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HOCHEI PE GHEATĂ2?sfaturile populare
Cu nemărginită bucurie au luat 

cunoștință oamenii muncii din 
intreaga țară de rezultatele a- 

legerilor de deputați in staturBe 
populare, rezultate care demonstrea
ză in modul cel mai convingător 
strălucita victorie a Frontului De- 

A mocrației Populare. Poporul nostru 
*■« votat cu dragoste și nemărginită 

încredere pentru candidații F.D.P., 
pentru politica partidului de con
struire a socialismului și apărare a 
păcii.

Datele comunicate Prezidiului Marii 
Adunări Naționale de către comisiile 

_ electorale regionale arată că oame- 
" nii muncii au votat aproape in una

nimitate candidații F.D.P. Candidați- 
lor F.D.P. ie-au fost acordate 99,43 
la sută din voturile pentru staturile 
populare regionale, 99,02 la sută din 
voturile pentru Sfatul popular al o- 
rașului București, 98,89 la sută din 
voturile pentru sfaturile populare 
raioanelor Capitalei, 99,25 la sută 
voturile pentru sfaturile populare 
tonale, 99,40 la sută din voturile 
pentru sfaturile populare orășenești 
(de subordonare regională și raio
nală) și 98,91 la sută din voturile 
pentru sfaturile populare comunale.

SInt cifre care ilustrează amploa
rea victoriei Frontului Democrației 

^--Populare, cifre care exprimă nezdrun
cinata încredere a întregului popor 
in politica partidului și guvernului de 
«rare a păcii, de industrializare so- 

îstă, de dezvoltare și de trans
formare socialistă a agriculturii. 
Votul de la 2 martie exprimă, de 
asemenea, dorința și angajamentul 
solemn al oamenilor muncii de a 
sprijini și pe viitor activitatea gos
podărească pe pian local, ajutind 
staturile populare să obțină noi în
făptuiri.

Duminică, in intreaga țară, pentru 
toate sfaturile populare au fost a- 
leși 137.790 deputați — toți candidind 
din partea Frontului Democrației 
Populare. Din numărul total al depu- 
tațUor, 35.082 stat femei — fapt care 
dovedește tacă o dată largile drep
turi cetățenești care sint astăzi asi
gurate femeilor ta țara noastră.

Strălucita victorie a Frontului De
mocrației Populare in alegerile pen
tru sfaturile populare umple de bucu
rie și inimile maselor de sportivi 
și activiști sportivi, ale tuturor iu
bitorilor de sport care, duminică, 
și-au dat cu entuziasm votul lor can- 
didaților F.D.P. — candidații poporu- 

Victoria Frontului Democrației 
înseamnă și chezășia obținerii 

** unor importante victorii in viața 
socială, economică și culturală a ță
rii. Numeroase vor fi realizările pe 
tărim sportiv care se vor adăuga în 
anii ce vin strălucitorului șirag al 
succeselor realizate de mișcarea spor
tivă din țara noastră. In necontenita 
dezvoltare a activității sportive, 
sfaturile populare iși vor aduce — 
mereu mai consistentă — contribuția 
lor atit de importantă. In orașele și co
munele patriei se vor ridica noi con
strucții sportive moderne, mereu 
mai mulți oameni ai muncii vor fi 
angrenați în practicarea sportului 
etc. Pentru rodnica activitate des
fășurată pină acum de către sfatu
rile populare, pentru succesele vii
toare, masele de sportivi și activiști 
sportivi, alături de toți ceilalți oa
meni ai muncii, și-au dat votul lor 

L candidațîlor F.D.P. Cu aceeași în- 
' credere și dragoste ei îi vor sprijini 

pe deputății aleși în sfaturile popu
lare în munca pe care o vor desfă
șura, convinși că astfel își îndepli
nesc o importantă tn-Tatorire cetă
țenească.

Mîine dimineața se va deschide — 
în sala de marmură a Casei Scîn- 
teii — conferința metooKoâ' pe țară 
privind dezvoltarea gimnasticii in 
învățămînit. La lucrările conferinței 
vor lua parte profesori de educație 
fizică din întreaga țară, delegați din 
diferite orașe. Vor fi prezentate cu 
acest prilej două referate: 1. Conți
nutul lecțiilor de gimnastică iui orele 
de curs: 2. Specializarea timpurie în 
gimnastică. Conferința metodică pe 
țară are menirea de a contribui la 
lămurirea principalelor probleme ale 
gimnasticii în școlile- de toate gra
dele

Organ al Uniunii de cultura ftzicd și sport din R. P. Romînd
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0 sărbătoare sportivă pe culmile înzăpezite

ale Semenicului

Și în drum spre 
nică asemenea șiruri

Coșurile și furnalele .Cetății de 
foc" iși resfiră fumul spre culmile 
înconjurătoare. Cele mai semețe sini 
ale Semenicului, munte care de zeci 
de ani este gazdă primitoare a reși- 
țenilor. După terminarea lucrului, 
dar mai ales în zilele de odihnă, 
șiruri întregi de iubitori ai naturii 
se îndreaptă spre cabanele presărate 
pe Semenic. Aci, natura, In toată

Ultimele întreceri raionale
ale Spartachiadei de iarnă a tineretului

Duminică, în mai toate centrele 
de regiuni, evenimentul sportiv „la 
ordi-nea zilei" va fi etapa regională 
a Spartachiadei de iarnă a tinere
tului. Iată deci că se apropie și Ul
timul act al tradiționalei competiții 
populare. Intr-adevăr, chiar în cursul 
săptămînii viitoare, mai precis între 
14—16 martie, vor avea loc la Tg. 

Mureș (tenis de masă), Craiova (șah) 
și Constanța (trîntă) finalele mult 
așteptate ale întrecerilor care au an 
grenat și anul acesta în dîrze dispute 
sute și sute de mii de tineri spor
tivi de la orașe și sate. In ultimele 
zile, au fost organizate alte întreceri 
ale etapei raionale. Este îmbucurător 
faptul că aceste întreceri s-au bucu
rat în general de o bună desfășurare, 
că activiștii sportivi au depus toate 
străduințele pentru a crea un cadru 
sărbătoresc drspule'or raionale. De 
pildă, în raionul Marghita, după cum 
ne informează corespondentul nostru 
Gh. Flintas numărul concurenților și' 
al spectatorilor care au asistat la în
treceri a fost mult mai mare ca în 
alți ani. iar rezultatele tehnice au 
fost mult superioare celor din edi
țiile precedente. Cu bune rezultate 
au concurat la Marghita sportivii din 
colectivele Minerul Derna Tătăruș, 
Victoria Voivozi, Școala medie Mar 
ghita și Victoria Marghita.

Condițiurtile atmosferice, mai puțin 
vitrege de astă-dată față de amato
rii sporturilor de iarnă, au permis 
organizarea la Cîmpia Turzii și a 
etapei raionale de schi. Coresponden
tul nostru Petre Tonea ne informează 
că la Cîmpia Turzii, la sta-tul între
cerilor de trîntă, tenis de masă, șah, 
gimnastică si schi s-au a1in:at nu 
mai puțin de 250 concurenți. S-au 
remarcat în mod deosebit Vaier Dan- 
roc. Gh. Vîju. I. Culea N. ! '-mnaru 
(Cîmpia Turzii) la lupte. V. Cri- 

Turzli) și Iolanda 
C. Turzii) la tenis 
și cîștigătorii pro- 
Duma I la sen ori 
la juniori, ambii

șan (Șc. prof. C. 
Stein (Ind. Sîrmei 
de masă, nrecum 
belor de schi loan 
și Ioan Diinva II 
din Băișoara.

Joi 6 martie 1956

culmile Semenicului pot fi întîlnite în fiecare dumi- 
de pasionați ai înălțimilor ninse.

splendoarea ei. te reconfortează.
Zilele trecute, pe culmile Semenicu

lui au răsunat parcă mai puternic ca 
oricind chiotele vesele ale numeroși
lor vizitatori. Să se fi întimplat ce
va deosebit ? Desigur: schiorii din 
colectivul sportiv metalul Reșița 
sărbătoreau 20 de ani de activitate. 
Cu acest prilej, sportivii reșițeni au 
invitat tovarăși de muncă și sportinvitat tovarăș.' de muncă și

Corespondenții noștri Ion Oprescu 
și Dan Cucu ne relatează că la 
Ploești întrecerile pe oraș s-au bucu
rat de asemenea de un cadru adec
vat. Clubul uzinelor „1 Mai" a găz
duit întrecerile șahiștilor, dintre cei 
34 de concurenți cel mai bun dove- 
dindu-se Virgil State (Petrolul raf. 
3), iar Ia fete (numai 6 concurente) 
— Florica Zamfirescu (Progresul 
Ploești). Șapte echiipe de băieți și 
șase echipe de fele au luat parte la 
întrecerea de gimnastică. La băieți, 
echipa școlii profesionale metalurgioe, 
învingătoare pe oraș în ultimele trei 
ediții ale Spartachiadei, s-a clasat 
din nou pe primul loc. La fete, între
cerea a fost c’știgată de școala sa
nitară. O mențiune pentru elevul 
Romco Ciobanii (școala medie „I. L. 
Caragiale), un real talent, cîștigător 
al întrecerii masculine de tenis de 
masă.

N-a fost suficient că apărătorii Vojvodinei au jucat atît de organizat și 
rapid inchizittd orice drum spre poarta lor jucătorilor de la Progresul, Atunci 
cînd 'însă, s-a produs o breșă în dispozitivul lor, a intrat^ in acțiune portarul 
Krivocuciâ — rezerva lui Bear a — care a jucat ca adevărat fundaș, degajirtd 
cu piciorul asa cum îl vedeți in această fotografie. Ozon pare speriat iar 
Nikolici este liniștit. (Polo: GH. DUMITRU)
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din orașele Lupeni, Petroșani, Cimpia 
Turzii, Timișoara și Lugoj, spre a se 
întrece ințr-un concurs de schi do
tat cu „Gupa jubiliară Metalul". 
Printre participanta la concurs, l-am 
recunoscut și pe actualul arbitru 
Eduard Zangli fost schior de frunte 
cu 20 de ani in urmă la S.S.M.R. 
(Societatea Sportivă Muncitorească 
Reșița). Zangli a arătat în acest 
concurs că și-a pierdut numai tinere
țea, dar nu și măiestria in practica
rea schiului...

După concurs l-am reintilnit in 
cabană. Stătea deoparte și privea 
pe fereastră. încotro? Spre Semenic. 
Li reveneau desigur in minte vre
murile de acum 20 de ani. In 1937 
s-a inființat doar sub conducerea lai 
primul grup de turiști amatori ai 
muntelui Semenic. Vara, excursiile 
și pescuitul, iarna schiurile. La în
ceput era greu deoarece in corturi 
puteai sta numai vara. Apoi in 
putinele cabane de atunci nu era loc 
pentru muncitori. Reșițenli au trecut 
insă și peste acest bai. Aproape nu- 

(Continuare în pag. a 2-a)

Competiții sportive
Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită în 

ni zarea a numeroase competiții spor tive. Cele mai 
vor avea loc în zilele de 8 și 9 martie.

