma< 
potrivit pentru el. Dar o veche zicală 
spune: „Nu aduce anul ce aduce cea
sul". Cînd se simțea ma: bine, de- 
odată poc! O tOcAtiiră ..............  \ JL
pardon, de hirtie îl lovi in moalele ™ 
capului. Aceasta a avut . darul să-l 
desființeze de-a binelea. Era o adresă 
de la U.C.F.S. în care scria negru oe 
alb: „Botezul se anulează. Numele 
de „Stăruința" va fi dat... : nch :i 
său. clubul teritorial." A.’i urmat in
tervenții rugăminți, degeaba! Inima 
celor de la U.C.F.S. n a putui fi în
muiată

De atunci a trecut ceva vreme. Clu
bul teritorial, ne scrie corespondentul 
nostru vo'urdar Paul Xedeiann. n-a 
fost înființat și nici nu se știe cînd 
va fi posibil acest lucru. Poate peste 
o lună, poate peste un an... Important 
este că oamenii s-au asigurat de un 
nume frumos. Cum s-ar spune au fă
cut rost de o potcoavă...

In fața unei asemenea s'tuatiî pu
nem tovarășilor de la U.C.F.S. Ora
dea întrebarea (fiți liniștiți — nu fere 
parte din concursul „Știi sport"): 
Spuneți-ne doar o singură ființă sau 
un lucru care să rm a'hă nume si 
luați premiul. cel mare. Dară nu știți, 
atunci dați „prunculir" - — îna
poi.

V. GODESCU

pen.ru
renu.se


Preludiu la „regionalele” Spartachiadei [SFATURILE POPULARE,
O raită prin sălile de concurs din Capitală [FACTOR ACTIV IN NECONTENITA DEZVOLTARE

Care vor fi protagoniștii întrecerii decisive a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului ? Este o întrebare la care încă nu putem 
afla un răspuns precis. Concursurile raionale sînt în plină 

desfășurare, cele regionale vor începe peste citeva zile, iar șansa 
de a se califica pentru finalele de la Tg. Mureș, Constanța și Craiova 
aparține deocamdată unui număr impozant de tineri sportivi.

Cum posibilitatea de a desprinde 
din masa participanților pe viitorii 
finaliști ni s-a părut irealizabilă, ne-am 
propus să vizitam cîteva din sălile 
bucureștene care găzduiesc în aceste 
zile întrecerile raionale ale Sparta
chiadei, pentru a surprinde cîteva as
pecte sugestive din desfășurarea aces
tei tradiționale competiții populare.

O MAESTRA A SPORTULUI 
ÎNVINSA DE O... ACTRIȚA!

Multi dintre spectatorii care veni
seră să asiste la întrecerile de șah 
din sala „Sănătatea", se înghesuiau 
în jurul mesei unde își disputau înfiie- 
tatea, în sferturile de'finală, două 
concurente preocupate de dezvoltarea 
cine știe cărei „variante". Era partida 
aceasta mai interesantă decît cele
lalte ? Poate da, poate nu. Punctul 
de atracție îl constituiau însă cele 
două adversare. Intr-adevăr, de o 
parte a mesei se afla maestra sportu-

Modificări in regulamentul 
campionatului republican de șah 

Mai pnline remize!...
Nu var mai abunda remizele în 

concursurile de șah? Așa se pare, 
după ultimele hotăriri luate de bi
roul Federației romîne de șah. care 
recent a luat in discuție regulamen
tul campionatului republican pe anul 
in curs. Printre amendamentele a- 
duse acestui regulament se află și 
o măsură privind consemnarea re
zultatelor da egalitate m cadrul par
tidelor da campionat. Anume, ju
cătorii nu mai au dreptul să cadă 
de acord asupra remizei dacă în 
partidă n-au fost efectuate cal puțin 
30 mutări. O măsură interesantă, 
ale cărei consecințe ar trebui să 
constitute o invitație la combativi
tate. Intr-adevăr, 30 de mutări în
seamnă aducerea partidei în plin joc 
de mijloc, cînd posibilitățile tactice 

sînt mai numeroase și... tentante. 
Iată de ce este foarte probabil că 
recenta hotărâre a F.R.Ș. să insem-
neze o diminuare serioasă a remize
lor și mai ales a acelora denumite 
ptit de plastic „remize de salon".

O altă măsură—tot atit de bineve
nită — se referă la meciurile de ba
raj pentru titlul republican, subiect 
atît de discutat cu prilejul recentei 
canftuntari dintre Troianescu și 
Giinsberger. Și aci, hotărârile F.R.Ș. 
aduc preciziuni interesante. Cînd in 
meci de baraj participă deținătorul 
titlului pe anul trecut, el nu mai be
neficiază de avantajul păstrării ti
tlului in caz de rezultat egal. Me
ciul sa joacă pînă la desemnarea 
unui câștigător. Amintim cu acest pri
lej că ziarul nostru a luat poziție 
împotriva vechiului regulament, a- 
rătîndu-i lacunele. Și această din 
urmă hotărâre a forului nostru șahist 
suprem reprezintă o invitație către 
joc activ, către un stil modem de 
conducere a partidei.

Bn cmstea. zalei de 8 Martie

Un interesant turneu feminin
de șah în Capitală

Federația roniînă de șah organi
zează în cinstea lui 8 Martie, Ziua In
ternațională a Femeii, un interesant 
turneu feminin cu participarea celor 
mai bune jucătoare din Capitală. In 
rîndul celor 14 concurente care se 
vor întrece pentru cupa „8 Martie" 
se află campioana țării Rodica Mano- 
lescu, maestra Margareta Teodorescu, 
precum și jucătoarele de categoria I 
Rodica Reicher, Alexandra Nicolau, 

lui (dar la... volei) Tatiana Avacum, 
iar de cealaltă parte, actrița Catița 
Ispas-Stefanovici de la Teatrul Națio
nal. Lupta pentru un loc în semifinale, 
s-a prelungit multă vreme și, în cele 
din urmă, Tatiana Avacum, dovedind 
mai puțină siguranță decît pe terenul 
de volei, a fost nevoită să se recu
noască învinsă.

Comentînd cu lux de amănunte a- 
ceastă partidă, inginerul Gh. Gavăț, 
de la IPROCHIM, concurent și el, n-a 
scăpat prilejul de a ne arăta cîteva 
„soluții" care ar ii scăpat-o de înfrîn- 
gere pe Tatiana Avacum. Dar cu in
ginerul Gh. Gavăț, șahist, jucător de 
tenis de masă și... rugbist, s-a petrecut 
un caz interesant. Sportiv multilateral, 
el s-a clasat în etapa pe colectiv pri
mul la șah și al doilea la tenis de ma
să. Avînd drept de participare în etapa 
raională la ambele discipline sportive, 
el a ales totuși șahul. De ce ? Fiindcă 
tenisul de masă se disputa concomi
tent. Și apoi, la șah avea mai multe... 
șanse 1

S-A DESCOPERIT UN NOU „GREU" 
LA LUPTE?

In sala Gospodării, acolo unde se 
antrenează de obicei boxerii și luptăto
rii, „capete de afiș" au fost de astă 
dată participanții etapei raionale la 
trîntă. Și nu se poate spune că între
cerile n-au abundat în faze dinamice.. 
Dar poate că cel mai interesant lucru 
care s-a petrecut în după-amiaza a- 
ceea a fost evoluția unui tînăr student, 
pe nume Petre Prisăceanu. Acesta are 
doar 18 ani și cîntărește 101 kilogra
me 1 Antrenorul V. Constantinescu- 
Martac, care supraveghea desfășurarea 
întrecerilor, ne-a mărturisit că Prisă- 
ceanu ar putea deveni un foarte bun 
luptător și că, în orice caz, în cadrul 
Spartachiadei va obține performanțe 
din cele mai bune.

Spusele antrenorului V. Constanti- 
nescu-Martac și-au aflat o primă con
firmare chiar la terminarea ultimei 
dispute, atunci cînd pe listele de con
curs, la categoria peste 79 kg, în 
dreptul numelui lui Petre Prisăceanu 
s-a trecut mențiunea; locul 1.

ȘAH PE... CULOAR !

Participanții „raionalei" de șah, care 
s-au întîlnit în sala clubului Poligra
fiei, ar fi avut dreptul, așa cum se în- 
tîmpla cu cei ce-și disputau șansele

REVENIRE PE DRUMUL BUN
O mică poveste din vîaja unei sec|ii «le vo’eî

Vă amintiți? In 1951 titlul de 
campioană a țării la volei feminin 
a fost cîștigat de echipa bucureștea- 
nă Progresul I.C.A.S. Un an mat 
tîrziu Progresul Sănătatea își în
scria numele în fruntea celor mai 
bune echipe feminine de volei, iar în 
1953, Progresul C.P.C.S. cîștiga tit
lul. Trei echipe diferite? Nu, una 
singură, doar colectivul era altul în 
fiecare an. A urmat 196.4, 
cînd aceeași echipă s-a clasat 
pe locul II, Știința I.C.F. fiind în 
frunte. Bucurie de scurtă durată pen
tru studente, pentru că și în 1955 și 
în 1956 titlul a revenit aco'o de 
unde a plecat, la Progresul C.P.C.S. 

Elena Goian. Lidia Giuroiu, Eleonora 
Gogîlea, Irina Tzitron, Nat aba Ilie
scu, Velur ia Simu, Sanda Filipe seu, 
Elisabeta Ionescu, Elena Diaconescu, 
Maria Desmireanu. O veritabilă finală 
de campionat național.

Concursul va începe în ziua de 8 
Martie cînd va avea loc deschiderea 
festivă a acestei interesante și atît de 
binevenite întreceri.

în sala „Sănătatea", la un cadru a- 
decvat. Din păcate, pentru semifinaliș- 
tii și finaliștii întrecerii nu se gă
sise decît un simplu... culoar de tre
cere. E drept că primele runde se ju
caseră în altă sală, mai spațioasă, dar 
avem totuși convingerea că și cei ce 
ajunseseră în fazele decisive, meri
tau mai multă considerație.

Și încă ceva : din cele 20 de colec
tive sportive ale raionului „1 Mai", 
doar jumătate au găsit cu cale să-și 
trimeată și campioanele, nu numai 
campionii, la etapa raională. Au „stră
lucit" prin absența fetelor: 13 Textil, 
Quadrat, Indvinal, Sinteza și altele...

SIMULTAN LA 10 MESE !

Nu este vorba, cum ați putea crede, 
de un simultan dat de vreun șahist 
consacrat, ci de faptul că jocurile eta
pei raionale la tenis de masă s-au 
bucurat în sala M.l.G. de o atmosferă 
cu adevărat sărbătorească. Inchipui- 
ți-vă și dvs. : o sală mare, excelent lu
minată și... 10 mese de joc la care se 
juca întocmai ca în sala Floreasca la 
marile competiții 1 Și dacă nu se pu
tea vorbi de o asemănare în privința 
nivelului tehnic, în schimb însufleți
rea cu care își apărau șansele con- 
curenții era demnă de relevat. Privind 
desfășurarea disputelor, am remarcat 
cîteva talente pe care nu întîrziem a 
vi le „divulga" : Aurelian Rebigea 
(Arta), Ștefan Totoran (Tehnica tex
tilă), Nicolae Berejan (Electrotehnica), 
Ion Drăgoi (Gospodării)...

Frumoasa bază hipică din. București — una din numeroasele con
strucții 'Sportive realizate cu aportul sfaturilor populare, reprezintă una din 
importantele contribuții ’.a întărirea bazei materiale a mișcării de cultură 
fizică și sport.

Dar de acum începe toboganul: 
campionatul 1957 — locul III, turul 
camo'o-natu'.ui 1957/1958 — locul 
VIII (din zece echipe)!

De ce această cădere fără prece
dent în istoria voleiului nostru? Din 
fruntea clasamentului la periferia lui 
— în mai puțin de 18 luni!

Ln primul moment s-ar putea da 
răspunsul: Tinela Pleșoîanu și Na
talia Cernat sau transferat la alte 
colective și astfel a scăzut forța e- 
chipei. Vicky Grumberg și Maria Pre- 
descu au abandonat sportul de per
formanță. Dar realitatea e cu totul 
alta.

Deși, după cum s-a văzut, echipa 
a aparținut pe rînd de trei colective 
sportive, acestea nu se preocupau 
deloc de activitatea echipei ce re
prezenta de fapt fosta asociația 
Progresul, care o patrona direct: 
„Chiar lucrul cel mai miirunt ni-1 
furniza asociația în •timp ce colecti
vul era numai cu cartea de vizită" 
— ne spunea H. Vichi, antrenorul 
echipei. Intr-adevăr, asociația se 
preocupa de o echipă care pînă în 
1955 avea în componența ei jumă
tate din formația națională. Și cum 
toată lumea socotea că echipa va 
mai rezista cel puțin zece ani în 
aceeași alcătuire și cu același poten
țial de joc, nimeni nu a luat în se

rios problema creșterii tinerelor care

A MIȘCĂRII SPORTIVE
Ori de cîte ori, cu prilejul unui 

scurt popas, activiștii și sutele de mii 
de sportivi fac bilanțul rodnicei lor ac
tivități, gîndurile li se îndreaptă cu re
cunoștință către toți cei care i-au 
ajutat să înmănuncheze șiragul atîtor 
și atîtor victorii. Și, de fiecare dată, ală
turi de alte organe de stat sau organi
zații de masă, masele de sportivi aduc 
mulțumirile lor sfaturilor populare — 
prețios sprijin în necontenita dezvolta
re a mișcării de cultură fizică și sport 
din țara noastră. De acest sprijin, 
de munca entuziastă a multor activiști 
ai sfaturilor populare, sînt strîns le
gate numeroase succese, pe care miș
carea sportivă le-a înregistrat în acești 
ultimi ani. Acum, în pragul alegerilor, 
aceste fapte revin și mai puternic în 
mintea noastră, ne amintesc de însem
nata contribuție pe care sfaturile popu
lare o aduc zi de zi la înflorirea spor
tului din patria noastră. Dacă astăzi 
aproape î:l toate satele regiunii Pi
tești există terenuri de sport — aceasta 
se datorește în cea mai mare mă
sură sfaturilor populare raionale și sfa
tului popular regional care au înțeles 
pe deplin rolul lor în dezvoltarea a- 
cestei activități. De asemenea, sfatul 
popular regional Baia Mare este pre
zent în toate acțiunile sportive și nu 
vom aminti decît importantele decizii 
elaborate ori de cite ori era vorba 
despre o campanie în care sprijinul 
sfatului se simțea necesar: pregătirea 
sezonului sportiv de iarnă, desfășura
rea marilor competiții de masă, ame
najarea unor noi și frumoase baze 
sportive etc. Cu multă grijă și cu o 
deosebită atenție privesc problema cul

cu timpul să înlocuiască jucătoarele 
ce' nu vor mai corespunde.

Prin 1955, la Progresul C.P.C.S. a 
existat o echipă de junioare. Jocul 
lor de calitate le-a dus pînă în fa- 
ze'e superioare a'e campionatu ui, 

unde nu s-au putut prezenta deoare
ce conducerea colectivului sportiv 
nu a fost în stare să facă nici măcar 
formalitățile ce se cereau! Demn 
bi izate, jucătoarele nu s-a.u mai 
preocupai de sportul lor preferat și 
echipa s-a destrămat. In 1956 și 
1957, o altă echipă ce fusese cu 
greu încropită nu s-a prezentat nici 
măcar în campionatul raional. Și 
aceasta în timp ce echipa mare cîș
tiga campionatul național și ziarele 
e'ogiau co'ectivul Progresul C.P.C.S...

In momentul cînd asociația s-a 
desființat și colectivul sportiv Casa 
Scînteii s-a trezit pe nepusă 
masă cu o echipă despre care afla 
amănunte doar din ziare, lucrurile 
au început să scîrțîie și mai rău. 
Jucătoare noi nu prea au ven't, mai 
mult din cauza inaccesibilifății cu 
care se înconjuraseră sportivele dj 
la Progresul C.P.C.S. ce priveau de 
sus orice a'tă echipă, orice alte ju
cătoare de volei.

