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Tovarășii Chivu Stoica, 
Emil Bodnăraș și Avram Bunaciu 
au sosit in capitala Indiei, Delhi

Organ al Uniunii de cultura iizicd și sport din R. P. Romina
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de organizare și funcționare a clubului sportiv
Clubul sportiv este o unitate orga

nizatorică a U.C.F.S., avînd perso
nalitate juridică; el este constituit pe 
principiul organizării sportului la 
locul de producție sau teritorial, în 
vederea ridicării măiestriei sportive.

I. SCOPUL CLUBULUI SPORTIV

antrenament înaintate, venind astfel 
în sprijinul întăririi muncii metodice 
a tehnicienilor care activează în di
ferite ramuri de sport.

e). Să atragă un cerc cît mai larg 
de oameni ai muncii în sprijinirea 
dezvoltării sportului în țara noastră.

III. ORGANIZAREA CLUBULUI

SPORTIV

1. Clubul sportiv are ca scop:
a) . Să pregătească pe sportivi în 

vederea ridicării continue a măies
triei sportive prin îmbinarea armoni
oasă a specializării cu pregătirea fi- 
zică multilaterală.

b) . Să contribuie la educarea mem
brilor

acialismuluî în patria

în spiritul patriotismului, al 
devotamentului față de construirea 

noastră, al 
înțelegerii sportului ca un factor activ 
pus în slujba întăririi 
popoare și menținerii

c) . Să formeze din
tivilor cadre ajutătoare și instructori 
voluntari pe ramură de sport și ar
bitri.

d) . Să popularizeze metodele de

prieteniei 
păcii.
rindurile

Intre

spor-

LUPTE

2.

II. ÎNFIINȚAREA CLUBULUI

SPORTIV

Clubul sportiv se poate înființa:
a) . La cererea unui comitet de 

inițiativă care să reprezinte hotărîrea 
comună a mai multor consilii de 
colective sportive din aceeași locali
tate.

Comitetul de inițiativă va cuprinde 
un număr de 5—11 persoane dele
gate de consiliile colectivelor sportive, 
care pînă la convocarea adunării 
generale a clubului, va activa drept 
consiliu provizoriu al clubn'ui.

b) . La cererea consiliului unui 
lectiv sportiv care funcționează 
lingă un departament sau o mare 
treprindere.

c) . Din inițiativa U.C.F.S.
1 3. Cluburile sportive pot fi create 
fie prin asocierea și contribuția mior 
colective sportive de același fel : 
întreprinderi, instituții de stat, insti
tute de învățământ superior, școli me- 

militare, cooperative meș- 
fie pe principiul terito-

co
pe 

în-

5. Denumirea, insigna, culorile cît 
și încadrarea clubului cu tehnicieni, 
se fac cu aprobarea organelor re
gionale U.C.F.S. Clubtrile sportive 
sînt îndrumate și controlate de către 
organele U.C.F.S.

6. Membrii clubului sportiv pot fi :
a) . Membri activi, adică sportivii 

activi care doresc să-șl îmbunătățească 
pregătirea sportivă și luptă în 
concursuri pentru reprezentarea demnă 
a clubului și recunosc regulamentul 
clubu'ui.

Membrii activi ai clubului, prove- 
niți din colective sportive, încetează 
a fi membri ai acestora pe data pri
mirii înscrierii lor în club. Ei își 
păstrează carnetul de membru 
U.C.F.S. în care se va opera situația 
respectivă.

b) . Membri susținători, care prin 
contribuția lor voluntară, morală și 
materială contribuie la asigurarea 
dezvoltării sportului de performanță.

Membrii susținători primesc din 
partea clubn'ui un carnet de membru 
susținător al clubului, în care se în
registrează și contribuția lor mate
rială.

c) . Membri de onoare; aleși din

• Conferință pentru „Trofeul, 
orașelor balcanice"

14 martie incepe la Bucu-\ 
rești conferința delegaților federațiilor 
ale căror reprezentative iau parte la' 
„Trofeul orașelor balcanice", compe
tiție care se va desfășura la Bucu
rești în luna septembrie. Cele patru 
federații invitate la conferință și-au 
desemnat reprezentanții in persoana 

. următorilor: Milan Ercegan, preșe
dintele federației de atletică grea a 
R.P.F. Iugoslavia, Gh. Pascalef, preșe
dintele secției de lupte din Uniunea 
de sport a’ R. P. Bulgaria, Jacques de 
Nicolas Carțjotakis, membru fondator 
al federației elene de lupte și Aii Sei 
fettin Berksoi, membra 
turcă-

SCRIMA
*

dii. itiități 
teșugârești, 
rial.

4. Clubul 
numai pe 
regional U.C.F.S. 
principalele condiții ca: baze spor
tive. inventar sportiv și posibilități de 
salarizare a cadrelor tehnice.

(Cc-ntinaare in pag. a 2-a)

tre federația

• Patru scrimeri 
plecat feri la

romîni au 
Leipzig

sportiv se poate înființa 
baza aprobării consiliului 
" " " dacă îndeplinește

DELHI 7 — De la trimisul special Agerpres
La 7 martie au sosit la New Delhi într-o vizită de prietenie în Repu

blica india, la invitația primului ministru și a guvernului indian tova
rășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri al R. P Romîne 
însoțit de tovarășii Emil Bodnăraș, vicepreședinte al Consiliului de Miniș
tri, și Avram Bunaciu. ministrul Afacerilor Externe. Pe aeroportul Palam 
împodobit cu drapelele de stat ale R. P- Romîne si Republicii India si cu 
ghirlande de flori, se aflau în întîmplnarea înaltilor oaspeți primul minis
tru Jawaharial Nehru, ministrul Apărării, Khrisna Menon.’ministrul side- 

dian. miniștri adjuncți. personalități din viața publică,"înalți funcționări 
stat, ofițeri superiori, șefi a numeroase misiuni diplomatice in frunte 
decanul corpului diplomatic, ambasadorul R. P. Romîne. N. Cioroiu 
membrii ambasadei, ziariști indieni și romîni, precum si corespondenți 
agențiilor de presă și ai ziarelor străine.

La ora 12 avionul Tu-104 cu care călătoresc înalții oaspeți romîni _ 
terizează. Din avion coboară tovarășii Chivu Stoica. Emil Bodnăraș, Avram 
Bunaciu. Oaspeții sînt însoțiți de Jagan Nath Khosla. ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Republicii India la București.

Luînd cuvîntul, primul ministru Nehru salută cu căldură sosirea în In
dia a președintelui Consiliului de Miniștri al R. P- Romîne, Chivu Stoica, 
scoțînd în evidență relațiile prietenești, pașnice ce leagă cele două 'ări. In 
cuvîntul de răspuns tovarășul Chivu Stoica mulțumește călduros pentru 
cuvintele adresate de primul ministru Nehru și pentru amabila invitație 
făcută de a vizita India.

Oaspeții iau apoi loc în mașini deschise care se îndreaptă spre Rash- 
trapati B ha van reședința oficială unde vor fi găzduiți in timpul șederii lor 
la Delhi. De o parte și de alta a străzilor pavoazate cu steaguri populația 
aclamă pe oaspeți strigind: .Hindi R urni ni bhai-bhai!" (.Indienii și romfnii 

sînt frații*).
In cursul după-amiezii de vineri, tovarășul Chivu Stoica. însoțit de 

tovarășii Emil Bodnăraș și Avram Bunaciu, au făcut o vizită primului mi
nistru al Indiei, Nehru, cu care s-au întreținut îndelung și cordial.

ghirlande de Hori, se aflau în întîmplnarea înaltilor oaspeți primul minis
tru Jawaharlal Nehru, ministrul Apărării, Khrisna Menon ' ministrul side
rurgiei și petrolului Șardar Swam Singh, miniștri ai guvernului central în

de ■
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R. D. Germană la volei fete
Capitala găzduiește de joi după-a- 

miază, echipa femmină reprezentativă 
de volei a Republicii Democrate Ger
mane. După cum se știe, invitatele 
noastre vor întilai azi, mîine și marți 
echma noastră națională.

Echipa R.D. Germane a deplasat 
la București cea mai bună garnitură, 
alcătuită dm: Ingeborg Marzhausen 
(căpitana echipei). Ursula Reeck, 
Kristin Metterich. Gisela Fehling, Sa
bine Schmidt. Helga Weber. Gabriele 
Reinhold. Margot Spikomski, Ingeborg 
Wagner, Ingeborg Wolff. Majoritatea 
componentelor fac parte din echipa 
Rotation Leipzig. In legătură cu a- 
ceste meciuri, am cerut părerea antre
norului echipei R.D.G.. Egon Sauer, 
care ne-a declarat următoarele: „E- 
chipa noastră vine după o pregătire 
comună cu cele mai bune jucătoare 
de volei din Cehoslovacia, pregătire

Mîine, start in campionatul de rugbi
revederii! De 
mîine, miile

Nespusă este bucuria 
aceea sîntem siguri că 
de iubitori de rugbi din țară, își vor 
îndrepta pașii cu multă satisfacție,

a?»»™*

dar nu și fără emoție — firească în 
asemenea ocazie — către stadioanele 
străjuite de buturi, spre a urmări 
primele partide din campionatul re
publican. cea mai însemnată compe
tiție internă a sportului cu balonul 
oval.

începem acest campionat cu senti
mente de nemărturisită apăsare, dar 
și plini de speranță, de un optimism 
robust pe care ni-l dă siguranța că 
„tînăra gardă” va spăla așa cum se 
cuvine pata de pe obrazul rugbiului 
nostru și ne va face să uităm cît mai 
curînd faptul că anul trecut 
cheiat cu tin bilanț negativ.

Sperăm ca anul 1958 să 
afirmarea deplină a tinerelor 
a căror promovare se impune pentru 
pulsarea încrederii in rindul formații
lor noastre fruntașe. Insă nu numai 
atit, anul acesta trebuie să reprezin
te o 
rugbi 
și să

s-a în

însemne 
talente,

cotitură prin adoptarea unui 
modern, desetrs. care să placă 
se încadreze în adevăratul spî-

(Continuare în pag. 3)

Sus de Ia stingă: Ingeborg MarRt 
hausen. Ingeborg Wagner și Knstlrt 
Meyerich (toate R.D.G.). Mijloc: Cocaj 
Constantinescu, Tinela Pleșoîanu și 
Lia Vanya (to’ate R.P.R.) Jos: Ursula 
Reeck (R.D.G.). Doina Vințad 
(R.P.R.) și MargotSpikowski (R.D.G.)^ 
care ne-a folosit foarte mult După 
iniilnirile cu reprezentativa Romî- 
niei, echipa noastră va participa la 
un turneu la ~ ' 
„naționaeleu 
Ungariei".

lată lotul
Tine'.a Pleșoîanu (căpitana
Cornelia Morarii. Sonia Colceriu. Flit- 
rina Teodorescu, Elena Florea. Doina 
Vințan, Elena Busuiocescu. Coca Con* 
stantinesca. Ana Susan. Lin Vpnija. 
Natalia Cernat, Ana Păunoiu Elena 
Gorbeanu (antrenori : Gh. Constan- 
tinescu și prof. N. Tărchilă).

Partidele au loc astăzi ,și mîine fe 
sala Floreasca de la ora 18.

Budapesta împreună cd 
Iugoslavie. Franței și

reprezentativei noastrei
echipei)^

Ieri dimineață au părăsit țara pe 
calea aerului, îndreptîndu-se spre 
Leipzig, scrimerii romîni care vor par
ticipa astăzi și m'tine ta un important 
concurs internațional La Leipzig vor 
mai fi prezenți scrimeri bulgari' polo
nezi. unguri, sovietici și germani. Au 
făcut deplasarea Maria Vicol, Eu
genia Țarăngoiu, Adalbert Gurath și 
G. Lăudoiu.

BASCHET
• Campioana Greciei va sus

ține două Intllniri la Bucu
rești.

Pe adresa federației de specialitate 
a sosit o scrisoare din partea echipei 
Panelinios, campioana Greciei, în care 
se arată că baschetbaliștii greci ar 
dori să mai dispute un meci in țara 
noastră, în afara celui din „Cupa Cam
pionilor" care are toc la 13 aprilie 
în compania echipei C.C.A. Forul nos
tru s-a declarat de acord, urmind ca 
formația care va da replica echipei 
din Ătena să fie desemnată ulterior.

Nu numai in Capitală, ci pe toate stadioanele din țară, zeci de mu de 
femei participă îa marile competiții de masă ca și la Întrecerile sportive de 
performanță. In fotografie: reprezentantele regiunii Craiova participante la fi
nala Spartachiadei de vară, ediția 1957.

Azi, primim flori, cadouri, feliei tari. Simțim și mai mult dragostea 
cu care sîntem înconjurate în liniștea căminu'ui luminat de soarele pri
melor zile de primăvară, în uriașa uzi nă din care răzbate pînă departe 
clocotul muncii creatoare, pretutinden i... Astăzi, e ziiia noastră: Ziua In
ternațională a Femeii.

FEMEI A-EGALA BĂRBATULUI

In viața economică, politică, socială 
și culturală a țării noastre, femeile o- 
cupă astăzi un loc de frunte. Elibe
rate din ignoranța în care au fost ți
nute veacuri de-a rindul, egale în 
drepturi cu bărbații, femeile au în zi
lele noastre un roi deosebit de im
portant în opera de construire a unei 
vieți noi pe care și-o făurește — sub 
conducerea partidului — poporul. Prin 
munca, prin priceperea, devotamentul 
și abnegația cu care muncesc, femeile 
au dovedit fără putință de tăgadă că

merită prețuirea și încrederea ce li 
se acordă-

Nu se poate însă — trăind o ase
menea viață ca aceea de azi — să 
nu ne gîndim ta trecutul nu prea în
depărtat, la tinerețea mamelor și bu- 
nicelor noastre. Care era atunci me
nirea femeii? Se știe: să gospsdă- 
rească. Atit și nimic mai mult. Alt
ceva, considerau guvernanții burghezi, 
nu e ea capabilă să facă. Și astfel, 
femeii i-a fost limitată capacitatea, 
i-a fost tăgăduită priceperea și pu
terea de a munci. Dar, acele vremuri 
au apus pentru totdeauna. A rămas

in urmă și ne amintim acum ca de 
un vis urit timpul in care femeia era 
subapreciată, înjosită...

Care este acum rolul femeii in so
cietate? Egal cu al bărbatului. In ori
care domeniu de activitate femeia 
este prezentă. La strung, în labora
tor, in medicină, magistratură, în via
ța politică a țării, întîlnim femei. Pre
tutindeni ele muncesc cu sîrg, iar re
zultatele strădaniilor lor sînt, de 
multe ori (iertați... îngimfareal), pes
te cele ale „profesorilor". Apreciin- 
du-!e cum se cuvine aportul in mun
ca de zi cu zi, partidul și guvernai 
țării au acordat unui mare număr

de femei titluri și distincții dintr» 
cele mai înalte. Astfel, alături de băr
bați. femeile poartă cu cinste titluri 
de doctori sau profesori emeriti, artist 
al poporului sau artist emerit.

Femeile participă activ și la con
ducerea treburilor obștești, contribu
ind — prin spiritul lor gospodăresc, 
prin inițiativele și acțiunile întreprin
se — la înfrumusețarea străz’lor,car
tierelor în care locuiesc. Și dacă ici 
a apărut un spațiu verde, colo ua

ELENA MATEESCU

(Continuare în pag. 3-a)

( onsfătuirea ziarului nostru 
cu cititorii din Reșița

Mîine are loc în sala cinema
tografului „23 August* din Reșița, 
consfătuirea ziarului nostru cu ci

titorii și corespondenții din locali
tate. După consfătuire va rula fil
mul „Album sportiv".



Regulamentul de organizare și funcționare a clubului sportiv
(i rmare din pag. 1)

rîndurile membrilor susținători cu o 
îndelungată și rodnică activitate în 
cadrul clubului. Pot fi aleși membri 
de onoare din rîndurile foștilor mem
bri activi și tehnicieni care au mun
cit și reprezentat cw demnitate culo
rile clubului sportiv.

7. Organizarea muncii de pregă
tire sportivă se face în secția pe 
ramura de sport a clubului sportiv, 
pe echipe sau grupe.

Numărul maxim al lotului echipelor 
sau grupelor se aprobă de federațiile 
respective.

Repartizarea sportivilor pe echipe 
sau gr:»ae se face ținfod seama de 
clasificarea sportivă, de particularită
țile ----~~—>'-

8.
veze 
Live, 
«nod 
tate 
sau

a) . Echipa sau grupa I (cu cea 
inai bună clasificare sportivă)

b) . Echipa sat, grupa juniorilor
c) . Echipa sau grupa copiilor.
Echipele participă la concursurile 

locale sau republicane în funcție de 
rezultatele sportive dobîndite în dife
rite sjpteme competiționale la care 
■u luat parte.

Pregătirea sportivă a echipelor sau 
grupelor se face de către profesori 
sau antrenori calificați. Angajarea 
sau desfacerea contractelor de muncă 
a acestora se face numai cu avizi»1 
prealabil al federației respective.
IV. ORGANELE CLUBULUI SPORTIV

ramură de sport și conducerea aces
tora.

— Flotărăște asupra excluderii mem
brilor clubului.

11. Consiliul clubului
Consiliul clubului sportiv conduce 

întreaga activitate a clubului între 
două adunări generale și se întru
nește oel puțin odată pe lună.

Consiliul clubului sportiv se
•pane din 7—15 membri.

Consiliul clubului sportiv conduce 
și -controlează întreaga activitate a 
cli»'»ului 
punzător 
iiiTtății 
generală 
perioare

com-

de sex și vîrstă.
Clubul sportiv trebuie să acti- 

cu minimum trei secții spor- 
iar în cadrul fiecărei secții. în 
obligator, să asigure o activi- 
continuă a următoarelor echipe 
grupe:

9. Clubul sportiv are următoarele 
organe :

a) . Adunarea generală a membrilor 
clubului

b) . Consiliul clubului
c) . Comisia de revizie

* d). Birourile secțiilor. 
’ 10. Adunarea generală

Organul superior al club: iui 
tiv este adunarea generală a 
brilor-, care se convoacă cel

spor- 
mem- 

., puțin
odată la șase luni și este valabil 
constituită dacă participă cel puțin 
jumătate plus unul din numărul mem
brilor cu cotizația la zi.

La hotărîrea consiliului cheului 
sportiv sau la cererea a cel puțin 
jumătate plus unu din n i nărui mem
brilor se poate -convoca adunarea 
extraordinară.

Adunarea generală are următoarele 
atribuțiuni: *

— Discută și aprobă raportul de 
activitate a consiliului clubului sportiv, 
calendarul sportiv, plănui de muncă 
și bugetul.

— Alege din 2 în 2 ani, prin vot 
deschis, consiliul clubului și comisia 
de revizie.

— Confirmă înființarea secțiilor pe

sportiv și este direct răs- 
de buna desfășurare a ac- 

sportive față de adunarea 
și de organele locale și su- 
ale U.C.F.S.

— Duce la îndeplinire hotărîrile 
adunării generale si ale organelor 
U.CJF.S.

— înființează și afiliază secțiile 
clubului la federații prin comisiile 
orășenești sau raionale.

— întocmește și urmărește reali
zarea calendarului sportiv intern și 
internațional.

— Analizează
-birourilor și secțiilor pe ramură 
sport, a antrenorilor cît și munca 
membrii clubului.

— Organizează periodic ședințe 
comunicări și referate metodice 
organizatorice.

— Se ocupă de munca educativă a 
sportivilor și cadrelor tehnice.

Consiliul clubului sportiv alege din 
sînul său un președinte, un vicepre
ședinte, un secretar, un responsabil 
cu munca de educație și propagandă 
și un responsabil administrativ-finan- 
ciar și repartizează sarcini fiecăruia 
din membrii 
conducerii diferitelor 
muncă.

Hotărîrea consiliului se ia prin ma
joritate simplă de voturi, se trece în 
proces verbal și se aduce la cunoș
tința membrilor clubului.

12. Repartizarea sarcinilor în ca
drul consiliului clubn'ui sportiv se 
face astfel:

a. Președintele consiliului clubului 
spertiv :

— Conduce întreaga activitate a 
clubului, urmărește îndeplinirea pla
nului de muncă și coordonează acti
vitatea membrilor consilirt'ui;

— ‘Răspunde de activitatea 
lui sportiv în fața consiliului 
sau orășenesc al U.C.F.S. ;

— Reprezintă clubul sportiv 
lațiile sale -exterioare

b. Vicepreședintele clubului sportiv:
— înlocuiește pe președinte în lipsa 

acestuia;
— Controlează realizările venituri

lor colectivului ;
— Controlează organizarea concursu

rilor sportive proprii ale clubului ;
— Ține legătura permanentă cu 

membrii susținători.
c. Secretarul consiliului clubului 

sportiv:

— Primește adeziunile de înscriere, secției care prevede-: 
le cercetează și le supune aprobării 
consiliului clubului sportiv ;

— Completează fișele și eliberează 
carnetele de membru pentru cei ad
miși ;

— Organizează -evidența membrilor 
clubului și controlează achitarea co
tizațiilor la zi;

— Pregătește adunările generale ale 
membrilor clubului sportiv ;

— întocmește pe baza directivelor 
U.C.F.S. proiectul de plan de muncă 
și raportul de activitate ă clubului 
sportiv, stpunîndud spre aprobare 
consiliului.

d. Responsabilul cu munca 
cație și propagandă:

— Organizează munca de 
a sportivilor prin conferințe, 
discuții, convorbiri etc.

