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Fotbaliștii categoriei A 
iși reiau pasionanta lor întrecere din campionat.

Rapid — Jiul și Progresul — Steagul roșu 
inaugurează sezonul oficial în București

Mîine avem o întâlnire. Una importantă. Ne revedem cu stadio
nul, cu jucătorii, cu arbitrii... Cu FOTBALUL. Reîncepe campionatul. 
Numai atît ? Nul Reîncepe și lupta fotbalului nostru pentru afirma
rea pe tărâm international. Și sperăm ca returul să fie o primă etapă

Glimati»' a 
absentat doar... satisfacțiile, 
cerea ; federației și-a expus 
tate și fermitate principiile 
tivele. A se strădui să le 
practică este o datorie pentru cei în
regimentați oficial în armata fotba

lului. Ei știu foarte bine ce au de 
făcut. Consfătuirile recente ale teh- 
nidenulor, presa, radioul și chiar te- 
la^Mmea le-au prezentat pe larg... 
materia: un fotbal tehnic și atletic.

Dar ei nu pot ajinge la punctul 
unde scrie „SUGCES" fără ajutorul 
celorlalți. Spectatorii să creeze antre
norilor. jucătorilor, arbitrilor atmosfe
ra ideală spre a se prezenta din ce 
în ce mai bine. „Profesorii" din tri
bune să încurajeze obiectiv și corect 
pe cei mai buni dintre elevi. Să uite 
(măcar pentru... șase luni de aici 
înainte) cât arată tabela de marcaj. 
Să-i „vadă", să-i aplaude pe cei ce 
joacă ADEVĂRATUL FOTBAL. Este 
singura cale spre ziua dnd vom

existat și există. Au 
Condu- 

cu clari- 
și obiec- 
pună în

putea spune: „Avem 12 echipe de A 
una și ma I"

Cu asemenea speranțe ne revedem 
mâine.

O raită !■„. etapă

Șase meciuri inaugurează returul în 
cinci orașe, care de mult se pregă
tesc pentru acest eveniment, dar care 
— cu regret — nu pot asigura cadrul 
cuvenit. Toanele timpului au reamin
tit zecilor de mii de pasionați ai 
fotbalului că iarna nu s-a terminat 
încă. Și nu numai că au reamintit, 
dar au și lăsat dovada concretă: ză
padă. Ceea ce nu-i deloc pe placul 
celor 12 echipe. Și pe bună dreptate. 
Terenurile grele le vor împiedica în 
întrecerea lor dîrză și în desfășura
rea unui joc mai bun, cum le promi
tea prima etapă. Mîine ai» loc meciuri 
destul de echilibrate. La Ploești, li
derii!. Petrolul, primește replica unuia 
din cei mai serioși-concurenți (C.C.A.) 
la primul loc, deși 
Ia distanță de 3 
promisiuni sînt și cele două întâlniri 
care inaugurează -------- ' “—
reșfi: Progresul

în prezent se află 
puncte. Pline de

Trimișii noștri ne telefonează r.

Aspecte de la întrecerile finale 
ale Spartachiadei de iarnă a tineretului

sezonul în Bucu
- Steagul roșu și 

Pe Stadionul Republicii 
(primul) și în Giulești (al doilea) 
evoluează trei fruntași și o echipă 
(Rapid) care luptă cu tot elanul ei 
tineresc să iasă din zona retrogra
dării. Pasionant se anunță jocul de

CONSTANȚA 14 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Ca în orice cro
nică sportivă, să vă punem întîi în 
temă. Competiția: finala întrecerilor 
de trintă ale Spartachiadei de iarnă. 
Locul de desfășurare: două splendide 
săli ale Cazinoului din Constanța. 
Participanți: ei, aci este ceva mai 
greu, pentru că tabelul celor care și-au 
început azi (n.r. ieri) întrecerea pen
tru titlurile de campion de Wt«ă al 
Spartachiadei numără... 101 nume.

Iar acum, să facem cunoștință cu 
cîțiva dintre tinerii care și-au disputat 
cele 50 de întîlniri din prima zi a fi
nalelor. Lotul Regiunii Autonome Ma- 
ghiare — care bate un adevărat re
cord de tinerețe, media de vârstă a 
sportivilor săi fiind de 18 ani — 
și-a pus mari speranțe în evoluția 
tinărului colectivist Ludovic Columban, 
din G.A.S. „Petofi Sandor" comuna 
Telișoara. Dar constănțeanul Seid 
Omer Reuf n-a fost de acord cu op
timistele pronosticuri ale tinărului lot, 
învingîndu-l pe Columban ?n cea mai 
rapidă întîlnire. a zilei (2 minute). In 
schimb, gateristul Al. Vereș de la 
ILEFOR Covasna l-a învins la puncte 
ne hunedoreanul Marius Georgiu. 
Prelungim cu cîteva clipe popasul 
în rîndul sportivilor din RAM pen
tru a vă recomanda pe încă do: spor
tivi : măcelarul Al. Naghi din Sf 
Gheorghe, care la 18 ani cîntărește 

și tractoristul M. Kelemen 
făcut anul acesta debtdu1

concurenți, ca de exemplu țăranul 
muncitor Aurel Banyas din Gîlgău, 
Mihai Grigoreanu, președintele coope
rativei din Mintiul Gherlei sau frații 
Emil și Constantin Culda din satul lui 
Horia-AIbac — și-au cîștigat supra
numele de „voinicul satului".

Dar sîntem nevoiți să ne oprim aci, 
pentru a face loc și altor cîteva as
pecte : ne referim la numărul mare 
de spectatori din prima zi (peste 
1000), la frumoasa deschidere festivă 
și la cîteva alte episoade din noianul 
de impresii. Cel mai aplaudat meci: 
Grigore Badiu (Galați) — I. Tămă- 
îoagă (Timișoara), la cat. 62 kg. Cea 
mai disputată și pasionantă întâlnire: 
Gh. Zeița (Constanța) — i. Popa 
(Ploești). Ia sfirșițul căreia arbitrii — 
în general atenți și competenți — au 
făcut cunoștință cu protestele prelun
gite ale publicului nemulțumit de „ver
dictul" dat în favoarea ploeșteanului.

Și cum orice cronică are un sfârșit., 
încheiem și noi informîndu-vă că în-; 
trecerile continuă pînă duminică Ia 
amiază, când îi vom cunoaște pe cam
pioni

DAN GIRLEȘTEANU

CRAIOVA, 14 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — O primire exce
lentă, condiții optime de cazare și o 
bună organizare tehnică — iată ttel 
surprize plăcute 
34 de finaliștf la 
ale Spartachiadei 
tului. Dîrzenia cu
calor 16 regiuni (plus cei ai orașului 
București) își dispută șansele, s-a fa

rezervate ne’ry 
întrecerile de șah 

de iarnă a tinere- 
care reprezentanții

(Continuare în pag 4-a)

Echipele feminine de volei se aliniază 
la startul campionatului

Rapid—Jiu!.

(continuare in pag. 5)

"S kg. 
care și-a 
în sport.

Printre 
rudarul Gh. Bîtă din Hinov, campionul 
de anul trecut la cat. 67 kg. Reprezen
tanții regiunii Iași își pun toate spe
ranțele în doi tineri. Ion Filip și Pe
tre Ciobotaru, învingători în întâlni
rile primului tur. In general, unde-ți 
totești ochii dai peste tineri viguroși, 
sănătoși, și nu ne-arn mirat că unii

craioveni l-am reîntâlnit pe

...Și iată că a venit și rîndul volei
balistelor: mîine reîncep campionatul 
și echipele feminine. Așteptarea, care 
s-a prelungit la peste trei luni, și care 
a pus Ia grea încercare pe iubitorii a- 
cestui sport — în special pe cei din 
provincie — este pe deplin răsplătită, 
deoarece chiar din prima etapă 
disputa cîteva întâlniri foarte 
sânte.

„După părerea mea partida
București dintre M.I.G. și C.F.R. este 
cea mai importantă din această etapă, 
ne spunea cu cîteva zile în urmă echi
piera Someșului Cluj, Lia Vanea, pre
zentă în Capitală cu ocazia meciurilor 
de volei Romînia — R.D- Germană. 
Cred însă că și alte două meciuri sînt

se vor 
intere-

de la

• Turneu internațional la i iO frumoasă
București. )

_. .... A Pină nu demult, subiectul nr. 1
Dtnamo București iși va sărbători A a[ discuțiilor purtate cu mîndrie și 

cei 10 ani de existență la 14 mai, Ini 
cadrul programului festiv pe care-l f 
pregătește, Dinamo intenționează săi 
organizeze și un turneu internațional 4 
de fotbal la care urmează — după a 
ce va primi încuviințarea forului nos-a 
tru de specialitate — să invite trei | 
puternice echipe din Polonia, Ungaria l 
Si Cehoslovacia ț

LUPTE
• UN MECI BALCANI — TA 

RILE NORDICE, în decembrie la 
Istanbul.

Bulgaria a pro- 
a delegației ro- 
Cupei 
Țările

ladran —
Nordice, 

reprezen- 
de acord

In cadrul conferinței reprezentanți
lor țărilor participante /a, „Trofeul ora. 
șelor țărilor balcanice", Gh. Pascalei) 
președintele secției de lupte a Uniu
nii de sport a R. P. 
pus — reluind o idee 
mine la ediția 1957 a 
un meci Balcani —
In conferință s-a precizat că 
fanții țărilor nordice au fost 
cu propunerea de mai sus, iar repre
zentantul federației turce și-a asumat 
— în principiu — organizarea meciu
lui pentru luna decembrie 1958 la 
Istanbul. Echipa Balcanilor urmează 
să fie alcătuită de o comisie de selec
ție în urma marilor întreceri din acest

[entuziasm de către constănțeni era 
) impunătorul stadion „1 Mai" din lo-
► calitate. In ultima vreme insă, re- 
j cordul acestor discuții il deține, pe 
î bună dreptate, sala de sporturi care
► se construiește în centrul bătrinu- 
[lui Tomis.
► Atras de proporțiile clădirii, am
► făcut deunăzi o vizită pe șantierul
► acestei importante construcții spor- 
j tive. însoțit de ing. I. Dobrescu, șe-
► ful lucrărilor, prima escală am fă
cut-o, firește, în halul clădirii, pre-

i văzut de o parte și de alta cu gar
derobă, o Încăpere 
pe drept cuvwit

i elegantă.
1 înăuntru, 
,poate să 
i plăcut 
'de armonioasa îm- 
j binare a codoritu- 
ilui marmurei de 
' Sebeș și Rușchița. 
1 Dar, marea în- 
i cântare avea să 
' vină mai tîrziu, 
, cind am pătruns 
(în sala propriu- 
'zisă.
, De formă 
i unghiulară, 
’mensiunile
|tn. și cu o 
ime de 10 m., sala 
'de sport este una 
I dintre cele mai 
hmari din țară. Aci 
'se vor putea des- 
i fășura, în cele mai 
'bune condiții, me- 
teiuti de wotei,

sală de sport
baschet, tenis de masă, reuniuni de 
box, lupte etc. Concepută cu aten
ție pină in cele mai mici amănunte, 
sala (cu o capacitate de 
locuri) este o construcție cu 
modernă, cu instalații de aer 
diționat și prevăzută cu 100 
pentru aerisire.

Cînd am intrat, vopsitorii și 
gravii executau de zor lucrările de 
finisare. Prin cele 
te de 6 m.) razele 
văratic asigurau o 
fectă.
denii
lărnoi

la Constanta

2.000 
totul 
COn- 
guri

zu-

18 ferestre (înal- 
unui soare primă- 
luminozitate per- 
In plafon, electri- 

ultimelor
Pe pereți și 
sfârșeau montarea 

fluorescente, dintre c»’" neste

350 lămpi ce vor asigura iluminatul 
de noapte.

Cercetând pe îndelete fiecare colț 
al sălii, mi-am imaginat atmosfera 
de entuziasm care va domni aiici la 
diferite manifestații sportive; și 
căutam să înțeleg cită distanță este 
între interiorul circului de pînă mai 
ieri, acolo unde aveau loc reuniu
nile de box din Constanța — 
gurele manifestații sportive în 
de iarnă — și decorul acesta 
cut și măreț ce se desfășura 
intea ochilor mei.

Am încheiat această plăcută 
tă târziu. Intre timp, 
foaierul olacat

Păuneai, Elena Cor-De sus: Arta 
beanu, Elena Busutocescu, Lia Vanea 
și Elena Florea.sin- 

timp 
plă- 
ina- tot 

de

Elena Florea.
Văzute de NEAGU RADULESCU

Pășind 
nu se 

nu rămâi 
surprins

drept - 
cu di- 
45x32 
înălți-

In clișeu; Somptuoasa intrare a noii săli de sport din Constanța a cărei 
■ PlPăgurare oa avea loc marți 18 martie a. c.

(Fate* t BLIZDOȚA)

vizi- 
am admirat 

in travertin, precum 
și o mare frescă 
sportivă cu scene 
din mitologie. A- 
poi, sub tribune, 
am pășit printr-un 
șir întreg de ca
mere cu diferite 
destinații: grupuri 
sanitare, dușuri, 

de mașini etc. 
Despărțindu.mă 
însoțitorul meu 
ajuns în stre
am mai arun

cat o privire spre 
impunătorul edifi
ciu pe a cărui fa
țadă două basore
liefuri — execu
tate de Zoe Băi- 
coianu - 
la sport, 
și viață.

Așadar, 
țenii au 
motiv de

invită 
tinerețe

const ăn- 
un nou 

mîndrie.

& Enapha

atît de importante. Mă rcler la cei 
la Orașul Stalin, unde Voința va 

întilni pe Dinamo București și cri de 
la Sibiu unde Voința din localitate va 
juca cu echipa mea Sotpeșul Cluj"

Sîntem de aceeași părere cu Lia Va
nea. Intr-adevăr, aceste trei partide 
se detașează din programul primei e- 
tape a campionatului feminin de volei. 
Și așteptăm ca meciurile ce vor avea 
loc în returul acestui campionat să 
poarte amprenta unei atenții cît mai 
mari din partea antrenorilor, avîndu-se 
în vedere examenul dificil o? care vo
leiul nostru feminin (o 
masculin) îl va avea de 
septembrie la Praga, cu 
pionatelor europene.

Veștile ce le avem de

dată cu cel 
dat în luna 
ocazia cam-

la echipei» 
din țară par să fie deocamdată —în 
concordanță cu această dorință a noas
tră. De pildă, la Timișoara, Știința 
s-a antrenat cu asiduitate sub condu- 
cerea prof. N. Mihăilescu axîndu-și 
programul pe îmbunătățirea pregătirii 
fizice și a tehnicii individuale. La Clujj, 
așa cum ne spunea Lia Vanea. Someâ 
șui (fostă Flamura roșie) s-a antrot 
nat de asemenea cu toată atenția. CR 
despre stadiul de pregătire a! celor

(continuare in pag. 3}



Prifl ușile larg deschise ale gări» 
se revărsa tin puhoi de oameni 
care abia descinseseră din ac
celeratul 723. Ofertele zgomo

toase ale birjarilor, atît de puțin cău- 
tați în vremea rapidelor și comodelor 
„Getaxuri" făceau să răsune piața din 
fața gării. Un tînăr înalt, lat în u- 
meri, împovărat de două geamantane 
uriașe, rămăsese și el printre acei că
lători care nu se hotărîseră încă ce 
mijloc de transport să a'eagă. Sîcîit 
de insistențele unui bătrîn birjar, tî- 
nărul se urcă pînă la urmă îutr-o tră
sură și ceru să fie dus în centrul o- 
rașului. De o parte și de alta a străzii, 
pe care apucase acum trăsură, se în 
șiruiau case mohorîte pe zidurile că
rora rugina vremii își pusese pecetea. 
Vasăzică aici o să-și înceapă el ca 
riera de profesor și antrenor. Pentru 
început totul i se părea mic, rece și 
nespus de trist. Străzile întortocluate 
și înguste îi strîngeau parcă în niște 
chingi. Din nou, pentru a nu știm 
eîta oară de la plecare, îi apăru iu 
minte imaginea fermecătorului Bucu
rești cu spațioasele și viu luminatele 
sale bulevarde. Cum de se îudurase 
ăă-l părăsească atît de ușor? Și pc 
Magda...

Pe străzi, începură să-și facă apa
riția tot mai mulți trecători care mer
geau cu pas grăbit. Orașul se trezea 
la viață numărînd din acest moment 
un cetățean în plus. Era Valentin Bra- 
tu. profesor de educație fizică, antre
norul regional al comitetului pentru 
cultură fizică, și sport.

★

Ședința dura de mai bine de două 
ere. Se întocmea calendarul competi- 
țional pe anul în curs. Teodor Videa- 
nu, președintele comitetului regional 
pentru cultură fizică și sporț, un oni 
cu fața prelungă, marcată mai tot 
deatma de o cută adîncă între Sprîn- 
cene, ceea ce-i dădea un aer de gra
vă severitate și nemulțumire,, răsfoia 
nervos agenda din fața lui.

— Să nu uităm să trecem în ca
lendar și o fntftmre internațională cu 
vecinii noștri; glăȘuî președintele Vi- 
deanu. Că pe urmă, zîmbi cu înțeles 
el. o să mergem si noi.

_ Ba eu cred, tovarășe președinte, 
că n-o să-‘putem face față unei astfel 
de întîlniri, interveni Valentin Bratu. 
Deși sînt numai de cîțeva luni în.a- 
cest oraș mi-am dat seama că nivelul 
sportului de performanță, este scăzut 
Poate cu fotbalul să mai putem face 
ceva. Dar și aici stăm prost de cînd 
cuqp'ecarea lui Vesa și Poenaru, hal
ful dreapta 'și centrul înaintaș.

— D-Bpoi dumneata ce ai de'făcut? 
Doar ești antrenor regional. Măcar cu 
atît să ne alegem și noi de pe urma 
cetor ce ai învățat la institut

Valentin Bratu simți cum i se urcă 
un nod în gît Degetele mîinii sale 
strinseră cu putere creionul apoi cată 
către Videanu pe a cărui față apăruse 
un zîmbet răutăcios. Ce o fi avînd 
oare omul acesta cu el? De cînd a 
venit aici nu scapă niciodată prilejul 
să-l repeadă. 1 se spune mereu același 
lucru „Vei fi avînd dumneata carte și 
Institutul, dar pe teren mai valabilă 
decît toate rămîne experiența". Era 
adevărat Experiența lui se rezuma 
doar la cîteva luni de activitate. Dar 
așa cum o spuneau șt alții, avusese 
în scurtul timp de cînd se afla aici 
multe realizări. Acum, totul avea și 
pentru el un rost Orașul îi devenise 
parcă mai drag, munca nespus de 
frumoasă, iar sportivii îl prețuiau 
și-l căutau mereu. Curînd o să vină 
ea și experiența cu care îi tot scoate 
ochii atîta Videanu. Iși luă din nou 
inima în dinți și spuse:

— Aș avea însă o altă propunere : 
să organizăm o întrecere fotbalistică 
la care să participe toți elevii din re
giune. Finala, o putem ține aici sau 
într-un raion, fără prea muite chel
tuieli.

— Ba rămîne așa cum am spus eu I 
Nu mă interesează competiția dumi- 
tale N-are decît s o facă secțiunea 
de învățămînt pe banii ei. Așa sîn- 
teți voi ăștia de la București. Vă cre
deți foc de deștepți.

— Cred că s-a înțeles greșit, tova
rășe Videanu, Interveni Adam, res
ponsabilul Cu problemele de propa
gandă din comitet. Bratu nu este Îm
potriva propunerii d-voastră. Dar o 
găsește pentru moment inoportună, 
ca și mine de altfel.

— Dumneata vezi-ți mai bine de lo
zincile și panourile dumitale care știi 
bine că nu prea se văd prin oraș și 
lasă avocăția. Apoi, continuă către 
Oajicea, responsabilul organizatoric: 

dar trece mă rog și asta în calendar 
și o să vedem noi ce-o mai ieși... Nu
mai că o să ai cam multișor de aler
gat prin regiune, domnule, și tare mi-e 
teamă c-ai să neglijezi alte probleme 
mai importante. Și acum am terminat 
Haideți acasă la masă I

— Cum, nea Tudorică. mai ai timp 
să mergi acasă? îi șopti la ureche Io- 
naș, responsabilul administrativ. Eu 
zic să mergem la „Miorița".

