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Sobra și atît de eleganta sală a 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a primit marți după amiază 
oaspeți deosebiți. Zumzetul viu al 
discuțiilor purtate în grupuri, fe
tele tinere pe care soarele și-a 
marcat prezenta-i neobișnuită bron- 
zîndu-le puternic, totul trăda de lia 
bun început identitatea acelora 
care adăstau cu neascunsă nerăb
dare un eveniment de seamă.

Ați ghicit, desigur, despre ce 
este vorba. Da, despre festivitatea 
decorării sportivilor care s-au dis
tins printr-o comportare excepțio
nală la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne.

In așteptarea începerii solemni-

MOMENTE DE ENTUZIASM IN OARA BANEASA
încă de la sfirșiiul săptămînii 

trecute, telefoanele redacției noa
stre nu au mai acut nici măcar 
o singură clipă de răgaz. Mii de 
iubitori ai sportului ne întrebau 
care este data exactă a sosirii io
tului olimpic de la Melbourne, ora 
cînd avioanele îi vor readuce in 
București pe ambasadorii sportu
lui rominesc din îndepărtata Aus
tralie...

Așa se și explică faptul că luni 
la amiază mii de cetățeni ai Ca
pitalei luaseră drumul aeroportu
lui Băneasa în intimpinarea spor
tivilor noștri.

Din păcate, însă, ceața apăsă - 
toare și grea care plutea intre cer 
și pămint a împiedicat zborul nor
mal spre București al celor 6 a- 
v ioane și astfel călătoria aeriană 
a olimpicilor noștri s-a încheiat la 
Sibiu, fiind continuată apoi cu 
trenul.

Marți dimineața, gara Băneasa 
a îmbrăcat haine de sărbătoare. 
Din nou. mii de oameni au supra
aglomerat tramvaiele și troleibu
zele care duceau spre această 
parte a orașului și au umplut pînă 
la refuz peronul gării.

PE PERONUL GĂRII 
BANEASA

Forfotă neobișnuită. Oficialită
țile. rude, prieteni au venit să irt- 
timpine delegația sportivilor noș
tri care se întoarce de la Jocurile 
Olimpice Este o dimineață ce - 
țoasă și umedă de decembrie, dar 
parcă nimeni nu bagă în seamă 
frigul pătrunzător. Reflectoarele 
cinematografiștilor se aprind in 
răstim nur' pentru reglarea lumi
nii. Crainicii reporteri ai radiodi
fuziunii. „:narmați" cu magneto
fon ne de proporții... liliputane, se 
învîrtesc prin mulțime, cule gin d 
păreri, impresii declarații. „Prota
goniștii'' n-au sosit încă, dar pri
lejul nu trebuie pierdut pentru a 
înregistra pe bandă cuvintele celor 
de acasă. Iată-l pe bătrinul fim- 
plar Iosif Rotman, tatăl dublului 
nostru campion olimpic. In fața 
minusculului microfon al craini - 
calai reporter, încearcă emoții de 
școlar la examen. Dar, ca totdeau- 

soția sa se află alături și II 
ajută să treacă cu bine acest „hop" 
neașteptat. Nu lipsește de pe pe
ron nici clinele „Jim", negru ca

Lotul olimpic al R.P. Romîne la sosirea în gara Băneasa din Capitală. Cu brațele încărcate de 
flori sportivii

tăciunele, venit să-l întimpine și 
el pe Rotman. Emoția așteptăm, 
cmplificaiă de întîrzierea trenului 
nu mai cunoaște margini. Fiecare 
este dornic să-l vadă cu o clipă 
mai devreme pe cel drag. Discu
țiile sînt purtate numai în jurul a- 
cestui subiect. Megafoanele trans
mit fără întrerupere muzică. Ochii 
privesc de sute, sau poate chiar de 
mii de ori spre cadranele ceasor
nicelor și, încercînd să străpungă 
ceața, caută să descopere in zare 
silueta trenului care se lasă aș
teptat. Și acele ceasornicelor merg 
atît de încet I

SOSESC .OLIMPICII-!

Deodată, fanfara se grupează ș: 
accentele solemne ale unul marș 
fac să vibreze aerul: sosesc 
.olimpicii’ I Sosesc cei care ne-au 
reprezentat cu cinste la 20.000 de 
kilometri de patrie. Folo-reporterit 
iși pregătesc aparatele. Operatorii 
sini și ei gata de acțiune Pufăind 
greoi, locomotiva intră In stație.

Din tren coboară tovarășul Af.4- 
NOLE BODN ÂRAȘ, președintele 
C.C.F.S.. conducătorul delegației, 
care este întimpinat de tovarășul

noștri zîmbesc feri citi.

CONSTANT! NESCU, 
Biroul Politic al C.C. 
prim vicepreședinte al

MIRON 
membru în 
al P.M.R., 
Consiliului de Miniștri și Ministru 
al învățămîntului. Din vagoane 
coboară, pe rînd, sportivii, antre
norii, conducătorii delegației. En
tuziasmul, atîta vreme reținut, 
și-a dat acum curs liber. îmbră
țișări, sărutări și lacrimi, lacrimi 
de bucurie. Antrenorul de stat 
pentru box, Eustațiu Mărgărit, îșl 
îmbrățișează emoționat soția, gim 
nasta Elena Mărgărit. Peste Ni
colae Linca a „năvălit" întreaga 
sa familie, dar fiul campionului 
olimpic l-a „monopolizat" cu totul 
și îl supune unui .interogatoriu" 
substanțial. Supărat pe gazetarii 
care încearcă să-i ia declarații lui 
„tăticu", micul Nicușor se uită 
încruntat și agresiv. Dacă n-ar fi 
fost preocupat de sosirea lui Linca- 
senior, poate că ne-ar ți provocat 
lo tin meci de.. box. Henri Herș- 
covici, zîmbitor și afabil, iși îm - 
brățișează cu drag colegii de po
ligon care nu l-au făcut de rușine 
la Olimpiadă. Simpatic și amabil 
ca deobicei, Iosif Sîrbu încearcă să 
se .împartă’ 
inin zeci de

cunoscuta actriță Lia Sah.ghian- 
Sirbu, care-l revendică... pe bună 
dreptate! O surpriză: braț la braț, 
gimnasta Elena Leușteanu și pen- 
tatlonistul Victor Teodorescu Iși 
fac loc prin mulțime. Par nespus 
de fericiți. Și nici nu e de mirare: 
s-au logodit la Melbourne în plină 
„atmosferă" olimpică...

ASALTUL" ASUPRA 
MEDALIAȚILOR

Dar ce fac campionii otimpici ? 
Unde ne sint campionii? Linca este

(continuare în pag. 8-a)

între prietenii care-i 
întrebări, și soția sa

tații, cadrul atît de neobișnuit 
majorității celor ce se aflau in 
sală nu a putut stînjeni de fel 
voia bună ce se degaja firesc din 
discuțiile ce se purtau. Iată, ici un 
grup s-a strîns în jurul unor tine
re, elegante și drăguțe. Da, și de 
astă dată ați ghicit. Componentele 
echipei de gimnastică a R.P.R., 
refin atenția celor din jur pove
stind despre marea întrecere a c» 
lor mai bune gimnaste din lume. 
Colo, boxerii nu prididesc răspun- 
zînd întrebărilor celor curioși. In
trăm și noi în vorbă. Nicolae Lin
ca ne răspunde că dintre deciziile 
nejuste date la Weșț-Stadium din 
Melbourne, cea mai revoltătoare și 
mai huiduită de public a fost de
cizia care i-a răpit medalia de aur, 
micului dar atît de curajosului no
stru reprezentant, Mircea Dobres- 
cu. In alt colț al marii săli, un
grup de admiratori s-au strîns 
ciorchine în jurul canoîștilor din 
care nu lipsesc campionii olimpici 
care au făcut să se vorbească în 
lumea întreagă despre isprăvile 
lor u:mitoare : Rotman, Ismailciuc, 
Alexe.

Trecînd de la un grup la altul, 
schimbăm, în-fugă, o vorbă cu 
Gheorghe Likvardopol. „A fost 
greu, dar frumos, ne spune campio
nul nostru. Victoriile de la Mel
bourne, consacră definitiv înalta 
clasă a tirului romînesc" Pe 
bună dreptate, adăugăm noi. și 
înceoem să facem o simplă soco
teală: 1 medalie de aur — Ștefan 
Petrescu + 1 medalie de bronz — 
Gh. Likvardopol + 1 loc end Io
sif Sîrbu... Dar slntem nevoiți să 
ne oprim căci zărind-o pe Olga 
Orban am ținut să-f strîngem 
mina felicitînd-o călduros pentru 
splendida-i performanță. Tocmai 
cînd începusem să depanăm firul 
impresiilor și amintirilor comune 
de la campionatul mondial de scri
mă pe echipe de la Londra, răsună 
aplauze puternice...

...Sub înalta cupolă a acestei 
săli au răsunat deseori aplauze. 
Dar niciodată ele nu au fost mai 
puternice, mai îndelungate ca a- 
cum. Au primit aci înalta cinstire 
a meritelor deosebite vrednici con
ducători ai partidului și statului 
nostru, savanțî cu părul acoperit 
de neaua anilor, muncitori destoi
nici care prin hărnicia lor au în
trecut fuga anilor, scriitori și ar
tiști talentat! și mai cîți alții care 
au binemeritat stima și prețuirea 
poporului. Dar niciodată nu s-a 
strîns în această sală atîta tineret 
ca acum, atîta soare în priviri și 
vînjoșie în brațe. Și aplauzele con
tinuă, îndelung. Și în fluturarea 
palmelor tinerești se poate citi mal 
plină de înțeles ca în orice carte, 
mai impresionantă ea în orice

(continuare în pag. 7-a)

CUVINTE DE BUN SOSIT
In cadrul festivității de primire a lotului 

care a participat la cea de a XVI-a ediție a 
au fost rostite următoarele cuvin țări:

Salutul partidului

sportivilor romiri 
Jocurilor Olimpice,

și guvernului

tovarășul Miron 
Constantine.sc:i, 

membru în Biroul 
Politic al C.C. al 
P.M.R., prim vice
președinte al Con
siliului de Miniștri 
și Ministrul Invă- 
țămîntului, rostin- 
du-și .cuvintarea.

fn numele partidului și guvernu
lui a vorbit tov. Miron Constanți- 
nescu, membru în Biroul Politic 
al C.C. al P.M.R., prim vicepre
ședinte al Consiliului de miniștri 
și ministru al învățămîntului:

Tovarăși, în numele și din în
sărcinarea Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne — 
a spus vorbitorul — vă transmi
tem un salut fierbinte și vă feli
cităm pentru remarcabilele victorii 
obținute la Olimpiada de la Mel
bourne de delegația sportivilor ro- 
mîni. Aceste succese se datoresc, 
așa cum au arătat conducătorii 
delegației dumneavoastră, spriji
nului pe care întregul nostru po
por muncitor, regimul democrat 
popular, Partidul Muncitoresc Ro
mîn, forța conducătoare a poporu
lui nostru, îl acordă dezvoltării

mișcării sportive. Dacă vom com
para rezultatele obținute de dele
gațiile noastre în trecut, acum 2* 
de ani, sau mai înainte la Olim
piadele de atunci și strălucitul re
zultat obținut de dumneavoastră 
la Olimpiada de ia Melbourne 
apare cu claritate enormul pro
gres realizat de mișcarea sportivă 
din țara noastră atunci cînd ea a 
trecut sub îndrumarea Partidului 
Muncitoresc Romîn. a regimului 
de democrație populară.

Vă urăm noi succese în activi
tatea voastră și vă amintim că 
peste puține luni, peste șante luni, 
va avea loc la Moscova al VI-lea 
Festival Mondial al Tineretului Șl 
Studenților la care tineretul din 
(ara noastră trebuie să 
zinte cu 
succesele

se pre- 
cinste și să consolideze 
realizate Ia Melbourne.

In numele populației Capitalei
Tov. ing. I. Nițu, vicepreședinte 

al Sfatului Popular al Capitalei a 
spus::

Dragi sportivi din lotul olimpic 
al Republicii Populare Romîne,

In clipa reîntoarcerii voastre pe 
pămîntul patriei, vă rog să-mi 
dați voie ca în numele Comitetu

lui Executiv a! Sfatului Popular 
al Capitalei și al tuturor cetățe
nilor din orașul nostru, să vă 
transmit un călduros „bine ați ve
nit" și să vă felicit pentru ma-

(continuare în pag. a 8-a). J



\tmmmuim xuua 4 imruuji
□n colectivele din Bacău și Roman

Trecuseră aproape două 6ăp- 
4 tămîni d© 'la începutul Spar- 
îachiadei și faptul că, abia 

„descălecat" în Bacău, nimerisem 
într-o. ședință în care se spuneau 
cele mai frumoase cuvinte des
pre elanul cu care s-a pornit la 
muncă pentru organizarea ediției 
a doua a marii competiții, mă în
demna să cred că o raită prin 
cîteva colective din oraș și împre
jurimi va confirma cele discutate 
ta susamintita ședință.

Am pornit deci la drum, în 
tovărășia corespondentului 
nostru regional V. Mihăilă 

și am poposit la clubul întreprin
derii „Partizanul", unde colecti
vul FI. roșie (instructor R. 
Stratulat), comitetul U.T-M. (se- 
g-etar S. Litman) și comitetul 
de întreprindere (responsabil 
sportiv H. Segal) organizaseră în 
colaborare deschiderea festivă a 
întrecerilor. Intr-adevăr, festivita
tea era oarecum întîrziată; numai 
că pînă atunci oamenii nu stătu
seră cu brațele încrucișate iar 
larga participare, marele număr 
de înscriși și îndîrjirea cu care 
s-au dispulat primele partide de 
șah și tenis de masă ne-au creat 
convingerea că — 
bine.

T °‘u!.
■ toate 

cu un astfel
un....

că s-a lucrat încet dar

e bine ci nd se ter- 
cu bine... Și aveam 
speranțele că o vi

zită cu un astfel de debut va
avea un.... finiș corespunzător.
Mai ales după ce am trecut și pe 
la Energia Steaua roșie, unde am 
găsit 60 de șahiști și 50 de jucă
tori de tenis de masă — primul 
„lot" de înscriși — în plină între
cere, în timp ce un teren 
propiere era transformat, 
chii noștri, în patinoar, 
jele de care vorbeam au 
și mai... roze. Numai că

din a- 
sub o- 
speran- 
devenit 
vizitele 

următoare au avut darul să întu
nece această culoare atit de opti
mistă și să ne convingă că, dacă 
cele afirmate în ședință Se aplică 
în unele cazuri, ele nu pot fi în 
nici un. caz generalizate. La Pro
gresul, de exemplu, instructorul N.

BUNE ȘI• •• RELE
• In mijlocul brigadierilor de pe 

șantierul U.T.M.-Zorile din Capi
tală au poposit marți după-amiază 
oaspeți neobișnuiți: campionul 
maghiar Berczik, cîștigătorul mari
lor turnee de tenis de masă de la 
Viena și Belgrad, jucătorii frun
tași de tenis de masă Mircea Po
pescu, Alexandru Șirlincan și Ro
mulus Hossu. Care era scopul vi
zitei lor ? Așii paletei urmau să 
facă o demonstrație în fața sute
lor de tineri care s-au înscris la 
întrecerile de tenis de masă din
cadrul Spartachiadei de iarnă.

Dună acest interesant „preludiu”, 
cei care au urmărit demonstrația 
au intrat în concurs. La mesele 
de joc au fost schimbate primele 
mingi iar în foile de arbitraj au 
fost consemnate primele victorii. 
Așa s-ă deschis Sparțachiada pe 
șantierul Zorile...

® Cu prilejul deschiderii Sparta
chiadei, colectivul sportiv Energia- 
Cernavodă, a lansat o chemare la 
întrecere către toate colectivele 
sportive ale asociației Energia.

e In fața sediului colectivului 
sisortlv Voința-Brăila a fost expus 
un panou-grafic care indică zilnic 
numărul de participanți înscriși la 
diferite discipline. Pînă în prezent 
numărul lor a ajuns la 200 1 Cifra 
aceasta nu reprezintă însă decît 
primele rezultate.

• Paralel cu întrecerile care au 
început să se desfășoare în toate 
satele si comunele raionului Dom
nești, există și o întrecere în care 
sînt antrenați activiștii sportivi. 
Care va fi colectivul cu cea mai 
masivă participare ? Deocamdată, 
tn frunte se găsește colectivul spor
tiv Recolta-Bolintin cu 120 de în
scriși. Urmează comunele Fiorești, 
Mihăilești și Poenari.

® Din Mediaș. corespondentul 
nostru Nicolae Tocacek ne aduce 
o veste mai puțin plăcută : în oraș 
nu se cunoaște încă regulamentul 
Spartachiadei (excepție fac doar 
școlile medii nr. 1 și 2). Tinerii nu 
cunosc disciplinele la care pot par
ticipa, iar concursurile n-au în- 
c-’oul încă.

Pascu, proaspăt întors din conce
diu, lucra de zor... materiale pro
pagandistice; întrecerile începuse
ră în numai unul din cele 33 
cercuri ale colectivului La Flamu
ra roșie Proletarul, comitetul 
U.T.M. încercase să inițieze un 
prim concurs, dar, lipsit de spriji
nul tehnic al colectivului sportiv, 
nu reușise să realizeze decit un fel 
de_ „încălzire”.

Intîlnirea cu tovarășul G- 
Grunzu, președintele comite
tului orășenesc C.F.S. Ro 

care ne a vorbit în ter- 
trumoși despre desfășu- 
Spartachiadeî în acest o-

man, 
meni 
rarea 
raș, ne-a făcut s-o pornim intr-a
colo. Dar— deziluzie! Așa cum nu
l-am  găsit pe tov. Grunzo. care, 
văzînd că avem de gînd să-i con
trolăm _pe teren propriu" afirma
țiile, și-a găsit treburi urgente la 
Bacău, așa n-am întiinit o acti
vitate în cadrul Spartachiadei nici 
la Energia I M S„ nid la FI. roșie 
Fabrica de Zahăr Roman Sutele 
de participant existau numai în 
imaginația sau. mai știi, în planu
rile de viitor ale tov. Grunzu!

A i acum, în loc de concluzie, 
j o recomandare: mai multe 
» eforturi din partea comisiei 

regionale de organizare a Spar
tachiadei. pentru angrenarea tu
turor colectivelor din regiune.

