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Echipa de handbal de sală 
a orașului București intiinește 
reprezentativa orașului Praga

PRAGA 4 (prin telefon). — 
Unul dintre importantele eveni
mente sportive pe care le va găz
dui la sfîrșitul acestei săptămîni 
capitala Cehoslovaciei este și în- 
tîlnirea de handbal de sală din
tre reprezentativele orașelor Bucu
rești și Praga. Partida, oontînd 
pentru 
„Cupei 
aci cu 
pentru 
gheză susține primul său joc In 
această competiție.

De tapt orașul Praga va 11 
reprezentat de echipa Dukla f 
U.D A.), care es,e una dintre 
cele mai puternice echipe ceho
slovace de handbal de sală. Pen
tru jocul de mîine gazdele vor 
alinia următoarea formație: Vy- 
cha — Provaznic, Ruza, Eret II, 
Trojan, 
Frollo 
tia Vycha, Trojan, Provaznik și 
Frollo au făcut parte din echipa 
reprezentativă a R. Cehoslovace, 
care, de curînd, a întrecut cu 
scorul de 25—20 echipa R. F. 
Germane, clasată pe locul al doi
lea la Campionatele mondiale. 
Odată cu primele zile ale noului 
an, echipa Dukla și-a început 
pregătirile în vederea meciului cu 
formația Bucureștiului și la în
cheierea acestor pregătiri a susți
nut un meci de verificare cu e- 
chipa Spartak Stalingrad, pe care 
a învins-o de o manieră catego
rică.

Jocul Praga — București se va 
desfășura mîine seara la ora 20, 
în sala Vinohrady și va fi arbi
trat de austriacul Schwab,

ZDENEK PAULU
★

In cursul zii lei de astăzi echipa 
selecționată a orașului București 
va părăsi Capitala pe calea aeru
lui, plecînd spre Praga.

Vor face deplasarea 13 jucători, 
însoțiți de un antrenor. Coinducăto- 
rul lotului este Ni-colae Neidef, an
trenorul de 6tat pentru handbal.

sferturile de finală ale 
Orașelor", este așteptată 
mult interes, în special 
taptul că formația pra-

Cermak, Konig, Spacil, 
și Samanek. Dintre aceș-

W 0

Au sosit primii partîcipanți ia campionatele 
internaționale de tenis de masa: reprezentanții 

R. P ‘
Ia perspectivi • dublă iatilnire

Ieri, în jurul orei prînzului, pe 
aeroportul Băneasa s-au revăzut 
vechi prieteni. Erau jucătorii chi
nezi de tenis de masă sosiți de la 
Pekin care se reîntîlneau bucuroși 
cu Angelica Rozeanu, Ella Zeller, 
Harasztosi și ceilalți jucători ro- 
mîni. Intr-adevăr, ei se cunoscuseră 
anul trecut la Tokio și se împrie
teniseră mai ales cu prilejul tur
neului care a urmat în R.P. Chi
neză. S-a discutat acum despre 
campionatele de la Tokio, desore 
întîlnirile de la Pekin și de la 
Canton, despre apropiatele campio
nate internaționale ale Rominiei 
și, bineînțeles, despre viitoarele 
campionate mondiale.

Printre oaspeți am recunoscut-o 
imediat pe fosta adversară a An- 
gelicăi Rozeanu, din 1953, de la 
campionatele mondiale din Bucu
rești. La fel de comunicativă ca și 
atunci Sun Mei in campioana R.P. 
Chineze a răspuns imediat rugă
minții noastre de a adresa cîteva 
cuvinte cititorilor ziarului Soortul 
popular:

„In primul rînd sint îneîntată

Chineze
R. P. Romină — R. Cehoslovacă

că revăd ca sportivă capitala Ro- 
mîniei, țară atit de cunoscută pes
te hotare și prin valorosul ei tenis 
de masă. Personal vin cu amintiri 
deosebit de plăcute despre spec
tatorii bucureșteni și noi toți do
rim să le facem o impresie cel pu
țin la fel de plăcută. Participăm 
cu multă bucurie la campionatele 
internaționale ale Rominiei și sis
tem convinși că antrenamentele 
pe care le vom face împreună mai 
multe săptămîni după campionat» 
ne vor fi foarte folositoare".

Delegația Republicii Populare 
Chineze este formată din 6 jucă
tori și 3 jucătoare, printre care 
remarcăm pe campionul R.P. Chi
neze Van Ciuan yao, pe fostul 
campion Tziuan Iun nin, ca și pe 
finalista leh Pei Ciun.

Lotul de jucători chinezi va par
ticipa la campionatele internațio
nale ale Republicii Populare Ro- 
mîne care încep joi în sala Fio

(Continuare in pag. a 8-a)

CU DRAGOSTE Șl ÎNCREDERE, 
PE CALEA LUMINATĂ 
DE CUVINTUL PARTIDULUI

Vom avea 
materie

mai multă 
primă

Voi contribui la succesul

Popasui nostru 
conserve Grivița din Capitală 
avut loc în momentul în care 
nerii de aci studiau raportul tova
rășului Gh. Gheorghiu-Dej, prezen
tat la plenara C.C. al P.M.R. din 
27—29 decembrie 1956.