SPORTUL POPULAR
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bo-

ni- 
ieși 

a-

— Cum, iar i-ai dus pe sportivi să 
mănînce acolo? Știi bine că luptătorii 
sînt pretențioși, iar cei de la „Miorița" 
te încarcă...

— Lasă, nea Tudorică. s-a aranjat 
treaba. Am tratat direct cu responsa
bilul, așa că sîntem asigurați de 
nuri de masă pe o săptămînă.

Valentin se prefăcu că nu aude 
mic din convorbirea celor doi și 
dezgustat după Adam pe care-I 
junse din urmă

— Iți mulțumesc, Adame, că mi-ai 
suținut propunerea. Dacă nu erai tu, 
Videanu nu mi-o accepta. Ce-o fi a 
vînd, oare, omul ăsta cu mine?

— Știu și eu? Videanu, Oancea și 
cn Ionaș parcă au înebunit In Ioc 
să-și vadă de treabă se țin toată ziua 
de chefuri- pe Ia „Miorița". Cînd e 
vorba însă de raportat la București 
cine-i mai întrece la umflat cifrele? 
Ei, dar o să se schimbe lucrurile.

— Nu, nu mă refeream Ia tine. Ci 
la munca comitetului acestuia și a al^ 
toca. Eu nu am să-ți vorbesc ca 
deanu de... experiența mea de activist 
sportiv. Dar așa nu mai merge 1 Tre
buie să yjnă ,0 schimbare

— Anume ce?
— Nu știu nici eu ce. dar prea ba

tem pasul pe loc, iar din cei de alde 
Videanu, Ionaș șl Oancea au început, 
din păcate, să se găsească multi. Bi
rocratismul și formalismul acesta ne 
omoară, Bratule I Ce, tu parcă ne 
asta ai făcut Institutul? Ca să faci 
getele de plată în 
locul lui Ionaș? 
Sau povestea a- 
ceasta cU îniîlnirea 
internațională a lui 
Vidfcanu 
trebuie 
ca tichia

— Am

tea 
de partea celor de la Drăgoiești.

— Tovarășe inspector, interveni 
Vîlcu, tovarășul Bratu ne susține 
pentru că ne cunoaște mai bine decît 
toți. Tovarășul Oancea de la regiune 
însă n-a procedat cinstit în acest caz. 
El a fost cel care le-a admis celor de 
la Brădeni să prezinte la Spartachiadă 
o echipă formată numai din orășeni, 
cu care a chefuit după meci pînă tn 
zori.

— Dumneata să-ți ții gura și să nu 
ponegrești organele superioare că te 
dau afară. Cum de îndrăznești? Va- 

w „ o» ov,....—v w___ — lentin Bratu rămase uluit, auzind
— Iți mulțumesc pentru încurajare, vorbțle ce. ieșeau din gura inspecto-

- ' ' ■ ■■ "j nilul Andrieș/dar se stapîni cit putu,
pentru a nu interveni de față cu Vîl- 

VÎ- cil. Cînd acesta "’ieși; Valentin încercă 
să-l îmbuneze pe inspector.

— Vă asigur, tovarășe Andrieș, că 
cei din Drăgoiești, așa cum poate 
v-ați convins și dvs. sînt oameni cin
stiți și ar fi păcat să nu le dăm 
dreptatea pe care o merită.

— Ei, ești prea tînăr, tovarășe 
Bratu. Se vede că n-ai experiență. Și 
numai cu .Institutul, aici pe teren, nu 
prea faci mare lucru, s-o știi de la 
mine

care ne 
întocmai 
chelului, 
auzit că 

vine cineva de ia
București, de Ia co
mitet. Abia aștept. 
Dar, oare o să se 
schimbe ceva?

—Doar se schim
bă atît de multe I
și în fiecare
Valentine...

zi.

PămfnhJ galben 
șt cleios de pe 
drumul de țară 
desfundat se prin
dea ca un aluat de 
încălțămintea celor 
doi călători. Unul 
dintre ei era Va
lentin Bratu, iar celălalt inspectorul 
Andrieș.

— Mai avem mult, tovarășe Bratu?
— Vreo trei kilometri. Pe drumul 

celălalt făceam mai mult, dar era mai 
puțin noroi.

— Atunci de ce nu am mers pe 
acolo?

— Păi, dumneavoastră ați ales dru
mul acesta.

— Am ales, pe dracu! In sufletul 
lui Andrieș începu să încolțească, 
fără să știe nici el de ce, ura împo
triva tînărutui care mergea înaintea 
lui. Avea dreptate Videanu. Nu se 
poate lucra cu profesorul Valentin 
Bratu. lată chiar și povestea cu Dră- 
goieștii, satul de la care se reîntorceau 
acum. Or fi ei buni băieții ,dar înain
tea celor de la Brădeni, echipă de 
raion, nu pot să treacă. Și-apoi ce tot 
vrea Bratu cu Drăgoieștii lui? Să-i ri
dice în slavă pentru că i-a pregătii 
el?

Din spatele celor doi drumeți se 
auzea apropiindu-se o căruță. An
drieș, care abia își mai trăgea ghetele 
din noroi, privi în urmă și răsuflă u- 
șurat

— Ne iei și pe noi, bade, pînă la 
raion?

— Deh, știu eu? Is cam obosiți caii 
că-i pămîntul moale. Dar urcați-vă a- 
cum că ne-or mai duce ei un kilome
tru, doi cît mai e pînă acolo.

Inspectorul Andrieș, discuta cu Ion 
Vîlcu, președintele comitetului raional 
C.F.S., care încerca să-i arate nedrep
tatea făcută de comitetul regional, ti
nerilor de la Drăgoiești. îmbufnat și 
scuipînd prin cameră sîmburii vișine
lor pe care le tot scotea dintr-o pun
gă mare, Andrieș i-o tăie scurt lui 
Vîlcu:

— Nu mai umblați cu șoalda, căci 
cu mine nu vă merge. Au ieșit cei de 
la Brădeni înaintea voastră? Gata, 
am terminat I Iar cu dumneata o să 
mai vorbesc eu, tovarășe, se adresă 
el lui Bratu. M ai pus pe drumuri de 
pomană numai ca să-ți susții oamenii.

— Oamenii mei? făcu mirat Bratu. 
De unde și pînă unde? Pentru mine 
toți sînt la fel. Dar dacă vă referiți 
cumva la echipa de handbal din Dră
goiești, vă spun și eu că i s-a făcut 
o mare nedreptate.

— Cum. tocmai dunpippta de la re. 
giune smr acest ’”cru?

— Da eu, ce vă miră? Cum aș pu-

de 
și

să

— Schiță — 
OCTAVIAN GINGU 

VAS! LE GCDESCU

spun altfel, cînd dreptatea este

Lui Valentin Bratu i se făcu negru 
înaintea ochilor. Așadar, și Andrieș 
gîndește despre el ca și Videanu? 
Să-i fi spus ceva președintele? Nu în
cape îndoială. Și iată tocmai cine i-o 
spune?! Andrieș, omul care, venit aici 
pentru a ancheta reclamația celor din 
Drăgoiești, s-a mi« (urnit doar cu o vi
zită de cîteva ore în sat și alte cîteva 
Ia raion unde l-a făcut cu ou și cu 
oțet pe Vîlcu, ca apoi să-și ia tălpă
șița la București.

Nu, lucrurile nu mai pot continua 
astfel. Are dreptate Adam. Dar cînd și 
cum se vor schimba toate acestea ? 
Ce ar fi să informeze comitetul de la 
București? Nu, n-are rost. Videanu. 
se pare că este bine văzut acolo și- 
apoi lipsa de seriozitate' a unora din
tre absolvenții Institutului îl pun și 
pe el în inferioritate față de preșe
dinte și de ceilalți. Tetefonul sună 
prelung, trezindu-1 pe Valentin Bratu 
din gînduri. La celălalt capăt al fi
rului se auzi vocea lui Adam:

— Alo, tu ești Valentine? A venit 
o telegramă care te cheamă urgent la 
București. Ia trenul de acolo direct și 
nu mai veni pe Ia regiune... Lasă că 
știe și Videanu și a fost de acord.

Ce s-o fi întîmplat oare? Nu cumva 
tatăl lui?... Sau poate Magda? Asta-i 
mai trebuia acum. Privi către Andrieș 
care tocmai arunca punga mototolită 
lingă coșul de hîrtii. Ce-o să spună 
că-1 las singur pe teren ? Consultă în 
grabă mersul trenurilor și se adresă 
apoi lui Andrieș: Știți, am primit o 
comunicare de la regiune că trebuie 
să plec urgent la București. Nu știu 
ce s-a întîmplat in familie...

— Cam de cîte ori pe lună se în- 
tîmplă cîte ceva la dumneata în fa
milie? — replică Andrieș. Ei, și apoi 
poți să pleci și diseară că doar n-o 
să mă rași singur aici. Insinuarea și 
răutatea lui Andrieș îl înfurie la 
culme pe Valentin. Timp nu mai avea 
de pierdut. Acceleratul de București 
trebuia să treacă pe acolo peste 15 
minute și pînă la gară era o bucată 
bună de mers. Iși încheie nervos nas
turii de la manta, smulse servieta de 
pe masă și se îndreptă spre ușă zi- 
cînd :

— Ba am să plec acum, iar d-voas- 
tră ați. face foarte bine dacă pînă di
seară V-ați pîndi la felul cum trebuie 
să vă purtați cu oamenii pe teren. 
Ah'te>>-ș rămase uimit de îndrăzneala 
tinărului. Cînd își reveni însă era

susi acest

prea tîrziu. Bratu se afla în drum 
spre gară.

★

Valentin ajunse în București abia 
a doua zi dimineața. In gară, îl aș
tepta Magda. Chipul răvășit de du
rere al soției lui îi spunea că acasă 
s-a întîmplat ceva grav. O cuprinse 
în brațele sale puternice și o strînse 
la piept. In nenorocirea care se abă
tuse asupra lor și despre care-i era 
parcă teamă să întrebe, o simțea pe 
Magda mai aproape și mai dragă ca 
orieînd. Căldura îmbrățișării lui Va
lentin atinsese la rîndu-i una
din coardele cele mai sensibile ale
tinerei femei ; aceea de a se ști ocro
tită și de a-și putea rezema capul pe 
pieptul tare al bărbatului în acest 
moment în care furtuna îi pătrunsese 
în viață. Un șiroi de lacrimi inundă 
obrajii' Magdei care-i spuse cu durere 
în glas: a paralizat tăicuțul nostru 
Valii... Valentin făcu ochii mari și 
privi cu disperare peste umărul Mag
dei. Imaginea bunului său . părinte 
înota acum în lacrimile cared umplu- 
seră ochit Ttebiiia sâ-1 vadă neîntîr- 
zișt. O prinse pe Magda de braț și o 
tîrî în grabă după el spre ieșire. Lua
ră un taxi. Abia pe' drum își aminti 
și de maică-sa. Cît de îndurerată^ tre
buie să fie sărmana 1 Cînd intră în 
casă îl găsi pe tatăl lui stînd întins 
în pat. Doar ochii îi mai putea mișca 

în cap. Ochii aceia 
de eiVoarea sma
raldului îF priveau 

.Afina cu îngrijo-
* rare ’ vrînd parcă 

să-i întrebe: ..Ce-o 
să ne facem acum 
băiatule? Eu n-o 
să mai pot munci, 
iar tu ești plecat 
atît de departe". 
Da, chiar ce se va 
întâmpla cu ei toți? 
hatrinul era în ma
re suferință. Va tre
bui să-l păstreze 
lîngă el. Omul pe 
care-1 s'mțise întot
deauna un bun pă
rinte, educator și 
prieten avea acum 
mai mult ca oricînd 
nevoie de el. Cît 
de mult îl iubeai... 
Și pentru a-și con
firma parcă lui în- 

se aplecă și sărută 
îndelung mîna inertă a bătrînului.

★
Valentin Bratu intră în sediul co

mitetului regional venind direct, de la 
gară. încercării grele prin care tre
cuse i se alăturase acum și oboseala 
drumului ce dădea chipuiui său, altă
dată atît de rumen și plin de sănă 
tate, o paloare cadaverică. Nu se au
zea nici un zgomot. Intră la „organi
zatoric" unde dădu peste Adam.

— (3, bine ai venit Valentine! Cum 
ai rezolvat cu bătrînul? Adam ocolea 
tot timpul ochii lui Valentin. Cura 
să-i spună peste atîtea cîte a suferit 
băiatul ăsta? — Ce face Magda? Știi, 
am vorbit cu mătușă-mea. Mi-a promis 
că peste o săptămînă cînd pleacă vă
rul meu în armată vă dă camera vouă 
și că... •

— Ești singur Adame, îl întrerupse 
Valentin? Unde sînt ceilalți?

— In străinătate, băiatule. Azi sini 
trei zile de cînd au plecat să întoarcă 
vizita vecinilor noștr . Ce păcat că 
n-ai fost să vezi și tu ce „circ" a fost 
aci cu vreo zece z£e în urmă.

•— Cum. s-a ținut întîlnirea proiec
tată de Videanu? Cu ce oameni?

— Ehe. ce îl credeai așa prost pe 
Videanu? S-a descurcat el. A adus 
din București .imediat după plecarea 
ta, un lot întreg de sportivi pe care 
i-a ținut aici în cantonament pe banii 
comitetului Hotel clasa întîia, masă 
de asemenea, iar de distracții să nu 
mai vorbim. Nu le mai ajungea 
orașul. Dar cu banchetul ce a mai fost... 
Pe mine m-au trimis, să aduc vin de 
la podgorie. Am ales și eu ce m-am 
priceput. Și după cum știi că nu mă 
prea pricep mi-am aprins paie în cap 
cu Videanu. După ce m-a făcut în tot 
felul l-a trimis pe „specialistul" nos
tru de Ionaș. Și s-a băut și s-a che
fuit Valentine, ca la nuntă. II auzeam 
spunînd pfe Ionaș la plecare că ar fi 
dat de fundul bugetului din acest an. 
Așa că finala competiției puștilor tăi...

— Dar cum se poate? Doar am fă
cut invitații pentru duminica viitoare 
la toate raioanele și._

— Le-a contramandat Videanu. 
Dar... Dragul meu Valentin... Fii cu
rajos băiatule I Vezi tu... au mers și 
mai departe. Au renunțat la tine și 
au cerut Bucureștiului să le trimită 
pe altcineva. Dar tu nu dispera.

— Cum? Au făcut ei asta? Privi.a 

i se încețoșa iar pe frunte îi apărură 
broboane de sudoare. Valentin se lă- 
să într-un fotoliu ale cărui arcuri ge
mură sub greutatea sa.

— Dai La plecare, Videanu mi-a 
spus să-ți comunic că ești liber să 
pleci imediat după ce predai munca. 
Eu spun însă că n-ar trebui să pleci, 
ci să-I aștepți pe Videanu să vezi da
că are curajul sâ-ți reproșeze ceva. 
După cîte știu cei de la regiunea de 
partid și de Ia Sfat nu cunosc această 
situație, iar cei de la București nu 
cred să fi confirmat scoaterea ta. In 
ceea ce-i privește pe sportivi și con
ducătorii colectivelor nici nu vor să 
audă de așa ceva.

Valentin Bratu nu-1 mai asculta 
de mult pe Adam. Un lucru era limj 
pede: rămăsese fără serviri tocmai 
acum cînd întreaga avea net
voie de ajutorul lut Adam, care ma 
mai știa ce să-i mai spună pentru ța 
să-l încurajeze, văzu în ec : . 1 ; eojfr 
pel or Iui Va’etlfin două 'aer: rt
să se rostogolească pe obraji. Ch.pul 
îndurerat al tînarului îl întrista și d 
furie cumplită îl cuprinse împotrivă 
lui Videanu șî a celorlalți. Nu asta 
e prea de tot. Acum știe ce are da 
făcut. II hă de braț ne Va'entH 
și-i zise:

. — Hai cu mine 1 Mergem la prMMi 
secretar al regiunii de partid.

Sala de festivități a liceului de 
băieți fremăta de sportivi și activiști 
care se, adunaseră aici pentru, a alega 
comitetul regional de organizare a 
Uniunii de cultură fizică și spori Vil 
deanu citea de mai bine de o ora 
darea de seamă. Glasul lui devenea 
limpede și grav ori de cîte ori era 
vorba de succese pentru ca mai tir| 
zhi, de puține cri ce-i drept, să sa 
piardă în învălmășeala cuvintelor r.ej 
plăcute. Iată-I pomenind acum cu end 
fază de frumoasa inițiativă a coffii» 
tului în legătură cu competiția ol 
fotbal rezervată elevilor din toată reJ 
punea, fără să amintească vrei
un cuvînt despre fina'a des!
pre întîlnirile intemaționale^TOre ad 
ridicat prestigiul regiunii... Zeci dl 
mîini s-an rid’cat apoi cerind ruvintd 
la discuții. Ghemuit într-un scaun, pl 
ia mijlocul sălii. Valentin Bratu pri 
vea absent, în got. Iată așadar, s-an 
adeverit spusele lui Adam. A veni] 
în sfîrșit și schimbarea mult așteptată 
Dacă nu era Stanc’tt, prim s-cretarJ 
regiunii de partid, și Adam - oale cl 
s-ar fi pierdut și el în disperarea dl 
atunci și ar fi lăsat tont' br’t- < J 
mare greșeală ar fi făcut Aici sînt oal 
meni buni, cu ajutorul cărora a trq 
cut adevăratul examen de diploma 
Uite numai cu cîtă pasiune vorbești 
Bordea, președinte'e colectivului Ld 
comotiva. I

— ..dar tovarășul Videanu n-a fii 
țeles ajutorul nostru. Ne-a tratat tn 
totdeauna ca pe ...supușii lui. Și n 
numai pe noi, tovarăși, dar chiar ș 
pe sportivi,- pe care-i admonesta ori da 
cîte ori aceștia nu reușeau să aduc 
vreun titlu regiunii noastre. Apoi s 
mă ierte dumnealor, dar atmmturil 
tovarășilor Videanu, Oancea BAonaj 
care stăteau toată ziua cu 
nas la „Miorița" n-au prea făcut cin 
ste comitetului. Și mai dureros esfl 
faptul, tovarăși, că vechii»' comitet 
lost sancționai de București neutri 
inducerea în eroare a organelor sq 
perioare în privința îndeplinirii sarcl 
oilor. Despre aceste lucruri însă dareJ 
de seamă nu a pomenit nimic.