• Comitetul raional de organizare 
a U.C.F.S. „I. V. Stalin" a invitat la 
concursul de gimnastică pe care îl 
organizează simbătă și duminică în 
sala Ministerului de Finanțe (strada 
Popov) echipe din toate raioanele 
Capitalei. Au confirmat — până a- 
cum — participarea comisiile de 
gimnastică din raioanele „1 Mai", 
„Tudor Vlad-imirescu" și „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" Echipeăe reprezentative de 
raioane vor fi alcătuite din cîte 8 
gimnaste de categoria III și 5 înce
pătoare. Câștigătoarea va primi „Cupa 
8 Martie".

• Elevele din școlile medii, tehnice 
și pedagogice vor avea posibilitatea 
să se întreacă î-ntr-o competiție de 
tenis de masă rezervată lor. Locul 
și ziua de desfășurare: sala liceului 
„Caragiale" duminică de la ora 9-

® Tot pentru eleve se organizează 
duminică dimineața un concurs de 
gimnastică rezervat gimnastelor din 
șaolile medii.

1 1 Jj —I—

• Sîmbătă începe campionatul 
categoriei A.

Sîmbătă 8 martie vor începe, la pa
tinoarul artificial din parcul „23 Au
gust" _ 'întrecerile din cadrul campio
natului republican (categ. A) pe anul 
1958. La competiție iau parte urmă
toarele opt echipe: Recolta Miercurea 
Ciuc (actuală campioană), C.C.A. 
București, C.S.U. Cluj", Steagul roșu 
Orașul Stalin, 
Progresul 
Miercurea 
șoara.

Se vor disputa cite patru meciuri 
in fiecare zi. două dimineața ș> 
două seara.

Dinamo Tg. Mureș, 
Gheorgh'eni. Progresul 

Chic și Nicovala Sighi-

VOLEI
• Antrenorul N. Sotir și echipa

I.T.B  — în Turcia

Am anunțat la timp că antrenorul 
N. Sotir a fost solie lat de federații
le de volei din Liban și Turcia să 
pregătească echipele reprezentative 
ale acestor țări, in oederea campiona
telor europene de la Praga. Pină la 
urmă a fost acceptată invitația veni
tă din Turcia, astfel că peste citeva 
zile antrenorul N. Sotir va părăsi 
Capitala.

Echipa I.T.B. (care este antrenată 
de N. Sotir) va juca la București la 
sfirșitul lunii apr'lie cu echipa Ba-A 
klrkoi Istanbul, campioana TurcieL 
Revanșa se va disputa la sfirșitul lu
nii septembrie la Istanbul. ,

Capitală ți prin organ- 
multe dintre acestea

Martie” Ia volei a rewi• „Cupa 8
nit în regiunea Bacău echipe din ma
joritatea raioanelor. In zilele caca 
urmează vor avea loc întrecerile m- 
ter-raioane. Din Moinești s-a califii 
cat echipa „Știința". (B. Egher — 
corespondent)

SI
a cucerii uiciorâ 

speciaioriier
nic 
l-a

O demonstrație de fotbal tete» 
și atletic, căruia Progresul nu 
putut face față : I—1 (2—0) —■

La pauză, antrenorul Rudolf Bur
ger — fostul internațional — ne 
spunea cu evidentă plăcere: „Nu-mi 
pare rău că am rămas încă o zi la 
București. Voivodina joacă un fotbal 
bun, spectaculos".

Și probabil că și alți antrenori n-au 
avut ce regreta, ca și cei peste 40.000 
de spectatori prezenți ieri la „23 Au» 
gust", la sfîrșituî jocului Voivodina- 
Progresul. Voivodina a făcut, mai 
ales în prima repriză, o splendidă 
demonstrație de fotbal, de ceea ce 
se numește joc tehnic și atletic. Nu 
am crezut că discuțiile consfătuirii 
antrenorilor noștri vor fi atît de cu- 
rînd și plastic exemplificate într-un 
meci de fotbal. Iugoslavii au depășit 
cu destulă ușurință momentele difi
cile create Ia poarta lor în primele 
10 minute (cînd Progresul a . și ratat 
prin Mateianu. două ocazii bune de 
gol, în min. 4 și 7) și apoi a preluat 
inițiativa cu aceeași ușurință, desfă- 
șurîpd un joc colectiv de marc spec
tacol, cu multă fantezie, grație teh
nicii individuale și de ansamblu, a 
rapidității în execuție, a preciziei și 
oportunității paselor, a unui ritm 
constant și a unei concepții de joc 
moderne. Nici o mișcare inutilă sau

PETRE GAȚU

(Continuare in pag, a 2-a]ț



: V1 Vaiul de patinaj artistic lo’oirsi'v ; ut C.C.A. cu 6-0

euce-

Pluș zece graue I In ciuda vremii, 
bucureștenii au asistat (datorită pa
tinoarului artificial recent terminat) 
la primul concurs de patinaj artistic.

Aproape 40 de concurenți ș 
concurente vor continua să-și dispute 
azi și mâine întîietatea pentru
rirea' mult rîvnitului titlu de cam
pion al țării.

Proba rezervată celor mai tineri 
patinatori și patinatoare (categoria 
sub 15 ani), desfășurată în tot cursul 
zilei de ieri, a cuprins figuri obliga
toriu. Din cei 14 concurenți (șapte fete 
și șapte băieți) s-au impus încă de 
la prima evoluție pe gheață Imola 
Seiwarth (M. Ciuc), Cristina Patrau
lea (Rec. Buc.), Despina Bucur 
(Rec. Or. Stalin), Tiirtde Szeke'y 
(Rec. M. Ciuc) care numără numai 
îl ani. Marcel Comanici (Rec. M. 
Oue), Carol Hertl (Rec. Or. Stalin)

-i (iKcc. M. Ciuc) prin
.xecuția corectă a figurilor.

După-amiază cei 14 concurenți s-au 
străd-it să ofere un frumos spectacol 
prin exercițiile libere. Din nou micuța 
linola Seivarth (antrenor Bela Ho- 
rosz) a impresionat prin mișcări per
fecte. Eleganță, o bună precizie și 
:oordonare mu’țumitoare au dovedit 
fn timpul exercițiilor Cristina Patraulea 
și Despina Bucur, două elemente în
zestrate cu mult talent.

Carol Herd, puțin nervos, a ratat 
un loc mai bun la figurile libere. A 
impresionat totuși prin elanul conti
nuu arătat de-a lungul exercițiului. 
Marcel Comanici și-a întărit poziția 
în clasament prin spectaculozitatea 
figurilor și mișcarea apro'ape perfectă 
a piruetelor. Petru Gali, Constantin 
Bfiegan și Bernd Bornches Stnt ele
mente cu multe oerspectjye. ..

Iată primii trei clasați fete : 1 mol a 
Seiwarth 37,68 p., Cristina Patraulea

36,76 p., Despina Bucur 34,44 p; 
băieți: Marcel Comanici 38,04 p., Pe
tru Gali 36,32 p., Carol Hertl 35,90 
p. Azi, tot pe patinoarul artificial 
„23 August" vor continua, începînd 
de la ora 8, probele impuse rezervate 
juniorilor peste 15 ani și seniorilor.

TR. IOANITESCU

l

Conform așteptărilor, LOCOMOTI
VA GRIVIȚA' ROȘIE — cea mai ‘ 
formă echipă a acestui început 
sezon (așa cum consemnam în 
vancronica noastră) — a adăugat

în 
de 
a- 
la

—

STU

La început, puține muncitoare au 
fost prezente la programul de gim
nastică de producție de Ia fabrica de 
încălțăminte „11 Iunie" din R. Vîlcea.

Dar, treptat, treptat, la atelierul 
de croit, de pildă, tot mai multe mun
citoare, convinse de utilitatea acestei 
gimnastici, au participat la exercițiile 
conduse de colega lor de atelier, ins- 
tructoarea voluntară Aurelia Tănă- 
sescu. Astăzi, întreaga secție ia parte 
la programul de gimnastică de pro
ducție.

Acest prim pas, în introducerea gim
nasticii de producție în întreprinderile 
din R. Vîlcea, se datorește inițiativei 
comitetului raional de organizare a 
U.C.F.S. și acțiunii colectivului de 
profesori de educație fizică din loca
litate — în frunte cu prof. Petre Da
rie, Eugenia Bordea și dr. Nițulescu, 
care a alcătuit un ciclu de exerciții 
în raport cu specificul muncii și posi
bilitățile de desfășurare a programu-

lui. Trebuie subliniat, însă, că activi
tatea în acest sens a dat roade la 
fabrica „11 Iunie", datorită și serio
zității cu care conducerea fabricii 
(dir. Vecerdea), comitetul sindical (pre
ședinte N. Moraru), organizația de 
bază P.AA.R. (secretar Gh. Croitoru), 
M. Dragomirescu, secretarul organi
zației U.T.M. și P. Aslan, președintele 
colectivului sportiv, au sprijinit intro
ducerea gimnasticii de producție.

„Pauza de cultură fizică" durează 
la fabrica „11 Iunie" 10 minute iar 
ședințele sînt conduse de instructoare 
recrutate din rîndul muncitoarelor 
sportive fruntașe.

Introducerea gimnasticii de produc
ție la fabrica „11 Iunie", a produs 
o bună impresie în rîndurile munci
torilor și este de așteptat ca frumosul 
exemplu dat de această fabrică să fie 
urmat în curînd și de alte întreprin
deri din localitate.

Micuța Imola Seiwarth, câștigătoarea )
15 ani, in timpul unui exercițiu obligatoriu.

probei rezervată junioarelor sub 
(Foto: GH. DUMITRU)

In toată (ara

Interes crescînd centru calificările ia box

lanțul victoriilor sale trecute încă un 
laur — și nu unul lipsit de glorit — 
cîștigînd „CUPA GRIGORE PREO
TEASA". Formația feroviară a fosf 
însă nevoită să joace marți și pre
lungirile pentru a se impune și a 
întrece în cele din urmă 
C.C.A., printr o frumoasă în 
„lucrată" în întregime ș: 
inepuizabilul antrenor-ju-ît re 
Pîrcălăbescu. O lovit—ă ce 
căzută a lui Buda a pece'/c?. 
victorie ce începuse să se cc 
cu precizie, mai, ales după p
terenului de către Pencil- i suferind 
de o criză de ficat). Scor f .1*1: -m.