Dar antrenamentele? „Tn prima 
parte a acestui campionat am făcut 
doar patru antrenamente în adevă
ratul sens al cuvînlultii, spunea an
trenorul H. Vichi, pentru că nu am 
avut sală. Ca să ne putem totuși 
antrena, am căutat să avem cît mai 
multe invitații ca parteneri de Joc. 
dar acest lucru nu echivala nicide
cum cu un antrenament. Nici echi
pament nu aveam, ca să n« mai 
vorbim de mingi. In campionatul de 

turii fizice și sportului și sfaturile 
populare regionale Constanța, Bucu
rești, Galați, sfaturile populare orășe
nești lași, Craiova, Tg. Mureș, sfatu
rile populare raionale Sibiu, Brăila. „1 
Mai“-București etc.

Sprijinul sfaturilor populare s-a făcut 
simțit în mișcarea sportivă nu numai 
prin decizii, hotărîri sau alocări de 
fonduri. Comisiile permanente pe li* 
nie sportivă din cadrul sfaturilor popu
lare desfășoară în majoritatea orașe
lor o susținută muncă de cunoaștere 
a principalelor probleme care frămîntă 
masa sportivilor, analizează temeinic 
posibilitățile de dezvoltare a activității 
sportive, fac importante propuneri 
pentru angrenarea oamenilor muncii 
în practicarea sportului, pentru mobi
lizarea sportivilor în acțiuni de ame
najare a numeroase baze sportive sim
ple etc.

In sfaturile populare își desfășoară 
activitatea ca deputați și un mare nu
măr de tineri și vîrstnici, pe care îi a- 
preciem nu numai pentru meritele lor 
în producție, dar și pentru victoriile 
obținute pe terenurile de sport. Prin
tre ei, numeroși sportivi de frunte ai 
țării, activiști cu îndelungată expe
riență.

Mîine, cînd ne vom întîlni cu toții 
în fața urnelor să dăm cu dragoste 
și încredere votul nostru candidaților 
F.D.P. în alegerile pentru sfaturile 
populare, convinși fiind că o dată cu 
viitoarele succese ce vor fi înregistrate 
în diferite domenii de activitate, vom 
zorea bucuria să consemnăm noi și im
portante realizări în domeniul culturii 
fizice și sportului.

Demonstrații ale sportivilor 
de ia C. C. A.

De curând Casa Centrală a Ar* 
matei a organizat în cinstea alegeri
lor o frumoasă demonstrație sportivă 
în fața elevilor și corpului didactic de 
la Liceul Spiru Haret.

Maestrul sportului Ion Tănăsescu 
a vorbit despre activitatea echipei
C.C.A.  și succesele internaționale ale 
voleibaliștilor noteri.

A urmat o frumoasă demonstrație 
la care au participat sportivii secți
ilor de box, lupte, haltere și scrimă 
printre care am remarcat pe maestrul 
emerit al sportului Mircea Dobrescu. 
maeștri ai sportului Emil Ci-ștr-aș, 
Delcă ș.a.

primăvară din 1957, la două antre
namente am folosit mingi de bas
chet și acelea împrumutate <e la alt 
colectiv". Comportarea slabă pe care 
au avut-o jucătoarele este deci în- 
tr-o măsură motivată. Și tetuși, în 
aceeași perioadă echipa a realizat 
jocuri frumoase în compania fuin'a- 
șe'or, ceea ce arată că jucătoarele 
de la Progresul C.P.C.S. reușesc — 
atunci cînd vor — să țină pasul cu 
formațiile din pr ma parte a clasa
mentului. De altfel, anumite ambi
ții personale care au fărâmițat spi
ritul colectiv, au contribuit și ele la 
realizarea rezultatelor slabe.

★
In returul campionatului actual de 

vo'ei echipa feminină a Combina
tului Poligrafic București (ncua de
numire a Progresului C P.C5.1 mo
mite revanșa tuturor echipelor care 
au întrecut-o. După alegerile noilor 
organe conducătoare ale colectivu ui 
sportiv, secția de volei av'ndu-1 ca 
președinte pe tov. Marin Sorescu, 
are tot sprijinul din partea colecti
vului sportiv, condus de tov. George 
Radu. Rezu'tatele au și început să 
se vadă: echipa se antrenează cu 
sirg în sala Conservatorului și a 
efectuat pînă acum opt antrenamen
te; a fost procurat un număr sufi
cient de mingi, tricouri, pantofi etc. 
și ceea ce este mai important, biroul 
secției se preocupă îndeaproape de 
răspîndirea voleiului în rîndul sa-' 
larați'or Combinatului Poligrafic 
„Casa Scînteii".

MIRCEA TUDORAN



Luni seara în Parcul 23 August

Primele jocuri ale turneului 
internațional de hochei pe gheață 

Miercuri, meciul R. P. Koinînă-11, D. Germană

Gh. Dimitrov (R. P. Bulgaria) primul campon 
international de sshi al Rominiei

Juliana Simon și Constantin Enache campioni

Au mai rămas două zile pînă 
la începerea turneului de hochei 
pe gheață, la care vom asista 
pe patinoarul artificial amenajat 
tn parcul „23 August". Competi
ția se bucură de participarea a 
nouă puternice formații străine: 
reprezentativa R.D.G. și echi
pa cehoslovacă Spartak Pil
sen. Alături de acestea vor evo
lua două echipe romînești: Bu
curești I și o selecționată de ti
neret. In ultimul moment, echipa 
Sofiei a anunțat că nu poate par
ticipa- In ședjnța tehnică ținută 
aseară, echipa germană a anun
țat că primele două meciuri le 
va susține sub numele de Dinamo 
Weisswasser. Meciul de închide
re a turneului se va desfășura în
tre echipele reprezentative ale 
R.P. Romîne și R.D. Germane. 
S-a mai stabilit că la acest tur
neu să nu se alcătuiască niciun 
clasament.

Programul meciurilor a fost 
astfel alcătuit-

Luni 3 martie, ora 18: Bucu
rești — București tineret (arbi
tri: Vaclav Vujtek și Ion Flores- 
cu); ora 20: Dinamo Weisswasser 
— Pilsen. (arbitri: I. Lupu și FI. 
Marinescu).

Marți 4 martie, ora 18: Bucu
rești tineret — Dinamo Weiss
wasser; ora 20: București —
Pilsen.

Miercuri 5 martie, ora 18: Btt- 
curești tineret — Pilsen; ora 
20: R.P ROMINA — R.D. GER
MANA.

Sosirea oaspeților

Ieri, așteptînd în Gara de Nord so
sirea expresului de Berlin, care tre
buia să ad-f ă în Capitală selecțio
nata de hochei a R. D. Germane, am 
avut o plăcută surpriză: cu același 
tren a sosit și echipa Spailak Pilsen, 
cea de a doua formație străină care 
participă la turneul internațional. 
Deci, iată descinzînd pe peronul gării 
loturile celor două echipe. Firește că 
în asemenea condițiuni a fost foarte 
greu să desfășurăm obișnuitele „ope
rațiuni" gazetărești și că a trebirt 
să așteptăm pentru aceasta ca oas
peții noștri să ajungă la hotel.

Abia aci am putut aduna o serie 
de interesante amănunte privind cele 
două echipe. Formația germană 
este de fapt reprezentativa R.D. Ger
mane. Discutînd cu cei doi antrenori, 
Gunther Lehnigk si Vaclav Bubnik 
I(Da, da! Ați citit bine. Este vorba 
«le celebrul internațional cehoslovac, 
care de 2 luni antrenează echipa re
prezentativă a R.D. Germane), am a- 
flat că această reprezentativă

Azi, in țară

A doua etapă a campionatului 
de lupte pe echipe...

41.CU următorul program ;
Grupă I Orașul Stalin: C.C.N., 

Constructorul Cluj, CER Gloria Ora
dea, Steagul Roșu, Grupa a Il-a. Tg. 
Mureș: Voința Tg. Mureș, Dinamo 
Satu Mațe, Carpați Sinaia, Corvinul 
Hunedoara, Grupa a IlI-a, Reșița: Vul
can București, Metalul Reșița, Unirea 
Lugoj Dinamo București, Grupa a IV-a 
'Arad: U.T.A., Chimistul Baia Mare, 
Gospodării, Feroviarul Timișoara.

FEDERAȚIILOR
- ■ ’ * - __ :____ '_____ _ ___

Consfătuirea antrenorilor de fotbal

Luni începe consfătuirea antrenori-’ 
Jor echipelor de categoria A, B și C, 
alături de care au fost invitați să ia 
parte și președinții colegiilor regionale 
de antrenori, antrenorii și arbitrii d:-n 
București. Ordinea de zi de luni: ora 
9.30—13 referatele „Sarcinile ce revin 
antrenorilor in urma consfătuirii pe 
țară" (I. LUPAȘ) și „Sarcinile antre
norilor în pregătirea jucătorilor selec- 
ționabili" (EM. VOGL) și discuții; 
ora 16—20: discuții. Consfătui
rea va continua marți, între orele 
9—11 cu concluzii, s'arcini și comuni
cări.

Hocheiștii din echipa germană fotografiat! în Gara de Nord 
la cîteva clipe după sosire.

este alcătuită în majoritatea ei din 
jucători tineri, fără o prea mare ex
periență a meciurilor internaționale, 
înainte de a veni în țară hocheiștii 
germani au disputat două partide de 
antrenament la Ceske Budeiowice 
cîștigînd cu 3—2 primul joc și pier- 
zîndu-1 pe cel de al doilea cu 2—1.

In vederea partidelor de la Bucu
rești, echipa germană a depla
sat următorii jucători: G. Katzur și 
K. Hirsche (portari), H. Kucera, H. 
Heinze, K. Stunner, W. Blumel, E. 
Novy — W. Heinicke, G. Heinicke, 
W. Nickel, M. Buder, H. Vogel — 
Senftleben, W. Kunstler, G. Ziesche, 
II. Rudert, R. Steicbock,

Cealaltă formație care va evolua 
în turneu este Spartak Pilsen. După 
cum ne-a declarat antrenorul echipei, 
Miloslav Vins, formația este în mare 
formă. Recent s-a încheiat campiona
tul R. Cehoslovace și Spartak Pilsen 
a terminat pe locul al Il-jea! Ca un 
amănunt demn de reținut și care con
firmă declarația antrenorii Ir» vă pu
tem 'spune că în returul campionatu
lui jucătorii din Pilsen nu an pierdut 
nici un joc. In luna decembrie a anu
lui trecut, ei au susținut și dotiî par
tide internaționale pe care le-ati cîști- 
gat: cu Dinamo Moscova 4—2 și eu 
Hammerby (Suedia) 5—4. Lotul echi
pei cehoslovace este următorul: 
Psencik și Koban (portari), Smat, 
Broz, Vaclav, Vens, Cenek-Janak,începe prima ediție a Mîine la Budapesta

CAMPIONATELOR EUROPENE DE TENIS DE MASĂ
• Primii sosi)! în capitala Ungariei : jucătorii romini • Biletele au 
fost de mult epuizate • Două inovații tehnice ® Programul echipelor 
noastre.

BUDAPESTA 28 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

Iubitorii de sport din capitala Un
gariei acorda un interes deosebit im
portantului eveniment sportiv din via 
ja tenisului de masă: primele cam
pionate europene. Abia sosit aici, cu 
doua zile înainte de concursuri, am 
pus organizatorilor fireasca întrebare 
(cu gîndul și la grupul de turiști ro
mîni, așteptat pentru diminică dimi
neață) : „Se mai găsesc bilete?"
Răspunsul a venit prompt și catego
ric „Nici unul!" Dar compatrioții mei 
care se' pregătesc să vină și să sus 
țină din toată inima pe reprezentan
ții noștri, n-au de ce se teme, pentru 
că... ce-i al lor e pus de o parte 1

Angelica Rozeanu, Ella Zeller, Ma
tei Gantner, Toma Reiter și ceilalți 
au fost primii oaspeți ai campionate
lor. Ei au ajuns la Budapesta joi di
mineață, iar după-amiază au și făcut 
un ușor antrenament în sala anume 
destinată pentru aceasta de către or
ganizatori. Vineri, jucătorii romîni an 
luat contact cu sala principală a 
campionatelor. Acolo sînt instalate 
4 mese „Barna", iar tribune'e cuprind 
2000 de locuri. Alături se mai afla 
încă o sală cu 2 mese de aceeași ca
litate, pe care vor fi de asemenea 
programate mec'uri, în funcție vie ne
cesități. 5 mese de antrenament mai 
stau la dispoziția tuturor concurenților. 
In timpul vizitei făcută Ia „Sport- 
csarnok" am observat că se pun Ia 
punct doua noutăți de ordin tehnic. 
In primul rînd este vorba de înzes
trarea fiecărei mese cu două table c- 
lcctrice de afișare a scorului pr:n 
becuri. A doua inovație este sistemul 

Jedlicika, Brand, Stogr, Cern—Spi'.ir, 
l.iska. Din formația de bază a echi
pei lipsesc trei jucători (Sasek, Svach, 
Sventek) selecționați în. echipa națio
nală, care zilele acestea participă la 
Campionatul mondial de la Oslo. In 
locul lor, în formație au fost promo
vați o serie de juniori sar» tineri ju
cători de valoare, cum ar fi Cern, 
care nu de mult a făcut parte din 
echipa de tineret a R. Cehoslovace.

★
Antrenorul echipei Bucureștiului, Mi

hai Flamaropol, ne-a comunicat asea
ră formația echipei romîne. In poar
tă va juca )Lako; rezerve. Stafie și 
Dron. Liniile de fundași vor fi compu
se din Czaka — lonescu și Fodor — 
Fenke. In lot se află trei linii de îna
intare a căror alcătuire va fi urmă
toarea : Ferenczi — Torok ! — Ta
kacs I ; l.drincz — Măzpăreanu — 
Peter; Biro — Nagy — 7ografi. Re
zerve: Tomor și Takacs II.

Din lotul de tineret fac parte o se
rie de elemente talentate, ca Sofian, 
Torok II, Andrei N'icolae, frații Szabo, 
Preda, Cărunții, Calmar, frații Cazan, 
etc.

★

Patinoarul se află situat în parcul 
„23. August", în imediata apropiere a 
intrării dinspre bd. Muncii (lîngă lac).

de anunțare a „crizei de timp" : cu 
3 minute înauite de sfîrșitul setului, 
cade un stegnteț, care apoi se ridică 
din nou, cu 1 minut înainte de sfîrșit.

La o zi după delegația noastră .1 
sosit și cea a sportivilor englezi, con
dusă de cunoscutul ex-campion mon 
dial Victor Barna. Ea cuprinde pc 
Ann Haydon Diana Rowe-Collins și 
Rock la fete. Rhodes, Kennedy și Mer- 

Rîndul de sus, de la stingă: Haydon (Anglia), Angelica Rozeanu 
(R.P.R.), Koczian (R. P. Ungară) și Berczik (R. P. Ungară).

Rîndul de jos: Stipek (R. Cehoslovacă), Marcovic 11, Harangozo și 
Hrbud (R.P.F Iugoslavia), Gijetvay (R.P. Ungară) si Matei Gantner (R.P.R.) 

.Văzuți de NEAGU RADULESCU

republicani
SINAIA, 28 (prin telefon de la tri

misul nostru), — Gh. Dimitrov, va
lorosul schior bulgar, în numeroase 
rînduri campion al țării vecine, deți
nător al unor frumoase rezultate în di
ferite concursuri de talie mondială, a 
avut de înfruntat azi asaltul celor mai 
buni schiori romîni. Pe scurt, aceasta 
a fost de fapt disputa principală în pro
ba de slalom uriaș desfășurată azi pe 
Valea lui Carp în cadrul celei de a 
doua edjtii a campionatelor internațio
nale ale Romîniei și campionatului re
publican pe 1958.