Lui Valentin Bratu îi reveniră f| 
minte toate cîte le-ndurase de cîn] 
venise aici de la Videanu, Oancea s 
Ionaș. Acum, activiștii din colectivei 
sportive puteau in sfîrșit să le-o spun] 
deschis In față, ce cred despre ei. I

Sala răsună de aplauze O păduri 
de mîinî se ridică apoi pentru a-j 
da asentimentul la alegerea celui prq 
pus ca președinte. Emoționat și fa 
ricit. Adam se ridică în picioare s 
privi cu fata luminată de zi ; bc". srq 
locul unde se afla mair înainte Valej| 
tin Bratu. Scaunul era 
de bucurie și rușinat oarecum că ni 
a văzut atîta vreme în tovarășul tu 
de muncă Adam pe președinte e d 
azi așa cum I au văzut tați ceitalj 
se îndreaptă agale spre ieșire, bil 
urmă îl ajunse vocea seeretand'd r« 
giunii de partid care anunț. ■ ' a'etj
tin Bratu. profesor de educație fizici 
este ales în unanimitate membru îl 
biroul comitehi'ui regional de organl 
zare a U.GF.S." întoarse capul și a 
trezi în mijlocul zecilor de mîinî ij 
dicate care se împreunară apoi n 
aplauze. înghiți în sec de mai mull 
ori îneeîndu-șî respirația, iar doJ 
boabe cristaline îi apărură sub genl 
Erau lacrimi de bucurie. Ieri apJ 
grăbit din sală și pomi aiurea. Orașil 
1 se păru mai frumos ca orieînd. oa 
menii de pe stradă parcă îi zîmbeaJ 
iar soarele îi trimitea și el în dar ul 
suns. Numai terenul de baschet 1 
Progresului părea trist în decorul hi 
detor lui tribune. II privi atent, zimll 
și spuse: „Peste puțină vreme vei sil 
rîde și tu, drăguțule". I



Totul pentru atac!
a decis International Board

Modificări importante în regulamentul de rugbi
• Suprimarea lui „înainte" în mîini • Reformă în talona] • Permisiu
nea de a șuta 
ge balonul cu

lovitura de pedeap să spre terenul propriu și a 
m?na după un „țin ut” • Fixarea obligatorie a 

taților
bui să aibă un braț în jurul 
lui unuia din coechipierii 
(bine înțeles dacă nu aleg 
neparticipării la grămadă). _ 
reguli sînt importante prin faptul că 
echipa care nu introduce balonul nu 
se va mai posta în mod obligatoriu în 
poziție de apărare, ea păstrînd șanse 
serioase de a cîștiga balonul din gră
madă și posibilitățile înjghebării unui 
atac. Regula XVI prevede că după 
nn „ținut" balonul nu va trebui să 
fie repus în joc, în mod obligatoriu, 
cu piciorul. Cît privește lovitura de 
pedeapsă, noul regulament prevede 
că mingea poate fi șutată în orice 
direcție — fie chiar înapoi. — Totuși 
este interzis celui care șutează, să 
atingă balonul înainte ca acesta să 
fi fost jucat de un alt jucător. 
Iată numai cîteva modificări mai im
portante menite a clarifica jocul 
a permite practicarea unui rugbi cît 
mai deschis-

cule- 
înain-

Infîlnire cu o fostă glorie 
a tenisului de masă mondial feminin

Etapa a doua 
rugbi marchează 
de primă importanță, adică a acelor 
partide care de ani de zile pasio
nează publicul nostru sportiv. In
tr-adevăr, duminică vom viziona în
tre altele meciurile: Viforul I.S.P. 
(fostă Energia I.S.P.) — C.C.A. 
și Progresul — Dinamo (o reeditare 
a disputatei partide din „Cupa Gri- 

j gore Preoteasa"). In rîndurile de 
^fflai jos vom căuta să venim în aju

torul spectatorilor, simțindu-ne da
tori să dăm cîteva explicații referi
toare la noul 
se desfășoară 
campionat.

lata 
de la

— ultima 
a lui 
cîteva
s-au adus modificări serioase regu- 
lei XIV, care reglementează situația 
lui „înainte". De acum încolo arbi
trul nu va trei dicta o grămadă dacă 
mingea a fost scăpată înainte în mod 
întâmplător de un jucător (pe punc
tul de a o prinde direct din zbor 
după o lovitură de picior), atunci 
cînd ea este prinsă de același jucă
tor, înainte ca ea să fi atins pă- 
mîntul sau un alt jucător (este 
vorba de un „înainte" în mîini). In 
privința grămezii, noile modificări 
prevăd că taloneru! echipei care in

troduce balonul trebuie să încerce 
^să-1 cîștige cu piciorul aliat pe par

tea opusă celeia pe care acesta este 
introdus. In schimb, talonerul advers 
vaftfea dreptul de a folosi oricare 
picl^*ln plus, de acum încolo, toți 
jucătorii a Fia ți în grărredă vor tre-

a campionatului de 
începutul jocurilor

regulament după care 
meciurile actualului

despre ce este vorba. Plecînd 
premiza : „totul pentru atac
sesiune (întrunită la Londra) 
International Board a luat 
hotărîri importante. Astfel,

Echipele feminine ds volei 
se aliniază la startul

campionatului

corpti- 
lor, 

ipoteza 
Aceste

Și

Cine a practicai cu pasiune 
sport, nu-l mai uită. Cel care a 
bit un- sport nu se poate lecui ușor 
de el. Așa se face că la campionatele 
europene de tenis de masă de la Bu- 
ddpesta se aflau spectatori de toate 
vîrstele. Chipuri abia îmbobocite lin
gă capete înălbite de ani. Diversita
tea vîrstei era însă atenuată de unici
tatea pasiunii...

Îmi plăcea uneori să ghicesc evolu
ția partidelor după mimica spectato
rilor. In încercarea mea privirea mi-a 
fost atrasă de către o spectatoare 
mai vîrstnică, care în fiecare din cele 
opt zile ale întrecerilor a ocupat ace
lași loc și ai cărei ochi vioi, figura 
însuflețită și mobilă desmințea virsta. 
Intrigat atît de perseverența spectatoa. 
rei cit și de înțelegerea deosebită, cu 
care ea urmărea desfășurarea meciu
rilor am căutat să aflu cine e, Am 
reușit și drept să spun m-am ...autofe- 
licitat pentru flerul pe care l-am avut.

Matura noastră spectatoare era 
Maria Mednyanszky, multipla cam
pioană a lumii la tenis de masă de 
acum 30 de ani, care timp de cinci ani 
consecutiv a deținut primatul tenisu
lui de masă mondial (record do-

un 
iu-

abia în 1955 la Utrecht de 
înscris in

a-
în-

Două man campioane- s-au cunoscut la Budapesta: Mana Medny- 
anszku și Angelica Rozeanu. •» • M

(Foto MARIUS MATiJ)

borit
Angelica Rozeanu) și a 
palmaresul său 19 titluri mondiale.

Am reușit s-o cunosc datorită 
mobilității unui tinăr blond ce o
soțise tot timpul și care deținea in 
mod obișnuit locul djn dreapta 
Solicitudinea tînărului nu era 
tîmplătoare pentru că era vorba chiar 
de... mama sa.

— Vă amintiți cu plăcere de per
formanțele trecute ?

— Desigur! Am avut în perioada mea 
de ascensiune clipe de bucurie ce nu 
au pălit nici acum după atîția și 
atîția ani. Emoțiile primului meu cam
pionat mondial, — aveam 25 de ani 
cînd am avut prima mare victorie la 
Londra în 1926 — le retrăiesc și a 
cum la bătrînețe de cite ori asist 
ca simplă spectatoare la competiții 
de tenis de masă".

— De cind n-ați mai part'ci pat la 
oreun concurs?

— „Sînt aproape 20 de ani sau mai 
precis din 1939, de cînd clubul din 
care făceam parte, M.T.K., a fost des
ființat de autoritățile fasciste*.

— Ce părere aveți de evoluția ac
tuală a jocului de tenis de masă 7

— „Nu-l mai recunosc. A devenit 
uluitor de dinamic, un joc de agilitate, 
de suplețe, de fantezie. Schimbarea o 
remarc mai ales în jocul fetelor care 
de multe ori reușește să fie la înălți
mea celui masculin. îmi place mai

ei.
tn-

ales Ann 
nu și — ____ .
Compatrioata dumneavoastră joacă fer
mecător, păcat însă că este uneori 
prea nervoasă. Și nu văd de cel? Cu 
calitățile ei..."

De-abia termină ultima frază cind 
ca prin farmec, toată solicitudinea, 
bunăvoința și răbdarea i se risipi ca 
o părere. Mirat m-am uitat în sprt 
direcția in care se îndrepta plină de 
un interes nou privirea Măriei Med-, 
nyanszky. Am înțeles că interviul mea 
trebuie să se sfirșească: pe una din 
cele patru mese de joc începuse par
tida Eva Koczian-Diana Collins.-

Haydon, Angelica Rozea. 
bineînțeles Eva Koczian.

C. COMARNISCHI

3 propuneri pentru 
concursul repubiicno 

de moiocros

s

.Urmare din pag. 1, 

dcuă echipe Voința nu ne putem pro
nunța decit dună mesitirilg. de piîtne, 
întrucît rezultatele obținute in Polo
nia și în țară în compania formației 
poloneze Start, au fost contradictorii.

Repetăm dorința noastră că această 
a doua parfe a campionatului feminin 
1957—1953, să ridice din rîndul echi
pelor cît mai multe elemente tinere, ta
lentate și bine pregătite de care vo
leiul nostru are nevoie. Trebuiesc doar 
depistate. Dovada cea mai bună a fost 
fuuJaHă de recentele partide ale na- 

noastre în compania reprezen- 
HauvS R.D. Germane, în care au de
butat o serie de tinere speranțe. Ele 
au îndreptățit nădejdile tehnicienilor 
noștri.

In încheierea acestor rînduri. o cu
riozitate: patru din cele cinci meciuri 
ale campionatului masculin au loc în 
Capitală- (Citiți propra-^i) complet 
în corpul ziarului, la rtrrica „Unde 
mergem").

„Cupa Primăverii*' 
la gimnastică

Mîine dimineață, în organizarea sec
ției de învățămînt și ciutură a Sfatu
lui popular al Capitalei, se va desfă- 
?uina În sala liceului „Spiru Haret“ 
finala laxei pe oraș a concursului șco
lăresc de gimnastică „Cupa Primăve
ri".

Traversarea Carpaților 
meridionali

a plecat de la Băile Her- 
alpiniștl alcătuită 
Balteș, Mihai Ion 
Gheorghiu care 
Carpaților meri- 

se va alătura și

La 10 martie 
culane o echipă de 
din Stan Florin, Ion 
ți antrenorul Mircea 
vor parcurge creasta 
ckicnalî. Pe traseu li
alpinistul Alexe Dumitru. Cel 800 km. 
ai traseului (de la Băile Herculane pînă 
la Sinaia — cota 1500 — unde va avea 
loc sosirea) vor fi parcurși tn 85 de zile.

Munca de perspectivă în activitatea sportivă de masă
Simpla enunțare a temei face de 

prisos orice altă introducere. O sin
gură precizare ni se pare însă nece
sară : ACTUALITATEA acestei pro
bleme, acum cînd activiștii din colec
tivele sportive au de rezolvat nume
roase sarcini „la zi“.

In activitatea sportivă de masă 
— ca și în cea de performanță — 
munca de perspectivă este neapărat 
necesară.

Există, după părerea noastră, două 
capitole importante ale acestei proble
me. Să ne oprim pe scurt, asupra 
fiecăruia : 1 PERSPECTIVA ASU
PRA SARCINILOR CENTRALE Șl 
PERMANENTE Dacă acum se des
fășoară finalele Spartachiadei de 
iarnă, activiști di.i colectivele spor
tive pot oare considera că și-au epui
zat sarcinile ? Nicidecum 1 Ei trebuie 
să privească spre sarcinile viitoare 
care nici măcar nu sînt chiar atît de 
îndepărtate. Iată de pildă, pregătirile 
pentru ediția de vară a Spartachiadei 
încep la 15 martie. Acțiuni centrale 
destul de apropiate sînt și: crosul de 
masă închinat zilei de 1 Mai, „Luna 
construcțiilor și amenajărilor de baze 
sportive", continuarea acțiunji de în
scriere de membri In U.C.F.S. (să nu 
uităm cifra care trebuie realizată pînă 
la sfîrșitul anului : 2.000.000 membri).

multe stimulente Așa s-au ocupat de 
angrenarea în sport a oamenilor mun
cii multe colective care au obținut 
rezultate din cele mai bune organi
zed competiții pe specificul muncii 
profesionale a membrilor de colectiv: 
„Cupa Secerișului" în regiunea Plo- 
ești, .Cupa G.A.S, și S.M,T,“ în re
giunile Oradea, Cluj, Timișoara, Bucu
rești și lași, „Cupa satelor" în re
giunea Hunedoara, „Cupa st r insului 
recoltei" în regiunea Baia Mare etc. 
Lista poate continua cu numeroase 
astfel de forme noi și interesante : 
întreceri între postași, spartachiade 
ale femeilor sau pionierilor, întreceri 
între „veterani". — care au adus Ia 
startul concursurilor zeci de mii de 
participanți. Dar. nu numai formele 
activității competiționale trebuie privite 
în perspectivă. In același fel trebuie 
să muncim și pentru creșterea nu
mărului de secții pe ramură de sport, 
pentru amenajarea a noi baze spor
tive simple ale întreprinderii sau co
lectivului, pentru angrenarea masivă 
a femeilor, pentru introducerea gim
nasticii de producție etc.

Acțiunea de reorganizare trebuie să 
se desfășoare paralel cu înregistrarea 
unor cît mai numeroase succese în 
întărirea colectivelor sportive, în dez
voltarea sportului de masă. Or, pentru 
a realiza aceste succese este nevoie 
de o muncă de perspectivă, de o

etc. Vor spune poate unii activiști: „Și 
dacă ne gindim înainte, ce folos ?" 
Să vedem 1 Activiștii sportivi din re
giunile Timișoara, Baia Mare, Hune
doara sau Craiova s-au gîndit din 
timp, și au luat din vreme toate mă
surile pentru organizarea primei etape 
a Spartachiadei de iarnă. Rezultatul : 
succesele realizate i-au situat printre 
regiunile fruntașe. Un alt exemplu: 
la una din edițiile Spartachiadei, 
colectivul din Niculițel a început pre
gătirile cu multe săptămîni înainte. 
Rezultatul: 1665 de participanți. Să 
recunoaștem că este un succes din cele 
mai frumoase. Sau alte acțiuni: 
muncind în perspectivă pentru crea
rea unei baze materiale corespunză
toare, tinerii de la G.A.S Halchiu 
și-au amenajat o bază sportivă com
plexă un bazin de înot o popicărie, 
un ciub etc 2. PERSPECTIVA A- 
SUPRA ACTIV1TAT1I SPORTIVE 
DIN ÎNTREPRINDERE, De la o zi 
la alta, nu se poate realiza prea 
mult. Sutele de mii de membri înscriși 
în U.C.F.S. vor să activeze (nu numai 
în concursuri G.M.A. sau, de cîteva 
ori pe an, în concursurile din cadrul 
Spartach iadelor sau crosurilor de 
masă). Activiștii sportivi trebuie să 
se gîndească permanent la forme cît 
mai variate de cuprindere a acestora 
intr-o activitate plăcută : excursii, an
sambluri de gimnastică, concursuri 
de masă și. bineînțeles, competiții, viziune cît mai largă a muncii spor- I 
Cît mai multe competiții, cu cît mai tive. ■

Motocidiștii se află în plină a<S 
tivitate. Afirmația noastră este sus-- 
ținută de programul competițional 
care prevede pentru luna martie câ
teva interesante și importante con-' 
cursuri republicane de motocros. După 
succesul categoric înregistrat dtrni-' 
nica trecută, concurenții se vor pre-' 
zenta mîine la startul unui noa 
concurs republican de motocros con- 
tra-cronometru (trial), organizat de 
Dinamo. Startul se va da 
iar traseul — diferit de 
concursul anterior — se 
pe terenul accidentat din 
Nordului (capătul liniei i 
31).

Pentru ca întrecerile de i 
bucure de un succes și 
propunem organizatorilor 
rele: a) deși 
înscriu din ce 
curenți (prin 
tocicliștilor de 
alte colective) _ .... „
evite primirea în concurs a cuplurilor 
nepregătite pentru a se evita exhibi
țiile comice (vezi cuplul F. Costache-P 
Seiler) care se pot solda ct» urmări 
nedorite; b) să se organizeze un 
serviciu de ordine activ care să nil 
permită deplasarea spectatorilor din-' 
tr-un punct într-altul în timpul între-’ 
cerilor; c) pentru buna informare a 
spectatorilor să se instaleze o stație 
de radioamplificare.

i la ora 
cel de 
înscrie

Șoseaua 
de autobus

9. 
la

tot

mîine să se 
mai mare 

urmii țoa
la categoria ataș se 
în ce mai puțin corH 
absența totală a mo' 
la Dinamo și de la 
sugerăm totuși să s*

Ultima verificare 
a bucureștenilor 
în vederea finalei 

campionatului 
de ciclocros

Finala campionatului de ciclocros pe 
1958 se va desfășură duminică 23 marw 
tie la Cluj. In vederea acestei compe
tiții importante, ciclocrosiștii bucure*- 
teni jeei 20 care s-au calificat în faza 
regională) vor lua parte mîine la ultima 
verificare oficială, cu prilejul celei de 
a IlI-a ediții a 
„C tipa Recolta.”.

Concurenții vor 
destul de dificil 
dknvl 23 August
tuia. Plecarea la ora 
sportivă „Recolta” (șoseaua Ianoului nr. 
130).

• Campionatul regiunii Stalin, des
fășurat joi după-amiază. a fost cîștt- 
gat de M. Kammer (Partizanul Roșu), 
urmat de ” -- ----------  - -• -----
chiu), P.
(Ș-c. Tin.) 
Roșu), N. 
suferind un 
contat în lupta finală.

competiției dotată c«

alerga pe un traseu — 
— care străbate Sta- 
și împrejurimile aces-

10, de la baza

V. Michnevici (Recolta Ilăl- 
Greff (Șc. Tin.l, I. Garcia 
șl N. Aldulea (Partizanul 
Mușa, unul dintre favorițl, 

accident mecanicIa îaa lentie ia fapte
G

U
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Cu etapa de mîine

începe un veritabil turneu al fruntașelor 
campionatului feminin de baschet

• Meciuri masculine de la care avem maxime pretenții • La Tg. Mureș : u.i singur punct negru într-un no
ian de frumoase realizări

Conștiinciozitate, perseverență 
și optimism in rindui călăreților fruntași

Cu jocurile de mîine, campionatele 
de baschet — masculin și feminin — 
intră în perioada finală. Ultimele trei 
etape prezintă — în special pentru 
campionatul feminin — o importanță 
deosebită fiindcă programează întîl- 
nirile dintre cele trei fruntașe: Cons
tructorul, Olimpia M.I.C. și C.F.R. 
Cu alte cuvinte vom asista la un 
adevărat turneu — pe distanță de 
trei săptămâni — care va desemna 
pe campioană. Iată cea mai bună oca
zie ca în cele trei meciuri — toate 
adevărate derbiuri — să ni se ofere 
feompensația de calitate cu care ne 
sînt datoare majoritatea echipelor

lată clasamentelp, așa cum ne-au 
fost comunicate de comisia de com
petiții și clasificări a federației : 

MASCULIN

FEMININ

IL CCA 19 17 1 1 1427:1104 54
2. Din. Tg. Mureș 19 14 0 5 1374:1106 47
3. Din. Buc. 19 11 3 5 1268:1019 44
4. PTT 19 12 1 6 1303:1164 44
Sa Diin. Orjidea 19 10 3 6 1354:1287 42
6. MIG 19 11 0 8 1357:1268 41
7. Olimpia MIC 19 9 0 10 1280:1287 37
«. Șt. Cluj 19 7 0 12 1227:1310 33
9. Șt. Tim. 19 6 0 13 1016:1219 31

10. Ccnstr. Cluj 19 5 0 14 1001:1297 29
11. St. R. O. St. 19 4 0 15 1076:1263 27
12. Voința Iași 19 4 0 15 973:1422 27

Pentru mîine pre

1 Ccnrtr. Buc. 15 14 1 0 914:536 44
2. Olimpfa MIC 15 13 1 1 931:707 42

3. CFR Buc. 15 12 1 2 898:636 40
4. Voința Or. St. 15 9 1 5 800:703 34
6. Alim. Tg. M. 15 8 0 7 695:732 316. ICO 15 5 0 10 772:907 25
7. Progr. FB 15 4 0 11 702:796 23
•. ITO 15 4 0 11 705:854 23
•. Șt. ICF 15 3 0 12 585:820 21ao . Șt. Cluj 15 2 0 13 601:912 19

noastre fruntașe.
gramul ne rezervă prima partidă din 
ciclul celor trei: Constructorul Bucu
rești — Olimpia M.I.C., poate ș> cea 
mai importantă. Pornim plini de spe
ranțe la un meci în care evoluează 
un număr impresionant dintre cele 
mai bune jucătoare ale noastre. Ace
lași îndemn pentru nivel ridicat și 
speetaculozitcte îl adresăm și echi 
pelor masculine, care — trebuie să 
recunoaștem — ne-an oferit adeseori
și pînă acum partide bune. Și frim- 
teșele campionatului masculin se în- 
■filnesc mîine la București. Primele 
patru 
(loc. 
Buc.
4 Joc.

joacă chiar între ele: O.C.A.
I) _ p.t.T. (loc. IV); Din. 
(loc. III) — Din. Tg. Mureș
II) . In plus, o „deschidere"

Aspecte de la întrecerile finale

ale Spartachiadei de iarnă a tineretului
(Urmare din pag. 1)

cut remarcată de la bun început. Se 
disting în această privință în special 
elementele tinere, printre care elevele 
Viorica Licker (Baia Mare) și Ecaie- 
rina lvan (Oradea), ca și profesoara 
Eugenia Paul (Hunedoara). Printr-o 
deosebită maruritate în joc se relevă 
o serie de alte concurente: Margareta 
Popescu (Regiunea Stalin), Miliana 
Pesecaru (Timișoara) etc. La ora la 
care telefonez s-au consumat primele 
două runde (optimile și sferturile de 
finală) și la capătul lor, concurentele

Baremul unic 
de arbitraj

toate categoriile. înce- 
data de 16 martie

Prin Hotărîrea Biroului Comi
tetului de Organizare U.C.F.S. 
nr. 54/958 s-a stabilit introdu
cerea unui sistem de barem li
nie de arbitraj pentru arbitrii de
legați la competiții sportive

In prima etapă, baremul unic 
de arbitraj se aplică — în mod 
experimental — numai pentru 
arbitrii delegați la competițiile de 
fotbal de 
pînd cu 
1968.