— Sprijină pe antrenori în

de edil-

educație 
cursuri,

revin din statutul U.C.F.S., din regu
lamentul clubului, cazurile de indis
ciplină și abaterile, vor fi luate în 
discuția consiliului clubului sportiv 
pentru a se stabili măsurile educative 
corespunzătoare.

Pot fi aplicate următoarele sanc
țiuni :

— Avertisment
— Musteare publică
— Interzicerea tamrvra-ă 

parte Ia manifestații sa » 
sportive

— Radierea
— Excluderea.
Excluderea se aplică mi: 

zuri de gravă încălcare a 
U.C.F.S., de descompune." 
sau de săvîrșire a unor fapte 
tibile cu calitatea de cetățean ai «țj 
blicii Populare Romîne,

Sancționarea cu interzicerea 
porară de a lua parte la manifi

e»
orțaaul

a. întocmirea și asigurarea desfă
șurării calendarului sportiv al secției;

b. Atragerea de noi membri în 
secție;

c. Asigurarea efectuării în mod re
gulat a controlului medical al mem
brilor secției ■

d. Analizarea activității antrenorilor, 
echipelor sau grupelor din secție;

e. Analizarea și luarea de măsuri 
de îmbunătățire a muncii cu membrii 
susținători ;

f. Organizarea de concursuri și ser
bări cultural-sportive pentru membrii 
susținători.

— Se îngrijește de afilierea sec
ției la federația respectivă prin co
misia raională sau orășenească pe 
ramură de sport, pentru a participa 
la competițiile oficiale;

— Ține evidența frecvenței trecerii 
normelor complexului sportiv G.M.A., 
a rezultatelor concursurilor sportive 
și a rezultatelor sportive ale mem
brilor secției ;

— Se ocupă de educația cetățe
nească - -----t:”:1— ..—
aceștia 
muncă, i> 
de sport;

— Popularizează echipele sau 
sportivii evidențiați ;

— întocmește planul de venituri 
și cheltuieli pe care-1 supune spre 
aprobare consiliului clubului pentru 
a fi cuprins în bugetul clubului.

— Îngrijește ca secția să 
echipe de tineret și de copii.
V. DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE

<fe a lua

— Sprijină pe antrenori în vederea 
desfășurării muncii educative cu spor
tivii și ține legătura continuă 
unitatea de muncă a sportivilor;

— Organizează popularizarea 
zultatelor obținute de secțiile 
bului sportiv prin conferințe, presa 
locală, articole la gazeta de perete, 
panouri, stații de amplificare, vitrine 
și expoziții de fotografii etc. ;

— Propune spre evidențiere 
membrii activi și susținători;

— Păstrează cartea de onoare a 
clubului sportiv ;

— Conduce activitatea cutural-edu- 
cativă și recreativă a membrilor clu
bului sportiv.

e. Responsabilul administrativ-finan- 
ciar:

— întocmește bugetul de venituri și 
cheltuieli al clubului sportiv, pe care-1 
supune aprobării consiliului clubn'ui 
și urmărește realizarea lui ;

— Răspunde de partea financiară 
a organizării concursurilor sportive 
proprii ale clubului ;

— Coordonează munca administra- 
tiv-financiară din secțiile clubul:»: ;

— Se îngrijește de buna întreținere 
și folosire a bazelor sportive ale clu
burilor; -

— încasează cotizațiile și alte 
sume de bani cuvenite clubului spor
tiv ;

— Efectuează plățile aprobate de 
consiliul clubului ;

— Se ocupă de procurarea și păs
trarea inventarului sportiv ;

— Iși desfășoară activitatea respec- 
tînd instrucțiunile financiare ale 
U.C.F.S.

f. Ceilalți membri ai consiliului 
clubului vor primi sarcini în concor
danță cu necesitățile clubului.

13. Comisia de revizie.
Comisia de revizie este formată 

din 3-5 membri aleși în adunarea 
generală a clubului sportiv.

Comisia de revizie are ca sarcină 
principală verificarea și control:-»' rea
lizării și executării bugetului clubului 
sportiv, precum și folosirea judicioasă 
a bunurilor acestuia, luptînd împotri
va risipei și preocupîndu-se de reali
zarea de economii.

> 14. Secția pe ramură de sport.
Activitatea sportivă ,, a. membrilor

> clubul:»: sportiv se desfășoară în sec- 
. țiile pe ramură de sport.

Secția este condusă de un birou 
■ format din 5-7 membri.

Adunarea generală a secției alege 
tivilor care nu prezintă dovada efec-A biroul secției 
tuării controlului medical. /111 pentru

Pentru anul 1958 s-a hotărît ca spor-/sau orășenească 
tivii să se prezinte la două examene 
medicale; ........................ ”
PERII 
NALE 
ȚINE 
ANUL 
LA 6 
MEN. 
publicane și sportivii de cat. I vor 
efectua acest examen inițial ca și con-1 
trolul periodic la Dispensarul Cental 
pentru sportivi din Capita'ă, iar în' 
provincie numai la Dispensarele re-, 
^ipnafe jje.nțru sportivi care vor alcătui 
și păstra fișele respective. Tri orașele, 
«ude- nu există dispensare .speciale, 
examenele se 'vor face la serviciile me-1 
dico-sportive de pe lîngă policlinicile 
raionale sau orășenești, -care au de* 
abemenea obligația de a completa și 
păstra în evidență fișele medicale mo-ț 
del M.S. Pentru sportivii de cat.a II-a,

periodic activitatea 
de 
cu

de
Și

consiliului în vederea 
sectoare de

clubu- 
raional

în re-

Prezentarea la controlul medical 
o îndatorire a fiecărui sportiv

ct> J-

re- 
clu-

pe

precum și delega
ții pentru conîerința raională
sau orășenească a comisiei pe
ramură de sport respectivă de pe 

UNUL ÎNAINTEA 1NCE-J lingă U.C.F.S. raional sau orășenesc. 
ACTIVITATII COMPETITIO-» In componența biroului secției 

SI PE BAZÂ CARUIA SE OB-/intră un președinte, un responsabil 
vi7â df iFfilTlMlRF ppl financiar, un responsabil cu proble- IN CURS IW AI DOILEA? rnc!c tehnice (de regi.’ă antrenorul 

LUNI DE'LA PRIMUL EXA-\ sau instructorul principal al secției), 
Sportivii fruntași, loturile re- (un responsabil cu educația și propa- 

■ > ganda și un responsabil cu activi
tatea- membrilor susținători.

Biroul secției activează sub 
drumarea consiliului clubului și 
următoarele atribuțiuni:

— Alcătuiește planul de muncă al

a sportivilor urmărind ca 
să devină un exemplu în 
în învățătură și pe terenul

aibă

MEMBRILOR CLUBULUI SPORTIV

Ca unitate sanitară cu cea mai înaltă 
calificare în rețeaua de medicină spor
tivă, Dispensarul Centrai pentru spor
tivi are îndatoriri sporite față de uni
tățile similare din alte rețele : în afara 
obligațiilor sale profilactico-curative, 

DCS are importante sarcini ca for 
metodologic și în domeniul cercetării 
științifice de specialitate. In rîndurile 
de față însă ne vom opri asupra unei 
singure laturi a multiplei activități a 
DCS: activitatea profilactică.

Surprinzător, constatăm că tocmaila 
'acest capitol realizările sînt minime. 
ESTE INADMISIBIL CA IN DE
CURSUL UNUI AN ÎNTREG ABIA 
253 DE SPORTIVI SA FI TRECUT 
PRIN TOATE SERVICIILE DISPEN-

• SARWLUI IN VEOBREA ÎNTOCMI
RII AVIZUUUI MED-fCitSPORTIV 
SI A CONQLUftttfceR- PRIVIND PRE
GĂTIREA LOR DE VIITOR. Iar dacă 
vom specifica, de pildă, că urnii 'puțin 
de jumătate din' fcaschelbalfștri și rug- 
biștii noștri JnititSșî ai: găsit cu 'cale ... ____ ______  „ ...._________
să se supună cdntrdfrilții cardio vascular ,și a 111-a și juniori* controlul medical’ 

poate Ti efectuat și de medicii de în-1 
treprmdere, ai colectivelor sportive 
etc; pentru sportivii ‘ participant lai 

. competițiile de masă, examenul medi-1 
cal va fi efectuat de medicii școlari,( 
de întreprindere, de circumscripție, etc j 
TOATE AVIZELE MEDICALE SE< 
VOR DA PE BAZA COMPLETĂRII? 
TTȘET MEDICALE ȘT NU FORMAL,! 
PRINTR-O STAMPILA SAU SEMNA-J 
TURA PE CARNETUL SPORTIV. Iar J 
pentru antrenorii și sportivii care mail 
sînt tentați să nu respecte aceste in-J 
clica ții, specificăm că legitimarea pe% 
anul 1958 nu se va face fără avizul 1 
medical dat pe baza indicațiilor amin-C 
Lite, iar lipsa avizului medical privind i 
al doilea control medical (după 6 luni) » 
atrage după sine interzicerea pârtiei- r ____ __  ____  __  ____ __
pSrri la competiții. Aviz... amatorilor I relatări ale corespondenților noștri

în- 
are

Mîine
fina lelor

■— aparat cil deosebire solicitat în 
aceste sporturi cu mare cheltuială de 
efort — vom înțelege și mai bine cît 
de alarmantă este’ situația creată de 
indiferenta antrenorilor și a sportivilor 
fruntași față de controlul medical pe
riodic. Tendința antrenorilor de a-și 
prezenta sportivii la dispensarul de spe- 
ciflTi/'e doar în cazul Îmbolnăvirii sau 
accidentării este cu atît mai condam
nabilă cu pit există instrucțiuni precise 
care reglementează problema controla
tei medical jieriqdic al sportivilor. Or- 

*. dinul nr. 536 al Ministerului Sîteăta
ții și U.C.F.S. specifică limpede obli
gativitatea tuturor sportivilor de a se 
supune, periodic, controlului medical, 
precum și obligația pe care o au fede. 
rațiile și organele lor locale de a in
terzice participarea Ia competiții spori

15. Membrii clubii’ui sportiv au 
dreptul :

a. De a participa în numele clu
bului sportiv la întreceri, serbări și 
manifestații sportive ;

b. De a folosi în mod gratuit
sălile și terenurile clubului sportiv, 
precum și inventarul destinat uzului 
comm ; —. .

c. De a participa la adunările clu
bului sportiv și de a-și expune punc
tul de vedere în toate problemele 
legate de activitatea sportivă și de 
a participa la ședințele în care ur
mează să se ia o hotărîre cu privire 
l.i activitatea sau comportarea lor;

d. De a alege și de a fi aleși în 
organele clubului. .Membrii activi ai 
clubului (sportivi activi, tehnicieni, 
activiști) sînt membri ai U.C.F.S. și 
au dreptul de a alege și de a fi aleși 
ca delegați la conferințele orășe
nești (raionale) ale U.C.F.S.

e. De a purta culorile și insignele 
clubului ;

f. De a frecventa cursurile și serni- 
nariile organizate de clubul sportiv și 
U.C.F.S.

g. De a primi, cu prioritate, dacă 
sînt cu cotizația la zi, bilete pentru 
concursurile organizate de club sau. 
bilete cu preț redr»>.

Membrii clubului sportiv au datoria:
a. De a respecta statutul U.C.F.S. 

și regtiTamerrtul Cîtlfrtilrrî, de a duce 
la îndeplinire hotărîrile organelor 
U.C.F.S., de a apăra cu cinste și 
demnitate culorile clubului;

b. De a fi exemple în muncă, în 
învățătură cît și pe terenul de sport;

c. De a populariza cultura fizică
și sportul în rîndurile cetățenilor, de 
a atrage noi membri ‘ '

d. De “ ' ’
bunurile

e. De 
zatia de

f. De 
dical și de a respecta regulile de 
igienă individuală ;

g. De a semnala la timp lipsurile 
din cadrul clubului și de a ajuta la 
remedierea lor.

VI. REGULI DISCIPLINARE

în U.C.F.S.: 
a păstra în bune condițiuni 
clubului ;

a achita cu regularitate coti- 
membru ;
a se supune controlului me-

16. Nerespectarea îndatoririlor ce

sau competiții sportive cît și 
rea trebuie confirmare de 
local al federației.

Calitatea de membru al 
se pierde și prin radiere pentru ne
plata cotizației pe timp de 6 luni.

Ilotărîrea cu privire la 
se aduce la cunoștință celui in 
în termen de cel puțin 15 zi 
arătarea motivelor sancționării 
sancționați 
la organul

Pînă la 
sancțiunea 
bilă.

Reprimirea membrilor ex-rm-i se 
poate face numai cu consimt ml : 
organului care a confirmat ei-J"fe
rea.
VII. VENITURILE CLUBULUI SPORTIV

S3D

1

au dreptul de a tace a pi 
local U.C.F.S.
decizia organul'» sjrxri- 

aplicată rămrw vata

17. Veniturile clubului sportiv 
compun din :

a. Taxa de înscriere :
— De 2 lei pentru membri 

tivi Pentru membrii cluburilor și e 
și militare, taxa de înscriere este de 1 
leu ;

— De 5 lei pentru membrii susți
nători ;

b. Cotizația lunară :
— De minimum 2 lei pentru mem

brii activi. Pentru membrii cluburilor 
școlare și militare, cotizația tunară 
este de 1 leu;

— De cel puțin 
brii susținători.

Copiii pînă 
de plrta taxei 
Xizație.

v. Veniturile 
rile sportive și 
sportive proprii.

d. Donații
e. Alte venituri.
Pe baza venitului anual general 

stabilit, consiliul clubului își întoc
mește bugetul pentru desfășurarea ac
tivității sale.

Clubul sportiv are drept-T să sala
rizeze antrenorii și personalul adminis
trativ necesar întreținerii baze' ;i 
inventarului sportiv cu apr a 
U.C.F.S. x

Consiliul clubului sportiv răspunde 
de realizarea bugetului aprobat

Fondurile clubului sportiv se păs
trează în cont curent la Banca de 
Stat sau la C.E.C.

VIII. ÎNCETAREA ACTIVITAȘU

5 lei pentru mem-

la 
de

14 ani srof ses/iț

realizate din concursu- 
din închirierea bazelor

CLUBULUI SPGRT.V

18. Clubul sportiv își încetează ac
tivitatea , în urma 
generale care va 
folosirii bunurilor 
desființat.

Această hotărîre 
de consiliul regional U.C.F.S.

Clubri' sportiv, poate fi, dizolvat de 
consiliul regional U.C.F.S. ■ 
consiliului generai t’C.F.S. 
unor, încălcări grave i.'.- 
U.C.F..S.

hotărîrii adunării 
decide și asupra 
clubului sooriiv

trebuie confirmată

cir Wviz 
in «rr:

•4

ultimele întreceri premergătoare

Doar cîteva zile au mai rămas pînă 
la start »' finalelor celei de a III-ae- 
diții a Spartachiadei de iarnă a tine
retului. Pretutindeni, în întreaga țară, 
se desfășoară acum ultimele întreceri 

1 premergătoare finalelor de la Tg. Mu
reș, Craiova și Constanța. După cum 
se știe, mîine, duminică 9 martie, este 
data — limită pentru organizarea 
concursurilor regionale și pe orașul 
București. Deocamdată, fiindcă nu am 
primit încă amănunte asupra primelor 
dispute regionale ale Spartachiadei, ți
nem să vă informăm că în Capitală 
întrecerile pe oraș se vor desfășura 
astfel: astăzi, în sala Dinamo, trînta; 
mîine, în sala M.l.G. concursul de 
tenis de masă: duminică, luni, marți 
și m'ercuri, întrecerile de sah în sala 
I.D.E.B

Și acum, iată cîteva din ultimele

Spartachiadei
asupra desfășurării etapei raionale:

LUDUȘ. 159 participant au fost 
prezenți la startul celor cinci disci
pline sportive. De subliniat fap
tul că majoritatea concurenților au 
fost din sectorul socialist al agricul
turii. Colectivul sportiv Victoria din 
G.A.C. ‘ 
număr 
în mod 
fă.

Iernut a avut cel mai mare 
de participant, inrpunîndu-se 
deosebit la întrecerile de trîn-

(Al. Momete, corespondent)

JIMBOLIA. întrecerile raionale ale 
Spartachiadei s-au bucurat de mult 
succes, datorită bunei organizări și 
colaborării dintre U.C.F.S. local și 
comitetul raional U.T.M. S-au remar
cat în mod deosebit echipele de gim
nastică (băieți și fete) ale școlii me
dii din Jimbolia, precum și șahiștii 
luliana VaraTaljay drn comuna Checea

de iarisă
și Ioan Roseiizvrelg din co. mia Gra- 
bați. (Umil Hhazi, corespondent)

CARACAL Peste 500 de spectatori 
au asistat la desfășurarea etapei ra
ionale. Concr*^--“B,'“ “ ■-- -- ■ 
putate șî fcflrffi___________ _
resant este faptul că sportiva Ga- 
brifela Triță ('Progresul CSracal), fi
nalistă pe țară la 'șah, la una din e- 
dițiiie trecute ale Spartachiadei, s-a 
calificat de astă dată pentru etapa 
regională la... tenis de masă. (GA. 
Donciu, corespondent)

TIRNAVENL 130 de concurenți 
și-au disputat șansele în întrecerile 
raionale la șah, tenis de masă, gim
nastică și trîntă. Comisia de organi
zare a evidențiat în mod deosebit 
comportarea sportivilor din colectivul 
„Spic de grîu“ din comuna Găiești, 
pregătiți de instructorul Martin Sza- 
kacs. (7. Itașașiu, coresp.)

dis.
oarte spectaculoase? rnte-



MIHAICA)

Pnrtarul nostru Stafie a fost des solicitat in jocul R. P. Romină — R.D. 
Gemund. Iată-4 intr-o situație critică. Fodor insă e gata să-l ajute.

- (Foto I-

T&aFBieo9 îi&ternalie ial de hochei pe gheață

0 COMPETIȚIE UTILA Ș|, MA! ALES, ÎNCURAJATOARE a reluării campioratuîtii masculin de volei
distanță. Ar trebui exersat și la no: 
așa-numitul „șut-golf“ pe care-1 e- 
xecutau atît de bine germanii, mai 
ales Zwîesche și Kucera, prin apu
carea crosei cu mina care imprimă 
direcția, cît mai de jos, cît .mai a- 
proape de lamă La această lovitură, 
contactul crosei cu gheața nu mai 
este prelungit (alunecare), ci foarte 
scurt, rapid ca la o lovitură în jo
cul de golf. Cît de eficace e acest 
șut și-au dat seama Stafie și Lako..

★
Și pentru că am ajuns la jucătorii 

noștri, cîteva cuvinte despre ei. Ma 
întîi, o precizare: de la ioc la joc 
ei s-au prezentat mai bin?. Patinc- 
jul, contactul cu echipele oaspe și-ar 
spus cuvîntul. Dintre portari, Stafi: 
ni s-a părut mai bun, excelent chiar 
în primele două reprize ale meciu’ui 
cu R.D.G. Dintre fundași s-a distin 
Czaka (fără a se mai detașa
ca în anii trecuți). Icnescu re-a plă
cut prin jocul său bărbătesc, 
— însă — ar trebui temperat 
sensul unei mențineri în limite'e 
gufamentulut. Fodor și Fenke au 
cut o linie de fund omogenă- In 
tac am stat rnai slab, kinia de 
Mîereflrea Citit ne-a părut ceva mai 
bună ca cea de la C.C.A., deși con
ducătorul ei Torok 1 a fost sub va
loarea comportării lui Takacs I ș: 
Ferenczi și sub nivelul propriilor lui 
posibilități. O surpriză jocul lui L6- 
rinez, cel mai bun atacant în me
ciul cu R.D.G. Un jucător de viitor: 
tînărul Anton Biro-

In încheiere, 
„puștilor". Față de 
sumar și de L, 
lă de experiență, merită aceste Iau 
de cu prisosință.

RADU URZ1CEANU

farsă

I

„Are, oare, vreun rost acest tur
neu? Patinoarul nu-i încă gata, echi
pele noastre sînt nepregătite../ Așa 
spuneau, clătinind din cap cu neîn
credere și compătimire, unii sceptici 
care pronosticau înfr îngeri ale ec- 
chipei Bucureștiului la scoruri a»stro- 
nomice, făcîn.du-se — prin aceasta — 
exponenji ai unei mentaiLități stupi
de, aceea a evitării întîlnirilor inter- 
naționa'e, de teama rezultatelor.

Bine, însă, că farurile în drept 
au avut tăria de a se scutura de 
balastul unei asemenea concepții- 
Patinoarul s-a prezentat mai mult 
tiseit satisfăcător (deși ne aflam în 
plin șantie-). iar jocurile propriu 
zise, în afară de faptul că n-au fost 

tru noi temutul „fiasco", dar 
iu și dat un bun prilej de învăță

minte, caufirmîndu-ne. în plus, si
guranța perspectivelor.