— Atenția acordată dezvoltării 
producției industriei ușoare și ali
mentare ne va asigura condiții și 
mai bune de muncă în fabrica, a 
spus mecanicul Dinu Alexandru, 
unul din șahiștii de frunte ai co
lectivului. Discuțiile au imbrățișat 
măsurile luate în toate sectoarele 
vieții economice, dar s-au oprit în 
special asupra sectorului agricol 
— care are mai multe contingențe 
cu specificul fabricii.

— Noile măsuri luate de partid, 
a spus tinăra ingineră Maria Popa, 
cunoscută ca o vrednică tehniciană 
și o bună jucătoare de tenis de 
masă, vor determina, tără îndoială, 
o creștere uriașă a producției agri
cole. Prin desființarea cotelor o- 
bligatorii la grîu, porumb, secară, 
floarea soarelui, alte boabe, cartofi, 
lapte și îmbunătățirea sistemului 
de contractări și achiziționări, fa
brica noastră va primi mai multă 
materie primă și de mai bună cali
tate.

Tinărul Ion Cațicu, instructor al 
cercului sportiv, a explicat că prin 
contractele pe care le incheie cc 
producătorii, fabrica le oferă se
mințe selecționate, 'îngrășăminte 
și răsadnițe speciale precum și a- 
vansuri în bani. „Prin creșterea 
volumului de contractări se va 
realiza la noi o sporire a produc
ției și o scădere simțitoare a pre
țului de cost", a precizat el în fti- 

cheiere.

acestor măsuri
la fabrica de

a 
fi-

Cind îmi povestesc tovarășii mai 
virstnici din secție în ce condiții 
munceau ei cînd aveau 19 ani, ca 
mine, apj-oape că nu-mi pot în
chipui că s-a putut trăi vreodată 
atit de rău. Eu lucrez în secția 
cazangerie ușoară a uzinelor „Mao- 
Tze-dun" de vreo patru ani și am 
ciștigat totdeauna destul de bine, 
lată insă că partidul, în grija sa 
nemărginită față de oamenii mun
cii, a luat o serie de noi măsuri 
menite să îmbunătățească substan
țial cîștigul muncitorilor. Eu voi 
contribui la succesul acestor mă
suri, folosind mai bine cele 480 
minute de lucru, realizînd econo
mii la tablă și alte materiale și, 
împreună cu cei patru tovarăși din 
brigada in care lucrez, dind pro
duse peste plan, de cea mai bună 
calitate.

DUMITRU CRĂCIUN
cazangiu la uzinele „Mao-Tze- 

dun", membru al secției de lupte

★

In clișeul nostru, maestrul spor
tului Matei Gantner la centrul de 
afișare din raza domiciliului său. 
El este însoțit de maestrul spar
tului Toma Renter.

SPORTIVI! VERIFICAT! DIN TIMP LISTELE DE ALEGATORI

Printre cetățenii Capitalei pre- 
zenți in aceste zile la centrele spe
ciale de afișare pentru a verifica 

dacă figurează pe listele de ale
gători sînt și numeroși sportivi.

Pârerea țăra»iî«r muncitori 
din Apahida

Zi de sărbato„re in comuna , 
pahida, raionul Cluj. Adunați 
sala căminului cultural, sute i 
țărani muncitori au ascultat < 
atenție cuv’niul tov. Ludovic Ba- 
nay, președintele sfatului popu
lar, care le-a vorbit despre im
portanța botărîrilor luate în șe
dința plenară a C. C. al P. M. R. 
Acum, e 
părerea :

— Nu 
ros sint 
partidul 
citori, a 
țăran muncitor, cunoscu't bine în 
comună și ca un sportiv de frunte. 
In anul trecut, el s-a clasat pri
mul pe regiune într-un concurs 
de tir. Desființarea cotelor obli
gatorii la principalele produse a- 
gricole ne va permite să realizăm 
venituri mult mai importante din 
gospodăriile noastre țărănești. 
Dar, a continuat el, eu înțeleg si 
răspund acestei măsuri lucrîndu-mi 
mai bine ca pînă acum pămîntul, 
pentru a obține recolte cit mai bo
gate la hectar.

Partidul ne-a făcut un dar fru
mos de anul nou, l-a completat 
Ștefan Cosma, unul din bunii șa
hiști din comună. Eu voi căuta să 
sprijin hotărîrile luate, nu numai 
vinzind produsele gospodăriei mele 
direct statului, ci discutînd și cu 
vecinii mei pentru a-i convinge să 
încheie din vreme contracte pentru 
toate produsele gospodăriilor lor.