V. A.

• La 
au fost 
concursurilor. Și totuși, ele nu au 
avut loc fiindcă înainte cu jumă
tate de ceas șeful serviciului ad
ministrativ, Tlie Gheorghe, a „in
terzis” desfășurarea întrecerilor. Și 
ca să-și dovedească autoritatea, el 
a scos afară din sala clubului 
toate mesele de șah și tenis de 
masă.

Flamura roșie Kirov, toate 
pregătite pentru începerea

Discuții despre problema bazelor sportive
ÎN AȘTEPTAREA „SPRIJINULUI DE... SUS”

Spun unii activiști sportivi : „Nu 
avem suficiente baze sportive!" Au 
dreptate! Dar, spun alții: „Nu se 
poate face nimic fără sprijinul or
ganelor centrale, fără sprijin de.. 
sus" ! N-au dreptate !

Ziarul nostru a analizat de ne
numărate ori problema amenajării 
de terenuri simple, a grijii față de 
întreținerea bazelor existente...

In diferitele discuții despre ba
zele sportive am omis însă o pro
blemă importantă: Judicioasa fo
losire a bazelor sportive! Dar, 
cum „niciodată nu-i prea tîrziu” 
(și credem că acum este chiar po
trivit) ne vom face... curaj să a- 
bordăm și această temă.

★
Spectatorul obișnuit al frumoase

lor întreceri sportive petrece cea
suri de adevărată desfătare în tri
bunele stadionului Tineretului, 
Flamura roșie Arad etc. Forfota nu 
contenește aici nici o clipă; totul 
este bine organizat, planificarea 
competițiilor și antrenamentelor 
este respectată etc. Dar. revenind 
la „ordinea de zi“, să ne oprim mai 
mult nu asupra gospodăriilor ci 
asupra... gospodarilor. Răs'oind în
semnări din popasuri mai vechi 
sau din ultimele vizite în diferite 
centre sportive ale țării putem ară
ta că:

1. Bazele sportive sînt inegal 
folosite. Exemple? Cile vreți. Iată, 
de pildă, stadionul din Craiova. 
In unele zile întîlnești aici zeci

î

Concursurile de schi ale Spar
tachiadei au angrenat anul 
trecut mii și mii de tineri, cei 
mai bani dintre ei ajungi nd in 
finala desfășurată la Poiana 
Statin (vezi fotografia).

Și anul acesta. Sparțachiada 
trebuie să constituie un prilej 
de atragere a noi mase de ti
neri in practicarea schiului; tot
odată. concursurile Spartachia
dei trebuie să reprezinte cea 
mai bună ocazie pentru trecerea 
normelor de schi GAt.A.

Pină la căderea zăpezii, tre
buie pregătite toate condițiile 
pentru o cit mai bună desfășu
rare a concursurilor de schi.

i

alte ori, pe elevele 
fete nr. 22 din Ca-

Ca de atitea 
școlii medii de 
pitalâ, le-am găsit în plină activi
tate sportivă!

După ce în prima etapă a Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului au 
participat 750 eleve Ia gimnastică, 
180 la șah și 150 la tenis de masă, 
elevele școlii își continuă pregă
tirile și Ia disciplinele legate de 
sezonul sportiv de Iarnă (patinaj 
ți schi).

In afara Spartachiadei. elevele 
școlii au luat parte ia o compe
tiție de volei organizată de secțiunea 
de învâțămînt a sfatului popular, 
obținînd prunul loc. Ele participă 
în prezent la o competiție de bas
chet organizată de secția de învă- 
țămînt în colaborare cu școala 
sportivă de elevi. Cele două echipe 
care reprezintă școala medie de 
fete nr. 22 au obținut pină acum 
rezultate care le situează pe pri
mele locuri în clasamentul com
petiției.

Duminică, tot în organizarea 

și zed de sportivi : atleți, 
fotbaliști participanți la concursu
rile pentru trecerea normelor GMA, 
la antrenamentele in vederea Spar
tachiadei și chiar... boxeri. Toată 
lumea este pe stadion! Asta insă 
într-o zi. Altădată, te prinde plic
tiseala așteptînd să vezi măcar 
un singur sportiv. „Fenomenul” 
durează cam jumătate din săptă- 
mînă. Ca să nu mai amintim fap
tul că dimineața, stadionul este 
de-a dreptul pustiu. Și totuși, ac
tiviștii colectivelor sportive se pling: 
Nu avem suficiente baze spor
tive! Situația aceasta nu este spe
cifică regiunii sau orașului Craiova. 
In multe alte orașe, stadioanele 
sînt folosite prea mult în unele 
zile și prea puțin în altele.

2. O adevărată „exploatare” a 
bazelor! Vom da un exmplu fără 
a insinua măcar că numai Ia Plo- 
ești se petrec astfel de lucruri. 
Este vorba despre stadionul Ener
gia ! De dimineață pînă seară (ba 
uneori chiar mai tîrziu) stadionul, 
(inclusiv sălile respective) este fo
losit la maximum ; fel de fel de 
competiții, antrenamente ședințe— 
O astfel de intensă activitate ne 
bucură dar nu trebuie să uităm că 
o bază sportivă (mai ales uni de 
amploarea stadionului Energia Pîo- 
ești) are nevoie și de— odihnă. Nu 
este o recomandare spre o activi
tate redusă ci spre o mai judicioasă 
planificare. Nu de alta, dar de ast

Prima CGnferință pe țară a asociației Voința
lipsuri din 
evidente în 
mărului de 
desfășurării

Numeroși 
la cuvînt pentru a discuta pe mare 
ginea raportului în lumina reali? 
taților existente în regiunile, ora
șele și colectivele sportive respec? 
tive. Odată cu aceasta însă, de- 
legații, printre car© D. Ion—regiu? 
nea Stalin, 1. Negulescu din Bucu
rești, loan Peter din KegitM 
nea Autonomă Maghiară, Liviu 
Maior din Reghin, etc. au ridicat 
probleme privind cede mai varia? 
te aspecte ale muncii asociației t 
sportivii cooperator! în producție, 
rămînerea in urmă a unor ramuri 
de sport, probleme ale muncii ad? 
ministrativ-financiare, etc. loți par
ticipanții la discuții au relevat 
rolul important al colectivului 
sportiv ca verigă de bază a 
muncii asociației și au accentuat 
asupra sprijinului susținut pe care 
colectivul trebuie să-l primească 
din partea organelor superioara 
ale asociației.

In sa a A.R.L U.S., din Capi
tală au inceput marți dimineața 
lucrările primei conferințe pe țară 
a asociației Voința. Participă de
legații conferințelor regionale, 
președinți ai consiliilor sportive 
regionale, activiști din colectivele 
sportive bucureștene și numeroși 
alți activiști sportivi invitați.

După salutul adresat conferin
ței de tovarășii Dezideriu Naghi 
în numele comitetului executiv al 
UCECOM și Alșo Balaș, în nu
mele Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lîngă Con
siliul de Miniștri, participanții au 
ascultat raportul asupra activității 
prezentat de tov. O- Tuhai, preșe
dintele asociației.

Raportul cuprinzător, în care 
s-au arătat frumoasele realizări 
ale asociației, în cei cinci ani de 
la înființarea sa, pe linia atragerii 
maselor de cooperatori într-o ac
tivitate sportivă susținută, a con
solidării colectivelor sportive. a 
creării de secții pe ramură de 
sport din ce în ce mai puternice, 
a prezentat totodată principalele

----------

Din colectiv sportiv co daș, colectiv fruntaș
Deși număra 100 membri și 4 

secții pe ramură de sport (șah, a- 
tletism, volei și fotbal) colectivul 
sportiv din comuna SUATU (raio
nul Cluj) nu avea nici un fel de 
activitate- Aceasta, nu pentru că 
tineretul din comună n-ar fi fost 
dornic să facă sport ci, pentru că 
Ia conducerea colectivului se afla 
profesorul de educație fizică Iosif 
Deak. care. în ciuda funcțiilor pe 
care le deținea, — profesor de e-

școlii sportive de elevi se va des
fășura un concurs atletic de casă. 
Concursul va avea loc în sala Flo- 
reasca, iar școala va participa cu 
lotul cel mai bun, cu care a ob
ținut în trecut, frumoase succese.

Pentru apropiata vacanță de 
iarnă s-a perfectat organizarea u- 
nei tabere de schi la cabana Vîrful 
cu Dor, cu participarea a 30 eleve. 
Tabăra, care va avea o durată de 
10 zile, are ca scop pregătirea lo
tului școlii în vederea campiona
telor regionale de schi ce se vor 
desfășura în cursul lunii 
rie.

Tot pentru luna ianuarie, 
colectivului sportiv al școlii 
inițiativa organizării unei întîlniri 
cu sportivii fruntași care ne-au re
prezentat la cea de a XVI-a edi
ție a Jocurilor Olimpice de vară de 
la Melbourne. In vederea acestui 
eveniment, elevele școlii pregătesc 
un frumos program cultural-spor
tiv, sub conducerea proiesoarelor 
Angela Filip și Dora Manolache.

ianua-

sfatul 
a luat

fel de baze (și nu numai de aces
tea) avem încă... nevoie. Altmin
teri, vom spune iarăși: Nu avem 
suficiente baze!

3 Baze sportive insuficient fo
losite. Dacă pașii v-ar fi purtat cu 
cîteva săptămîni în urmă în sala 
colectivului Flamura roșie din Si
biu ați fi constatat și dumneavoas
tră că aici sala nu este goală dar 
nici... plină. Oaspeții frumoasei 
săli a colectivului Flamura roșie 
Sibiu sînt, de regulă, cîțiva scri- 
meri, voleibaliști și tot atîția... 
schiori. Știți însă ce ne spuneau 
activiștii colectivelor sibiene: Nu 
sîntem ajutați de... sus, ce să facem 
dacă nu avem baze suficiente? 
Oare au dreptate?

4. „Interzis" Pentru orice (afară 
de fotbal!) O astfel de inscripție 
pe poarta unor stadioane n-ar con
trazice cu nimic realitatea. Și, din 
păcate, nu numai stadioanele Lo
comotiva Iași, Energia Brăila, E- 
nergia-Sibiu au devenit aproape 
inaccesibile atleților, nandbaliști- 
lor, rugbiștilor etc. Pista de atle
tism a stadionului Portul roșu din 
Galați, este doar cînd și cînd fo
losită, în rarele intervale dintre 
meciurile de fotbal. Un stadion 
„special" pentru fotbal, împiedică 
dezvoltarea celorlalte discipline 
sportive. Pentru ca lucrurile să nu 
cunoască această evoluție nu este 
însă nevoie de sprijin de... sus. Este 
suficientă o mai largă înțelegere 

munca asociației, mal 
privința asigurării nu? 
baze sportive necesare 
activității sale.
delegați s-au înscris

ducație fizică și președinte al co
lectivului sportiv — nu se... avea 
bine cu sportul. In sprijinul afii* 
mației noastre vin însăși com
portarea acestui profesor și hotă* 
rîrile pe care el ie-a luat: au fost 
desființate secțiile pe ramură de 
sport s-a interzis tineretului să 
participe la competițiile sportive 
de mase (crosuri, Spartachiade) 
iar orele de educație fizică din 
școală au fost suprimate.

Pînă într-o zi cînd-..
Neîmpăcîndu-se ou sisLmul de 

„muncă” al profesorului Deak ti
nerii — și chiar mulți vîrstnici din 
comuna Suatu — au cerut organe
lor în drept înlocuirea sa.

Și iată-ne, peste cîteva luni, din 
nou în comuna Suatu unde nrofe- 
sor de educație fizică și președinte 
al colectivului sportiv este Mihai 
Elekes. Ce vom constata? Mai în- 
tîi că numărul membrilor colecti* 
vului a sporit cu încă 60, că sec
țiilor de șah, atletism, volei și fot
bal li s-au adăugat și cele dP gin»* 
nastică, schi și patinaj, că 100 as
piranți G.M.A. au trecut majorita
tea normelor pentru obținerea in
signei. Sparțachiada de iarnă a 
tineretului se bucură de mult suc
ces, la prime'? concursuri pârtiei* 
pînd peste 100 tineri. Patinajul, un 
sport atît de dificil, are ° largă 
popularitate în comuna Suatu un
de tinerii îl practică folosind pa
tine de lemn.

Datorită bogatei activități pe ca. 
re o are, colectivul sportiv Recolta 
Suatu sa transformat dintr-un co. 
lectiv codaș într-unul fruntaș, nu 
numai pe raionul Cluj dar chiar pe 
întreaga regiune.

EMIL BOCOȘ 
corespondent regional

a nevoilor masei de sportivi, o 
mai rațională folosire a bazelor e- 
xistente.

5. Baze sportive? Semnul de în
trebare se referă la însăși desti
nația unor terenuri, săli sau alte 
amenajări sportive care nu. găz
duiesc vreme îndelungată vreo ac
tivitate sportivă. In zadar am vizi
tat timp de două zile (la cele mai 
diferite ore) stadionul din Cîmpu- 
lung Muscel. Doar cîțiva copii „bă- 
teau" o minge de cauciuc. Nu-i oare 
păcat să lași nefolosit un astfel 
de teren? Aici, competițiile sînt 
așa de rare îneît oamenii aproape 
că au uitat drumul către stadion. 
Un exemplu, din multe a*'-!’.

★
Fără îndoială că o mai judicioa

să folosire a bazelor sportive poate 
contribui în tsinre măsură la rezol
varea numeroaselor probleme pe 
care activitatea sportivă — mereu 
crescîndă — le pune în fața activiș
tilor din colective. Nu putem afirma 
că realizarea acestui obiectiv duce 
la rezolvarea problemei bazelor 
sportive în general. Dar, este un 
pas care trebuie făcut. In aștepta
rea „sprijinului de... sus", activiș
tii colectivelor sportive pot oferi, 
pe această cale, miilor de tineri 
posibilitatea de a practica sportu
rile preferate, posibilitatea unor an
trenamente și competiții mult do
rite.

DAN GIRLEȘTEANU



Candidații F. D. P. — candidați ai întregului popor
in întreaga țară continuă cu entuziasm propunerile de candidați 

pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională. Sute de 
mii de cetățeni ai patriei, muncitori, țărani muncitori, colectiviști, 
oameni de știință, artă și cultură, se adună în aceste zile și, ca 
buni gospodari, discută despre marile realizări pe tărîm economic, 
politic, social și cultural obținute în ultimii ani, dezvăluie greută
țile și lipsurile care incă mai persistă și, într-o atmosferă de muncă 
și elan, propun pe cei mai buni fii ai poporului drept candidați 
în alegerile pentru Marea Adunare Națională.

In circumscripția electorală Giurgiu a fost propus drept can
didat în alegeri tovarășul GHEORGHE STOICA, membru al C.C. 
al P.M.R. La Alexandria, oamenii muncii au propus drept candi
dat al lor pe tovarășul TH. IORDĂCHESCU, membru al C.C. 
al P.M.R. Mulți dintre participanții la aceste adunări de propuneri 
s-au ridicat pentru a arăta frumoasele realizări înfăptuite în anii 
regimului democrat popular, în aceste localități

In alte circumscripții electorale au fost propuși tovarășii LEON- 
TIN SALAJAN. membru supleant în Biroul politic al C.C. al P.M.R., 
ministrul forțelor armate. GHEORGHE HOSU, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, GRIGORE PREOTEASA, ministru al Afa
cerilor Externe, care se află în prezent la O.N.U. în calitate de 
conducător al delegației noastre. Muncitorii tipografi și oamenii 
de litere din circumscripția „Ana Ipătescu" din București l-au pro
pus drept candidat al lor pe maestrul TUDOR ARGHEZI; la Cluj, 
printre candidații F.D.P. a fost propus scriitorul ISTVAN NAGHI; 
acad. prof. dr. ȘTEFAN N1COLAU, acad. prof. TRAIAN SAVU- 
LESCU. președintele Academiei R.P.R., acad. prof. P. CONSTAN- 
TINESCU-IAȘI fac și ei parte dintre candidații Frontului Democra
ției Populare, alături de muncitori de frunte ca eroul muncii so
cialiste N1COLAE VASU, strungarul fruntaș ARISTIDE ECONOMU 
de Ia uzinele „Mao Țze-dun“, minerul ADALBERT LAPȘANSKI 
din Petroșani, de țăranca muncitoare ALEXANDRINA IORDACHE 
din satul Beilic, raionul Buzău, GH. NICHÎFOR. președintele 
G.A.C. „Pămint desțelenit", ing. agronom CONSTANȚA BANU etc.

Iată o minunată expresie a democratismului orînduirii noastre 
de stat. Candidați ai Frontului Democrației Populare sînt oamenii 
care se bucură cu adevărat de încrederea maselor populare, care 
și-au ciștigat prin muncă dirză pentru construirea socialismului 
această încredere. Au trecut pentru totdeauna vremurile cînd „ale
șii națiunii" se recrutau din rindul jefuitorilor poporului, din pă
tura care sugea vlaga poporului pentru propria-i prosperitate. Oa
menii muncii " Ll' ■»--- •—*• — •
prezent an ți ai 
la conducerea 
scris sau in 
socialismului.

„Acordurile economice cu Uniunea Sovietică 
sînt foarte avantajoase pentru țara noastră” 

De vorbă cu muncitorii de la „Industria Bumbacului A”
- Declarația de Ia Moscova a fost 
primită cu un entuziasm deosebit și 
de colectivul fabricii „Industria 
Bumbacului A". In acest articol 
împărtășim cititorilor noștri unele 
impresii, culese deunăzi în discu
țiile avute cu câțiva muncitori și 
tehnicieni ai acestei fabrici.

Am stat de vorbă mai întîi cu 
tehnicianul Ion Nan — jucător 
în echipa de fotbal a fabricii — 
care ne-a spus :

— Este clar că acordurile eco
nomice cu Uniunea Sovietică sînt 
foarte avantajoase pentru țara 
noastră. Vreau să amintesc numai 
un singur aspect, cel legat de spe
cificul nostru. Se știe că bumbacul 
Importat din U.R.S.S. este supe
rior, calitativ, celui indigen, avînd 
un fir mai lung, prezentind puține 
impurități și lucrinda-se mult mai 
ușor. A lucra cu bumbac sovietic 
înseamnă, deci, cîștig calitativ și 
economie de timp. Dar, hai să in
trăm într-o secție, inJiterent care, 
și veți putea constata acest lucru 
chiar la fața locului.