Da. Hocheiul pe gheață es'e un 
sport in care avern certe perspective 
și existența gheții artificial ne va 
ajuta să le atingem. Cit mai multe 
competiții interne, declanșarea unei 
acțiuni profunde de atragere și creș
tere a tineretului, contacte interna
ționale cît mai numeroase (din fe
ricire ușor de realizat dată fiind 
mai ales valoarea hccheiști'or din 
unele țări prietene ca U.R.S.S., Ce
hoslovacia. Polonia). Iată cîteva căi 
pe care F.R.HP. trebuie să meargă 
Pe această linie se situează și tur-

a 
turneul a fost nu numai 
socotim noi — chiar în- 

Ne-am bucura să aflăm 
acum Federația se

terenul, jeeitl „tara" la 
rdre. Oprindu-ne puțiir 
tei caracteristici, trebui» ,să spunem 
că în prima zijocul București b — 
București (tineret)' a apărut ca un 
adevărat „joc de domnișoare" în 
comparație cu cel de-al doilea meci 
al serii, Spartak Pilsen — Dinamc 
Weisswasser- Iată un aspect pe 
care trebuie să-l. rețină arbitrii noș
tri care vor conduce, începînd de 
azi, jocurile campionatului nostru 
național.

Pe lingă altele, ceea Ce a lipsit 
echipelor noastre în comparație cu 
cele oaspe a fost șutul. Cu excepția 
lui Fodor, jucătorii Bucureștiului n-au 
folosit șutul tare la poartă, de la

cna,,-i» apăr 
a supra1 aces-

C3T8
în
F-
fâ- 
a- 
la

cuvinte de lauda 
‘! antrenamentul 

lipsa lor cvasi-tota-

neol recent încheiat. Inițiativa 
fost bună, 
uta. ei — 
carajator.
că, de pe 
dește și tratează turnee similare 
tru ultimele luni a’e anului.

A *^■partak Pilsen, a doua în clasa 
meritul definitiv și cîștigătoare a re
turului în Cehoslovacia fără nici c 
înfitngete. a fost cea rr.ai bună for
mație a turneului. Cehosovacti ne-au 
arătat un hochei modern, de ale 
cărei detalii tehnice nu-i cazul să nt 
ocupăm aici. Trebuie totuși să 
nem de la ei caracteristici'e 
pale: jocul în mare viteza, 
tari, mișcarea permanentă a 
jucătorilor, lupta pentru puc

gîn- 
pen-

reți- 
princi- 
pasele 

tuturor 
pe tot

SPORTUL
ACTIVITATE INTENSA IN ORAȘUL 

ȘI REGIUNEA BAIA MARE...
Trei concursuri au stat, în ultima 

p-'vreate, în centrul atenției sportivilor 
din școli. Este vorba, în primul rînd, 
de întrecerile de gimnastică și șah din 
cadrul Spartachiadei pionierilor și 
școlarilor care s-att desfășurat la Baia 
Mare, 
multe 
tanții 
școlii 
limba _ 
Ioc și un concurs de șah 
elevilor de la școlile medii. Individual 
concurenții Z. Spahnbauer (șc. med. 2) 
și N. Vornicescu (șc. med. 1) au reali
zat cele mai multe victorii, în timp 
ce pe echipe, pe primul loc s-a si
tuat școata medie Nr. 2.

Pe pîrtiile din jurul cabanei Izvoa
rele, elevii din Baia Mare și din ra
ioanele Sighet. Vișeu și Șomcuta Mare 
au participat la întrecerile din cadrul 
fazei regionale a campionatului re
publican școlar de schi. La slalom 
uriaș, învingători au ieșit Andrei Vigh 
și Reca Berkesstj (ambii din Baia 
Mare). La fond, timpul cel mai bun 
l.att realizat Vasile Banca (Vișeu) și 
Ildiko Scheinp (Baia Mare), iar Ia 
ștafetă, echipele școlilor medii din

La ambele discipline, cele mai 
victorii le-au realizat reprezen- 
școlilor medii nr. 1 și 2 și ai 
etementare nr. 1 cu predare în 
maghiară. In același oraș a avut 

rezervat

Primele meciuri din campionatul 
republican de hochei pe gheață

de dimineață, pe gheata artifi
cială a patinoarului din parcul ,,23 Au
gust’• echipele Progresul Gheorghieni și 
Nicovala Sighișoara își dispută prima 
partiidă o In cadrul campionatului repu
blican de hochei pe gheață. Este primul 
meci dintr-un. campionat republican de 
hochei pe gheață care se desfășoară' în 
eondițiiuni speciale. După ani și ani. e- 
chipefe noastre fruntașe de hochei pe 
gheață participă la un campionat — 
care au siguranța ca îl vor termina!

întrecerea, inaugurată astăzi diminea
ță, se va desfășura după un sistem nou. 
Cele opt formații participante la câm
pie catul categoriei A sînt împărțite în 
dcuă serii astfel: SERTA I-a: Recolta 
>1. Cine, Dânamo Tg. Mureș. Progresul 
Gheorghieni, Nieevala Sighișoara; SE
RIA A n-a: C.C-A-, Știința Cluj, Steagul 
roșu Or. Stalin, Progres»! M. Ciuc. In 
zalele de 8, 9 și lfi martie se vor disputa 
meciurile din cadrul fiecărei serii, nu
mai turul. După aceea primele două 
clasate vor lua parte la un turneu. în 
care se va juca tur și retur. penTru 
ocuparea locurilor 1-4 iar ultimele două 
eehipe clasate în fiecare serie își vor 
disputa și ele un turneu, tot cu tur și 
retur, pentru ocuparea locurilor 5-8.

Pe zile programul de desfășurare al 
campionatului este următorul: 8, 9 și 19 
martie — jocurile din serii; 11 martie 
— pauză: 12, 13 și 14 rrartie — meciurile 
din cadrul turului turneelor pentru locu
rile 1-4 și 5-8; 15 martie — pauză; 16, 17 
și 13 martie — returul jocurilor din ca
drul turneelor pentru locurile 1-5 și 5-3. 
Pentru zilele de 19 și 20 martie sînt 
programate cele două meciuri de baraj 
dintre ultima clasată în campionatul q&-

IN ȘCOLI

pe

tegoriet A și prima clasată în campio
natul categoriei B.

Iată programul jocurilor:- ■ astăzi ora 
7,30: Progresul Gheorghieni — Nicovala 
Sighișoara; ora 9,!5: știința Cluj — Fro- 
gresul Miercurea Ciuc; era 17: C.C.A. — 
Steagul roșu Or. Stalin; ora 18,45: Re
colta M. Ciuc — Dinamo Tg. Mureș. 
Mîine (orele de începere sînt aceleași): 
Steagul roșu Or. Stalin — Progresul 
M. Ciuc. C C.A. — Știința Cluj, Recolta 
M. Ciuc — Nicovala Sighișoara, Dinamo 
Tg Mvres — Progresul Gheorghieni. 
Luni 10 martie: C.C.A. — Progresul M. 
Ciuc. Dinamo Tg. Mures — Nicovala 
Sighișoara. Recolta M. Ciuc — Progre
sul Gheorghieni, Știința Cluj — Steagul 
roșu Or. Stalin.

D E
(Urmare din pag. 1)

Mîine, în patru orașe ale țării 
(București, Craiova, Orașul Stalin 
și Cluj), arbitrii vor chema la între
cere cele zece echipe masculine par
ticipante în campionatul categoriei 
A la volei-

In legătură cu acest eveniment, re
luarea campionatului, ne-a vizitat 
zilele trecute la redacție, maestrul 
sportului Ion Șușelescu, jucător 
antrenor al echipei 
T.C.H.: „Returul cred că va fi mai 
disputat decît prima parte a cam
pionatului, cel puțin în partea de sus 
a clasamentului, unde C.T.F.T. Bucu
rești și Dinamo București se găsesc 
la egalitate de puncte. Cred însă că 
în lupta pentru primul Joc va avea 
un cuvînt hotărîtor de spus și for
mația C.C.A-, care se găsește la 
numai două puncte de primele două".

— Intr-adevăr, cred că aveți drep
tate. De altfel, diferența de punctaj 
între echipe este foarte nrcă. Să pri
vim c'asamentul :

ți
bucureștene

IU C.T.F.T. Buc. 9 3 1 24.10 (409:373) 17
2. Dinamo Buc. 9 8 1 25:11 (483:374) 17
3. C.C.A. 9 6 3 23:14 (491:430) 15
4. Știința Cluj 9 5 4 22:14 (498:408) 14
6. T.C.H. Buc. 9 5 4 18:16 (437:415) 14
6 Tractorul Or. St. 9 4 5 20:21 (406:509} 13
7. LT.B. Buc. 94 9 Id.-W (470:479) 13
8. Victoria Buc. >3 6 10:22 (340:427) 12
9- Amefa Arad 9 18 14:35 (437:5T^ IO
ia. C.F.R. Craiova 9 1 8 4:26 (244:443) 10

MÎINE, START
IN CAMPIONATUL

DE RITGBI
(Urmare din pag. 1)

ai acestui frumos joc. Dar pentrurh
aceasta e important ca echipele să-și 
schimbe in primul rînd. concepția. să 
urmărească a desfășura un joc fru
mos și nu rezultatul cu orice preț și 
cele trei puncte in clasameni, care se 
atribuie învingătorilor. Avem în cam
pionat echipe mai vechi și cu tradiții. 
ca Locomotiva Grivița Roșie, P.T.T., 
C.C.A.. Dinamo. 1.C.S.P.C (fost E- 
nergia I.S.P.), Progresul, avem altele 
triere sau noi promovate ca : C.S.U. 
Iași, (prima formație moldoveană 
într-un campionat republican), C.S.U. 
Timișoara (care revine după cîț'va 
ani). Către acestea în primul rînd. se 
îndreaptă speranțele noastre. Fie 
ele să nu ne dezamăgească și să 
readucă, în acest an, încrederea 
forțele și posibilTățHe rtigbiului 
mînesc. (d. c.)

I U A

ca 
ne 
în 
ro-

Vișeu și Baia Mare. (V. Săsăranu — 
coresp.).
...LA CIMPULUNG 

NESC...
Pitareasea stațiune 

Suceava îmbrăcată în 
de zăpadă a fost gazdă primitoare 
pentru e’evii care și-au măsurat forțele 
în cadrul fazei regionale a campio
natului republican școlar He schi. Din 
riadul celor 100 de p_* “c panți, cei 
mai buni — Eduard Ursache (Vatra 
Dornei) la slalom uriaș, SA Danile- 
vic' (Vatra Dornei) și Rodica Sin- 
drilaru (C. Lung) la fond și echi
pele școlilor medii din Șiret și Cîmpu- 
lung la ștafetă vor participa la fi
nale. La reușita deplină a întrecerilor 
și-au adus aportul și cîțiva profesori 
de educație fizică printre care Al. Far- 
teanu si Adrian Odochian.

...ȘI LA SUCEAVA
O interesantă competiție sportivă, 

cuprinzînd mai multe discipline — 
baschet, tenis de masă, șah și volei — 
se desfășoară în prezent, în orașul 
Suceava. Competiția, organizată de 
colectivul sportiv al școlii medii Ștefan 
Cel Mare dă drept de participare la 
întreceri, numai elevilor fruntași la 
învățătură. Finalele competiției vor 
avea loc în vacanța de primăvară. 
(V, Ilaiu-eoresp.).

MOLODOVE-

din regiunea 
mantie groasă

setat sau dacă a mai fost deschisă 
o „Alimentară" ori un centru de pîine, 
aceasta se datorește 
creatoare a comisiilor de femei. Pre
țuirea cetățenilor 
pentru femeie s-a dovedit recent și 
cu prilejul alegerilor de deputați în 
sfaturile populare. Peste 35.000 din 
totalul celor aleși ca deputați în sfa
turile populare sînt femei, 
oare și aceasta o recunoaștere 
drepturilor femeii?

SPORTUL — UN LARG CIMP 
DE AFIRMARE PENTRU FEMEIE

Sportul este unul 
în care 
tu dine.
cere ce 
terenul 
tiietate, 
conștiinciozitate. In- acțiunea de reor- 
ganiAire a mișcării sportive din 
patria noastră, mii de activiste au 
muncit și muncesc din toată inima, 
tu noile organe sportive — consiliile 
colectivelor sportive — au fost alese 
6.571 femei, iar 4.962 au primit man- 
datuf de a reprezenta colectivele spor
tive din care fac parte ta conferințele 
raionale sau orășenești.

Peste un sfert de milion de femei 
se întrec anual în diferite’e competiții 
sportive de masă, ca Spartachiadele 
— de vară și de iarnă — ale tinere
tului, crosurile de masă „Să întîinpi- 
năm 1 Mai“ șt „Să intîmpinăm 7 No
iembrie", campionatele de casă ale 
colectivelor sportive etc. Un mare 
număr de adepte și-a găsit sportul 
în școli. Mii și mii de eleve din șco
lile de toate gradele se întrec în ca
drul campionatelor republicane școla
re, sau în alte competiții sportive a- 
nume organizate pentru ele.

In sportul de performanță femeile 
fac progrese de-a dreptul uimitoare. 
Prin comportarea lor, sportivele R.P. 
Romîne se străduiesc să răsplătească 
minunatele condiții pe care statul de
mocrat-popular ie-a creat pentru prac-

și inițiativei

patriei noastre

Nm este
a

din domeniile
femeia s-a afirmat cu certi- 

Atît în
i s-au încredințat cit și pe 

de sport, în lupta pentru în
temeia este exemplu de

posturile de condu-

— ~Caqi toate echipele suit „pe
rechi", adică două cite două au 
punctaj egal. De pildă, Știința Cluj 
și echipa mea, T.C.H. au cîte 14 
puncte astfel că meciul pe care îl 
vom juca împreună, duminica la Cluj, 
va fi interesant Echipa anrenată 
de mine are unele absențe pentru a- 
cest meci: Ghertinișan, care acum 
este într-o formă foarte bună este 
suspendat pe o etapă, iar Pențac m 
va juca două etape din același mo
tiv- Sper însă ca meciul si fie dis
putat totuși, pentru că toți Jucătorii 
sînt în formă. De altfel, de la ter
minarea turului, la 8 decembrte 
1957, jucătorii de la T.C.H. au par
ticipat la trei competiții, unde att 
avut comportări frumoase.

— Ce știți despre celelalte echipe?
— După cîte am aflat de la fede

rație, toate echipele s-au pregătit du 
atenf e în vederea reluării campio
natului. Să nu uităm că sîntem în 
anui campionatelor europene compe
tiție la care avem șanse frumoase.

— Programul etapei cred că îl 
cunoașteți, nu ? l.T.B. — Amef* 
Arad și C-C.A. — Victoria la Buci*» 
rești. C.F.R. — C.T.F.T. BucurețH 
la Crăiasă, Tractorul — Dinamo 
București la Orașul Stalin și meciul 

echipei d-U'e, Știința — T.C.H. la 
Cluj-

— Trei meciuri sînt foarte intere
sante : l.T.B. — Amefa, Tractorul 
— Dinamo și, socotesc eu, meciul do 
la Cluj.

Aceasta este și părerea noastră.
(m- t.)

Cahndarul schiorilor
• Azi și mâine șe dispută ia Po

iana Stalin campionatul republicat 
la combinata nordică (sărituri de Ia 
trambulină mijlocie și fond 15 km).
• Mîine își dispută întfietatea ia. 

Piatra Arsă fondiștii care se întrec 
pentru titlul de campion republican la 
mare fond (50 km.).

• Luni seara pleacă la Jahorir» 
(LvjosJavia) componență lotului re
publican care ne vor reprezenta la 
concursul internațional organizat în 
focaJițate.- Lotul ronin este alcătuit

Gh. CristoloveaniUj 
Enache.

14, 15 și 16 martie 
găzduiesc catripio 
pe anul! 1958. 

martie se vor di»-'

d in N. IVnidrea, 
I. Cobbaji și Mi
• In zilele de 

pîrtiile Parîngukii 
natele universitare
• Intre 20—25 __

pută în Bucegi (pe plato;, și în Va
lea lui Caiji) campionatele republic
cane de juniori și junioare (probe al
pine și de fond).

FEMEII
ticarea sportului. In do
meniul sportului se vor
bește nai mult despre Ro
mânia în întreaga luire. 
La făurirea acestui preș 
tigiu au contribuit și An
gelica Rozeanu, Ella Zel
ler, Maria Diți, lolanda 
Balaș, Elena Leuștean- 
Teodorescu, Olga Orban, 
componentele echipei 
R.P.R. de handbal și alte 
vrednice sportive ale pa
triei, care neprecupețind, 
nici un efort au adus 
țării victorii de mare ră
sunet- Iar după muncă 
a urmat răsplata: acor
darea celor mai înalte 
distincții, ț'Curi de ma 
estre emerite și maestre 
ale sportului.

Sportivele n nu însă nu
mai satisfacții din acest 
punct de vedere. ~ 
știu apreciate și de tova
rășii de muncă, de 
legii din școală sau 
cultate, de cetățenii din 
cartier. Astfel, maestre 
emerită a sportului Au
rora Popescu a avut bu
curia de a fi propusă de 
cetățenii din cartierul e; 
candidată în alegerile de 
ceputați pentru sfaturile 
populare în circum
scripția orășenească 405. 
De acum, 
pescu va 
timpul în 
poată ocupa și de treburile obștești 
din cartierul 
tr-o circumscripție orășenească nu e 
puțin lucru. Dar, fiți fără grijă/ Vred
nica handbafistă, priceputa profesoară 
Aurora Popescu va face față 
cestei sarcini de

Ele se

co- 
fa-

Aurora Po- 
trebui să-și împartă 
așa fel incit să s«

ei. Să fi depwtotă in

mare cinste 
*

Ani epuizat oare tot ceea 
poate spune despre rolul și

Numeroase sportive fruntașe fte-au adus bucuria, 
unor valoroase performanțe care au făcut să crească 
prestigiul sportiv al patriei noastre peste hotare. In 
fotografie: echipajul feminin de schi) 8-j-l, de patru 
ori consecutiv, vicecatnpion european.

femeii în societatea noastră socialis
tă? Nu, fără îndoială. Așa ceva nici 
nu putem face, deoarece este un ca
pital prea vast Atunci? Am epuizat 
doar... spațiul rezervat unui reportaj 
ou această temă. Așa că mi ne mai 
rămâne decît să adresăm și noi cu 
prilejul Zilei Internaționale a Femeii 
sportivelor din patria noastră cele 
mai calde felicitări și urarea de a a- 
dnce țării noi și cît mai wdoroap®. 
succese.

și a-

ce se
aportul



campioni de natinaj artistic ai țării

l

Perechea clujeană Ecaterina Pusztay — Ștefan 
Hal aș in timpul execuției programului ca care a ob- 

"linul titlul de campioană republicană, 
- (Foto: GF. DUMITRU)

Joi dimineața. Petru Gali, care 
bumără numai 13 ani, a desenat pe 
gheața lucie a patinoarului artificial 
„23 August" prima figură a întrece
rilor din cea de a d----„1 _
lor campionatului republican. După 
el a urmat un .alt 
de aceeași vîrstă.

Tu- 
Or. 

Stalin) și Maxim Bin- 
~ ~ a 

cules aplauzele spectato
rilor- Turușanko, care a 
realizat la totalul celor 
șase figuri 393,7 p. a e- 
xecutat desenele mai 
mari și cu perfecțiune a- 
proape matematică iar 
patinatorul clujean cla
sat pe locul II cu 367,4 
p., mai puțin sigur în e- 
xecuție, 
printr-o ținută 
In real progres 
zentat 7' 
(Reg. M. Ciuc) 
și Bertold Heuchert (St 
roșu Or. Stalin) 285,2 p-

Cu viu interes a fost 
urmărit spectacolul oferit 
de întrecerile la figurile 
libere desfășurate în 
cursul dimineții de ieri. 
Micuța Imoia Seiwarth. 
în etate de 13 ani. Cris
tina Patraulea și Radu 
Ionian au cucerit pu
blicul prin varietatea 

• programului și ușu
rința coordonării miș
cărilor. La senioare, Ma- 
rieta Weinrich ne-a părut 
mai puțin sigură ca la 
figurile impuse, dar gra
ție ținutei și pregătirii fi
zice a ocupat primul loc 
și la libere devenind ast
fel pentru a patra —” 
consecutiv 
țării, 
seniorilor

doua zi a finale-

concurent falentat 
Marcel Comanici, 

_ asemenea invitat de comisia de 
organizare să participe la oategoria 
peste 15 ani, Horia Maniu și, Radu 
Ionian care au executat pe rînd fi
gurile impuse de regulament. Urmă
rind în continuare evoluția junioare
lor Gizi Kahane, Imoia Seiwarth, 
Cristina Patraulea și Eva Seiwarth. 
*m notat cu satisfacție rezu'tate care 
au întrecut așteptările. Lipsa gheței 
care ă dăinuit în ultimii ani la noi 
se pare că nu a împiedicat aceste 
autentice speranțe să-și perfecționeze 
tehnica mișcărilor. Ele au executat 
operațiunile desenurilor cu 
guranța îneît lupta pentru 
primului loc la figurile 
a fost deosebit de sirînsă 
tivă. Rezultatele: BĂIEȚI: Radu 
hian (Dinamo Buc.) 211,2 p. ;Petru 
Gall (Rec. M. Ciuc) 197,4 p., Marcel 
Comanici (Rec. M. Ciuc) 190 p., FETE: 
Gizi Kahane (Rec. M. Ciuc) 210,1 p„ 
imoia Seiwarth (Rec. M. Ciiv) 
209,5 p., Cristina Patraulea (Rec. Buc.) 
203,1 p.