EM. BOCOS coresp. regional

A- 
îrt 
de 
cu

rîndul lor să-și spună

vă pot spune cit de bucu- 
cind văd cită grijă are 

de viața țăranilor muri- 
declarat Ion Ungureanrr

a u trecut de atunci mai Dine 
n de 15 ani, dar faptele ră- 

min și acum la fel de impresio
nante, de zguduitoare. Boxul 
profesionist era o afacere ca a- 
tîtea altele, în care exploatatorii 
căutau să riște cit mai puțin și 
să cîștîge cit mai mult. Cine era 
„obiectul" cruntei exploatări ? 
firește, boxerul! Cei mai vechi 
în ale sportului iși amintesc, de 
pildă, de un anume Mitu Gogea, 
un tînăr de o înălțime neobiș
nuită, depășind, în orice caz, doi 
metri. Acest Mitu Gogea tși 
liniștit, la Moși, rolul său 
,.om-gigant“, tocmai atunci 
managerul parizian Leon 
scosese la iveală marea sa 
coperire: colosul Primo Camera. 
Un manager bucur eștean s-a 
gindit să-l imite pe Sie. Si ast
fel ,,omul-gigant" de la Moși a 
devenit un ,,Primo Camera al 
Rominiei"- Supus la un efort 
mult prea intens pentru puterile 
lui, avînd uri organism deficient, 
care-l făcea inapt pentru box, 
Mitu Gogea a ajuns cu repezi
ciune o epavă și, in cele din ur
mă. a murit. Dar aceasta n-a 
fost singura victimă sacrificată 
pe ..altarul" boxului profesionist. 
Puiu Obăgilă a murit pe un pat 
de spital, ros de ftizie, fon Go-

juca
de

des-

run, un mare talent, a Căzut pra
dă alcoolismului. Soarta aceasta 
era rezervată boxerilor profesio
niști, anturați și sărbătoriți atunci 
cină puteau aduce cîștiguri in 
buzunarele organizatorilor, pără
siți și uitați atunci cînd încetau 
să mai fie o sursă sigură de ve
nituri.

Ce erau pe atunci reuniunile de 
box ? Ne amintim de aspectul 
degradant, penibil, cind publicul 
arunca bani pe ring boxerilor, ca 
unor saltimbanci de rind Nu mai 
vorbim de faptul că. înainte de 
începerea meciurilor, proprietarii 
feluritelor magazine anunțau că 
oferă premii boxerilor, desigur nu 
din dorința de a-i ajuta pe ace
știa, cl de a face reclamă produ
selor pe care le vindeau. In ria
durile spectatorilor se făceau pa
riuri pe sume uriașe și. nu de 
puține ori, s-a întîmplai ca pa 
riorii să influențeze anumite re
zultate sau să provoace scanda
luri și devastări de arene.

Antrenorii erau adevărați apo
stoli.
tența lor și a sălilor de antrena
ment pe care le conduceau, erau 
nevoiți să ceară subsidiile unor 
negustori, dornici să devină pes
te noapte „conducători sportivi".

In citeva cuvinte, acesta era 
boxul din trecutele regimuri...

Desființind, la mijlocul anului 
1948, profesionismul, regi
mul democrat-popular a în

lăturat pentru totdeauna o formă 
odioasă de exploatare sportiva. 
Boxerii profesioniști, victimele din 
trecut, n-au fost lăsați pe dru
muri. Ei au intrat intr-o școală 
de specializare și cei mai mulți 
au devenit antrenori. Fostul cam
pion profesionist ion Popa este 
acum antrenorul lotului reprezen
tativ și meritele sale în obținerea 
celor patru medalii olimpice la 
Melbourne sînt de necontestat. 
Ion Chiriac, Lucian Popescu, 
Gheorghe Axioti, Ion Ștefanovici, 
Dumitru Călinescu, au ajuns an
trenori stimați pentru priceperea 
lor. Meseria de antrenor a fost re
glementată, potrivit unei clasifi
cări riguroase, fiecare antrenor 

_ . . , x fiind retribuit, în raport cu ca-
Pentru a-și asigura exis- J păcitatea sa. Ludovic Ambruș se 

poate ocupa în voie de creșterea 
micilor boxeri din Timișoara, fără 
să aibă nevoie de stipendiile ne
gustorilor de brînză. Despre con
dițiile create de regimul democrat- 
popular ar putea să vorbească 
cei mai tune antrenorii mieiu 
Doculescu, Zamfir Popazu, Aurel 
Weintraub și alții, dar Și sutele 

ION CHIRIAC f boxeri tineri care s-au ridicai 
antrenor de box — în anii din urmă. Mircea Do-

brescu. Emil Cișmaș, Mihai Stotan, 
Ludovic Ambruș, Constantin 
Gheorghiu, sînt numai cîțiva din
tre aceștia. Lor li se alătură ne
numărate cadre scoase la iveală 
de campionatele de juniori, cam
pionatul de calificare, ca și de 
celelalte competiții.

Sălile de antrenament sint, in 
majoritate, utilate cu aparatura ne
cesară iar echipamentul și materia
lele nu lipsesc. Boxerii au asigura
te toate condițiile (alimentație, 
metode științifice de antrenament 
etc), pentru a ajunge la măiestria 
sportivă. In decursul ultimilor ani, 
pugiliștii romini au evoluat pe rin
gurile din Suedia, Germania oc
cidentală, Finlanda, Australia, U- 
niunea Sovietică, Cehoslovacia, 
Polonia. In palmaresul lor figu
rează : patru medalii olimpice, un 
titlu de campion mondial univer
sitar și un loc de finalist la cam
pionatele europene, victorii cate
gorice repurtate in fața reprezen
tativelor Vienei. Elveției. Parisu'ui, 
precum și a selecționatelor sue
deze și finlandeze. Reuniunile de 
box de mare amploare atrag as
tăzi mii de spectatori. Numai la 
una din reuniunile „Turneului ce
lor 3“ au asistat mai bine de 
10.000 de spectatori. Boxul este 
privit 
lui și 
atare.

in 
boxul

drept un sport al curaju- 
al bărbăției și este iubit ca

cîteva cuvinte, acesta este 
nostru de azi...