Pe noua noastră interlocutoare, 
filatoarea Suzana Nicoară, o vred
nică muncitoare, ca și o voleiba
listă de frunte, am găsit-o în fața 
unui ring. Urmărea atentă cum 
funcționează valțurile și cum se 
„îmbracă" bobinele.

— Și eu am citit cu atenție De
clarația de la Moscova. Ea creează 
condiții tot mai bune pentru dez
voltarea economiei țării, în special 
a industriei grele și a celei chi
mice.

Am rugat-o să ne spună și cîle 
ceva despre munca ei, despre fe
lul cum se „plămădesc" firele de 
bumbac. Imediat ea a luat din 
locuri diferite două bobine.

— Iată, ăsta-i bumbac sovietic, 
ăstălalt indigen... Vedeți, Jirul din 
bumbac sovietic nu se scămoșează 
și e foarte trainic. In plus, se lu
crează mult mai lesne. De pildă, 
de cînd am în ring bumbac sovie
tic depășesc regulat norma cu 30— 
35 la sută.

Ne-am arătat dorința de a afla 
dacă în labrică sînt și mașini de 
fabricație sovietică. Ni s-a indicat 
sectorul filatură de vigonie..

Acolo, vizita a foit la fel de in
teresantă. Șeful sectorului, ingine
rul Mauriciu Appe! — „părintele" 
șahului, cum e cunoscut de toți în 
fabrică — a studiat Declarația de 
la Moscova chiar în ziua publicării 
ei.

din Republica Populară Romînă propun astăzi ca re
tor pe cei mai buni fii ai poporului, pe cetățenii care, 
treburilor publice sau la strung, pe ogor, Ia masa de 
laborator, sînt în primele rînduri ale constructorilor

— Am avut din nou prilejul sâ 
mă conving de sentimentele fră-

muncitoarele de la in
dustria Bumbacului A, care de
pășesc regulat normele de cînd 
folosesc ca materie primă bumba 
cui sovietic este și fila tear ea 
Suzana Nicoară.

iat-o, in fotografie, la locul sdu 
de muncă.

Concursuri de șah care se lasă așteptate
„Pentru un șahisf, cel mai greu 

este să obțină categoria a Itl-a-.." 
Acest paradox, pretinzînd că este 
mai dificil să obții o categorie in
ferioară, decît pe aceea de candi- 
dat-maestru, de pildă, pare Ia în
ceput lipsit de orice sens. Și totuși 
afirmația nu este chiar atât de 
depărtată de realitate. Am verifi
cat valabilitatea ei de-a lungul 
cîtorva ani în șir, în cursul cărora 
am primit nenumărate sezisări 
(verbale și scrise) din partea unor 
șahiști începători care ar fi dorit 
să-și ia clasificarea sportivă, dar 
erau pur și simplu lipsiți 
sibilitatea practică de a o

De curînd, am primit la 
ție o scrisoare din partea 
tului Mihai Parvunev, din anul IV 
al Facultății de Matematici din 
București, în care acesta ne scria, 
printre altele :

,Mai mulți studenți, jucători de 
șah, doresc să obțină o clasificare 
în ac-st sport. Dorința aceasta 
ne-am mar.ifestat-o de mai bin? de 
>7 ami! Insistențele noastre au ră

de po- 
iace.

redac- 
studen-

însemnări din Orașul Victoria

„Dimineața pe pirtie 
pect al minunatei poezii alpine, 
prezentat de Valentina Botez la 
cel de al III-tea concurs de foto
grafii turistice, organizai de 
C.C.S. Juriul a distins imaginea 
cu o mențiune.

Iețești pe care Uniunea Sovietică 
nutrește față de poporul nostru, 
împrumutul de cereale în condiții 
extrem de convenabile, ca și aju
torul în utilaj industrial, reprezin
tă, firește, o nouă dovadă a trăini
cie! relațiilor dintre popoarele 
noastre.

In sector ne-a atras atenția o 
mașină uriașă.

— Mașina aceasta, de tip Koto- 
nie — ne-a explicat inginerul A- 
ppel — e importată din U.R.S.S. 
Prin faptul că e prevăzută cu doi 
tamburi in loc de unul, cum au ce
lelalte mașini de acest gen, bum
bacul se curăță perfect de impuri
tăți, ceea ce asigură firului o ca
litate superioară. E vorba, deci, 
de o creștere a calității, dar în 
același timp și a productivității.

...Nu v-am redat decît părerile 
cîtorva dintre cei care muncesc în 
această fabrică fruntașă i 
rul industriei ușoare. Ele 
însă interesul cu care a 
mită Declarația de la 1 
această nouă dovadă a j 
trainice, de nezdruncinat, 
poporul romîn și popoarele Uni
unii Sovietice.

în secto- 
dovedesc 
fost pri- 
Moscova, 
prieteniei 

, dintre

mas insă fără rezultat, căci co
lectivul sportiv nu a organizat în 
această perioadă nici un fel de 
concurs.-.'

Este clar. Un șahist care pose
dă o categorie superioară, are

<NOTt CRITICE
toate șansele să-și ridice califi
carea. dacă talentul și pregătirea 
i-o permit. El poate participa la 
primele faze ale campionatelor oră
șenești sau la cel republican.

Dar cum să capeți categoria a 
IV-a, a Ifl-a, aceste prime trepte 
ale scării care duce spre măiestria 
în șah ?... Pentru aceasta este nea
părat necesar ca secția de șah a 
colectivului sportiv din ’ care faci 
parte, să organizeze un concu'S 
de calificare. Iar cînd nu se găsesc 
amatori (de a juca sau de a... or
ganiza), rămâi și fără concurs și 
fără categorie... începe apoi oade-

cînd tine- 
nou arena

primăverii 
umple din

stadionului,
și-a deschis

ungher al
vagonete

locul unde au început

Pașii mă poartă. în acest sfîrșit 
de an, pe străzile tînărului oraș 
Victoria. Totul aci e uvu-, orașul, 
oamenii, viața, munca și sportul.

lată-mă ajuns la stadion. Cu 
cîteva săptămîni în urmă, fremăta 
de avînt tineresc și voie bună. 
Acum, singuratic, se odihnește în 
așteptarea 
rețea va 
sportivă.

D intr-un 
o linie de 
drum spre 
lucrările de construire a unui te
ren de antrenament. Nu departe, 
se zărește un Iac. Aflu că acolo 
va fi amenajat un teren de ho
chei și patinaj. Ceva mai sus, 
se află pîrtia de schi, care nu 
așteaptă decît căderea zăpezii.

Despre stadion păstrez și as
tăzi o vie amintire din timpul 
unei competiții desfășurate 
luna 
cu gazon proaspăt, distinct con
turat de pista înconjurătoare, 
străjuită de tribune primitoare, 
frumos vopsite de curînd, făcea 
impresia unui pitoresc pastel 
care îneînta privirile. (E slăbi
ciunea mea să mă impresionez In 
fața lucrurilor dichisite cu gust și 
grijă). Poate că această impresie 
a fost și mai puternică, în con
trast cu faptul (regretabil, fireș
te) că la Făgăraș — de unde ve
nisem in vizită — oraș cu o echi

prin
octombrie. Arena sportivă,

vărată ,,vînătoare“ după concur
suri la alte colective sportive și 
șahistul — cum s-ar spune — 
trebuie să bată la o mulțime de uși 
pină a ajunge să dovedească tuturor 
(nrin acte oficiale) că are forță 
de joc._

Problema are o deosebită impor
tanță și cere neapărată rezolvare. 
Sistemul complicat, dar precis, al 
clasificării șahiste nu trebuie în 
nici un caz să constitue o frî- 
nă în calea atragerii iubitorilor de 
șah către o activitate organiza<ă, 
ci dimpotrivă să fie un slimutent. 
Este necesar, deci, ca în fiecare 
oraș, comisiile locale de șah să 
ceară colectivelor sportive să or
ganizeze concursuri pentru înce
pători, astfel ca aceștia să-și poată 
obține categoriile la care au 
dreptul.

Este mai ales trist că asemenea 
situații, cum este rea semnalată 
mai sus, se ivesc și în șahul uni
versitar, de la care ar fi fost 
de așteptat o activitate bogată. 
Dar asupra acestui punct vom re
veni într-un articol viitor. 

pă de handbal în prima caiegorie, 
terenul nu este gazonat; iar în 
ceea ce privește îngrijirea stadio
nului e mai bine să nu vorbim...

Raidul meu prin tînărul oraș de 
la poalele munților Făgaraș mi-a 
dat putința să constat ca în lo
calitate există o susținuta acti
vitate sportivă. Peste 801) de ti
neri din cele 11 secții pe ramuri 
de sport ale colectivului Energia 
I, se avîntă cu elan în întrecerile 
din cadrul diferitelor discipline 
sportive: fotbal, tir. oină, atle
tism, gimnastică, schi, etc. Nume
roși membri ai colectivului s-au 
remarcat cu prilejul diferitelor 
concursuri. De pildă, fotbaliștii 1. 
Senteș și D. Sima; trăgătorii ton 
și Elena Naghi; schiorii Ion și 
Ana Gongosi; atleții Doina Me- 
tea și Alexandru Dolha și mulți 
alții. De asemenea, în cadrul 
Spartachiadelor, ca și la compe
tițiile testive de 1 Mai si 7 Noiem
brie, sportivii au participat ta 
număr mare obținînd rezultate me
ritorii.

Insă marele succes l-a cunoscut 
echipa de fotbal. Fotbaliștii, în- 
trecînd cele mai optimiste aștep
tări, au promovat în scurt timp în 
categoria C, fără vreo sancțiune 
sau eliminare. Pentru anul 1967, 
cei din Orașul Victoria ati pla
nuri mari și frumoase: darea în 
folosință a vestiarului, amenaja
rea terenului de antrenament, îm
prejmuirea actualului teren cu 
gard de sîrmă (terenul va fi re
zervat exclusiv competițiilor), a- 
menajarea unui bazin de înot, a 
două terenuri de volei și baschet» 
arenă de popice, un teren p;ntru 
tenis de cîmp și multe altele.

Nu ne îndoim că toate aceste 
proiecte minunate vor deveni 
fapte concrete, cunoscută liind 
energia creatoare și elanul tine
resc al oamenilor din noul oraș. 
La aceste realizări, își vor da 
concursul — ca și pînă acum —• 
organizațiile de partid și tineret, 
precum și o serie de inimoși ac
tiviști obștești pe plan local, ca: 
Iulie Gîscă, I. Grama, (J. Kon
rad, I. Gherase, V. Duță și alții.

Și. în primăvară, cînd vcm mar 
vizita Orașul Victoria, sîntem si
guri că pe filele carnetului nostru 
vom avea de făcut multe însem
nări cu privire la mersul înainte 
al mișcării sportive din localita
tea de la poalele munților Făgă
raș. ..

V. Lazăr

Astăzi va avea loc în sala 
Clubului Ofițerilor din Galați, 
consfătuirea ziarului nostru cu 
cititorii 
lutifari

După
film.

și corespondenții vo- 
din localitate, 
consfătuire va urma un



tata ce trebuie să aducă baschetului modificările regulamentului
Lumea baschetului este frămîn- 

țată acum de modificările esențiale 
aduse regulament; iui de recentul 
congres al forulvi internațional 
de specialitate găzduit d; orașul O- 
limpiadei, Melbourne. Pentru mo
ment au fost pub'.icate și sînt în 
plină disouție prevederile cele mai 
importante asup: a modificărilor. 
Urmează Ca zilele acestea mate
rialul informativ și documentar e- 
laborat de congres și adus de de
legația noastră de la Melbourne să 
completeze ceea ce știm acum.

înainte de toate să stabilim un 
lucru: ca importanță și repercu
siuni. recentele modificări întrec 
tot ceea ce s-a făcut pînă acum 
ou acest..- atît de discutat și re
văzut regulament. Ca atare, mo
dificările trebuie amănunțit stu
diate, discutate, aprofundate. Fiind
că de felul corect și gîndit în care 
Ie vom aplica depinde în primul 
rînd evoluția viitoare a acestui 
ioc în țara noastră, iar în al doi
ca rînd însăși comportarea repre

zentativelor noastre.

fele» atacurile intenționat prelun
gite de care aminteam mai sus. 
Aceasta însemnează că din punct 
de vedere al rapidității propriu- 
zise și chiar a duratei medii a ac
țiunilor, baschetbaliștii nu vor 
avea prea mult de suferit. Va fi 
mai grea, mai ales în primele luni 
de aplicare a noilor prevederi, 
lupta cu.......spectrul celor 30 de
secunde" deoarece fiecare jucător 
va sta sub impresia că acele cro- 
nometrului se învîrtesc prea repe
de. De aici se vor naște greșeli, 
pripeli, ratări. Dar, după perioada 
de aclimatizare, după ce baschet
baliștii se vor fi descătușat de e- 
moțiile „celor 30 de secunde" și 
vor acționa relaxat, partidele vor 
căpăta cu siguranță un plus de ra
piditate și spectaculozitate

JUCĂTORII INALȚI, VICTIME 
ALE RECENTELOR SCHIM

BĂRI ?

zi după publicarea mo- 
reguiamentului, ne-a 

redacție Florin Cucoș,

(Foto: Max Bănos)

Nedef, In plină acțiune. Atacuri cit mai rapide, surprinzătoare 
spectaculoase, iată ce trebuie să vedem de acum înainte la echipele 

noastre fruntașe.

La sfîrșitul acestei săptămîni 
vor avea loc noi întreceri de lup. 
te. La București o selecționată 
a asociației Energia (formată pe 
scheletul formației ploeștene E- 
nergia S.M.) va primi replica e- 
chipei bulgare Ddarnik. Intîlni. 
rea se va desfășura în sala Di
namo duminică începînd de la 
ora 11,30. In deschidere—de la 
ora 9,30 — va avea loc meciul 
de baraj dintre Energia Hune
doara și Voința Lugoj. învingă, 
toarea va participa în campiona
tul republican pe anul 1957.

Tot duminică, la Arad, o se
lecționată sportivă a muncito
rilor de la uzinele textile 
„30 Decembrie" v.a susține o 
întîlnire internațională în com
pania selecționatei de lupte 
FSGT-Franța. Oaspeții vor mai 
susțin^ un meci la Sinaia în 
ziua de 26 decembrie. Formației 
franceze îi va fi opusă o echi
pă a muncitorilor sportivi de 
ta întreprinderile metalurgice 
„I. C. Frimu".

CE URMĂRESC MODIFICĂRILE?

Dacă pătrunzi sensul literelor 
moarte ale articolelor regulamen
tului modificat vei descoperi în
dată Intenția autorilor: mărirea 
spectaculozității jocului. Intr-ade
văr, cea mai importantă dintre 
schimbări — aceea care limitează 
durata acțiunilor de atac — urmă
rește tocmai evitarea deselor si
tuații ivite, mai ales în partidele 
de mare importanță și viu dispu
tate, cînd echipa cu un minim a- 
vantaj începe să țină mingea. Să 
pe aducem aminte de momentele 
de joc pasiv, de clipele plictisitoa
re, agasante, pe care le „ofereau* 
aoeste plimbări ale balonului cu 
singurul scop de a lăsa timpul să 
treacă sau în speranța că adversa
rul Va comite faulturi nesăbuite.

Spectatorii au fost cei mai în
verșunați adversari ai acestor sto
pări J* ■’— ---- ----- *-------
ceea 
chet: acțiunile ofensive avind ca 
țintă finală coșul. Modificările re
cente pun capăt tentativelor de ți
nere a mingii. Vom vedea, adică, 
baschet de la primul și pînă la ul
timul fluier al arbitrului. Cît pri
vește obligativitatea jucătorilor de 
a nu păstra mai mult de cinci se
cunde mingea, ea contribuie de a- 
»enienea la mărirea rapidității jo
cului, la o mai mare spectaculozi
tate a partidelor-

La capitolul acesta este însă in
teresant să arătăm ceva: verifică
rile practice au demonstrat că. în 
general, marea majoritate a acțiu
nilor de atac (peste 85 la sută) 
desfășurate sub egida regulamen
tului vechi nu durau mai mult de 
24—27 secunde, exceptînd bineîn-

de joc, care răpeau tocmai 
ce este mai frumos în bas-

A doua 
difică iilor 
vizitat la 
cel mai înalt jucător al țării noas
tre. Am discutat se înțelege, des
pre noile prevederi ale regulamen
tului. La un moment dat, jucăto
rul Locomotivei P.T-T. ne-a între
bat: „Oare noi jucătorii înalț: sîn- 
tem handicapați de noile modifi
cări?"

Am reflectat îndelung asupra 
întrebării lui Cucoș. Incontestabil 
că noile dispoziții regulamentare 
creează dificultăți jucătoriior 
fnalți. Dar nu-i elimină, în nici 
un caz ! Este nevoie însă ca pivo 
ții, care vor avea și de acum îna
inte un rol important să se adap
teze noilor cerințe ale jocului. In 
primul rînd, ei trebuie să devină 
mai rapizi. Apoi, să se perfecțio
neze în jocul de circulație, să-și 
formeze coș de la semidistanță. 
Intr-un cuvînt să devină jucători 
compleți.

Iată deci răspunsul nostru pentru 
Florin Cucoș: mai multă atenție 
pentru perfecționarea tehnicii in
dividuale le va ajuta jucătorilor 
înalț i să coopereze cu succes la 
realizarea unor acțiuni rapide iar 
dezvoltarea vitezei, mobilității și 
rezistenței le va permite să facă 
față ritmului mult mai accentuat 
al partidelor.

Aceste din urmă sfaturi privesc 
însă nu numai pe jucătorii înalți. 
Și baschetbaliștii „de cîmp" sînt 
vizați de noile modificări. Preten
țiile din punct de vedere tehnic 
sînt mult mai mari. Iar acțiunile 
tactice vor prezenta și ele foarte 
multe noutăți- Obligații în plus, 
deci. Ne exprimăm însă speranța 
că jucătorii vor coopera cu antre
norii și arbitrii pentru a aplica în 
spiritul constructiv al jocului noi
le schimbări de regulament.