Jocul în sine nu a plăcut
A fost mai mult o partid;, df 
de uzură, văd induse dre'rrfa ev’de-- 
tă de iSictcrie a celor db*uă formați 
care subjugate de acest cb . liv. a • 
omis a pune accent și pe psriea spec
taculară. Este o carență m vecile 
și pe care speram s-o v dea; reme
diată măcar în aceste partide mirate. 
Din păcate, lucrurile nu au stat astfeL 
Dar poate că mult așteptata ..s—rd- 
ză“ a unui joc mai clar, mai spec
taculos, ne va fi furnizată de campio
natul care începe dunrnică. Esîe o 
dorință mai veche a tuturor it-c.lo
rilor de rugbi din țară care așteaptă 
acest reviriment In orice caz i r.l 
Pîrcălăbescu ne spunea după I naiâ: 
„Scrieți că promitem spectator lor na 
numai reeditarea performan'ei de a 

ci și un joc des- 
mai modern".
Iii a revenit ech pe: I.C.S.P.(L- 
întrecut mai ușor decît se 
pe Progresul (în formație

y

Voioodina Novi Sad a cucerit 
victoria și stima spectatorilor

(Urmare din pag. 1)

și dez- 
pertecte

Intîmplătoare, totul calculat 
voltat grație unei înțelegeri 
între jucători .Curînd, în min. 19 și 
26, Ivoș și Veselinovici au stabilit 
în goluri o diferență de joc clară 
față de Progresul.

Nota aceasta S-a păstrat șf în re
priza a doua, deși de data aceasta 
Progresul a jucat mult mai bine decît 
înainte de pauză (introducerea lui 
Smărăndescu în locul lui Mateianu a 
fost binevenită pentru atac). Numai 
că în această parte a jocului, iugo
slavii au arătat cum se poate organiza 
o apărare atunci cînd este nevoie, o 
apărare mobilă, ermetică și promptă. 
Lucrul acesta a ieșit în evidență mai 
ales că, în generai, Progresul a ata
cat mai legat și mai des, menținîn- 
du-se mult timp în terenul oaspeților, 
domlnînd uneori chiar foarte insis
tent, deși din min. 72 eia condus cu 
3-0 (VeseTinovici a marcat splendid 
de la 16 m., după o greșeală elemen
tară a Iui Caricaș). Apărarea iugo
slavilor însă, n-a lăsat nimic să treacă 
nedînd nici cel mai mic prilej de 
tras la poartă bucureștenilor. Și poa
te că nici n-ar fi primit golul înscris 
de Ozon în min. 77, dacă balonul 
degajat de un fundaș n-ar fi ricoșat 
dintr-un partener la Ozon. Cert este 
că atacul Progresului, ca și în prima 
repriză, n-a avut în acțiuni ritmul 
care se recomandă (defect propriu 
mai tuturor echipelor noastre) și a- 
cest lucru l-a sezisat cel mai bine 
Antal Lyka, antrenorul Voivodinei. 

meci ne spunea :
mă pot pronunța asupra 
Progresului pentru că 
află la început de sezon 
început campionatul. Cred

care după
»Nu 

comportării 
știu că se 
și că na a 
insă că poate mai 'mult decît a arătat. 
’Are posibilități. Fac însă o observa
ție: ritmul este foarte rapid in timp 
și în schimb scade în preajma porții 
tind lucrurile ar trebui să se întîmple 
invers".

In concluzie, înfrîngerea Progresu
lui cu 3-1 nu trebuie să supere pe 
nimeni. A pierdut în fața unui ad
versar mai bun, aflat în plin campio
nat. Ceea ce-î de făcut este să cău
tăm să-i ajungem pe iugoslavi 
S> acest lucru nu-i posibil decît Sus- 
ținind 
versori 
fucînd 
iotului, 
noștri

lin cuvînt pentru arbitri. Cel prin
cipal, Monică Segal, a condus în ge-

cit mai multe meciuri cu ad- 
de valoarea Voivodinei șt 

RELAXAT, fără obses'a rezul- 
ața Cum au arătat oaspeții

bine, dar a. greșit în ultimul 
de oră trecînd cu vederea unele 

care numai corecte nu erau

neral 
sfert 
„intrări
și prelungind timpul de joc, fără jus
tificare, cu patru minute. Dintre cei 
de la tușă, Marinciu a semnalat gre
șit. Nu înțelegem însă, de ce au fost 
doi arbitri de tușă de la Ploești ?

VOTVODINA:
NOVICI, Belici,
II, BOSCOV—RAIKOV. Sentin, VE
SELINOVICI, IVOS, Krstici I.

PROGRESUL: Mindru—DOBRES
CU, Car'caș, Soare—ȘTIRBEI, Mi- 
hălescu (bun în repriza a doua) — 
Oaidă, Mateianu (SMĂRĂNDESCU), 
Ozon, Marin, Moldoveanu.

Krivocucia—ROGA-
Nikolici—KRSTICI

Campionatul republican individual de 
box — faza calificărilor — continuă să se 
desfășoare în mijlocul unui interes 
crescînd. La București ca și la Ploești, 
Galați, Reșița sau Lupeni, întîlnirile 
devin tot mai palpitante prin caracte
rul lor eliminatoriu. Deocamdată cei 
care s-au aruncat în luptă sînt boxe
rii de categoria a Il-a și a IlI-a.

Despre toate aceste aspecte ne vor
besc corespondenții noștri voluntari 
în scrisorile pe care ni le trimit. La 
Lupeni — ne informează tov. I. Cior- 
tea — boxerii de la „Minerul" au 
dominat în faza de calificare pe ra
ion. Printre campionii raionali se nu
mără Ion Dunîitrică, Al. Tamba, Șt 
Dobre, T. Bologa, Barbu Iordache, 
Iosif Smiguleț etc. La capitolul „teh
nică" — conchide corespondentul nos
tru — tinerii boxeri din Lupeni au 
rămas însă deficitari.

Același lucru nl-1 relatează într-o 
scrisoare și corespondentul Valeriu 
Suciu din Constanța, care ne semna
lează că „boxerii au fost în majori
tatea lor foarte eombativi, dar pregă
tirea lor tehnică a lăsat de dorit". 
Dintre învingători s-au remarcat Ion 
Cățălui (Voința Constanța), Anton 
Aurel și Tache Stan (Medgidia),

0 sărbătoare sportivă pe culmile 
înzăpezite ale Semenicului

(Urmare din pag. 1)

cu posibilitățile lor au construit 
in care ne adăposteam acum.

mai 
cabana 
Dar alături de Zangll, la Reșița se 
aflau în acel timp și alți muncitori, 
sportivi entuziaști ca Ștefan Kîrscmar, 
Lakașteter, Jeder, Iuhasz, Sîrama sau 
A. Fechete.

— ,,Pe atunci, nu concuram după 
anumite metode sau norme — spune 
Zangll, citindu-ne 'parcă gindurile. 
Primul concurs oficial a avut loc 
acum 20 de ani, mai precis în februa
rie 1938. Din raidurile noastre s-au 
ridicat schiori de valoare ca Dundi 
Ghedeon care ne-a reprezentat de mul
te ori in străinătate, făcînd parte din 
lotul național..."

Dundi Ghedeon este actualul an
trenor al colectivului. El a format 
schiori de performanță ca frații Su
ciu, Margareta Arvai și M. Slăteanu 
(componenți ai lotului național) și 
alții.

Trei zile au durat întrecerile jubi
liare de schi pe Semenic. Primii cla
sați au fost premiați cu diferite cupe 
și plachete in amintirea sportivilor^ 
reșițeni care, acum 20 de ani, cu 
toate greutățile tntimpinate, au pus 
bazele schiului pe meleagurile lor. A 
fost, așa cum spuneau toți, 
cărată sărbătoare sportivă.

Iată acum și pe ..eroii" 
frumos concurs: fond 15 km 
Gh. Lupaș (Lupeni); fond 
juniori: luliu Englaiiner (Reșița);
slalom uriaș seniori: Iov Suciu (Re
șița); juniori: Siiirmer Helmut (Ti
mișoara): junioare : Suciu Zorită (Re
șița) ; slalom special seniori; Iov

Suciu (R); juniori: Horvath Vaier 
(Reșița); junioare: Suciu Zorița (R); 
ștafetă 4 X 5 km seniori: echipa o- 
rasului Lupeni compusă din Kat6„ 
Batoru, Ciocirlan și Lupaș; 3x5 
km juniori echipa din Reșița (Bu- 
rian, ~Swaniek și Englailner).

FLORICA HEIDENFELDER 
și GHEORGHE DOBRESCU 

corespondent

SIMBATA, DINAMO BUCUREȘTI — 
STEAGUL ROȘU, LA LUPTE

Sîmbătă se dispute a treia etapă a 
campionatului republican de Iupse pe 
echipe. In general, reuniunile progra
mate se anunță a fi echilibrate, ieșind 
în evidență aceea de la București unde 
se întîlnesc în meci derbi Dinamo și 
Steagul roșu din Onașul Stalin. Intere
santă ni se pare reuntunea de la Lu
goj. Aci, C.C.A. va trebui să suporte 
asaltul localnicei Unirea ca și al Fero
viarului din Timișoara.

FINALA CAMPIONATULUI DE
BOXLIFICARE LA

CA

de la ora 19, 
Giulești uiltima

b ade-

acestui 
seniori:
10 km.

Astă-seară, înoepînd 
se va desfășura în sala ____
reuniune de box din cadrul campio
natului de calificare al Capitalei la 
seniori. Programul cuprinde zece me
ciuri echilibrate. Dintre boxeri se re
marcă în mod deosebit tinerii Oscar 
Silberman (Centrul școlar) șl Petre Vi
zitiu (Constructorul). De asemenea, o 
bună valoare prezintă perseverentul 
Ștefan Bejan și Nlcolae Calița, ambii 
de la Vulcan.

V. Dumitrescu — coresp.

CUPA „8 MARTIE" LA ATLETISM
Comisia orășenească de atletism or

ganizează sîmbătă în sala Floreasca II 
un concurs de atletism pentru femei,

Gh. Săndulescu (SNM), N. 
nescu. Popa Emil și Paul 
(Școala sportivă de tineret) etc.

Boxerii din Craiova și-au disputat de 
curînd faza regională. Corespondentul 
nostru C. Moțoc ne înștiințează că 
reuniunile au avut loc în fața unei 
asistențe record. Iată campionii fazei 
regionale : minimă : V. Smeu (col. 
Drubeta); hîrtie : Petre Grecu (Ener
gia) ; muscă; G. Tilea (Progresul)! 
cocoș; N. Dincă (Dinamo Jiul) ■ pană: 
Ion Nicolae (CSA) ; s. ușoară: AL 
Ungureanu (CSA) ; ușoară : Ion Pîrvu 
(CSA); s. miji: Ion Stoica (Drubeta 
T. Severin) ; miji, ușoară: M. Ioniță 
(Dinamo Jiul); mijlocie: V. Roman 
(Dinamo Jiul); s. grea: Cornel Popa 
(CSA) ; grea : Al. Triculete (CSA).