Pretențioasele figuri, optul înapoi- 
In afară, dublul trei înapoi, înăun
tru, bucla înapoi-în afară, schimbare 
de muche cu trei înainte î-n afară, 
contracotitură înăuntru și optul pe 
un picior înapoi, rezervate senioare
lor au supus finalistele la un sever 
examen căruia i-a făcut față cu i 
succes
M. 
de 
ei
o
50,2 p.

La băieți spectaculozitatea figuri
lor a fost mai mare iar duelul din-

atîta si- 
obținerea 

obligatorii 
si atrac- 

Io-

tre rutinatul Roman 
rușanko (St. roșu

dea (Dinamo Cluj)

s-a

Ștefan

remarcat 
elegantă, 
s-au pre- 

Hudak 
310,3 p.

i oara 
campioană a

a fost deschis 
care t'mp de

ÎMPOTRIVA „TACTICII STOPULUI"
Astăzi se desfășoară o nouă etapă 

în campionatul de lupte pe echipe. Nu 
este în intenția noastră să facem a- 
vancronica întrecerilor ci — cel mult 
— să invităm publicul bucureștean la 
un r.ou derbi în acest campionat: Di
namo București — Steagul roșu Ora
șul Stalin.

Observatorii federației de lupte au 
cuvinte din cele mai frumoase despre 
comportarea marei majorități a luptă
torilor în etapa anterioară. Aceștia au 
întrebuințat acțiuni variate, soectacu- 
loase. au luptat curajos, cu multă dîr
zenie, au făcut ceea ce în limbaj spe
cific se numește combativitate.

Cu toții s-au oprit însă asupra unui 
aspect negativ, care — din păcate — 
frînează elanul mai ales al celor tineri 
și nu contribuie de fel la progresul 
acestui sport. Es*e vorba de ceea ce 
(fie-ne permis de către specialiști să-i 
spunem așa) s-ar putea numi „tactica 
stop-ului". In primul rînd o precizare:

„tactica" nu este nouă Și este cu atît 
mai rău cu cît se întinde ca o molimă. 
Dar despre ce este vorba ?

Intr-o întrecere unul din luptători a- 
cumulează un oarecare avantaj, uneori 
infim, de un punct. In loc ca sporti
vul respectiv să continue lupta cu și 
mai multă dîrzenie. pentru a-și întrece 
adversarul și mai net (poate prin tuș) 
el — sau antrenorul său — socoate 
avantajul suficient pentru victorie. In 
acest caz luptătorul în cauză va în
cerca să-și păstreze avantajul fie du- 
cînd o luptă pasivă, fie simulînd com
bativitatea. Va reuși oare aejasta ? In 
marea majoritate a cazurilor (mai ales 
cei tineri) chiar dacă luptătorii res
pectivi au acumulat un număr de punc
te, decizia nu va fi de partea lor. Ex
periența din trecut ne stă mărturie. 
Desigur „vulpoii" reușesc în unele ca
zuri, mai ales cînd întîlnesc un adver
sar mai puțin rutinat, să obțină cîștig

La baschet •••

O nouă etapă, același deziderat.:
jocuri de calitate!

Concursul 
de Roman Turușanko 
5 minute și-a executat exercițiile pe 
melodia „Invitație la vals" de We
ber. Am asistat la cel mai specta
culos program al zilei, cu un conți
nut pretențios. Concurentul (în vîrstă 
de pesfe 40 de ani) a demonstrat o 
întreagă gamă de sărituri și piruete. 
O tehnică avansată în combinațiile 
piruetelor a dovedit și finalistul Ma
xim Bindea, care a prezentat însă un 
program cu figuri mai ușoare.

La perechi, dublul Ecaterina Pusztay- 
Ștefan Balaș (Progresul Cluj) a lucrat 
cu mai multă finețe, in timp ce Vera 
Curceag — F. Eisenbeiser (C.C.A) 
a dat mișcărilor o nuanță mai mult 
acrobatică- Iată clasamentele finale: 
FETE, CATEGORIA PESTE 15 ANI:
1. imoia Seiwarth 70,88 p., 2. Cris
tina Patraulea 68,96 p., 3. Gizi Ka
hane 68,88 p.; SENIOARE: 
rieta Weinrich 99.48 p-, 2. 
Weinrich 87,64 p., 3. Eva
83,30 p.; BĂIEȚI CATEGORIA PES 
TE 15 ANI: 1. Radu Ionian 73,52 p.
2. Petru Gali 67,40 p.. 3. M. Coma- 
nlci 66,60 p.ț SENIORI: 1- Roman 
Turușanko 133,34 p., 2. Maxim Bin
dea 126,08 p., 3. Ștefan Hudak 102 
p; PERECHI SENIORI: 1. Ecaterina 
Pusztay — Ștefan Balaș; 2. Vera 
Curceag — F. Eisenbeiser, 3. Ana 
Radeș — Fr- Madaraș; PERECHI 
JUNIORI PESTE 15 ANI: 1 Imoia 
Seiwarth — Marcel Comanici.

1. Ma-
Cecilia
Palosv

Patru etape au mai rămas pînă la 
terminarea campionatelor de baschet. 
Socotelile echipelor ce vizează frun
tea clasamentului sau sînt amenin
țate de locurile periculoase vor 
confirmate sau infirmate 
ceste 
martie, 
evitării 
rile de 
CSU Cluj — 
Voința Orașul Stalin (feminin) 
în special. Steagul Roșu Orașul Sta
lin — Știința Timișoara (masculin). 
Miza partidelor nu trebuie să consti
tuie însă o scuză pentru echipe în a 
neglija calitatea întrecerii. Formații
le feminine, mai a'es, ne sînt da
toare în această direcție. Ce se poa
te realiza — dar numai printr-o pre
gătire intensă — ne-au demonstrat 
în ultimele etape două dintre valo
roasele noastre jucătoare Elena Tin- 
torescu și Eva Ferencz. Prima, mai 
ales, a practicat în etapele din urmă 
un joc de o valoare ridicată dove
dind nu numai o pregătire tehnică 
foarte bună ci și o deosebită^ preci
zie în aruncări (a marcat 34 de
puncte în jocul Olimpia MIC —
ICO). Dacă am ajunge să dispunem 
de jucătoare cît mai numeroase de 
un asemenea nivel este de la sine 
înțeles că problema baschetului fe
minin și, implicit, a reprezentativei 
feminine ar dispare. Ceea ce dorim 
cu toții...

Și-acum spre 
iată programul 
situația la zi a 
te:

M.I.C — I T.O. (f), ora 18: R.P.R.
20:— R.D.G. (volei feminin), ora 

P.T.T. — Dinamo Buc. (sr).

TR. 1OAN1ȚESCU

duminici 
ales în

fi 
a- 
lui

in
ale

privința
patru

'Mai 
retrogradării cîteva din jocu- 
mîîne s'nt foarte importante;

Știința ICF, 1CO —
Ș'

PROGRAMUL

MECIURILE ETAPEI

M-I.C. — I.T.O.,Feminin: Olimpia
Progresul FB. — Constructorul Buc 
Alimentara Tg. Mureș — C.F.R. Buc., 
I.C.O- — Voința Or. Stalin, C.S.U. 
Cluj — Știința I.C.F. Masculin; 
C.S.U. Cluj — Voința Iași, Dinamo 
Tg. Mureș — Olimpia M.IC-, Stea
gul Roșu C’t. S.’alin — Știința Ti
mișoara, Constructorul Clui. — Di
namo Oradea. P.T.T. — Dinamo Bu
curești, M.I.G. — C-C-A.

de cauză. Dar aceasta se înfăptuiește 
în dauna progresului sportului respec
tiv, a spectacolului. Acest lucru nu 
poate folosi popularității luptelor.

Firește că vinovați de aplicarea a- 
eestei „tactici" sînt în primul rînd an
trenorii. Nu de puține ori i-am auzit 
ordonînd de pe marg ne (p? diverse to
nuri) elevilor lor: ^Ajunge. nu mai 
face nimic. Ai suficient avantaj-, De 
ce ? De teama ca elevul lor să nu 
piardă meciul. Dar antrenorul fc: cauză 
nu s-a străduit să-i dea sportnndai ta 
cauză suficiente cunoștințe pentru ea 
să poată face față în orice condiții «■»- 
traatacurilor adversarilor lor.

Firește, să fim bine înțeleși. Nu sin- 
tem împotriva acelei tactici de concurs, 
care cere o gîndire matură, prudentă 
în executarea acțiunilor, orientare In 
funcție de adversar etc. Dar nu putem 
fi de acord cu acea așa-zisă tactică ce 
duce la înfrinarea elanului, a comba
tivității cu care sînt înzestrați marea 
majoritate a tinerilor noștri luptători.

In sfîrșit, amintim și o variantă a 
„tacticii-stop" care este aplicată de ti
nerii noștri luptători. Cu puține ex
cepții aceștia preferă să cedeze fără 
luptă în fața unor adversari cu rutină 
care vin aureolați de o „carte de vi
zită", rezervîndu-se pentru adversari 
de talia lor. Firește „tactica" 
nimic comun cu ceea ce se 
prin luptă și trebuie grabnic 
nată. Tinerii aceștia trebuie
exemplu de Ia colegi de ai lor (ex. 
Cernea, Geantă ș. a.) care au dat tot, 
ceea ce au putut pe salteaua de «»- 
curs întrecînd luptători de renume.

(i- M

nu arc 
înțelege 
abando 

să ia

mult 
talentata patinatoare din£ 

Ciuc, Marieta Weinrich, turnată Ș 
coechipiera sa Eva Palosy și sorag 
Cecilia Weinrich (Știința Cluj) la& 
diferență de 40,6 p. și respectiv^

se

crosMiine,

Mîine dimineață,
durii

Atletism.

Snagov,
alergători de cros din țară își 
disputa întiietatea în competiția 
ganizată de Federația Romînă

Prima confruntare din acest
1 zon a crosiștilor noștri are loc îna

intea celor două importante mani
festări internaționale ale acestei ra
muri atletice, la care vom fi che
mați în scurt timp să luăm parte: 
prima ediție a crosului balcanic, din 
ziua de 23 martie de la Ankara, și 
tradiționalul cros l’Humanite, pro
gramat pentru ultima duminică a 
lunii martie la Paris.

Probele vor avea loc după ur
mătorul program: 1.600 m. lete

CLASAMENTELE 

Feminin

, Constr. Buc.
Olimpia M.I.C.
C.F.R. Buc.
Voința Or. St. 
Alimentara

Tg. Mureș
F.B.

Etapa a III-a 
a campionatului de lupte 

pe echipe
1.
2.
3.
4.
s.
6 .-regresul
7. I C.O.
8. I.T.O.
9. Știința
10. C.S.U.

14
14
14
14

I.C.F.
Cluj

Masculin

1. C.C.A.
2. Din. Tg.
3 P.T.T.
4. Dinrmo

5. Dinamo
6. M.LG.
7. Olimpia
». Știința Timișoara
9. C.S.U. Cluj
10. Constr.
11. Voința Iași
12. St. R

Sîmbătă. ora 
ternaț>°,1a'ă de 
— R.D.G.) C.C.A- 
(m.)',Duminică, ora 12 (după 
meciuri din campionatul masculin deg< 
volei) Constructorul Buc. - Progre-t) 
sul F.B. (f); ora 16,30: OlimpiagJ

Peste 70 motocicliști 
la startul primei întreceri

• Drumul spre „Cupa de argint" se netezește în întrecerile pre
mergătoare • Colectivele sportive au datoria sâ completeze calenda
rul competițional • O problemă care rămîne deschisă : promovarea 

i elementelor tinere
I

Vacanța spectatorilor pasionați ai 
întrecerilor motocicliste ia sfîrșit mîine 
'dimineață cînd se vor reîntîlni — 
Ia startul primului concurs din acest 
an — cu concurență favoriți. Intr-a- 
[devăr, peste 70 motocicliști, printre 
care se află toți cei vizați pentru 

‘selecționarea în lotul republican, vor 
'evolua miine dimineață începînd de 
da ora 9 pe un traseu care începe 
'din Șoseaua Nordului (capătul liniei 
,de autobuz 31) în cadrul concursului 
, republican de motrocros contra crono- 
'metrului (trial). Inaugurarea sezo
nului competițional din acest an are 
o semnificație deosebită, deoarece el 
[marchează începutul bătăliei (firește 
deocamdată prin pregătire și evoluții 
la rin nivel din ce în ce mai înalt) 
pentru cucerirea „Cupei de argint" 
trofeu ce se acordă națiunii învingă
toare la „Cursa de 6 zile", întrecere 
[care se desfășoară în 1958 pe un tra
seu din R. F. Germană.

14
M
14
14
14
14

13 
12 
ii

9
7

1
1 
î
1

53
44
43
41
41
38
36
30
30

Reuniunea cea r.iai importantă se des
fășoară la București sstăzi începînd de 
la ora 10 în sala Dinamo și va opune 
formație1 campioane (Dinamo Bueiiețti) 
următoarele echipe: Steagul Roșu Ora
șul Stalin. Voința Tg. Mureș și Gospo
dării București. In țară vor avea loc 
rei niuni la Cluj, Lugoj 
și clasamentul înaintea

Dinamo Buc. 
St. R. 
C.C.A.
XTnirea 
Voința 
Feroviarul ___
Gospodării Buc. 
C.F.R. — •
Metalul Reșița 
Dlnrmo Satu Mare 
Uzir ele Textile Arad 
Corvin Hunedoara 
Constructorul Cluj 
Chimistul Baia Mare 
Carpați Sinaia 
Vulcan București

Or. Stalin 
Buc.
Lusoj
Tg. Mureș 

Timișoara

Gloria Oradea

șl Oradea. Iată 
etapei de azi:

6 6 0 j 87-9 18 
6600 77-19 
6501 09-21 
6501 64-30 
6 4 11 51-37

1 1 4ă-4€ 
0 2 56 36

18
18
16
15
15
14

deplină documentare, 
complet al etapei și 
celor două clasamen-

Mureș

Buc.
Oraaea 

Buc.
M.T.C.

Cluj 
I_-i 
Or. St.

20 (după partida in-ffi 
volei feminin R.P.R.g) 

M.I.G Buc» 
două/;

DIN SALA 
REASCA

Maestra sportului Venera Vasil eseu își îngrijește cu atenție mașina cu care 
speră să obțină in acest sezon performanțe deosebitee

INCURSIUNE IN PROGRAMUL 
COMPETIȚIONAL CARE PRECEDE 

„CURSA DE 6 ZILE"

Motocrosul de dtminică (organizat 
de colectivul sportiv Voința Metal- 
Chimie) va fi urmat de alte concursuri 
republicane programate astfel: 
martie (organizează Dinamo), 
martie (organizează C.C.A.) ; 
aprilie — concurs ele regularitate și 
rezistență ■—- organizează. Dinamo, 
21 — 27 aprilie — la Sibiu — cam
pionatul republican de regularitate și 
rezistență organizat de Federația 
Romînă de Moto și... cam atît !... 
După acest concurs urmează o între
rupere nefirească în continuitatea 
concursurilor de pregătire pentru 
„Cursa de 6 zile" care va dura mai 
bine de 3 luni, mai exact pînă la 9 
august cînd va începe concursul de 
țegularitate și rezistență (de două 
zile). Organizat de colectivul sportiv 
al uzinelor „23 August".' De acest

16
.30

5—6

gol în calendarul competițional care 
va dăuna pregătirii reprezentanților 
noștri la întrecerea din R. F. Ger
mană trebuie să se seziseze colectivele 
sportive cu secții de moto și 
firește — să vină cm propuneri 
F.R.M. pentru organizarea unor 
treceri.

la 
în-

CEVA DESPRE PREGĂTIREA MO- 
TOCICL1ȘTILOR DE LA UZINELE 

„23 AUGUST"

In cîteva articole apărute în co
loanele ziarului nostru am prezentat 
secțiile de moto de la Dinamo, C.C.A. 
și Voința insistînd asupra modului în 
care se pregătesc pentru primele 
evoluții. In ajunul inaugurării sezo
nului competițional continuum pre
zentarea secțiilor de mo-to cu cea (ie 
la uzinele „23 August".

Efectivul secției (Venera Vasilescu, 
Alaria Iliescu, Gr. Bereny, N. Di-

țescu. St. lancovici, B. Predescu, C. 
Radovici, C. Grigorescu, N’. Popescu, 
Gli. Gali, P. Gheorghiev, H. Sitrier, 
P. Enescu, D. Dobrescu) a lucrat 
conștiincios la pregătirea mașinilor și 
a efectuat programa de pregătire 
alcătuit special de un colectiv de an
trenori pentru lotul republican. Pentru 
disciplina membrilor secției, antre
norul și șeful secției au dus o muncă 
intensă, dar rezultatele obținute le 
aduc satisfacția de a avea la fiecare 
antrenament și la orele de atelier 
întreg lotul de alergători. O singură 
problemă rămîne încă deschisă (și 
ea este valabilă pentru toate secțiile 
de moto) : promovarea și pregătirea 
elementelor tinere. In această direc
ție un cuvînt important au de spus 
nu numai antrenorii ci și maeștrii spor
tului care au datoria să împărtășească 
tineretului din experiența lor.

ll. NAUM



Puncte de vedere

Un meci, trăsătură de unire 
între două consfătuiri de fotbal

Fotbalul în preajma reluării activității oficiate

Pregătirile continuă 
la seniori, juniori, arbitri..

Trei evenimente fotbalistice impor
tante într-o săptămînă: consfătuirea 
antrenorilor, meciul Voivodina-Progre- 
șul și consfătuirea arbitrilor, care în
cepe azi în Capitală. Meciul a con
stituit trăsătura de unire între cele 
două consfătuiri, demonstrînd practic 
ceea ce au discutat antrenorii și ceea 
ce vor discuta arbitrii. El a fost și din 
acest punct de vedere binevenit.

în primul rînd, Voivodina ne-a a- 
rătat cu prisosință :

1. că fotbalul iugoslav dispune de 
echipe de club bune, care — indife
rent de poziția în clasament — prac
tică un fotbal extrem de spectaculos

2. de ce fotbalul iugoslav iși poate 
alcătui „naționale" redutabile și de 
ce el, și nu fotbalul nostru, s-a cali
ficat pentru turneul final din Suedia:

3. de ce echipele iugoslave sînt at it 
de mult solicitate in străinătate.

In al doilea rînd, ceea ce a arătat 
Voivodina ca joc a fost suficient să 
Incinte ochiul și a ilustrat ce înseam
nă o pregătire completă și un fotbal 
armonios dezvoltat: măiestrie tehnică, 
joc atletic corect, concepție modernă 
de joc și ușurință în rezolvarea tac
tică, relaxare și voință în acțiuni. 
Voivodina a demonstrat practic ceea 
ce antrenorii noștri enunțaseră cu o 
zi înainte teoretic: „un joc atletic in 
care tehnica are rolul de bază pentru 
realizarea tacticii, iar pregătirea mo
rală este un sprij'n solid".

★
Și au mai arătat ceva oaspeții iu

goslavi : mult simț al răspunderii, 
(mult spirit de inițiativă și de cola
borare permanentă în joc. Ei își iau 
toată răspunderea fie în dezvoltarea 
acțiunilor, fie în terminarea lor; iau 
inițiative în joc fără să aștepte in
tervenția antrenorului de pe tușă. Și 
este normal să se întîmple așa. Nu 
așteaptă totul de la antrenori, cum 
fac jucătorii noștri și cuin pretind 
unii spectatori. Un mic exemplu. In 
prima repriză, Ia atacul în 4 al Pro
gresului, Voivodina a răspuns cu pa
tru apărători. După pauză Progresul 
a jucat normal, cu trei vîrfuri în a 
tac. Krstici II —sezisîrid singur, fără 
a avea nevoie de vreo indicație din 
partea antrenorului — a ieșit din li
nia de fund (unde juca al doilea sto 
per) și și-a reluat postul de half.

Pe de altă parte, dacă un iugoslav 
a greșit și a pierdut mingea, nimeni

Jțîine: restanta Energia Tg. Mureș-C.C.A. 
și numeroase intilniri amicale de verificare

Pînă la reluarea campionatului ca
tegoriei A nu mai sînt decît 9 
zile. Pînă atunci, zecile de mii de 
iubitori ai fotbalului — care așteaptă 
cu pasiune marea întrecere — se vor 
mulțumi cu o restanță din tur, Ener
gia Tg. Mureș-C.C.A., și numeroase 
jocuri amicale programate mîine ca 
ultimă verificare a echipelor înainte 
de retur: Rapid București-Minerul Ba
ia Mare (stadionul Giulești, ora 16), 
Aurul Brad-Jiul Petroșani, Petrolul 
Ploești-Dinamo București, Dinamo 
Cluj-Corvinul Hunedoara, IC O Ora- 
dea-UTA Arad, CSU Cluj-Progresul 
București.