V O
Semnul de exclamare din titlu 

nu are deloc menirea — după cum 
nu o are nici măcar articolul de fa
ță —să sttrnească senzație. Cel 
mult să vă rețină un pic atenția, 
sporind astfel șansele de reușită 
ale invitației, 
care vrem să 
pre așa ceva 
de anunțarea 
volei, care — 
bilitățile — in 
drept scop ierarhizarea valorilor 

republicane, continentale ori mon
diale, se va juca și de acum în
colo , încă multă vreme, Intre e- 
chipe compuse din șase sportivi 
sau sportive.

Și atunci, nu este totuși ieșit 
din comun voleiul jucat în echipă 
de doi ? Nicidecum. El cunoaște 
chiar o largă răspîndire în foarte 
multe țări, iar în Cehoslovacia, 
de pildă, a ajuns pină la a avea 
o întrecere republicană, ce se 
dispută cu regularitate, anual.(Cu 
titlu de informație : la campiona
tul din acest an, desfășurat î.t lu
na octombrie la Praga, au parti
cipat 22 de echipe, adică 22 de 
perechi, titlul fiind cucerit de cu
plul Baumbruch — Hlousek).

I-a urma urmei, veți spune poate, 
de unde pină unde această popu
laritate, această atenție acordată 
unui... simulacru de sport, unui... 
derivat sportiv ? „toaca!' asta — 
vă veți întreba — are cumva niște 
reguli speciale, care o fac la fel 
de atractivă ca și voleiul propriu

ale recomandării pe 
o facem. Căci des- 
este vorba, iar nu 
vreunei revoluții în 
după toate proba- 
competițiile avind

CERCETIND

După două etape in „Cupa 30 Decembrie” la rugbi
săptămînii trecute 
partidele etapei a 
„Cupei 30 Decem- 

Meciurile s-au sol- 
cu rezultate care 
raportul de torțe 

la 
să

La sfîrșitul 
s-au consumat 
Il-a din cadrul 
brie” la rugbi. 
dat în general 
oglindesc just 
dintre formațiile participante 
această competiție. Trebuie 
menționăm totuși victoria echipei 
de categoria B, Energia Mine, a- 
supra colegei sale de asociație E- 
nergia Republica, formație care 
va activa anul viitor alături de 
cele mai valoroase echipe din cam
pionatul primei categorii. Dacă 
adăugăm la acest rezultat victo
ria din prima etapă a echipei de 
juniori Energia M.T.D. asupra în
vingătorilor Energiei Republica, 
ne dăm seama că pronosticurile 
făcute la începutul competiției au 
fost uneori răsturnate. Și probabil 
că etapa de duminică ne rezervă 
alte surprize. Judecînd prin pris
ma rezultatelor anterioare aceasta 
este foarte posibil. Dar nu rezul
tatele diferitelor întîlniri stau în 
atenția generală a iubitorilor spor
tului eu balonul oval care urmăresc 
această competiție, ci faptul că pe 
terenul Energia I.S.P. evoluează 
de la începutul acestei cupe e- 
chipe în componența cărora se 
află foarte multe elemente tinere, 
dotate cu reale aptitudini pentru 
această frumoasă disciplină spor
tivă. De aceea, credem că nu gre
șim cu nimic spunînd că aceasta 
competiție s-ar putea numi foarte 
bine și „CUPA TINEREȚII”. Și 
trebuie să felicităm antrenorii tutu
ror echipelor participante pentru

că au înțeles să „rodeze” în aceste 
Întîlniri jucători tineri, capabili să 
activeze în sezonul viitor ‘
ma „garnitură”. Înaintea 
etape, clasamentul „Cupei 
cembrie” 
șare:

Energia
Energia 
Energia 
Energia

are următoarea

în pri- 
ultimei 
30 De- 
înfăți-

LEI IN DOI!
zis ? Nici măcar. Voleiul în doi 

se joacă exact după același regu
lament ca și voleiul... mare: pe 
un teren de aceleași dimensiuni, 
cu un fileu obișnuit, mingea tot 
de cel mult trei ori poate fi lovită 
de o echipă, etc, etc. Doar Urnita 
normală a unui set poate să dife
re : de exemplu. In Cehoslovacia, 
un set cu o desfășurare fără pre
lungiri durează, de regulă, pină 
la zece puncte.

O explicație a răspîndirii vole
iului tn doi trebuie totuși să e- 
xiste. Intr-adevăr, există, și încă 
una foarte simplă. Ea ține direct 
de dezvoltarea generală a voleiului, 
care, așa cum s-a arătat în repe
tate rînduri, marchează an de an 
o creștere mai mare în practica 
ofensive^ astăzi aproape la un pas 
de perfecțiune și lăsind sensibil 
în urmă posibilitățile de contra
carare de care dispune defensiva 
și în special aceea din linia a doua.

In majoritatea țărilor și la mai 
toate echipele — la noi de aseme
nea — forța atacului a sporit con
siderabil, ca și capacitatea sa i- 
maginativă, astfel îneît din ce tn 
ce mai greu le este apărătorilor 
să seziseze intenția acțiunilor în
treprinse de trăgătorii adverși — 
deci direcția mingii — iar ca a- 
tare și să facă față atacurilor tot 
mai puternice. De unde, în mod 
firesc, necesitatea de a privi cu 
mai multă seriozitate pregătirea 
jocului în defensivă, prin dezvol
tarea acelor calități care, în pri-

mul rînd, pot sluji jucătorilor ca 
un bun auxiliar în această pri
vință. Ne referim la mișcarea In 
teren, la perfecționarea plasamen
tului, a gîndirii individuale și co
lective, în sfîrșit, la îmbunătăți
rea vitezei de reacție.

Și iată, astfel, însuși răspunsul 
la întrebare. Pentru că, fără doar 
și poate, voleiul in doi oferă un 
minunat mijloc de dezvoltare • 
calităților susamintite, prin faptul 
că jucătorii — în număr restrîns 
— sînt forțați să apere întreaga 
suprafață a terenului propriu fără 
a fi proteguiți și orientați de blo
caj. Ca să nu mai vorbim de con
trolul și ameliorările pe care le 
poate furniza voleiul în doi pen
tru exersarea serviciilor, a prelu
ării serviciilor și a atacului de la 
distanță de fileu. Revenind Insă 
la foloasele pe care acest joc com- 
plimentar le poate aduce înainte 
de toate acțiunii de perfecționare 
a apărării, e cu neputință să nu 
accepți — spre pildă — că una din 
explicațiile jocului magistral prac
ticai în defensivă de campionii 
mondiali, voleibaliștii cehoslovaci, 
este poate și utilizarea organizată, 
și metodică la antrenamente a vo
leiului în doi.

Vizînd desigur atenția tuturor 
voleibaliștilor, voleibalistelor și 
a tuturor antrenorilor noștri, iată, 
am enunțat tocmai recomandarea 
de care vorbeam la începutul a- 
cestui articol...

CONSTANTIN FAUR

UN CLASAMENT DE BOX.
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In ultima etapă a competiției sînt 
programate — pentru duminica — 
următoarele întîlniri: Energia I.S.P.- 
Energ a Mine și Energia Repubiica- 
Energta M.T.D.

Avem în față clasamentul defi
nitiv al Campionatului republican 
de box pe echipe. După Voința, pe 
locul II se află Dinamo, campioana 
anului trecut. Se poate spune că 
lupta pentru șefie a fost decisă in 
etapa a Il-a, cind Voința a depă
șit la limită (21—19) redutabila 
formație dinamovistă. Din acest 
moment, dînamoviștii au întrecut 
categoric 
dar n-au 
capul ce-i

Dinamo 
chilibrată, 
xerilor:
trache, M. Cristea. C. Gheorghiu,
M. Farkaș, Toma Constantin, St. 
Văcaru, Mihai Trancă, M. Biedl,
N. Linca, C. lordache, llie Drag- 
nea, D. Gheorghiu, I. Pintea, Ghe- 
țu Velicu. O. Cioloca D C’obotaru,

toate celelalte formații, 
mai putut reface handi- 
despărțea de lider.
s-a dovedit o echipă e- 
mizind pe aportul bo- 

Puiu Nicolae, St. Dumi-

C. lordache (Dinamo) și-a pus din nou în funcțiune „stingă" 
sa cu care i-a făcut multe clipe grele lui Șerbu Neacșu (C.C.A.).

(Foto: A. Lovinescu)

E. Fiiresz, V. Maiiu.an. Dintre a- 
ceștia, bune și constante compor
tări au avut M. Farkaș, Toma 
Constantin, St. Văcaru, M. Trancă, 
I. Dragnea și D. Gheorghiu. Ghețu 
Velicu s-a arătat în eclipsă de for
mă fiind net depășit de Petre Za- 
haria, iar „tripleta" greilor (D. 
Ciobotaru, V. Mariuțan și E. Fii
resz) n-a fost pusă prea mult la 
Încercare.

Un neașteptat loc III a obținut 
tinăra formație a Progresului, an
trenată de Lucian Popescu. Intr-a
devăr, ținînd seama de defecțiunile 
ce se iveau regulat în alcătuirea 
echipei și de insuficientul ajutor 
pe care îl primeau boxerii din par
tea asociației, puțini erau cei care 
sperau intr-un loc atît de bun. Nu 
trebuie uitat că Progresul a pier
dut multe meciuri fără luptă (in- 
tilnirea cu Voința, două forfaituri, 
la categorii, meciul cu C.C.A., alte 
trei forfaituri, etc.). Din această 
cauză. Progresul a gustat de două 
ori la rînd din cupa amară a în- 
frîngerii. Treptat, însă, echipa s-a 
regăsit, și-a completat efectivul și 
a început să asalteze cu insistență 
victoria... urmarea: Progresul a în
trecut Flamura roșie cu 22—17, 
Locomotiva 
cu 21 — 19.

O foarte 
vut tînărul 
miușoară) care o obținut un șir 
lung de victorii (M. Biedl, N. Ene, 
C. Gherasim Al. Călărașu, etic ). De 
asemenea, A. Drăgan s-a dovedit 
un greu obstacol pentru cele mai 
bune „pene" ale noastre. El a fă
cut meci nul cu Gh. Zamfirescu și 
1. Zlătaru și a terminat victorios 
Întrecerile cu Uie Gheorghe și E- 
mil Cismaș. Note bune merită și 
Al. Bariciu, Gh. Rossler și Dumitru

cu 21—19 și Energia

bună comportare a a- 
Dumitru Prunoiu (se-

Negrea (învingătorul Iui D. Rizea 
și egalul Iui I. Dragnea).

Și iată, tocmai pa locul IV, for
mația C.C.A., cu două grele înfrîn- 
geri înscrise pe răboj... Pri
ma cauzată de Voința (19— 
21) iar a doua — surprin
zătoare — venind din partea 
ultimei clasate Flamura roșie. E- 
chipa militară are însă „circum
stanțe atenuante". In primul rînd 
a fost lipsită de aportul a trei ti
tulari: Mircea Dobrescu Gh. Ne
grea și Gheorghe Fiat. In al doi
lea rînd, C.C.A. a pierdut fără lup
tă totdeauna meciul de cat. grea, 
neavînd nici pină azi un titular. 
Dacă la toate aceste neajunsuri se 
mai adaugă unele scăderi valori
ce in comportarea unor pugiliști 
(Șerbu Neacșu, E. Cismaș, V. Ti- 
ță, etc.) vedem că echipa C.C.A. 
(antrenor Marcu Spakow) nu 
e prea departe de locul pe care îl 
merita în această competiție. In- 
frîngerea surprinzătoare a lui Va- 
sile Tiță in fața Iui Gh. Moise î- 
lustrează cum nu se poate mai bine 
nesiguranța din această echipă 
care, ținînd seama de antecedente, 
avea un cuvînt greu de spus în 
lupta pentru titlul de campion. Se
parat de cele două înfrîngeri, tre
buie să spunem că în această com
petiție, chiar victoriile echipei C.C.A. 
au fost smulse cu marc greutate 
(la diferență de un punct sau două, 
în fața unor echipe mult mai slabe, 
cum ar fi Energia și Locomotiva). 
Așteptăm din partea C.C.A. acel 
reviriment pe care îl doresc de 
altfel toți iubitorii sportului cu mă
nuși. Boxerii militari ne sînt da
tori niște „polițe", iar termenul 
trebuie să-l constituie viitoarele lor 
întîlniri internaționale.

G. M1HALACHE



SCHIORII NU AU „CONDIȚII” 
DE PREGĂTIRE

— CONCURSURI ȘI COMPE
TIȚII INTERNE LA SCHI —
Timpul capricios dă mult de 

furcă schiorilor noștri care își con
tinuă pregătirile în funcție de... 
buletinul meteorologic.

De exemplu, dinamoviștii care 
urcaseră de curînd în Poiana 
Stalin, cu speranța că stratul de 
zăpadă — și așa destul de sub
țire — se va menține, au fost ne- 
voiți să-și împacheteze lucrurile 
și să se mute din nou în platoul 
Bucegi. Tot astfel, schiorii ce
lorlalte asociații... „joacă după 
cum le cîntă... zăpada". Dar pînă 
în momentul în care vă vom pu
tea informa din nou despre pre
gătirile schiorilor noștri, iată lista 
concursurilor și a cupelor (calen
darul asociațiilor) la care aceștia 
vor participa.

PROBE ALPINE: Concurs de 
deschidere; Cupa Diham (slalom 
uriaș) 6. I. Diham; Cupa Dinamo 
(slalom uriaș) 13. I. Poiana; 

Cupa Bușteni (slalom uriaș) 20.
I. Bușteni; Cupa Energia (slalom 
special și uriaș) 26—27. I. Poia
na; Cupa Valea Lupului, etapa 
I-a (coborîre, slalom uriaș) 2-3.
II. Poiana; Cupa 16 februarie
(slalom special, coborîre) 9-10. II. 
Predeal; Cupa Flamura roșie, ju
niori (slalom special, slalom 
uriaș) 9-10. II. Poiana; Cupa Va
lea Lupului, etapa a Il-a (cobo
rîre, slalom special) 9-10. 11.
Poiana; Cupa Mogoșa (slalom 
special, coborîre) 1-3. II. Mogoșa; 
Cupa Sulinarutui (slalom uriaș) 
17.11. Poiana; Cupa Stîna din 
Vale 2-3. II. Stîna din Vale; Cupa 
Paring (slalom special, coborîre) 
23-24. III. Paring; Cupa Valea 
Albă (slalom) 7. VIL Bușteni; 
Cupa Dinamo de Vară (slalom) 
14. VII. Bușteni.

SĂRITURI: Concurs de deschi
dere Cupa Cioplea 6. I. Predeal; 
Cupa Borșa 13. I. Borșa; Cupa 
Știința 21. 1. Borșa; Cupa C.C.A. 
3. II. Poiana; Cupa Recolta 17. 11. 
Poiana; Cupa Energia 24. 11. 
Poiana; Cupa Poiana 17. 111
Poiana.

FOND; Concurs de deschidere, 
Cupa Predeal (5 km. și 10 km.) 
6. I. Predeal; Cupa Flamura ro
șie 13. I. Azuga; Ștafete C.C.A. 
(4x10 și 3x5 km.) 20. 1. Poiana; 
Cupa orașului Sinaia (15 și 3 km.) 
27. I. Sinaia; Concurs de mare 
fond (30 și 50 km.) 3. II. Poiana; 
Cupa 16 februarie (5 și 15 .km.) 
9-10. II. Pre'deal; Cupa Recolta (5 
și 15 km.)' 10. III. Fundata.

A APĂRUT REVISTA

îNr. 12 tdecembiiej lfâc
din care spicuim:

Prof. ION SICLOVAN — După un 
an de aplicare a „îndrumarului” 
privind activitatea fotbalului pe 
anul 1956.

KMERIC VOGL — Pe marginea dis
cuției „Pentru eficacitatea trasu
lui la poartă”.

GHEORGHE POPESCU — Jocurile 
echipei reprezentative în 1956.

ȘTEFAN DOBAY — Turneul echipei 
C.C.A. în Anglia.

DT. DUMITRU TONfESCU — Leziu
nile muBCUlo-ligamentare mai 
frecvente la fotbaliști.

DUMITRU PAVLOVICI — Pregăti
rea portarului în timpul iernii. 

HORI A CRI ST EA — Despre noua 
formulă de disputare a campio
natelor republicane și alte pro
bleme organizatorice.

Revista mai cuprinde:
— Fotbal peste hotare; Marți și 

Joi învăț — schiță de Leon Ropot; 
Azi aici mîine-n Focșani — foile
ton de S. Marian; Să cunoaștem re
gulamentul; De la un capăt la altul 
al țării: Celor 13 — umor de Matty 
fi altele.

Abonîndu-vă la revista „FOTBAL” 
pe anul 1957, vă asigurați primirea 
la timp a revistei la adresa indicată.

Deoarece meciul D namo Buc. _
T.D.N.A. Sofia este ANULAT, prima 
Intllnlre a programului concursului 
Pronosport nr. 51 din 23 decembrie 
trebuie considerată cea dintre re- 
prezentaCvele masculine de handbal 
In sală ale Bucurețtiulul șl Belgra
dului. Deși cu o activitate mal înde
lungată în domeniul handbalului în 
sală oaspeții nu se prezintă totuși 
ea Învingători cerți. Jucătorii noștri 
vor depune desigur toate eforturile 
pentru a învinge și a se califica 
astfel mal departe în Cupa Europei 
la handbal redus.

Despre următoarele 11 meciuri — 
din campionatele Italian ți francez— 
vom lăsa să vorbească cifrele:

UT. Torino — Padova (1955/56: 2—• 
ți 0—2). Torino a cedat duminică la 
Ferrara în fata echipei Spăl cu 1—2 
In timp ce Padova a terminat la 
egalitate (0—01 cu Atalanta pe teren 
propriu. In clasamente:
Torino (acasă) 5 2 3 0 8:6 7
Padova (deplasare) 5 1 3 1 6:7 5

IV. Sampdoria-Mllan (1954/56: 0—3 
șl 3—1; 1955/56: 2—2 șl 1—6). Pentru 
a putea păstra șefia clasamentului 
oaspeții vor încerca desigur să' ob- 
țlnă o victorie în fața gazdelor care 
au cedat la scor duminică în fața 
Romei (1—5). In clasamente: 
Sampdoria (acasă) 5 2 2 1 8:7 6

PROGRESUL București A ÎNTRECUT DINAMO București 
Șl IN ’

— multe faze de fotbal clar 
desfășurare interesantă. A în- 

Progresul cu 1—0 (1—0) 
golul înscris de Petre Moldo-

Cu Îngăduința acestui blînd de
cembrie (numai de nu s-ar răz- 
gîndi prea repede) activitatea fot
balistică din Capitală a putut H 
prelungită peste normele calenda
ristice obișnuite. Și „Cupa 30 De
cembrie", competiție organiziată 
de ziarul nostru, a oferit echipelor 
care vor avea de susținut în cu
rînd examene internaționale — pri
lejul de a-și verifica formațiile si 
potențialul lor de luptă. Scopul a- 
cestei competiții a fost deci înțeles 
de iubitorii fotbalului din Capitală, 
care îmbiați de timpul favorabil ca 
și de perspectivele spectaculare 
pe care le oferea întîlnirea dintre 
echipele bucureștene Dinamo ș-1 
Progresul s-au grăbit să populeze 
tribunele stadionului Dinamo, care 
n-au arătat mai... rău ca la multe 
meciuri de campionat din plin 
sezon.