Plecat din start al cincilea, Dimi
trov a dovedit nu numai o tehnică 
ireproșabilă, un ritm uniform și si
guranță deosebită, ci și gîndire ra
pidă, rezolvînd prompt problemele 
traseului • .Astfel că, după parcurgerea 
celor 48 de porți, Dimitrov a înre
gistrat 1:38,0 — timp care n-a mai 
fost întrecut de nici un alt concu
rent. Singurii care l-ar fi putut de- 
năsi au fost principalii candidați la 
titlul de campion al țării la această 
probă: Gh. Cristoloveanu și Mihai
Bucur. Aceștia aii făcut însă cîte o 
greșeală, care i-a costat secunde pre
țioase. Cristoloveanu a atacat greșit 
o poartă imediat după intrarea în ța
ța mare a Văii Iui Carp, iar Bucur 
s-a bîlbîit și a căzut în fața unei „în
cuietori" puțin după start. Puțini au 
tost cei care au parcurs traseul tară 
greșeli. Printre aceștia se numără și 
noul campion al țării la proba de 
slalom uriaș, dinamovistul Ion Bîr- 
san. O surpriză a fost produsă și de 
Cornel Tăbăraș, care s-a clasat pe lo
cul 3 în clasamentul campionatului 
republican.

Revenind la campionatele interna
ționale vom sublinia că singurul 
schior din echipele țărilor oaspete

’ ' 'n„da și Ungaria) ca
re s-a impus este Dimitrov. In rest, 
clasamentul este dominat de schiorii 
romîni, primul concurent străin cla- 
sîndti-se pe locul 12. Fără îndoială 
că acest lucru exprimă valoarea bu
nă r rez litaniilor Romîniei, care 
au depășit categoric o serie de va
loroși schiori (Simigev și Voroșkin- 
Btilgaria, Pertti Hartikainen, Peka 
Alonen-Finlanda, Ferencz Susztig- 
Ungaria) deținători ai unor frumoa
se palmareșe.

lată rezultatele înregistrate în pro
ba de slalom uriaș (lungimea pîrtiei 

ret la băieți. Leach este așteptat să 
sosească mai tîrziu .Echipele U.R.S.S. 
urmau să ajungă aici astăzi, dar 
timpul neprielnic n-a permis avionu
lui să aterizeze, trebuind să se în
toarcă Ia Praga.

Ca să respect tradiția oricărei avan
cronici am căutat să culeg cîteva pă
reri de Ia cei mai autorizați specia
liști. Și cum starea de spirit și am
bițiile jucătorilor romîni sînt cunos
cute. mă rezum în a reda două scurte 
declarații de la conducătorii celor
lalte două delegații prezente.

de fond
2.000 m„ dilerență de nivel 500 m., 
48 porți) : 1. Gh. Dimitrov (Bulga
ria) 1:38,0 — campion internațional 
al Rominiei; 2. Ion Birsan (Rominia) 
1:40,4 — campion republican pe 1958} 
3. Gh. Cristoloveanu (Romir.ia) 1:44,4; 
5. Mihai Bîră (Romînia) 1:44,8; 6. Va
lerin lonescu (Romînia) l:4»?.v; 7. Mi
hai Bucur (Romînia) 1:46,4; 8. Con
stantin Birsan (Voința) 1:47,2; 9—!■?. 
Mircea Enache (Romînia) și ion Secui 
(Dinamo) 1:48,2; 11. Nic Paserea
(Romînia) 1:48,4; 12. Gh. Voroșkm
(Bulgaria) 1:50,2; 13. Ferencz Susztig 
(Ungaria) 1:50,4; 14. Pertti Hartikai
nen (Finlanda) 1:50,7; 15. N. lovici 
(Dinamo) 1:51,4.

Mîine concurenții au zi de odihnă. 
Duminică se dispută proba de slalom 
special (campionatele internaționale), 
luni proba de coborîre (campionatele 
internaționale și republicane) și sla
lom uriaș (campionate republicane de 
senioare).

★
Timp fără vînt, cer înnorat, zăpadă 

grea, dificilă pentru cernit; în aceste 
condiții au început astăzi pe Piatra 
Arsă primele probe din cadrul cam
pionatului republican de fond. LA 
FETE, favorita probei Elena Tom a 
greșit ceara și cu toate eforturile de
puse a venit pe locul 10. De subliniat 
performanța junioarei Marcela Braiu, 
sosită pe locul 3. LA BAETI, Con
stantin Enache a ras stratul de ceară 
cîteva minute înainte de cursă, a ce
rnit din nou și astfel a putut parcurge 
în bune condițiuni traseul. Manole Al- 
descu, unul din favoriți, a greșit și el 
ceara și după vreo 4 km. a abandonat. 
Iată rezultatele tehnice: 5 km. fete (17 
concurente): 1. luliana Simon (Dina
mo) 26.36,0; 2. Emilia Cristoloveanu 
(Dinamo) 27:12.0: 3. Marcela Bratu 
(Recolta Sinaia) 27:14.0; 4. Hermina 
Herbert (Dinamo); 5. lolanda Balaș 
(Voința); 6. Margareta Arvai (Voin
ța). 15 km. băieți (37 conctirenți): 1. 
Constantin Enache (C.C.A.) Ih 00:48;
2. Petre Dinu (Voința) Ih 02:48; X 
Ion Cimpoia (C.C.A.) Ih 04:12; 4. Ion 
Supeală (Dinamo): 5. Ion Sumedre* 
(Dinamo); 6. Stelian Drăguș (C.C-A.)l 
7. Moise Crăciun (C.C.A.).

Mîine, tot în jurul cabanei Piatra 
Arsă, se dispută proba de 10 km. tete 
și 10 km. băieți.

D. STANCULESCU

TIBOR B1HAR1, secretarul genera! al 
Federației maghiare de specialitate: 
„Cred că 99 la sută din cei interogaii 
il consideră fără discuții pe Berczik 
viitorul campion. Ei bine, eu am anu
mite rezerve deoarece jucătorul nostru 
nr. 1 a gustat de curind din paharul 
infrineerii in cadrul campionatului 
național, fiind învins de Gyetvai. li 
acord totuși prima șansă, dar peri
culoși sînt și Stipek. Bubony. Gantner 
și din nou... Gyetvai. Sido, accidentat 
la genunchi, pare scos din cursă la 
simplu, îl vom utiliza probabil in me
ciul final pe echipe. I.a fete se pre
zintă Cu șanse egale Haydon, Rozea
nu. Koczian. Pe echipe: Ungaria sau 
Iugoslavia la băieți, Rominia la fete. 
Mi s-ar părea o surpriză să iasă 
Anglia sau Ungaria".

VICTOR BARNA: „Deși n-am vă
zut la lucru in acest sezon decit pe 
englezi, cred in victoria Ungariei si 
a lui Berczik. la băieți și sner in 
succesul Angliei și al Annei Hrmdon 
la fete".

★
Deschiderea campionatelor are 

loc duminică, cu meciurile ne echipe. 
Prooramîil formațiilor noastre este 
următorul: FFTr?l E Dumin'că. cu: 
Iugoslavia (ora 10). Tara Galilor
(18) , Stied'a (21): luni, cu: Ceho
slovacia (13). PEG. (18). U.R.S.S. 
(21): marți cu: Bubmr'n M2) și 
— eventual-—finala fora 22). BĂIEȚII 
Duminică cu: Franța (12,30). R.D.G.
(19) : iuni. cu: U.R.S.S. MO). Elve
ția (19): marți, cu: Anoliă (10), 
Unnaria (19) ; miercuri, cu: Grecia 
l10) si — eventual — finala (ora 
20).

După cum se vede, echipa noastră 
masculină este programată tot în serie 
cu Ungaria. Cererea noastră de a fi 
trecuți în cealaltă serie va fi rezol
vată sîmbătă seara, la sed'nta comi
siei tehnice.

C. COMARN1SCH1



ECHIPELE Bt RUGBI ÎN PREAJMA ÎNCEPERII CAMPIONATULUI...!De pe terenurile de fotbal...
$ ia București, marți: finala „Cupei GRIGORE PREOTEASA” * La Fimisoara și lași pregătiri intense

Formațiile bucureștene de rugbi din 
categoria A (la care s-a adăugat și 
C.S.A. Ploești) își încheie marți pre
gătirile în vederea începerii noului 
campionat republican, disputînd ulti
mele partide din cadrul „CUPEI GRI
GORE PREOTEASA".

Pe terenul din șoseaua Olteniței 
vom avea prilejul să asistăm la o

Fază din semifinala „Cupei Grigore Preoteasa" 
(C.C.A. — I C.S.P.C.). Teodorescu (in negru) va 
„croșeta" dar va fi placat de Kramer (C.C.A.).

nouă serie de jocuri de cel mai mare 
interes prin echilibrul pe care-I pre
zintă. Astfel, în finala Cinei, reduta
bila echipă a C.C.A. (prezentă de alt
fel totdeauna în ultimul timp în lup
ta pentru locul I, fie că era vorba de 
campionat, fie că era vorba de Cupa 
R.P.R.), întîlnește campioana anu
lui trecut: Locomotiva Grivița Roșie,

adică cea mai în formă 
formație a acestui înce
put de sezon. Partida se 
va disputa pe terenul I 
la ora 16,30.

Pentru locurile 3—4 
Progresul (egala de du
minica trecută a Loco
motivei) se înfruntă în- 
tr-o partidă de prestigiu 
cu formația colectivului 
organizator: I.C.S.P.C.
(teren I ora 15,15). In 

luptă pentru locurile 
5—6, Dinamo se va în- 
tîlni cu P.T.T. (teren II 
ora 16,15). Pentru ultime
le două locuri (7—8), 
va juca Știința l.M.F. 

cu C.S.A. Ploești (teren 
II, ora 15).

Sîntem convinși că a- 
ceastă utilă competiție 
nu se va desminți nici 
marți, adueîndu-și din 

plin o contribuție de 
preț la pregătirea mai 

Programul returului 
campionatului categoriei A la fotbal

- ETAPA I — 16 MARTIE
Progresul București — St. Roșu Orașul Stalin (1—3)
Dinamo Cluj — Energia Tg. Mureș (1—3)
U.T.A. Arad — Dinamo București (1—0)
petrolul Ploești — C.C.A. București (0—3)
B. S.U. Timișoara — I.C.O. Oradea (2—2)
Vapid București — Jiul Petroșani (0—1)

ETAPA A li-a — 23 MARTIE
St. Roșu Orașul Stalin — Rapid București (4—3)
Jiul Petroșani — Progresul București (2—3)
Dinamo București — C.S.U. Timișoara (2—2)
C. C.A. București — V.T.A. Arad (1—1)
I.C.O. Oradea — Dinamo Cluj (0—3)
Energia Tg. Mureș — Petrolul Ploești (1—5)

ETAPA A lll-a — 30 MARTIE
Petrolul Ploești — Jiul Petroșani (0—1)
Energia Tg. Mureș — C.S.U. Timișoara (2—5)
U.T.A. Arad — I.C.O. Oradea (3—1)
Dinamo Cluj — St. Roșu Orașul Stalin (0—0)
Progresul București — C.C.A. București (1—3)
Dinamo București — Rapid București (4—0)

6 aprilie: etapă de cunâ
ETAPA A IV-a — 13 APRILIE

Progresul București — Energia Tg. Mureș (2—1)
Jiu! Petroșani — U.T.A. Arad (3—2)
Petrolul Ploești — St. Roșu Orașul Stalin (3—0)
Dinamo Cluj — Dinamo București (1—0)
C.S.U. Timișoara — C.C-A. București (4—1)
Rapid București — I.C.O. Oradea (2—11

ETAPA A V-a — 20 APRILIE
C.C. A. București — Dinamo Cluj (2—1) 
Energia Tg. Mureș — Rapid București (0—2). 
binamo București — Petrolul Ploești (0—0 
I.C.O. Oradea — Progresul București (0—6) 
C.S.U. Timișoara — U.T.A. Arad (3—3) 
St. Roșu Orașul Stalin — Jiul Petroșani (0—3) 

27 aprilie : etapă la cupă
ETAPA A Vl-a — 4 MAI

Rapid București — C.C.A. București (3—1)
Dinamo Cluj — C.S.U. Timișoara ‘(0—3)

U.T.A. Arad — Petrolul Ploești (2—6)
I.C.O. Oradea — St. Roșu Orașul Stalin (0—5)
Jiul Petroșani — Energia Tg. Mureș (0—1)
Dinamo București — Progresul București (3—5)

ETAPA A Vll-a — 11 MAI
St. Roșu Orașul Stalin'— Dinamo București (1—1)
Energia Tg. Mureș — I.C.O. Oradea (3—2)
Petrolul Ploești — Dinamo Cluj (2—1)
Progresul București — U.T.A. Arad (2—0)
Rapid București — C.S.U. Timișoara (0—2)
Jiul Petroșani — C.C.A. București (1—3)

ETAPA A VIII-a — 18 MAI
C.C.A. București — I.C.O. Oradea (3—0)
Dinamo Cluj — Progresul București (3—2)
Dinamo București — Energia Tg. Mureș (2—0)
U.T.A. Arad — St. Roșu Orașul Stalin (0—2)
C.S.U. Timișoara — jiul Petroșani (1—2)
Petrolul Ploești — Rapid București (0—0)

25 mai: etapă de cupă
l iunie: zi rezervată pentru joc internațional

ETAPA A IX-a — 8 IUNIE
Dinamo Cluj — U.T.A. Arad (0—3)
Rapid București — Progresul București (1—2)
C.C.A. București — Dinamo București (2—3)
C.S.U. Timișoara — Petrolul Ploești (0—2)
Energia Tg. Mureș — St. Roșu Orașul Stalin (2—1)
I.C.O. Oradea — Jiul Petroșani (0—1)

ETAPA A X-a — 15 IUNIE
I.C.O. Oradea — Petrolul Ploești (1—3)
Jiul Petroșani — Dinamo București (1—0)
Energia Tg. Mureș — U.T.A. Arad (1—2)
Progresul București — C.S.U. Timișoara (0—1)
St. Roșu Orașul Stalin — C.C.A. București (2—2)
Rapid București — Dinamo Cluj (1—2)

ETAPA A XI a — 22 IUNIE
St. Roșu Orașul Stalin — C.S.U. Timișoara (3—2)
U.T.A. Arad — Rapid București (0—2)
C.C.A. București — Energia Tg. Mureș (jocul din tur se va disputa 1a 9 

martie) 
Jiul Petroșani — Dinamo Cluj (1—2) 
Dinamo București — I.C.O. Oradea (3—0) 
Petrolul Ploești — Progresul București (5—4)

In paranteze au fost indicate rezultatele jocurilor diu turul campionatului.

devreme ca în alți ani a celor opt e- 
chipe participante în campionatul ca
tegoriei A din București și Ploești.

Dar ce fac celelalte două echipe 
din orașele mai îndepărtate de Capi
tală? Este vorba de noile promovate 
în categoria A: Știința Timisoara si
C. S.U. lași.

După cum ne informează într-o 
scrisoare recent adresată redacției, 
Ing. CORNEL POPA, Știința Timișoara 
își continuă cu asiduitate antrena
mentele în vederea campionatului, 
care, precum se știe, începe la 9 mar
tie. Deocamdată, în lipsa unui antre
nor, pregătirile sînt conduse de prof. 
Constantin Bran care se mai ocupă 
și de echipa de juniori a colectivului 
Dinamo. Ar fi de dorit însă ca și 
conducerea colectivului să se preo
cupe mai îndeaproape de această sec
ție, mai ales punîndn i la dispoziție 
un teren corespunzător pentru jocu
rile de campionat, lată acum și lo
tul pe care-I va folosi anul acesta 
formația din Timișoara: Bazil Covrig, 
Stan Dușan, M. Madincea, I. Staicu, 
O. Petrescu, 1. Vargn, Caius Petres
cu, Gh. Celea, T. Egler, Gh. Bran, 
Dan lonescu, A. Bălăban, Paul Popa. 
Iosif Bran, T. Cumpănaș, S. Drăcea, 
Toma Heinrich, C. Argintaru, Tiberiu 
Grădină, C. Lungu, N. Hodoneanțu. 
Gh. Marcu, 1. lsac, M. Andreescu, 
Tăuceanu și Dobre. (Ultimii doi pro- 
veniți de ia Energia Tîrnăveni).