NICOLAE LINCA 
Campion olimpic de box

VWmir Kuț, cel «nai bun sportiv 
al anului 1956

Ca în fiecare an, la sfîrșitul se
zonului sportiv revista „lnterna- 
tionalen Sport Korrespondenz" din 
Stuttgart a făcut o anchetă printre 
marile ziare sportive din lume pen
tru alegerea celui mai bun spor
tiv al anului 1956. La această an
chetă au participat ziare din New 
York, Moscova, Paris, Melbourne, 
Roma, Istanbul, Rio de Janeiro și 
altele.

Drept cel mai bun sportiv al a- 
nului 1955 a fost ales cu mare 
majoritate de voturi atletul sovia- 
tic Vladimir Kuț, succesor detnn 
al marelui campion cehoslovac 
Emil Zatopek.

Iată clasamentul : 1. Vladimir
Kuț (U.R.S.S.) 137 purcte ; 2.
Tony Sailer (Austria) 111 puncte;
3. Morrow (S.U.A) 110 puncte;
4. O'Brien (S.U.A.) 81 puncte; 5. 
Crapp (Australia) 54 
Rose (Australia) 50 
Cuthbert (Australia)
8. Campbell (S.U.A)
9. Patterson (S.U.A.)

Danielsen

puncte; 0.
puncte; 7-
43 puncte; 
42 puncte; 
41 puncte;

10. Danielsen (Norvegia) 33 
puncte. Au mai obținut voturi ci
clistul italian Baldini, gimnastul 
sovietic Ciukarin, atletul american 
Dumas, etc.



Pe fiecare din filele noului calendar J

SPART ACHIADA DE IARNA A TINERETULUI
Așa cum se desfășoară, prima 

etapă a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului promite să se încheie 
cu un veritabil record de parti
cipare. Nenumăratelor vești despre 
participarea la întreceri a mii și 
mii de tineri, membri ai colective
lor sportive din Arad, București, 
Graiova, Timișoara sau Bacău, 
li s-au adăugat, în ultimele zile, 
altele tot atit de bogate în cifre. 
Peste 6.669 de participant! a-.i luat 
startul în concursurile organizate 
de școlile din Sibiu.. întrecerea

Cei mici au răspuns prompt la chemarea iernii, punind de în
dată „in rodaj" patinele dăruite de Moș Gerilă. Cei mari tor par
ticipa insă la întreceri organizate în cadrul Spartachiadei.

(Foto: I. MIHA1CA)

Succese m activitatea G. M. A. la Cluj
30.362 ! Această cifră reprezintă 

numărul de purtători ai insignelor 
G.M.A. și F.G.M.A., din orașul 
Cluj. O asemenea realizare ne în
dreptățește să afirmăm că majo
ritatea colectivelor sportive din 
localitate — îndrumate și spriji
nite de organele sportive — au 
pus în centrul activității lor o a- 
tentă preocupare față de atrage
rea și pregătirea aspiranților 
(LM.A. Deosebit de important’ este 
faptul că atit comitetul orășenesc 
C.F.S. cît și colectivele sportive 
locale au întreprins o serie de fru
moase acțiuni care au contribuit 
la popularizarea complexului 
G_M.A. și la creșterea continuă a 
numărului purtătorilor de insignă.

In cursul anului trecut, din ini
țiativa comitetului orășenesc C.F.S. 
au fost organizate concursuri spe
ciale pentru trecerea normelor

RESTANTE ' RESTANTE A RESTANTE RESTANTE*
Sărbătorile de iarnă au luat 

sfîrșit 1 Ici-colo, ele n-au intrat 
Insă nici în... „finală". Unii din
tre cei care au salutat apariția 
noului an ridicînd paharul plin cu 
vin, au ținut să întîmpine tot ast
fel fiecare zi din prima săptămînă 
a lui 57. Ce bine însă că nu
mărul celor care s-au așternut pe 
odihnă și petrecere, mai mult de- 
cît trebuia, peste hotarul noului 
an. este destul de mic 1

Oamenii au pornit, din nou, la 
muncă. Printre ei: activiștii spor
tivi.

Oare ce se cuvine să le spunem 
în astfel de zile ? Firește, urarea 
noastră nu poate fi d-ecît aceasta : 
SPOR LA MUNCA IN NOUL ANI 
Și, acum, ar trebui să urmeze re
comandările obișnuite. Dar, de 
data aceasta, vom abandona tradi
ționalele sfaturi, făcînd loc unor 
însemnări despre... restanțe și res- 
tanțieri. Poate că nu este momen
tul cel mai prielnic pentru astfel 
d» discuții, dar... Să nu uităm că, 
aidoma elevilor care din „motive 
obiective" au rămas cu examene 
restante, unii activiști sportivi au 
rămas, la rîndul lor. datori anulai 
1956 ! Le amintim acest lucru pen
tru că, înainte de toate, în noul 
an de muncă trebuie realizate an
gajamentele... restante, trebuie li
chidate lipsurile care au încărcat 
destul de mult „bilanțul" sportiv 
al vechiului an. Așadar, pen
tru a nu fi tentați să ștergem cu 
buretele socoteli pe care nu le-am 
rezolvai; la timpul cuvenit, să nu 
uităm că :

o Anul trecut, numeroase baze 
sportive (Sibiu, Onești, Iași, Con
stanța, Cîmpina, Rm. Vitcea etc.) 
au continuat să se deterioreze ; lu-