Reșița a dat țării mulți boxeri de 
frunte. Puternicul centru pugilistic con
tinuă și în prezent să dețină un loc 
fruntaș, datorită marelui număr de 
tineri care se îndreaptă spre sălile de 
box. Astfel de curînd — ne informează 
corespondentul Gh. Dobrescu — peste 
40 de boxeri au urcat treptele ringu
lui din sala cinematografului „23 Au
gust" pentru a și disputa întîietatea în 
faza raională a campionatului de cali
ficare. Demn de remarcat este faptul 
că raionul Reșița — după cum re
marcă corespondentul nostru — se 
numără printre puținele raioane care 
a reușit să asigure boxeri pentru 
toate categoriile. Iată câștigătorii: 
minimă: I. Pîrvu (Gloria); hîrtie: I. 
Ciotîrlă (Gloria) ; muscă : P. Grama 
(Metalul) • cocoș ; Ene Dumitru (Glo
ria) ; pană: I. Bărbulescu (Metalul) ; 
s. ușoară: A. Șeitan (Gloria) ; u- 
șoară: Ion Bogdan (Metalul); s. 
miji: P. Proșac (Gloria) ; miji, 
ușoară : B. Stoianovici (Gloria) ; miji: 
C. Loghin (Gloria) ; s. grea : I. Mu- 
reanu (Metalul) ; grea : Gh. Catalinici 
(Metalul).

Stoe- 
Mihai

(r. c.)

în cinstea zilei de 3 Mtartie .Probele, 
care vor avea loc cu începere de la ora 
17, sânt următoarele: 50 m. plat, 40 m. 
garduri, lungime, greutate, înălțime.

Și un amănunt de organizare: con
cursul va fi arbitrat numai de femei!

Ni-culae D. Niculae — coresp.

BILETELE PENTRU GALA DE BOX
DE LA DINAMO

Biletele pentru reuniunea de box pare 
va avea loc duminică seara, ora 19, în 
sala Dinamo, se pun în vinzare azi după 
amiază la casele stadionului Dinamo.

COMPETIȚII DE „VOLEI IN TREI 
LA BAIA MARE

Colectivul sportiv CHIMISTUL RAIA 
MARE a organizat o interesantă com
petiție sportivă la ,,volei în trei“. în
trecerile s-au desfășurat timp de ir i 
săptămâni în sala de sport a colectiv i 
organizator, cu participarea a 14 echipe

cuceri campionatul, 
chis, cît

Locul 
care a 
aștepta 
incompletă) cu II—3 (3—0). In 
gătorii s-au prezentat în prop 
Dinamo a dispus foarte 
p.r.r.: 
contînd pentru locurile V—VI, dar 
în special în vederea antrenării lotu
lui celor două echipe. Invingînd pe 
C.S.A. Ploești cu 3—0 (0—0), Știin
ța I.M.F. a evitat „lanterna roșie" 
în clasamentul competiției, situîndu-se 
pe locul VII.

In concluzie, ținem să transmitem 
încă o dată colectivului I.C.S.P.C- fe
licitările noastre nu numai pentru ini
țiativa organizării „Cupei Grlgore 
Preoteasa", ci și pentru modul ire
proșabil în care aceasta s-a desfă
șurat. (d. c.)

greu de
9—8 (6—0), într-un joc

4 campioni pe programul 
galei de box de duminica

Duminică seara, seria rcuniunlo 
gilislice importante va fi inaug *• Si 
printr-o gală organizată in sala Di
namo, la ora 19, cu participarea unui 
mare număr de boxeri fruntași. Pro
gramul acestei gale, care va aduce in 
ring nu mai puțin de 4 camp-cni re
publicani. a fost astfel definitivat l 
Mircea Dobrescu — Marin Cristea, 
Victor Șchiopii — G. Popa, Constan
tin Gheorghiu — Dinu Eugen. Mar
tin Farcaș — Vasile Ionescu, Dumi
tru Prunoiu -— Ștefan Komaronf. 
Constantin Dumitrescu — Vladimir 
Carvanschi, Ilie 
Rizea, Dumitru 
Iae Alexandru, 
Petre Văleanca
Alexandru Călărașu.

Dragnea — Dumitru 
Gheorghiu — N’ico- 

Toma Constantin — 
și Mihai Trancă —

------------------------------------------------------------------w,

masculine și 11 feminine. După întreceri 
viu disputate în fiața unui ir. ere nomăr 
de spectatori, victoria a revenit la -jăieți 
echipei Dinamo I (Condor. Drago$, 
Deak) urmată de Diamantul I, r-înță 
și Viitorul.

La fete, pe primul loc s-a clasat echi
pa Chimistul I (Fulicea I, 
Cozma). pe locurile 
d)u-se Chimistul
P.T.T.R. I.

Fulicea H. 
următoare ciasîn- 
IL Ș iinia I și

S ăsăranu-coreșp.

SOSEȘTE ECH1-
V.

NATATIE: ASTAZI______________
PA’ INSTITUTULUI BAUMAN 

(MOSCOVA)
Ir. cursul zilei de astSzi este așteptata 

să sosească în Capitală echipa de polo 
pe apă a institutului Bauman din ISos- 
cova. După cum am mai anunțat, stu
denții soviertlci vor juca sîmbătă și du
minică la bazinul Floreasca cu forma
ția C.S.U. Cluj.

Tot sîmbătă și duminică bazinul aco
perit Floreasca găzduiește un concura 
de natație organizat de colectivul c F.R. 
Filaret în cinstea zilei de 8 Martie. In 
program 
■pe apă, 
pitală.
SCHI :

probe de înot, joci'ri 
rezervate înotStosre’er

de polo 
din Ca-

DECAMPIONATUL 
FOND

Sîmbătă și duminică pe 
Poiana Stalin se desfășoară 
de mare fond (50 km.) ț 
nordică. (Sărituri și fond 15 km.).

MARE

pirtiile din 
i campionatul 
și combinată



CC nu sini deloc bătrîni
Marți după-amiază, o după-amiază 

capricioasă ca în orice început de mar
tie, foștii internaționali s-au întîlnit 
pe stadionul Republicii în meciuri care 
tacep să devină tradiționalei Au apă
rut intîi cei mai tineri, cei pînă la 40 
de ani. Ei ne-au oferit un joc neaș
teptat de pasionant. In primul rînd 
prin evoluția scorului. Provincia a con
dus cu 3—0 și 4—2 și... n-a cîștigat. 
Victoria a revenit pînă la urmă echi
pei Bucureștiului cu 5—4. Fiindcă ata
cul ei a lost irezistibil și a demonstrat 
fotbaliștilor activi (destul de mulți în 
tribune) ce înseamnă presiune la 
poarta adversă. Combinațiile înaintării 
Lungii- Marian-Drâgan.Flamaropol-Ior- 
dache au avut momente de veritabilă 
școală iar șuturile acestui cvintet i-au 
amintit — desigur — lui Valentin 
Stănescu de meciurile dificile pe care 
le-a jucat în prima tinerețe (în gene
ral cei ce au apărut în echipele pînă 
ta 40 de ani ne-au demonstrat că dis
pun încă de... suficientă tinerețe).

„Decanii", cei- trecuți de 4Q»de ani, 
au pus aceeași1 dîrzeflfe. aceeași ambi
ție ca și ceilalți pentru victorie. S-a 
jucat cu seriozitatea unei veritabile 
partide de campionat dar bineînțeles 
cu._ mai multă economie de forțe. S-au 
refăcut compartimente' celebre la vre
mea lor: Sfera a jucat fundaș cu Alba. 
Dar au apărut în același compartiment

TEHNICIENII FOTBALULUI 
AU CUVÎNTUL!

De data aceasta, antrenorii n-au 
mai asistat la o nouă consfătuire 
pentru a lua act de îndrumările date 
de forul conducător al fotbaluk.t pri
vind viitoarea lor activitate. Consfă- 
Ituirea de luni și marți a antrenorilor 
|in categoriile A, B și C a avut 
In caracter mult mai practic și mai 
realist. Prin două referate le-au fost 
prezentate problemele și situația ac
tuală a fotbalului nostru și întreba
rea : ce facem, ce drum luăm, ce 
măsuri sînt necesare pentru realizarea 
obiectivelor enunțate de federație în 
scopul îmbunătățirii fotbalului nostru ? 
Și antrenorii au răspuns atingînd 
majoritatea problemelor ridicate de 
referate și discuțiile au dus la con
cluziile privind calea de urmat în 
viitor. Din acest punct de vedere se 
poate spune că această consfătuire 
și-a atins scopul în bina măsură. E 
drept că participarea la discuții putea 
fi mai largă, mai curajoasă în pre
zentarea realităților din colective și 
mai prodigioasă și mai concretă în 
privința măsurilor. Și așa însă, nive- 
lul discuțiilor a fost destul de ridicat 
pentru a conchide că antrenorii sînt 
preocupați în mare măsură de sarci
nile și responsabilitățile ce le revin.

In primul rînd, din discuții a 
reieșit clar că trebuie întărită munca 
» instruire și educare la colective.

i începe, continuă și se desăvâr
șește pregătirea fotbaliștilor, ASIGU- 
RIND O BAZA SOLIDA SELECȚIEI 
ȘI ECHIPELOR NAȚIONALE. O bună 
pregătire, din toate punctele de ve
dere, la colective înseamnă desfiin
țarea stagiului lung de antrenament 
în loturi, înseamnă o activitate mai 
bine organizată și continuă, lărgirea 
bazei de masă a fotbalului prin atra
gerea unor contingente de jucători 
din rîndul elevilor, o muncă de edu
care solidă perseverentă prin îndru
mare, exigență și răspundere în pre
gătire și în viața de toate zilele.

Discuțiile au lămurit perfect două 
aspecte speciale ale muncii antreno
rilor, în realizarea unui fotbal atle
tic și tehnic. Un aspect se referă la 
munca de perspectivă, eu copiii si 
juniorii, CARORA SA I E ASIGURE 
DIN VREME O DEZVOLTARE FI
ZICA GENERALA SI MULTILATE
RALA ȘI ÎNSUȘIREA CORECT4 A 
TEHNICII, creînd astfel baza fotba
lului de peste 4—5 ani. A! doilea as
pect se referă la cerințele actuale ale 
fotbalului. In această privință, SAR
CINA ANTRENORILOR ESTE DE A 
CREA, CU JUCĂTORII PE CARE-I 
AU, O MANIERA NOUA DE JOC, 
PRIN FOLOSIREA CORECTA, IN 
SPIRITUL REGULILOR DE JOC, A 
FORȚEI CORPORALE, dar dezvoltînd 
toate calitățile fizice. Și aici lucrurile 
au fost clar expuse, excluzînd inter
pretările greșite. Realizarea unui joc 
atletic și tehnic nu înseamnă că de 
acum înainte trebuie pus accent nu
mai pe tehnică si pregătir-n atletică. 
TOȚI FACTORII ANTRENAMENTU
LUI SINT LA FEL DE IMPORTANȚI 
ȘI TREBUIE TRATATI IN MOD 
EGAL. Ceea ce-i de făcut însă, este 
ADUCEREA LA UN NIVEL SUPE
RIOR A FACTORILOR DEFICITARE 
In prezent, fotba'id r-; ■ deficitar în 
ce privește tehnica și -aracteml atle
tic. Deci, în această direcție trebuie 
sa-și îndrepte atenția anlrenorii, fără 
însă ca în această perioadă să negli
jeze factorii tactic și moral. Astfel 
trebuie înțeleasă realizarea unrii joc 
atletic dar corect, în care tehnica — 

și unii care au fost rivali în zilele de 
glorie : Baratki, spre exemplu, i-a fost 
inter lui Humis. Dar toată lumea a 
jucat cu o convingere mai presus de 
un meci amical. Iar marcarea golurilor 
producea explozii de bucurie demne de 
o mare finală
CATEGORIA PINA LA 40 DE ANI : 

BUCUREȘTI—PROVINCIA 
5—4 (0—2)

BUCUREȘTI: Tr. lonescu-Catană 
(Drăgan), Simionescu, Novac-Stoi- 
chiță, Șiclovan (I gnat)-Lungu, Ma
rian, Dragări, Flamaropol, Iordache 
ANTRENOR: Ronnay.