Greutăți în privința terenului, ne 
spunea antrenorul I. JINGA, întîmpină 
și echipa C.S.U. iași, prima formație 
moldoveana participantă în campio
natul categoriei A. Deși pregătirile au 
început de foarte timpuriu, ele nu s-au 
putut desfășura în cele mai bune con
diții din lipsa unui teren corespunză
tor. Stadionul de pe dealul Copou- 
lui, refăcut, nu este încă gata și for
mația ieșeană e în situația de a nu 
avea unde să-și dispute primele jocuri 
(în prima etapă C.S.U. joacă cu 
campioana țării Locomotiva Grivița 
Roșie). Gredein că forurile sportive 
locale vor înțelege situația grea în 
care se află echipa, din acest punct 
de vedere, și vor face totul astfel ca 
ea să poată juca pe un teren cores
punzător. Iată acum și lotul ieșean:
E. Caia, L. Herghelegiu, L. Nicolae,
D. Papinaga. E. Rotaru, Gh. Dro- 
botă, Gh. Melinte, N. Cheleș, B. Sa- 
vițchi, A. Măgureanu, M. Cohut, I. 
Jinga, M. Huțan, N. Balcan, N. Po
pic, L. Vizitiu, N. Mihailov, AL Rițiu, 
N. Cordoș și R. Rosenberg.

Oaidă a tras din plină viteză, Marinescu (dreapta) a încercat zadar
nic să împiedice declanșarea șutului dar portarul Maroși a fost la post, 
blocind balonul și luind astfel o... piatră de pe inima suporterilor ploeșteni, 
prezenți ieri in număr mare pe terenul din str. Dr. Staicovici (Progresul— 
Petrolul Ploești 2—2).

(Foto; T. RO1BU)

B astăzi este ultima zi in 
CARE PARTICIPANȚII DIN CAPITALA 
IȘI MAI POT DEPUNE BULETINELE 
PENTRU CONCURSUL PRONOSPORT 
Nr. 9. După cum se știe în programul 
acestui concurs sînt cuprinse opt din 
cele nouă întîlniri ale etapei campiona
tului italian și patru meciuri din cadrul 
optimilor de finală ale Cupei Franței. 
Uimind unui concurs la care au fost 
acordate participanților premii de aproa
pe 1.300.000 lei (dintre care 7 premii a 
cîte 46.255 lei fiecare) concursul nr. 9 a 
atras la rîndul său numeroși partici
pant dornici să... ia loc pe lista mari
lor premiați Pronosport. Nu mai ezitați 
deci și depuneți și dumneavoastră cît 
mai multe variante pentru concursul 
Pronosport nr. 9 care se închide în Ca
pitală astăzi la ora 24. SUCCES !

■ Plata premiilor de la concursul Pro
nosport nr. 8 din 23 februarie continuă 
în Capitală astăzi după-amiază înce- 
pînd oe la ora 17 numai la Agenția Cen
trală din Calea Victoriei nr. 9.

pș Premiile speciale acordate gratuit 
participanților la concursul Pronosport 
nr. 8 din 23 februarie au revenit poseso
rilor cupoanelor,cu următoarele numere: 

O. MOTOCICLETA I J de 350 cmc : 
1439476.

CITE O MOTORETA : 2383208; 2073697; 
2747812 Și 1880824.

CITE UN FRIGIDER ,,PINGUIN" : 
2454367; 1283750; 1992514; 1805269 Și
1924944.

CITE O MAȘINA DE CUSUT ..CAS
NICA" : 1857212 ; 2915334 ; 2000919 ; 1649664 
și 1013070

CITE O MAȘINA ARAGAZ CU 3 O- 
CHIURI ȘI BUTELIE : 1368526 ; 1641482; 
1321641 ; 3150452 ; 2508766 ; 1966124 ;
1806866 ; 2462605 ; 1034958 și 1540520.

CITE UN TABLOU PICTURA IN

• Progresul și Petrolul Ploești și-au măsurat ieri forțele. Rapid și 
Dinamo București se vor întrece astăzi • Pregătirile orădenilor, ti
mișorenilor și ieșenilor • Foștii internaționali din nou pe teren

... Și pregătirile fotbaliștilor con
tinuă, de data aceasta abundînd jocu
rile publice de verificare. Un asemenea 
meci are loc chiar azi în București, 
între două formații cu mare populari
tate : Rapid și Dinamo București se 
întîlnesc la ora 16, pe stadionul din 
Giulești.

DOUA ANTRENAMENTE ALE 
DINAMOVIȘTILOR

Miercuri și joi, două formații dina- 
moviste au susținut meciuri de antre
nament în care au fost utilizați toți 
jucătorii lotului (cn excepția lui Găli- 
noiu, absent motivat) ;

Miercuri (cu Bere Rahova) : Uțu 
(Cozma)—Ștefănescu, Motroc, Szoko— 
Al. Vasile, Nunweiller—V. Anghel. R. 
Lazăr (Xicușor), Babone (Ene), Nicu- 
șor (Babone), Suru.

Joi (cu Abatorul) : Cozma (Uțu)— 
Popa, 1. Lazăr, El. Anghel—Ștefănescu 
(Al. Vasile), Neagu—Boian, Bîzgu (un 
junior talentat), Ene, Nicușor (R. La
zăr), Koszegy.

O impresie generală : fizic, dinamovi- 
stii se prezintă bine, tehnic mai au de 
lucrat, iar tactic încearcă mereu și 
uneori cu suficient succes, introducerea 
unor elemente interesante, cum ar fi 
schimbarea permanentă a jocului, de 
pe o parte pe alta, dezvoltarea jocului 
pe aripi etc. Apărarea însă, ni se pare 
mai slăbuță. Antrenorii, Baratki și 
Gică Niculae susțin că nici atacul nu 
le satisface exigențele la ora actuală. 
Mai este timp însă, pentru corectări 
și îmbunătățiri.

JOI IN ȚARA

La Marghita : 1CO — Victoria Mar- 
ghita 11—0 (3—0). Au marcat: Fcrenczi 
(4), Toth (2), Roșu (2), Niculescu (2) 
și Bîscă. FORMAȚIA : Gebner—Băcuț 
1 (Vorhanek), Tiriac, Nemțescu (Kiss) 
—Bartha, Demien—Toth, Ferenczi, Ro
șu, Niculescu, Bîscă. Azi, ICO joacă 
la Oradea cu Flamura roșie Oradea, ia 
5 martie probabil cu CSU Cluj la Cluj 
și la 9 martie cu UTA la Oradea.

La Iași; CSU lași—Știința IMF 
lași 2—0 (1—0). Au marcat : Giu-

ono sport
ULEI : 25405i25 ; 3209436 și 1587380.

CITE O BROȘA DE AUR : 2878913 ;
2599489 ; 1212356 ; 2224419 și 2074527.

CITE UN CEAS DE NICHEL „POBE- 
DA“ : 1732145; 1584239; 2791417; 1189327;
2308443 : 343S862 ; 1267583 ; 2401908 ; 1784992 
și 1268631.

CITE UN APARAT DE RADIO „OPE
RETA": 2392268 ; 1103365 ; 1220454 ; 2772432; 
3333432; 2674632; 2650667; 2936899; 2539034;
2611439 : 2503774 ; 2607230 ; 1191501 ; 1971931; 
și 2369052

■ Toate cupoanele cu terminația 6547 
cîte o minge de fotbal. Toți partieipanții 
care au obținut vreunul din aceste pre
mii sînt obligați să anunțe pînă cei mai 
tîrziu la 10 martie prin scrisoare reco- 
mandat-expres pe adresa Pronosport că
suța poștală 102 București următoarele 
date : numărul cuponului, al buletinu
lui, al chitanței, al regiunii și al agen
ției unde a concurat precum și premiul 
obținut.

■ Iată acum programul concursului 
Pronosport nr. 10 (etapa din 9 martie) :

I. Roma — Fiorentina (camp, italian)
II. Napoli — Lazio (camp, italian)
III. Juven.tius — Milan (camp, italian)
IV. Sampdoria — Genoa (camp, italian)
V. Lanerossi — Padova (camp, italian)
VI. Udinese — Torino (camp, italian)
VII. Nice — 'Reims (camp, francez)
VIII. Toulouse — Monaco (camp, 

francez) 

rugă și Don. La Timișoara : CFR—Stă
ruința 5—1 (1—1).

O REPETIȚIE REUȘITĂ PE 
JUMĂTATE

Numeroșii spectatori (prea nume
roși pentru capacitatea terenului din 
str. dr. Staicovici) începuseră să re
grete deplasarea și cei 4 lei plătiți 
pentru a asista la mult așteptatul 
meci Progresul—Petrolul Ploești. În
ceput promițător, chiar plăcut’ jocul 
a fost transformat curînd într-o dispu
tă de campionat, plină de neregula- 
rități și durități de parcă s-ar fi decs 
soarta ech’pelor și n-ar fi fost o întîl- 
nire amicală cu scop de verificare a 
pregătirii, în care să se vadă străda
nie din partea jucătorilor pentru nn 
joc cît măi bun. N-a înțeles nimeni 
această atitudine a jucătorilor (dintre 
care Florea și Oaidă au recurs a 
gesturi cu totul reprobabile) cu atît 
mai puțin cu cît. temperați la pauză, 
ei au dovedit în repriza a doua capot 
avea preocupări mai sportive și com
portări disciplinate. Și în această par
te a meciului, echipele s-au preocupat 
de joc. oferind posibilitatea unei juste 
aprecieri a stadiului actual de pregă
tire. Ceea ce constituia și scopul par
tidei. Aspectele negative însă, tre
buie să însemne un semnal de alar
mă pentru antrenori, acum în preaj
ma începerii campionatului.

Progresul s-a dovedit mai bine pre- 
găt't fizic și ca ansamblu, dar mai 
are lipsuri in trasul la poartă și în 
desfășurarea tactică a jocului. Arfacnl 
a funcționat mai bine acum. Ploeș- 
tenii ne-au părut obosiți, n-au jucat 
la valoarea lor. au păcătuit prin joc 
lateral. Rezultatul mecrului: 2—2
(1—1). Au marcat: Mateianu. Ozon 
(din 11 m ). Dumitrescu (2 — unul 
din 11 m.). Arbitrajul lui Gh. Di’lea 
a nemulțumit mai ales în aprecierea 
jocului cu corpul și ca autoritate

PROGRESUL • Mindru—DOBRES- 
CU. Carîcas. Soare—Ciocea (Coio- 
cara). ȘTIRBEI—Oaidă. MATEIANU, 
OZON Smărăndescu (Mar’n). Morn 
( Moldoveana).

PETROLUL Marosi (Roman)— 
Pahonțu. Marinescu. TOPSA—CRO
NE A, Florea (Neacșu)—Zaharin,,
Tabarcea. Dumitrescu. D. MUNTFA- 
NU. Bâdulescu (G. MARIN).

FOȘTII INTERNAȚIONALI
LA LUCRU

Ca și anul trecut, foștii internaționc’i 
deschid și acum sezonul de primăvară. 
Marți, pe Stadionul Republici1', vor 
evolua echipele București — Provincie 
(sub și peste 40 de ani). Cu acest pri
lej. spectatorii bucureșteni se vor reîn- 
tîlni cu: Traian lonescu, Angelo Ni
culescu, Gică Popescu, Marian, Catană, 
Drăgan, Flamaropol, Novac, Șiclovan, 
Simionescu, Valentin Stănescu, Ure- 
chiatu. Lungu, Socec, Ambru (BUCU
REȘTI B), Bogdan, Baratki, Constan- 
tinescu-Grecu, Gorgorin, Humis, Lupaș, 
Sfera, Brandabur, Vintilă, David, Fa
bian, I, Marki, Albu, Cuedan, Ghiurițan, 
Mihăilescu, Pepelea (BUCUREȘTI A). 
St Covaci, Mărdărescu, Fătu, Nagy 
St; Pop Al.. Reinhardt, Reuter, Schertz, 
Torjoc, Vass, Zilahi, Mladin, Gh. Teo
dorescu, Lazăr, Dumitrescu III, A. Teo
dorescu, Vaczi (PROVINCIE B), Bur
ger, Beke, Dobay, Anghelache, Lenghe- 
riu, Oană, Ploeșteanu, Rășinaru, Șepci, 
Slivăț, Bindea, Incze II, Tr. lordache, 
Moldoveanu, Czinczer si Juhasz (PRO
VINCIE A).

IX. Sochaux — St. Etienne (camp, 
francez)

X. Beziers — Racing Paris (camp, 
francez)

XI. Lyon — Lens (camp, francez)
XII. Lille — Marseille (camp, francez)
■ PRONOSPORT EXPRES
In urma omologării concursului Pro

nosport Expres nr. 6 au fost stabilite ur
mătoarele premii :

Premiul II : 3 variante cu 5 sporturi 
exacte revenind fiecărei variante cîte 
34.406 lei ;

Premiul III : 179 variante cu 4 sporturi 
exacte revenind fiecărei variante cîte 
1.499 lei. ■

NetxiSțînd nici o variantă cu 6 spor- - 
turi exacte, conform regulamentului, 
fondul acordat premiului I adică 41.283 
lei a fost reportat întregului fond de 
premii al concursului nr. 7 cu tragerea 
din urna miercuri 5 martie.

Fond1 de premii: 412.880 lei inclusiv 
42.2'80 lei reportați de la concursul ante
rior.

■ Plata premiilor de la concursul 
Pronosport Expres nr. 6 se face în Ca
pitală astăzi după-amiază începând de Ja 
ora 17 numai la Agenția Centrală din 
Calea Victoriei nr. 9.

■ Astăzi după-amiază începînd de la 
ora 18 va avea loc la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9 tragerea din 
urnă a premiilor în obiecte acordate va
riantelor cu ,,0" rezultate de la con
cursul Pronosport Expres nr. 5.
• Astăzi ultima zi de depunere a bu

letinelor pentru concursul nr. 9 Pro
nosport.



înaintea unei noi etane la baschet Peste cîteva zile vor fi luate în discuție

• întrecerile au loc astăzi (în Capi tală și luni) o ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
■ obținut o prețioasă victorie în fața C.S.U. CLUJ, în meci restanță
• Amănunte despre campionatul categoriei B.

După cum se știe, în mod excep
țional această nouă etapă a campio
natelor 
în țară, 
și luni 
reasca.
nu vor
pozițiile

va avea loc astăzi sîmbătă 
iiar în Capitală la fel astăzi 
după-amiază în sala Flo- 

Dacă rezultatele meciurilor 
afecta în prea mare măsură 
fruntașelor ambelor clasa

mente, în schimb cîteva din întî'.niri 
pot avea urmări importante pentru 
(echipele codașe sau pentru cele care 
mai sînt incluse în zona periculoasă 
a retrogradării. O asemenea partidă 
o constituie întîlnirea feminină din
tre ITO Oradea și Știința ICF, pe
nultima și antepenultima clasată, a- 
mîndouă la egalitate de puncte. în
treceri interesante ca vă’oare sperăm 
să fie furnizate de Constructorul 
București — Alimentara Tg. Mureș 
și Olimpia MIC — Progresul FB. 
La băieți, foarte echilibrat ni se 
pare meciul Știința Timișoara — 
Constructorul Cluj, din același motiv 
al poziției ambelor formații. Desigur 
însă că, programul din sala Flo- 
reasca oferă cele mai interesante 
dispute a’e etapei și anume întrece
rile dintre erhipe'e bucureștene Di
namo — MIG si Olimpia MIC — 
P.T.T.

• Joi la Oradea s-a consumat ulti-. 
ma restanță a campionatului mascu-| 
lin cu care prilej Știința Timișoara ■ 
a obținut o prețioasă victorie în fata 
CSU Cluj cu 81—71 (39—34), fă- 
cînd un salt de trei locuri în clasa
ment.

PROGRAMUL ETAPEI. Masculin: 
Voința Iași — Dinamo Oradea, Știin
ța Timișoara — Constructorul Cluj, 
CCA — Steagul roșu Or. Stalin, Di
namo Buc. — M.I.G. Buc, Progresul 
MIC — PTT, CSU Cluj — Dinamo 
Tg. Mureș. Feminin: ITO — Știința 
ICF, Voința Or. Stalin — CSU Cluj, 
CFR Buc. — ICO, Constructorul Buc 
— Alimentara Tg. Mureș, Olimpia 
MIC — Progresul FB.