Două echipe, însă, -își vor măsura 
forțele în atmosferă de campionat: 
Energia Tg. Mureș și C.C.A.. care 
se întîlnesc într-o restanță din toamnă. 
Meci foarte important pentru ambele 
echipe a căror poziție în clasament- 
este următoarea : •

5. C.C.A. 10-5-2-3-21:16 12
11. Energia 10-4-0-6-14:22 8
CCA are nevoie de puncte pentru 

a se menține în lupta pentru primul 
loc, mureșenii pentru a ieși din zona 
retrogradării. De aceea echipele s-au 
pregătit în mod serios. Joi, Energia 
a jucat cu Sîrma Cîmpia Turzii și a 
cîștigat cu 5—0 (2—0) prin punctele 
înscrise de Torbk (2), Jozsi. Meszaros
I și Kajlik. Mureșenii au folosit echi
pa următoare: Iliescu (Stroe)-Vakarcs
II (Szekely), Nagp, C. Szasz-Gierling, 
Kajlik-Iozsi, Bocia'di, Torok. Mesza
ros II, Meszaros I. In această formație 
urmează să joace și mîine, rămînînd 
deschisă doar problema portarului și 
a fundașului dfeâpta. CCA a plecat 
aseară la Tg. Mureș fără să fi de
finitivat formația. Probabil că va fi

Soare și Sent in, interul dreapta al 
Voioodinei, intr-o splendidă luptă ae
riană pentru baton (Foto I, MIHAICA) 

nu i-a adresat nici cel mai mic re
proș, dar întotdeauna s-a găsit un 
coleg care să încerce să-i repare gre
șeala. S-au dublat în permanență și 
acest lucru este foarte important.

Cîți, oare, dintre jucătorii noștri 
procedează la fel ?...

In dezvoltarea unui joc tehnic și 
atletic, dinamic și continuu, un rol 
foarte important îl au arbitrii. Toată 
munca antrenorilor și toate eforturile 
jucătorilor vor fi zadarnice dacă ar
bitrii nu vor înțelege misiunea lor 
și nu vor reuși arbitraje de calitate 
care să favorizeze dezvoltarea unui 
astfel de fotbal. Și arbitrii noștri nu 
au fost la înălțimea unei ast'el de 
sarcini.

Astăzi, însă, ei participă Ia o con
sfătuire pe țară și în cadrul ei va fi 
susținut un referat foarte important, 
privind: aplicarea legii avantajului, 
rolul arbitrului in crearea unui joc 
dinamic și continuu, folosirea forței 
fizice în limitele regulamentului, pre- 
intîmpinarea jocului dur, precizarea 
noțiuni: de joc bărbătesc.

‘ Preludiul campionatului

următoarea: Voinescn-Dragornirescu,
Apolzan, Dumitrescu-Ienei, Bone-Ca- 
coveanu. Constantin, Alexandrescu, 
Zavoda I. V. Motdooan. Arbitru: Gh. 
Keppich. Rezultatul? E greu de pre
văzut, la început de sezon cînd nici 
posibilitățile echipelor nu pot fi just 
apreciate. Experiența însă, dă avantaj 
CCA-u'ui, deși Incze II, antrenorul mu
reșenilor ne-a spits că vor obține mă
car un „nul".

• ASTAZI ESTE ULTIMA ZI IN CA
RE PARTICIPANTII DIN CAPITALA 
IȘI MAI POT DEPUNE BULETINELE 
LA CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 10 
din 9 martie. După cum știți, desigur, 
programul concursului Pronosport nr. 10 
este alcătuit din șase întîlnirl din ca
drul campionatului Italian și șase din 
campionatul francez. Dintre acestea, 
cîteva atrag în special atenția pavtiei- 
panților: Juventus (lider) joacă pe teren 
propriu ou Milan (campioana). Sampdo- 
ria-Genoa (derbi local și în același timp 
al codașelor), Reims (lider) joacă în de
plasare cu Nice (foarte bună pe teren 
prcnrlu) etc. După cum vedem un con
curs interesant la care alegerea so’.lsitl- 
lor și a „2”-urilor pe care să ne axăm 
schemele nu este prea ușoară. Să încer
căm totuși...

Soliștii cei mal Indicați — prin prisma 
comportărilor de pînă acum—: Napoli (cu 
Lazio), Udinese (cu Torino) și Lille (cu 
Marseille), ,.2”-url posibile: Milan (cu 
Juventus), Padova (eu Lanerossi), Reims 
(cu Nice) și 'Racing Paris (cu Bezlera).

Și acum, grăbiți-vă să vă depuneți 
buletinele. Nu uitați! La ultimul con
curs Pronosport Gheorghiu Laurentlu 
din București a obținut pe un buletin 
colectiv de 128 lei premii în valoare to
tală .de 88.096 lei, Mblnar Victor din Ora
dea pe un buletin colectiv de 16 lei premii 
de 73.31® led, Stugaru Marin din Bucu
rești pe un buletin multiplu (1® lei) 
61.741 lei etc. Și dumneavoastră puteți 
cbține astfel de premii depunînd eît 
mai mtiMe variante Ia concursul Pro
nosport nr. 10!
• Plata premiilor de la concursul Pro

nosport nr. 9 din 2 martie continuă .în 
Capitală astăzi «Jupe amiază începând

De fapt, sînt probleme care se dez
bat de ani de zile fără să se ajungă 
la o rezolvare a lor. Vrem să credem, 
însă, că de data aceasta măcar, ar
bitrii vor găsi căile practice de in
terpretare și de aplicare uniformă, în 
spiritul regulilor de joc, ajungînd: 
să alerge mai miilt pe teren, după 
cerințele jocului, pentru o mai bună 
urmărire a fazelor; să aprecieze just 
jocul atletic (atacul la om și Ia min
ge); să facă deosebire precisă între 
jocul atletic și corect și jocul dur și 
periculos; să aprecieze corect pozițiile 
de ofsaid în raport cu momentul pa
sării mingii; să aplice cu consecvență 
legea avantajului; să intervină rar 
în joc, numai vfnd este absolut ne
cesar; să fie autoritari și prompți în 
decizii și animați nu de dorința unei 
aiirmări personale prin pedanterii ief
tine sau originalități deplasate, ci de 
aceea de a sluji interesele fotbalului 
nostru.

Iată ce așteptăm de la arbitri. E 
drept că misiunea k>r este destul de 
dificilă. Dar știm că atunci cîrid își I 
fac datoria așa cum le-o cere fot
balul, nimeni nu le poate reproșa re- 
mic. Și sîntem convinși că-și pot 
face datoria.

PETRE GAȚU

îndemnuri la începutul campionatului de rugbi
In rugbi, ca și în celelalte sporturi, 

campionatul este proba cea mai a- 
tractivă, mai interesantă și mai dis
putată. In preajma începerii lui, în
totdeauna conducerile colectivelor pe 
de o parte, jucătorii și spectatorii pe 
de alta, desfășoară o activitate febrilă. 
Sini țări ca Franța și Anglia, de pildă, 
unde acest sport a ajuns la o înaltă 
treaptă de desfășurare. Acolo, campio
natul este însă privit în mod diferit. 
De exemplu, în Franța marea majori
tate a suporterilor îl susțin, îl cultivă, 
campionatul reprezentînd competiția 
cea mai pasionantă. Englezii — în 
schimb — sînt împotriva acestuia și 
îl acuză ca generator al jocului în
chis, al brutalităților, al luptelor pen
tru racolarea jucătorilor, într-un cu- 
vînt al tuturor relelor.

Pentru noi însă, ca și pentru toți 
continentalii, de altfel, campionatul 
este indisolubil legat de dezvoltarea 
și progresul sportului cu balonul oval. 
Federația de rugbi acordă campiona
tului acestui an o atenție cu totul 
deosebită și așteaptă — ca rezultat 
al desfășurării Iui — un progres pri
vind mai ales calitatea și întinerirea 
cadrelor. Sarcina federației este difi
cilă, pentru că vine după un sezon 
în care reprezentativa noastră na
țională — după o serie de rezultate 
mulțumitoare — a avut țin dureros 
eșec în ultimul joc internațional al 
anului trecut: cel cu echipa Franței.

Fiecare jucător de rugbi cu puțină 
dragoste pentru acest sport și cu am
biție poate ajunge la bune rezultate, 
iar acei care mai posedă unele în
sușiri proprii (viteză de execuție, dis- 
cernămînt fulgerător în botărîri, ve
derea cîmpului liber atunci cînd este 
în posesia balonului, trecerea rapidă 
a mingii partenerului mai bine plasat

onosport
de la ora 17 numai la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9.

• lată acum programul concursului 
Pionosport nr. 11 din 16 martie, care 
cuprinde meciuri din PEIM'A ETAPA 
A RETURULUI CAMPIONATULUI CAT. 
A AL R.P.R.:

I. Petrolul Ploești — C.C.A. București 
(Camp. cat. A).

II. Rapid București — Jiul Petroșani 
(Camp. cat. A).

III. Progresul București — Steggul 
roșu Orașul Stalin (Camp. cat. A).

IV. C.S.U. Timișoara — I.C.O. Oradea 
(Camp cat. A).

V. Dir.smo Cluj — Energia Tg. Mureș 
(Camp. cat. A).

VI. U.T.A. Arad — Dinamo București 
(Camp. cat. A).

VII. Napoli — Fiorentina (Camp, ita
lian).

VIII. Internazionale — Juventus (Camp, 
italian).

IX. Atalanta — Millan. (Camp, italian).
X. Lazio — Roma (Camp, italian).
XI. Torino — Padova (Camp, italian).
XII. Genoa — Spăl țCamp. italian).

• PRONOSPORT EXPRES
In uiima omologării concursului Pro- 

nospcrt Expres nr. 7 au fost stabilite 
următoarele premii:

Premiul M; 2 variante cu 5 flporțuri

Și ziua de joi a fost folosită de 
multe echipe de fotbal dm categoriile 
A, B și C pentru a-și continua pre
gătirile în vederea returului campio
natului. Iată, cîteva di.? aceste me
ciuri.

• La BUCUREȘTI : Rapid — Fla
căra Moreni 6—i (3—1). Ceferiștii 
au făcut un antrenament reușit, folo
sind formația: Dungu — Greavu, 
Vărzan (Stancu), Macri — Bodo, 
Seredai — Copil, Raab, Ene II, Geor
gescu, Apostol (Filote). Cele șase 
puncte ale Rapidului au fost marcate 
de Raab (2), Ene II, Copil, Georgescu 
și Filote.

• La PLOEȘTI : Petrolul — Di
namo Obor București 1—2 (1—1). 
Ploeștenii nu au avut legătură între 
compartimente, au făcut greșeli în 
ccntroh»' balonului și au tras slab 
la poartă. In schimb, dinamoviștii au 
avut un punct forte în apărare, iar 
atacul s-a descurcat destul de bine.

(I. Oprescu și I. lordache, 
corespondenți).

• La CONSTANȚA: Locomotiva — 
Dinamo București 3—3 (3—î). Joc de 
bună calitate, care a satisfăcut. Fie
care echipă a fost superioară cîte o 
repriză. Au marcat: Sever (min. 10 
si 30) și Ispas (min. 12), R. Lazăr 
(min 36 și 59) și V. AngheC (min. 
57). Formațiile: DINAMO: Cozma 
(L'țu) — Popa, Motroc (I. Lazăr), 
Szoko — Călinoiu (X'unweiller), Al. 
Vasile — V. Anghel, R. Lazăr, Ba

în cîmp), cei care nu abuzează de 
loviturile de picior, cei care merg drept 
la atac, cei care plachează cu hotă- 
rîre adversarul și posedă simțul schim
bării direcției în viteză sau eleganța 
mișcării prin fente rapide, toți aceștia 
pot deveni jucători excelenți.

Pentru a ajunge la rezultate bune 
nu este nevoie de reforme, nu trebuie 
să inventăm nimic nou; metodele, teo
ria și regulile jocului sînt bine sta
tornicite prin regulament. Este nevoie 
numai de o muncă serioasă pentru 
a le cunoaște și, mai ales, a le apli
ca în adevăratul lor spirit. In cam
pionatul care începe echipele fruntașe 
se prezintă cu o pregătire variată, 
însă insuficientă pentru cele mai multe 
dintre ele. In pregătirea jucătorilor, 
rolul hotărâtor îl au antrenorii. Cor
pul nostru de antrenori este tînăr — 
prima generație — de aceea trebuie 
ajutat și încurajat, asigurîndu-i-se o 
continuitate în muncă și posibilitatea 
de a progresa și de a-și însuși bazele 
complexe ale metodei, teoriei, siste
mului de joc și al pregătirii fizice și 
morale a jucătorilor. Pentru ca antre
norii ce-i avem. în rîndnl cărora sînt 
multe elemente bune, să poată să a- 
jungă la măiestrie, este necesar ca 
un antrenor de înaltă calificare să le 
unifice vederile și teoriile, în așa fel 
încît discuțiile sterile să dispară.

Atragerea tineretului și a publicului 
către meciurile de rugbi depinde a- 
desea nu numai de jocul practicat de 
echipele combatante, ci și de arbitra
jul prestat de „cavalerii fluierului". 
Rtlgbiul are nevoie de cît mai mulți 
arbitri de calitate, devotați cauzei a- 
cestui sport iar comisia de arbitri 
are o sarcină nu tocmai ușoară.

O altă problemă importantă este 
promovarea elementului tînăr. astfel 
încît în puțin timp să se poată înti- 

exacte a cite 47.693 lei fiecare; Premiul 
III: 155,5 variante cu 4 sporturi exacte 
a cîte 1.594 lei fiecare. Neexistînd nici 
o variantă cu 6 sporturi exacte, conform 
regulamentului. fondul acordat, premiu
lui I adscă 38.147 lei a fost reportat în
tregului fond de premii al concuisulul 
nr. 8 cu tragerea din urnă miercuri 12 
martie fond de premii: 381.469 lei in
clusiv 41.288 lei reportați de la concursul 
anterior.

• Fără îndoială că mulți dintre 
dumneavoastră sînt curioși să afle cine 
a obținut cele două premii II. vă sa
tisfacem cu plăcere curiozitatea: cele 
două premii II au revenit aceleiași par
ticipante: SIMA ROZENKRANTZ din 
Bi ăila care pe buletinul colectiv de 21 
lei cu care a participat a mai obținut 
și 5 premii IU adică un total de 183.338 
lei. Ceea ce e de remarcat e faptul că în 
cazul că Sima Rozenkrantz ar fi indicat 
în loc de 4 — aviație sportivă sau de 25 
— motociclism, oină (27), valoarea premi
ilor s-ar fi ridicat la 133.518 lei! După 
cum vedeți un exemplu pe care rr fi 
bine să-l urmați și dumneavoastră depu- 
nînd cît mai multe variante (în special 
pe buletine colective) la concursul Pro
nosport Expres nr. 3. Vă reamintim cu 
această ocazie că la concursul Prono
sport Expres sînt acordate și numeroase 
premii în obiecte pentru variantele cu 
„0” rezultate.

• Astăzi după-amiază începi nd de la
ora 16,30 va avea loc la Agenția Cen
trală din Calea Victoriei nr. 9 tragerea I 
din urnă a premiilor speciale în obiecte i 
acordate variantelor cu „0 ’ rezultate de 
la concursul Pronosport Expres iwr, 6. 1

boii e, Nicușor (Ene), Suru. LOCO
MOTIVA : Dumitrescu — Vărzan I, 
Stăncescu (Rizu), Ciuncan — Coidutn, 
Pană — Moroianu (Datcu), Sever, 
Ispos (Manole), Avasilichioaie, Zin- 
culescu. (P. Enache, corespondent).’

• PREGĂTIRILE LOTULUI DE 
JUNIORI pentru turneul din Lnxtm- 
burg. Juniorii au jucat joi cu echipa 
de juniori a Progresului București, 
de care au dispus cu 8—0, în 3 re^ 
prize a 30 minute. A jvi.at formația: 
Midler (Opanschi) — Codreanu (Ivan- 
suc), Petca, Nedelcu — Petru Emil, 
Neacșu (Niculescu) — Ivansuc (lgnaV 
Stoicescu (Varga), Toma, Pînzaru, N, 
Mureșan. Duminică la ora 10, lotf 
joacă cu Știința București.
• SE PREGĂTESC Șl ARBITRII. 

Majoritatea celor din lotut republican 
fac «ntrenamente de condiție fizică. 
Pentru astăzi însă, ei au programată 
o întîlnire de Ia care se așteaptă 
mult : consfătuirea pe țară. Vor par-? 
ticipa arbitrii care conduc meciuri <!♦ 
categorie A, B și C. La această con
sfătuire participarea arbitrilor bucu- 
reșteni din lotul republican este obli-1 
gatorie; ceilalți arbitri sînt invitați 
să ia parte. Consfătuirea începe la 
ora 14 în sala U.G.F.S. din str. V. 
Conta, nr. 16 și va continua dumi
nică dimineață.

• Biletele pentru meciul Rapid — 
Minerul Baia Mare, care se disp’dă 
mîine în.Giulești (ora 16) se găsesc 
în vînzare la casele stadionului din 
Gkllești.

Iși va eenfirma anul acesta 1. Teo- 
dorescu (care mii ne joacă la Timișoa
ra) ascensiunea din sezonul trecut 7 
Răspunsul la întrebare depinde numai 
de el.

neri cadrele tuturor echipelor noastre 
fruntașe, din rîndul cărora se vor 
recruta elementele de valoare pentru 
echipa reprezentativă a țării, penlru 
că numai elementul tînăr poate răs-1 
punde condițiilor de bază ale rugbiului 
modern: viteza, explozia, agilitatea ș 
elanul.

Campionatul anului 1958 trebuie să 
constituie un progres mai ales în 
privința calității jocului. Toate echî-: 
pele noastre trebuie să aibă drept 
obiectiv un joc de ansamblu, variat 
și executat în viteză, lipsit de bruta
lități, practicat cît mai mult „la mînă" 
care să poată oferi un spectacol spor»- 
tiv de valoare, iar echipele mai presus 
de orice trebuie să pună accent pe 
calitatea jocului, ăst’el încît să se 
poată ajunge la progresul pe care-I 
dorini cu toții.

Pentru ca partiaele de rugbi să 
aibă o desfășurare normală, este ne-î 
cesar ca în timpul jocurilor specta
torii să nu-i apostrofeze nici pe arbr-: 
trii și nici pe jucătorii care din neș
tiință, timiditate sau chiar dintr-un zel 
spontan fac anumite greșeli de regiM 
lament. Ei trebuie dimpotrivă să-i -Îim 
curajeze pe cei buni 1 Acționînd astfel, 
vom realiza partide din ce în ce nyâj 
reușite și ne vom reface prestigiul <1« 
care ne-am bucurat pînă acum cîteWț 
luni.

MIHAI NICULESCU
Vicepreședinte al F.R.R.

VIRGIL IOAN 
membru în biroul F.R.R.
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Boxerii fruntași trec la „ofensivă"
Mîine scară: o imppHsrnia re ta n iu ne de box la Disaamo

Amatorii de box au toate mo ivele 
S3 răsufle ușurați-': cel puțin două 
luni de acum încolo nu.i vor mai in
vidia pe pasionați! altor discipline 
Sportive, care nu mai' prididesc cu atîtea 
competiții.! Intr-adevăr, dacă pînă în 
momentul de față spectatorii fideli ai 
^sportului cu mănuși" au trebuit să 
se mulțumească doar cu campionatul 

calificare și două-trei gale ceva 
jpai „răsărite", în următoarele săptă- 
tnîni ei vor avea prilejul să asiste la 
0 adevărată avalanșă de reuniuni pu- 
gffistice de primă importanță.

Repetiții pentru finalele 
de campionat...

După cum vă închipuiți, este vorba 
de bine cunoscutele meciuri amicale, 
șase fa număr, pentru boxerii de Ia ca
tegoria muscă la mijlocie-ușoară și 
trei de la mijlocie Ia grea, necesare 
oricărui pugilist care intenționează să 
se alinieze la startul campionatelor 
naționale. Cum federația și-a propus 
de la bun început să evite meciurile 
formale-, nesemnificative, între boxeri 
de valoare muri disproporționată, s-a 
găsit cu. cale (și bine s-a făcut!) ca 
o parte, din aceste meciuri amicale să 
fie fixate și organizate chiar de către 
federație. In. urma discuțiilor purtate 
Cu antrenorii boxerilor noștri fruntași, 
âu lost definitivate programele a nu 
mai puțin de 8 reuniuni de box deose
bit de atractive, care se vor desfășura 
la București în intervalul dintre 13 
martie și 13 aprilie. Deci: cîte două 
gale „lari" pe săptamînă ! Și să nu 
uităm că 4 zile după terminarea ulti
mei gale din acest ciclu, vor începe 
„zonele", iar la distanță de două săp- 
tănwii finalele- campionatelor națio
nale !