întîlnirea dintre Progresul și 
Dinamo a avut deci un cadru co- 
respunzător și — în general vor. 
bind 
și o 
vins 
prin ..
veanu spre sfîrșitul primei repri
ze, dar și dinamoviștii au avut ne
numărate ocazii — printre care ți 
o bară în min. 88 — pe care nu au 
știut să le fructifice.

Jucînd mai relaxat decît în cam- 
pionat, fiindcă n-a mai fost obse
dat de spectrul retrogradării. Pro
gresul a ținut — Și după părere* 
noastră în mod exagerat — să-și 
etaleze virtuozitatea în conducerea 
balonului, neinsistînd în finalizarea 
acțiunilor construite de multe ori 
cu fantezie. Acest procedeu poate 
crea neajunsuri, fiindcă orice s-ar 
spune fotbalul se joacă pe... goluri 
și o feîntă sau un dribling oricît 
de reușite ar fi dacă nu au ca 
scop găsirea coechipierului cel mai 
b:ne plasat, scurtarea drumului 
spre poarta adversă și încheierea 
acțiunii cu un șut pe poartă, de< 
vin broderii cu totul inutile. Noua 
echipă a Progresului cu Toma

de

Suceava 68 de echipe
Iași 39 de echipe
Bacău 106 echipe
Galați 105 echipe
Constanța 113 echipe
Ploești 103 echipe
București 155 de echipe
oraș 128 de echipe
Timișoara 157 de echipe
Cluj 291 de echipe

188 de echipe
Stalin 218 echipe

de echipe. La

NOTE,
ÎNSCRIERILE 

IN CUPA R.P.R. 1957
Abia s-a terminat ediția 1953 a 

Cupei R.P.R., și au și început pre
gătirile pentru primele jocuri ale 
ediției 1957. Regiunile au făcut 
înscrieri și multe dintre ele au șî 
comunicat Comisiei Centrale 
fotbal listele definitive: 
Regiunea 
Regiunea 
Regiunea 
Regiunea 
Regiunea 
Regiunea 
Regiunea 
București 
Regiunea 
Regiunea 
RAM.
Regiunea

Deci în total 1858 
acestea însă urmează să se adauge 
echipele înscrise în regiunile Cra
iova, Oradea, Baia Mare și Hune
doara. Deși solicitate de atîtea ori, 
telefonic sau în scris, comitetele 
C.F.S. din aceste patru regiuni 
nu au catadixit nici pînă astăzi 
să comunice listele echipelor în
scrise. Neglijență sau desconside
rarea forurilor superioare ?... Ori
cum, atitudinea lor este critica
bilă.

^^’onosDort
Milan (deplasare) 5 3 1 1 8:3 7

V. Napoli—Juventus (1954/55: 1—1
ft 1—1; 1955/56: 1—1 și 1—0). O dis
pută de tradiție... pînă și în ceea 
ce privește scorurile egale. In cla
samente:
Napoli (acasă) 5 1 4 0 4:2 6
Juventus (deplasare) 5 1 4 0 6:3 6

VI. Intemazionaie — Fiorentina 
(1354/55 : 3—5 și 3—3: 1955/56: 1—3 și 
0—0). O întîlnire între fruntașele cla
samentului, în ca/re oaspeții sînt 
specialiști ai meciurilor egale în de
plasare. In clasament:
Internazionale (acasă) 5 4 1 0 10:4 9 
«'io ren tina (deplasare) 5 2 2 1 11:7 6

VII. Lanerossi—Roma (1955/56 : 2—0 
Și 1—4). Gazdele dețin lanterna ro
șie. Oaspeții luptă pentru primele 
locuri. Dar... iată ce spun clasamen
tele:

Lanerossi (acasă) 5 2 3 0 7:4 7
Roma (deplasare) 5 1 3 1 9:7 5

VIU. Lazio — Triestina (1954/55: 
1—1 și 3—1; 1955/56: 1—1 și 0—1). La
zio a -cedat duminică ia Urnită, în

CUPA 30 DECEMBRIE"J»
fundaș, Caricaș stoper, Dinulescu 
și Oaidă la înaintare, este în curs 
de omogenizare.

La rîndul ei, Dinamo a prezen
tat o formație remaniată care, din 
păcate, a corespuns doar parțial 
Dintre noile achiziții folosite a 
corespuns doar aripa dreaptă La- 
zăt, în vreme ce fundașul Popa 
și stoperul Lazăr ne-au părut stă- 
pîniți de trac. In ce privește îna
intarea, ea a greșit căutîndu-1 me
reu pe Ene care pe lingă că a 
fost sever marcat de Caricaș, a 
fost și neinspirat în acțiuni. A 
condus satisfăcător Dumitru Schul- 
der următoarele formații :

DINAMO: Uțu — C. Popa, I. 
Lazăr, Fl. Anghel — Călinoiu, 
Nunweiler — Remus Lazăr. Nicu- 
șor, Ene, Neagu, Suru.

PROGRESUL: Cosma — Tom*, 
Caricaș, Soare — Ciocea (Maior), 
Știrbei — Oaidă, Stnărăndescu 
(Blujdea), Ozon, Dinulescu, Petre 
Moldoveanu.

S^au remarcat; Cosma. Caricaș, 
Știrbei, Petre Moldoveanu și Di
nulescu de la Progresul și Uțu, 
Nunweiler, Nicușor și Remus La
zăr de la Dinamo.

S. MASSLER

In deschidere ia partida de ieri 
de pe stadionul Dinamo, selecțio
nata București a întrecut Dinamo 
II cu 6—0 (5—0). Au marcat: 
Tătaru (2). Zavoda I, Cacoveanu, 
Constantin. David. Selecționata s-a 
„mișcat" toarte bine, mai ales în 
repriza întîi, cînd atacul a com
binat spectaculos, precis și eficace. 
Formații:

SELECȚIONATA BUCUREȘTI: 
Toma (Dungu)-Zavoda II, Apolzan 
(Brinzei), Neacșu-Onisie (Bodo), 
Bone-Cacoveanu (Hașoti), Cons
tantin (Zavoda 1), Alexandrescu 
(Georgescu, Constantin), Zavoda 

I (Georgescu), Tătaru (David).
DINAMO II; Birtașu-Gref, Nacu 

(Szabo), Izghireanu-AI. Vasile, 
Szekely-Boian, Eftimie, Voica, 
Koszegy (Dragomir), V. Anghel.

ȘTIRI
IATA CITEVA ECHIPE 

CAMPIOANE DE REGIUNI

Regiunea Suceava: Flamura ro
șie Botoșani; Regiunea Bacău : 
Locomotiva Tg. Ocna : Regiunea 
Galați: Energia Metalul Galați; 
Regiunea Constanța : Energia Me
talul Medgidia ; Regiunea Pitești : 
Energia Leordeni; Regiunea Hu
nedoara - Progresul Brad; Regiu
nea Timișoara: Energia III Reși
ța ; Regiunea Oradea; Flamura 
roșie Oradea ; Regiunea Baia Mare : 
Dinamo Baia Mare; Regiunea 
Cluj : Progresul Bistrița; Regiu
nea Autonomă Maghiară : Voința 
Tg. Mureș; Regiunea Stalin: E- 
nergia Victoria ; Regiunea Craiova: 
Energia Tg. Jiu; Regiunea Bucu
rești : Flamura roșie F.C. „Gh. 
Gheorghiu-Dej".

Nu și-au comunicat campionii 
regiunile Iași și Ploești.

ARBITRII JOCULUI 
DINAMO — Ț.D.N.A.

Am anunțat că arbitru principal 
este austriacul Gustav Jiranek. La 
tușe, el va fi ajutat de compatrioții 
săi Daniel Franz și Edmund Ba- 
bakec.

deplasare, în fața echipei Milan 
(2—3). In clasamente:
Lazio (acasă) 5 2 1 2 6:9 5
Triestina (deplasare) 5 2 1 2 4:4 5

IX. Marseille—Strasbourg (1955/56:
3—1 și 0—5) Un meci — primul d n 
campionatul francez — în care gaz
dele par favorite. In clasamente: 
Marseille (acasă) 7 4 12 15:13 9
Strasbourg (deplasare) 7 1 2 4 9:19 4

X. Rennes — Lyon
Rennes (acasă) 7 4 1 2 12: 9 9
Lyon (deplasare) 7 2 1 4 9:12 5

XI. Sochaux—Nîmes (1955/56: 0—1 
și 1—0). Nîmes are puține șanse în 
fața gazdelor care în ultimele două 
meciuri au dispus la scor de Stras
bourg (6—0) — pe teren propriu — 
și la limită de Lyon (1—0) — în de
plasare. In clasamente:
Sochaux (acasă) 7 3 3 1 17: 9 9
Nîmes (deplasare) 7 1 2 4 6:12 4

XII. Metz-Reims. Echipa oaspe — 
deși a cedat duminică pe teren pro
priu în fața iui Racing C. Paris 
— poate obține o victorie în fața 
unei codașe a clasamentului gene
ral. In clasamente:
Metz (acasă) 7 1 3 3 11:16 5
Reims (deplasare) 6 3 1 2 12: 9 7

A. St. Etienne-Toulouse
St. Etienne (acasă) 7 5 1 1 22:a 11 
Toulouse (deplasare) 7 3 2 2 10:5 8

Nunweiler (Dinamo) intr-lin duel aerian cu Caricaș (Progresul). Alți 
șase coechipieri și adversari îi urmăresc. Fază din meciul de ieri»

(Eoto: 1. M1HA1CA)

De ce sînt atît de solicitate 
echipele iugoslave ?

Este o întrebare pe care și-au 
pus-o, probabil, mulți dintre iubi
torii de fotbal de la noi, văzînd 
desele turnee ale fotbaliștilor iugo
slavi în diferite țări din Europa 
sau alte continente. In bună mă
sură, turneul echipei Spartak Su- 
botița— la Tg. Mureș, București 
și Oradea — a dat un răspuns: 
echipele iugoslave plac prin jocul 
lor tehnic, spectaculos. Ceea ce am 
reținut în primul rînd la fotba
liștii iugoslavi a fost buna lor 
pregătire tehnică. Toți jucătorii, 
dar mai ales internaționalul Ogn- 
janov, „mînuiesc“ balonul cu o 
dexteritate și cu o adresă care pro
voacă admirație. Cu o astfel de 
tehnică individuală, iugoslavilor 
nu le-a fost greu să desfășoare 
un joc combinativ foarte specta
culos. care încîntă ochiul. Prima 
vioară este desigur rutinatul Ogn- 
janov. al cărui joc de înaltă clasă 
l-a făcut pe ploeșteanul A. Mun- 
teanu să exclame:

— îmi place să asist la astfel 
de jocuri, iar de la jucători ca 
Ognjanov am oricind de invăfat!

Nu-i nici o exagerare în cuvin
tele lui Munteanu. Dimpotrivă. In 
ele am „ghicit" dorința unui ju
cător tînăr de a ajunge la nivelul 
lui Ognjanov, de a vedea cît mai 
multe echipe de valoare, pentru a 
învăța cîte ceva. Și, urmărind ast. 
fel de echipe, cu siguranță că el 
va fi stimulat în pregătirea teh
nică.

★
Interesantă a fost orientarea tac

tică în teren a jucătorilor iugo
slavi. In primul rînd, Spartak a 
jucat cu un „fundaș sau stoper 
măturător", adică a avut în per
manență în Stefanovici (îl știți, 
stoperul acela înalt și foarte mo
bil, care a reușit să-l anihileze în 
mare măsură pe Ozon) un apără
tor liber în spatele „zidului" al
cătuit din fundași și mijlocași. El 
a intervenit cu mult succes ori- 
cînd și oriunde a lost nevoie, pen
tru a lămuri situații critice. In al 
doilea rînd, în momentele de apă
rare, în fața „fundașului mătură
tor" (ca în sistemul de joc elve
țian numit „lacătul") a fost o linie 
de patru jucători: fundașii la ex
treme și între ei cei doi mijlocași. 
Cifric această așezare a jucătorilor 
arată astfel: 1+1+4, adică un por
tar, un '„fundaș măturător" și pa
tru apărători. In sprijinul lor — 
pentru a acoperi centrul terenu
lui — au venit fie interii, fie un 
inter si o extremă. Din acest dis
pozitiv defensiv echipa iugoslavă 
a ieșit cu ușurință la contraatac 
și cind a reușit să preia inițiativa 
în joc jucătorii s-au plasat 
altfel pe teren: 1+3+3+4 sau 
14-3+2+5. Rezultă de aici că, de
parte de a aplica rigid și perma
nent o tactică defensivă, jucătorii 
au în primul rînd o pregătire tac
tică genera’.ă care le permite să 
reacționeze în mod variat, în ra
port cp situația de joc. In schimb. 
Ozon sau Costea de pildă, în ra
port cu jucătorii iugoslavi, au gre
șit din punct de vedere tactic. 

poate din cauza nervozității sau — 
ceea ce este mai probabil — din 
cauza unei pregătiri tactice insu
ficiente. Primul nu s-a deslipit de 
Stefanovici, — stoperul — cînd 
era indicat tocmai un joc mobil, 
grație căreia să evite marcajul, 
mai bine zis automarcajul; iar se
cundul n-a sezisat nici un moment 
că o apărare nu poate fi surprinsă 
descoperită decît jucînd repede ba
lonul și cît mai variat, deci schim- 
bînd jocul de pe o parte pe alta, 
unde trebuie să „vadă" o posibili, 
tate de apropiere de poartă. Costea 
s-a aventurat cu regularitate în 
curse și driblinguri prelungite, cău- 
tînd să străpungă de unul singur 
masiva apărare iugoslavă...

La orientarea tactică a iugo
slavilor, arătată mai sus, trebuie 
adăugată mobilitatea și plasamen
tul cu care ed au putut să se re
plieze de cîte ori a fost nevoie.

In sfîrșit. în jocul steril al echi. 
pei Spartak, mai precis al înain
tării sale, am găsit și o cauză 
despre care ne vorbise mai de 
mult arbitrul iugoslav Lemesici și 
care răspunde unei alte întrebări: 
de ce echipele reprezentative iugo
slave nu „scot" rezultate pe mă
sura valorii lor tehnice? Cauza este 
lipsa de eficacitate a înaintașilor, 
deci același „păcat" ca Și al ata- 
canților noștri. Furați parcă de 
combinațiile lor sau încîntați de 
frumusețea acțiunilor realizate, 
înaintașii iugoslavi sînt totdeauna 
tentați să mai facă un dribling, 
să mai combine odată, chiar în fa
zele din imediata apropiere a por. 
ții în care este indicat trasul la 
poartă. Ei uită să tragă la poartă 
și irosesc astfel cele mai favora
bile ocazii. Defectul acesta a fost 
evident și la Ognjanov, titular al 
echipei naționale, și la ceilalți îna
intași (Vukas, Zebeț, etc.) care au 
jucat recent oontra Scoției și An
gliei. Egali în joc cu adversarii, 
iugoslavii au fost inferiori în fina- 
litate, în puterea de realizare. E 
drept că ei realizează acțiuni spec
taculoase, de înalt nivel tehnic, 
dar, oricum, fotbalul se joacă... pe 
goluri, și aceste goluri vin foarte 
greu. „Jucătorii noștri sînt capa
bili de combinațiile cele mai fante
ziste, de mare spectacol, dar nu și 
de goluri". Spusele arbitrului Le. 
mesici au fost adeverite de fotba
liștii de la Spartak Subotița.

înaintașii noștri — atinși și ei 
de această „boală" a ineficacității 
— au putut trage învățămint- pre. 
țioase din jocul echipei opartak: 
o mare preocupare pentru pregăti
rea tehnică individuală și pentru 
îmbunătățirea nivelului de joc, mai 
multă stăruință în pregătirea tac
tică generală, o participare conș. 
tientă la diferitele faze de joc, de. 
tensive sau ofensive — după cum 
cert desfășurarea jocului — și o 
simplificare în atac în favoarea 
eficacității.

PETRE GAȚU



Un accent mai puternic
la tenis de

pe jocul ofensiv
masă

Ultimul concurs de tnatațîe 
nu ș’-a atins scopul...

Ediția campionatului republican 
de juniori pe anul acesta s-a bu 
curat de o largă participare. A- 
aproape ItX) de jucători și jucă
toare s-au întrecut în lupta 
sportivă pentru cucerirea titlurilor 
de campioni republicani de juniori.

La aceste întîlniri care au avut 
loc ia Cluj, am putut urmări o 
serie de juniori și junioare cu o 
bună pregătire tehnică și, ca o con
secință imediată, numeroși spec
tatori prezenți în Inimoasa și bine 
amenajata sală Janos Herbak au 
asistat Ia multe partide de un ni
vel tehnic superior. Mărturisim cu 
satisfacție că, în ansamblu, de !a 
ediția din 1952 când au partici
pat ca juniori Gantner, Harasztosi. 
Bunea. etc. actualele întreceri au 
depășit ca nivel de joc toate cele
lalte campionate de juniori. Fără 
îndoială că este meritul unora 
dintre jucători ea Gh. Cobîrzan, R. 
Neguiescu, Cep leu, Fleischer, Pe- 
trifălaanu. T. Covaci, Lăzărescu, 
Velescu Purcel, Cotoi, Bodea, Bo
iangiu, Rethi, R. Abraham, Maria 
Golopența, Lucia Cobîrzan, Maria
na Baraseh, Doina Vușcan, Elena 
Răduică. Cei mai mulți dintre a 
cești tineri sînt posesorii unui joc 
aproape complet.