Pentru 
sport se 
pînă la noi dispozițiuni preve
derile Deciziei nr. 859/954 din 
normele financiare pentru 
ganizațiile de cultură tizică 
sport

Hotărîrea nr. 54/958 va fi 
fuzată colectivelor sportive 
către comitetele regionale, 
kxiale și orășenești U.C.F.S.

restul ramurilor de 
aplică în continuare și

or-
Și

di- 
de 

ra-

rela-
de 

cre- 
cu m

limpezirea 
desfășoare

care poate constitui ea însăși meciul- 
vedetă: Olimpia AA.I.C. — Știința
Cluj. Față de echipele feminine, for
mațiile masculine de mai sirs au a- 
vantajul de a porni Ia luptă fără nici 
o emoție. De aceea, pretențiile noas
tre la meciuri pline de avînt, 
xate, cu etalarea întregii game 
cunoștințe baschetbalistice sînt, 
dem, total îndreptățite. După 
avem pretenția ca întîlnirea de la 
Iași (Voința-Constructorul Cluj) — 
foarte importantă pentru ’’ 
situației codașilor —- să se 
în limitele sportivității.

• Nimeni nu poate contesta că la 
Tg. Mureș baschetul se 
află la un loc de cinste. 
De ani de zile echipele 
mureșene se găsesc prin
tre fruntașele competi
țiilor, iar atenția acor
dată tineretului este aici 
deosebit de mare. Am 
avut dovada acestor rea
lizări săptămîna trecută 
cînd am constatat cu 
plăcere că: sala Institu
tului Medico-Farmaceutic 
a suferit radicale ame
najări care o situează 
actualmente printre cele 
mai frumoase săli ale 
țării; echipele locale de 
categoria A — Alimen
tara și Dinamo — oferă 
meciuri de bună calitate, 
autentică propagandă 
pentru baschet; specta

torii au în mare stimă 
baschetul și numărul 
celor prezenți la fiecare 
etapă nu este departe 
de cel obișnuit din sala 
Floreasca, ceea ce este 
fără Îndoială un record ;
grija față de juniori se manifestă tot 
mai puternic.

După ce am urmărit la București o 
selecționată valoroasă a juniorilor din 
Tg. /Mureș, am asistat la două me
ciuri promițătoare ale junioarelor mu
reșene — din cadrul colectivului în
treprinderii „Simo Geza" — în corr.- 
pania junioarelor de la C.F.R. Buci»- 
rești etc. etc. Toate acestea contribuie

Eugenia Paul, Mar- 
Ecaterina lvan s-au

aflăm la
Dumitru

Miliana Pesecaru, 
gareta Popescu și 
calificat pentru semifinale.

La băieți, acum, crnd ne 
jumătatea întrecerilor, Ion
Arsente (Constanța), Ion Rozenzweig 
(Timișoara), Bela Cozman (Cluj) și 
E. Crăciun (Craiova) păstrează pri
mele șanse pentru obținerea titlului de 
campion. Dintre ceilalți concurenți, o 
bună impresie au 
ros (Baia Mare), 
(reg. București) 
(Reg. Stalin).

întrecerile vor 
zilelor de sîmbătă și duminică.

lăsat Silviu Mesza- 
Valentin Marinescu 
și Charles Mehler

continua în cursul

TIBERIU STAMA

Un antrenor, o serie de victorii și
Ora- 
serie 

și talen- 
Kammer, 

Ală- 
Al-

lor, calcă cu 
Re inner, I.

poate și me-

In ultima vreme, ciclismul din 
șui Stalin s-a afirmat printr-o 
de victorii ale tinărului. 
totului ciclocrosist Matei 
muncitor la „Partizanul Roșu", 
turi de Kammer, sportivi ca N. 
dulea, I. Player și alții au manifestat 
reale calități.. Pe urmele 
pași siguri juniorii Șt. 
Bocor și alții.

Este aci, fără doar și 
ritul antrenorului Martie Ștefănescu. 
el însuși fost campion republican de 
ciclocros. Trebuie insă să subliniem 
că și conducerea fabricii „Partizanul 
Roșu" acordă o atenție deosebită sec
ției de ciclism, in cadrul căreia ac
tivează peste 20 de sportivi — băieți 
și fete — dornici să urce cit mai cu- 
rind treptele măiestriei sportive.

Dar, despre Martie Ștefănescu 
cuvine să notăm că, in calitatea 
de antrenor al secției de ciclism a 

se 
sa

buie la reputația pe tărîm baschet- 
balistic a orașului de pe Mureș, la 
excelenta lui carte de vizită. Un sin
gur lucru întunecă oarecum aceste 
frumoase realizări : atitudinea total 
nesportivă a cîtorva spectatori turbu- 
lenți care proferează insrite la adresa 
arbitrilor și echipelor vizitatoare. Pu
blicul mureșan — zare știe să-și 
susț’nă cu energie, dar sportiv, echi
pele — trebuie să împiedice acțiunea 
unor asemenea elemente turbulente

EFTIMIE IONESCU 
NEAGOE MARDAN

Citiți programul campionatului la 
rubrica „Unde mergem".

La prima vedere ai impresia că Nedef vrea să-și 
deposedeze de balon coechipierul: Nedelea (I?). A- 
devăratul adversar este Novacek, mascat în imagi
nea noastră de pivotul echipei d.C.A.

Scurtă discuție asupra problemelor crosului 
din țara noastră, cu concursul lui... EMIL ZATOPEK

place mult crosul 1 Găsesc 
o numiră atletică naturală,

că la noi crosul a 
una din ramurile atletice 
neglijate. Evident, ni» ne 
cîtuși de puțin că astăzi 
mijloc de antrenament, stă 

pregătirii de iarnă și de 
a alergătorilor noștri. Ne

„Îmi 
că este 
superioară în această privință aler
gării pe pistă. El îmi produce multă 
satisfacție, constituind un fel de „e- 
vadare" din antrenamentul clasic, ac
tualmente în vigoare, de o extremă 
austeritate. Crosul este pentru mine 
un divertisment în neîntreruptă înnoi
re".

Aceasta este părerea despre cros, 
enunțată recent de marele atlet ce
hoslovac Emil Zatopek. Am ales-o 
ca un „motto" pentru rindurile de fa
ță, izvorîte din constatarea de loc 
îmbucurătoare 
devenit 
cele mai 
îndoim 
crosul, ca 
la baza 
primăvară 
gîndim însă la alte două aspecte deo
sebit de importante ale problemei. Pe 
de o parte, extrema sărăcie a calen
darului competițional în materie de 
cros, lipsește atletismul nostru de 
una din porțile cele mai accesibile 
prin care tineretul poate pătrunde 
în lumea acestui sport. Pe de alta, 
aceeași situație împiedică verificarea 
reală, judicioasă a posibilităților 
alergătorilor noștri fruntași de semi-

Școlii de Tineret din localitate, are 
in curs de pregătire temeinică o serie 
de elemente cu frumoase perspective. 
Din rindurile acestora fac parte P. 
Greff, V. Jica, I. Garda. A. Pirîu și 
alte autentice „speranțe". Formația 
feminină a școlii cuprinde pe tinăra 
in plină dezvoltare, Maria Csedo.
muncitoare la „Partizanul Roșu" (cres
cută in cadrul colectivului sportiv
de aci), Inge Schmidt, ciștigă-
toarea probei finale de ciclism a 
Spartachiadei de vară. Ericka Schmidt, 
precum și două talentate începătoare : 
Elisabeta Antal (16 ani) și Viorica 
Beck (18 ani).

Desigur, munca de dascăl in ale pe
dalei este tare anevoioasă deseori, 
dar nu lipsită de o anumită frumu
sețe. Ea cere migală, răbdare, multă 
tragere de inimă și, mai ales, mult 
tact. Și, după cit se pare, Martie Ște-

Primăvara timpurie din acest an a 
ușurat mult pregătirile călăreților 
fruntași care alcătuiesc Ioturile de 
dresaj, obstacole și proba completă. 
Aceștia au schimbat bucuroși mane
jul strimt și atît de aglomerat cu 
terenul descoperit pe care se poate 
lucra acum în voie.

O primă constatare îmbucurătoare 
pe care am făcut-o cu prilejul unei 
vizite recente la baza hipică din Ca
lea Plevnei a fost aceea că în ta
băra călăreților selecționabili se mun

cește conștiincios, cu perseverență și 
optimism. Lucru firesc atunci cînd te 
așteaptă atîtea confruntări grele cu 
călăreți de renume mondial. Și acest 
lucru se va întîmpla foarte curînd, 
mai precis, în luna aprilie, la Roma 
unde, după cum sîntem informați, 

și-au dat „rendez-vous" cei mai buni 
călăreți de obstacole din lume.

„Ne abținem să facem vreun prono
stic, dar așa cum se prezintă băieții 
noștri in momentul de față avem drep
tul să sperăm într-o comportare bună 
la primul și poate cel mai important 
concurs hipic internațional al anului" 

— spunea too. Fot eseu, antrenorul că
lăreților de obstacole. Cum nu a'ieam 
nici un motiv să ne îndoim de spusele 

talentatului antrenor, neam îndreptat 
pașii spre locul de pregătire a călă
reților de Ia dresaj și proba com
pletă. Și aici domnea aceeași bună 
dispoziție de lucru și disciplină. Ac
centul îl pun cu toții pe lucrul calu
lui, factor determinant în cîștigarea 
unei probe. Un, exemplu în această 
privință ni-1 oferă pe loc Bolero 11, 
calul antrenat cu atîta perseverență 
de maestrul sportului Ioan Oprea de 

Ia C.C.A., un cal care a ajuns să exe
cute cu ușurință 'figuri din programul 
categoriilor superioare de dresaj. In 
prezent, fiecare călăreț, fie de la ob
stacole, fie de la dresaj lucrează cu 
cîte doi și trei cai. Iată chiar și cî- 
teva surprize în acest sens. Nicolae 
Mihalcea a Jdăugat la Mihnea șl 

fond în condițiile unor între-

așadar, cum stau lucrurile, 
de pistă se încheie practic 
noiembrie. De atunci și pînă

fond și 
ceri.

Iată, 
Sezonul 
în luna 
în martie, alergătorii noștri se pre
gătesc, parcurg fiecare dintre ei sute 
de kilometri pe teren variat, dar nu 
ian parte la nici un concurs, fiindcă— 
și nu-i numai vina lor — nu se orga
nizează nici un concurs 1

„Antrenamentul — spune Zatopek 
— este din ce în ce mai dur, mai 
sever și nu încetează niciodată. A 
rărnîne cinci-șase luni fără întreceri, 
în aceste condiții, înseamnă a lipsi 
atletul de acea destindere, de acea 
descărcare pe care o aduce lupta pen
tru un loc într-un clasament de cros. 
Atletul are nevoie, din timp în timp, 
de un asemenea stimulent psihic".

Zatopek nu ne-a avut pe noi în ve
dere spunînd aceste lucruri și totuși 
cît de bine se potrivesc ele situației 
atletismului nostru. Și aceasta, în 
timp ce în multe alte țări, cele* 5—6 
luni sînt tocmai o perioadă de intensă 
activitate, organizîndi» se concursuri 
la fel de numeroase și, deseori, cu 
o participare mai bogată chiar decît 
în timpul verii. Au loc zeci de con
cursuri internaționale, iar celor mai 
buni fondiști nu le rărnîne decît să-și 
aleagă la care din ele să participe

multe „speranțe"
fănescu are din plin asemenea în
sușiri.

Intr-o convorbire recentă, după ce 
ne-a prezentat în linii mari planul 
său de perspectivă, ne-a vorbit cu 
entuziasm de nădejdile sale pentru 
sezonul 1958 și următoarele. Bineîn
țeles, planuri frumoase, ambiții, spe
ranțe și, o dată cu acestea, muncă 
efectivă.

finind seama de realizările din ulti
ma vreme, nu avem nici un motiv 
să nu așteptăm cu încredere roadele 
acestor frumoase strădanii, convinși 
fiind că atît M. Ștefănescu cit și cei
lalți antrenori din Orașul Stalin, Nae 
Chicomban (Dinamo) și Traian Chi
comban (Tractorul) vor izbuti, 
care în parte și toți împreurtă, să facă 
din orașul de la poalele Timpei un 
centru ciclist de certă valoare...

fie-

EM. 1. 

Corvin un nou cal, Vornic; Teodo- 
rescu a închegat un trio puternic: 
Palatin-Cincinal-Agatha; Molnar lu

crează acum cu Pîrlog și Brebenel, 
Velicu cu Văzduh și Tosca, Bărbu- 
ceanu cu Nor și Robot iar experimen
tatul Timu cu Odobești și Mindir. 
Ceilalți au rămas credincioși cuplu
rilor care le-au adus anul trecut mul
te și frumoase victorii cum ar f: de 
pildă Vasile Pinciu cu ai lui Matador 
și Odor, Antoia cu Rubin și Fildeș 
și Longo cu Sucitu și Adjud.

L-am lăsat pe rutinatul artrencr 
de dresaj N. Kirculescu să lucreze 
mai departe cu băieții lui cu gînduf 
desigur la viitoarele coordonate ale 
călăreților romîni: Roma, W iessba- 
den, Budapesta, Varșovia, Leipzig. 
Aachen, Moscovă—

(O- 6.)

A apărut 
REVISTA DE ȘAH 

Hr. 3-1S58
Din sumar :

Constituirea Federației Porni': e 
de Șah.

Partide și finaluri (din campio
natul R.P.R. și alte concursuri).

Dzn toată lumea.
Th. Ghdescu: Alehin și cele'300 

partide ale sale.
Consultații.
Studii și probleme (concursul ii* 

ternațional). ■
T. B. Gorgiev: Lucrînd la stu

diile vechi.
Meciul Bttcurești-Belgrad: 38-26.
Primul campionat republican de 

dezlegări
Combinații, partide scurte.

Franjo Mihalic, 
noiembrie trecut 
peste 10 crosuri 
le-au servit ca o 
în vederea apre-

pentru a nu dăuna programului de 
pregătire în vederea sezonului de pis
tă. Este interesant de pildă că at-
leții iugoslavi, în frunte ci» vîce-
camp ionul olimpic ~
au participat din 
și pînă acum la 
internaționale, care 
excelentă pregătire 
platului cros balcanic de la Anki

In Franța, Belgia, Anglia, R.DX.— — 
și R.F.G., :n țările scandinave, Po
lonia etc. sânt organizate tot felul 
de crosuri (pe diferite distanțe și 
categorii, pe trasee de dificultate di
ferită) care asigură alergătorilor un 
program cît se poate de interesant și 
de variat. Și nu este desigur o în- 
tîmplare că în aceste țări valoarea 
alergătorilor pe distanțe lingi a a- 
tins un nivel foarte ridicat.

Nu mai puțin importantă ni se 
pare și cealaltă lătură a problemei: 
folosirea întrecerilor de clas ca mij
loc eficient de popularizare a atletis
mului și de creștere a număruiui de 
practicanți activi ai acestui sport. La 
noi se organizează două crosuri tra
diționale, în cinstea zilelor de I Mai 
și 7 Noiembrie, care au angrenat de-a 
lungul anilor maăe largi de parti- 
cipanți. Atitudinea de mu'te ori for
mală a colectivelor sportive față de - 
organizarea acestor întreceri a făcut 
însă ea ele să aibă un caracter de 
campanie, fără a-și atinge întru to
tul scopul, acela de a recolta noi con
tingente de alergători. Totodată. nu
mai aceste crosuri nu pot suplini în
tregul program de competiții pe care 
ar trebui să-l aibă la dispoziție în 
mod normal atleții tineri și de va
loare medie. Crosul de primăvară 
are loc la sfîrsitul lui aprilie, cel 
de toamnă se încheie în noiembrie, 
deci oricum ele nu „prind" perioada 
calendaristică despre care vorbește 
Zatopek.

In această perioadă n-ar trebui să 
existe duminică fără concursuri de 
cros, iar singura problemă pe care 
ar trebir s-o mai aibă antrenorii și 
profesorii de educație fizică să fie 
doar aceea de a fixa, cu calendarul 
în față, datele la care să-și înscrie 
elevii. înviorarea activității de cros 
din țara noastră, ■ restabilirea în toate 
drepturile ei a acestei utile și fru
moase ramuri atletice, trebuie să .stea 
în centrul atenției

ROMEO VILARA 
1AC1NT MAN0L1U



Proverbul nostru din străbuni: „Cu 
adeverit din nou, spre marele necaz al sutelor de mii de pasionați ai fotba
lului care așteaptă cu nerăbdare reluarea campionatului. Poate că proverbul 
ar putea fi înlocuit cu altul mai modern: „cu primul meci de campionat în
cepe primăvara". Să sperăm că începînd de mîine, cînd se reia întrecerea 
mult disputată a celor mai buni fotbaliști ai țării se va îmbunătăți și timpul 
și va confirma exactitatea originalului nostru pronostic.

In orice întrecere sportivă, rolul de frunte îl au, firește, sportivii care-și 
dispută întîietatea. antrenorii care i-au pregătit și îi îndrumă și organizatorii 
care s-au îngrijit ca întrecerea să se desfășoare în cele mai bune condițiuni. 
Dar un rol de seamă îl au și spectatorii La box, volei baschet, atletism și 
fără îndoială, la fotbal, spectatorii pot influența direct nu numai evoluția sco
rului sau comportarea fiecărui sportiv, dar chiar și rezultatul final. Exemple 
sînt suficiente și se află la îndemîna oricui. Vom aminh doar victoriile ob-

z ținute de Grecescu și Wiesenmayer la cea de a X-a ediție a campionatelor in- 
ternaționale de atletism a R.P.R. și comportarea reprezentanților noștri în me-

' ’ ciul de fotbal de la București cu reprezentativa R.P.F- Iugoslavia.
Rolul spectatorilor nu se reduce numai la faptul că-i îmbărbătează și-i 

‘poartă spre victorie pe sportivi. Ei pot contribui la desfășurarea în condiții nor- 
' male a întrecerii sportive influențind direct pe arbitrii judecători- In toate 
‘ sporturile sînt exemple suficiente în acest sens, dar noi vom apela la unul din 

fotbal. In urmă cu cîțiva ani, întrebîndu-l după un meci pe cunoscutul ar
bitru Tiberiu Asztalos. care ne este și coleg de breaslă, de ce a arbitrat atît 

, de slab, acesta ne-a răspuns că 1-ati enervat peste măsură huiduielile și apos
trofările (nedrepte) ale publicului. Mulți alți arbitri au declarat de repetate 
ori același lucru- Apare limpede, deci, că miile de spectatori care, sub im
periul pasiunii pe care o depun în favoarea unei echipe, își exprimă zgomo
tos nemulțumirea față de deciziile arbitrului influențează desfășurarea unei 
partide dăunînd — adeseori — chiar echipei iubite de ei.