PROVINCIA : V. Stănescu-Ambru. 
G. Teodorescu, Vass (Lazăr)-A. Teo
dorescu, Csiki (Mihai)-Schertz (Nagy), 
Fătu (Mărdărescu), Vaczi (Torjoc), 
Rugiubei (Pop AL), Dumitrescu III. 
ANT RENOR : Rady IT etzer.

Au mafeat: Flamaropol (2), Lungu 
(2), Drăgan pentru București, Vaczi, 
Dumitrescu, A. Teodorescu și Al. Pop 
pentru Provincie
CATEGORIA PESTE 40 DE ANI: 

PROVINCIA—BUCUREȘTI 
2—1 (0—1) 

PROVINCIA: Marki-Biirger (Slioăi), 
Rășinaru (Pali), Lengheriu (Ionescu- 
Crum)-Reinhardt, Woronkowski (An- 
ghelache)-Reuter (Beraru), Beke (Incze 
II), Perneki, Ploeșteanu, Tr. Iordache. 
ANTRENOR: Braun.

element de bază în fotbal — trebuie 
adusă ta nivel corespunzător cerințe
lor fotbalului modern, ușurînd rezol
vările de natură tactică, și ta baza 
căruia să stea o pregătire morală so
lidă. In lumina acestor elemente tre
buie privită întreaga pregătire a ju
cătorilor și în raport cu acest obiec
tiv trebue organizat întregul proces 
de antrenament.

Statornicind, în plus, relații cole
giale și de bună colaborare între ei, 
și între ei și medicii sportivi (în pri
vința controlului permanent al sănă
tății jucătorilor și a dozării pregăti
rii), antrenorii participanți la con
sfătuire au acum la îndemînă toate 
elementele necesare pentru a-și oț- 
ganiza și orienta activitatea în așa 
fel îneît să contribuie în mod prac
tic și eficace la acțiunea de redre
sare a fotbalului. Ei sînt tehnicienii, 
fotbalului și au primul și cel mai 
greu cuvînt în această privință.

(P- g )

Atiia Csipler a devenit campion republican
de juniori

SIBIU 5 (prin telefon de ta trimi
sul nostru). Ora iîrzie 1a care tele
fonez nu-<ni permite să fac o anali
ză profundă a întrecerilor și de a- 
ceea mă voi rezuma la relatarea cî- 
torva amănunte interesante dintr-un 
concurs valoros — campionatele repu
blicane de floretă băieți pentru ju
niori — desfășurat în condiții nor
male în sala Flamura roșie și pre
sărat cu cîteva surprize — plăcute 
pentru mii și neplăcute pentru alții.

Mai întîi este vorba despre elimina
rea prematură și neașteptată a cam
pionului de juniori al orașului Bucu
rești, Gh. Culcea, precum și a tînă- 
tului orădean Jelics. In schimb con
curentul timișorean Iulius Falb, pro
movat Ia cerere în f-cneul pentru sta
bilirea campionului de juniori (Falb 
ate numai 16 ani și da fapt trebuia 
să participe în concursul pentru ju
niori cat. a II-a), a fost_ o, surpriză 
plăcută calificîndu-se fără înfrîngere 
Tn finală.

Luigi Mo'.ony și-a confirmat încă 
o dată valoarea determinîndu-ne să 
regretăm în continuare că nu-și poate 
asigura, în secția de la Craiova, o 
pregătire pe măsura calităților și po
sibilităților sale. Experiența și matu
ritatea pe planșă își spun ctv.’întid 
hotărîtor ca și în anii trecuți.

In finală valoroșii Tănase Mure- 
șanu și Atiia Csipler au trecut cu 
destulă siguranță peste toate mo
mentele grele, asaltul dintre ei, pro
gramat ultimul, fiind cel care a decis 
pe deținătorul tit'.j'ui de campion de 
juniori la floretă. Atiia Csipar a reușit 
să înfrîngă tradiția și, în asaltul de
cisiv, a cîștigat, cucerind pentru pri
ma dată titlul de campion de juniori.

Sorin Poenaru, resimțindu-se încă 
de pe urma absenței sale fortuite din 
sala de antrenament, nu a 
ta direct în lupta pentru 
impune ăcelerarea pregătirii 
tru a-1 aduce la nivelul 
participanțitor la Criteriul

putut con- 
titlu. Se 
sale pen- 
eerințelor 
Mondial. 

V. Nkrolae se apropie ca valoare de

BUCUREȘTI: David (P. Rădulescu)- 
Sfera. Mihăilescu, Albu (Ghiurițan)- 
Vintilă (Brandabur), Lupaș (Gorgo- 
rin)-Fabian, Moldoveana (Dan Ga- 
orilescu), Humis (Constantinescu- 
GreCu), Baratki (Cuedan), Bogdan. 
ANTRENOR: Em. Vogi.

Au ma'rcat: Moldoveanu pentru 
București, Tr. Iordache și Ploeșteanu 

(ef. i.)

Flamaropol (deosebit de activ în 
meciul de alaltăieri) reia cu capul spre 
poartă", admirat de A, Teodorescu 
și Mihai.

(Foto I. MIHAICA)

Tinerii sc kiori se afirmă cu hotărire

C. TĂBĂRAȘ (Progresul Sinaia) DUBLU CAMPION AL TĂRII
SINAIA 5 (prin telefon de ta tri

misul nostru).
Cu un an în urmă, juniorul Cornel 

Tăbăraș era felicitat pentru cucerirea 
titlului de campion republican ta pro
ba de slalom special rezervată tine
rilor schiori. A trecut doar un an 
și același Tăbăraș proaspăt promo
vat în categoria seniori este din nou 
felicitat pentru excelenta performanță, 
aceea de a fi gîștigat fitilul de cam
pion al țării la aceeași probă, depă
șind întreaga elită a schiorilor.

C. Tăbăraș (Progresul Sinaia) și-a 
asigurat avantajul necesar victoriei

la floretă

va-

de

plutonul fruntaș, Alex. Pascu este în 
permanent progres, iar clujanul Ta- 
palagă, calificat cu dificultate, ni se 
pare încă prea rigid pentru a-și 
lorifica calitățile.

Iată clasamentul campionatului 
floretă băieți juniori:

1. ATI LA CSIPLER (Știința 
Mureș) 7 v., 2. Tănase Mireșann 
(Prog. Buc.) 6 v., 3. I. Falb (Prog. 
Meteor Tim.) 4 v., " ~
(C.C.A.) 4 v., 5. L. Molony (Flacăra 
Craiova) 3 v„ 6...................... ..
Buc.) 2 v., "

rg-

4. S. Poenaru

V. Nicolae (Progr. 
Buc.) 2 v., 7. A. Pașcu (Victoria 
Ploești) 2 v., 8. A. Tapalagă (Progr. 
Cluj) 0 v.

RENATO ILIESCU

• In urma omologării concursului Pro
nosport nr. 9 din 2 martie au fost sta
bilite următoarele premii: Premiul I: 3 
variante cu 12 rezultate exacte, revenind 
fiecăreia cîte 61.741 lei; Premiul II: 
63,5 variante cu 11 rezultate exacte reve
nind fiecăreia cîte 3.500 lei; Premiul III: 
93*2,5 variante du 10 rezultate exacte re
venind fiecăreia cîte 357 lei. Fond de pre
mii: 740.696 lei. — Plata premiilor de la 
conc. nr. 9 se face în Capitală' vineri 
și sîmb'ătă începînd de la ora 17 Ia A- 
genția Centrală din Calea Victoriei nr. 9.

@ Dacă la concursul nr. 8 toți pose
sorii de 12 rezultate erau participant! 
pe buletine multiple, la concursul din
2 martie cei cu buletine colective și-au 
luat... revanșa. Performanța etapei a în
registrat-o Gheorgliiu Laurențiu din 
București care pe un buletin de indice 
0-6-6 (123 lei) a obținut un premiu I, 6 
premii II și 15 premii III adică 88.096 
lei! A fost urmat... la mică disitianță 
de Molnar Victor din Oradea (buletin 
de indice 9-3-9=16 Jei) cu un premiu I,
3 premii II și 3 premii III = 73.312 lei. 
Cel de al treilea premiat cu 12 rezultate 
a fost Stugaru Marin din București care 
a obținut 61.741 lei pe un buletin multi
plu de 10 lei!

Iată o succintă analiză a concursului 
nr. 10 din 9 martie:

I. ROMA-FIORENTINA (camp. Ita
lian). Victoria înregistrată de Roma la 
Verona ne-o recomandă elogios ca favo
rită. Totuși — dat fiind valoarea oas
peților — adăugarea unui „X” nu tre
buie considerată., risipă!

If NAPOLI-LAZIO (cam o italian). 
Dazio este una dintre cele trei echipe 
ale campionatului italian care nu au 
înregistrat încă nici o victorie în depla-

NIK, mu ■ U Ml ffl
Sfirșitul acestei sâptămîni este marcat prin reintrarea In arenă a voleTip 

lui, sport ații de îndrăgit în ultimii ani. Paralel cu evoluțiile echipei temL 
rune a R. D. Germane, se reia și cam pionatul masculin, urnind ca tel femi
nin să înceapă cu o săptămână mai tir zia. Iată cîteoa amănunte în legătură 
cu aceste evenimente : —
• S-A STABILIT IN MOD DEFINI. 

TIV ca cele două meciuri Rcrriinia — 
R. D. Germană ce se vor disputa în 
Capitală, să aibă Ioc sîmbăiă și cumi- 
nică în sala Floreasca, începînd de la 
ora 18, intercalate în programul cam
pionatelor de baschet. Al treilea meci
— marți la Orașul Stalin, în sala Trac
torul.