Ce ne rezervă aceste S gale amicalei 
Vom avc.a posibilitatea, în prinsul rînd 
’de a asista la o serie de pasionante 
revanșe: Gh. Negrea-Ghetu Velicu, 
Gh. Fiai-Dănilă Done, Mircea Dobres- 
cii-Puiu Nicolae, C. Gheorghiu-Victur 
Scaiopu, C- Dumiirescn-C. Gh^rasim, 
Gh. Fiat-Mihai Trancd, Ludovic Am- 
bruș-Puia Nicolae, Iosif MihâHc-Emil 
Cișmaș, Vom avea de asemenea pri
lejul de a urmări cî-teva „prime ediții" 
care se anunță excepționale : Nicolae 
Linca.-M.ihat Stoian, Ștefan Cojan- 
Ptetre Popescu, Emil Cișmaș- Andrei 
Farkaș. Pentru a ne putea face o idee 
despre ce vor însemna aceste gaie, vă 
vom spune că, de pildă, pe programul 
galei de la Î3 martie figurează printre 
altele meciurile Gh. Negrea-Ghețu 
Velit a^Gh. Fiai-Dâmlă Done, Francisc 
'Anbruș-Manon Florescu, V. Vintilă-

A început conferința metodică pe țară( 
privind dezvoltarea gimnasticii sportive^ 

în învățămînt
Vineri au 

mei con eriuțe 
iuvățîimint. La

început, în sala de marinară a Casei Scînteîi, lucrările pri- 
inetodke pe țară privind dezvoltarea ginmasticii sportive în 
conferință participă peste 250 de profesori de educație fizică 

din școli de toate categoriile, profesori de alte specialități, reprezentanți ai 
Ministerului invățămîntului și Culturii, ai U.C.F-S. și numeroși invitați, 

îm prima partea caraferinței au fost prezentate referatele: „Contribuția 
ieețiilor dte gimnastică in orele de curs" și „Specializarea timpurie in gim- 
naotieă*'; Referatele am sublimat dezvoltarea pe care a cunoscut-o în ulti
mul timp» gimnastica sportivă în școli, necesitatea dezvoltării, în continuare, 
pe baze științifice și organizate a gimnasticii ia rindul elevilor precum și 
contribuția pe care o aduce această disciplină sportivă la întărirea fizică și 
morală a școlarilor.

Lucrările conferinței continuă. (Agerpres)

VICTOR țJNANIA»,. BUCURESM. — 
1). Ia-’ă vechile... adrese ale următorilor 
jucători tie la C.C.A.: Dragomirescu (Pe
trolul Ploești), CepuJSki (Forest» Fălti
cenii; Goustariitinescu (Flacăra Cînrpina).
— 2} Balti'azar. care a jucat înaintaș 
centru- în echipa Braziliei, în 1954, la 
campionatul mondial de fotbal de ia 
Berna nu- mai figurează în lotul Brazi
liei. De al'lfeL, majoritatea echipei e 
schimbată. — 3) Deocamdată, nu s-au 
dat indicații de or^uizare a unui cam
pionat republican .școlar de fotbaL — 4) 
Vreți să știți dacă echiipa națională de 
hochei pe gheață a luat parte vreodată 
la campionatul mondial? De participat
— a participat. Și încă de mulife ori! 
Din păcate, n-am obținut niciodată re
zultase de care să ne aducem aminte cu 
plăcere.. Ulfrluna. oară am fost prezenți 
la campionatul mondial de la Pra.sa din 
1947. eînd — să no mai spuneți la ni
meni — Cehoslovacia ne-a învins cu 
23rtl! Desigur, însă, că în urma eon- 
stnuirii țaitinoarului artificial, care va 
țpermâte în viitor desfășurarea unei 
jbogate activități. în acest sport, ho- 
cheiștii noștri vor face altă figură pe 
plan internaticnal

VICTOR SECMEANU, BOL,DEȘT1. — 
ÎI) Forul de specialitate. Federația Ro- 
jnfină de Fotbal va desemna cele două 
fechipe care ne vor reprezenta în ..Cupa 
Donării’Ț In principiu, aceste două echi
pe țx>t fi și Știmța Timișoara și Steagul 
roșu, așa cum doriți Dv. dar, cum e și 
firesc, vor fi luata în considerație echi
pele cu cea mai hună formă, cu ^ele
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O. Premia; că la 16 martie vor apare 
în ring următoarele perechi: Putu Ni- 
colae-Mircea Dobrescu, Iosif Mihalic- 
Emil Cișmaș, Vasile Tiță-Dumitru Ne
grea, Șerb a Neacșu-Iott Vasilov și 
N. Linca-C. Ciocan.

Mîine seara, la Dinamo : 
o „uvertură" de mare atracție !
Pînă atunci, spectatorilor bucureștem 

le este rezervată o „uvertură" deose
bit de atractivă. Intr-adevăr, mîine 
seară, cu Începere de la ora 19, ta 
sala Dinamo se va desfășura o intere
santă gală de box care va prilejui zece 
meciuri remarcabile. Cu mult interes 
este așteptată de pildă partida dintre 
Ilie Dragnea și Dumitru Rizea, în care 
se pare că forța loviturilor va avea 
ultimul cuvînt Constantin. Dumitrescu 
îl va întîlni pe Vladimir Carvanschi, 
redutabilul boxer din Orașul Stal iii. 
care nu de mult, în cadrul campiona
tului pe echipe, a izbutit să-i „smul
gă" o decizie de egalitate. Mucea Do
brescu își va face reintrarea ia com
pania lui Marin Crislea, Victor Șchto- 
pu îl va înfrunta pe durul G. Popa, 
Dumitru Gheorghiu va avea de su
portat asaltul lui Nicolae Alexandru, 
Mihat Irancă își va măsura forțele CU 
metalurgistul Alexandru Căidrașu, iar 
Constantin Gheorghiu va încrucișa 
mănușile cu un alt pugilist metalur
gist: Dinu Eugen. In alte meciuri vot 
mai evolua : Toma Constantin, Martin 
Farkaș, Dumitru Prunoiu, Vasile Ia. 
nescu.

( m- g )

mai mari șanse de a obține rezultate 
onorabile. — 2) Ioanovici de la Steagul 
roșu e una și aceeași persoană cu Ioano 
viei de La UTA-Ara<t și Flamura roșie 
Cluj. Dar de ce întrebați: v-a rămas 
dator ceva?...

OLOGU IO AN, REȘIȚ A. — 1) Za-
voda II e aproape restabilit de pe 
urma aeciidentului suferit la Bolo
gna și va reapare curînd în formația 
echipei C.C.A. Probabil însă că nu va 
juca în primele două etape, — 2) Ro- 
mînia a susținut următoarele meciuri 
de fotbal cu reprezentative de peste 
Ocean: cu Peru (3-1), cu Uruguay (0-4), 
cu Cuba, în 1938 La Paris (3-3 și 1-2). — 
3) Curios, dar așa e: în palmaresul nos
tru nLi figurează pină în prezent nici r» 
prrtid'ă cu Austria. Ne referim, D-me 
înțeles. Ia echipa profesionistă. fn 
schimb, am întîlnit de 3 ori e chin a 
amatcase a Austriei. Iată și rezultatele- 
li9£4, Vieaa: Austria-Rocniniia 4-1. 1932-
B'inicmeiști: Ro mini a--Austria 4-1, 19S2.
Linz: Austria^Romînia 0-1. — 4) România 
a participat la un singur turneu olln» 
pic de fotbal: cel de la Helsinki din 
19».

VUM IC DAN, BACAU. — 1) Constan
tin a jucat Ia Locomotiva-Iași,. iar Tă
tarii la Locomotiva Tumu Severin —
2. „Care este ce! msii bun portar din 
Eumpa la era actuală T*. E greu de 
răspuns. In primul rînd, nu Țiu ce oră 
arata' ceasuci Dv. acum. La mine e zece 
fără zece! Părăsind gluma, socotim că 
Tașin, Grosics, Bea€ra. Herkenrath, dar 
și Voiaescu sau Toma — de ce nu ? — 
cot figura pe lista celor mai buni por
tari din Europa. A-le^eti F**

ION POȘTAȘUL

— In finei Au aruncat și ei co
joacele șt au ieșit din hibernare.,.

(De la stingă: C, Gheorghiu. V. 
Schiopu, V. Tiță, M, Stoian, G, 
Negrea, Ghețu Velicu, D. Gheor
ghiu și N, Linca),
(Desen de N.EAGU RADULESCU)

Astăzi și mîine la bazinul Floreasca

C.S.U. Cluj—Institutul Bauman (Moscova)
Joi după-amiază, în așteptarea 

sportivilor de la Institutul tehnic 
Bauman din Moscova, am încercat o 
plăcută surpriză : din expresul de Iași 
care aducea în capitala țării lotul 
studenților sovietici au coborît, printre 
alții .două personalități ale sportului 
sovietic: jucătorul de polo Vi acest a-o 
Kurenoi și înotătoarea Valentina 
Posnxak. lată pe scurt „cărțile lor de vi
zită" : Kurenoi, component al repre
zentativei U.R.S.S., clasată pe locul 
trei la Olimpiada de la Melbourne 
și pe locul întâi la competiția deslă- 
șurată anul trecut la Zagreb, Trofeul 
Italia. Valentina Posniak: a treia îno
tătoare europeană pe 100 m fluture Ia 
sfîrșitul anului 1957. (1. Atie Voorbij- 
Olanda : 1.10-5; 2. Tina Legerberg- 
Oîanda : 1.12,8; 3. Valentina Posniak: 
1.T6.2). Posniak se tnindrește și cu 
cele două medalii de aur prinse pe 
pieptul său la Paris (J.M.U.) și Mos
cova (Jocurile sportive ate tineretu
lui).

Ne adresăm în primul rînd lui Ku- 
renoi.

— Ați văzut evoluînd pe dmanio- 
viștii d>n București Ia turneul de la 
Moscova ?

— Da. Și mi-au lăsat o bună im
presie. In afara vechilor cunoștințe, 
Zahan și Bădiță, am apreciat și pe 
Kroner, Popescu,’ Rujinschi, Oaiiță. 
In ansamblu, Dinamo București s-a 
prezentat ca o valoroasă echipă de 
club, de unde trag concluzia că tre
buie să ne așteptăm Ia o rep’ică vi
guroasă și din partea studenților din 
Cluj. Mai ales că, după crte cunosc. 
CSU Cluj a ocupat în campionatul 
dumneavoastră republican locul 2. In 
continuare, inginerul Anatolic Ove ni- 
coo. canducătortd lotului, ne-a fur 
nizat alte amănunte : majoritatea ju
cătorilor activează Ia echipa de 
categorie unională Burevestnik Mos
cova (clasată pe locul patru în 1957). 
Doar doi dintre ei sini componenți ai 
formației Torpedo Moscova. Echipa o 
vom alcătui din următorul lot : £e-

CAMPIONATUL D€ CALIFICARE
LA BOX

Joi seara, sala Ciulești, plină pînă la 
refuz, a găzd-uit ultima reuniune ce box 
conțtnd pentru finala cam pion a tu-lu i cte 
calificare seniori al orașului București. 
Surpriza palei a fost înfrîngerea Iul 
Oscar Sllbermart (Centrul școlar) oe că
tre Șt Bejan (Vulcan). Foarte disputat 
a fost meciul dintre Romeo Șerban 
(Grivița Roșie) și Const. Popa (TO.) in 
care vîrtoita a revenit dfoamovistutu). 
Iată care sînt ceilalți învingători carili- 
catr în faza de zonă: T. Dunutru (C.F-R. 
Grivița Roșie): Teodor Lucian (Semănă
toarea); p. Vizitiu (Constructorul): Ion 
Is trate (Voința MC): Trandafir Băniei 
<C F.R.-T C.r.)? Gh. Colțam (Vestitorul).

V. Dumitrescu și N. Tokacek-coresp. 
ÎNCEPE FAZA DE ZONA A CAM
PIONATULUI INDIVIDUAL DE BOX

Astăzi, ia Orașul Stalin, Craiova. Tg. 
M'irreș și Iași începe fi za de zona _ a 
campionatului individual de box. Câș
tigătorii făzefcr regionale vor încrucișa 
mănușile spre a se întrece într-o etetpă 
«upertoară.

FOTBAL LA CLUJ, OTELUL ROȘU 
Șl BAIA MARE

GLUT, 7 (prin telefon). — "-Mpete lo
cate- de fotbal Dinamo și C FJ*. s-au 
întîlnit din nou joi după-anaiază. Vi-qto-

Stringer ea cotizațiilor— 
o importanta acțiune politica

Mărirea considerabilă a ntirnânilui cte membri și statornicirea nonhri 
sistem de cotizare — care prevede că taxele de înscriere în întregime și 95 
la- sută din cotizațiile lunare intră în toaduL ccie i :.i sportiv — trans.'ormă 
cotizația într-o sursă sigură șr constantă <fe fo;:d ri pentru colectivele spor
tive. Este un aspect al problemei, dar nu cel mai important. Nu trebuie uitat 
că achitarea cotizațiilor constituie o obligație elementară a fiecărui membru 
al unei organizații de masă, o formă de menținere a leguirrii permanente 
între membri și organizație. Din acest punct de vedere privind lucrurile, 
strîngerea cotizațiilor se transformă dintr-o acțiune fican impor
tantă acțiune cu caracter politic. Aceasta cu atît mai mint cc • rin
achitarea taxelor de înscriere și a cotizațiilor restante d— ' 38,
sportivii înscriși în~ultimele luni devin de fapt membri r.i U.C.F.S.

Ne amintim de o vreme, nu prea îndepărtată, cînd multe c- ra
portau existența unui număr impresionant de membri, cu carnet i't 1 ți 
trecuți riguros în evidențe, din care însă nici jumătate nu cotiza.: - x-
zitate firească ne-a făcut într-o vreme să întreprindem o „anchetă" rto-
dul activiștilor fostelor asociații, ai fostelor comitete locale ale C.C.F.S. = al 
sportivilor fruntași din citeva discipline sportive. Rezultatul a fost for.-te... 
interesant: marea majoritate a activiștilor fostelor asociații sau orgar.e 1 3e 
ale C.C.F.S. nici nu erau membri ai vreunui colectiv sportiv, iar cei mai 
multi dintre sportivii fruntași uitaseră pur și simplu cînd și-au plătit aitimB 
oară cotizația. Este clar că astăzi nu este permis să se mai ajungă la • 
astfel de situație. Dar pentru aceasta este necesar ca acțiunea de strîr.gere 
a cotizațiilor să părăsească aspectul formal pe care-I avea îu trecut și să 
capete acel conținut politic pe care trebuie sări aibă o asemenea acțiune intr-a 
organizație de mase.

Tată de ce consiliile colectivelor sportive nu trebuie în nici nn caz să 
se limiteze în a da ,,sfoară" că s-a început strîngerea cotizațiilor și să treacă 
apoi la încasarea lor. ci, folosind toate mijloacele care le stau le dispoziție să 
desfășoare, o vîe acțiune propagandistică și agitatorică, transformînd strta- 
gerea taxelor de înscriere și a primelor cotizații de membru în U.C.F.S. în- 
trun eveniment în viața colectivelor sportive recent reorganizate. Și este 
foarte recomandabil ca, odată cu aceasta., colectivele sportive să organizeze 
și primele competiții pe plan loca! în care să tie angrenați membrii U.C.F.S. 
posesori ai carnetului provizoriu și cu cotizația la zi.

Iar întreaga activitate tu jurul acestui obiectiv să se desfășoare sate 
lozinca ce trebuie cît mai curînd transformată în fapte:

FIECARE MEMBRU AL U.C.F.S. — CU COTIZAȚIA LA ZI.

bedev (maestru al sportului), Bortsov, 
Kuznețov, A'exeeo, Viaceslao Kurenoi,
(maestru al sportului), Vladimir Ku
renoi, Egorov, Kocetkoo, Musaikin 
(maestru al sportului).

Pentru probele de înot, în afară de 
Posniak au mai făcut deplasarea:

Programul : azi, de la ora 19: 
concurs de înot în cinstea zilei de 
8 Martie, (participă și înotătoarele 
sovietice), demonstrație de înot 
artistic ; ora 20,30: CSU Cluj—Insti
tutul Bauman din Moscova ; miine, 
de la ora 19: meci de polo între 
două selecționate de juniori ale 
Capitalei, ora 20; CSU Cluj,—In
stitutul Bauman din Moscova.

Marina Hlebnikova (1.12.0 pe 100 m 
1 iber) .Lelia Moskaleț (1.23.0 — ,100 

m. spate), Tamara Poliakova (1.27.0 
100 m. bras), Vsevolod Tarasov 
(1.08.6—100 m. spate), Grigori Ki
selev (2.34.0—200 m. fluture).

----------------------- ;---------------'•Mine vor fi cunoscoiți primii finaliști 
ai campionatului republican de ciclocros

Mîine, în Capitală și în diferite 
centre sportive din țară, se desfă
șoară faza regională a campionatu
lui republican de ciclocros pe 1958. 
Cu acest prilej, vor fi cunoscuți o 
bună parte din finaliștii campiona
tului, care se vor taliltri duminică 
23 mantie la Cluj- Restul finaliștilor 
vor fi desemnați duminică 16 mar
tie. cînd se termină faza pe regiuni.

La concursul de la Cluj vor lua 
parte primii 20 cicliști clasați în 
faza regională București și campionii 
de regiuni. Excepție fac regiunile : 
Stalin, care participă cu primii 3

ria a revenit dlnarnoviștilor care au 
cîștigat cu 5-9 (S#) prin getti-rtte- mar
cate de Szakacs I (3). Eftirreie și Mihai. 
(Emil Bocoș — coresp.)

OȚELUL TtO>U, 7 (prin tetefeo). — 
Echipa locală Metalul, care activează în 
categoria C, a întâlnit formația Înainte 
Cawansebeș. Metaluiâ a învins cu 7-1 (5r-l).

(Ronwlns și corespondenți)
BAIA MARE. 1 (prin telefon). — Joi 

s-au disputat jocurile: Minerul I — Mi
nerul jtiniori 8-0 (2-C% Chimistul — Di
namo 1-9 (1-0) și CS Valea Iui Mlhai — 
Victoria (fost Progresul) S. Mare 2-4 
(0—2). (V. Sasaran, coresp.)

CONCURS DE NATAȚIE
Mâine dimineață bazinul acoperit Flo- 

reasea găzduiește de la ora 9.39 a doua 
competiție de înot organizată de Direc

C.S.U. Cluj va alinia formația : Mân 
fler—Danciu, Bogdan—Tamas—Szabo,
Doleanu, Magyar. Rezerve : Maxim. 
Csuros.

CEZAR DANCIU (C.S.U, Cluj)

clasați. Ploești, cu primii 2, și Cluj 
cu primii 5 clasați. Excepția a fost 
determinată de faptul că, în regiu
nile mai sus notate, activitatea c'cti- 
stă cunoaște o dezvoltare dim ce ia 
ce mai mare. Astfel fiind, la CJuj 
vor evolua peste 40 dintre cei mai 
valoroși ciclocrosîștt de pe întreg 
cuprinsul țării.

La București, faza regională se 
desfășoară prin Parcul Libertiți' Ș* 
împrejurimile acestuia. Plecarea la 
ora 10,30 din fața liceului Gh. Șrxai 
< calea Ser ban Vodă).

ția de educație fizică din Ministerul 
Invătămîntuliui.
ȘCOALA DE ARBITRI LA VOLEI

Cctnisia orășenească de volei Bucu
rești organizează o școală de ait-itri de 
voter. înscrierile se fac pînă Ia 15 mar
tie U U.C.F.S. București, str. Vasile 
Alecsandri nr. 6.

PROGRAMUL MECIURILOR DE 
VOLEI DLN CAPITALA

Prima etapă a returului campiona
tului masculin de volei programeaEa în. 
Capitală două partide: i.T.B.-.Antefa A- 
Kid și C C.A.-Victoria Baeurești. Ambele 
se vor disputa mîine dimineață în sala 
Floreasca îneepînd de la ora &

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE 
A CAMPIONATULUI

DE RUG Bl
Frima etapă a campionatului repu

blican de rugbi programează mime 
în Capitală și în țară următoarele 
meciuri: BUCUREȘTI: Dinam-o — 
C-S-A. Ptoești (Stadionul Tineretu
lui. teren II, ora N), C.CJk.—Șkia>a 
I.MJF. (Stadionul Tineretului, teren 
IV, ora 11.30), Progresul — P.T.T. 
(teren Progresul, ora 15). TASI: 
C.S-.U. — Loeomoîiiva Gr. ReVe. TI
MIȘOARA; C.S.U. — I.C S.P.C.



O veste bunjj. înaintea Criteriu ’ui Mondial
—... ..... .  ....................................................... -

Olga Orban din nou în formă
SIBIL 7 (prin telefon de la trimisul 

nostru). Cea mai importantă probă 
consumată în ultimele zile este cea 
de floretă junioare categoria I care 
a consacrat-o pe Olga Orban — pen
tru a cincea oară consecutiv I — 
campioană a țării. Desigur, victoria 
Olgăi Orban nu este o surpriză, dar 
maniera în care ea a luptat și cîști- 
gat a entuziasmat întreaga sală, 
spulberînd pesimismul care cuprin
sese pe unii cu privire la șansele ei 
la apropiatul Criteriu Mondial al ti
neretului. Joi, Olga a luptat cu ma
ximum de 
studiat de

efort și de concentrare, a 
pe margine fiecare fina-

OLCA

cînd a
orice
a-i da o lovitură

intrat pe
încercare a

listă. Iar 
spulberat 
selor de 
Și a reușit: în tot concursul nu a 
primit decît 6 tușe 1

In afară de Orban, această finală 
a confirmat dreptul Măriei Lutzki de 
a apăra culorile țării Ia Criteriul 
Mondial și a evidențiat valoarea ri
dicată pe care a atins-o fînăra Tlo- 
retistă bucureșteană Valeria Luttman.