Am amintit acest lucru în pragul reluării campionatului de fotbal gîndin- 
du-ne la sarcina dificilă pe care o au arbitrii pentru a pune în practică îndru
mările primite de la Biroul federal privind sprijinirea unui joc atletic. Firește 
că un astfel de joc (caracteristic fotbalului modern) trebuie practicat în limi
tele prevederilor regulamentare. Dar, spectatorii noștri sînt obișnuiți cu 
„fotbalul de domnișoare" practicat îndeobște Ia noi și este posibil să fie sur
prinși de unele ciocniri, care vor fi de neevitat în cazul cînd jucătorii vor 
practica un joc bărbătesc și atletic. Firește, jocul bărbătesc nu este sinonim 
cu jocul dur și în nici un caz cu jocul periculos. Dar, folosind mai des și 
mai eficient bustul se va întîmpla deseori ca unul dintre jucători să cadă Și 
dacă arbitrul nu va dicta sancțiune, va face bine. Și d’s gur, dacă spectatorii 
vor protesta, vor face rău. Acesta este un exemplu din multele care se pot în- 
tîmpla. Ridicînd problema am urmărit doar să atragem atenția spectatorilor a- 
supra sprijinului pe care-1 pot da stimulînd prin comportarea lor pe arbitri la 
aplicarea unor îndrumări juste și în felul acesta să contribuie fa progresul 
^^jalului nostru.
^^BDar nu numai la fotbal ci la toate întrecerile sportive spectatorii pot și 
t^muie să joace un rol important. A sosit timpul ca spectatorul să-și îndepli
nească, în mod conștient, acest rol.

LA ÎNCEPUT DE SEZON FOTBALISTIC
Ar fi greșit să se creadă că, 

după consfătuirea pe țară a 
fotbalului — în care Biroul 

Federal a precizat noua orie»itare în 
activitatea fotbalistică — și Jupă con
sfătuirile antrenorilor și arbitrilor — 
care au analizat și indicat măsurile 
practice necesare pe linie de instruire 
și arbitraj pentru atingerea obiecti
velor fotbalului — efectele pozitive 
vor apare o dată cu reluarea campio
natului. Cu atît mai mult, cu cit
obiectivele fixate sînt legate de un
îndelungat proces de instruire și e-

sînt convins însă, că dacă se va 
stărui de la începutul returului cam
pionatului pentru eliminarea unor de
ficiențe evidente, se vor putea înre
gistra progrese chiar și în acest se
zon. In această privință cel mai mare 
sprijin îl pot da jucătorii ajutați de 
antrenori și arbitri.

Informațiile primite din țară arată 
că. în general, fotbaliștii noștri din 
categoriile superioare au făcut anul 
acesta eforturi lăudabile și au vădit 
multă conștiinciozitate pentru a se 
pregăti cit mai bine în vederea retu
rului. Ar fi păcat, dacă n-ar face și 
în continuare eforturi pentru a-și eli
mine și unele defecte caracteristice, 
pe care le au în joc și dacă n-ar 
fi capabili de sacrificii pentru a-și 
menține și chiar îmbunătăți pregătirea 
dobindită pină acum. Sînt încredin
țat că dacă jucătorii se vor încadra 
n»ai muu într-ur. joc colectiv făcind 
uz de întreaga lor capacitate fizică 
și tehnică pentru rezolvarea diferite-

Campionatul 
de șah pe echipe

Im prezent se desfășoară faza a doua 
(sferturi de finală) a campionatului 
repuibQican de șah pe echipe. Au avut 
loc primele trei runde. Rezultate: 
rumda I: DCS — Progresul 3—4 (1),
UDI-CSU 4—4 Comerț-Voința 5—1 
(2); ruinida a II-a: Progresul—Voința 
7—0 (1), CSU—Comerț 1—4 (3), DCS—
DDI 7—1; runda a HI-a: UDI—Progre
sul 7a—7‘/a, Comerț—DCS 2’/2—3’/2 (2), 
Voința—CSU 372—S’/2 (1). In clasament 
conduce Progresul cu 18‘/2 (2) urmat de 
DCS 137a (3), Comerț 11’/2 (7), CSU
•'/a (4), UDI 5V2, Voința 4>/2 (4), Pri
mele două se califică în semifinale.

O. IW-umteanu — corespondent

importantul rol 
al spectatorilor
o floare nu se tace primăvara" s-a

ȚICU S1MI0N

lor faze de joc numai și numai în 
folosul echipei, negreșit că vor aduce 
o contribuție mult mai mare la ri
dicarea calitativă a fotbalului, decît 
dacă ar urmări doar evidențieri per
sonale.

De asemenea, prin atitudinea lor 
coreciă și încadrarea perfectă în spi
ritul regulilor de joc — care nu cer o 
pregătire prea îndelungată — jucă
torii ar putea deschide drumul spre 
un joc atletic mai pronunțat, cores
punzător cerințelor fotbalului modern. 
De fapt, realizarea unui astfel de 
joc depinde în primul rînd de ei.

Asta nu înseamnă fcisă ca antreno
rii să aștepte totul din partea jucă
torilor. Antrenorii trebuie să semna
leze fotbaliștilor acele deficiențe care 
le frinează dezvoltarea, fie în jocul 
echipelor, fie în aplicarea unui joc 
atletic. In această privință este însă 
toarte important ca antrenorii nu nu
mai să semnaleze greșelile, dar și să 
arateț să exerseze cu jucătorii mij
loacele practice prin oare aceste gre
șeli pot fi eliminate.

• Fără îndoială că amatorii de fotbal 
din București, Ploești, Timișoara, Cluj 
și Arad sînt gata să ia startul spre tri
bunele stadioanelor care vor găzdui 
mîine primele dispute din returul cam
pionatului de fotbal al R.P.R. Pro no- 
sport iști i la rîndul lor sînt în apropie
rea... finișului, concursul nr. 11 încl.i- 
zîndu-se în Capitală astăzi la ora 24. 
Ca atare comentariile pentru „întîr- 
ziați“ nu mai au nici un rost cu atît 
mai mult cu cît e un lucru bine cu
noscut că începerea întrecerilor din ca
drul campionatului nostru declanșează cu 
îegularitate și noi serii de mari pre- 
miați la Pronosport. De altfel concursul 
Pronosport nr. 10 a constituit în această 
direcție o minunată ,,încălzire” (nu ați 
uitat desigur de cei 163.085 lei obținuți 
de Nițulescu Alexandru cu o variantă 
cu 12 rezultate exacte obținută pe un 
buletin multipliu de 10 lei?). Dar revel 
nînd la concursul Pronosport nr. 11 din 
16 martie și cu speranța că vă putem 
da o ,,mînă de ajutor” în completarea 
buletinrJor de... ultimă oră, iată care 
sînt soliștii cei mai frecvenți (după con
sultarea buletinelor depuse Ja cîteva a- 
nenții din Capitală): Petrolul Ploești, 
Rapid București, Dinamo Cluj, Napoli

■ șf Genoa. Ce părere aveți?
I • Plata premiilor de la concursul Pro

nosport nr. 10 din 9 martie continuă 
în Capitală astăzi după amiază încen.înd 
de la ora 17 numai la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9 .

• Iată acum programul concursului 
Pronosport nr. 12 (etapa din 23 martie 
1958):

I. C.C A. Bueurești — U.T.A. Arad 
(Camp. cat. A).

II Dinamo București — C.S.U. Timi- 
șoarr (Camp cat. A).

AZI ULTIMA Zi în care vă mai puteți depune buletinele pentru conjurau! nr. 11 PRONOSPORT

Fotbaliștii categoriei A 
pasionanta lor întrecere d

(Urmare din pag. 1)

la Arad, UTA—Dinamo, mult interes 
stîrnește cel de la Cluj (Dinamo — 
Energia Tg. Mureș) și multă curio
zitate cel de la Timișoara (Știinta— 
ICO).

Să spTrăm câ jucători: vor reuși 
să înfrîngă dificultățile terenurilor și 
ale timpului și să ofere, spre satis
facția spectatorilot, un fotbal mai bun. 
corect, disciplinat.

Și acum, pentru că știm că vă 
teresează, iată ultimele știri din 
duriie „combatanților" de mîine. 
începem cl liderul...

in- 
rîn
Să

Din cele 12

încheiat, practic.• ...Petrolul și-a . t____ ,
pregătirile joi cînd a jucat la două

Așteptăm. înainte de toate, de ta echipele noastre de categoria A an joi bat 
modern, de o deosebită valoare. Sumai așa vom fi martorii unor faze 

spectaculoase ca aceea din fotografia de mai sus

IndruiiMiidu-și jucătorii spre un joc 
corect, fără brutalități, vociferări, si
mulări etc., antrenorii vor crea con- 
.iiții prielnice arbitrajului, dind arbi
trilor posibilitatea de a pune în a- 
plicare regulile de joc în mod con
structiv. Trebuie să subliniez însă că 
arbitrii nu-și vor îndeplini rolul, dacă 
nu vor căuta să lege prevederile re
gulamentului de cerințele actuale ale 
fotbalului. Prin deciziile sale, arbitrul 
trebuie să caute să conducă jocul 
și să asigure buna lui desfășurare, nici
decum să se rezume la simpla sanc
ționare a infracțiunilor comise. In 
aceasta stă rolul său creator.

Personal sînt convins că dacă a- 
cești trei factori vor conlucra în mod 
armonios și cu multă stăruință pen
tru eliminarea a numai citeva din 
greșelile care in irecut „u scăzut ran
damentul echipelor și nivelul general 
de joc, vom înregistra chiar în re
turul campionatului o îmbunătățire 
calitativă a fotbalului nostru.

EM. VOGL 
antrenor emerit

f^ono sport
III. Jiul Petroșani — Progresul Bucu

rești (Camp. cat. A).
IV. Steagul roșu Orașul Stalin — Ra

pid București (Camp, cat. A).
V. I.C.O. Oradea — Dinamo Cluj 

(Camp. cat. A).
VI. Energia Tg. M'ureș — Petrolul 

Ploești (Camp. cat. A).
VII Austria — Italia.
VIII. Sedan — Reims (Camp, francez).
IX. Toulouse — Racing Paris (Camp, 

francez)
X. Valenciennes — Angers (camp, 

francez)
XI. I.yon — St. Etienne (Camp, fran

cez)
XII. Eeziers — Marseille (Camp, fran

cez).

PRONOSPORT EXPRES

• In urma omologării concursului Pro
nosport Expres nr. 8 s-a stabilit că nici 
o varianta nu a întrunit 6 și 5 sporturi 
exacte. Conform regulamentului, fon
durile de premii acordate pentru pre
miile I și II adică 145.767 lei au fost 
reportate întregului fond de premii al 
concursului nr. 9 cu tragerea din urnă 
miercuri 19 martie. Premiul Iii: 95 va
riante cu 4 sporturi exacte revenind fie
căreia cîie 2.849 lei. Fond de premii: 
416.474 lei inclusiv 36.146 lei reportați 
de la concursul anterior.
• Nu uitați! La concursul Pronosport 

Expres nr. 9 al cărui fond de premii este 
mărit cu 145.767 lei sînt acordate în con
tinuare premii în obiecte pentru varjan-

ploeș-porți cu juniorii săi In rîndul ploeș- 
tenilor domnește încredere înainte de 
importanți»’ meci cu C.C.A. „Sînt 
convins că ecFipa noastră se va re
găsi în această oartidă — re-a spus 
antrenorul Ilie Oană. Formația proba
bilă : Roman—Pahonțu, Atarines^u, 
Topșa-Fronea, Neacșu-Zaharia, Tabar- 
cea, Dumitrescu, D. Munteanu, G. 
Marin (Bădulescu).

• La C.C.A. pregătiri și speranțe. 
Joi, campionii s-au antrenat pe nn 
teren foarte greu cu o echipă militară 
de regiune. Formația folosită în re
priza a doua : Vo.nescu-Dragomirescu, 
Czepolski, Dumitrescu-Jenei, Bone- 
Biikossy, Constantin, Alexandrescu, 
Zavoda I, V. Moldovan va evolua pro
babil și la Ploești. O veste îmbucu

rătoare: Zavoda II a început să 
joace (miercuri, o repriză cu Abato
rul) și va reintra în curînd.

• Pentru Rapid București, alcătui
rea formației — ca operație în sine 
— nu constiitte o problemă: are 12 
jucători valizi și din ei trebuie să 
aleagă II, pentru meciul cu Jiul. 
Și acești 11 vor fi probabil cei care 
au jucat în repriza a doua în partida 
cil Minerul Baia Mare: Dungu-Grea- 
vu. Vărzan, Macri-Bodo, Seredai- 
Copil, Raab, Olaru, Georgescu, Ene II.

• Jiul Petroșani a jucat joi 
cu Minerul Ltipeni de care a 
dispus cu 8—2 (2—0). Comportarea 
echipei a satisfăcut și a dat încredere 
pentru meciul cu Rapid, împotriva 
căruia va alinia, se pare, echipa: 
Crîsnic-Romoșan, Panait, Vasiu-Cos- 
moc, Farcaș II-Tîrnăvean, Florea. 
Ciurdărescu, Gabor, Sima.

• Joi, Progresul București a jucat 
cu C.F.R. București (cat. B) și a 
înscris 7 goluri (față de unul primit) 
dar acest antrenament n-a reușit să 
rezolve problemele de formații. Ba 
chiar le-a complicat pentru că Mol
doveana s-a accidentat și a rămas un 
semn de întrebare și pentru postul 
de extrem stingă. Pînă la urmă s-ar 

tele cu „0” rezultate. Depuneți din timp 
buletinele pentru concursul Pronosport 
Expres nr. 9 care se închide în Capitală 
marți 18 martie la ora 24.

• Plata premiilor de la concursul Pro
nosport Expres nr. 8 se face în Capitală 
astăzi după amiază începînd de la ora 
17 numai la Agenția Centrală din Ca
lea Victoriei nr. 9.

• premiile acordate variantelor cu 
„0” rezultate de la concursul Prono
sport Expres nr. 7 au revenit următori
lor participanți:

Premiile acordate în ordine particl- 
pt.r.ților cu cele mai multe variante pe 
același formular: o motocicletă de 125 
cmc.: Andreesca Ion din București (506 
variante).

O motoretă: Buletinul agenției 3 — 
București (277 variante).

Un ceas „Teilus”: C. Dimofte din 
București (: 36 variante).

Un aparat de radio de 1W iei: Taisa 
Rczinoletta din Cluj (100 variante). Pre
miile acordate prin tragere din urnă au 
revenit ur cătorilor particip-anți: o mo
tocicletă <> 125 cmc.: Brat-u Vasile din 
Onești-Baci-u; o motoretă: Petrescu
Dumitru dii Orașul Stalin; o mașină de 
cusut de 2 65 lei: Nedelcu Gh. din 
București; un răci tor electric de 2540 
lei: Bardaș Gh. din Azuga; un aparat 
de radio dc 1306 leii Saban Gheza din 
corn, Ceica-Bed :ș; o bicicletă de 860 
lei: Kraus Alex, din București; cite un 
ceas de 800 lei; Dorojan Cristea din com. 
Rîca-P'V,.ști; Brave -cu Aglaia din corn. 
Prejmer-Stalin; Iri'nia Angbeluță din 
Vaslui; Neamțu Const, din Iași; Rosen
feld S. din Timișoara; Ș<uleaga Dumi
tru-din Eucurești; Hojda Ion oin Borșa- 
Vișeu; Chițu Gh. din Săliște; Oprea A- 
nișoara din București și Teodoiescu T. 
din Ploești.

își reiau 
in campionat 
putea -să joace echipa: Mîndru-Do- 
brescu. Caricaș, Foare-Cojocaru, Știr- 
bei-Oaidă, Mateianu, Banciu. Smărăn- 
descu, Lei»’ă.

• Steagul roșu Orașul Stalin — 
care va evolua mîine în Capitală 
în compania Progresului — sa fi
xat asupra formației: Ghițj-Bîrsan, 
Marinescu, Campo-Hidișan, Popescu- 
Hașoti, Fusulan, Proca, Szigeti, Da
vid. Aproape formația standard.

• Pe dinamoviștii bucureșteili îi 
așteaptă un examen greu la Arad. 
Joi, Dinamo s-a antrenat îr compa
nia echipei 23 August (5—0) și a fo
losit echipa aflată în... rodaj de mai 
mult timp: Uțu-Popa, Motroc, Szoko- 
Călinoiu. Nunweiller-V. Anghel, R. 
Lazăr, Ene, Babone, Suru.

• „întotdeauna, primul meci este 
și cel mai greu, chiar dacă e vorba 
doar de retur — a declarat antreno
rul V. Mărdărescu (Dinamo Cluj). 
Echipa din Tg. Mureș a arătat o 
pregătire foarte bună în meciul cu 
C.C.A. și mă aștept să ne servească 
o ripostă dirză".

Formația: Bucur-Moarcăș, Hulea, 
Szakacs-Țîrcovnicu, Dragomir-Drăgoi, 
Radulescu, Szakacs I, Eftimie, Oprea. 
Miercuri, dinamoviștii au jucat Ia 
Turda cu Sticla și au cîștigat cu

• La Tg. Mureș, meciul nul cu 
C.C.A. a dat speranțe localnicilor 
într-o reeditare a comportării la Cluj, 
unde vor alinia aceeași formație ca 
duminica trecută.

• Studenții timișoreni au și ei difi
cultăți la alcătuirea formației. De 
fapt este vorba de postul de portar. 
Curcan fiind lovit. Formația probabilă: 
Curcan-Zbîrcea, •Brînzei, Florescu- 
Cojereanu, Tănase-Qîrleanu, ZahJtria, 
Ciosescu, Cădariu, Boroș.

• Textiliștii aiădeni speră să-l 
aibă în formație pe Petschovski, mă
rind astfel potențialul ofensiv pen
tru un joc foarte dificil: cel cu Di
namo București.

• In sfîrșit, orădenii — a căror 
situație în clasament este precară — 
se deplasează totuși cu speranțe la 

Timișoara, unde — după toate probabi
litățile — vor alinia echipa — Gebner- 
Băcuț I, Tiriac, Nemțescu-Ferenczi. 
Cuc-Toth, Demien, Roșu, Nicu-lesci». 
Bîscă.

• Toate meciurile de mîine vor 
începe la ora 16.

• In tur : Steagul roșu Or. Stalin— 
Progresul 3—1, Energia Tg. Mureș— 
Dinamo Cluj 3—1, Dinamo București— 
U.T.A. 0—1, C.C.A. — Petrolul 3—0, 
ICO—Știința Timișoara 2—2 și Jiul 
Petroșani — Rapid București 1—0.

t 
Părerea unui „cavaler : 

j al fluierului”
Am cerut cunoscutului arbitru 

Picki Kroner să ne spună citeva 
cuvinte in legătură cu ceea ce do
resc să realizeze arbitrii in retur. 
Și iată ce ne.a declarat: „Mai 
mult ca oricînd, arbitrii sînt hotă- 
rîți să aducă o contribuție impor
tantă la îmbunătățirea fotbalului, 
la aplicarea principiilor moderne 
de joc. Se înțelege că acest lucru 
nu este ușor. Dar colegii mei sînt 
puși pe fapte mari. Intențiile cele 
mai bune nu se vor realiza însă 
dacă nu vom fi sprijiniți cu toată 
sinceritatea și convingerea de ju
cători, antrenori și spectatori. Nu
mai ei pot asigura climatul favo
rabil dezvoltării arbitrajului nou. 
creator. Personal sînt convins că 
vom avea acest ajutor. Rămîne 
deci ca noi să fim Ic înălțime."

De aici 
începe returul

1. Petrolul Ploești 11 7 2 2 26?13 16
2. Jiul Petroșani 11 7 0 4 16:12 14
3. Știința Timiș. 11 5 3 3 25:17 13
4. C.C.A. București 11 5 3 3 22:17 13
5. St. Roșu Or. Stalin 11 5 3 3 21:17 13
6. Progresul Buc. 11 6 0 5 26:22 12
7. Dinamo Buc. 11 4 3 4 18?13 11
8; Dinamo Cluj 11 5 1 5 14:17 11
9. U.T.A. Arad 11 -i 2; 5 17:2il 10

10. Rapid București 11 4 1 6 14:17 9
li Energie Tg. Mureș 11 4 1 6 15:23 9
12L I.C.O. Oradea 11 0 1 16 7:34 1
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O secț activitate laborioasă

Prezentarea unei secții de gimnastică din Sibiu
Ființează la Sibiu — și a ajuns 

în al patrulea an de existentă — o 
secție de gimnastică organizată pe 
lîngă școala sportivă de ti: ret. De 
acolo au provenit majoritatea clemen
telor — băieți și fete — ev. 
cu ocazia concursului de v r 
tinerilor gimnaști desfășurat

iențiate 
•are a

_ , . recent
în Capitala. De’ altfel, secția din Si
biu cuprinde la ora actuală nu mai 
puțin de 6 băieți și fete care intră în 
vederile selecționerilor noștri pentru 
competiția pre-mondială de tineret 
programată în mai la Kiev.