I

MASCULIN

Iată, acum, clasamentele la zi :

FEMININ

1. Constructorul Buc. 13 12 1 0 789:477 3<
2. Olimpia M.I.C. 13 11 1 1 785:632
3. C.F.R. Buc’. 13 10 1 2 765:545 34
4. Voința Or. St. 13 8 1 4 656:599 30
5. Alim. Tg# Mureș 13 7 0 6 624:625 27
6. Progresul F.B. 13 4 0 9 606:634 21
7. I.C.O. 13 4 0 9 653-: 744 21
8. Știința I.C F. 13 3 0 10 533:741 19
9. I.T.O. 13 3 0 10 617:774 19

10. C S.U. Cluj 13 1 0 12 537:024 15

Boxerii craioveni
în R. P. Polonă
CRACOVIA (prin telefon) — Selec

ționata de box a orașului Craiova a 
susținut săptămîna aceasta două în- 
tîlniri în compania pugiliștilor din 
Cracovia. Prima a avut loc marți seara, 
în orașul Nowa Huța. S-au întîlnit 
Craiova și Cracovia II. Victoria a re
venit, surprinzător, boxerilor polonezi, 
cu scorul de 14—6. Realitatea este 
însă că craiovenii au fost frustați de 
trei decizii (I. Olaru, Z. Motea și C. 
Bîlă). Două zile mai fîrziu, de data 
asta la Cracovia, selecționata orașu
lui Craiova a întîlnit prima reprezen
tativă a Cracoviei. Rezultat final : 
14—6 pentru Craiova, lată de altfel 
și rezultatele acestei reuniuni : muscă : 
L. Ambruș (Craiova) b. aband. rep. I 
Konrad (Cracovia) ; cocoș : Buzsinski 
(Cracovia) b. p. M. Cristea (Craiova) ; 
pană: Kaim (Cracovia) b. p. Z. Aîo- 
tea (Craiova) ; semiușoară: Mihai
Trancă (Craiova) b. p. Smrek (Cra
covia) ; Matei Godeanu b. aband. rep. 
II Schowronek (Cracovia); ușoară: 
Madlak (Cracovia) b. p. I. Olaru 
(Craiova) ; semimijlocie: C. Bilă 
(Craiova) b. p. Blasiak (Cracovia) ; 
tnijlocie-ușoară : C. Iordache (Craiova) 
b. p. Golestan (Cracovia); mijlocie 
P. Deca (Craiova) b. p. Kaminski 
(Cracovia); semigrea: 1. Ferentz (Cra
iova) b. p. Kraus (Cracovia).

publicăm

1. C.C.A. 17 16 1 0 1277: 971 50
2. Din. Tg. Mureș 17 13 0 4 1247: 980 43
3. P.T.T. 17 12 1 4 1175:1027 42
4. Dinamo Buc. 17 10 3 4 1142: 894 40
5. Dinamo Oradea 17 9 3 5 1226:1’151 38
6. M.I.G. Buc. 17 9 0 8 1220:1137 35

7. Olimpia M.I.C. 17 8 0 9 1148:1439 33
8. Știința Tim. 17 5 0 12 910:1096 27
9. C.S.U. Cluj 17 5 o 12 1069:1199 27

10. Constr. Cluj 17 4 0• 13 984:1178 25
11. Voința Iași 17 4 0 13 842:1261 25
12. St. roșu Or Sta-lin

17 3 0 14 939:1127 23

măsură săe Sîntem, în 
componența celor două serii ale cam
pionatului masculin de baschet, ca
tegoria B, care se va desfășura în
tre 15 iunie și 27 iulie 1958: Seria I:

Hunedoara, Oradea, Piteș‘i, Baia 
Mare, Cluj, Timișoara, Regiunea Au
tonomă Maghiară și orașul București. 
Seria a ll-a : Iași, Stalin, PIoești, 
Constanța, Craiova. Suceava, Bacău. 
Ga’ați, București. După cum se poate 
constata toate cele 16 regiuni ale 
țării și în p'us capitala vor fi re
prezentate la această primă ediție a 
campionatului de baschet masculin 
al categoriei B. Federația de spe
cialitate a luat toate măsurile pentru 
ca inaugurarea acestei utile și 
teresante competiții să se facă 
cele

in
în

mai bune condiții.
PROGRAMUL DIN SALA 

FLOREASCA

SÎMBĂTĂ ora 16: Șc. sportivă 
elevi TI — Șc. sportivă tineret; ora 

$ 17: Constructorul Buc. — Alimentara 
f Tg. Mureș (f); ora 18.30: C.F.R. 
} Buc. — I C.O. (f); ora 20: Dinamo

Buc. — M.I.G. Buc. (m).
LUNI ora 17: Olimpia M.I.C. — 

Progresul F. B (f); ora 18.30: C.C.A. 
— St. roșu Or. Stalin (m); ora 20: 
Olimpia M.I.C. — P.T.T. (m).

Problemele practicării gimnasticii
în școlile deJ» toate gradele

Timp de două zile, la 7 și 8 martie. 
in sala de marmură a Casei Scinteii, 
profesorii de educație fizică, delegați 
din toate orașele țării, vor dezbate 
principalele probleme ale gimnasticii 
in școlile de toate gradele. Discutarea 
la nivelul unei conferințe pe țară a 
celor mai importante probleme care 
preocupă pe profesorii de educație fi
zică in rezolvarea sarcinilor educației 
fizice in general și ale gimnasticii in 
special, va contribui la stabilirea celor 
mai bune mijloace și metode 
realizarea acestor sarcini.

„In această conferință vor fi 
tate două referate care vor 
baza de discuții asupra celor i 
portante probleme ale gimnasticii șco
lare. Primul referat se va ocupa de 
conținutul lecțiilor de gimnastică în 
orele de curs ale claselor I—XI. A 
fost necasară abordarea acestei pro-

bleme întnicît o data cu introducerea 
gimnasticii sportive în școli s-a 3 i:$ 
în mod cu totul ne justificat la i-neie- 
gerea îngustă a noi iunii de gimnastici 
în educația fizică a elevilor, prin se
pararea ramurilor gimnasticii una de 
alta. Unii profesori s-au orientat ex
clusiv spre mijloacele gimnasticii spor
tive, iar alții au lărgit mult sfera gir- 
nasticii de bază. f. 
înțelegerea superfici

pentru

prezen- 
asigura 

mai im-

In organizarea federației de gimnastică

Consfătuirea metodică 
s-a încheiat cu deplin succes

. Cu două zile în urmă s-a încheiat, 
într-o atmosferă de deplin entuziasm, 
prima consfătuire metodică organiza
tă de Federația romînă de gimnastică. 
Participanții la consfătuire au cu
noscut în cele 6 zile de ședințe teo
retice și practice noua orientare în 
dezvoltarea gimnasticii noastre, obiec
tivele imediate și sarcinile care se 
impun a fi grabnic rezolvate, contri
buind prin cunoștințele și experiența 
lor la elaborarea unor interesante 
concluzii.

In discuțiile purtate pe marginea 
regu'amentului concursurilor de gim
nastică s-a subliniat necesitatea în- 
greunării condițiilor de obținere a

Aspect de la consfătuirea metodică organizată de Federația Rpmînă de 
Gimnastică: too. Ioana Mănescu-Munteanu prelucrează exercițiile cu obiect 
din noul program de clasificare.

titlurilor de campion absolut și pe 
aparate, stabilindu-se ca notă minimă 
9 pentru fete și 8,50 pentru băieți. 
De asemenea, s-a discutat (fără să se 
tragă încă o concluzie în acest sens) 
posibilitatea ca un gimnast să poată 
trece de la o categorie inferioară la 
una superioară sărind peste alte cate
gorii intermediare. Totodată s-a 
propus introducerea exercițiilor liber 
alese și la categoriile inferioare (mai 
scurte ca durată și cu un număr re
dus de mișcări grele, raportat la ni
velul categoriei respective), ceea ce 
va determina îmbogățirea bagajului 
de mișcări, creșterea spectaculozității 
întrecerilor, precum și plăcerea tine
rilor de a practica gimnastica.

Referatul privind problema speciali
zării timpurii a provocat numeroase 
discuții în cadrul consfătuirii. De unde 
anul trecut majoritatea antrenorilor 
se întrebau dacă este posibilă și 
permisă specializarea timpurie în 
gimnastică, de data aceasta a existat 
unanimitate în privința aplicării ne- 
întîrziate a acestui principiu. Prob’" 
ma va fi definitivată în apropiata c 
ferință organizată de Direcția de 
ducație fizică și sport din M.I.C.

Concluziile consfătuirii metodice au 
fost trase de tov. Mar'.i Petrescu, 
Gustav Fischer și ITancisc Lovi din 
partea Federației de gimnastică. Sîn
tem convinși că aceste concluzii î.și 
vor găsi repede o largă aplicare în 
toate secțiile de gimnastică.

e-

_ ilă a noțiunii cimb-
plexe și cuprinzătoare a rim- . ni. 
Referatul precizează că difer : e ra
muri ale gimnasticii trebuie pr ■. te în 
strînsă legătură, gimnastica f : z o 
disciplină unitară, caracterizată prin
tr-o mare varietate de exerciții siste
matic aplicate.

Avînd în vedere particularitățile de 
vîrstă, conținutul lecțiilor încă de la 
clasa I elementară se referă la mij
loace din toate ramurile gimnasticii, 
deci și la elemente de bază din ramu
rile sportive școlare, în special d;n 
acrobatică, artistică, atletism și jocuri.

Cel de al doilea referat va pune în 
discuție problema specializării timpurii 
în gimnastica sportivă, în lumina lite
raturii de specialitate și a date
lor rezultate din cercetările efe?tu.'>te 
la noi în țară șl peste hotare și, 
special, a datelor școlii sovietice 
gimnastică.

Referatul va încerca să precizeze 
se înțelege prin specializare timpurie, 
care este scopul ei, necesitatea și posi
bilitatea specializării timpurii. Vor fi 
puse în discuție și principalele aspecte 
ale acestei probleme : vfrsta cînd poate 
începe specializarea timpurie, mijloacele 
și metodica muncii cu copiii, concursu
rile pentru copii, etc.

In afara acestor două referate. Di- „ 
recția de educație fizică și sport—șj
din M.I.C. va prezenta o informare a- 
supra dezvoltării gimnasticii sportive 
în rîndurile elevilor și studenților, infor
mare care va crea premisele unei 
ple discuții asupra tuturor problemelo^^B 
gimnasticii în unitățile de învățăminte^ 
probleme pe care primele referate nu 
le-au putut cuprinde”.

AT. .V..- Am rugat pe too. profesor 
Traian Predețeanu. inspector in Di
recția de educație fizică și sport din 
Alj.C.. să facă scurta prezentare de 
mai înainte a lucrărilor apropiatei ror- 
ferințe. urmărind Să punem la dispozi
ția viitorilor parfrcipanți ta conferința 
materialul rrere^ar unei ft 'ne* . '.ce —

găti profesorii de educație fi&ti 
tul de vedere asupra problemelor ce se 
vor dezbate și de participarea lor acti
vă la discuțiile provocate de referatele 
ce vor fi susținute ' depind? suc
cesul acestei importante consfătuiri și 
— imnlicit — îmbunătățirea metodică 
educației fizice școlare în generai și 
dezvoltarea gimnasticii în special.

ÎTl 
de

ce

VIE ACTIVITATE VOLEI BALISTICA 
LA TG. MUREȘ

Opt echipe masculine și șase femini
ne, aparținînd colectivelor Progresul 
Sfaturi, Dinamo, Știința I.M.F., C.F.R. 
și Voința, au participat la un. turne î 
•de volei care a avut loc în sala li
ceului „Al. Papiu Ilarian“. întrecerea 
masculină a fost cîștigătă de echipa 
Progresul sfaturi, antrenată de prof. 
I. Grăidinaru și E. Georgescu, care a 
avut o frumoasă comportare și în alte 
competiții anterioare. Cei mai buni ju
cători: Gog-a, T. Radu, Ciulea, Siklodi. 
Competiția feminină este în curs de 
desfășurare

V. Kadar — cn ve<?n.
CONSTITUIREA COMISIEI REGIO
NALE DE TURISM DIN CRAIOVA

De curînd, la consiliul sindical local 
Craiova s-a constituit comisia obșteas
că regională de turism. Cu această o- 
cazie a fost prezentată o dare de sea
mă din care a reieșit că fosta comisie 
nu s-a preocupat îndeajuns de munca 
turistică, ceea ce a provocat o stagnare 
și o rămînere în urmă față de alți 
ani. Astfel, nu s-au mai organizat 
excursii și tradiționalele ture nautice 
iar planul de muncă nu a fost res
pectat. Cei care au luat cuvîntul au 
arătat’ deficiențele și au cerut ca în 
viitor comisia să se preocupe mal mult 
de activitatea turistică din oraș și re
giune.

Din comisie fac parte: V. Andronescu 
(președinte), Al, Balog, E. Călinescu, 
Al. Georgescu, B. iioncu. I>r. Mihai 
Maria, s. Bălănescu și alții.

CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
LA BOX

Semifinalele campionatului de califi
care, la box, faza orășenească, s-au dis
putat joi seara la Giulești, furnizînd în
treceri echilibrate și atractive. Cele mai 
frumoase întîlniri a«u fost cele dintre 
Oscar Silberman (Centrul școlar) — A- 
lexandru Kftimie (Metalochimic) și St. 
Bejan (Vulcan) — Ilie Gh. (Atei. Mogo- 
șoaia). S-au mai remarcat : P. Vizitiu 
(Constructorul), Gh. Ciobănescu (Tîn. 
Din.). I. Lepădata (Vulcan).

Finalele vor avea loc joi 6 martie, ora 
19, în sala Giulești

N. Tokacek și AI. Colțan— 
coresp.

JOC DE FOTBAL LA BAIA MARE
Dinalmo Baia Mare și Minerul Baia

Mare s-au întîlnit într-un joc amical 
care s-a terminat cu victoria dinamo- 
viștilor la scorul de 3—1 (3—0) prin 
punctele înscrise de Drăgan, Czompa și 
Sandu.

Pentru mineri a marcat Sulyok. Dorz- 
sanski (Minerul) a ratat un 11 m.

(V. Săsăranu, corespondent)
LOCAȚIUNI DE BILETE

O Biletele pentru jocurile de fotbal

Cupa „SPORTUL POPULAR" la handbal de sală
Din întreaga țară ne sosesc vești 

despre desfășurarea Cupei „Sportul 
popular” la handbal de sală. Repro
ducem cîteva din comunicările co
respondenților noștri, care ne scriu 
despre succesul înregistrat de această 
competiție și despre contribuția ei la 
dezvo’tarea handbaului redus. în 
mu’te orașe ale țării.

■ Cea mai bună dintre cele 34 
formații feminine de handbal de sa
lă care și-au disputat întîietatea în 
cadrul Cupei „Sportul popular" în 
București s-a dovedit a fi ENERGIA 
T.C.H. (antrenor prof. Cojocaru), 
care va reprezenta Capitala țn finala 
competiției. întrecerea formațiilor 
masculine continuă (E. Filip — co
resp.).

■ La Orașul Stalln au participat 
la întreceri 10 echipe masculii tie și 

dintre foștii internaționali, ce vor avea 
loc marți 4 martie pe stadionirl Republi
cii, se pun în vînzare la agențiile Pro
nosport (Calea Victoriei nr. 9), C.C.A. 
(Bd. 6 Martie), Dinamo (Șos. ștefan cel 
Mare), chioșcul din Str. Ion Vidu, ca
sele stadionului Republicii (str. Puțul 
cu Apă Rece). Bilete pentru studemți și 
elevi se vînd numai la stadionul Repu
blicii.

— La aceleași agenții s-au pus în vîn
zare biletele pentru meciul de fotbal 
Progresul București—Vojvodina Novisad.

— Eiletele pentru jocul de azi R?pid- 
Dinamo se găsesc la casele din Giulești 
și de la stadionul Dinamo.

— Biletele pentru turneul internațio
nal de hochei ce va avea Ioc pe patinoa
rul artificial, se găsesc de vînzare la 
casele patinoarului din Bd. Muncii.