Juniorii și junioarele noastre tre
buie să tie îndrumate către un joc 
mai ofensiv, mai ales că o serie de 
e.emente sînt capabile să dea un 
randament mărit utilizînd mai des 
loviturile de atac. De pildă, Gh. 
Cobîrzan. care ne obișnuise cu un 
joc variat, cu tendință accentuată 
spre ofensivă, in finala susținută cu 
Negulescu nu a atacat decît rare
ori. și atunci cu foarte mare reți
nere. AH caz: Negulescu. In semi
finala pe care a cîștigat-o în fața 
lui Fleischer. Negulescu a desfășu
rat un joc anost, de „țăcăneală", 
âșteptînd să facă puncte doar din 
greșelile adversarului. Este drept 
că Fleischer nu a tras nici o 
minge, însă Negulescu a greșit In 
mod evident stînd numai în defen
sivă. In schimb, în linala probei, 
el a jucat excelent, atacînd dese
ori cu succes și pnnîndu-1 în difi
cultate pe Cobirzaii,

In întrecerea feminină, exemplu 
concludent în sprijinul unui joc 
mai activ, plin de inițiativă și 
fantezie l-au constituit, fără dis
cuție, comportarea campioanei Ma
ria Golopența și jocul finalistei 
Lucia Cobîrzan.

Studenții practică sportul halterelor
Campionatele asociației Știința, o întrecere binevenită

In u.L.i.a vreme ziarul nostru 
a îndemnat colectivele și asocia* 
țiile să organizeze cît mai multe 
concursuri de haltere îndemnu
rile noastre n-au rămas fără e- 
cou. in Capitală ș; în restul țării 
mai multe colective au organizat 
în ultima vreme întreceri Ia care 
au participat numeroși tineri. A- 
cesta este un început bun care 
Trebuie neapărat continuat- La 
Cluj, Oradea și București s-au fă
cut primii pași în această direcție. 
Atenția noastră s-a îndreptat 
spre campionatele asociației Ști
ința, desfășurate sîmbătă și du
minică în Capitală. Spre bucuria 
tuturor la aceste întreceri am pu
tut consemna multe lucruri pozi
tive : numeroși tineri talentați. or
ganizare bună, entuziasm, price 
pere din partea asociației, a con 
curenților și a antrenorilor. Firește 
toate acestea constituie un bun e- 
xcmplu pentru celelalte asociații.

I.a campionatele asociației Ști
ința au participat 38 de tineri din 
București, Craiova și Iași. Din 
rîndul tinerilor evidențiem pe Ni- 
colae Amzuică, care deși practică 
acest sport de numai patru luni 
a obținut norma de categoria I Ia 
„semiușoară" cu rezultatul de 
267,5. S-au mai evidențiat Florin 
Mischiu. Dan Stăiccscu, I. Ba- 
rabas. Marcel Antonescu și Jean 
Gold. Iată acum campionii aso
ciației : /. Balmău 260 kg. (cea
mai ușoară), N. Amzuică 267,5 
kg- (semiușoară), Gh Tescu 282 5 
kg. (ușoară), D. Stăncescu 292 5 
kg. (semimiilocie), /. Oreste 292.5 
kg. (mijlocie) și AC. Bălcăceanu 
360 kg. (grea'l.

Partea negativă a campionate
lor a constituit-o lipsa concuren- 
ților din Cluj și Timișoara, 
secțiile din aceste orașe avînd In 
general o slabă activitate. Dar 
sperăm că și aici lucrurile se vor 
îndrepta . și în curînd vom putea
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C.a o pildă negativă putem cita 
jocul încordat al Marianei Baraseh 
și teama ei de a ataca la mo
mentul oportun.

Pentru a nu fi greșit înțeleși, pre
cizăm că t»u sîntem de părere ca 
tinerii noștri jucători de tenis de 
masă să atace în serie toate min
gile, gen Pesch. Noi insistăm însă 
ca juniorii și junioarele noastre să 
fie sfătuite să practice un joc com

plet, creator, să conducă astfel 
mingea incit să-și creeze cit mai 
multe ocazii favorabile de atac, să 
încheie punctul cu o decisivă lovi
tură ofensivă. Totodată, mai este 
necesar ca elementele tinere să fie 
îndrumate, să învețe și jocul de 
mijloc, să poată ține mai mult 
mingea pe masă. In timpul unei 
partide, un asemenea joc poate fi 
folosit uneori și ca o tactică, ne
cesară fie pentru o relaxare mo
mentană. fie pentru regruparea 
forțelor. Dintre toți participant^ 
Ia campionatul republican al junto 
rilor, numai reprezentanții Clujului 
au demonstrat că știu să practice 
și un asemenea joc

★
întrecerile concursului de verifi

care a lotului republican, la care 
au luat parte și cele mai bune 
elemente clujene, au arătat că 
fruntașii tenisului nostru de masă 
au încă serioase fluctuații de for
mă. De asemenea, că este necesară 
acordarea unei mai mari atenții 
pregătirii fruntașilor noștri pentru 
probele de dublu și organizarea 
unor competiții de anvergură pen
tru acest gen de Joc. Concursul 

vorbi despre activitatea studenți
lor clujeni și timișoreni la hal
tere. Trebuie să mai menționăm 

că în afară de Dinamo nici o aîtă 
asociație nu a înțeles să-și tri
mită concurenții la aceste cam
pionate, deși au lost invitate- In 
sfîrșit, am dori ca asemenea cam
pionate să fie organizate de toate 
asociațiile.r CAMPIOANA FEMININĂ A TĂRII LA POPICE-LOCOMOTIVA P. T. T.— 

0 ECHIPĂ TÎNĂRĂ
In ziua aceea la sediul colecti

vului sportiv Locomotiva P.T.T, 
din București era mare sărbătoa
re. Activiștii sportivi veniseră să 
felicite echipa lor feminină de po
pice pentru frumoasa performanță 
obținută: cîștigarea titlului de 
campioană republicană.

Despre această harnică echipă 
ne-a vorbit cu multă mîndrie an
trenorul Ion Burduloiu: „De la 
începutul campionatului R.P.R. și 
pină în faza finală, echipa a avut 
o comportare meritorie. Nici o 
formație n-a putut s-o întreacă în 
acest an. Trebuie arătat că spre 
deosebire de campionatele din anii 
trecuți cînd echipa a ocupat lo
cul II, de Ia această dată ea a 
pornit la întrecere cu gindul să 
cucerească titlul suprem și iată 
că l-a cucerit. Pentru acest lu
cru, cele 8 sportive au muncit 
cu sîrguință respectînd normele 
de antrenament. In acest tel am 
reușit să formez o echipă omo
genă, fiecare jucătoare avînd un 
nivel tehnic ridicat".

Sînt bine cunoscute jucătoarele 
fruntașe ale Locomotivei P.T.T.: 
Erika Arion de mai mulți ani 
campioană republicană la probele 
individuale, maestra sportului Au

de Ia Cluj a mai scos în evidență 
valoarea bună și pregătirea exce
lentă a Măriei Gavrilescu, care, 
prin jocul demonstrat, puterea de 
luptă dovedită și rezultatele obți
nute, a cîștigat pe merit locul al 
III-lea în clasamentul jucătoarelor 
noastre. Credem că este cazul ca 
Maria Gavrilescu să fie selecțio
nată în cei mai scurt timp în lo
tul nostru republican și pregătită 
cu toată atenția. In situația că 
Maria Gavrilescu se va dovedi în 
aceeași fermă și in apropierea 
campionatelor mondiale de la 
Stockholm, noi soco'am că ea va 
merita locul, ca rezervă în echipa 
noastră feminină națională.

C. SEVEREANU

Finișul campionatului republican de șah 
se desfășoară sub semnul unei mari încordări

De patru runde Troianescu în
cearcă necontenit să se desprindă 
de Mititelu și de patra runde a- 
cesta îl urmează ca „o umbră" în 
clasament Nici confruntarea di
rectă a celor doi lideri n-a putut 
sâ-i despartă, iar remiza care a 
rezultat la căpătui unei partide 
deosebit de agitate, a vrut, îna
dins parcă, să împiedice o clari
ficare a situației și să țină pină 
la uitima rundă sub semn de în
trebare numele noului campion...

Va fi Troianescu? Va fi Miti- 
teiu? Oricare din ei merită această 
cinste, ambij fiind fără îndoială 
jucătorii cei mai în formă ai tur
neului. Și dacă maestrul interna
țional O. Troianescu ne-a obișnuit 
cu o bună comportare în finalele 
campionatului țării, Mititelu consti
tuie în schimb o supriză (deose
bit de plăcută) prin ielul cum s-a 
pregătit pentru finală și prin mo
dul îndrăzneț în care tratează fie
care partidă. De aceea, nu-i de 
mirare că 6 din cei 7 maeștri pre- 
zenți în campionat se află în cla
sament în urma tinărului șahist, 
situație care Fa inspirat arbitrului 
concursului, corespondentului nos
tru D. Munteanu. următorul catren:

„Maeștrii' l-au cotat anume 
In funcție de ani și nume, 
Dar toți care-au jucat cu el 
Au azi punctajul„.mititel.
Luni, în runda a XlV-a. ce! doi 

fruntași au remizat din nou. Dar 
dacă Mititelu s-a mulțumit cu un 
astfel de rezultat, obținut cu ne
grele în 16 mutări în fața lui 
Urseanu, Troianescu a jucat în 
schimb 5 ore încheiate contra lui 
PalL așteptîndu-1 să facă vreo ine
xactitate. Orădeamil însă „s-a în
căpățînat" să nu greșească (într-o 
poziție egală) astfel că Ia mutarea 
40 Troianescu n-a avut altceva 
mai bun de făcut decît să accepte 
remiza pe care Pali o oferise 
(foarte generos) într-o poziție 
chiar ceva mai bună.

Această situație !e-a permis lui 
Urseanu și lui Szabo să se apro
pie la un punct de cei doi lideri 
ai clas a men tu lut Iuliu Szabo a 

relia Dona, Efena Lupescu, Ținea 
Garagață, cîștigătoarea „Cupei 30 
Decembrie", Cleopatra Coman, 
care în acest an a realizat cea 
mai bună performanță ia 100 lo
vituri mixte (426 p.d.), Florica 
Lăpușan, Vica Pohaci și Vica 
Popa elemente care au luptat eu 
ardoare pentru victoria formației 
lor. In acest an, echipa de popice 
Locomotiva P.T.T. a avut de în
fruntat colective puternice ca Re
colta M. A. București, pe care 
a întrecut-o cu scorul de 1671 —• 
1442 p. d., Flamura roșie Azuga 
(scor 2271—1923 etc.). In finală, 
formația telefonistelor a întîlnit 
cele mai bune echipe de popice 
din țară intrecindu-le la mare 
luptă. Astfel, au fost învinse echi
pele Flamura roșie Tg. Mureș cu 
scorul de 2211—2138. Voința Cluj 
(2251—2007), Voința Timișoara 
(2204—2147).

Pentru a completa scurta pre
zentare a Locomotivei P.T.T. tre
buie să mai arătăm că această 
echipă campioană s a străduit în 
decursul ultimilor ani să ridice 
noi elemente și să le promoveze 
în prima garnitură. La toate aces
te succese a contribuit din plin 
munca neobosită a antrenorului 
Ion Burduloiu, care în actualul

Încă un concurs de na ta pe care 
nu și-a atins pe deplin scopul!

tu această remarcă am părăsit 
duminică bazinul acoperit de la 
Floreasca. Aici se destășurase, timp 
de două zile, concursul organizat 
de comisia orășenească de specia
litate, concurs care o “ere a înotă
torilor din Capitală posibilitatea 
să-și amelioreze, în acest sîîrșit 
de an, performanțele sau să-și în
cerce eforturile și la alte stiluri 
unde nu sînt specialiști. La o sim
plă citire a rezultatelor înregistra
te, nu este greu să consta ți că din
tre toate colectivele sportive bucu- 
reștene cu secții ce natație, unul 
singur și-a tăcut datoria, prezen- 
tînd un lot omogen și nine pregă
tit Casa Centrală a Armatei. Ast- 
lei, maestrul sportului Felix Heitz 

ciștigat ia Bălane! o partidă în 
care s-au dat atacuri și contra
atacuri violente, iar marți, profi- 
tînd de o inexactitate a lui Pit- 
pinic, a cîștigat partida întreruptă 
în runda a XIII-a, „picind“ ca 
un „deus ex machina" în rîndul 
pretendențEor la titlu. Dacă ținem 
seama că după 4 runde șahistul 
timișorean se afla pe ultimul loc 
iar acum (după 14 runde) ocupă 
locul 3—4, reiese clar ce tur de 
forță a făcut Szabo în aceste zece 
runde. Ciocîltea însă nu reușește 
de Ioc să refacă handicapul de l’/2 
puncte care de mai multe runde î' 
desparte de primul loc. Marți, ju- 
cînd partida amina-tă cu Radulescu, 
a întrerupt într-un final în care 
are doi pioni mai puțin și șanse 
minime de a salva partida. In caz 
de înfringere, Ciocîltea iese prac
tic din lupta pentru primul , loc.

In general, finișul campionatului 
se anunță la fel de agitat ca și 
startul. Toți participant» aflați în
tre locurile V și XIV își pot îm
bunătăți simțitor poziția în clasa
ment. O serie de fruntași se în- 
tîlnesc în partide decisive, cum 
ar fi disputele Troianescu-Urseanu 
din ultima rundă, Mititelu-Szabo, 
Mititelu-Ghițescu, Reicher-Troianes- 
cu, etc. Indiferent în mîna cui va 
poposi titlul, el va fi cucerit 
Ia capătul unei lupte epuizante.

REZULTATE TEHNICE
Partide întrerupte; Pitpinic-Sza- 

bo 0—I: Bălanel-Urseanu ’/a—Val 
Șuta-Drimer 0—1; (runda 13-a) 
Rădulescu-Ciocîltea — într. (run
da I4-a).

Runda 15-a •_ Mititelu-Szabo 
1—0; Gavri'lă-Troianescu 0—1; 
Pitpviic-Drimer 0—1; Negrea-Sa- 
marian 1—0; Șuta-Rădulescu ’A-'A; 
Radovici-Reicher ’A—*/»; Bălănel- 
Ghițescu; Ciocîltea-Halic; Pall-Ur- 
seanu — întrerupte.

Clasamentul : 1—2, Troianescu, 
Mititelu 10'A p. 3. Negrea 9 p. 4—6. 
Urseanu (1), Szabo, Drimer 8‘A p. 
7—8. Ciocîltea (2), R richer 8 p. etc.

Astăzi se joacă runda 16-a, iar 
mîine vor fi reluate partidele în
trerupte. VALERIU CHIOSE 

campionat a asigurat echipei o 
pregătire mult superioară celei 
din anii trecuți.

N. OLARU

Echipa feminină de popice Locomotiva PIT București cam
pioană republicană pe anul 1956. Pirului de sus de la stingă la 
dreapta: Ținea Garagață, Vica Porta, Ion Burduloiu (antrenor). 
Cleopatra Coman. Rîndul de jos: de la stingă la dreapta: Elena Lu

pescu, Florica Lăpușan, Erika Arion și maestra sportului A. Dona

a contirmat ascendența de tanni 
în care se atlă (cu două săptămâni 
în urmă a îmbunătățit recordul la 
200 m. bras cu un rezultat de va 
loare: 2:39,0) parcurgînd, de astă 
dată, distanța de 100 m. bras in 
timpul de 1:13,3. Credem, că in 
compania unor adversari la tel de 
bine pregătiți ca și el (A. Oanță 
a sosit pe locul II cu un timp 
slab 1:16,1), recordul țării (1:12,1) 
n-ar mai ti stat în picioare. Militarii 
și-au continuat seria succeselor prin 
Fr. Goldberger care a întrecut sur
prinzător pe dinamovistul M. O- 
larti în proba de 100 m. fluture 
(deltin), reușind cu timpul de 
1:09,7 nn nou record personal. In 
aceeași probă juniorul C. Ciorbă — 
cunoscut prin performanțele sale 
realizate în stilul liber — a dove
dit aptitudini și pentru stilul del
tin. Henriet Tincoca (46.7 — 66 m. 
liber) șt AI. Botez (2:56,4 — 200 
ni. bras) și-au ameliorat simțitor 
cele mai bune performanțe ale lor. 
Din restul concurenților s-au re
marcat Nicoleta Ște!ăr»?scu 
(S.S.T.), Veronica Dodan și Ingrid 
Wăchter (amîndotiă de Ia Știința) 
și A. Rotman (Recolta). Iată acum 
rezultatele tehnice: ZIUA I: 100 m. 
spate băieți: R. Botz (C.C.A.) 
1:12,8", 100 m. liber fete: Nicoleta 
Ștetănescu (S.S.T.) și Ingrid Ro
the (Știința) 1:14,7, Veronica Do
dan (Știința) 1:14,7; 33 m. spate 
fetițe: Ingrid Wăchter (Știința)
26,61 33 m. bras băieți: C. Rnsu 
(Dinamo) 31,9", 100 m. bras băieți; 
F. Heitz (C.C.A.) 1:13,3! 66 m. li
ber fete: H. Tincoca (C.C.A.) 46,7, 
A. Wăchter (Știința) 48,1; 65 m. 
bras băieți: A. Rotman (Recolta) 
57,2; 200 m. bras fete; Erika Hen- 
tesch (C.C-A.) 3:22,5; 100 m- flutu
re (delfin) băieți: F. Goldberger 
(C.C.A.) 1:09,7 ’(al treilea timp al 
anului), M. Olarii 1:09,8! ZIUA A
Il-a: 100 m. spate fete: Nicoleta 
Ștetănescu (S.S.T.) 1:23,0! 100 m. 
liber băieți: C. Țintea (C.C.A.) 
1:03,0; 33 m. spate băieți: R. Io- 
nescu (Progresul) 29,3: 33 m. bras 
fetițe: Mariuca Rotaru (S.S.T.) 
31,9. 100 m. bras fete; Astrid Gob- 
bel (Știința) 1:35,5; 66 m. liber
băieți: A. Rotman (Recolta) 45,5; 
66 m. bras fete: Helga Voicikovski 
(Știința) 1:02.5", 200 m. bras băieți: 
Al. Botez (C.C.A.) 2:56,4! 100 m. 
fluture (delfin) fete: Ingrid Rothe 
(Știința) 1:35,7.