In cîteva cuvinte v-am prezentat 
cartea de vizită care recomandă 

valoarea și forța secției de gimnastică . 
d< pe lîngă școala sportivă de tineret 
d..i Sibiu. Urmează să vorbim acum 
desore munca, sîrguința și conștiin
ciozitatea cu care a fost „tipărită" 
această carte de vizită.

Urmărind cîteva zi’.e de-a rîndul 
activitatea acestei secții, socotim, pe 
de o parte, că „viața" ei poate fi 
dată ca exemplu tuturor secțiilor 
sportive din țară indiferent de dis
ciplină sportiva, iar pe de altă parte 
ci nici unui amator degimna 1 că nu-i 
este permis să se afle la SHjiu cu 
diferite treburi și să nu viziteze lea- 
gănu’ viitorilor maeștri în gimnastică. 
Cu alte cuvinte, considerăm secția 
de gimnastică a școlii sportive de 
tineret din Sibiu ca o secție model, 
și-i prevestim o „carieră" frumoasă.

Pasiunea și necesitatea s-au îmbi
nat la înființarea acestei secții și tot 
pasiunea și necesitatea conduc pașii 
actualilor ei componenți spre cele mai 
înalte culmi ale măiestriei sportive. 
Pasiunea, pentru că în Sibiu a exis
tat 
pentru 
acum 
orice 
ccstei 
pentru 
sionat 
ei.istat
rare să dispună de condițiile elemen
tare desfășurării uik activități sus
ținute.

Astăzi, 
șefii de 
duet ie a! 
tr o familie preocupată, interesată să 
meargă bine lucrurile în secție, să se

întotdeauna un interes major 
practicarea gimnasticii, iar 

există și antrenorii care ar face 
sacrificii pentru progresul 
discipline sportive, 
că în acest centru 
pentru gimnastică 
o secție temeinic

a-
neces:tatea 

atît de pa- 
nu prea a 
organizată,

antrenorii, elevii, părinții și 
secție de la locul de pro- 
g;.. măștilor sînt reuniți în-

promoveze de la o categorie la al
ta, să se obțină succese, deocamdată 
în întrecerile interne. Această familie 
susține moral și, pe cît posibil, ma
terial progresii secției și al gimnaști- 
lor. In multe din zilele în care ara 
vizitat secția la locul de antrenament 
ne-a fost dat să constatăm interesul 
CU care părinții și profesorii urmă
reau munca antrenorilor și a elevilor 
lor. La concursul de la București am 
admirat un copil de 14 ani, Kasper 
Konrad, cu aptitudini și o pregătire 
care-1 recomandau ca un mare gim
nast. Ne-am ferit atunci să-i subli
niem prea mult calitățile de teamă 
ca „să nu i se urce fumurile la c: p“. La 
Sibiu am constatat că puteam vorbi 
oricît de mult și oricît de bine des
pre ei, pentru că antrenorii și tatăl 
său (nelipsit din sala de antrena
ment) cunosc perfect rolul negativ al 
îngîmfării în creșterea unui tînăr spor
tiv și veghează în consecință. Cazul 
este generalizat. De altfel, munca e- 
ducativă în această secție ocupă un 
loc tot atît de important ca și pre
gătirea sportivă propriu z să. La pri
ma' impresie poți considera că tn 
secție există exagerată severitate, că 
se muncește prea mult, că se rîde 
prea puțin. Lucrurile nu stau chiar 
așa. Programul întocmit după orarul 
școlar și după cel al întreprinderilor 
unde lucrează gimnaștii, este per
fect individualizat, antrenorii impun 
respectarea acestui program, dar au 
suficiente vorbe bune pentru muma 
elevilor lor. Se muncește atît cît 
trebuie să se muncească (și în gim
nastică trebuie să se muncească mult 
de tot), se glumește atît cît 
să se glumească.

„Cheia” succeselor acestei 
model sînt în mîna celor doi 
nori: Florica Constantinescu 
dolf Mathias. Doi pasionați, doi pri- 
cepuți, doi pedagogi și, mai ales, doi 
prieteni care conlucrează perfect, neobo
sit, pentru valorificarea talentaților 
Siehart Fabrizius sau Maentele lleide 
și a tuturor celor 61 de tineri gimnaști 
care răspund aproape fără absență 
la programu' de antrenament.

trebu ie

secții 
antre- 
și A-

Cu gîndul la viitorul patinajului nostru artistic

&

Perechea pe 
sumează respectabila vtrstâ de,

care o vedeți, Imola Seiwarth — Marcel Contantei, In- 
26 de ani.

In timp ce campionul național Ro
man Turușanko își executa cu multă 
măiestrie programul la figurile libere, 
un cunoscut ne spunea : „E de neîntre
cut. Și la „obligatorii” s-a impus cu 
aceeași autoritate. Dar peste doi. ma
ximum trei ani vă asigur că cel pu
țin unul dintre puștii de ieri (n.r. era 
vorba de cei șapte băiețandri, partici
pant la categoria sub 15 ani) va rea
liza de două ori cît Turușanko”.

Amicul nostru avea perfectă drep
tate. El, ca și ceilalți iubitori ai pati
najului prezenți la ultimul act al cam
pionatului republican, au admirat cu 
multă bucurie talentul Iui Tiinde Sze- 
kely de 11 ani, Marcel Comanici Pe
tru Gall. Imola Seiwarth. fiecare nu- 
mărînd numai 13 ani, Cristina Patrau- 
lea, Carol Hertl care au împlinit re
cent 14 ani, Radu Ionian, Constantin 
Bilegan. Horia Maniu și ceilalți con- 
curenți la categoria sub și peste 15 
ani- Ei au executat pe noul patinoar 
artificial diferitele figuri mat mult de- 
cît promițător. Speranțe autentice ale 
patinajului nostru, pregătite 
tr-un moment în cate se 
o acută lipsă de j cadre, 
probele individuale rezervata

{Foto GH. DUMITRU)
cei patru bărbați întruneau o medie de 
vîrstă de peste 40 ani. La perechi, au 
evoluat (te asemenea aceleași vechi cu
noștințe.

Desigur, ca in ultimii ani școala 
patinajului artistic s-a îmbogățit' cu 
nenumărate figuri spectaculoase și ex
trem de pretențioase; dar Ia noi există 
și aici o explicație; lipsa gheții a îm
piedicat fîreasca dezvoltare a acestui 
sport- Tocmai din acest motiv am con
semnat în coloanele ziarului nostru ca 
mulțumitoare comportarea finaliștilor. 
Acest bilanț ne face î.nsâ acum, cînd 
avem mari posibilități, sa ne gîndim 
Ia viitor. Amicul nostru ne spunea că 
„puștii" sînt capabili să ri l.ce pati
najul nostru la un nivel eur-perA- 
ceasta este o afirmație îndrăzneață 
dar pe deplin realizabilă. Esențialul 
este că trebuie să se înțeleagă urmă
toarele lucruri:

1. Patinoarul artificial să fie pas 
cît mai mult posibil Ia dispoziția co
piilor, organizîndu-se centre de pre
gătire.

2. Elementele, remarcate ca și cete- 
lalte cadre nou descoperite să fie sa- 
puse unei atente pregătirL

3- De creșterea viitoarelor cadre să 
se ocupe nn antrenor la curent cu e- 
voluția patinajuhri artistic mondial.

4. Organizarea cît mai multor în
treceri internaționale.

Frumoasa comportare a' celcr "ai 
tineri patinatori în finala campionatu
lui republican cere din partea forurilor 
de specialitate o corespunzătoare treijă 
față de ei. TR. IOANTȚESCU

Astă seară, în sala Pitoreasca

Două promițătoare revanșe pugilistice: 
Mircea Dobrescu-Puiu Nicolae 

și Emil Cișmaș-losif Mlhalic
Joi seara, Gheorghe Fiat a terminat la egalitate 

cu Dănilă Don

in
finite 

La
- se- 

miorilor am urmărit doar... opt prota
goniști aproape aceiași pe care i-am 
aplaudat și în edițiile anterioare. Ma
joritatea dintre ei au repetat la figurile 
libere un program cu același conți
nut ca și în urmă cu mulți ani, iarRENATO ILIESCU

sala Dinamo: cu Știința Cluj și
20 martie la Tg. Mureș; cu Dinamo.

gramat ultimile două întîlniri din 
Irul campionatului republican după 
cum urmează: luni 17 martie, ora 18,30, 
în *----- * — *
joi

INTRETU. campionatului
CATEGORIEI LA HOCHEI P,

GHEATA

Ioanovtci (Cluj), Teglas (Cluj).
Dumitrescu și Gh-eorghe Ion, co

respondenți.

întrecerile campionatului republican 
de hochei pe gheață au fost deocam
dată suspendate. Jocurile vor fi relua
te la o dată ce se va anunța ulterior.

A ÎNCEPUT PRIMA FAZA A CAM
PIONATULUI REPUBLICAN 

DE JUNIORI LA BOA

PRIMUL CONCURS DE VERIFI
CARE A ÎNOTĂTORILOR TRUN- 

TAȘ!

început campionatul republican de 
pentru juniori. Timp de aproape 3

Astăzi 
bazinul 
primul concurs de verificare 
torilor fruntași din Capitală. In program 
figurează următoarele probe: sîmbătă: 
1600 m. liber, 33,33 m. libeT (bărbați), 
1000 m. liber, 33,33 m. liber (femei). Du
minică: ‘ ‘
33,3 m. bras, 
spate, 33 m.
ture, 409 m. bras, 403 m, spate, 33,33 m. 
fluture, 33,33 m. bras, 33,33 m. spate 
(femei).

Urmează, apei, sărituri de la trambu
lină (băieți și fete) și jocuri de polo 
pe apă în cadrul „Cupei Primăverii**, 
comjietlție rezervata juniorilor.

(ora 18,30) si tnîine (ora 9,30) 
acoperit Flcceasca găzduiește 

a înotă-

400 m. bras, 400 m. fluture,
33,3 m. fluture. 490 m. 
spate (bărbați), 300 tn. fhu-

A
"><*ox _ _______ ___ .__ ....____

icni, cei mai tineri pugiliști din țară vor 
încrucișa mănușile în această pasionantă 
întrecere care, după toate probabili
tățile, va aduce la „start” peste 149 bo
xeri. Competiția se desfășoară sistem 
eliminatoriu și va culmina cu reuniunea 
finală care va avea loc la București, 
între 15-19 mai. In Capitală, tinerii bo
xeri se vor întrece în două faze, dună 
care vor intra direct în turneu final. 
Reuniunile vor avea loc în sala Mao- 
Tze-dtm. Ia proștacie, pugUiștii vor 
participa la etape pe colectiv, raion și 
regiune.

CONCURSUL DE VERIFICARE 
A PENTATLONIȘTILOR

un

BOX
In 

tul ui 
lele 
tind 
din ______ ... . . . „
rești, cu care prilej s-a făcut și o pri
mă selecție în vederea unui turneu al 
juniorilor în Polonia care urmează să 
aibă -loc în vara acestui an. Reuniu
nile au avut loc în sala „Voința** și 
au fost urmărite de un public nu
meros. Ele au adus în ring 60 boxeri 
juniori din orașeie Aiud, BrăHa, Bu- 
«ău. Cluj, Constanța, C. Lumg Mus
cel, C. Lung Suceava, Iași, Oradea, 
Ploești, Reghin și Salonta. O compor
tare remarcabilă au avut D. Smoehiriă 
(Constanța), 
Dinu Ion 
(Constanța), 
meciurilor 
arbitrii P.
— din BucuT'e<:ti. 
Diaconu (Slatina).

Iată acum campionii de box-juniori 
fei UCECOM ne anul 1958, în ordinea 
categoriilor: Ga. Ciure-a (C. Lunig Pi
tești), Dinu Ion (Constanța), Gh. Răi- 
leanu (Ploeștî), Dinu Roman (Brăila), 
D. Smochini (Constanța), Ion Marcu 
(C. Lung Pi'?ati\ Mircea Viorel (Brăi
la), Neagu C'sma (Constanța), I. As- 
taloș (Reghin), Iosif Jirca (Salonta),

pitorescul orășel de 
— Slatina — s-au 

trecute 4 reuniuni 
pentru campionatul 
cadrul

pe mslul 
desfășurat 
de box con- 

_ de juniori
Coopemțiilor , Meșteșugă-

Ol- 
zi-

Gh. Păîleanu (Ploeștl), 
(Constanța), Neagu Cosma 

La buna desfășurare a 
un aport prețios l-au adus 
Fpvre-anu și Sandu Neacșu 

precum și Vasile
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Miercuri a început în sala de festi
vități a uzinelor Mao Tze-dun prima 
fază a camp io na tutui de calificare la 
box pentru juniori a orașului Bucu
rești. Meciurile au foît foarte dispu
tate și printre învingători remarcăm 
pe N. Nicolae, Barbu Petre, DuimJtru 
Marin, N. Moise și Vintilă Tolpiz.

Recent s-a desfășurat în Capitala 
concurs de verificare a pentatloniști- 
lor. O parte din sportivi au concurat 
la 4 probe scrimă, tir, înot, atletism), 
ceilalți la 3 probe (tir, înot, atletism). 
Iată rezultatele înregistrate:

Cvadriatlon: 1. Wilhelm Roman (Re
colta) 3.877 p.; 2. Dan Ionescu (C.C.A.) 
3.754 p.; 3. Dumitru Țintea (C.C.A.)
3.646 p.; 4. Viorel Manciu (Progresul)
3.639 p.; 5. Al. stoenes-cu (C.C.A.) 3.416 
p.; 6. Lichiardopol (C.C.A.) 3.322 p.

Triatlon: 1. C. Țintea (C.C.A.) 2.866
p.; 2. Gh. Tomiuc (Recolta) 2.252 p.;
3. N. Marinescu (C.C.A.) 1.740 p.; 4.
Gavrilescu (Recolta) 1.673 p.; 5. Cio-
botaru (Recolta) 1.523 p.; 6. Lișnevslci 
(C.C.A.) 1.M7 p-,--------------

Astă seară, la ora 19, în sala Floreasca se va disputa o nouă 
gală de box deosebit de interesantă. In fruntea programului se află 
pasionantele revanșe: MIRCEA DOBRtSUU—PU1U NIUOLAL și 
EM.IL C1ȘMAȘ—IOSIF MIHALȚ c. Dar nici celelalte partide nu 
sînt mai putiu atractive, lată-le : NICOLAE LINCA—1ANI CORF1- 
ATIS. DUMITRU RIZEA-DUMJțru NEGREA. IOSIF DEMETER 
— MARIN ION, VASfLE BOGOI —C. STANESCU, ȘERBU NEAC
ȘU—ION VASILOV, GH. ROSSLER—N. BĂTRINU, VASILE CZE- 
GELI — IUE MOȘESCU.
Gheorghe Fiat și DdnUă 

principalii ;—*"—
pugilistrce de joi, n-au realizat dis
puta dinamică, pasionantă, așteptată 
de cer peste 4.000 de spectatori care 
umpleau sala Floreasca. Intîlnirea lor 
a fost lipsită de interes, niciuntd din- 
trei cei doi combatanți nearătîndtr-se 
decis să preia inițiativa. Dec’zia de 
meci nnl reflectă situația din ring, 
dar ea ntt este rezultatul unei între
ceri înverșunate, ci al unei menajări 
reciproce. Nici meciul Constantin 
Gherasrm — Ion Rodicenco n-a con
firmat previziunile. Gherasim s-a 
comportat inexplicabil de slab. Par
tida a fost presărată cu multe nere- 
gularități și s-a terminat la egalitate.

Foarte bine a boxat joi seara Umă
rul Andrei Olteanu. Lovind variat și 
bine orientat tactic, el l-a întrecut la 
puncte pe tenacele Ion Stoica. Deose
bit de disputată a fost și întîliiirea 
dintre Tama Hie și Mircea Mihai. 
Deși Mircea M.hai reintra după o în
delungată absență, el î-a servit o 
replică curajoasă fostului campion, cane 
a cucerit avantajul necesar unei vic
torii Ia puncte de-abia în uit.mut 
round. Octavian Ciotoca n-a constituit 

ten obstacol pentru Băfrinu Tărtase 
•decît în ultima parte a meciului. Dar 
și atunci, Cioloca a atacat cu timidi-

z Done,
protagoniști ai rewr’umî

kite, far2 a specula lipsa de condiție 
ftiica a hri Bâtrinv. Victoria Ia puncte 
i-a revenit hti Bătriim Tărtase șt ea 
este pe deplin meritată. In meciul cn
N. Z ager ermu, puncher ui Vasile Vin
tilă a căutat excesiv lovitura decisivă» 
EI a cîștigat finalmente Ia puncte.
O. Premia a tfrsptis greu Ia prmete 
de Af. Ghencea, iar I. Boceanu a fă- 
errt meci nul cu Gh. Qciavion. Slabă, 
comportarea lui Alex. Călărașii, care 
a fost dominat două reprize de 
Constantin Preda, pentru a pierde 
prin descalificare în repriza a IH-a^ 
atunci cînd începuse să refacă 
handicap.. I n cuvlnt bun pentru de^^^*— 
tizii și arbitraje în totalitate de bună 
calitate.

★
SuMîmind caracterul pozitiv al ini

țiativei luate de federația de speciali
tate, de a organiza 
amicale, avîrid drept 
mai buni boxeri ai 
programele anunțate 
întocmai Joi seara,
— Hoață nu s-a putut disputa fiindcă 
Itoață n-a venit fa București, Nicolae 
Negrea n-a făcut greutatea categoriei 
și deci n a putut lupta cu I. Rodicen- 
co, iar Șiefar. Dumiirache și-a permis 
să lipsească nemot'.vai de la meciul 
ca Iulian Mihai.

un ciclu de gale 
protagoniști cel 

țării, cerem ca 
să fie respectate 
întîlnirea Statui

BILETE PENTRU BOX
Pentru gala de box de 

din sa>ia Floreasca, biletele 
puse în vînzare la agenția centrală 
Pronosport (cal. Victoriei 9), 
specială din str. 
sălii Ftoreasca.

astă-seară, 
au fost

la casa
Ion Vidu și la casa

LUPTE
Azi în sala Aurora (str. Aurora) se 

va desfășura o reuniune de juniori la 
care participă echipele C.T.F.T.. Se
mănătoarea și Constructorul. întrece
rile vor începe la ora 18.

ÎNTRECERILE ȘAHIȘTILOR
LA SINAIA

Rapid

In turneul de la Sinaia, jucarea 
tidelor întrerupte din 
runde a adus clarificări în clasament. 
Conduce Radovici (care a cîștigat la 
Negrea și Drimer) cu 5 puncte, urmat 
de Pavlov, Ghițescu și Ciocîltea 4, 
Stane iu și Mitite?u 3'/2, Reicher și Cre
țul eseu 3.

primele
par- 
șase

V. Zbârcea, coresp.

REPROGRAMARE LA BASCHET
Avînd în vedere că echipa de bas

chet C.C.A. are de susținut la 30 mar
tie a. c., la Atena, prima sa partidă 
din cadrul Cupei Campionilor Euro
penii, Federația de specialitate i-a pro-

In Capitală
AZI

BOX. Sala Floreasca ora 19: gală ami
cală.

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 16» 
meciuri în campionatul republican: 
I.C.F. București — Combinatul Poligra
fic (fost Progresul C.P.C.S.) București 
(fem ). M.I.G. (fost Energia T.E.M.) 
Buc. — C.F.R. (fost Locomotiva G.N.) 
Buc. (fem), C.C.A — I.T.B. (m).

MiiNE
BASCHET: meciuri în campionatul re

publican, sala Dinamo de la ora 9: Lo
comotiva Buc. — Progresul F.B. (£). 
I.C.F. — I.C.O. (f). Dinamo Buc. — Di
namo Tg. Mureș (m). Sala Floreasca de 
1a ora 16: meci de. juniori (14-16 ani): 
Școala sportivă de elevi nr. 1 — Șc. sp. 
de elevi nr. 2; Olimpia M.I.C. — Știința 
Cluj (m), Constructorul Buc. — Olimpia 
MIC. (f> C.C.A. — P.T.T. (m).