• ODATA CU ECHIPA GERMANA 
va ’veni și arbitrul maghiar Pali 
Bogy o, care va conduce cele trei par
tide

• VOLEIBALISTELE NOASTRE 
care se pregătesc în vederea acestui 
eveniment, au susținut ieri după-amia
ză un reușit meci de antrenament In 
compania juniorilor echipei C.C.A., ur- 
mînd ca azi, începînd de ta ora 16, 
tot în sala Floreasca, două echipe al
cătuite dintre selecționabile să dispute 
un alt med de antrenament

• PROGRAMUL PRIMEI ETAPE 
a returului campionatului masculin este 
următorul: BUCUREȘTI: I.T.B.-Amefa 
(fost Energia) Arad, C.C.Ă.-Victoria 
(fost FL roșie MJ.B.C.) București 1 
CRAIOVA: C.F.R. (fost Locomotiva)
— C.T.F.T. (fost Locomotiva) Bucu
rești i ORAȘUL STALIN: Tractorul 
(fost Energia) — Dinamo București / 
CLUJ: Știința — TjCJI. (fost Ener
gia Tr. III) București. Partidele din 
Capitală vor avea loc duminică în sala 
Floreasca, începînd de 1a ora 9: C.C.A.
— Victoria; l.T.B. — Amefa.

mai prudent și deși a fost 
de Bucur și O. Bîrsan și-a 
avantajul realizat în prima 
probei.

cucerirea primului loc 1a sla-

finale în prima manșă, în care a în
registrat 67 sec., adică cu 3 sec. 
mai puțin decît M. Bucur, considerat 
alături de N. Pandrea, favorit al 
probei. Tăbăraș a avut un ritm sus
ținut, uniform și a atacat cu multă 
siguranță fiecare poartă. In a doua 
manșă, care necesită mai mnltă vi
teză, noul nostru campion național 
a mers 
întrecut 
păstrat 
parte a

Prin ...
lom special și a locului III ta sta- 

'lom uriaș, G. Tăbăraș a obținut o 
altă remarcabilă performanță: însu
șirea titlului de campion republican 
ia combinata de două probe, fiind 
succedat de Ion Bîrsan și AÎihai 
Bucur. Ceilalți protagoniști ai probei 
au depus toate eforturile pentru a-1 
depăși pe Tăbăraș, dar forțînd rit
mul au ieșit din porți, an căzut 
pierzînd secunde prețioase (G. Cris- 
toloveanu, I. Bîrsan) sau chiar aa 
abandonat (N. Pandrea). O men
țiune se cuvine lui G. Bîrsan (Vo
ința) care, în special în manșa a 
Il-a, a tras tare, obținînd al doilea 
timp și locul III în clasamentul ge
neral.

LA FETE, disputa a fost rezolvată 
de Magdalena Bîră (C.C.A.) care a 
înregistrat ca și la slalom uriaș o 
victorie netă. Calmă, hotărită, Mag
dalena Bîră a confirmat încă o dată 
că este schioara nr. 1 a țăriL Prin
cipala ei adversară la această pro
bă, Elisaveta Suciu, a parcurs por
țiuni de traseu fără greșeală, dar a 
căzut în ambele 'manșe. Foarte fru
moasă este performanța junioarei

onosport

sare. Un motiv în plus deci pentru a 
Indica pe Napoli ,,solist*”.

III. JUVENTUS-MILAN (camp. ita
lian). Liderul nu va avea un meci prea 
ușor cu echipa campioană deși benefi
ciază de avantajul terenului Iată de ce 
singurul pronostic la care putem re
nunța — din cele trei — este ,.X”-ul!

IV. SAMPDORIA-GENOA (camp, ita
lian). Va înregistra oare Genoa o victo
rie în acesit derbi al candidatelor la 
retrogradare? Noi nu o creoem așa că 
indicăm „X” și „1“.

V. LANEROSSI-PADOVA (camp. Ita
lian). Două echipe în formă, dovadă $1 
rezultatele înregistrate duminică (Lane- 
rossl 3-1 în deplasare cu Spăl, Padova 
3-0 acasă cu Napoli). Ca atare pronosti
cul de bază trebuie să fie „X”.

VI. UD1NESF.-TORINO (camp. italian). 
Indiscutabil, Udînese este mult mai 
tună pe teren propriu decît Torino în 
deplasare. In plus gazdele nu au scă
pat încă oln zona expusă retrogradării 
așa că ,,1” nl se pare cel mai indicat 
pronostic.

VII. NICE-REIMS (camp, francez).
Reims ne-a dovedit și în optimile cupei 
că este în formă așa că faptul câ joa
că în deplasare nu trebuie să ne de
termine sa-1 neglijăm do victorie
sau rd puțin de meci egal.

VIII. TOULOXTSE-MONACO (camp.

• AȘA CUM AM MAI ANUNȚAT, 
toate echipele din categoria A au fost 
obligate să trimită carnetele la fede
rație pentru viză. Pînă în ziua de 5 
martie r.u fuseseră trimise decît car-i 
netele de legitimare de Ia C.C.A., 
l.T.B., T.C.H., Tractorul Oașul Sfalin 
(masculin) și Someșul Cluj (leminin). 
Ținîndu-se seama că teri: enul expiră 
in ziua de 7 ma. tie ora 21, celelalte 
echipe pot pierde meciurile pe care le 
au de, disputat în c"z ci nu trimit 
carnetele la viză.

• ECHIPA C.F.R. CRAIOVA s-ă 
pregătit cu deosebită seriozitate sub 
conducerea antrenorului Radu Zamfi- 
rescu. Duminică, craiovenii vor aved 
de disputat un meci greu, în compania 
echipei C.T.F.T. Bucu ești. După cum 
ne.a informat un delegat al federației, 
sala de la Craiova nu se prezintă încă 
în condiții optime pen ru a găzdui a 
ceasta partidă și de aceea nu a Iest 
omologată.

• DIN PROGRAMUL PRIMEI 
ETAPE se distinge partida Tractirul 
Orașul Stalin — Dinamo București 
prin echilibrul de valoare dintre ceie 
două echipe, alcătuite din jucători ca
pabili să ofere un spectacol valoros. 
Ar fi de dorit ca lumina din sala Trac
torul — insuficientă — să lie comple
tată, pentru ca să nu devină un im
pediment în desfășurarea meciurilor.

Mihaela Ghioarcă care a confirmat 
rezultatele bune din acest sezon ela- 
sîndu-se pe al doilea loc în ierarhia 
celor mai bune slalomiste ale țării. 
Demn de subliniat locul III ocupat 
de Elena Epurau care, prezentă la 
start fără antrenarpente, și-a men-’ 
ținut un loc onorabil. In clasamentul 
combinatei pe două probe titlul de 
campioană a țării a revenit detașat 
Magdalenei Bîră. Iată clasamentele: 
MASCULIN: (lungimea pîrtiei 650 
m., diferență de nivel 220 m, 67 d« 
porți pentru fiecare manșă): 1. 0. 
Tăbăraș (Progresul Sinaia) 138,8 
(67,0-(-7I,8) campion republican; 2.' 
Mihai Bucur (C.C.A.) 140,0 (69,0+’ 
71.0);3. C. Bîrsan (Voința) 141,9 
(70,6+71,3); 4. M. Enache (C.C.A.) e . 1469j

7. I.
Bîrsan 

Bîră 
Gohn

142,8; 5. I. Cotiban (C.C.A.) 
6. I. Zangor (Voința) 147,2; 
Letcă (Dinamo) 147,7; 8. I. 
(Dinamo)
(G.C.A.) 
(Strungul

FETE:
diferență
de fiecare manșă):
Bîră (C.C{A.) _ 1?S

149,1; 9. Mihai
150,1; tO. Kurt
Or. Stalin) 152,0. 

(lungimea pîrtiei 420 
de nivel 160 m, 47 

1.
) 105.2

campioană repuhlicană, 
Ghioarcă (Voința)

m, 
porți 

Magdalena 
(52,1+53,1)
2. Mihaela 

Ghioarcă (Voința) 114,1 (59,5+’
54,6); 3. Elena Epuran (C.S.U. Buc.) 
114,7 (56,9+57,8); 4. Ilona Miklos 
(Dinamo) 119,4; 5. Viorica Albert 
(C.C.A.) 132,7; 6. Edith Horvath (Vo
ința) 134,6.

Proba de coborîre care trebuia să 
încheie mîine campionatele republi
cane nn se va putea disputa deoa
rece starea zăpezii nu asigură con
dițiile tehnice necesare.

D. STANQULESC.I!

francez). Va reuși oare avantajul tere
nului să depășească valoarea superioară 
a echipei oaspe? Noi credem că numai 
în parte. Deci, din nou, pronostic cie 
bază: X

IX SOCHA UX-ST. ETIE-NNE (earn.?, 
fiancez). Cînd joacă St. Etienne „X”-ul 
nu trebuie să lipsească, iată un prin
cipiu care trebuie respectat și de data 
aceasta. Dar pentru că Sochaux joacă 
bine acasă adăugați și ,.l”.

X. BEZJERS-RACING PARIS (Câmp, 
francez). Una din candidatele la retro
gradare (Beziers) va înfrunta o echipă 
inconstantă (Racing). Credem, din a- 
ceastă cauză, că este foarte nimerit să 
aveți pe buletine și ,,1” și „2’*.

XI. LYON-LENS (camp, francez). Un 
meci între formații sensibil egale. Voci 
adăuga deci avantajului terenului „1” și 
un foarte necesar „X”.

XII LTLLE-MA1RSEILLE (camp. frațtf 
cez). Infrîngerea gazdelor ar constitui 
o mare surpriză'. Cum noi nu o crederii 
posibilă indicăm ol” solist.

PRONOSPORT EXPRES

La tragerea Gin urnă a concursului 
Pronosport Expres nr. 7 au fost exfrasfe 
următoarele șase sporturi:

27 — oină; 13 — cros; 14 — disc; 41 
ștafetă; 12 — ciclism și 42 — tir.

Fond de premii 361.393 lei inclusiv: 
41.268 lei reportați de la concursul an
terior.
• Sîmbătă 8 martie începînd de la 

ora 16.30 va avea loc la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9 tragerea dîn 
urnă a premiilor speciale în obiecte 
cordate variantelor cu ,,0” rezultate de 
la concursul Pronosport Expres nr. 6.



Campionatele europene de tenis de masă

Reprezentanții noștri au pierdut 
la limită (4-5) în fața 

puternicei echipe a R.P, Ungare 
In finala feminină: Anglia — R.P. Romînă 3-1
BUDAPESTA 5 (prin telefon de la 

trimisul nostru»). — Un deosebit interes 
au manifestat iubitorii de sport din 
capitala Ungariei pentru^ importan
tele meciuri care aveau să se desfă
șoare marți după-amiază, în cadrul 
campionatelor europene. Se întîlneat» 
doar puternicele formații feminine ale 
Angliei Și Romîniei în finala cam
pionatului pe echipe și această pali
dă „vedetă" era precedată _ de întîl
nirea Ungaria-Rominia Ia băieți, care 
emitea justificate pretenții pentru a fi 
și ea considerată finală. Cu mult 
înainte de ora începerii „Sport" 
csamokul" era tixit de spectatorii care 
nu și-au părăsit nici un moment locu
rile pînă a doua zi spre dimineață 
către ora 3, cînd a luat sfîrșit între
cerea.