SPORTUL POPULAR 
fag. 2-a Ifc. 

dintre elevi ți eleve a avut ea 
rezultat nu numai o masivă mo
bilizare a tineretului școlar la 
startul acestei competiții ci și e 
largă răspîndire a sportului în 
riadul elevelor care, de altfel, o- 
cupă pînă acum primul Ioc în... 
clasament, cu o performanță din 
cele mai valoroase: 2534 partici
pante. Cu aceeași bucurie am pri
mit și veștile sosite din colectivele 
sport've F.amura Roșie Vitrometan 
Mediaș, Voința Sighișoara, Recoita 
Arducat, Cicîriău saa Somcuța-reg.

G.M.A. Cu acest prilej, un mare 
număr de tineri și tinere au tre
cut normele prevăzute de regula
ment, devenind purtători ai in
signei G.M.A. Remarcăm, de ase
menea, inițiativa ziarului „Uj 
sport", organizatorul unei popu
lare competiții de natație, care a 
asigurat unui număr de peste 2000 
aspiranți posibilitatea să-și treacă 
norma respectivă.

Desfășurarea spartachiadelor (de 
iarnă și de vară) a dat un puter
nic impuls activității complexului 
G.M.A., mu de tineri și tinere 
trecînd cîte 3—4 norme. Cuvinte 
de laudă se cuvin și colectivelor 
sportive școlare din Cluj, care ma
nifestă o permanentă preocupare 
țață de activitatea complexului 
G.M.A.

Viorel Cacoveanu, coresp. voi.

a — «
crările de amenajare promise au 
îmărziat
• Au existat și comisii pe ra

mură de 6port care în fiecare lună 
I?i repetau angajamentul de a se 
pune pe muncă. Așa le-a ,,prins" 
1957. Și nu e vorba numai de co
misiile regionale de box (Galați) 
atletism (Pitești și Constanța), 
handbal (PLoești). Lista rertanție- 
rilor este, din păcate, mult mai 
lungă.

• O frumoasă, dar mai ales 
utilă, inițiativă a C.C.F.S. și Sec
ției Sport C.C.S. a fost apreciată 
doar de unele colective sportive. 
Edîe vorba de organizarea 
concursurilor de casă. Pînă la sfir- 
șitul anului, concursurile de casă 
au reprezentat doar un punct oare
care în planurile de muncă ale 
multor colective sportive (Energia 
Independența-Sibiu, Progresul Tg. 
Mureș, Voința Iași, Locomotiva 
Craiova etc.)

• In cele mai multe locuri, an
gajamentele anuale n-ati fost în
deplinite la capitolul „arbitri". De 
asemenea, au fost realizate doar 
parțial angajamentele privind for
marea de instructori sportivi.
• Majoritatea colectivelor spor-: 

five au desfășurat o intensă mun
că pentru introducerea noului re
gulament G.M.A., pentru ca apoi 
să „uite" că trebuie organizate 
concursuri pentru trecerea nor
melor, centre de pregătire a aspi
ranților etc. A mai trecuit un an 
și în unele orașe încă nu s-au 
găsit „posibilitățile" necesane pen
tru construirea aparatelor cursei 
cu obstacole (Sibiu, etc.).

• Marile competiții de masă, or
ganizate în anul 1956, nu s-au 
bucurat și de participarea sporti
vilor din colectivele Energia „23 
August" București, Flamura roșie 
Pitești, Locomotiva Arad.

cu organizarea 
iarnă. Unii spu- 
zăpadă, alții că 
puțini motivau 
întrecerilor: „A-

Baia Mare, unde numărul partici- 
panților Ia întrecerile Spartachia- 
dei sporește cu fiecare săptămînă.

După o absență de cîteva zile, 
poștașul ne-a vizitat din nou ! Și 
dintre scrisorile cuprinzînd reali
zări ale sportivilor obținute în 
primele zile ale noului an, n-as 
lipsit nici cele care vorbeau des
pre organizarea a noi concursuri 
în cadrul primei etape a Sparta- 
chiadei. Ștampilele de pe plicuri 
indicau localități din cele mai di
ferite : Aiud. Constanța, Sighet, 
Suceava, Tîrgovlște...

Bucuria unor astfef de vești 
nu ne poate face să uităm însă că 
în diferite popasuri făcute „cu un 
an în urmă" am intîlnit și colec
tive sportive în care activiștii nt 
se prea grăbeau 
Spartachiadei de 
neau că nu este 
n-au săli... Nu 
astfel întîrzierea 
vem destul timp. Prima etapă se 
termină de-abia la 10 februarie*

Ce-i drept, e drept. De sfîrșitul 
primei etape ne desparte acum o 
lună de zile. Timpul nu-i de loc 
scurt. Dar, de ce să lăsăm orga
nizarea concursurilor pentru ultima 
săptămînă ?