FOTBAL. Stadionul Republicii ora 16: 
Progresul Buc. — Steagul Roșu Or. Sta-

Stadionul Giulești ora 16: 
București — Jiul Petroșani.

RUGBI, Campionat republican cat A: 
Viforul I.S P. — C.C.A, (teren Construc
torul ora 10,30); C.F.R Grivița Roșie — 
C.S.A. PToești (Parcul Copilului ora 11), 
Progresul — Dinamo (teren Progr. ora 
15). P.T.T. — Știința I.M.F. (teren 
P.TT. ora 15). Campionatul cat. B: se
ria I: Știința Arhitectura — Gloria 
(teren stad. Tineretului II ora 15), Chi
mie Petrol — Vulcan (stad. Tineretului 
III ora 15), Știința IV — Dinamo Mili
ție (sted. Tineretului IV ora 15). Seria 
a Il-a: Aeronautica — Constructorul 
Bîrlad (s.tad. Tineretului ora 19).

VOLEI. Sala Floreasca de la ora 8,30 
meciuri în campionatul republican: 
T.C.H. Buc. — Tractorul Or. StaHn (m). 
Victoria București — Știința Cluj (m), 
CT.F.T, Buc. — Amefa Arad (m). Pro
gresul Tîrgoviș+e — Știința Timișoara (f).

In țară
MÎ!WE

BASCHET. Camnioratul 
masculin: Voința Iași — 
Cluj; Dinamo Oradea —

categoriei A:
Constructorul
Steagul Roșu

Orașul Stalin; Știința Timișoara — MLLXk 
Fmvnin: I.T.O. — Știința Cluj; Voința 
Or. Sta lin — Alimentara Tg. Mure».

RUGBI. Campionatul categoriei A: SU- 
inta Iași — Stiinta Timișoara, Câmp io- 
râtul categoriei B seria I: Petrolul 
Pitești — S.P.C. București, Aurora Ora
șul Stalin ~
a Il-a: Laminarul Roman. 
B.U. Ploești, F B. Galați 
Tecuci. S.N.M. Constanța — Știința Ga
lați. Unirea — - .-
Buzău. Seria a IlI-a: C.F.R. Ciul — 
Știința Cluj. Utilajul Petroșani — C.F.R. 
Timișoara. Minerul Lupeni — Progresul 
I.MJ.S. Sibiu, Chimica Tîm.ăveni —
Știința I M. Petroșani (se joacă la Blaj). 
Meciul dintre Corvinul Hunedoara și 
Dinam-o Satu Mare a fost arrdnat.

VOLEI. Meciuri în campionatul repu
blican- C.F R. Craiova — Dinamo Bucu
rești (m), Voința Or. Stalin — Dinamo 
București (f), Voința Sibiu — Someșul 
Cluj (f)

FOTBAL. Campionatul categoriei A: 
Petroliul Ploești — C.C.A. (în deschi
dere: Latwl tfe juniori al R.P.R. — Po
iana Cîr-'^îna), UT A Arad — Dinamo 
București, Dinamo Cluj — Energia Tg. 
Mureș, Știința Timișoara — I.C.O

Minerul București. Seria
PetroMa
Zimbrul

T.U.G.-Brtila C.F.R.



Jocul complet, marele învingător 
al europenelor de tenis oe masă 

de la Budapesta
La aproape o săptămînă 

minarea ultimului schimb 
din cadrul 
masă de la Sportcsarnok, aprecierile 
se pot face „la rece" și ele iau o for
mă mai precisă...

De la început, o afirmație catego
rică! La Budapesta a învins jocul 
complet. Campionii Europei Zoltan 
Berczik și Eva Kocz.an s-au dovedit 
posesorii întregului bagaj de cuno
ștințe tehnice în materie, modul lor 
de a acționa în atac sau apărare fiind 
în funcție de tacticile întrebuințate 
de adversarii întâlniți. De pildă 
Berczik, care a cucerit titlul european 
cîștigînd 18 seturi fără să piardă vre
unul, a jucat diferit în semifinală cu 
Harangozo, un excelent apărător cu 
atacuri surprinzătoare și în finală cu 
Gyetvai, un jucător dinamic în continuă 
ofensivă. Cu Harangozo Berczik a

ter
ming! 

europenelor de tenis de

de la 
de

atacă decisiv decît după serii prelun
gite de mingi liftate cu direcții oare
cum telefonate și deci mai ușor de 
interceptat de adversare. Ann Hay
don nu are aproape de loc lovitura 
din rever și nici lovitură de forhand 
puternică din prima minge. Cu toate 
aceste deficiențe, ea reușește să fie o 
jucătoare redutabilă, capabilă (cînd 
este în „mînă bună") să învingă orice 
adversară dar nu să și cîștige cu si-adversară dar nu să și cîștige 
guranță o întreagă competiție.

O altă apreciere pe care o 
face asupra competiției de la 
pesta este faptul că la băieți a 
o apropiere atît de sensibilă de __ .
îneît în multe cazuri ceea ce a decis 
rezultatul în ultima instanță a fost 
stilul diferit de joc, capacitatea mai 
mare sau mai mică de acomodare 
cu stilul adversarului. Așa se explică 
și numeroasele rezultate surpriză fa
vorabile sau nefavorabile obținute de 
majoritatea participanților. Astfel 
Freundorfer învinge pe Harangozo 
Vogrinc, Markovic II, Tereba, Vih
nanovski dar pierde la Wegrath și 
Larson. Wegrath este învins de Kti- 
sinski, Kalinski și Melstrom. dar dis
pune de Markovic. Vogrinc, Hrbud, 
Stipek. Arndt,. Seiz. Melstrom. pierde 
Ia Tereba dar cîstigă la Stipek si 
VițMtenovsk^ . Arndt '*<Me depășit <ir 
Vogrinc, Mark, ’ - ■ ■

putem 
Buda- 
existat 
valori.

'Sportul se răspindeșfe șt in satele birmane

al Angliei. Birmania și-a atras asupra sa atentia abia 
după sfîrșitul celui de al doilea război mondial, cînd 
forțele democratice ale țării au început o luptă hotârîtă 
pentru independență, pentru scuturarea jugului colo
nial englez. Această luptă s-a soldat cu victoria po
porului birman. La 4 ianuarie 1948 Birmania a fost de
clarată republică independență.

In scurta perioadă care a trecut de atunci poporul 
birman a înregistrat o serie de succese în diferite do
menii de activitate. Printre acestea se numără și spor
tul, noțiune cu totul necunoscută înainte maselor largi 
ale poporului, din cauza lipsei totale de preocupare a 
colonialiștilor. Acum, sportul cunoaște o dezvoltare din 
ce în ce mai mare în orașele și satele Birmaniei. Cea 
mai dezvoltată disciplină pare să fie fotbalul Reprezen
tativa țării participă cu regularitate la jocurile asiatice 
repurtind în cîteva rînduri frumoase succese. La a două 
ediție a competiției Birmania a îr.trecut cu’5—4 Indo
nezia, cu 2—I Pakistanul, a făcut meciuri nule cu Co
reea și Singapur. Interesant de remarcat că există în 
țară și cîteva echipe feminine.

Foarte răspîndite în rîndurile tineretului birman sînt 
halterele. Numele campionului Tun Mating este cunos
cut și dincolo de hotarele țării. In campionatul lumii 
din 1955 el a ocupat locul 3 după ce cu un an înainte 
cîștigase la tradiționalele jocuri asiatice. Se practică 
în Birmania de asemenea atletism, box, volei, multe 
sporturi naționale, cum ar fi „cinlonul".

In Birmania liberă sportul se bucură de multă aten
ție, iar pentru conducerea în cele mai bune condițiuni

3 acestei importante activități a fost creat Consiliul 
Național de Cultură Fizică

Birmania sportivă
Timp de multe decenii lumea nu știa aproape nimic 

despre Birmania, deși e vorba de o țară mare al cărei 
teritoriu este aproape de trei ori mai mare dw:t

kovîc 4t, Zankl dur este ț-
cîștigător la Stipek și Tereba, pentru 
‘ ■ I iju; Stipșk. Și-țase-

lii pot fi dateirfeă...

Atletismul de sală în plină maturitate...
■ usi’ura Jf în fotalnme conaiȚTT cHJiaticttideale. 

Pe de altă parte, un concurent va găsi 
aproape totdeauna nn cadru mai po
trivit întrecerii, decît cel de pe un 
stadion uriaș, de foarte multe ori cu 
tribunele goale. In plus, lupta atlefi- 
Icr în sală oferă un spectacol deose
bit, care poate fi urmărit de aproape 
cu toată atenția de spectatori- Așa 
se explică de ce în confruntarea pe. 
teren acoperit a celor mai de seamă' 
atleți (mai ales în țările cu- o climă 
rece) au fost obținute numeroase per
formanțe de valoare care sînt întru 
totul comparabile celor realizate în 
aer liber. Iar dacă la alergări rezul
tatele se situează sub plafenui ce
lor din aer liber, aceasta se explică 
desigur prin faptul că pînă în prezent 
vu există o pistă acoperită de 400 m. 
S-au făcut auzite voci care propuneau 
ea performanțe obținute în sală,

Despre atlctisirț se fpune, și 
bună dreptate, da' eSTe un sport 
tradițiilor. Și, într-adevăr, nu cunoaș
tem prea multe sporturi care să fie 
legate de un asemenea păienjeniș de 
tradiții, cum este atletismul. Și totuși, 
iată-1 renunțînd la una dintre cele 
mai vechî, aceea că este tari sport 
de sezon. Așa se și explică de ce 
tivitatea atletică competițională 
mai cunoaște astăzi pauze în nici 
din lunile anului- Acest lucru a 
posibil prin organizarea în cursul 
nii. a unei intense activități 
sa la -sau chiar — a iuti eccrilor ii i 
îîber la temperaturi potriri 
maj- BissU 
Și jastfcț poate șt <i_.- , 
cesnâie de pregătire, ci

a fi eliminat tot ț, 
metiea exemple fnăî

O bună impresie a făcut-o (ținînd 
seamă că erau Ia prima lor ieșire pu
blică mai importantă pe tărîm interna 
țional) jucătorii sovietici tare au reuș i 
unele victorii- promițătoare. Cel mai 
dotat ni s-a părut Paskiaviclus, pose 
sonii unui joc aproape complet.

La campionatele europene au ieștt 
In evidență și o serie de elemente ti
nere cu reale calități pentru a deveni 
viitoare cadre de nădejde. Dacă nu 
am enumera decît cîteva cazuri ca 

-puștiul de- t*r arrr Afser ■ț^trediaȚF' 
'jitoa germanii Arndt și Kohler englezul

seama că în viitorii’ apropiat, tioua 
generație de jucători va da un asalt 
serios locurilor fruntașe.

La fete situația este mai simplă. 
Aici cele opt jucătoare clasate în sfer
turile de finală: Koczian, Haydon. 
Rozeanu, Mosoczi, Zeller. Collins. 
Kerekes și Lantos sînt și cele mai 
bune din Europa. După ele, se află 
lones și Elliot, iar ca jucătoare tinere, 
de perspective, doar sovietica Roma 
naskaîte.

In întîlntnfe 
fost împărțite: 
ntfnfa, ia dublu bărbați:

De sus > Berczik^-Gizi Farcaș-Lanh—
Bep Jyeczian Angelica Rozeanșf 
Zeler. ISHpei. IhnAnovski. >

Aăzuti.dd NEAgJ RADULESGU

„țăcănit" rifai mult, ' dirijînd mingile 
și atacînd cu toată forța în orice si
tuație favorabilă. Cu Gyetvai în 
sch’nib, Berczik a forțat atacul și 
contraatacul avînd mereu inițiativa. 
Interesant este faptul că atunci cînd 
totuși era nevoit “ —
nu a răspuns cu 
niște mingi foarte 
luminări — și cu 
adversarul său a __
La fel și Eva Koezian. Ea a fost vă
zută deseori apărind cu brio, pentru 
ca apoi să treacă în atac cu ace- 

jlași succes, să pună stopuri etc. Și 
Angelica Rozeanu cunoaște întreaga 
gamă a loviturilor, numai .că ea nu 
s-a decis întotdeauna să atace cu 
toată hotărîrea mingile favorabile, 
iar dacă a intrat uneori în ofensivă, 
după unele ratări (de fapt inerente 
într-un meci) nu a mai continuat ac
țiunile de atac.

Ann Haydon, eterna finalistă, care 
în ultimii doi ani a fost la un pas de 
a cîștiga cinci titluri (4 mondiale: 
dublu mixt Ia Tokio, simplu, dublu ......._____
mixt și dublu fete la Stockholm și unul noastră este că prototipul jucătorului 
european, acum la Budapesta) are două ‘
mari calități: o excelentă mobilitate și 
o mare siguranță și regularitate în lo
vituri cu totul și cu totul deosebite. 
In acest fel ea acoperă toată masa. 
Totuși ea nu a reușit să termine com
petiția neînvinsă, de altfel ca toți par- 
tie panții (băieți sau fete) acestei 
competiții. Ann Haydon are încă un 
joc unilateral. Ea apără satisfăcător 
iar în Mac Jiftează excelent dar nu

să apere, Berczik 
mingi tăiate, ei cu 
înalte — adevărate 
mult efect din care 
ratat majoritatea.

de dublu victoriile au 
la dublu femei: Ro- 

Cehoslova
cia iar la dublu mixt Ungaria. Se 
poate spune că meciurile de. dublu ati 
fost interesante prin spectaculozitatea 
lor și uneori prin evoluția scorurilor, 
fără însă -M '— • •• •
afara unor 
Ier, Stipek 
Gantner) 

cupluri.
Marea 

masă european a arătat că va trebui 
să se muncească încă foarte serios 
pentru ca în întrecerea din anul viitor 
de la Dortmund cu jucătorii asiatici, 
reprezentanții bătrînului continent să 
poată avea sorți de izbîndă. Părerea

să fim impresionați în 
excepții (Rozeanu —’ Zel 
— Vihnanovski. Zeller — 
de omogenitatea acestor

confruntare a tenisului de

care poate învinge pe japonezi fi re
prezintă Matei Gantncr. Bineînțeles 
cu unele îmbunătățiri Dar numai cu 
un joc complet și o tendință accen
tuată pentru jocul de atac și ma,i ales 
de contraatac, dublată de o apărare 
fermă va fi posibilă stăvilirea iureșu
lui produs în tenisul de masă de 
către japonezi.

CONSTANTIN COMARN1SCH1

A fost aleasă mingea „etalon1 
pentru campionatul mondial

Nu de mult s-a întrunit la Stock
holm o comisie tehnică formată din 
Stanley Rous (Anglia), Barassi (Ita
lia) și Granatkin (U.R.S.S.) pentru a 
alege mingile care vor fi folosite în 
turneul final al campionatului mon
dial de fotbal. Din cele 102 mingi pre. 
zentate un număr de 36 au fost res
pinse (fiind prea ușoare, prea grele 
sau prost confecționate). Restul min. 
gilor au intrat in... concurs. Dintre 
acestea a fost aleasă o singură min
ge care purta numărul 70. In unani
mitate, comisia a hotării ca după a- 
cest model să fie confecționate 10Q 
de mingi. Deocamdată nu s-a anun
țat care țară le va fabrica.

In Austria au apărut noi ghete de 
fotbal. Iurmat, ia constă in înlocuirea 
șiretului cu un material elastic (cau
ciuc). După părerea specialiștilor și a nou tip de schiuri, din material plastic.

ac- 
nu 

una 
fost 
ier- 

în 
aer 
cel 

:iuluL 
!ă ne

ar i le de

lotririțfL
i sau uZoteii 
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c3ticur?uril 
sală au căpătat în ultimul deceniu o 
importanță cn totul deosebită, ----
nințîndu-le“ în anumite | 
chiar

„ame
ții anumite privințe 

și pe acelea din aer liber. la

Ex-recordmanul european Manfred Preuss ger a realizat in sală, 
ca și in aer liber, același rezultat: 4 52 m. (Foto R. VILARA)

Întrecerile de sală, care se bucură 
de o mare popularitate într-un număr 
tot mai mare de țări, oferă o serie de 
condiții dintre cele mai bune. In pri
mul rînd ele feresc pe sportwi de 
capriciile vremii, deoarece în sală 
nu mai există nici vînt, • nici ploaie,

sărituri și aruncări, să poată fi „asi- 
Nu 

sînt 
---------- ... ------ ,_______ , ideale. 

Dar nu s-a admis nici măcar institui
rea unei liste oficiale de recorduri 
mondiale de sală. Totuși, statisticie-

milate" recordurilor obișnuite, 
s-a admis, considermdu-se că 
realizate în condiții... prea

aristăti-varietăți»
RIBTATi*VABIETĂTI-VARl-^^^®K&agr^^^^.®giâ,lETĂȚI.VARIETĂȚI» VARIE 
VARIETĂȚI - VAR IETĂTI * VAR I ETA ȚI • VAR IETĂ TI • VA R

jucătorilor noua gheată este mai co
modă și mai ușoară ferind pe cei 
care o poartă de eventualele acciden. 
te la glesnă

Schiuri din material plastic

In lumea săritorilor pe schiuri, nu
mele lui Birger Ruud, campion olim
pic in 1932 și 1936, este foarte cu
noscut, După terminarea carierii sale 
sportive, Birger Ruud s-a dedicat con
struirii schi urilor pentru sărituri. A- 
ceste schiuri au fost căutate nu nu
mai în Norvegia (țara de baștină a 
lui RuudJ ci și ia multe alte țări. Re

cent,. Birger Ruud a confecționai un

La recentele campionate mondiale 
la Lahti, săritorii norvegieni au folo
sit aceste schiuri, ce-i drept nu eu 
mare succes... Voci din presa norve
giană spun că schiurile nu sini cores
punzătoare, chiar dacă poartă emblema 
idolului schiului norvegian.

de

Copiii și sportul de performanță

In u'tima vreme in riadul sportivi
lor fruntași au apărut o serie de nu
me noi a căror virstă este surprinzător 
de mică. In natație de pildă exemple
le abundă. Zeci și zeci de sportivi 
stimesc admirația specialiștilor retru 
talentul pe care-l au dar mai ales

pentru virstă fragedă la care obțin 
marile performante. Este desigur cu
noscut faptul că multipl i recordmani 
mondiali la natație Ion și lise Kon
rads n-au atins nici 16 ani (lise are 
13 anii). Mai sini însă și alți înotă
tori care se bucură de 6 apreciere 
unanimă nu numai datorită vîrstei lor, 
ci și performanțelor realizate: cea 
mai bună sportivă a Angliei pe anul 
trecut este inotătoarea Diana Wilkin
son în virstă de 13 ani, iar cea mai 
bună sportivă a R. F. Germane, W il- 
trude Urselaan are 15 ani.

Știți cine sînt campioanele de pa
tinaj artistic ale Franței? Dantj Ri- 
goulot la senioare și Chantal Sigrot 
la junioare. Interesant este faptul că 
ambele patinatoare sini junioare, ba 
mai mult, campioana la senioare este... 
mai tinără decit campioana la junioare. 
Uanij Rigoulot are 14 ani, in .timp 
re Chantal numără cu un an mai 
mult...

nil atletismului sirt la care. i eu a- 
ceste performanțe, ne care (fără a 
avea girul Federației Internaționale) 
le prezintă ca pe adevărate recorduri 
de sală ale lumii- Iată în continuări 
lista celor mai burn p rformanțe ari 
Ietice pe teren acoperi :

5t m. 5,6 H. Houben {G.:r.n.), A. Jo- 
nath (Germ.), G. am mers (Germ.), H. 
Ftitterer (Germ.).

ojȘ Si V
Borchemeyer 
(Germ.X 

io* ta. 10,5 
dreatjfăT.

100 m.
(cu turnantă).

490 m. 473
Kenley (Jamaica).

500 .................
89»
1000 
1500
5000
HO m. _ 
Lunfiioie 7,34 J. 
Triplu 15,66 E. < 
înălțime 2, O K. 
Prăjină 4,79 C.
Greutate 10,81 
Iată și cîteva 

înălțime 2,09 m 
prăjină 4,52 m.