In finala feminină. Anglia a reușit 
să învingă echipa R. P. Romme cu 
scorul de 3-1. Dar, facind excepție 
de meciul de dublu - în care am pier
dut fără drept de apel — »n

rte să surîdăT reprezentantelor noas- 
De pildă chiar în prima în- 

Ann ’ Haydon-Ella Zellery 
_ 10), Ella jucînd hotă-

scor în fața redutabililor jucători ma
ghiari și dacă ori Reiter ori Harasztosi 
reușeau să-l întreacă pe Gyetvai, vic
toria ne ar fi aparținut pînă la urmă. 
In general trebuie spus însă că echipa 
noastră a corespuns avînd cel mai 
bun jucător în Gantner. Iată rezulta
tele; Bubony-Harasztosi 1—2 
15, —15), Gyetvai-Gantner
(—20, —20), Berczik-Reiter
(8. 8), Bubony-Gantner 0—2

de meciul de dublu - în care am pier
dut fără drept de apel — in rest, lupta 
a fost egală și victoria n-a tos. de- 
par 
îre.
tîlnire.
2—1 (17, ‘-j,----- .. .. .
rit. apărînd sigur și mai^ ales dirijind 
bine mingile, reușește să conducă cu 
14_ o, în setul întîi. Puțin înainte insa
meciul fusese întrerupt pentru schimba- 
rea unei mingi și credem că momentul 
a fost hotărîtor, deoarece mai tîrznt 
Haydon — acomodată mai repede cu 
noua minge — egalează la 14, Ella 
Zeller mai ia de trei ori conducerea, 
dar nu reușește să se detașeze mai 
mult de uri punct, pierzînd un set 
care i-ar fi putut reveni cu ușurință. 
Urmează Angelica Rozeanu, care în
trece pe Diana Rowe-Collins cu 2—1 
rpj ^-10_ 14), Cu toate că Diana a jucat 
foarte variat, punînd multe stopuri și 
trăgînd decisiv, ea nu a putut trece 
de apărareă* excelentă a Angelicăi, 
care în plus a dereglat jocul adversa
rei sale prin acțiuni ofensive surprin
zătoare. Dublul nostru insă care tre
buia să aibă un cuvînt hotărîtor, s-a 
comportat slab acționînd eminamente 
defensiv și dînd astfel posibilitate en
glezoaicelor să-și pregătească atacu
rile. Scor: 2—0 (15, 18) pentru Hay- 
don-Rowe. In fine, în ultima întîlnire 
Handon-Rozeanu 2—0 (19, 20) ratăm 
egalarea și eventual victoria finală. 
Angelica acceptă de la început ță- 
căneala Iui Haydon și eîștigă puncte 
prețioase (9—3), dar inexplicabil se 
deconcentrează, permițînd adversarei 
să egaleze. Apoi scorul alternează pînă 
la 18—18, cînd Angelica greșește o 
minge foarte bună de tras pe rever, 
lovind cu muchea paletei și dînd astfel 
avantaj partenerei, care eîștigă astfel 
setul prim. In al doilea, deși condusă 
cu 7—1, Rozeanu revine puternic, e- 
galează de două ori la 19 și 20! Dar, 
greșind în continuare un retur (răspun
de cu o minge foarte înaltă) dă po
sibilitate lui Haydon să cîștige punctul 
și după aceea partida. In prealabil 
echipa noastră învinsese R.P. Bulgaria 
cu 3—0.

Partida dintre echipele masculine 
ale Ungariei și țării noastre a consti
tuit o adevărată surpriză, .nuițumită 
comportării excepționale a romînilor, în 
frunte cu Gantner, care au fost la un 
pas de victorie. Remarcăm că ei au 
obținut cu ocazia aceasta cel mai strîns

(-16, 
0—2
2—0 

... .. . (“9- 
—19), Berczik-Harasztosi 2—0 (12,14), 
Gyetvai-Reiter 2—0 (15, 12), Berczik- 
Gantner 2—1 (7, —13, 13), Bubony- 
Rerter 1—2 (—11, 16, —12), Cyetvai- 
Harasztosi 2—1 (12, —20, 8).

Dimineața, R. P. Romînă a înregis
trat în fața Angliei scorul categoric de 
5—1, singura victorie engleză fiind ob
ținută de Harrison la Harasztosi. Ulti
mele rezultate : Suedia-R.P.F. Iugosla
via 5—4, R. Cehoslovacă-Suedia 5—4, 
R. Cehoslovacă-R.P.F. Iugoslavia 5—3.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI: rezul
tatele ultimelor meciuri ale echipelor 
masculine: R.P.R. — Grecia 5—0; 
U.R.S.S. — Anglia 5—2; Suedia — 
Austria 5—1; R.F.G. — Suedia 5—3; 
FINALA: Ungaria — Cehoslovacia 
5—2.

Turnea! internațional de hochei pe gheață

Un meci în care învingătorii s-au impus doar 
în ultima repriză: R.D.G.-R.P.R 5-1 (1-1,1-0,3-0)

Turneul internațional de hochei pe 
.gheață a continuat marți seara 
mijlocul unui interes crescând, 
toate că partidele programate în 
ceastă a doua zi a turneului nu lăsau 
să se întrevadă că vom asista la jocuri 
dinamice și echilibrate. Firește, a in
teresat mai mult meciul dintre Spar
tak Pilsen și echipa orașului Bucu
rești. Mărturisim că față de evoluția 
anterioară a echipei bucureștene (de 
loc promițătoare!...) am avut și noi, 
alături de toți spectatorii o agreabilă 
surpriză: echipa romînă s-a comportat 
bine, dînd o replică dîrză consacrați- 
lor hocheiști cehoslovaci și obligîn- 
du-i să se întrebuințeze pentru a 
menține o diferență de scor ca«re să-i 
pună la adăpost de orice surpriză. 
Pentru că, țață de vigoarea cu care 
au jucat marți bucureștenii, la scoru
rile’de 2—0, 4—1 sau 5—2 n-ar fi 
fost excluse răsturnă?! de rezultat. 
De altfel, urmi din conducătorii echipei 
cehoslovace ne-a spus ca el n-a con
siderat meciul cîștigat decît în ulti
mele două minute de joc cînd două 
goluri neașteptate au ..umflat" scorul 
mai mult decît era just după raportul 
de torțe.

Este de necontestat că cehoslovacii 
au fost superiori. In majoritatea tim
pului ei au dominat, mulțumită cu
noscutelor lor arme: superioritate teh
nică, mai multă viteză, concepție tac
tică mai modernă. Cu toate acestea, 
ambiția cu care jucătorii romîni

în
cu
a-

tau pentru fiecare puc și plusul de 
siguranță pe care ei l-au arătat în 
patinaj au făcut ca întîlnirea să fie 
tot timpul dinamică, deschisă, intere
santă. Singurul aspect neplăcut al 
jocului l-au constituit unele durități 
excesive, față de care nici arbitrii 
Vaclav Vujtech (Cehoslovacia) și L. 
Sîngeorzan (Romînia) n-au reacționat 
cu aceeași promptitudine și același... 
cîntar!

Scorul meciului, 7—2 (2—0, 2—1, 
3—1) a fost stabilit de Vaclav (2), 
C. Liska, I. Liska, Jedlicika, Vins, 
Stogr, respectiv Tbrok I și Măzgă- 
reanu.

In deschidere, Dynamo Weisswasser 
a întrecut confortabil selecționata de 
tineret a Capitalei cu 17—4 (8—2,
3—4), 6—2) prin punctele marcate de: 
iBuder (5), Steinbock (3), Kucera 
(2), Novy (2), Zwiesche, Vogel, 
Kiinstler (2), Sturmer, respectiv de 
Cozan II (2), Varga H yi Szabo If. 
Echipa noastră s-a comportat bine, 
dacă ținem seama că de tapt IntTInea 
reprezentativa R.D. Germane.

Aseară, „puștii" noștri s-au compor
tat din nou foarte bine, făcînd o fi
gură nesperat de frumoasă timp de 
două reprize în fața lui Spartak Pil
sen. Echipa cehoslovaca a cîștigat cu 
12—1 (3—1; 2—0; 7—0), scor
rotunjit în ultimele două minute, cînd 
oaspeții au înșeriș patru goluri.

Gea mai atractivă partidă a turneu
lui, aceea dintre echipele R.P.R. și 
R.D.G., a însemnat pentru reprezen
tativas noastră un examen trecut ci» 
succes, în ciuda faptului că final ta
bela de, marcaj arăta scorul de 5—1 
(I—I, 1—0, 3—0) în favoarea oaspe
ților. Afirmăm acest lucru pentru că 
jocul s-a disputat majoritatea timpu
lui sub semne»! unei sensibile egali
tăți. care — în cef mai rău caz — 
ne dădea dreptul la un rezultat mai 
stnîns. Nu trebuie să uităm că hoche
iștii noștri, cu o sumară pregătire, 
au întîlnit o echipă oare s-a antre
nat, de luni de zile, pe patinoar ar
tificial cu scopul de a participa la 
Campionatele mondiale.

In prima repriză, după ce germanii 
au deschis scorul prin Buder (într-un 
moment cînd echipa noastră era ck 
un om mai puțin) Zografi a egalat 
la o învălmășeală în fața porții. Re
prima secundă a aparținut echipei 
noastre .Deși după aspectul jocului 
și ocaziile ratate meritam să terminăm 
noi repriza în avantaj, totuși în ul-

timi»’ minut echipa R.D.G. a luat 
conducerea printr-un gol surprinzător 
înscris de la distanță de Buder. In 
ultima parte a meciului formația îa- 
mînă este treptat depășită de pregăti
rea fizică superioară a oaspeților și 
primește trei gob'ri prin Zwische, 
Fodor în proprie poartă și Stunner.

Arbitrii V. Vujtech și I. Lupu an 
condus următoarele formații: P P R_: 
Stafie-fonescu, Csaka, Fodor. Fente, 
Tomor-Ferenczi, Tordk I. Takacs L 
Lorincz, Măzgăreanu, Peter. B<ru. 
Nagy, Takacs II, Zografi. R.D.G.: Fat- 
zur-Heinze. Kucera, W. Heinicte, d 
Heinicke, Senftleben-Steinbock. S’urmar. 
Novy, Vogel, Buder, Nickel, Zwasdw, 
Kunotter, Rudert.

RADU URZ1CEANIJ 
CALIN ANTONESCU

A luat ființă 
Uniunea europeană 
de tenis de masă
BUDAPESTA 5 (prin telejon de la 

trimisul nostru). Miercuri la prinz a 
avut loc ședința Comisiei Comitetului 
campionatelor europene de tenis de 
masă care, cu acest prilej, s-a tran
sformat în Uniunea europeană de 
tenis de masă.

Totodată s-a hotărit sporirea numă
rului membrilor conducerii Uniuni 
dg Ia 7 la 8 persoane, urmînd ca ace
știa să fie desemnați în I960 la Bel
grad ’

In ședință s-a mai hotărît ca v.itoa- 
rea ediție a campionatelor europene 
să fie organizată în prima săptămîn^- 
a lunii aprilie 1960 Ia Belgrad. Penb^^ 
ediția a IlI-a din anul 1962 și-a d<^^ 
pus pînă acum candidatura Suedia. 
De asemenea s-a decis întocmirea din 
doi în doi ani a clasamentelor euro
pene individuale și pe ecffpe. Listele 
vor fi revizuite cu trei luni înaintea 
campionatelor europene. La sfirșitul 
ședinței reprezentantul R.F. Germane 
a făcut o scurtă expunere asupra sta
diului de pregătire a camp:onatelor 
mondiale, care vor avea loc între 27 
martie și 5 aprU:e 1959 la Dortmund 
în Westfalenhalle. In fine, zilele ace
stea este pos'bil să aibă loc o reuni
une a reprezentanților țărilor balca
nice în legătură cu organizarea pri
mei ediții a Balcaniadei de ton's de 
masă.