Nou! an de muncă a început! 
Sarcinile activiștilor sportivi sini 
desigur multe dac preocuparea 
pentru organizarea și buna desfă
șurare a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului trebuie să constituie, 
în continuare. obiectivul central 
al muncii lor în această perioadă.

Sint colective sportive (în Ora
dea, Satu Mare, Bîrlad, Pitești) 
unde numărul celor care s-au *n- 
tîlnit în concursurile din cadrul 
primei etape este foarte redus. 
Cam așa stau lucrurile și în multe 
sate și comune din regiunile Ga
lați și București. Iată dar că mai 
sînt multe de făcut. Frumoasele 
succese realizate pînă acum nu 
trebuie să constituie un motiv de 
a slăbi munca de organizare a 
concursurilor ci, dimpotrivă, un 
prilej de întrecere pentru obține
rea unor noi realizări.

Mii, zeci de mii de tineri elevi, 
muncitori, țărani, așteaptă încă 
să se organizeze în orașul sau în 
satul lor concursuri în cadrul 
Spartachiadei. Să muncim cu 
dragoste și entuziasm pentru a 
asigura fiecărui tinăr posibilitatea 
de a participa la această compe
tiție. Pe fiecare din filele noului 
calendar să notăm cu grijă : Spar- 
tachiada de iarnă a tineretului.

Dar să nu ne mulțumim cu a- 
tît!...

• Timp de un an de zile mem
brii unor colective sportive cum 
sînt cele din orașele Cluj, Reșița, 
Timișoara, Orașul Stalin sau Ba
cău, nu s-au întrunit pentru a dis
cuta în cadrul adunărilor generale, 
problemele cele mai importante ale 
activității sportive.

Iată doar cîteva restanțe. Să nu 
pornim cu ele la drum. Entuzias
mul specific oricărui început de 
nou an de muncă ne poate ajuta 
să scăpăm de ele. Dar, pentru a- 
ceasta nu trebuie să căutăm dife
rite alte soluții. Singura cale po
trivită este: munca.

DAN GIRLEȘTEANU

1956: Ascultă, măi 1957, drtpă cum îi cunosc eu pe ăștid... du-te de-ți 
vezi de treburi și mai încearcă prin iulie-august l„
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...numeroase grupuri de elevi și 
eleve de la școlile din Capitală au 
cat un adevărat asalt cabanelor 
din Bucegi și de pe Valea Praho
vei ! Pe linia tradiției pe care și-au 
făurit-o an de an, taberele școlare 
de schi organizate pe timpul va
canței de iarnă cunosc și acum o 
amploare deosebită și o organi
zare din cele mai bune.

Cabana Vîrful cu Dor 
duiește elevele școlii medii de fete 
nr. 22 și elevii școlii medii de 
băieți nr. 1. Programul de tabără 
se desfășoară sub atenta îndru
mare a profesorului Slelian Gheor
ghiu. In același timp, elevii școli
lor medii de băieți nr. 7 și 1? se 
avîntă neobosiți pe pîrtiile din

Tenisul de masă — sportul preferat 
al colectiviștilor dim Albești

despre 
că prac- 
pa'ete Și 
de celu- 
al întir- 

însă

Pînă nu de mult, aici, ia Albești, 
nu se știau prea multe 
„ping-pong“. Poate faptul 
ticarea lui necesita masă, 
năzdrăvanele mingi albe 
loid, să fi fost un motiv 
ziatei lui apariții. Existau 
mulți flăcăi inimoși, care auziseră 
despre sportul în care țara noa
stră s-a dovedit atît de puternică. 
Printre aceșt:a se găsea și Con
stantin Solcan, colectivist fruntaș 
la Gospodăria de Stat. Și intr-o 
zi... La clubul Gospodăriei era o 
zarvă neobișnuită! Flăcăii din sat 
îl înconjurau pe Constantin Sclcan 
care adusese de la .. Suceava fai
moasele „mese de ping-pong". Dar 
asta s-a petrecut mai de mult—

C. Solcan a reușit să se claseze pe 
un loc fruntaș în concursul raional 
de tenis de masă iar pentru con
știinciozitatea și dragostea cu care 
se preocupă de creșterea tinerelor 
elemente și de răspândirea acestui 
joc a fost ales președinte a! comi
siei raionale. El se poate mîndri 

împrejurinule Predealului, de la 
Poiana Secuiului și de la Pîriul 
Rece. Prin priceperea lor, profe
sorii C. Morțun și I. Stmionescu. 
care conduc aceste tabere, asigură 
succesul deplin al activității spor-: 
tive a elevilor.

In zilele următoare ver mai 
pleca în tabără elevii școlii medii 
nr. 15 și ai școlii profesionale de 
mecanică. Ei și-au fixat tabăra co
mună Ia cabana de la Gura Di- 
hamului. Elevele școlii medii de 
fete nr. '* 
vacanței 
Brazi.

Trebuie 
C.C.S. care 
aport în asigurarea unor condiții 
de cazare cît mai bune.

vor poposi pe timpul 
iarnă la cabana Trei

19 
de

menționate organele 
au adus un prețios

că a obținut succesele pe care Ie 
dorea: tenisul de masă a devenit 
sportul preferat al colectiviștilor 
din Albești în rîndurile cărora se 
numără acum nu numai începă
tori, ci și adevărați sportivi frun
tași.