Iată rezultatele probei de floretă 
junioare cat I: 1. Olga Orban (Pro
gresul Cluj) 7 v.: 2. Maria Lutzki 
(Stăruința Satu Mare)' 5 v.; 3 Va
leria Lirttmaa ($c. Sp. Tin. Buc.) 5

ACTIVITATEA LA ȘAH
Primele mtilniri

in turneul de la Sinaia
a avut ioc la Sina'aMiercuri seara

tragerea la serți pentru stabilirea or- 
dinei pe tabel a participanților Ia tur
neul maeștrilor. Rezultatul: 1. Rei-
cher, 2. Pavlov, 3. G. Alexandrescu,
4. Voicujescu, 5. Crețulescu 6. Ghi- 
țescu, 7. Halic, 8. Negrea, 9. Drimer, 
10. Stanciu, 11. Soos. 12. Szabo, 13. 
Radovici, 14. Mtitefu, 15. Partos, 16.

, Ciocîltea.
Prima rundă desfășurată joi, a fur

nizat partide strînse. Maestrul Voicu- 
lescu, care își face reintrarea după o 
perioadă, de absentă din concursuri, 
a debutat nefavorabil fiind învins de 
Radovici (cu negru) după o partidă 
pozițională.

Două remize cu aspect dderit. Pe 
cînd rn partida Pavlov—Partos șan
sele au alternat sub focul unor atacuri 
și contraatacuri vii, Ghițescu și Soos 
att remizat la mutarea 20, dună un 
joc fără istoric.

★
Alte rezultate din prima rundă : 

Alexandrcscu-Mitftelu 0-1 (45 mută
ri) ; 1 lalic-Stanciu 0-1 (38). In par
tidele întrerupte Crețulesctr-Szabo 
•și Negrea-Drirr.er, negrele au avan
taj. Reicher și Ciocîltea au .amînat 
partida lor..

Vineri seara s-a jucat runda a 
2-a: Soos-IIalic ‘/jP/j (-22), Szabc- 
Ghițulescu 0-1 (40), Mirilelu-Voiau-
lescu 'A-'/i I33)- Resipl partidelor 
s-au întrerupt.

V. Zbîrcea—ccre^podent

Start
in turneul feminin

din Capitală 
îi îrrvidiau fără 
Sinaia, martoriicei din

celor mai buni jucători 
tradiționalul „Turneu al 
primesc... o compensație.

Iubitorii de șah 
care în aceste zile 
îndoială pe 
confruntă rri 
ai țării în 
maeștrilor",
Și la București începe un turneu de 
șah. Este vorba de concursul dotat 
•cu „Cupa 8 Martie", care — cu 
excepția ’Măriei Pogorevici — adu
nă la start cele mai bune șahiste 
ale țării. întrecerea prezintă o deose
bită importanță nu numai prin pris-' 
ma posibilității cuceririi frumosului 
trofeu oferit de Federația Romînă de j

Bachmuller
7. Alexan-

Ploești) 
(Progresul

v.; 4. Otilia Vadnay (Stăruința Satu 
Mare) 3 v.: 5 Anemarie Neuhrirer 
(C.C.A.) 3 v.; 6. Crista 
(Voința Or. Stalin) 2 v.; 
urina Vasilescu (Victoria 
2 v.; 8. Iudith Kapdebo 
Cluj) 1 v.

o învingătoare neașteptata

Proba de floretă junioare categoria 
a Il-a (14—16 ani) s-a scldat cu o 
surprinzătoare victorie a c'lujencei 
Marta Hintz care a întrecut-o pe ma
rea favorită a probei, eleva Școlii 
Sportive de Tineret din București, 
Oprita Dragalina. Concursul micilor 
floretiste a avut în general un nivel 
bun, promițător. Rezultate : I. M. 
Hintz (Pr. Cluj) 7 v.; 2. O. Draga
lina (ȘST Buc.) 6 v.: 3. I. Popp (St. 
S. M.) 4 v.; 4. A. Sicbet (Pr. Ora
dea) 3 v.: 5. M. Jojika (Textil Lugoj) 
3 v.; 6. A. Ene (ȘST Buc.) 2 v.; 7. 
M. Georgescu (Victoria Ploești) 2 v.f 
8. E. Packo (Voința Cărei) 1 v.

UN CIȘTIGĂTOR FARA GLORIE

Ștefan Haukler, component al echi
pei da diviz'a A Stăruința Satu Mare, 
trăgător cu experiență și valoare, 
bine dezvoltat fizicește, nu avea ce 
căuta în proba floretiștilor de 14—16 
ani. In loc să concureze alături de 
juniori de cat. I, pentru a se putea 
aprecia în mod just nivelul său înain
tea Criteriului, el a preferat să alerge 
după o victorie ușoară în concursul 
celor mici, la a căror limită supe
rioară de vîrstă se și află. Prea si
gur pe el, a cucerit cu greu titlul, 
după baraj. Rezultate: 1. Haukler (Șt. 
S. M.) 6 v. după baraj: 2. Gh. Costin 
(Voința Cărei) 6 v. d. bar.: 3. Fr. 
Boga (Știința Tg. Mureș) 5 v.: 4. 
Se. Csipler (Șt. S. M.) 4 v.: 5. A. 
M'ronov (Craiova) 3 v.; 6. M. Tiu 
(Șt Buc.) 2 v.-. 7. M. Popescu (ȘST 

Buc.-) 1 v.; 8. S. Weber (FI. r- Sibiu) 
1. v.

RENATO 1UESCU

note
are înain- 
verificarea, 

jucătoarelor

Șah și a obținerii unei 
candidat-maestru. Turneul 
te de toate drept scop 
stadiului de pregătire al 
noastre fruntașe, împrospătarea cu
noștințelor teoretice, fiind totodată un 
prilej de selecție în vederea viitoare 
lor confruntări pe plan internațional.

Aseară aavutloc tragerea la sorți 
care a dat următorul rezultat: 1. 
Gogî'nea, 2. Teodorescu, 3. Manoles- 
cu, 4. Goian, 5. Iliescu, 6. Nicolau, 
7. Giurolu, 8. Desmireanu, 9. lones- 
cu, 10. Reicher, 11. Diaconescu, 12. 
Simu, 13. Tzitron, 14. Filipescu.

Astăzi, în sala Băncii de Investiții 
din str. Doamnei nr. 4 (orele 17) 
se desfășoară prima rundă.

„Copilul minune" al șahului american 
o piesă în mîna afaceriștilor șahului

Galeria „copiilor minune" ai șahului o asimilează cu 
s-a îmbogățit cu un nume nou. Ro
bert (Boby) Fisher cîștigă la 14 ani 

"campionatul Statelor Unite, întrecînd 
o serie de maeștri consacrați in arena 
șahului mondial:' Reșhevstu, Bisguep, 
Mednis, Lombardi, . 'Șhenwiiț, iDeriker 
și alții. Fenomenul/ deși nu este Ine-- 
dit, merită să fie 'subliniat fiind prin 
prisma rczullalului sportiv unul din
tre oe e mai remarcabile

Istoria șahului cunoaște multe cazuri 
de măiestrie precoce. Cu o jumătate 

<de veac în, urmă, Eapahlanca deve
nea campion al . Cubei la vîrsta de 
13 ani, iar cinci ani mai tirziu pro
ducea o nemaiîhtilnită senzație ocu- 
pînd primul loc la mdrele ’turneu de 
la San Sebastian (1911) înaintea tu
turor stelelor. șahiste ale vremii. Și 
Alehin, la timpul său, uimise lumea 
prin maturitatea șahistă pe care o de
monstra încă din anii copilăriei. Vii
torul campion al himii avea 16 ani 
cînd, în 1909, la Petersburg cîștigă 
turneul de amatori pe întreaga Rusie. 
Ca să nu mal vorbim de Boris Spas
ski, un alt fenomen de mari propor
ții, șahistut oare la 16 an juca in 
turnee de primă mărime-, primind ti
tlul de maestru internațional.

Boby Fisher a învățat jocul de șah 
la frageda vîrstă de 6 ani, avînd ca 
primă parteneră pe... sora sa. Doi 
ani mai tirziu, Boby începe să a- 
corde atenție teoriei jocului pe care

sport este abia la început 
țară care a scuturat de

care însoțesc tot mai des 
lor în arena jnternațio-

că 
Și 

bucură de o bineme- 
internațională.

meniul politicii _____ _
și îndeosebi .ai luptei pentru 
și colaborare între popoare.

cricket, tenis 
In ultimul 

pe drumul

La Moscova, pe stadionul Dinamo. echipa indiană East Bengal Club 
primește buchete de flori din partea fotbaliștilor formației sovietice Tor
pedo Meciul, care a urmat a luat sfîrșit cu un rezultat de egalitate :

O atenție deosebită se a- 
școli, pregătirii 

cadre specializate de antrenori 
instructori, amenajării bazelor 
terenurilor sportive. Nu-i• mul- 

vreme de cînd o serie de antre
nori sovietici, cehoslovaci, maghiari 
au vizitat India făcînd interesante 
schimburi de experiență, susținînd 
cursuri de pregătire și instruind 
viitoarele cadre de specialiști spor
tivi aii Indiei. Roadele acestei cola
borări prietenești încep să se vadă 
tot mai mult în rezultatele mereu

de masă ș.a.
timp pași importanți 

progresului fac atleții. 
voleibaliștii, gimnaștii, jucătorii de 
fotbal. ~ '
cordă sportului în 
de 
si

INDIA — țară cu milenare tra
diții istorice, artistice și culturale 
— se poate mîndri cu o activitate 
sportivă nu mai puțin veche. Pînă 
în zilele noastre s-au păstrat neal
terate — străbătînd veacurile — 
sporturi naționale hinduse cum ar 
fi frumosul și spectaculosul joc kab- 
badi, care a fost demonstrat cu 
prilejul Festivalului de la Moscova.

Dar în India se bucură de o 
mare popularitate și sporturile așa 
zise moderne, față de care tine
retul marii țări asiatice manifestă 
deosebit talent și aplicație. Nu-i 
lipsit de interes să arătăm că — de 
pildă — echipa de hochei pe iar
bă a Indiei a fost cîștigătoarea in
variabilă a turneelor olimpice, 
tenismenii indieni Kummar 
Krishnon se 
ritată faimă 
de altfel si

Interviu-fulqer cu VACLAV BUBNIK 
despre actualitatea în hochei

De peste 100 de ori internațional, participant la 6 campionate 
mondiale, timp de 9 ani consecutiv cu echipa sa Vitkovici Zelezarny 
în primele trei locuri ale campio natului Cehoslovaciei, 1,89 m. înăl
țime,. 94 kg., blond, ochi albaștri, carură atletică, lată, creionat, por- 

cehoslovac Vaclav Bubnik, care a însoțit 
reprezentativa R. D.G. în calitate de antrenor. Un 

de la 
ultiTna oară

tretul celebrului hocheist 
la București 
amănunt în plus: Bubnik purta la
Cortina d'Ampezzo, unde acum doi 
onoarea naționalei cehoslovace de

Prima noastră întrebare a fost fără... 
menajamente: „Cine va ciștiga cam. 
pioiiaiul mondial

— Pentru a da un pronostic cu șan
se de reușită — a început Btrbrnk — 
trebuie să cunoști bine diferențele care 
există între un campionat mondial și 
întîlnirile obișnuite înter-țări. Mon
dialele sînt un adevărat „maraton" 
hocheistic, în care spectacolul este sa
crificat în favoarea 
decisă de nervi. Se 
ță, meciurile sînt 
rezistă mai mult
Rezultatele înregistrate pînă acum la 
Oslo par să ușureze pronosticul. Se 
pare că de data aceasta canadienii au 

linei lupte, adesea 
joacă în mare for- 
epuizante și cine 
cîștigă, de obicei.

o surprinzătoare u- 
succese ti ztmbescșurință. Primele

in 1956, cînd Fisher ocupă locul IV 
la campionatul deschis al S.U.A. și 
primul loc la campionatul de juniori. 
•Niciodată pină acum acest titlu nu 
revenise unui ,șMst in virslă de 13 
ani.

Geografia turneelor la care ia parte 
Fisher se lărgește tot iiTai mult. El 
susține un meci de. două part de cu 
fostul campion al lumii .Max Euzve 
(scor —ll/£), începe să repurteze 
succese convingătoare în fața primi- 

șahiști ai continentului american.lor

Treptat, jocul său capătă profunzime 
și siguranță. 1957 aduce lui Fisher 
consacrarea mondială. El obține locul 
I la campionatul deschis al S.U.A. 
(în absența lui Reshevski și Ewans) 
apoi, în primele zile ale acestui an, 
el devine campion al Statelor 
Unite, ciștigrnd un turneu la care nu 
a lipsit nici unul din marii jucători de 
peste ocean.
Boby Fisher 
interzonal de
Iugoslavia’).

Fără îndoială că performanțele spor
tive ale acestui copil provoacă res- 

Alături de Reshevski, 
s-a calificat Ta turneul 
la Portoroje (R.P.F.

mai bune ale sportivilor indieni, în 
succesele 
evoluțiile 
nală.

Marele 
în India, 
curînd jugul înrobitor al colonialis
mului. Dar primele semne sînt îm- 

butonieră insigna 11.0. 
ani a apărat pentru 
hochei.

reușit să mobilizeze în 
mai bune forțe, chiar 
fesioniștilor (reatnatorizați în acest 
scop) și au mare ambiție să recîștige 
tithil. Calculul hîrtiei îi indică deci pe 
canadieni Pentru titlul european, în 
schimb, întrecerea este foarte strînsă 
și meciul egal reușit de cehi cu so
vieticii a complicat și mai mult lupta".

Ne amintim că am citit undeva c 
declarație a jucătorului canadian Ma
ckenzie, care afirmă că „împotriva so
vieticilor și a cehilor trebuie să jucăm 
altfel". Cerem lămuriri lui Bubnik.

— Cehii și în ultimii ani sovieticii, 
prin brusca lor afirmare — spune a- 
cesta — au adus elemente noi în ho- 

echipa lor cele 
din rîndul pra

trecut

in jurul ti- 
reporteri il 
intrebindu-l 
puțin) „cîți 

ajungă cam-

pect și adm'rație. Ele nu au 
neobservate nici in presa de peste o- 
cean care, avidă de senzație, a făcut 
un fam-fam extraordinar 
norului campion. Mulți 
intervievează pe Fisher 
{răci mai mult nici meu 
ani îi sînt necesari ca sa 
pion al lumii?" Iar președintele clubu
lui de șah -Mahhatan — al cărui mem
bru este Fisher — a declarat că „aseme
nea talente apar ja 100 de ani o dată“. 
Nu merită să pierdem limpid -t/țucind 
argumente care il contrazic'. Mai sem
nificativ ni se pare faptul că „un ta
lent care apare la 100 de ani odată" 
este lăsat la voia întîmplării, este"for
țat să colinde in lung și lat America, 
susținînd lungi și obositoare simulta
ne sau partide de exhibiție pentru a-și 
întreține o mamă bolnavă și nevoiașă. 
Și este dureros șă vezi cum un mae
stru în minuirea pieselor de. șah devi
ne un umil pion pe tabla feluritelor 
combinații financiare ce se fac pe 
seama talentului său.

Involuntar ne vine în m'nte o întim
plore asemănătoare. Cu mulți ani in 
unriă, lumea șahistă asista la apariția 
unui alt „copil minune". Sammy Res

hevski străbatea atunci țările lumii 
susținînd simultane de la vîrșta de 6 
ani. începutul drumului șahist al lui 
F'sher aduce mult cu acela al unui 
alt pretendent la Titlul suprem care 
s-a ratat în lumea lipsită de scrupule 
a sportului profesionist. 

bucuratoare și nu trebuie prea mult 
optimism ca să-ți dai seama că în 
viitorul apropiat India va juca și 
pe plan sportiv un rol important 
în lume, așa cum îl joacă în do-, 

politicii internaționale 
pace 

chei. Canadienii sînt fiecare tehnicieni 
excelenți, maeștri recunoscuți ai cro: 
sei și patinajului, dar abuzează de jod 
individual. Sovieticii prin jocul loî 
colectiv și în viteză, iar cehii cu fan^ 
tezia combinativă, au arătat tin alt 
fel de hochei, mai aproape de corn 
cepția modernă. Un mic exemplu. Astăzi, 
driblingul nu mai poate fi metodă prin
cipală de acțiune, ci numai element 
ajutător și pasele în viteză valorează 
mai mult decît un dribling oricît de 
spectaculos. Iată de ce canadienii, după 
ce timp de jumătate de secol au fost 
profesorii necontestați ai europenilor, 
au acum de învățat și de ta aceștia, 
chiar dacă pe gheață rămîn victorioși.

Pentru încheiere, am propus o reîn
toarcere de la Oslo Ia București... „Ce 
ne puteți spune despre turneul la care, 
aii luat parte 7".

— O organizare foarte bună, jacuri 
frumoase și revelația unor hocheiști 
romîrri în formă mai bună decît ne am 
fi așteptat, dat fiind lipsa lor de' an
trenament. Viteza și buna condiție fi
zică a romînilor au suplinit oarecum 
deficiențele tehnice și tactice. Ou inoul 
patinoar artificial 
de a se pune la 
privință,

I-ain mulțumit 
și, firește, i-am urat ca foștii lui coe? 
ch.pieri să devină la Oslo .campioni 
europeni 1

ei au o bună ocazie 
punct și în această

Iui Vaclav Bubnik

Actualități
s o o ie tic q

n In Capitala U.rCS.Ș. au avid loc 
întrecerile celor mai buni scr'îmeri ai 
Uniunii Sovietice. In proba de flo
retă femei campioana mondială A. 
Zabelina s-a clasat pe locul III fiind 
întrecută de A. Ponomareva și E. 
Jitnikova. întrecerea masculină a luat 
sfîrșit cu victoria aștept.tă a lui Marc 
Midler, urmat <k Jdanovici . și Bot- 
vinjk.

■La Soci a venit primăvara și 
odată cu ea au poposit aici echipele 
de fotbal ale maeștrilor care-și de- 
săvîrșesc pregătirile în vederea înce
perii campionatului. Primii au sosit 
fotbaliștii de la Zenit Leningrad, care 
într-un meci amical cu dinpmoviștii 
din Tbilisi au cîștigat cu scorul de

1—0. In scurt timp sînt așteptate și 
alte formații fruntașe ale fotbalului 
sovietic: Dinamo Moscova, Spartak, 
Torpedo, Lokomotiv.
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Campionatele europene de tenis de masă

Au început întrecerile individuale
' Campionatele mondiale de hochei

BUDAPESTA 7 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru special).

Deși în cadrul întrecerilor indivi
duale nu erau prevăzute partide prea 
interesante pentru joi, prima lor zi, 
publicul sportiv budapestan a arătat 
un interes remarcabil și pentru aces
te întîlniri. Este de altfel și firesc, 
pentru că în campionatul pe echipe 
aproape nici un jucător sau jucătoa
re nu a rămas dator față de... în- 
frîngere, pînă și ,.imbatabilul” Berc- 
zik trebuind să se plece în fața dîr- 
zeniei sovieticului Paskiavicius, și 
fumizînd una dintre marile surprize 
ale competiției. Doar Ann Haydon 
n-a avut încă ocazia să guste din 
cupa înfrîngerii. Acesta a fost as
pectul general al confruntării echi
pelor europene și de aceea îî dă
deam dreptate, cu ocazia unei dis
cuții, redactorului de specialitate a' 
„Nepsport“ ului, Szekeres. cate spu
nea că aci la Budapesta a fost evi
dent progresul multor reprezentative 
de pe bătrînul continent, sensibi'a 
echilibrare a forțelor.

Deci, interes și curiozitate încă din 
prima zi a „individualelor”. Dar, 
curiozitatea nu a fost satisfăcută în 
prea mare măsură pentru că surpri
zele, marile surprize n:au apărut 
încă. In turneul masculin reprezentan
ții noștri au trecut de primele ho- 
puri doar în parte. In primul tur 
Reiter a întrecut pe Muller (R.P.U.) 
cu 3—0 și Harasztosi pe Dolînar cu 
3—2 (—12. —19, 14, 13, 12). Acesta 
din urmă a sosit în localitate exact 
în ziua meciului și tocmai cînd 
Harasztosi se pregătea să cîștige 
prin neprezentare, și-a făcut apari
ția. Zaharia Bujor și Pesch au pier
dut însă chiar din primul tur. Bujor 
la Sivacev (R.P.B.) cu 0—3 iar 
Pesch la Caffiero (Franța) cu 1—3 
(—18, 13, —12, —17), care l-a contrat 
deseori și l-a jucat, In general, cu 
mingi scurte, tăiate, lîngă fileu. In 
turul doi, Ganfner întrece pe Amou- 
retti (Franța) cu 3—1 (15. —18, 17, 
17). după atacuri bine dirijate și 
susținute, iar Reiter depășește pe 
Franic (R.P.F.I.) cu 3-0 (7, 13. 8), 
lutndu-și astfel revanșa după înfrin 
gerea din toamna trecută de la 
Belgrad In schimb. Harasztosi pier

de la Fbidi în trei seturi (—20, —13. 
—11), nerezistînd decît în primul 
set în care a și condus cu 20—19. 
De asemenea, Bottner este întrecut 
de campionul junior iugoslav Jazvic 
cu 2—3 (—19, —17, 18, 17, —18) 
deoarece în seturile pierdute a ju
cat moale, liftat, neîncercînd prea 
multe mingi decisive- Alte rezultate 
mai importante ale primelor două 
ture: I: Saunoris (U.R.S.S.) — Ke
nnedy (Anglia) 3—2, Freundorfer 
(R.F.G.) — Markovic II (R.P.F-I.) 
3—I; II: Berczik (R-P.U.) — Pas
kiavicius (U.R.S.S.) 3—0. Keller
(R.F.G.) — Roothoof (Franța) 3—2. 
Larsen (Suedia) — Leach (Anglia) 
3—0, Hanschman (R.D.G.) — Vo- 
grinc (R.P.F-I.) 3—1, Markovic I
(R.P.F I.) — Schneider (R.D.G )
3—2 Sido (R.P.U.) — Agopian
(U.RS.S.) 3—0.