10,7

. FQ-s-rer
H.4 tKoerhi 

(Germ.),
K

R.

A.

m.
m.
m.
m.

i2»..). E.
W. teichum

_ I r
David (Franța) (linie 

Rodenkirehon (S.U.A.) 

Cochran (S.U.A.), MC 

Whitfield (S.U.A.).
Botrican (S.U.A.). 
Brenner (Gem).

Riitola (FinZ-anda).

1:02,9 M. 
1:50,0 J.
2:23,2 G.
3:48,3 W. Santee (S.U.A.). 
14:23 2 W. 1 “2 _~_

14,4 H. Lidman (Suedia).
Owens (S.U.A.).

Cen (U.R.S.S.).
. Wiesner (S.U.A.).
Warmerdam (S.U.A.). 

P. ‘O’Brien (S.U.A.). 
„recorduri*4 europene:
.Stepanov (U.R.S.S.);

M. Preussger (R.D.G.)

X-

Meciul Bîkova—Rcbțova, încheiat 
acum două zile cu victoria Elisabetei 
Bîkova. adaugă un nou capitol la is
toria campionatului mondial feminin 
de șah. Este des'gur interesant să 
trecem în revistă, foarte pe scurt cele 
care i-au precedat:

1927—1939: perioadă dominată de 
prima campioană mondială, șahista 
cehă Vera Menchik ,care îș inirecea 
net toate adversarele (ea a murit în 
timpul unui bombardament german 
asupra Londrei). .

1950 : reluarea disputării campionatu
lui mondial feminin prin marele tur
neu internațional de la Moscova. în
vingătoare și campioană mondială: 
Ludmila Rudenko (U.R.S.S.). Actuala 
campioană Bikova s-a clasat pe 
locul 4, primind titlu! de maestră in
ternațională.

1952: Bîkova cîștigă turneul can
didatelor la titlul mondial.

1953: Bîkova devine camn'oană, în- 
vingînd cu 8—6 pe Rudenko.

1956: meci triunghiular Bîkova (cam
pioană) — Rudenkc (fostă camp'oană) 
— Rubțova (chalenger). Cîștioă Rub- 
țova, întrecînd în ultima r' ndă cu 
o jumătate de punct pe Bîkova

1958: Bîkova recîștigă titlul. învin- 
gînd pe Rubțova cu 81/, — 5''2.

Fapt remarcabil, victoria Elisabetei 
Bîkova reprezintă un dublu succes. 
Ea devine pentru a doua oară cam
pioană mondială iiind totodată (aido
ma lui Aleh’nlj singura șahistă care 
și-a recucerit titlul p'erdut.

Spre deoseb're d" e-Telalte două 
campioane mondiale d- J -.3 război, 
Bîkova aoarț ne pen-r sahiste 
mai noi. Ea a cuferit prima
oară titlul de campioană unională în 
1947, repetînd apoi de două ori per
formanța 11948. 1950). Joacă șah de 
ta vîrsta de 12 ani si est- de profesie 
inginer econoin st. Stilul de ioc pro 
fund si subtil al campioanei mond' 
ale o recomandă din pîfn ca cea ina' 

! strălucită reprezentantă femîrimă a 
scoale! sah'ste sovietice.

*' (Rd. V.)



Cupa „Sportul popular" la handbal în 7
Marți după-amiază încep întrecerile finale

I (B) : C.C.A. București, Tractorul 
Or. Stalin, Sc. medie Galați, Sc. Me
talurgică Timișoara; SERIÂ A II-A 
(B): Sc, Sportivă București, Balanța 
Sibiu, Tînărul Dinamooist Tg. Mureș, 
Victoria Teleajen; SERIA 
I.L.E.F.O.R. Tg. Mureș. FI. roșie Si
biu, Sc. sportivă București, Sc. spor
tivă Timișoara; SERIA A 1I-A (F) : 
Constructorul T.C.H. București. Sc. 
medie nr. 2 Or. Sfalin, Textila Lugoj, 
Sc. sportivă Bistrița. In fiecare serie 
se vor disputa jocuri, numai tur, după 
care în ordinea clasamentului se vor 
desfășura (sîmbătă după-amiază) fi
nalele.

Competiția este organizată de zia
rul nostru în colaborare cu Federația 
Romînă de Handbal. Deoarece ea va 
avea loc și în anii viitori echipele cîș
tigătoare vor primi din partea ziarului 
nostru cîte o frumoasă cupă transmi
sibilă. In afară de aceasta, componen- 
ții echipelor cîștigătoare vor primi cărți 
și diplome, federația de handbal va 
acorda anual fiecărei echipe cîștigă
toare cîte o cupă netransmisibilă. E 
chipele clasate pe locurile următoare 
vor primi plachete, iar component!! 
lor abonamente Ia ziarul „SPORTUL 
POPULAR".

ui in 7 se bucură de o largă răspindire in nodurile tine- 
refuiui care-l practică cu multă plăcere și — de multe ori — cu apre
ciabil talent. In fotografia noastră puteți vedea o fază dinamică de la 
unul din jocurile preliminarii ale „Cupei Sportul popular".

(Foto 1, MIHAICA). 4

I (F):

fn primele zile ale săptămînii vi
itoare. sala Floreasca din Capitală va 
găzdui întrecerile finale ale cupei 
„SPORTUL POPULAR" la handbal 
în 7. După cum se știe întrecerea a 
fost rezervată echipelor de juniori și 
junioare și s-a bucurat de un larg 
succes. In majoritatea centrelor unde 
au fost organizate asemenea compe
tiții ele an stîrnit un larg ecou în 
rindtirile micilor handbaliști. La Bucu
rești, Timișoara, Orașul Stalin, Si
ghișoara, Bistrița, Tg. Mureș, Galați, 
Ploești și în alte orașe, la fazele pre
liminare ale întrecerii au participat 
sute de echipei

' -> "tapa finală și-au cîștigat drep-

tul de 
line și 
pârlite

a participa opt echipe mascn- 
opt feminine. Ele au fost îm- 

în două serii astfel: SERIA

Ne mai despart 20 de zile pînă lai 
a IX-a ediție a 
al Tineretului Ia 
pregătitoare intră în faza finală. în
scrierile sîht aproape încheiate. Pînă 
în prezent a fost stabilit un nou re
cord de participare: 18 țări cu 149 
de conctirenți. Cu excepția federați
ilor din Belgia și Luxemburg, toate 
federațiile au răspuns pînă acum 
invitațiilor lansate de comisia de or
ganizare. Au răspuns de asemenea 
invitații de onoare ai Criteriului, spe
cialiștii scrimei internaționale, 
bri ai Directoratului tehnic, 
președinți de juriu și... firma de 
teriale de scrimă „Carmimari" 
lia) care organizează la sala de 
curs un stand pentru vînzarea 
duselor sale.

Aceste cîteva amănunte organiza
torice expuse telegrafic prezintă su
ficient de elocvent interesul interna
țional existent în jurul acestei com
petiții „pui" a campionatelor mon
diale de scrimă.

Cercetînd lista înscrierilor consta
tăm nume cu care se mîndresc înseși 
campionatele mondiale de seniori. La 
Criteriu participă Alexandra Zabelina 
(U.R.S.S.) campioana mondială la 
floretă senioare, Ildiko Rejto (R.P.U), 
cîștigătoarea Criteriului în ultimele 
două ediții, Else Ommerborn din e- 
chipa R. F. Germane, clasată pe locul 
II la ultimele mondiale de la Paris, 
Cristiana Bortolotti din formația Ita
liei, campioană mondială, Judith A- 
goston (R.P.U.) de nenumărate ori 
finalistă în cele mai mari întreceri

Criteriului Mondial 
scrimă. Lucrările

mem- 
arbitrii 

ma- 
(Ita-

Săptămina viitoare la Poiana Stalin

00
L0

Spartachiada popoarelor 
Uniunii Sovietice

Cea de-a doua Spartachiada a po
poarelor Uniunii Sovietice va avea 
loc în august 1959 la Moscova în 
organizarea Comitetului pentru Cul
tură Fizică și Sport de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. Prima 
Spartachiadă a popoarelor U.R.S.S. 
s-a desfășurat în anul 1956.

în cadrul celei de-a doua Sparta- 
chiade se vor desfășura concursuri 
ale echipelor republicilor unionale la: 
atletism, natație, pentatlon modern, 
gimnastică, tenis de masă, șah, 
și jocuri sportive. Pentru finală 
vor califica echipele cu cele mai 
ne rezultate obținute în primele eta
pe. care vor avea un caracter de ma
să 
chip le clasate 
vor fi distinse 
Consi'inltii de

tir
se 

bu-

reunind milioane de sportivi. E- 
pe primele trei locuri 
cu premii speciale ale 
Miniștri al U.R.S.S.

•

(Agerpres)

j

„Speranțele" schiului romînesc
Zicala „mai bine mai tirziu decît 

niciodată" se potrivește cît se poate 
de bine cu starea actuală a pîrtiilor, 
acoperite cu un strat gros de zăpadă, 
suficient pentru a găzdui în cete mai 
bune condiții apropiatele concursuri 
de schi. Și acest fapt este foarte impor
tant, deoarece după încheierea cam
pionatelor internaționale și naționale, 
schiorilor seniori și juniori le sînt 
rezervate o serie de interesante în
treceri.

CAMPIONATELE REPUBLICANE 
PENTRU JUNIORI s-au bucurat în 
fiecare an de o mare atenție, jus
tificată de altfel de valoarea și per
spectivele tinerilor schiori. Firește, și 
anul acesta disputele celor mai buni 
juniori vor duce la o luptă pasionantă 
din care vom afla două lucruri: cam
pionii țării pe 1958 și modul în care 
s-au preocupat colectivele și clubu
rile de creșterea și dezvoltarea „spe
ranțelor" schiului romînesc. Trebuie să 
precizăm că la actualele campionate 
Federația Romînă de Schi-Bob a in
vitat un număr de 55 juniori și ju
nioare din Baia Mare, Orașul Stalin, 
Vatra Dornei, Sinaia. Bușteni. Pe
troșani, Reșița, Cluj, Predeal, Sibiu și 
Regiunea Autonomă Maghiară.

Campionatele republicane pentru ju
niori se vor disputa în Poiana Stalin 
(probele de fond 3 km., 5 km., 3x3 
km. fete și 5 km., 10 km., 4x5 km.

iși dispută Intiietatea

Meciul Smîslov- Botvinik

k 4-a partida remiza

băieți) și în Postăvar, pe Kantzer 
(slalomul special), pe Suiinar (slalo
mul uriaș) și pe Valea Lupului (co- 
borîrea).

CAMPIONATELE UNIVERSITARE 
sini o aftă competiție actinia. Cei 
mai buni schiori din facultăți și-au 
început de ieri întrecerea pentru de
semnarea campionilor. Locui de des
fășurare: pirtiite Parîngului, care își 
fac cu această ocazie o inaugurare

festivă. Se dispută toate probele cla
sice alpine și de fond.

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE LA JAHORINA (R.P.F. * Iugo
slavia) se dispută azi și mîine. bucu- 
rîndu-se de participarea unor valoroși 
schiori. Țara noastră va fi reprezen
tată de Gh. Cristoloveanu, N. Pan- 
drea, Mircea Enache și Ion Coltban. 
La jahorina se vor desfășura probele 
de slalom special și slalom uriaș.

ale lumii. Adăugați prezența repre
zentantei noastre Olga Orban, me
dalie de argint la J.O., și veți con
chide: — o participare de „aur1 1_ 
floretă fete — o dispută promițătoare 
cu o cîștigătoare incertă "
am vrea să fie Olga sau alta din 
cele trei reprezentante ale 
stre), — o finală de 
curează cu o finală 
mondial de senioare. Aveți 
argumente ca să nu lipsiți 
ceasta confruntare.

Mai adăugăm că Ia Criteriu va fi 
prezent Gian Luigi Saccaro, spada
sinul care ne-a entuziasmat la inter
naționalele din 1956 și pe care I-am 
anunțat atunci ca viitor campion 
mondial al probei precum și cele

brii trăgători Jeno Kamuthî, Zottan_ -j
Horwath și David Sandor (Lingaria). 
Jurii Osipov, Evghenii Rumin și Va
lentin Cernikov (U.R.S.S.) 
Wojciechowski, Witold Woja 
dan Castor (Polonia), Dieter 
(R. F. Germană), Gerhard Kuzmany 
(Austria) ș.a. ■

tinere 
de

la

(new

noa-
con-

țării 
care 
campioaat 
suficiente 
de la a-
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Conferința reprezentanților „Trofeului 
orașelor tarilor balcanice" la lupte

La 13 martie s-a desfășurat cea de 
a patra partidă a meciului revanșă 
pentru titlul mondiali de șah dintre 
Smîslov și Botvinik. După trei înfrîn- 
geri consecutive, campionul lumii care _ 
;uca cu negrele a ales sistemul ela
borat chiar de el în apărarea Griin- 
teld. Primele mutări au fost efectuate 
foarte rapid, dar după un răspuns 
neașteptat al ifui Botvinik Ia mutarea 
10-a (Dc5) lupta a luat o întorsătură 
plină de complicații. După mutarea 
20-a s-a văzut că Smîslov a apreciat 
mai bine calitățile și lipsurile siste
mului său. El a obținut inițiativa și 
a i'moiedicat pe Botvinik de a efectua 
rocada. Botvinik a schimbat damele.

Dună mutarea 25 era cliar că el 
joacă pentru remiză. Cu o oră înainte 
de închiderea timpului de control, in
teresul spectatorilor a devenit atît de 
mare încît a fost nevoie să se pună 
table de demonstrație nu numai în hol 
dar si pe străzile din jurul sălii unde 
se desfășoară meciul. Pierderea unui 
pion și faptul că adversarul avea pe
rechea de nebuni l-a ob)|igat pe Bot
vinik să caute șanse într-un joc de 
manevre tactice. Finalul a prilejuit 
o luptă de manevre subtile în care 
Smîslov își mărea pas cu pas avan
tajul. Partida s-a întrerupt la muta-

Ieri, la reluare, Botvinik a 
obțină remiza la mutarea 82. 

3'/2 —’/, pentru

rea 41. 
reușit să 
Rezultatul actual : 
Botvinik.

Aspect din timpul desfășurării conferinței reprezentanților țărilor participante 
la „Trofeul orașelor țărilor balcanice"

• Atleții polonezi seATI FTKM pregătesc intens înnibLllOHI vederea participării la 
tradiționalul cros orga

ne rul , L’Humanite” care va 
loc la 30 martie la Paris. In urma 
concurs de .selecție federația polo- 
de specialitate a alcătuit echipele 
vor face deplasarea la această

nizat 
avea 
unui 
neză 
care ___  __________ ... _______
manifestare sportivă. Din lotul crosi- 
știlor polonezi fac parte Chromik, Ziimny, 
Ozog, Krzykowiak, Gaborowna, Nowa- 
kow«ka si a’tii.

• Intr-un meci tn-RA^fUFT ternațiomal desfășurat UrlkJvllLil miercuri în nocturnă la
Caen echipa iugoslavă 

Steaua Roșie Belgrad a învins cu 70—68 
ft'-rmr*ia Stade Malherbe.

Palais des Sports PAY din Paris s-au întîlnit 
zilele trecute campio
nul european ai cate 

Soritui mijlocii, francezul CHARLES 
HUMEZ cu germanul Gustav Schaltz. 
Meciul disputat pe distanța a zece re
prize. nu a contat pentru titlu. A învins 
greu la puncte Humez. De subliniat că 
SchoJtz cîștigase 69 de meciuri la rînd 

_ * w • Ecnipa de fotbalFi) TRAI a Uniunii Sovietice1V1 vnij care Se pregătește în
vederea campdonatelor 

mondiale de la Stockholm a susținut la 
Pekin o întîlnire cu selecționata arma
tei chineze. Victoria a revenit fotbaliș
tilor sovietici cu scorul de 3—0 (1—0).

Au marcat Voinov, Fedosov si Simo
nian.
• Echipa reprezentativă' de fotbal a 

Biaziliei va susține 6 jocuri interna
ționale înaintea turneului final al cam
pionatului mondial de la Stockholm. In 
primele două meciuri echipa braziliană 
va juca cu echipa Paraguayului. Tot la 
Rio de Janeiro echipa Braziliei va 
susține două partide în compania for
mației reprezentative a R. P. Bulgaria. 
Ultime’e două jocuri fotbaliștii brazi
lieni le vor juca în Europa cu Portu
galia, la I.isabona, și cu Irlanda de nord 
la Dublin

FRANTA-SPANTA
• Joi după masă s-a

stadionul Colombes din ____ ,____
întîlnire internațională din acest an a 
reprezentativelor Franței și Spaniei. In 
tîlnirea așteptată cu viu interes s-a 
terminat cu un rezultat de egalitate 
(2—2). Scorul a fost deschis de spanioli 
prin Kubala, rezultat care a rămas ne
schimbat pină la 
francezii egalează 
oaspeții preiau din 
punctul înscris de 
a fost stabilit de _____ _______
meci al echipei Spaniei va avea loc la 
19 martie cu R. F. Germană la Frankfurt 
pe Main.
• La Toulouse s-au întrecut echipele 

secunde ale Franței și Cehoslovaciei. 
Meciul s-a terminat tot la egalitate: 1—4 
(1—0).

• In drum spre pa 
trie, echipa de hochei 
pe gheață a Canadei, 
campioană mondială, a

susținut miercuri seara la Berna o în
tîlnire cu echipa reprezentativă a El
veției. Canadienii au repurtat victoria 
cu scorul de 8—3.

• Vineri a început 
la Ilmenau în apropiere 
de Erfurt o competiție 
internațională de volei

la care participă echipele masculine ale 
R.P. Polone, R. P. Ungare și R. D. 
Germane (cu două formații). In pri- 
mui meci echipa R. P. Polone a între
cut cu 3—0 (3, 6, 7) echipa secundă a 
R. D. Germane.

HOCHEI

VOLEI

după-amiază a început la se-

2—2 W—TI 
desfășurat pe
Paris prima

pauză. La reluare 
prin Fontaine, apoi 
nou conducerea prin 
Suarez. Scorul final 
piantonl. Viitorul

Ieri după-amiază a început la se
diul U.C.F.S. desfășurarea conferinței 
reprezentartțifor țărilor participante la 
„Trofeul orașelor țărilor balcanice" 
la lupte. Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tov. Mihai Mujic, pre
ședintele federației romîne de lupte, 
care după ce a salutat pe oaspeți 
în numele federației gazdă, a arătat 
scopul și importanța conferinței. Au 
răspuns apoi reprezentanții partici
pant la conferință. Primul a luat 
vîntul d. Aii Berksoi, președii^H) 
federației turce, care a mulțumit pSf— 
tril primirea călduroasă care i s-a fă
cut, subliniind importanța reluării 
tradiționalei competiții, factor de sea
mă în strîngerea relațiilor de priete
nie dintre sportivii și popoarele ță
rilor bolea nice. D. Jacques de Nico
las Caryotakis a adus salutul federa
ției elene. Domnia sa a accentuat 
asupra contribuției luptelor și a spor
tului în general la buna înțelegere 
dintre popoare.

In continuare au mai luat cuvîntul 
Gh. Pascalef, președintele secției de 
lupte din Uniunea de sport a R. P. 
Bulgaria, care a propus conferinței 
printre altele trimiterea unei telegra
me de protest federației internaționale 
în legătură cu decizia C.I.O. <fe a se 
acorda un număr restrîns de medalii 
în acest sport, și Milan Ercegan, pre
ședintele federației de atletică t 
a R. P. F. Iugoslavia, 
comisiei „Trofeului*, care 
federației romîne pentru 
conferinței și în general 
talitate și calda prietenie

Lucrările conferinței — 
discutat statutul, protocolul și progra
mul primei ediții a competiției — au 
decurs într-o atmosferă de caldă prie
tenie și înțelegere.

Lucrările continuă astăzi.

r«« J 
secretar al 

a mulțumit 
organizarea 

pentru osto- 
manifestată. 
în care s-an

LUNI 17 MARTIE

apare la orele obișnuite cu cronicile manifestațiilor sportive de 
duminică din țară și de peste hotare. J
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