7 feminine. La băieți s-a clasat pe 
primul loc ȘCOALA PROFESIONA
LA TRACTORUL, urmată de Șc. 
tehnică exploatare CFR și Școala 
medie nr. 7. La fete, fruntașa c’a- 

samentului este Școala medie nr. 2 
(Al. Dincă)

■ La Sibiu, lipsa unei săli co
respunzătoare a făcut ca echipele să 
joace în oîte 6 oameni. Din rîndul 
celor 7 echipe masculine și 6 femi
nine s-au clasat pe primele locuri 
formațiile BALANȚA l.a băieți și 
FLAMURA ROȘIE I la fete. De re
marcat sprijinul comisiei locale de 
handbail, care a asigurat în mod 
gratuit arbitrajele, ca și popularita
tea de care s-au bucurat întrecerile. 
(M. Vlădoianu — coresp.)

■ 10 echipe de juniori sînt în 
întrecere în cadrul Cupei „Sportul

ORFAN Șl FORIS, SIBIU. — Avionul 
care transporta celebra echipă italiană 
Torino s-a prăbușit acum 9 ani. Exact : 
în ziua de 4 mai 1949. Echipa se întorcea 
din Portugalia, unde susținuse uri meci 
cu Benfica. Toți jucătorii care se aflau 
în avion — 18, dintre care 10 erau inter
naționali — și-au găsit moartea în aceet 
accident. Astfel, au pierit Baccigalupo, 
Balarin I. Marossa, Castigliano, Iii La
moni*, i, Menti II. Loic, Gabetbo, Ma/^zoila 
și Ossollo.

GIGI VALENTIN, BUCUREȘTI. — Vă 
onorează, fără îndoială, pasiunea deose
bită pe care o aveți pentru acest frumos 
sport, atletismul, dar este exagerat să ne 
cereți să publicăm la... „Poșta Redac
ției” toate recordurile europene și mon
diale dinaintea campionatelor europene 
de atletism din 1950 ! Nici cînd va săr
bători 100 de ani de existență, nu prea 
văd să i se pună „Poștei Redacției” alîta 
spațiu la dispoziție l Dar puteți trece pe

popular" la Galați, iar sute de elevi 
ai școlilor din localitate sînt cu re
gularitate spectatorii întîlnirilor. (A. 
Schenkman și V. Paladescu — co
resp.)

■ Anul acesta, orașul Buzău a 
găzduit cîteva interesante competiții 
loca'e de handbal în 5: cupa „30 De 
cembrie", un campionat rezervat se- 
niori'or și unul juniorilor și. bin ■ 
înțeles, competiția de juniori Cupa 
„Sportul popular". In această ultimă 
întrecere au concurat 6 echipe, pe 
locul I clasîndu-se ȘCOALA MEDIE 
NR. 3. Ca urmare a interesului tre
zit de aceste competiții, comisia ra
ională de handbal și-a planificai 
pentru lunile următoare noi compe
tiții de handbal redus, în aer liber, 
rezervate elevilor școlilor de 7 ani 
și ai școlilor medii. (C. Căpățînă — 
coresp.) 

la redacție și veți găti în documentarea 
noastră toate datele care vâ interesează.

DAN GAR.CEA, TIRGU NEAMf. — 1) 
Prăjina pentru săritură nu trebuie, să 
aibe o anumită Lungime. — 2) Ech pa 
C.C.A — purtînd la început numele G’e 
A.S.A. — a luat ființă în anul 1... . p-ir- 
ticipînd la campionatul categoriei B Un 
an mai tîrziu a jucat în .,A”. Ir ta una 
din primele ei formații : Savu — Catană, 
Cernea. Jivan—Tilmaciu, Zeană — Ba
laș. Fătu, Gică Popescu, Molnar. Flo
rian. Marinescu. — 3) „Dacă rcputaUrf 
antic nor emerit Radu Mutan a fost la 
rindui lui sportiv și a pracldcat canota
jul de performanță ?“ Iată o întrebare 
care poate să-l in-dispună pe Radu Hu- 
țan ! Atît de repede a fost uitat cano
torul Huțan ? Nu rnai departe deeît in 
1950 și 195il el cucerise numeroase tiî'iuri 
de campion republican. De altfel, în îaii 
a primit vithil cîe maestru al sportul ui.— 
4) Fiți. .• lini^it : în toate sporturi.e au 
început pregătirile pentru Olimpiada din 
IGtSO de la Roma. — 5) Mircea Anas'asescu 
s-a întîlnit de două ori cu nyaitipiul 
campion olimpic Frederikson : în 1352, 
cu prilejul campionatelor mondiale de la 
Helisinki și în 1954, în cadrul campiona
telor mondiale de la Macon. In ambele 
ocazii, victoria a revenit lui Anastase- 
scu. — 6) Nu se dispută eoncur'uri ofi
ciale de echipaje de c-aiac-race 8- Dur 
nimeni nu împiedică formarea unor a- 
semenea echipaje^ Și la noi. în urni > eu 
cîțiva ani, la Dinamo, a luat naștere, 
cu titlu experimental, rm astfel 
chipaj.

I. N1ȚF.SCU, BUCUREȘTI. — ..Fiind 
într-o controversă cu șef ii meu. apelez 
la rubrica Dv.“. Neplăcută^ istorie : 
n-ați mai găsit cu cine să fiți în contro
versă deeît cu șeful Dv. î Șd barem dacă 
ar fi avut el dreptate- Dar aveți Dv. ! 1^ 
automobilism, John Kobb, cu o mașină 
în greutate de 7 0)0 kilograme și 3.0J0 
cai putere, a realizat fantastica viteză 
de 634 kilometri pe ora ! Bineînțeles, nu 
pe șosea, ci pe o pistă specială. La mo- 
tociclism ’a 1.0'30 cmc de pildă, recordul 
este de 345 kilometri pe oră și el a fost 
stabilit de John Allen pe un „Triumph”, 
au-mea, de... 750 cmc !

GRTGDR.AȘ LIVIU, SIBIU, TRAIAM 
PCLEXA, HUNEDOARA, OCTAVIAN 
NESTOR, GURA HUMORULUI, AVRAM 
VICTOR, BIRLAD, V. STAICU. CIMPU- 
LUNG, PITEȘTI. — Veți primi răspun
surile prin poștă.

ION POȘTAȘUL



Un principiu rău înțeles,
dar mai ales greșit aplicat!

Ieri la Oslo

Au început campionatele mondia’e de hochei pe gheață
Principiul calificării în muncă, este 

un principiu foarte bun. Din păcate, 
uneori, el nu este aplicat așa cum tre
buie, fapt care ne determină să luăm 
poziție hotărîtă în această problemă, 
apreciind că astfel de practici nu a- 
duc nic.i un fel de servicii.

® La Cluj, un grup de antrenori au 
fost animați de dorința obținerii unei 
calificări superioare, mai precis, de a 
deveni profesori de educație fizică. 
Problemă delicată, întrucît o atare ca
lificare presupune nu numai o pregă
tire multilaterală (specializarea în
truna sau mai r..ulte discipline sporti
ve nefiind suficientă) dar și temeinice 
cunoștințe pedagogice. Pe lingă aceș
tia mai apar și alp 
amatori de a de
veni profesori de 
educație fizică: în
vățători sau profe
sori de cultură gene
rală la diferite școli elementare din 
oraș sau regiune și cărora din lipsa 
cadrelor calificate pentru educație fi
zică, li s-a admis să predea și astfel 
de ore. Ținem să subliniem faptul că 
'Sfatul popular al orașului Cluj, in 
u Urnii ani n-a cerut să-i fie reparti
zați absolvenți ai I.C.F., sub pretext 
că nu are posturi vacante ?!?

6 Cu toată surprinderea multora, 
cei în cauză —evident, pe căi pline de 
mister, deoarece măsura nu a fost difu
zată în mod oficial — au obținut cu
venitele aprobări. Cit privește exame
nul în sine, el n-a reprezentat decît 
o simplă formalitate. Membrii comisiei 
de examinare erau, fără excepție, din 
localitate, iar o parte dintre candidați

Se apropie campionatele de volei

A NTRENAMENTE
ȘI IAR ANTRENAMENTE

Apropiata reluare a campionatului 
categoriei A, punerea la punct a ul
timelor amănunte în vederea între
cerilor echipelor masculine de ca
tegoria B și meciuri'e cu reprezenta
tiva feminină a Republicii Democrate 
Germane — iată obiectivele care po
larizează atenția Federației romtne 
de vo ei în aceste zile.

A luat sfîrșît 
concursul republicai 

de micrcmadeie
k Timp de trei zile, sala Fioreasca a 
găzduit Concursul republican de mi- 
cromodele, la care au participat cei 
mai buni constructori și recordmani 
ai țării noastre. Totodată au avut loc 
și tentative de record. Cu acest prilej 
Andrei Budai (RAM) concurînd cu un 
helicopter de foiță, a stabilit un nou 
record republican : 3 min. 25 sec. (ve
chiul record era de 3 min. 12 sec. și 
aparținea tot lui Andrei Budai). Tot 
cu prilejul concursului, concurenții 
Ștefan Benedek, Elvira Purice și Gh. 
Gănțoiu au îndeplinit o parte din nor
mele de maeștri ai sportului.

in ansamblu, întrecerea micromo- 
dcliștilor nu s-a ridicat fnsă la nivelul 
așteptărilor. „Capetele de afiș" le-au 
constituit tot concurenții experimen
tați (printre care Ion Georgescu, An
drei Budai, Otto Hintz, Al Bedo, An
drei Georgescu etc). Nu-i mai puțin 
adevărat că și locul de concurs — 
sala Fioreasca — este impropriu unor 
întreceri dc micromodele. Curenții ca 
și înălțimea mică a sălii au împiedicat 
pe concurenți să demonstreze întreaga 
caoacitafe a modelelor lor.

Iată acum rezultatele tehnice ale 
corci 1 rstihii : CATEGORIA ARIPI
ZBURĂTOARE MICROFILM ȘI FOI
TA :t. Andrei Budai (RAM) 8112 p.
2. Gh. Gănțoiu (oraș București) 5202 
p. 3. R. Kaiser (Cluj) 3150 n. CA
TEGORIA HELICOPTERE MICRO
FILM Șl FOIȚA: I. Otto Iiintz 
(RAM) 4244 p. 2. Andrei Budai 
(RAM) 4044 p. 3. Gh. Marinescu (o- 
ras București) 2812 p. CATEGORIA 
NORMALE MICROFILM Șl FOIȚA: 
1. Ion Georgescu (oraș București) 
3604 p. 2. Tamara Georgescu (C.C.A.) 
3138 n. 3. Alex Bedo (RAM) 3122 p. 
ARIPI BATANTE: 1. V. Gaba (Iași) 
4662 p. 2. A. Georgescu (C.C.A.) 
1794 p. 3. I. Abramovici (Iași) 534 p. 
AUTOGIR : 1. A. Georgescu (C.C.A.) 
1464 p. 2. St. Gyomber (Bacău) 978 
P-

CLASAMENT GENERAL PE ECHI
PE DE REGIUNI : 1. Regiunea Au
tonomă Maghiară;. 2. Oraș București
3. Iași: 4. Cluj. 

funcționau ca inspectori în regiune 
sau raion și dădeau examen tocmai 
la școlile din sectorul pe care-1 contro
lau. Este deci ușor de închipuit, carac
terul „obiectiv" al acestor examene...

• Nu vom întreba cum au putut fi 
da'te asemenea aprobări, nici de ce s-a 
admis ca la astfel de examene să nu 
fie invitați și delegați ai ministerului 
de resort sau ai direcției de speciali
tate; de asemenea, nu vom cerceta 
motivele pentru care examenele n-au 
fost preconizate pe plan general. Opi
năm însă pentru anularea lor și pentru 
organizarea unor cursuri speciale de 
pregătire, rezervate tuturor acelora 
care au calitatea — și nu pentru ori

cine — să se pre
zinte la astfel de 

examene. In preala
bil va trebui efectu
ată și o verificare 
practică, pentru a se 

ști dacă, realmente, pregătirea peda
gogică și cunoștințele de cultură ge
nerală pe care le posedă cei înscriși 
le poate conferi dreptul de a obține 
diploma de profesori de educație fizi
că. De asemenea, comisia examinatoa
re va trebui alcătuită de ministerul de 
resort (dîn ea nu pot lipsi cadre de la
l.C-F.)  și este imperios necesar ca ea 
să-și asume cu toată obiectivitatea 
răspunderea pentru promovarea celor 
examinați. Examenul să aibă — în 
total — greutatea care i-o comportă 
.și să nu apară ca o acțiune făcută 
ad-hcc pentru un grup de favorizați, 
așa cum s-a petrecut ințial.

TIBERIU STAMA

Intr-adevăr, zilele trecute a avut 
loc o ședință cu antrenorii echipelor 
de categoria A din București, în 
care aceștia au arătat stadiul de pre
gătire în care se găsesc jucătorii pe 
care-i antrenează. Fără îndoială, si
tuația nu este aceeași la toate echi
pele. De pildă, VICTORIA BUCU
REȘTI (fost Flamura roșie IM.I.B.C.) 
deși a început antrenamentele încă 
de la 7 ianuarie cu un efectiv de 11 
jucători, se prezintă foarte slab (după 
declarația antrenorului N. Dragomi- 
rescu) pentru că jucătorii nu pot fi 
prezenți cu toții la orele de antrena
ment. ceea ce îngreunează pregătirea 
lor. Antrenorul își mai îndreaptă a- 
tenț-a și spre echipa de juniori care 
folosește elevi ai școlii medii tehnice 
alimentare.

Cu totul alta este situația la CASA 
CENTRALA A ARMATEI unde prof. 
V. Tibacu — antrenorul echipei, — 
a arătat că jucătorii manifestă foarte 
multă înțelegere și poftă de lucru. 
In special, a ținut să remarce el, 
Roman și Corbeanu lucrează intens 
pentru ridicarea formei lor sportive. 
Un impediment ar fi lotul restrîns 
de jucători (numai 9) dintre care 
opt sînt prezenți în ultimul 
timp l,a antrenamente, întrucît Che- 
zan este bolnav. De remarcat că mi
litarii au participat cu două echipe 
la concursul de „volei în trei", ceea 
ce a contribuit foarte mult la buna 
lor pregătire.

Obiectivul voleibaliștilor de la 
C.T.F.T. (fost Locomotiva C.T.F.T.) 
este menținerea primului loc în cla 
sament. Pentru că acest lucru nu 
este de loc ușor, antrenorul G. Pe
trescu și-a trecut în planul său de 
muncă perfecționarea serviciului pu
ternic, antrenamente la primirea min
gii, îmbunătățirea blocajului și 3 
jocului în apărare. Printre cei ma' 
conștiincioși sportivi se numără Ni- 
colau și Drăgan. De altfel, feroviarii 
se prezintă bine pregătiți, dovadă 
cele două competiții cîștigate în ulti
mul fmp : concursul de „vo'ei în 
trei" (prin echipa Nicolau, Plocon, 
Drăgan) și competiția Cupa „16 Fe
bruarie".

După o lună de completă odihnă, 
voleibaliștii de la DINAMO și-au re
luat antrenamentele la 13 ianuarie. 
Ditiamoviștii au participat și ei la 
competițiile de care a fost vorba mal 
sus, astfel că dețin o pregătire îna
intată.

Cam acesta ar fi în cîteva cuvinte 
stadiul de pregătire în care se gă
sesc echipele mascu’ine bucureștene 
Despre celelalte — în numerele vi
itoare.

Ziua de vineri a însemnat pentru 
iubitorii sportului din orașul Oslo un 
eveniment deosebit: a avut loc inau
gurarea celei de a XXIV-a ediții a 
campionatelor mondiale și a XXXVI-a 
ediții a campionatelor europene de 
hochei pe gheață. De la ora prînzului, 
fericiții posesori ai biletelor de intrare 
s-au îndreptat spre stadionul olimpic 
de iarnă ,,Jordal Amfi", unde avea loc 
deschiderea oficială a competiției și 
desfășurarea primelor jocuri.