Informații
• BASCFIET. Astăzi la ora 18 

are loc la sediul C.C.F.S. oraș 
București (str. V. Alecsandri) 
conferința comisiei orășenești de 
baschet, cu următoarea ordine ds 
zi: 1. darea de seamă asupra ac
tivității pe anul 1356; 2. premie
rea și evidențierea echipelor par
ticipante la campionatul orășenesc 
pe anul 1956; 3. alegerea noii co
misii orășenești de baschet. Sînt 
rugați să ia parte Ia această con
ferință jucătorii, antrenorii și ac
tiviștii în baschet din Capitală.

• VOLEI. La Arad s-a desfă
șurat meciul restanță Știința Arad- 
Energia Metalul Orașul Stalin din 
cadrul campionatului republican 
masculin. Studenții arădeni au cîș
tigat cu 3—0 (16—14, 15—10, 
15—12).
• HOCHEI PE GHEAȚA. La 

Tg. Mureș s-a desfășurat prirmil 
meci de hochei al sezonului, între 
Dinamo Tg. Mureș și Voința 
Miercurea Ciuc. Dinamoviștii au 
cîștigat cu ușurință Scor: 13—2 
(2—0; 4—1; 7—1).



Mîîne in sala Floreasca

DUBLĂ INTILNIRE DE 
ALE

VOLEI INTRE REPREZENTATIVELE SINDICALE
R. P. R. ȘI R. CEHOSLOVACE

Voleibalistele de la Știința I.C.F. au plecat la Belgrad
Anul 1955 a fost deosebit de bo- 

E»t și de fructuos pentru activita
tea jucătorilor și jucătoarelor de 
volei din (ara noastră, care, în 
afara competițiilor cu caracter in
tern, au participat la numeroase 
întreceri internaționale, inter țări 
sau inter colective. In general, re
prezentanții voleiului rominesc au 
făcut o frumoasă propagandă a- 
cestui joc sportiv și au demonstrat 
tnaltul nivel la care au ajuns. E 
suficient să amintim de străluci
tul succes obținut la campionatele 
mondiale de la Paris, unde, prin 
ocuparea locurilor secunde la fete 
și la băieți, echipele noastre au 
cucerit unanime aprecieri favora
bile

După o scurtă pauză in cares-au 
desfășurat jocurile decisive din ca
drul campionatelor republican?, se
ria întrecerilor internaționale este 
reluată prin organizarea dublei in- 
tîlniri dintre reprezentativele sin
dicale ale R. Cehoslovace și țării 
noastre.

Despre jocurile de pregătire și 
verificare a loturilor noastre am 
mai scris. Acum se cuvine să sub
liniem că, de fapt, reprezentati
vele noastre au fost alcătuite ur- 
mărindu-ss un scop precis și anu
me împrospătarea, întinerirea echi
pelor naționale. Este bine cu
noscută acțiunea po.itivă și plină

ÎNALTĂ PREȚUIRE
(Urmare din pag. 1)

poem, dragostea acestui tineret 
față de patria sa, recunoștința a- 
cestui tineret față de partid — con
ducătorul sau destoinic,

...La aplauzele tinerilor se a- 
daugă cele ale tovarășilor Mihail 
badoveanu — vicepreședinte al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Miron Const ant' nescu, primvice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihai Mujic, vicepreședinte 
al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Avram Bunaciu, secretar 
al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale și Manoie Bodnăraș pre
ședintele C.C.F.S.

In liniștea solemnă care a pus 
apoi stăpînire se aude clar glasul 
care citește Decretul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale prin care, 
drept înaltă prețuire a fierbintelui 
patriotism și măiestriei de care au 
dat dovadă la cea de a XVI-a e- 
diție a Jocurilor Olimpice de Ia 
Melbourne se conferă sportivilor 
și pricepuților lor antrenori Ordi
nul Muncii cl. Il-a, Ordinul Muncii 
d. 111-a și Medalia Muncii.

Au răsunat aplauze puternice 
după ce tiecare dintre cei citați și-a 
primit decorația. Dar mai puterni
ce au fost aplauzele atunci cînd 
Mircea Dobrescu a primit Ordinul 
Muncii ci. Il-a ca șl campionii 
noștri olimpici. Fiecare dintre cei 
prezenți a înțeles deosebita sem
nificație a acestui fapt. Au putut

Știri sportive transmise 
de postul de radio Budapesta 

ghiari vor mai susține trei fntîl-13 ultima vreme postul de ra
dio Budapesta transmite nume
roase știri și reportaje în legătură 
cu sporSvii maghiari aflați peste 
hotare și despre activitatea spor
tivă internă. In emisiunea trans
misă miercuri după-amiază, postul 
de radio Budapesta a anunțat că 
meciul revanșă din cadrul Cupei 
Campionilor Europei dintre Hon- 
ved Budapesta șî Atletico Bilbao 
va avea loc duminică seara Ia lu
mina reflectoarelor la Bruxelles. 
Iată formația pe care Honved o 
va utiliza în meciul cu Bilbao: 
Farago — Rakoczi, Banjai. Du
das — Bozsîk Kotasz — Budai, 
Kocsis. Machos, Liiskas, Czibor.
• Secretarul Federației ma

ghiare de tenis de masă, dr. La
katos Gyorgy, a avut marți seara 
o convorbire telefonică cu jucăto
rul de tenis de masă Ferenc Sido 
care împreună cu jucătorii Foldi 
și Eva Koczian se află la Londra. 
Sido a declarat că pînă în prezent 
jucătorii maghiari au susținut trei 
meciuri internaționale. Au întrecut 
cu 4—1 Germania Occidentală și 
de două ori reprezentativa Irlan
dei cu scorul de 7—0. In cazul că 
Federația maghiară de tenis de 
masă este de acord, jucătorii ma

de rezultate frumoase a colegiu
lui central de antrenori, care ur- 

x mărește o permanentă primenire a 
loturilor reprezentative. Iar rezul
tatele acestei politici sănătoase se 
văd în valoarea crescîr.dă a vole
iului practicat în țara noastră.

In jocurile de vineri și duminică, 
spectatorii vor putea urmări evo
luția unor tineri consacrați (Cor- 
beanu, H. Nicolau, I. Crivăț, G. 
Cherebețiu, Florina Teodorescu, 
Elena Florea Răzvanță, Ana Su
san, Ana Zabara) alături de o se
rie de elemente noi, juniori sau 
recent trecuți de vîrsta junioratu
lui (Z. Cozovid și Aurel Drăgan ju
niori la Locomotiva Timișoara, E- 
]ena Mar cu. junioară la Locomo
tiva București, Elena Roman, Ște
fan Maior etc.).

Comunicîndu-vă însă loturile 
complete, veți avea o imagine 
mai clară asupra valorii echipelor 
și scopului urmărit prin organiza
rea meciurilor, lată-le: FEMININ : 
Natalia Cernat, Florina Teodo
rescu, Elena Florea-Răzvanță, Ana 
Susan. Elisabeta Ujvarosi, Lia Va
nia, Elena Simionescu, Ana Zaba
ra, Ștefania Bogea, Elena Roman, 
Elena Marcu, Ștefan Maior (an
trenori dr. Victor Fulger de la 
Progresul Cluj și prof. Ion Scurtu 
de la Flamura roșie Cluj) ; MAS
CULIN: Gh. Corbeanu, G. Chere- 

ei, judecătorii lipsiți de obiectivi
tate să-1 împiedice pe Dobrescu să 
obțină medalia de aur la care a- 
vea pe deplin dreptul atît la Hel
sinki cît și ia Melbourne. Dar de
cizia lor nejustă nu l-au putui 
împiedica să primească înalta pre- , 
țuire a poporului dovedită prin : 
Ordinul Muncii cl. Il-a precum 
și prin mult rîvnitul titlu de mae
stru emerit ai sportului din 
R.P.R.

Și cînd s-a auzit vorba blajină 
și în dulcele grai moldovenesc a 
maestrului Sadoveanu pzrcă sl 
mimîle s-au oprit din mers. „In 
numele Prezidiului și al guvernului 
vă felicit pentru frumoasele fapte 
pe care le-ați săvirșit peste nouă 
mări și nouă țări, pentru slava pa
triei iubite Republica Populară 
Romîna. Ați primit răsplata Ispră
vilor voastre vrednice care au ri
dicat sportul nostru ia un loc de 
care sîntem deosebit de tnindri’„

Glndurile tuturor celor care as
cultau vorbele rostite cu glasul 
moiccm al marelui nostru scriitor, 
se îndreptau spre grelele întreceri 
care urmează, și unde sportivii 
patriei care au înscris la Mel
bourne cea mai răsunătoare victo
rie din isteria sportului rominesc 
sint chemați să adauge o nouă pa- ■ 
gină glorioasă in cartea vie a 
■■șcării de cultură fizică și sport 
din Republica norstră dragă.

T- S.

ma cu Wades, Anglia și Olanda. 
Răspunsul Federației maghiare se 
va face prin intermediul Federa
ției Internaționale. După cum a 
declarat Sido, jucătorii maghiari 
se vor întoarce în patrie în cursul 
liînii ianuarie.

• Două echipe de fotbal. Fe- 
rencvaros și Ujpest, se află în 
prezent în R.P.F. Iugoslavia. Pri
ma a jucat duminică la No vi sad 
unde a învins echipa Vojvodina cu 
3—I, iar azi, joi, va susține în a- 
ceeași localitate al doilea meci. 
Duminică, Ferencvaros joacă la 
Belgrad. Echipa Ujpest a termina; 
duminică la egalitate cu Velej 
Mostar, iar la 23 decembrie va 
susține un meci Ia Zagreb.

• Postul de radio Budapesta a 
comunicat că ziarul „Sport" din 
Belgrad a publicat recent o hofă- 
rîre a Federației engleze de fotbal 
în care aceasta face cunoscut că 
pentru a contracta meciuri ami
cale, nu va duce tratative cu nici 
o echipă maghiară de club care 
nu va avea consimțămîntul Fede
rației maghiare de fotbal. Motivul. 
Federația maghiară este singurul 
for oficial al fotbalului maghiar. 

bețiu, H. Nicolau, J. Ponova, 1. 
Crivăț, M. Ruseseu, P. Păunoiu, 
Gh. Fieraru, Z. Cozovici, Aurel 
Drăgan, C. Timirgazin, D. Plocon 
(antrenori: Gh. Petrescu și N. 
Sotir)

Regretăm că nu vă putem da nici 
un amănunt cu privire la selecțio
natele sindicale ale R. Cehoslovace, 
care nu au sosit încă în Capitală. 
Valoarea recunoscută a voleiului 
cehoslovac reprezintă insă o carte 1 
de vizită suficient de convingătoa
re pentru spectatori, iar faptul c- 
din echipele sindicale fac parte 
numeroși componenți ai lotului re- ( 
prezentativ al R. Cehoslovace ne 
garantează meciuri de valoare ri- | 
dicată.

Primele întreceri se vor disputa 
mîine, în sala Floreasca, după ur
mătorul program : ora 15,45 : meci 
între două selecționate ale lotului 
masculin de tineret; ora 17: re
prezentativa sindicală a R.P.R. — 
reprezentativa sindicală a R. Ce
hoslovace (ieminin) : wa 19 : re
prezentativa sindicală a R.P. R. — 
reprezentativa sindicală a R. Ce
hoslovace (masculin).

Echipa feminină Știința I.C.F. 
a părăsit aseară Cajițțala, îndrep- 
tîndu-se spre Belgra'd, unde va 
participa la un turneu organizat 
de campioana R.P.F. Iugoslavia — 
Partizan — și la care mai participă 
Crveno Zname și Beograd. Știința 
I.C.F. a deplasat următorul lot r 
Sonia Colceriu. Doiua Ivănescu. 
Cornelia Moraru. Veronica Zama- 
Costin, Maria Călugăriță, Doinița 
Vințan, Anca Păsculescu. Elena 
Borbeanu, Georgeta Bărbulescu. 
Antrenor : prof. Netului Murata.

Aruncarea „miraculoasă’'
Poate niciodată n-a fost aiîl de 

mult discutată o probă atletică, 
cum este în acest sfîrșit de an a- 
runcarea suliței.

Unul din cele două recorduri 
mondiale masculine realizate la 
J.O. continuă însă să fie comentai 
ca lux de amănunte. Fiindcă, in- 

Egil Daniel sen

ir-adevăr, el a joși obținut în con
diții neobișnuite. Trecind peste jap
tul că înainte de concurs, Egil Da- 
nielsen ieșise din rîndul favoriților 
direcți din cauza unei forme în de
clin sensibil (vezi comportarea din 
cadrul meciului Romirua—Norvegia 
de la București), trebuie specificat 
că pe Cricket Ground polonezul 
Sidlo înregistrase 5 încercări mai 
bune decît ale celui care avea să 
devie în ultimul moment recordman 
mondial și campion olimpic'

lată ctieva amănunte în plus a- 
supra acestei memorabile întreceri. 
Un vini deosebii de puternic bălca 
în acea zi deasupra marelui sta
dion din Melbourne. Rafalele păreau 
să împrăștie și speranțele sulițasJ-

Sîmbătă seara la Dinamo, gala internați omală de box
Sîmbâtă seara la ora 13,20 va în

cepe în sala Dinamo întîlnirea in
ternațională de Lox dintre echipele 
Energia D.G.S.M. și Udarnik R. P. 
Bulgar’a.

Echipa bulgară și-a anunțat sosirea 
pentru azi dimineață, urmînd ca 
după cite va ore să facă un prim 
antrenament în sala Aurora. In rîn- 
«Surtle boxerilor bulgari întâlnim 
nume cunoscute ca maeștri sportu
lui Sîmion Alexandrov (cocoș). Gogo 
Malezanov (pană — învingătorul Iui 
E. Mărgărit), Arco Sardarian fseeni- 
grea), Boris Andreev (grea), etc.
Antrenorul echipei Energ'.a D.G.S.M. 

Ștefan Iordache care ne-a vizitat

BOGAT PROGRAM INTERNATIONAL LA HANDBAL D£ SALĂ
In săptămina viitoare, amatorii 

de handbal de sală din București 
au rezervat UT1 bogat program in
ternațional cu care se va inaugura 
de fapt activitatea internațională 
în acest sport.

Astfel, duminică 23 decembrie 
se va disputa întîlnirea internațio
nală dintre selecționatele masculi-: 
ne ale orașelor București și Bel
grad. Oaspeții iugoslavi sînt aștep
tați să sosească astăzi sau mîine 
în Capitală, urmînd ca ei să ră-: 
mină în continuare pentru a dis
puta încă două jocuri: tinu.1 marți 
25 decembrie cu Știința Timișoa
ra, celălalt joi 27 decembrie, din 
nou cu selecționata orașului Bucu
rești.

Au fost stabilite datele de desfășurare a mtdnidlor 
preliminare in campionatul mondial de fotbal
Seria I: 8 mai la Londra: An- 

glia-Irlanda; 15 mai la Copen
haga: Danemarca-Anglia; 19 nun 
la Dublin: Irlanda-Anglia ; 2 oc
tombrie la Copenhaga: Danemar- 
ca-Irlanda. Pină ta prezent ta a- 
ceastă serie s-au desfășurat meciu
rile: Irlanda-Danemarca (2—1) și 
Anglia-Danemarca (3—-(J).

Seria a II-a: 16 mai la Colom- 
bes: Franța-Islanda; în octombrie 
ia Rejkia-unk: Islanda-Franța; in 
decembrie: Belgia-Franța. In a- 
ceastă serie s-a desfășurat me
ciul F ranța-tJetgia (6—3). Urmea
ză să se liseze datele dublei în
tâlniri Belgia-Islanda.

Seria a I!I-a 22 mai la Oslo: 
Norvegia-Bulgaria; 11 iunie la 
Oslo: Norvegia-Ungaria; 23 iunie 
la Budapesta: Ungaria-Bulgaria; 
15 septembrie la Sofia: Bulgaria- 
Ungaria; 10 noiembrie la Buda
pesta: Ungaria-Norvegia; 3 noiem
brie la Sofia: Bulgaria-Norvegia,

Seria a IV-a: 1 mai la Cardiff:

a lui Egil Danielsen
lor de a obține performanțe pe mă
sura valorii lor. După cum se știe, 
pînă la ultima încercare conducea 
Jcnusz Sidlo. Și atunci, deodată, 
s-n produs minunea... O adevărată 
minune, fiindcă în momentul cind 
norvegianul Danielsen se pregătea 
pentru ultima sa aruncare, aparatul 
care măsura viteza virilului se opri 
brusc... In văzduh se așternuse, ca 
la comandă, o liniște deplinăl Vui
tul n:i mai bătea, cînd sulița por
nită din mina lui Danielsen își luă 
zborul spre înalt și se opri, în admi
rația tuturor celor din fur, peste ii- 
ns: albă a celor 85 metri... încă un 
record mondial trecuse în amintire.

Există asemenea coincidente în 
sport. .V» se citează astfel -.az.il să
ritorului de triplu Ahman (Suedia) 
care a cîștigal la Olimpiada dn la 
Londra, numai datorită favtu’.ii că 
ordinea încercărilor s-a făcut du
pă... alfabet. Ahman a făcut prima 
săritură de 15,40 și chiar în acel 
moment a izbucnit o furtună, tar 
stadionul Wembley a fost răvășit 
de o ploaie torențială, care a îm
piedicat pe ceilalți concurenti ai 
probei să se apropie de performan
ța suedezului.

Fără a încerca să susținem că 
irecord-il lui Danielsen ar fi fost o 
„lovitură de poker* (afirmația a- 
parține ziarului francez „L'Equipe*) 
trebuie să recunoaștem, totuși, că 
la realizarea lui și-au dat o bună 
parte de contribuție si condițiile at
mosferice speciale...

Dar recordul lui Danielsen mai 
ridică și alte probleme. Bineînțeles, 
cele de ordin tehnic. Aflăm că a- 
runcătorul norvegian a adoptai cu 
acest prilej o suliță de construcție 
nouă, care nu e nici finlandeză, 
nici „Held*. nici „Danielsen". ci 
una... suedeză. Deci, o invenție ab
solut nouă, ale cărei caracteristici 
nu le cunoaștem încă. După cum 
se vede, cursa pentru recordul mon
dial la suliță continuă să fie nu 
numai o întrecere a atleților, ci șl 
una a constructorilor de materiale 

spor'iz'e.

la redacție, a ținut să ne declare 
urrnMoarele:

— ..Clllisd lista boxerilor bulgari 
îmi dau sesma că avem o sarcină 
foarte dificilă. Vecin i noștri pre
zintă o formație redutabilă, care 
prin calcului hîrtiei se axată favo
rită.