C0MARN1SCHI

Riadul de sus: Gsaka și Ferenczi (București)9 K, Stunner și Ziesche 
(R D G ) si Psencik (Spartak Pilsen)

' Rîtldul de jos: G. Katzur (R.D.G.), Spilar (Spartak Pilsen) și Stogr 
(Spartak Pilsen)

Văzuți de NEA@U RADULESCU

Campionatele mondiale de hochei
O dată cu desfășurarea meciurilor di

recte între echipele care formează îțtu- 
pul „celor 5 mari”, au început să apară 
și surprizele. Marți, echipa Suediei a 
produs prima surpriză. Intîlnind repre
zentativa S.U.A., suedezii au învins de 
o manieră categorică cu scorul de 8-3. 
Este adevărat, cu o zi înainte, S.U.A. 
învinsese destul de greu echipa Norve
giei cu 6-1, dar și Suedia în preajma 
Ci.mpionatelor, nu a strălucit prin re
zultatele înregistrate. S-a întâmplat însă 
aceeași poveste care se repetă de mai 
mulți ani. In timpul campionatelor ho- 
cheiștii suedezi joacă excepțional reu-

SPORTUL POPULAR nr. 3165

ÎNTREBAREA Nr. 2 
(10 puncte)

se
. Șl 

sală, lovitura 
cu „penalti”-

națio- 
ei „de

ÎNTREBAREA Nr. 1 
(5 puncte)

Care este cel mai vechi internațio
nal de baschet dintre jucătorii ac
tualei reprezentative naționale?

De la ce distanță de poartă 
execută în handbalul de cîmp 
respectiv în cel de 
echivalentă în fotbal 
ul?

ÎNTREBAREA
(15 puncte)

rezultat de 1-2 în fața 
maghiare în formația __ „__
constituie o performanță mai 
decît onorabilă. Echipa noastră

r CONCURSUL CU PREMII 
BÂl ZIARULUI NOSTRU^

Nr. 3

Un 
na iei 
aur*- 
mult _________ _____ __________
reprezentativă de fotbal a reușit a- 
ceastă performanță cu prilejul Jocu
rilor Olimpice de la Helsinki (1952). 
Ne puteți spune numele celor 11 ju
cători ai echipei' noastre care au 
evoluat în acest meci dramatic, nre-

PRIMA ETAPA A CAMPIONATULUI
R.P. UNGARE

cum și pe acela al înaintașului care 
a înscris golul nostru?

★
Cu aceste întrebări, concursul nos

tru cu premii „Știi sport?” ia sfîrșit. 
Răspunsurile, însoțite de cupoanele 
respective, ver fi trimise pe adresa 
ziarului nostru. București, strada Va- 
sile Conta Nr. 16, cu men ii unea : 
„Pentru concurs**. Ultimul termen 
ele trimitere a răspunsurilor : SIM- 
BATA 15 MARTIE 1958 (DATA POȘ
TEI).

șind rezultate de-a dreptul surprinză
toare.

Al oloilea meci al serii a opus echipele 
Uniunii Sovidl'ice și Cehoslovaciei. In 
ultima confruntare a acestor echipe vic
toria revenise jucătorilor sovietici cu 
scorul de 6-3. Și la Oslo se părea că vic
toria va fi de partea reprezentativei so
vietice, care a și condus în prima re
priză cu scorul de 3-0. Echipa ceho
slovacă nu s-a descurajat și a inițiat 
atacuri din ce în ce mai periculoase, 
reușind să înscrie un gol. In repriza se
cundă jucătorii cehoslovaci mai înscriu 
de două pri egaiînd scorul. In ultima re
priză se joacă’ cu multă dîrzenie și cu 4 
n.inute înainte de sfîrșit Tregubov în
scrie, aducînd echipei U R.S.S. din nou 
conducerea. Se părea că soarta meciului 
este pecetluită. Insă în ultimele secunde 
de joc, cînd hocheiștii sovietici aveau un 
jucător eliminat, Pantucek egalează 
Scor final. 4-4 (3-1, 0-2, 1-1). Au înscris: 
Elizarov (2), Kopîlov și Tregubov pen
tru echipa U.R.S.S. și Guț (2), Baciiek și 
Pantucek pentru echipa Cehoslovaciei.

Miercuri s-a disputat un singur joc: 
Polonia-Finlanda: 2—2 (0—1, 0—1, 2—0).

Clasamentul se prezintă astfel: 
Canada - - - - — - -
Suedia 
U.R.S.S.
Cehoslovacia 
S.U A.
Polonia 
Finlande 
Norvegia

Astăzi au loc meciurile: U.R.S.S.-Polo
nia, Finlanda-Norvegia, Canada-Suedia, 
Cehoslovacia-S.U.A.

• A fost reluat cam- 
pionatul maghiar de 

r VI DriL fotbal. Campioana tu
rului, Tatabanya, a fost 

învinsă cu 3-2 la Dorog, astfel că în 
frunitiea clasamentului este egalată de 
MT.K. (ou 19 puncte) care a făcut meci 
nul cu Komlo: 2-2. Alte rezultate: Fe- 
rencvaros-Csepel 0-0. Dozsa-Vasas 3-0, 
Diosgyor-Pecs 2-1, Honved-Szombathely 
3-1, Salgotarjan-Szeged 2-1.
• Echipa sovietică dc fotbal Spartak 

Moscova îșî continuă' turneiul în Indo
nezia. Fotbaliștii sovietici au evoluait 
în orașul Makasar, învingînd cu 5—0 O 
selecționată locală după care a jucat la 
Surab’aia cu echipa Persiba cîștigînd cu 
scorul de 9—1.

• Marți a avut loc în nocturnă la 
Londra întîhnirea internațională 
fotbal dintre echipele selecționate 
tineret ale Angliei §1 Austriei. Tinef^P 
fotbaliști englezi au repurtat victoria 
cu scorul de 3—0 (2—0).
AUSTRALIENII AU AMELIORAT 

RECORD MONDIAL
• Ou prilejui

UN

al R
pentru

de c'clism
D. Germane

„Cursa Păcii”
se antrenează la Cluj

3 o o 50 '. 1 
3 0
2 1
2 1
2 0

3
3
3
3
3

4 0 1
5 0 1
4 0 0

0 22: 5
0 24: 6
0 16: 6

Lotul de ciclism al 
se află de cîteva zile 
se antrenează în 
Păcii". De notat că, anul acesta, lo
tul a fost 
majoritate a 
au vîrsta de 
tia se află 
cîtorva etape în 
1957, Adler (21 
ani), Hăgen (22 
Grabo și alții.

R.D. Germane 
la Cluj, unde 

vederea „Cursei

mult întinerit și marea 
celor 11 cicliști germani 
21—23 ani. Printre aceș- 
și Henning, cîștigătorul 

„Turul Egiptului" 
ani), Haertel (21 

ani), Eckstein,

CUPON DE CONCURS 
Nn 10 (etapa a Il-a)
ȘTII SPORT ?

7 înscrieri pentru turneul olimpic 
de hochei

★

OSLO 4 (Agerpres). —
Cu prilejul lucrărilor congresului Fe

derației internaționale de hochei pe 
gheată de la Osii: delegații a 7 țări au 
anunțat că echipele reprezentative ale 
țărilor respective vor participa la tur
neul de hochei al Olimpiadei de la 
Sqauw Valley. Aceste țări sînt: URSS, 
SUA, Canada, Polonia, R. Cehoslovacă, 
Suedia și Elveția.

• La Cpatija (R.P.F. Iugoslavia), pe 
țărmul Adriaticei. lotul de ciclism al 
R.P. Polone se pregătește în vederea 
marii competiții Internaționale „Cupa 
Păcii”. Cicliștii polonezi au participat 
duminică la o cursă de control care a 
măsurat 117 km. Pe primul loc s-a clasat 
Paradowski cu timpul 3 ore 26 min. 06 
sec., urmat de Krolak și Kowalski.

• Ou prilejui unul 
concurs de natație des
fășurat 
echipa 

Australiei a stabilit în pro
ba de ștafetă 4x100 m liber, ur» nou re
cord mondial cu ’* ----- —
chiul record era 
echipei Japoniei.

FINLANDEZUL 
PION MONDIAL PE 15 Km.

9 Schiorii finlandezi 
au cîștigat marți cea de 
a treia medalie de aur 
a campionatelor mon- 

Lahti. in proba de fond 15 
Hakkulinen a reușit 
favoritul cursei, sovieticul

ÎNOT
masculi nă a

la Brisbane
selecționată

timpui de Ve
de 3:45,8 și aparținea

HAF.KULÎNEN CAM-

SCHI
diale de la 
km., Veiko 
întreacă pe _______  ,_____ ___________
Pa vel Kolcin. Acesta a condus pilii ia 
kilometrul 8, după care Hakkulinen a 
trecut în frunte, terminînd distant* In 
48:58,3. Kolcin a sosit la 13,5 sec., ter 
locul trei a revenit alinii sovietic, Se- 
’itihin — la 38,1 sec.

e Zilele trecute s-a desfășurat în lo
calitatea Saalfelden (Austria) campiona
tul mondial de schi-biatlon. Primul loc 
a fost ocupat de suedezul Viklund, ur
mat de coechipierul său O. Gunarssoo și 

Butakov (U.R.S.S.). Campionatul - - - - e 
prcba de schi pe distanța de 20 km și

V. Butakov (U.R.S.S.). 
monoiai de schi-biatlon a <r»prins

tragere la țintă.
• Prima partidă 

-----------
tru titlul
șah a continuat 

terminat cu victoria ft»- 
mondial Mihail Botvlnîk 
Botvinlk corduce ou 1—0,

ȘAH
a 

meciului revanșă pen- 
mondial de 

U 5
martie și s-a
tul ui campion
Ia mutarea 53 ________ _________ _____ __
uimind să joace m albele, în cea de-a 
doua partidă.

BONDAREV (U.R.S.S.): 589 PUNCH 
LA PISTOL VITEZA!

• In cadrul compe
tițiilor de tir care se 
desfășoară la Moscova 
în cinstea celei de a 

40-a aniversări a Forțelor Armate ale 
U.RSi.S., sportivul sovietic Nikolai Bon
darev a realizat în proba de pistol vi
teză 569 puncte. Această performanță este 
superioară cu două puncte recordului 
mondial care aparține trăgătorilor Na
sonov. Sorekin, Cerkasov (U.R.S S.) și St. 
Petrescu (R.P.R.).
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