In după-amiaza zilei de joi echipele 
participante au fost primite l’a primă
ria orașului Oslo, la solemnitate luînd 
parte primarul orașului, Rolf Strange, 
președintele Federației Internaționale 
de Hochei (LIHG), Ahearne, și preșe
dintele federației norvegiene de hochei, 
T. Johannsen.

Vineri, după disputarea primei întîl- 
niri dintre echipele Cehoslovaciei și 
Finlandei, pe gheața patinoarului s-au 
aliniat stegarii și cite trei jucători ai 
fiecărei echipe. Discursul de deschidere 
a fost rostit de regele Norvegiei.

lată și alte amănunte despre desfă
șurarea campionatelor mondiale de 
hochei. întrecerile vor fi transmise de
10 posturi de radio, dintre care 3 ca
nadiene. La Oslo se află peste 100 de
ziariști din 15 țări, iar biletele 
tru meciul Canada-U.R.S.S. au 
epuizate în prima zi cînd au fost 
în vînzare. Un interes deosebit 
nește și meciul Suedia-Norvegia.

pen- 
fost ■

puse 1 
stîr- i
Nu

mai în Suedia au fost vîndute peste 
4000 de bilete.

La Congresul Federației Internațio
nale care se va ține cu acest prilej 
vor fi prezenți 20 de delegați. Printre 
alții vor fi și reprezentantul Japoniei, 
prințul Takoda, precum și 3 reprezen
tanți ai federației din R. P. Chineză.

O hotărîre, care este o ,,inovație" 
în felul ei o constitue modul de alcă
tuire a clasamentului. In cazul cînd 
două sau mai multe echipe vor fi la 
egalitate de puncte, nu se va mai juca 
un meci suplimentar pentru stabilirea 
echipei campioane. Va hotărî golave
rajul. Aceasta ,deoarece majoritatea 
echipelor au perfectat o serie de întîl- 
niri după terminarea întrecerilor în 
diferite țări din Europa, și vor trebui 
să părăsească Oslo a doua zi după 
înclieierea competiției. Deci pentru jo
curi suplimentare nu ar mai fi timpul 
necesar

In prima zi s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Cehoslovacia — Fin
landa 5—1 (2—0, 2—0. 1—1); Sue
dia — Norvegia 9—0 (0—0, 5—0, 
4—0) 1 Deoarece meciul S.U.A. — 
Polonia a început tîrzhi, rezultatul nu 
ne-a parvenit pînă la închiderea edi
ției.

Primele întâlniri s-au disputat sub 
o puternică ninsoare.

„.Iarna sportivă este în toi. La 
Oslo, pe gheața stadionului „Iordal 
Amfi", pucul a început să alerge în
tre mantinelele terenului de hochei 
în marea confruntare a celor mai 
bune echipe de pe glob. Pe pîrtii'e 
din jurul orașe ului finlandez Laht . 
schiorii așteaptă semnalul starterului 
pentru a porni în cursele care vor 
desemna pe campionii lumii. Patina
torii, după triumfala evoluție la cam
pionatele europene și mondiale, se 
află în preajma unei alie mari com
petiții, campionate'e U.R S.S., iar ho- 
cheiștii care nu au intrat în lotul re
prezentativ susțin mai departe me
ciurile din cadrul campionatului țării. 
Peste cîteva zile la Sverdlovsk va fi 
înălțat steagul întrecerilor finale ale 
Spartachiadei popoarelor din 
R.S.F.S.R., competiție care în cîteva 
luni de disputare a angrenat sute și 
sute de mii de participanți. Precum 
se vede iubitorii sporturilor de iarnă 
(practicanți sau spectatori) nu au 
„șomat" în acest sezon atît de bo
gat în mari competiții.

„DUELUL" SARITORILC
IN ÎNĂLȚIME CONTINUA...

Nu s-au odihnit însă nici aceia pen
tru care sosirea iernii vestește (parțial 
cel puțin) stagnarea activității. At- 
leții, de pildă, nu s-au lăsat impre
sionați de faimoasa iarnă rusească 
și au continuat antrenamentele, iar în 
zilele cînd gerul pișcă mai puțin o-

Fază din meciul de hochei IFhitby Dunlops — reprezentativa Moscovei, 
desfășurat toamna trecută la Toronto,

Centrul atacant Gurișev in luptă cu Sid Smith și Charlie Burns (nr. 
8). In stingă, așteaptă Sologubov, iar in dreapta portarul Ierkin.

Jose Meiffret „ciclistul care se joacă 
cu moartea” vrea să atingă... 200 km. pe oră
Nu de mult, frunzărind un ziar 

belgian, am zărit un articolaș care 
ne-a atras atenția. Era vorba de re
apariția pe firmamentul „sportiv" a lui 
Jose Meiffret, care iși propunea să 

atingă — inchipuiți-vă — 200 km. 
pe oră pe bicicletă...

Dar, să vă spunem pe scurt cine 
este acest Jose Meiffret, ce vrea el și cit 
de năstrușnice ii sini ambițiile. Origi
nar din Nisa, Meiffret, cindvafloreiist, 
a trecut la ciclism practicind cursele 
cu antrenament mecanic (alergări in 
urma motocicletei). Ieșise de mult din 
activitatea competi- 
țională ci nd i-a ve
nii ideea să cuce
rească celebritatea 
(și, bineînțeles, 
ceva bani) prinir-o
serie de tentative de record, să-l nu
mim absolut...

Și astfel, la 7.T octombrie 1951, pe 
șoseaua Toulouse—Saint-Gaudens, el a 
parcurs un kilometru cu viteza de 
175721 km.h., alergind în spatele unui 
automobil Tâibot. Atunci, el a reușit 
să depășească cu puțin recordul (ofi
cios) stabilit in 1940 în America, de 
un alt francez l.elourner (175,032 
km. h.).

Dar iată că acum citea timp el a 
anunțat că vrea să atingă, nici mai 
mult nici mai puțin, decit 200 km., 
pe oră; adică să străbată un kilometru 
in 18 secunde. Despre lipsa de sens 
a unor atari tentative s-a scris destul. 
Dar, se pare că Meiffret nu a luat a- 
minte și nici nu s-a astimpărai (deși 
a scăpat, ca prin minune, in octombrie 
1952, dinir-un accident suferit pe cir.

brajli au ieșit în aer liber pentru a 
lua parte la concursuri. Și, (cinste 
lor) rezultatele obținute rivalizează 
cu acelea care se înscriu în plin 
sezon de vaTă, cînd concursurile se 
țin lanț, iar forma atleților este ma
ximă-

Săritorii în înălțime care prin per
formanțele lor au făcut atîta vîlvă 
anul trecut, și-au continuat disputa. 
Aproape simultan, dar la 600 km. 
depărtare, Sitkin (Ia Leningrad) și 
Kașkarov (la Moscova) au trecut 
2,05 m. Cum s-ar spune „mănușa a 
fost aruncată". Este acum rîndul lui 
Iurii Stepanov, deținătorul recordu
lui mondial, să răspundă. Nu încape 
îndoială că riposta primului săritor 
al lumii va fi promptă...

In comparație cu săritorii, arun
cătorii de ciocan sînt dezavantajați 
iarna. La nivelul actualelor perfor
manțe a'e atleților sovietici, sălile 
au devenit prea... scurte ca să pontă 
găzdui chiar și o aruncare obișnuită. 
Și atunci, maeștrii aruncării cioca
nului au ieșit în aer liber, obținînd 
cîteva excelente performanțe. V. Ru
denko a reușit 61,97 m . I. Nikulin 
a trim s bila de metal la 61,29 m. 
iar la Iaiia, tînărul și necunoscutul 
Anatoli Skalenko (care în 1957 nu 
a figurat printre primii 30 aruncă
tori de ciocan din U.R.S S.) ’ șî-a în
sera dintr-o 
marile- performeri, 
nița celor 60 m. 

dată nume'e în rîndul 
treeînd și el gra- 

(60,30 m.). Notați

c uit al de la Montlhery, Franța), căci 
iată-l din nou dispus să-și riște viața 
intr-o nouă tentativă. De data asta si 
mai absurdă: 200 km. pe oră.

Ambițiile acestui „ciclist care se 
joacă cu moartea" — cum il denumeș. 
te presa apuseană —, nu pot dovedi 
absolut nimic pe plan sportiv, căci real
mente ele nu servesc la nimic. Și chiar 
dacă Meiffret va stabili un nou record, 
acesta nu va rămîne decit oficios căci 
U.C.I. (Uniunea Ciclistă Internaționa
lă) nu mai omologhează de mult ase
menea performanțe. Măsura dovedește 

că U.CJ., conside. 
rind inutile aseme
nea ispravă, vrea 
totodată să stăvi
lească încercările 
iraționale a unor 

oameni și să-i ferească de riscurile 
care-i pîndesc în orice clipă.

Și totuși „faimosul" Meiffret -- care 
nu mai este de mult un sportiv tinăr 
— a anunțat noua sa tentativă, noul 
său joc cu moartea.

Nu știm dacă ea a avut loc dacă 
a reușit sau a eșuat, căci ziarul pe 
care-l citisem era mai vechi și nu ne 
amintim să fi văzut, între timp, vreo 
știre in acest sens. Dar, la urma ur
mei, nu aceasta interesează, ci, ce 
anume vrea să demonstreze Meifjrei? 
Că îndrăzneala omului nu-are limite ? 
Căci, in rest, asemenea isprăvi — 
complet inutile și iraționale — nu au 
nici un fel de valoare și nici un rost 
pe plan sportiv. Ci poate numai „ros
tul" de a aduce, cu riscul vieții, o pline 
amară în sportul profesionist.

E. I.

că pînă acum Krivonosov, Samoțve- 
țov, Tkacev, Nenașev, nu și-au spus 
cuvîntul.

Dinfre celelalte rezultate notăm : 
Tibu'enko — 16,08 la greutate, Ter 
Ovanesian — 7,33 m. la ljng’me, Cen 
— 15,41 m. la triplu salt.

Pregătirile atleților sînt febrile. Nici 
nu-i de mirare. Peste o săptămînă va 
începe la Leningrad primul mare 
concurs al anului, între-eriie unio
nale de iarnă.

PENTRU 
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

In cursul acestei luni, campioana 
de baschet a Uniunii Sovietice, echi
pa S.K.V.O. din Riga, va susține 
primul meci din cadrul ediției inau
gurale a competiției dotată cu „Cupa 
campionilor europeni". Deși unii ju
cători au lipsit din echipă, fiind ple
cați cu reprezentativa U.R.S.S. în 
Italia (Kruminș, Valdmanis ș a.) mi
litarii și-au continuat cu sîrguință 
pregătirile în vederea importantei în
treceri- Recent, S.K.V.O.. a susținut 
primul meci de verificare. întîlnind 
tînăra dar puternica formali' Dinamo 
din Tallin. Aliniind o formale alcă
tuită din Silins, Gtrfbis, Veritis, lan-i 
kovski, Kelherts. Hehts și Leoncik, 
campionii au cîștjgat cu «x>rul de 
73—58.



"7

R. P. Romină și R. P. Ungară 
la egalitate în campionatul mondial 
de handbal redus: 16—16 (8—8)
— Partidele R. P.R.— R. Cehoslovaca și R.P. U.— 
R. Cehoslovacă decisive pentru configurația 

clasamentului seriei C ■—
Magdeburg Z7 (prin telefon) Nume

rosul public prezent în sala „Hermann- 
Gieseler-Halle" din localitate a avut 
prilejul să asiste la două interesante 
par'ide inaugurale ale întrecerilor din 
cadrul grupei C a Campionatului mon
dial de handbal în 7, In prima partidă, 
redutabila formație a R. Cehoslovace 
a trebuit să se întrebuințeze serios 
pentru a învinge reprezentativa islan- 
dei. Scorul final, 27—17 (15—9), nu 
reflectă just raportul de forțe dintre 
cele două echipe, dacă ținem seama 
d<- taplul că handbaliștii islandezi au 
sosit la Magdeburg doar cu cîteva 
ore înainte dc începerea meciu.ui.

Al doilea joc, cel dintre reprezenta, 
tivele R. P. Romine și R. P. Unga
re. avea un caracter hotărîtor pentru 
ocuparea locului al 11-lea în clasamen
tul seriei. După o luptă epuizantă, cu 
numeroase momente de mare intensita
te, meciul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate 16—16 (8—8). Formația 
țării noastre a jucat excelent și ar li 
putut obține victoria dacă în unele pe
rioade ale partidei nervozitatea, deter
minată de miza mare a jocului n-ar 
fi generat o serie de greșeli. Astfel 
se explică de ce la scorul de 14—14 
Hnat a ratat o lovitură de la 7 m. și 
de ce la scorul de 16—15 pentru echipa 
noastră (și cu un minut înainte de 
sfîrșit!) Căliman îl imită, ratînd la 
rindul lui o lovitură de la 7 m. Cu 
toate acestea rezultatul obținut este

meritoriu avînd în vedere experiența 
și rutina handbaliștilor maghiari.

Ambele echipe au început jocul pru
dent. Cu 6 minute înainte de termi
narea primei reprize echipa R.P. Ro
mine conducea cu 5—2, dar cîteva 
neatenții în apărare au permis rutina- 
ților handbaliști maghiari să egaleze. 
In cea de a doua repriză scorul a fost 
majoritatea . _
alternînd mereu. Niciodată el nu 
fost mai mare de un punct.

Au fost aliniate următoarele for
mații : R P. ROMINĂ: REDL — 
BULGARU. HNAT, Nodea, IVANESCU 
Covaci, CALI MAN, Ristoiu, Moser,
Stănescu: R.P. UNGARA: FALUDY 
(Kelle) — Vayna 
Bantjai, FEKETE, 
BOLLA, Hettenyi. Au marcat: Bul- 
garu (4), Hnat (5), Ivănescu (5). 
Stănescu (2) și respectiv Somm (4), 
Vayna (3). Fekete (3), Svayda (2), 
Bol la (2), Lengyel (2) Excelent ar
bitrajul lui K.NUD KNUDSEN (Dane
marca).

In celelalte partide s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Polonia-Fin- 1 
landa 14-14: Iugoslavia-Austria 35-8l 
Suedia-Spania 32-11; Germania-Lu- 
xemburg 46-4; Norvegia-Franța 17-14: 
Danemarca-Brazilia 32-12. In conti
nuarea programului echipa țării noa
stre va întîlni astăzi Islanda și mîine 
R. Cehoslovacă. Echipa R.P. Ungare 
joacă astăzi cu reprezentativa R. Ceho
slovace.

timpului egal, avantajul 
a

Balasz. Lengyel, 
Svayda, SOMM,

Turneul de polo de la Moscova
șuturi pe poartă — Oartța, Bădiță, 
Kroner și Zalian. Ce'e'a’.te partide 
s-au soldat cu următoarele rezultate: 
Dozsa Szolnok — Dinamo Lvov 1—0 ; 
Dinamo Moscova — Dinamo Tbilisi 
5—2.

Partidele desfășurate aseară au 
luat sfîrșit cu rezultatele: Dinamo 
Moscova — Dinamo București 5-4 
(2-0) ; Dinamo Magdeburg — Dozsa 
Szolnok 3-5 ; Dinamo Tbilisi — Dina
mo Lvov 4-1.

Joi seara în cea de a doiiâ zi a 
turneului internațional de polo pe 
apă, care se desfășoară la Moscova, 
echipa Dinamo București a întîlnit 
pe Dinamo Magdeburg. Victoria a re
venit jucătorilor romîni cu scorii’ de 
8—6 (2—1). De remarcat; că la un 
moment dat dinamoviștii bucureșteni 
au condus cu 7-3, dar foarte multe 
pase greșite au foștinterceptate de 
adversari, transformîndu-se în con
traatacuri periculoase și goluri. Au 
marcat: Al. Popescu (4) —din șase

unio- 
bogat

Pentru anul 1958 Federația 
nală de atletism a alcătuit un _ 

■program care cuprinde 30 de con
cursuri importante cu caracter intern 
și peste 20 de competiții internațio
nale.

Primul concurs în aer liber va fi 
programat la Stalingrad 
fi urmat de altele 

organiza la Tașkent, 
ningrad, Rostov pe
Baku, Sverdlovsk și Moscova. Pentru 
prima oară se va organiza la Mos: 
cova intre 5 și 6 iulie concursul in
ternațional în memoria fraților Zna-

Și
ce se 
Tbilisi, 
Don,

va 
vor 
Le. 