Berthold S ponder 
corespondent

tineret.
în primele zii.» aie a- 
secția de c:c’’sm a a- 
a avut de străbătui!

Cicliștii școlii sportive 
din Ploiești

Aflîndu-te pentru prima oară 
prin părțile Ptoeștiului și in'îlnind 
Ia fiece pas numeroase grupuri de 
cicliști poți crede, la un moment 
dat, că te găsești în ajunul unei 
importante competiții cicliste al 
cărei start se va da chiar din. ora
șul aurului negru. Localnicii însă 
nu pot face o asemenea contuzie. 
Ei știu că tinerii care pedalează 
pe străzile orașului sau pe șo
seaua ce se așterne de-a lungul 
Văii Prahovei sînt elevi zi școlii 
sportive de '*

înființată 
nului 1953, 
cestei școli 
un drum cu multe obstacole. Da
torită însă sprijinului C.C.F.S., al 
colectivului sportiv Progresul din 
localitate, precum și străduințelor 
depuse de antrenorul I. Dolete, a- 
ceastă secție a devenit acum o a- 
devărată pepinieră a ciclismului 
plbeștean.

Dintre elementele pregătite de 
antrenorul I. Dolete o mențiune 
specială merită Nina Cojan, o tî- 
nără muncitoare de Ia fabrica Do
robanțul, care cu prilejul întrece
rilor din cadrul Spartachiadei de 
vară a tineretului a cîștigat titlul 
de campioană. Ciclista Nina Go- 
jan a început să practice ciclismul 
de-abia în luna mai, dar acest lu
ciu nu a împiedicat-o sS dove
dească remarcabile calități spor
tive. O comportare frumoasă și cu 
perspective promițătoare au avut 
in diferite competiții cicliste și 
tinerii fon Angelescu. Aurel Poe- 
naru, Daniel Dulu, Dumitru lo- 
nesCu și Gh. Tudor.

Amalia Kreiss 
corespondentă



Primele întreceri oficiale de hochei pe gheață
Odată cu primele zile ale anului 

1957 va fi inaugurată și activita
tea competrționala oficială la hochei 
pe gheață. Datorită faptului că unele 
echipe nu au mai confirmat parti
ciparea lor în campionatele repu
blicane. o serie de întreceri au fost 
modificate în asa fel incit să nu e- 
xiste „goluri" prea mari în desfă
șurarea acestor competiții.

Astfel prima întrecere oficială va 
fi campionatul de calificare pentru 
categoria B, care șe va desfășura 
la Miercurea Ciuc între 7 și 10 ia
nuarie Pe baza confirmărilor so
site pînă în prezent Ia comisia cen
trală. la campionatul categoriei B 
vor participa următoarele echipe: 
Progresul Rădăuți Recolta Sebeș, 
Flamura roșie Tg. Mureș. Energia 
Tîmăveni Voința Miercurea Ciuc, 
Locomotiva TAROM București și 
Locomotiva Clui. Deci șapte echipe 
nrminl ca cea de a oota să fie de
cisă de turneul de calificare, care
— așa după cum precizam mai sus
— va începe la 7 ianuarie la 
Miercurea Ciuc. La această compe
tiție vor participa formațiile Ști
ința Gal ari, Progresul Arad. E-

AZI PRIMUL START OFICIAL LA SCHI
In .. iseața aceasta, pe pirlia 

de pe Dîham, starterul va da ple
carea primului concurent în pro
ba de s’alom uriaș din cadrul 
.Cupei Dîham", organizată de aso
ciația Locomotiva, concurs care 
marchează deschiderea oficială a 
sezonului de schi. Astăzi, după o 
întrerupere de luni de zile, cei mai 
valoroși schiori ai țării se vor în- 
tîlni din nou pentTu a-și disputa 
întîietatea. Vom fi martorii unor 
dispute palpitante, unde învingă
torii vor fi separați de zecimi de 
secundă față de următorii clasați 
Vom urmxri drn nou „duelurile"

Boxerii și luptătorii 
de la Energia D.G3JV1. 
evoluează Ja Sofia
Ieri dimineața au părăsit Capi

tala, plecînd spre Sofia, loturile 
de box și lupte ale colectivului E- 
nergia D.G.S.M-, care vor susține 
îutilnirile revanșă cu formațiile 
asociației Udarnik din țara veci
nă. După cum se știe, în întrece
rile care au avut loc de curind Ia 
București Energia D.G.S.M. a 
cișUgat la box cu 6—4, iar la lup- 
te cu 6—2. La Sofia, boxerii vor 
evolua astă seară, iar luptătorii, 
mîine.

Cele două loturi care au făcut 
deplasarea au următoarea alcătui
re, in ordinea categoriilor:

BOX: D. Răgălie, Petre Pamat, 
1- Moșescu, Mircea Albu. Dănilă 
Done, Enuț Dănilă, C. lordache, 
P. Deca, Ghețu Velicu, Z. Ciocir- 
lan.