Totuși, bă eții noștri se vor stră
dui să obțină un rezultat cît 
bun, luptînd dîn toate puterile pen
tru a apăra cu cinste culorile aso
ciației noastre**.

Iată programul reuniun i <Te «îm
bată se?ra. Gat. muscă: Sotir Semio- 
nov (Udarnîk) — D1. Răgălie (Ener
gia D.G.S.M?.) Cat. cocoș: Simion

Programul complet de săptămina 
viitoare este următorul: duminică 
23 decembrie: ora 17: Progresul 
Ministerul Învățământul ui—Ener- 
gia Reșița (fem.); ora 18: Flamura 
roșie București—Flamura roșie 
Mediaș (fem.); ora 19: București— 
Belgrad; ora 20,30: Energia 
Mija—Flamura roșie Sibiu (fem.); 
marți 27 decembrie: ora 17,45: 
Energia 23 August—Recolta M.A.; 
ora 19; Timișoara—Belgrad; ioi 27. 
decembrie: ora 17,45: Liceul nr. 2— 
Progresul Mia. Invățăm'ntului 
(junioare); ora 18,15: Liceul nr. 2—. 
Șc. sportivă de tinerel I (juniori}# 
ora 19: București—Belgrad. Toata- 
aceste meciuri se vor desfășura în?

Țara Gah.or-R. D. Germană; 
mai la Berlin: R. D. Germană-Țara 
Galilor; 26 mai la Praga: Ceho- 
slovacia-Țara Galilor; 16 iunie la 
Praga: Cehosiovacia-R. D. Ger-:
mană; 23 septembrie la Cardiff: 
Tara GalEor-Cehoslovacia; 27 oc
tombrie ta Berlin: R. D. Germana- 
Cehos'.ovacia.

Seria a V-a: 20 martie la Ainsin- 
dam: Olanda-Luxemburg; 25 seo- 
tembrie la Amsterdam: Olanua- 
Austria; 29 septembrie la Luxem-. 
barg- Luxemburg-Austria; 13 ac-, 
tombrie la Luxemburg: Luxemburg- 
(Jtonda; in noiembrie la Viena; 
Austria-O.anda. La 30 septembrie 
1955 a Viena s-a desfășurat nm 
ciul Austria-Luxemburg (7—0).

Serva a VI-a: 4 mai La Moscova:. 
U.R.S.S.-Polonia; 5 iulie la Hel
sinki: iFinlanda-Poionia; 27 iulie 
la Moscova: U.R.S.S.-Finlanda; 15 
august la Helsinki: Finlanda-a 
U.R.S.S.; 20 octombrie la Varșo
via: Polonia-U.R.S.S. 3 noiembrie 
ia Varșovia; Polonâa-Finlanda.

Seria a Vil-a: 14 aprilie a A-1, 
tena: Grecia-lugoslavia: 19 iunie la 
Atena: Grecia-Romin-ia; 14 octom
brie la București: Roaunia-Iugosla- 
via; 21 octombrie la București: 
Romînia-Urecta ; 28 octombrie la 
Belgrad: Iugoslavia-Grecia; 17 no-: 
iembrie la Belgrad: Iugoslavia- 
Romînia.

Seria a VllI-a: 16 ianuarie la 
Lisabona: Portugalia-Irianda de 
Sud; 1 mai la Belfast: ir’.a nd a de 
Sud-Portugalia. A rămas de sta
bilit datele tatitairiilor: Portugalia- 
Italia și Irlanda de Sud-Italia.

Seria a lX-a: 10 martie la Ma
drid: Spania-Elveția; 8 mai la
Glasgow: Scoțta-Spatiia; 19 mai la 
Basel: Elveția-Scoția; 26 mai la 
Madrid: Spania-Scoția; 6 noiembrie 
la Glasgow: Scoția-Elveția. Nu s-a 
stabilit termenul Intîlinirii: Elveția- 
Spania.

Seria a X-a: 7 aprilie la Lima: 
Peru-Brazilia; 14 aprilie la Rio de 
Janeiro: Braztlia-Peru. Venezuela 
s-a retras.

Seria a XI-a: 22 septembrie la 
Santiago: Chile-BoKvia; 29 septem
brie la La Paz: Bolivia-Chile; 6 
octombrie la La Paz: Bolivia-Ar
gentina; 13 octombrie la Santiago: 
Chite-Argentina; 17 octombrie la 
Buenos Aires: Argentina-Bolivia; 
2D octombrie la Buenos Aires: Ar
gentina-Chile.

Seria a XII-a: 16 iunie la Bo
gota: Columbia-Uraguai; 20 iunie 
la Medellin: Columbia-Paraguai; 
30 iunie la Montevideo: Uruguai- 
Columbia; 7 iulie la Assuncion: 
Paraguai-Columbia; 14 iulie la 
Assuncion: Paraguai-Uruguai; 28 
iulie la Montevideo: Uruguai-Pa- 
raguai.

Seria a XIII-a: Meciurile se vor 
desfășura în două grupe. In prima 
grupă joacă: Costarica, Curasao și 
Guatemala. In grupa Il-a joacă: 
Canada. Mexic și S.U.A. Datele 
meciurilor n-au fost încă fixate.

Seria a XIV-a: Au tost alcă
tuite 4 grupe, o singură echipă 
calificindu-se în turneul fina’. Gru
pele sînt: l-a:_ R.P. Chineză, Indo
nezia, Formoza: Il-a: Israel ți 1 ur-t 
cia; Hl-a: Cipru și Egipt: IV: Sin 
dan și Siria. Nici în această serie 
n-au fost st?bi îte datele jocurilor.

A2exandr-ov-Petre Pama.it. Cat. pană? 
Gogo RTalezanov — Ilie M os eseu. 
Cat. semiușoară: Alexandr Mițev—a 
Miroea Albu. Cat. ușoară: Bo;idan 
Stoianov — D. Grădinaru. Cat. semi- 
mijlocie: Borislav Andreev — Dă- 
nilâ Enuț. Cat. mijlocie ușoară: Me-: 
tedi Iețev — C. Iordache. Cat. mij
locie; Hristo Zamfirov — Petre Deca. 
Cat. semigrea — Arco Sardarian— 
Nicolae Alexandru. Cat. grea: B. 
Andreev — Z. Ciocîrlan.
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SOLEMNITATEA DE LA PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE CUVINTE DE BUN SOSIT

A Aspect de la ^solemnitatea care a avui loc marți după am:az ă la Prezidiul Marii Adunări Na
ționale. In prim plan, Nic. Linca, Ștefan Petrescu, Mircea Dobrescu. Alexe Dumitru. Leon Rotman și 

S’.mion Ismailciuc.
Marți după-amiază a avut toc 

Ia Prezidiul Marii Adunări Na
ționale solemnitatea înmînării Or
dinului Muncii și Medaliei Mun
cii unor sportivi fruntași.

Pentru merite deosebite în pre
gătirea sportivă și - pentru rezul
tatele obținute la cea de a XVI-a 

........................ “ laediție a Jocurilor Olimpice de 
Melbourne au fost distinși cu:

ORDINUL MUNCII CLASA
II-A

A

Leon Rotman 
Dumitru Alexe 
Sirnion 
Nicolae 
Ștefan 
Mircea

Ismailciuc 
Linca 

Petrescu 
Dobrescu

DRDINUL MUNCII CLASA
Ill-A

A

CEL MAI SUBLIM POEM AL TINEREȚII
Hub ceru-rulepariul.„ui -udbourne
Pe Cricket Ground s-au întrecut atleții; 
Pe stadioane largi ei au înscris 
Cel mai sublim poem al tinereții.

Iar ooi feciori ai plaiurilor mele 
V-ați ridicat pe cumpănă de glorii 
Săpind adine cu litere de aur 
In cronici largi, mărețele victorii.

Citind — cu drag vor povesti nepoții: 
„Cumpliți-au fost bunicii in isprave’I* 
Și-n piept ei vor simți crescind virtuți. 
Ca primăvara florile-n dumbrave—

Noi știm cu toți cu cită încordare. 
Ați disputat cununa de măslini; 
Vă mulțumim și-n sănătatea voa stră 
Să ridicăm paharele cu vin_

GRIGORE IOANID

(urmare din pag. 1, 

rile succese înregistrate la Jocu
rile Olimpice.

Oamenii muncii din (ara noas
tră au urmărit cu emoție com
portarea voastră la Melbourne. 
Fiecare dintre noi, aflind vestea 
strălucitelor voastre rezultate. s-a 
simțit mindru că patria noastră 
are reprezentanți atit de valoroși. 
Locurile fruntașe ocupate de voi 
în mai multe «Esc'M’ne sportive,

Salutul C. C, al U. T. M
Salutul C.C. al U.T.M. a tost 

rostit de tov. I. Cîrcei, secretar al 
C.C. al U.T.M.:

Dragi sportivi,

Permiteți-mi ca în numele Co
mitetului Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor, al tineretului 
din scumpa noastră patrie, să vă 
urez un călduros bun venit și să 
vă felicit pentru frumoasele re
zultate obținute în cadrul celei de 
a XVI-a ediții a Jocurilor Olim
pice.

In timpul cît ați fost la Mel
bourne, tineretul nostru a urmă
rit cu deosebit interes desfășura-

In numele
Iov. /. Vaida, vicepreședinte al 

C.C-F'.S. a spus:

Tovarășe Președinte,

Dragi sportivi din lotul olimpic 
al Republicii Populare Romine,

Permiteți-mi ca în numele 
C.C.F.S./C.M. și al maselor de 
sportivi din patria noastră să vă 
felicit din toată inima pentru 
strălucitele succese obținute la 
cea de a XVI-a ediție a Jocurilor 
Olimpice și să vă urez un căl
duros „bun sosit".

Pregătindu-vă cu perseverență 
sub îndrumarea pricepuților voștri 
antrenori în condițiile bune asi- 

r.e-au umplut inimile de bucurie. 
Fierbintele vostru patriotism, dir- 
zenia voastră, constituie un exem
plu pentru întregul nostru tineret 
sportiv.

Vă felicităm dragi tovarăși, 
pentru excelenta voastră compor
tare la Jocurile Olimpice și vă 
intimpinăm cu tradiționalul nos
tru : „bun sosit dragii noștri".

Cinste vouă dragi sportivi re
prezentanți ai patriei noastre.

rea concursurilor, la care voi ați 
reprezentat cu cinste culorile Re
publicii noastre.

In fiecare zi de concurs, 
noi am trăit aceleași emoții ca și 
voi și ne-am bucurat pentru fie
care succes al vostru.

Rezultatele obținute de voi sînt 
o dovadă a dragostei și atașa
mentului sportivilor noștri, față 
de partid, față de regimul nostru 
de democrație populară.

Cu această ocazie, noi vă urăm 
spor la muncă și în activitatea 
sportivă, fiind convinși că și în 
viitoarele întreceri ne veți repre
zenta cu cinste, obținînd re’ul- 
tate sî mai r-i’mnnen

sportivilor
gurate de partidul și guvernul 
nostru, ați realizat cele mai bune 
performanțe din istoria sportului 
nostru.

Sportivii romîni au mai parti
cipat la J. O. în anii 1924, 1928, 
1936 și 1952. In afară de locul II 
obținut Ia călărie în anul 1936 
de abia la Helsinki, în 1952, spor
tivii romîni au reușit să cuce
rească prima medalie de aur, una 
de argint și una de bronz.

La capătul marii întreceri de 
la Melbourne, cele 5 medalii de 
aur, 3 medalii de argint și 5 me
dalii de bronz confirmă locul de 
prestigiu internațional pe care îl 
deține astăzi mișcarea noestră de 
cultură fizică și sport.

Sonia 
Elena 

Emilia

Gheorghe Negrea
Olga Orban
Constantin Dumitrescu
Francisc Horvath
Elena Leușteanu 
Gh. Likyardopol 
Petre Cișmigiu 
Radu Hutan 
Ion Popa

MEDALIA MUNCH
Georgeta Hurmuzache, 

Inovau Elena Mărgărit, 
Săcăi.’ci. Uta Schlandt,
Vătășoiu, Mircea Anastasescu, 
Const. Antonescu, Iolanda Balaș, 
Gheorghe Dumitru, Dumitru Pir- 
vulescu. Ion Popescu. Iosif Sirbu, 
Victor Teodorescu, Stavru Teo- 
dorov, Dumitru Țintea, Ion Cor- 
neanu, 
Csipler,
nescu, 
trescu

Alexandru 
Ioana Mă- 
Maria Pe- 

Popescu

Livia Costa,
Caius Jianu, 

Ion Mureșan, 
și Alexandru 

' ★ 
acest prilej, printr-o deci- 
Comitetului pentru Cultură 
și Sport de pe lingă Con
de Miniștri, s-a decernat

Cu 
zie a 
Fizică 
siliul 
titlul de maestru emerit al spor
tului unui număr de șase sportivi 
care, cu ocazia Jocurilor Olimpice 
de la Melbourne, au adus patriei 
noastre admirabile victorii inter- 
naționale.Au primit titlul de ma
estru emerit al sportului campio
nii olimpici: canotorii Leon Rot
man, Sirnion Ismailciuc și Ale
xe Dumitru, boxerul Nicolae Lin
ca, trăgătorul Ștefan Petrescu, 
precum și boxerul Mircea Do
brescu care a obținut medalia 
olimpică de argint.

Campionul olimpic Nicoiue Linia povestește primele impresii 
micului Nicușor...

Un campion olimpic și o medalie de aur: Ștefan Petrescu în mij
locul prietenilor.

Momente de entuziasm in gara Băneasa
(urmare din pag. I)

.prizonierul" micului Nicușor. Ște
fan Petrescu, înconjurat de antre
norul său Dumitru Pineta, trăgă
torul H. Herșcovici și numeroși 
prieteni arată o cutiuță de culoare 
albă. înăuntru se află medalia o- 
limpică de aur. Leon Rotman, 
transfigurat și el de măreția cli
pei. mai emoționat poate decît a

tunci cînd urca pe podiumul de la 
Wendouree, pozează foto-reporte- 
rilor, alături de mama sa, covîr- 
șită și ea de solemnitatea momen
tului. Nedespărțiți, întocmai ca și 
la Jocurile Olimpice, Alexe Dumitru 
și Simian Ismailciuc povestesc co
legilor din asociația Dinamo 
despre cursa memorabilă, care le-a 
odus laurii olimpici. Redactorul 
nostru Iacint Manoliu discută cu 
aprindere cu sora sa, maestra 
sportului Lia Manoliu, îndepli - 
nind astfel o dublă sarcină : de 
frate și de... gazetar. Mama îno
tătorului Alexandru Popescu își 
privește drăgăstos fiul. Pentru o 
mamă, o despărțire de o lună și 
jumătate pare o veșnicie!

FESTIVITATEA DE PRIMIRE

După stăruitoare îndemnuri, pe 
peron se face liniște.

Urmează festivitatea de primire 
a lotului olimpic, in cadrul căreia 
au luat cuvintul, în ordine, tova
rășii : inginer loan Nițu. vicepre
ședinte al Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei, Ion

Cuvintarea conducătorului delegației
A vorbit apoi tov. Manole 

Bodnăraș, președintele C.C.F.S., 
conducătorul delegației sportivilor 
romîni la J. O.:

Vă mulțumim din suflet pen
tru calda primire pe care ne-ați 
făcut-o. Știm că ne-ați urmărit 
cu dragoste patriotică, simțeam 
această căldură care a însuflețit 
pe sportivii noștri și care, trebuie 
să vă spunem, au luptat în condi- 
țiuni foarte grele și vitrege. Or
ganizatorii și lacheii lor au făcut 
tot posibilul ca sportivii din la
gărul socialist să fie handicapați 
în obținerea rezultatelor. Totuși 
n-au putut împiedica marea victo
rie a sportivilor sovietici, n-au 
putut împiedica nici victoriile 
noastre și n-au putut împiedica 
legarea unor trainice prietenii în
tre sportivii din lumea întreagă

Cîrcei, secretar al C.C. al U.T.M.; 
Ion Vaida, vicepreședinte al 
C.C.F.S.; Manole Bodnăraș, pre
ședinte al C.C.F.S. și conducăto
rul delega{iei olimpice a R. P 
Romine. '

La sfîrșit a vorbii tovarășul Mi
ron Constaniinescu, membru in 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R , 
prim vicepreședinte 
al Consiliului de 
Miniștri și Minis
trul Invățămintulul.

Apoi, la ieșirea 
din gară, o ultimă 
fotografie in grup. 
„Blitz-urile" foto
reporterilor țăcăne 
scurt și, în sfîrșit, 
„olimpicii" se în
dreaptă spre auto
buzele care-t aș
teaptă.

Din nou acasă!
In privirea fiecă
ruia citești gîn- 
du! acesta.

șl scumpe prietenii cu poporul 
australian.

Tovarăși,
Toate aceste rezultate care vă 

sînt cunoscute trebuie să fie pen
tru noi un imbold puternic ca să 
muncim mai bine, mai conștiin
cios la ridicarea măiestriei spor
tive pentru gloria sportivă a pa
triei noastre.

Fie-mi îngăduit ca în numele 
delegației olimpice a sportivilor 
romîni să mulțumesc partidului 
și guvernului pentru grija și aju
torul acordat mișcării de cultură 
fizică și sport din țara noastră 
ca și întregului nostru popor a 
cărui dragoste am simțit-o per
manent.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, organizatorul și inspirato
rul victoriilor noastre!

Trăiască scumpa noastră patria, 
Republica Populară Romînă!

Din nou acasă! Cum ne spunaa 
antrenorul de box Ion Popa : 
.Numai cine a fost departe d» 
(ară își poate da seama pe depii» 
de sensul acestor cuvinte".

MARIUS GODEANU 
ROMEO V1LARA

(Fotografii de L. TIBOR)

Cu brațele încărcate de flori, dublul campion 
olimpic Leon Rotman și gimnasta Elena Mărgării, 

surid obiectivelor fotografice...
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