Riga-
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introdusă întîlnirea dintre echi- 
U.R.S.S. și Germaniei Occiden. 
care va avea loc la Hamburg.

(Agerpres)

menski. Se prevede ca numărul parti- 
Epanților din cele 18 țări să întreacă 
cifra de 250.

Tradiționala întîlnire internaționa
lă de atletism U.R.S.S.—Anglia, care 
urma să se dispute la Moscova nu va 
mai avea loc în acest an, deoarece 
atletii englezi participă în acea perioa
dă la Jocurile Imperiului Britanic. 
In locul acestui meci în calendar a 
fost 
pele 
tale,

■ NUMĂRUL țărilor înscrise Ia cea 
de a IX-a ediție a Criteriului Mondial 
de scrimă pentru tineret de la Bucu
rești a crescut ajungînd pînă In pre
zent la 13. In ultimele zile și-au mai 
anunțat participarea scrimerii din 
Suedia, Iugoslavia și Egipt. înscrie
rile continuă.

■ FAȚA de ritmul înscrierilor, comi
sia de organizare apreciază că în a- 
ceastă ediție va fi stabilit un noi» „re
cord mondial" de participare la Criteriu. 
Pînă în prezent „recordul" aparține 
ediției a Vlll-a, cea organizată anul 
trecut la Varșovia, cînd au fost pre- 
zenți 142 de concurenți reprezentînd 
16 națiuni. Anul trecut au participat: 
Austria, Belgia, Egipt, Franța, Luxem
burg, Cehoslovacia. Polonia. Olanda. 
R.D. Germană, R- F. Germană. Iu
goslavia, Italia. Romînia, Tunisia. Un
garia și U.R.S.S- Față de aceste țâri, 
pînă în prezent, la Criteriul de ia Bu
curești mai apar și scrimerii din
dia.

■ CELE patru titluri puse în joc 
anul trecut au revenit trăgătorilor: 
Fiilop (Ungaria) la floretă băieți. 
Rejto (Ungaria) floretă fete, Woicie- 
kowski (Polonia) la spadă și Chicca 
(Italia) la sabie. Nu se știe încă pre
cis care dintre aceștia vor fi prezenți 
și la București- In orice caz este si
gură neparliciparea iui Fiilop, cel care 
anul trecut după cîștigarea Criteriului 
a cucerit la Paris titlul de campion 
mondial al seniorilor, îrrtrucit a de
pășit limita maximă de vîrstă. Cu toți 
ceilalți cîștigători ai Criteriului de la 
Varșovia reprezentanții noștri s-au 
întîlnit, avînd chiar victorii asupra 
lor.

• Federația de scrimă a Iugosla
viei a f.xat data campionatelor re
publicane : 28 februarie — 2 martie. 
Aceste campionate au fost stabilite 
criteriu de selecție pentru întrecerile 
mondiale de la București.

Acord intre federațiile romină și bulgară de lupte
categorii (reprezentative naționale, de 
orașe, regiuni, de club, juniori, tineret). 

Pentru viitorul apropiat s-a stabilit 
în principiu un turneu al unei echipe 
de club din R. P. Bulgaria. Aceasta 
(numele va fi comunicat la timp) ur
mează să fie oaspetele Unirei lugoj 
și în continuare al Feroviarului 1 imi- 
șoara și Metalului Reșița. Data pro
babilă de desfășurare a turneului: 
10—20 aprilie. S-a mai căzut de acord 
asupra unei duble întîlniri Sofia— 
București (data probabilă 20—22 apri
lie), formația capitalei noastre urmînd 
a susține încă un meci la Rttsse.

Pentru anul 1959 calendarul întîlni- 
rilor romîno-bttlgare va fi mult mai 
bogat. In sfîrșit, Ia propunerea repre
zentantului secției de lupte a R. P. 
Bulgaria, federația romînă a fost în 
principiu de acord ca luptătorii romîni 
participanți Ia Cupa Mondială de lupte 
libere să mai susțină 2—3 întîlniri în 
compania unor concurenți (japonezi, 
sovietici șa.) la această mare între
cere.

• De asemenea s-a primit din partea 
federației de lupte a Turciei propu
nerea pentru un meci (în lunile mai— 
iulie) cu reprezentativa națională de 
lupte (libere sau clasice).

Am anunțat la timp vizita lui Petco 
Sterev. reprezentantul secției de lupte 
a Uniunii de sport din R. P. Bulgaria. 
După cum era de așteptat, vizita s-a 
soldat cu un acord între federația ro- 
mînă și forul de specialitate bulgar. 
In linii mari s-a stabilit intensificarea 
schimburilor de formații de diferite

Primele jocuri internaționale de fotbal ale sezonului

AST AZI LA SOFIA: LEVSKI - C.C.A
MIERCURI LA BUCUREȘTI: PROGRESUL — VOIVODINA

In mod oficial, activitatea fotbalistică va fi inaugurată la 16 
martie, odată cu prima etapă a returului campionatului categoriei A. 
Pină atunci, echipele își vor desăvirși pregătirile fie prin antrena
mente, fie prin partide amicale.

Printre ele figurează și două meciuri 
internaționale: unul astăzi la Sofia, 
între Levski și C.C.A., altul miercuri 
la București între Progresul și Voivo
dina Novi Sad. Spre ele se îndreaptă 
atenția amatorilor de fotbal.

nale A: portarul Dervenski și înain
tașul lliev. Dintre ceilalți, majoritatea 
au iăcut parte din echipa care a în
treprins recent un turneu în Indonezia. 
Cel mai bun compartiment al formației 
este atacul, care are o mare

de pătrundere și doi realizatori în lor
danov și lliev, golgeterii campionatu
lui trecut (cu 14 și — respectiv 13 
goluri);

Meciul se dispută pe stadionul „V. 
Levski" și va fi condus de arbitrul 
Ruinianțev. Timpul este noros ; se aș
teaptă — conform previziunilor meteo
rologice — răcirea vremii.

TOM A HRISTOV

MARE INTERES LA SOFIA
SOFIA, 28 (prin telefon). — Meciul 

Levski-C.C.A. este așteptat aici cu un 
interes enorm, bine justificat. Levski 
este cea mai populară echipă, 
C.C.A. se bucură de un frumos 
giu printre sportivii bulgari.

Jucătorii romîni au făcut joi 
amiază un antrenament ușor 
renul Ț.D.N.A., sub conducerea 
norilor llie Savu și Angelo Niculescu. 
C.C.A. va alinia probabil următoarea 
formație: Toma — Dragomirescu, A- 
polzan, V. Dumitrescu — Onisie, Je
nei — Cacoveanu, Constantin, 
xandrescu, Zavoda I, Tătaru.

Levski, de asemenea, nu s-a 
încă asupra formației definitive, 
toate probabilitățile vor juca: 
venski — Doncev, Arsov, Vasilev — 
Gheorghiev, Dimitrov — Abadgiev, 
Gaidarov, lordanov, lliev, Costov. Din 
formație lipsește Filipov, stoperul titu
lar care este sancționat disciplinar. 
Doi jucători au fost selecționați în 
mod permanent în lotul echipei națio-

iar
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după- 
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După 
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VOIVODINA DEPLASEAZĂ FORMA
ȚIA COMPLETĂ

RAJKOV (Voivodina), cunoscut pu
blicului nostru de anul trecut cinci a 
apărut in formația reprezentativei iu

goslave.

întrebarea Nr. 1

cel

pe 
ca

momente neplăcute din toate punc
tele de vedere:

Există și în momentul de fată un 
alt caz asemănător, numai că cei 
doi frați nu se pot întîlni decît 
cel mult în „Cupă”, pentru că unul 
este portar într-o echipă de categoria 
A..., iar celălalt , centru înaintaș în
tr-o formație de categoria B. Despre 
cine e vorba?

întrebarea Nr. 3 
(15 puncte)

O ipică... „dramă” fotbalistică și... 
familiară: înaintașul care marchează' 
un sol în poarta adversă apărată de 
propriul său frate: Un caz cunoscut 
e acel al fraților Voinescu, care au 
trăit deseori intr-o vreme asem^pee

(5 puncte)

Care este greutatea maximă 
care o poate avea un luptător de 
tegoria grea?

întrebarea Nr. 2

(10 puncte)

Ne puteți spune care a fost __
mai scurt meci internațional de box. 
disputat în țara noastră în ultimii 
5 ani ?

► COHCUItSUL CU PRfMII 
Hai ziarului nostru7

Echipa din Novi Sad va sosi în Ca
pitală marți dimineață cu efectivul 
său complet, adică cu acela pe care-1 
folosește în mod curent în campionat 
și cu care miercurea trecută a reușit 
un rezultat foarte bun, terminînd la 
egalitate (2—2) cu reputata formație 
budapestană Honved. Din lot fac par
te : Boșkov (52 ori Internațional și 
căpitanul echipei naționale), Rajkov 
(19 ori internațional), Veselinovici 
(27 ori internațional), Krstici 
ori internațional), Krivokucia 
internațional) — toți membri 
nrezentativei A —, Krstici I, 
Roganovici, Bena, Ivoș și Nikolici — 
toți membri ai echipei naționale B —, 
Vucinici, Malesev, Blanarik. Bulatovici, 
Sentin.

In formă deosebită sînt fundașii Ni
kolici și Roganovici. halfii Boșkov și 
Krstici II și atacanții Rajkov și Vese
linovici. Cei mai eficace înaintași în 
campionat: Veselinovici (8 goluri), 
Bena (7), Ivoș (4), Krstici I (2). 
Formația de bază: Krivokucia — Ro
ganovici, Nicolici, — Sentin. Krstici II, 

Boșkov — Rajkov. Veselinovici, Bena, 
Ivoș, Krstici I. După cum 
adversar redutabil pentru 
București. 
Stadionul

Meciul se va 
„23 August".

0

ll (17 
(6 ori 
ai re- 
Vereș,

se vede un 
Progresul 

disputa pe

CUPON DE CONCURS
Nr. 8 (etapa a Il-a)
ȘTII SPORT ?

Ir. orașul Gorki a avut loc întîlnlrea 
amica® —*3 patinaj viteză dintre echipele 
reprezentative ale R.S.F.S.R. și Sue
diei. Victoria a revenit patinatorilor so
vietici cu 216,5 puncte, față d'e 126,5 
puncte realizate de patinatorii oaspeți. 
Un rezultat valoros a obținut patinatorul 
Nicolai Stelbaum din echipa R.S.F.S.R. 
care a parcurs distanța de 10.000 tn în 
1699’4/10.

• Cea de-a patra e- 
Clfî KM tapă a turului ciclist al
vlVliloni Sarajnier, Cagliari —

Oristano, a fost cîști- 
gatâ de belgianul Derycke care a par
curs 150 km în 4h. 45’13”. In același 
timp au sosit italienii Fan (ini și Messina. 
Un pluton în care se aflau Fausto Coppi, 
Louison Bobet și alții a sosit după patru 
minute.

In clasamentul general individual con
tinuă să conducă Antonin Roland (Fran
ța) cu 18h 51’15”, urmat de Keteller 
(Belgia) Ia Van Looy (Belgia) la
5’43?’’, Boni (Italia) la 6’45”.

• Astăzi se dispută 
FfiTRAI si-ri.urile de finală ale 
lvlUMLi Cupei Angliei, care 

programează cîouă în
tîlniri între echipe din primă ligă (West 
Bromwich-Manchester United și Bol
ton-Wolverhampton) și alte două între 
echipe din liga secundă' (Fulham-Bristol 
și Liverpool-Balckburn). De notat că în 
echipa lui Manchester reintră extremul 
stînga Bobby Charlton.

$ Federația spaniolă a anunțat clubul 
din Barcelona că nu va putea folosi pe 
Kutala în meciul inter-orașe cu Bir
mingham, pe . care-1 susține miercuri. _ . . . __ ___ _______ , _______
Kubala face parte din lotul selecționat două partide contînd pentru ..Turneul 
în vederea întîlnirii Franță-Spania de • -*-• ••• - -- •
la 13 martie.

0 Astăzi Ia Bruxelles are loc me
ciul internațional Belgia-R.F, Germană. 
Se anunță reintrarea lui Fritz Walter 
în centrul liniei, de atac germane.

> In cursul lunii aprilie vă sosi în 
Europa renumita echipă braziliană de 
fotbal Flamengo. In cadrul turneului eu
ropean, care va dura de' la 27 aprilie 
la 29 iunie, fotbaliștii brazilieni vor 
susține întîlniri în Anglia/Spania, Por
tugalia, Franța, R. F ~ ----- ’
și Italia. De asemenea se poartă tra
tative ca echipa Flamengo să evolueze 
și în U.R S.S., Austria și Turcia.

In A.ngUa . echipa braziliană va sus
ține uh singur joc în compania echipei 
Manchester United. Beneficiile realizate

tatei e Colarici (120 l 120 * 150)
constituit performanțe record.

. 9 Pe stadionul
PATINA I 1 OsI° s-a1 rli 11 m J fășurat întîlnlrea

mica ia dintre echipa 
orașului Moscova și re-

Norvegiei. Patinatorii so-
selecționată a 
prezyntativa _____o___ _____ _____ __
vietici șirau demonstrat din nou măie- 
tria cîștigînd meciul cu puternicii pa
tinatori norvegieni cu rezultatmi de 
1.346,672—1.267,743 puncte. Individual pri
mul loc a fost ocupat de campionul 
mondial și european OLEG GONCEA- 
TiENKO — 199,115 puncte, urmat de
Silîkovskii — Moscova și Johannessea 
(Norvegia). /

Un rezultat excepțional a obțirurt la 
proba de 500 m patinatorul sovietic Ev
ghenii Grișin cu timpul de 41”7/W. La , 
1500 m a cîștigat sovieticul Voronin în 
2’i4”l/10, iar la 10.000 m. Johannessen. de 
asemenea cu un timp foarte bun: 16,yr'tL ;

• R^gbiștii neozeelan- ) ( 
RIICRI dezi, aflați în turneu ' - 
IvUUjlH jn țările Asiei, au juoat

recent la Tokio împo- f 
triva echipei Japoniei. Victoria a fost • 
de partea oaspeților, care au învins cu 
12—3.
• Astăzi au loc la Paris și Dublin 

J w , —__ .  î
celor cinci națiuni”. Astfel pe stadionul 
Colombes se întîlnesc echipele naționale 
ale Franței §i Angliei, iar la Dublin re
prezentativa Irlandei va primi replica 
Scoției.

Peste 8 zile — la 9 martie — „clnd- 
sprezecele” Franței va juca, tot la Pa
ris, împotriva selecționatei Australiei.

• A luat sfiifltt\AH meciul de baraj pentru
desemnarea campioa- 

. nei U.R.S.S. între Bo-
Germană, Belgia . risenko și Zvorîkina. După cum se 

xw- x j? turneul final aceste două jucă
toare s-au clasat la egalitate. Cîștigînd 
cu 2l/a—’/•> - întîlnirea, Valentina Borisen
ko a cucerit titlul de campioană a 
U R.S.S.

-------- --------- — --------...—xx^.„x - • In drum spre Bu
din această întîlnire vor fi alocate foii- ȚpNIQ Bp MA^Ă,cia-Pesta’ uPL<ie se vor 
dulcii de ajutorare a’.familiilor jucători- 1T1H0A deșfășupa campionatele
lor decedați în accidentul de avion-, de europene de tenis de
la Mdr.chen; -: , masă, echipele Angliei au susținut o

7 ■ •’in cadrul concursu- , dublă întîlnire cu selecționatele R. F.
” ” Germane. Meciul dintre formațiile mas

culine s-a terminat la egalitate 5—5, iar 
la femei echipa engleză alcătuită din 
Ann Haydon și Diana Rowe a cîștigat 
cu 3—0.

__________ » uicaarui concursu-
HAI TFBF - Ivi dotat cu cuipca lu- 
lirui 1 lulUj goslaviei, semigreul I.

Colarici a stabilit un 
nou record al țârii, reușind la cele trei 
stiluri 400 kg. De notat că toate rezul-
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