Reprezentantele noastre au debu
tat direct în turul doi și doar Tom- 
pa a fost învinsă de LanfoscuO—3

In rest: Pitică — Mathe (R.P.U.) 
3—1, Folea — Tereczic (R.P.F.-L) 
3—1. Zeller — Rom-anaskaize 
(U.R.S-S.) 3—0, Gavrilescu — Ko
vacs (R.P.U.) 3—2. In turul trei 
însă, două dintre romînce n au mai 
obținut nota de trecere. Este vorba 
de Catrinel Folea, care a pierdut la 
Tegner cu 0—3 și Geta Pitică în 
fața redutabilei Ann Haydon 0—3 
(—14. —19. —17). Remarcăm totuși 
că Pitică a condus jocuri și mai 
ales a avut avantaj în toate seturile 
dar nu și suficientă încredere în 
forțele sale, părînd că ar avea un 
comp’ex de inferioritate în fața par
tenerei sale. Celelalte romînce au 
trecut cu succes și oategoric de 
adversarele lor: Zeller de Kruoova 
(R. Ceh.), Gavrilescu de Pfut
(R P F.I.) și Rozeanu (care a intrat 
direct în turul III) de Rook (An
glia): 3—0.

★
LA INCHIDEREA EDIȚIEI: UL

TIMELE REZULTATE: SIMPLU BĂR
BAȚI: (Tur (II) Gantner — Freun
dorfer 3—1 (19, 13, — 19, 18); Rei
ter — Larson 3—1 (15, — 12, 9. 14)-

Optimi de finală: Gantner — Gyetvay 
1—3 (— 17, — 19, 19,-15) (Gantner 
a jucat la mai puîin de V2 oră de la 
terminarea meciului cu Freundorfer): 
Reiter — Bubony 3—0 (11, 9, 20). 
Astfel, Reiter s-a calificat printre pri
mii 8, pentru sferturile de finală. Iată 
în ordinea tabloului pe cei ,.8“: Berc
zik (b. Sodelmayer 3—0), Reiter, Ha- 
rangozo (b. Foldi 3—0), Stipek (b. 
Arndt 3—1), Gyetvay. Halasz (b. Han
schman 3—2), Melstrom (b. Wegrath), 
Vihnanovski (b. Sido 3—0!)-

SIMPLU FEMEI, optimi de finală 
(în ordinea tabloului): Haydon — 
Marosvolgy 3—0. Kerekes — Mendel- 
ne W O., Mosoczi — Tegner 3—0, 
Zeller — Jones 3—0 (11, 20, 16),
Koczian —Gavrilescu 3—1 (— 17, 11, 
17, 19), Rowe — Collins b. Elliot ’
3—0, Farkas — Lantos b. Sarvas 
3—1, Rozeanu — Ujlaky 3—1 (11. — 
23, 4, 17). DUBLU BARBAȚl Gant- 
uer. Harasztosi b. Vogrinc, Hrbud 3—0 
și Wegrath, Zankl 3—0, calificîndu-se 
fh „sferturi” (împotriva Gyetvay, Csen- 
del). De asemenea Reiter Bottner b. 
Farkas, Hamori 3—0, Polakovic, Miko 
3—0 și Harangozo, Dolinar 3—2 (în 
sfert întîlnește pe Melstrom, Larson)- 
DUBLU FEMEI: Rozeanu, Zeller, b. 
Tegner, Petterson 3—0, și Marosvolgi, 
Karpati 3—1, iar Pitică, Folea b. Cio- 
vic. Nicotic 3—0, și Rodel, Mittelstedt 
3—1. La fel, ambele dubluri romîne 
s-au calificat în sferturi de finală unde 
vor întîlni pe Terecik. Plut și respec
tiv pe Haydon, Rowe.

C. COMARNISCHI

In cadrul campionatelor mondiale de 
hochei pe gheață s-au desfășurat joi trei 
înltîlniri. In primul joc, echipa Uniunii 
Sovietice a întîlnit reprezentativa Po- 
roniei. Victoria a revenit hocheiștilor 
sovietici cu scorul de 10-1 (3-0, 5-1, 2-0).

In al doilea meci s-au întîlnit echi
pele Canadei și Suediei. In prima re
priză hocheiștii canadieni au manifes
tat o netă superioritate, înscriind de 6 
ori. In repriza secundă, suedezii au în
ceput să joace mult nai bine, lucru 
care a enervat pe adversarii lor. Cana
dienii au început să practice un hochei 
brutal care a degenerat în bătaie. De 
multe ori, canadienii au rămas cu trei 
jucători pe gheață însă suedezii jucînd 
prea defensiv n-au știut să profite de 
această suoerioritate. in timpul meciu
lui jucătorii canadieni au fost eliminați 
de 14 ori în timp ce suedezii numai de 
4 ori. Scor final: 10-2 (6-0. 1-1, 3-1) în 
favoarea Canadei.

U’timul ioc a opus echipele Cehoslo
vaciei șî S.U.A Jucătorii cehoslovaci 
au avut inițiativa și au condus la un 
moment dat cu 2-0. A ..intervenit” 
anoi arbitrajul părtinitor al perechii 
Ahlin (Suedia)-Clancy (Anglia), care a 
dezavantajat de multe ori pe hocheiștii 
cehoslovaci Aceștia au jucat prudent, 
pentru a nu fi eliminați, terminînd la 
egalitate; 2-2 (1-0, 1-1 0-1).

In primul meci de ieri, echioa Sue
diei a întîlnit reprezentativa Poloniei. 
Tn prima repriză hocheiștii polonezi 
au făcut față atacurilor suedezilor, 
apoi însă, depășiți au pierdut cu sco
rul final de 12-2 (2-1 6-1. 4-0).

In al doilea joc. reprezentativa Ca
nadei a învins echipa Cehosjovaciei 
cu scorul de 6-0 (2-0. 0-0, 4-0). Au
înscris: Goslin (2). Gagnon (2), Sinden

Clasamentul:

Hotărîri ale congresului Federației 
internaționale de hochei

In cadru! lucrărilor congresului Fede
rației internaționale de hochei pe ghpațW 
(L.I.H.G.) care s-a ținut la Oslo, preșe
dintele federației, J. F. Ahearne. a pro
pus schimbarea sistemului de disputare 
a campionatelor mondiale după cum ur
mează: Campionatele să se desfășoare 
pe trei grupe. Grupa A: Numărul parti- 
cipanțflor să fie de 5 care să joace 
sistem turneu. tur-re*ur. Participă 1 
echipe europene si 2 de peste ocean, 
sau 4 europene si 2 de peste o^ean. 
sau 5 europene. în ordinea clasării la 
ultima ediție a câmpie natelor Grupa B: 
în care să participe un număr de 1 e- 
chipe care să joace un singur tur Grape 
C (tineret): în care să joace ecripeăe 
mai slabe și cu jucători pînă la anL 
Meciurile din grupele A și B să se de»» 
fășoare în aceeași țară, iar mecturDe 
grupei C în altă țară.

Ultima propunere a fost acceptată 
astfel că în anul 1959 vor avea loc la 
Vai șo vi a campionatele mondiale pentra 
echipele de tineret (pînă la 20 ani). Fe
derațiile din U.H.S.Ș^ Canada. Suedia, 
Cehoslovacia, R.P. Chineză, R-D. Ger
mană și altele au anunțat că vor înscrie 
e-cbipele lor la această competiție-

Campionatele mondiale 
de schi de la Lahti

întrecerile pentru titlurile de cam
pioni ai lumii au continuat cu proba 
de 10 km. femei. Un succes remar
cabil au obținut schioarele sovietice. 
Valentina Kolcina a ocupat primui 
Ioc cu 44:49,0 urmată de compatrioa
ta ei Liubovi Kozîreva cu timpul de 
45:28,2 și fin’andeza Ranonen cu 
46:02,8.

Cu o mare surpriză a luat sfîrșit 
proba de ștafetă 4X10 km. Pe pri
mul loc s-a clasat Suedia care a în
trecut marile favorite U.R.S-S. și Fin
landa. Finlanda a avut ki formație

Astăzi începe la Moscova

MAREA ÎNTRECERE

doi campioni mondiali (Hakulinen și 
Heuielainen) și s-a clasat pe locul 
III. Pentru primul loc, lupta s-a dat 
între echlpe-e Suediei și U.R.S.S. 
Ștafeta suedeză alcătuită din Jern- 
berg, Gran. Larsen I șî Larsen II 
a parcurs distanța în 2 ore. 18 se
cunde. Ștafeta U.R.S.S. (Terentiev, 
Anîkin. Seliukin, Kolcin) a fost cro
nometrată la 29 secunde după Sue
dia, iar Finlanda (Hemelainen, Tia- 
nin, Viitanen, Hakulinen) 1a I minut 
și 8 secunde.

Echipa feminină a U.R.S.S. a cîști- 
gat vineri proba de ștafetă 3x5 km 
realizînd timpul de 58’32’’4/10. Pe 
lecui doi sa clasat Finlanda cu 1 h 
00’14” urmată de Suedia, 1 h 01’58” 
5/10, Polonia, Cehoslovacia, R.D- Ger- 
trană, Norvegia.

și Ted O’ConnOr. Rezultatul meciului 
U.R.S.S.—S.U.A. nu ne-a parvenit pînă 
la închiderea ediției.

Canada 5 5 0 0 66: 3 10
Suedia 5401 36:17 8
U.R.S.S. 4 3 1 0 34: 7 7
Cehoslovacia 5221 18:14 6
S.U.A. 4211 23:15 5
Finlanda 6114 7:47 3
Polonia 6015 11:57 1
Norvegia 5005 4:39 0

Astăzi au loc meciurile: Canada— 
S.U.A., U.R.S.S.—Suedia, Cehoslova
cia—Norvegia. Duminică, ultima zi a 
competiției, programează jocurile: 
Finlanda—S.U.A., Norvegia - Polonia, 
Cehoslovacia—Suedia, Canada—U.R.S.S.

CEHOSLOVACIA-SUEDIA 
in finala campionatului 
mondial de handbal redus

BERLIN 7 (Agerpres).
Campionatul mondial de handbal 

redus va lua sfîrșit astă-seară 11 
Berlin odată cu desfășurarea întil- 
nirii filiale dintre echipele R. Ceho
slovace și Suediei. Pentru locuri
le 3-4 se vor întîlni formațiile Ger
maniei și Danemarcei.

lată rezultatele înregistrate in me
ciurile de joi seara : R. Cehoslovaci 
— Germania 27-14; Norvegia— R, 
P. Ungară 23-21. ^M

In meciul pentru campionatul mondial de șah

BOTVINIK ATACĂ PUTERNIC!
Cei care așteptau ca meciul revan

șă Smîslov-Botvinik pentru campio
natul mondial de șah să ofere o 
luptă pasionantă își văd confirmate 

așteptările de la primele partide 
Spectatorilor din sala de concerte 
din Moscova Ii s-a oferit în cele 
două partide jucate pînă acum, un 
spectacol dintre cele mai interesan
te,care stă firește sub semnul atacu
lui dezlănțuit pe care-1 dă fostul 
campion, marele maestru Mihail 
Botvinik, pentru recucerirea titlului 
pierdut anul trecut.

Prima partidă a însemnat ,și pri
ma surpriză; Jucînd cu negrele, Bot
vinik obține o victorie clară I Dar 
ceea ce. este tot atît de interesant 
— el și-a făurit această victorie por
nind de la o deschidere destul de 
rar jucată. Botvinik s-a apărat cu 
Caro Kann, surprinzînd desigur pe 
Smîslov, care n-a putut lua inițiati
va și în complicațiile tactice din 
jocul de mijloc, a pierdut doi pioni. 
Cu acest avantaj la întrerupere. Bot
vinik era sigur de victorie, pe care 
a și realizat-o Ia mutarea 62. Scor: 
1-0 pentru Botvinik.

★
Partida a 2-a a început la 6 mar

tie. De data aceasta, primele mutări 
n-au adus, nimic neașteptat. S-a ju
cat o Indiană Veche, după ultimele

date ale practicii turneelor. Smîslov 
(cu negrele) a căutat să-și creeze o po
ziție cît mai solidă, ceea ce nu t-a 
reușit însă în fața bunei strategii în 
centru a pieselor albe. Ințelegind pe
ricolul situației sale, campionul mon
dial a recurs la contralovituri tacti
ce și la mutarea 27 se părea că ini
țiativa lui Botvinik slăbește. Trecînd 
și el la acțiuni tactice, fostul cam
pion a reușit din nou să-l pună în 
dificultate pe adversarul sau, care 
se găsea și în criză de timp. In a- 
cest moment critic al partidei, Bot
vinik cîștigă un pion la mutarea 32. 
In poziția de întrerupere el păstrea
ză șanse de victorie.
Partida a 2-a

INDIANA VECHE
Alb: M. Botvinik 
Negru: V. Smîslov

l.d4 Cf6: 2. c4 g6; 3. Cc3 Ng7 
4.e4 dG ; 5.f3 0-0; 6.Ne3 a6; 7.N43 
CcG ; 8.Cge2 Tab8 ; 9.a3 Cd7 ;
lO.Nbl Ca5 ; ll.Na2 b5: 12.c;b5
a : b5; 13. b4 Cc4; I4.N: c4 b: c4; 
15.0-0 c6; 16.Dd2 Cb6 ; 17.Nh6
N:h6; I8.D : h6 f6 ; 19.a4 Ca8 ;
2O.Tfbl f5; 2I.De3 f: e4 ; 22.f: e4
Cc7 : 23.d5 c: d5 ; 24.e : d5 Nb7 :
25.Tbfl Dd7; 2G.Dd4 e6 ; 27.d : e6
C:e6; 28.Dg4 Tfe8; 29.Cd4 Dg7 ; 
30.Tadl Cc7; 31.DI4 Te5; 32.Cc6 
N:c6; 33,D:c4+d5; 34D:c6 Tbd8 ;

35.Dd6 De7: 36.Dd4 Dd6; 37.Tfel 
Tde8 ; 38.T ; eo T : e5 ; 39.b5 Ce6 | 
4O.Da7 d4;

In această poziție, albul (Botvinik) 
a dat mutarea 41 în plic

MOSCOVA, 7 (Agerpres).
La 7 martie urma să continue cea 

de-a doua partidă a meciului revanșa 
pentru titlul mondial de șah dintre 
Smîslov și Botvinik. Partida fusese 
întreruptă la mutarea 41 cu mare 
avantaj de partea fostului campion 
mondial Botvinik. La ora 18 arbitnri 

meciului marele maestru suedez Ge
deon Stahlberg, a deschis plicul ta 
care era înscrisă mutarea 41 dată de

A HALTEROFILILOR
Recent, secția de haltere a U.R.S.S. 

a luat inițiativa organizării unui mare 
concurs internațional la Moscova. In 
capitala Uniunii Sovietice au fost in
vitați cei mai buni halterofili din 
multe țări ale Europei, Asiei și Ame- 
răcii.

Și, astfel, pe podiumul instalat tn 
Palatul Sporturilor de la Lujnikî va 
începe mult așteptata întrecere, ta 
care iau parte vestiți campioni din 
(7,/f.S.S., /?. P. Chineză, Bulgaria,
Polonia, Iran. Finlanda, Cehoslovacia 
și alte țări. Spectatorii vor avea pri
lejui să urmărească evoluția unor 
maeștri atît de vestiți ca Cen Tzi kai 
(R. P. Chineză). Tommy Konno 
(S.U.A.). Humberto Silveti (Argen
tina) și mulți alții care și-au exprimat 
dorința să concureze ia Moscova.

Uniunea Sovietică aliniază la a- 
ceste întreceri o echipă de excepțio
nală valoare din care fac parte nu
meroși campioni și recordmani ai 
lumii: Stogou, Minaev, Buștiev, Bog- 
danovski. Lomakin, Vorobiov și Med- 
vedietK

REZULTATE ALE ATLEJILOR AME
RICANI

Bromwich Albion, prirutr-un gol marcat 
în ultimele secunde de extremul dreap
ta Webster: 1-0. Manchester s-a califi
cat astfel pentru semifikiale.h Ctșpei 
Angliei, de La 22 martie, cînd va întîlni 
echipa londoneză din liga a doua Ful- 
harm, în care joacă J. Haynes, interul 
stingă al naționalei engleze. Cealaltă 
semifinală: Blackburn-Bolton.

tale: la Bordeaux, Franța B-Australia 
8—3. iar Ia Pau, Australia-Combinata 
Sud-Vest 17-14. Mîine, australienii sus
țin un ultim meci la Paris cu naționala 
Franței.• Zilele trecute a 

fost inaugurat la Los 
Angeles sezonul inter 
național atletic în aer 

Uber Cu acest prilej cuno<scutul atlet 
american Dumas a realizat la săritura 
în înălțime 2,63 m. Recordmanul euro
pean la săritura cu prăjina, Rubanis 
(Grecia) a cîștigat primul loc la această 
probă realizînd 4,42 m. Alte rezultate» 
greutate bărbați: Oerter 17,35 ; lun
gime băieți: Bel! 7,80 m: 120 yarzt gar
duri* Lawson 14.6.

ATLETISM

KONRADS: RECORD MONDIAL PE
200 m.

ÎNOT
• Cu prilejul unui 

concurs de natație des
fășurat miercuri ta 
Sydneî tînărul înotător

TURNEUL INTERNATIONAL DE L.A 
MOSCOVA

• După cum anunță 
agenția Sinhua, repre
zentativa de fotbal a 
Uniunii Sovietice, care 

se află în R.P. Chineză, pregătindu-se 
pentru campionatul mondial, a întrecut 
selecționata orașului Șanhai cu 11-0.

FOTBAL

MANCHESTER UNITED IN SEMIFI
NALELE CUPEI ANGLIEI

• Miercuri, în nocturnă, tînăra echipă 
a lui Manchester United a reușit să 
cîștige rejucarea întîJnirii cu West

australian Jon Konrads a stabilit un nou 
record mondial în proba de 220 yarzî 
(300 m) liber realizînd timpul de 2;03,2.
Vechiul record al lumii era de 2;04,8 si
aparținea aceluiași sportiv.

TURNEUL AUSTRALIENILOR IN 
FRANȚA

RUGBI
ți De cîteva zile, re

prezentativa de rugbi 
a Australiei se află în 
turneu în Franța. Rug- 

an.ti.ppzi au și jucat douăbiștii de la __ ,___ ______
partide, soldate cu următoarele rezul

g La 4 martie a în
ceput la Moscova tur
neul internațional de 
tenis pe teren acope

rit, la care iau parte jucători din 
Franța, Belgia și U.R.S.S, In primele 
întîlniri s-a produs o mare surpriză: 
J Brichant, racheta Nr. 1 a Belgiei, fă- 
cînd dublu cu compatriotul său Jam- 
mar, a suferit o înfrîngere în trei se
turi din partea tinerilor sovietici Leius- 
Parmas. Brichant s-a calificat în schirr-b 
în semifinale la simplu, după ce a în
vins pe Boițov (URSS) cu 6-3, 6-2, §-l. 
Francezii Haiilet și Remy s-au calificat 
și ei, primul învingînd pe Anisimov cu 
6-1. 6-3, 6-0, iar al doilea pe Potanin 
ou 6-2, 6-2, 6-3. Ai patrulea semifinalist 
este campionul unional S. Andreev. La 
femei, semifinaliste sînt Le Besnerais și 
Eillaz (Franța), sovietica Tamm și bel- 
gianca Christine Mercelis, câștigătoarea 
recentului tiurneu de la Paris.

TENIS

Botvinik. Această mutare era Cc4. 
Fără să mai continue jocul Smîslov a 
anunțat că se recunoaște învins. După 
două partide, scorul este 2—0 în fa 
voarea Iui Botvinik.

—

Știința Timișoara 
învingătoare în Iugoslavia

Știința Timișoara și-a început ieri 
turneul în Iugoslavia, jucînd la Po- 
jarevaț, unde a învins echipa loca
lă Radnicki cu scorul de 5—1 (3—1), 
prin punctele marcate de Ciosescu 
(2) și Cădariu (3), Știința a aliniat 
formația: CURCAN — Zbîrcea,
BRINZEȚ Florescu (Filip) — Co- 
jereanu, Tănase (Florescu) — Gîr- 
leanu, Zaharia, CIOSESCU, CADA- 
RIU, BOROȘ. Duminică, Știința joa

că la Srenianin cu Proleter, iar 
marți la Kikinda cu selecționata ora
șului.
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