LUPTE: St. Ciuciuleac, I. Cer
nea, D. Pană, Al. Tampa, V. Bu- 
larca, I. Mure șan, T. Tarbă, S. 
Szasz.

înaintea plecării, antrenorul de 
box St. lordache ne-a declarat: 
„La Sofia, vom avea o sarcină 
mult mai grea decit la București, 
dar echipa noastră este bine pre
gătită și sperăm intr-un rezultat 
frumos, chiar dacă nu vom putea 
repeta victoria de acum două săp- 
tămini“.

Deși șahul nu are nici o afini
tate cu o cursă, să zicem, de 5000 
metri, totuși desfășurarea unui 
turneu conține un element pro
priu alergărilor de fond: impor
tanța iinișului. Și cînd Bronstein 
sau Kercs cîștigă consecutiv ulti
mele 4—5 partide ale unui concurs 
obținînd primul loc, putem ase
măna această realizare cu sprin
tul final care i-a adus lui Zato- 
pek acea neuitată victorie în proba 
de 5000 metri din cadrul Festi
valului de la București.

Din păcate, fruntașii celei de a 
IX-a finale a campionatului repu
blican de șah, după ce și-au dis
putat cu multă ardoare și în- 
dîrjire primele locuri, au mani
festat în ultima rundă, exact pe 
„linia de sosire”, o lipsă de com
bativitate pe cît de regretabilă pe 
attt de neînțeles.

Să ne amintim. Cu o rundă 
înainte de sfîrșit clasamentul tur
neului avea următoarea înfățișare:
1. Troianescu 11 p.; 2. Mititelu 
IO1/? o.; 3.-4. Urseanu și Ciocil- 
țea 10 pa și părea că primul loc 

neigia Petroșani și Energia (Con
structorul) Tg. Mureș.

După cîteva zile, la 14 ianuarie, 
va începe oea mai importantă în
trecere internă a hocheiului nostru, 
campionatul republican de catego
ria A. Intre 14 și 17 ianuarie se vor 
disputa jocurile din cadrul seriilor 
(cele opt echipe participante fiind 
împărțite în două serii după cum 
urmează : seria I-ta : C.C.A., Ener
gia Orașul Stalin, Flamura roșie 
Sighișoara, Progresul Gheorghieni; 
seria ri-a : Recolta M. Ciuc, Știin
ța Cluj, Dinamo Tg. Mureș, 
Progresul M. Ciuc), sistemul 
de joc fiind turneu, numai tur. 
Partidele din cele două serii vor 
avea loc Ia Miercurea Ciuc și, 
probabil, la Sighișoara. Primele 
două echipe din fiecare serie se vor 
caVica pentru turneul final,, care se 
va disputa între 19 și 27 ianuarie. 
In turneul final sistemul de dis
putare va fi tot turneu, însă tur 
și retur. Locul de disputare nu a 
fost încă fixat, însă este cert că 
dacă vremea va permite turneul 
final se va desfășura la București.

dintre Biră, Cristoloveanu, Pan- 
drea, Bîrsan, Enache, Letcă. De 
asemenza, vom avea posibilitatea 
să apreciem valoarea unor ele
mente tinere și talentate care s-au 
afirmat cu prisosință în întrecerile 
din anul trecut și care în acest 
sezon au împrospătat din plin lo
turile diferitelor asociații.

Pentru început de sezon pîrtia 
de pe Diham a fost bine aleasă 
deoarece ea nu ridică schiorilor 
noștri fruntași probleme greu de 
rezolvat. Deci, organizatorii s-au 
gîndit bine atunci cînd au stabilit 
acest loc pentru desfășurarea pri
mei competiții.

Celelalte două competiții „Cupa 
Predeal", organizată de Casa Cen
trală a Armatei și rezervată fon- 
d iști lor și fondiste’or și „Cupa 
Cioplea”, organizată de asociația 
Dinamo și rezervată săritorilor de 
pe trambulină, se vor desfășura 
mîine dimineață la Predeal. Ast
fel, după festivitatea de deschidere 
a sezonului oficial de schi se va 
da startul în proba de 10 km. 
fond băieți Iar apoi în cea de 5 
km. fete. Cu același prilej se va 
inaugura trambulina de pe Cioplea, 
comnle*  refăcută.

Niculae Pandr ea (C.C..4.), unu! din
tre cci mai valoroși schiori ai țării 
noastre, s-a afirmat dese ori în con
cursurile interne si internaționale

După finala campionatului de șak al R. P. R. (II)

Lipsuri la capitolul combativitate
este departe de a fi decis, toți 
concurenții avînd șanse de a lupta 
direct pentru titlu. Runda pro
grama o serie de întîlniri deosebit 
de interesante: Troianescu-U r-
seanu, Ciociltea-Reicher și Miti- 
telu-Drimer. Era suficient ca Ur
seanu și Ciocîltea să, cîștige iar 
Mititeiu să remizeze ca să avem 
patru concurenți Ia egalitate și, 
totodată, perspectiva unui palpi
tant meci-turneu suplimentar. Era 
posibil, de asemenea. în cazul 
unei victorii a lui Mititeiu și al 
remizei în partida Troianescu- 
Urseanu să asistăm la un meci 
între Mititeiu și Troianescu pen
tru desemnarea campionului.

Dar, așa cum am mai scris, în 
acest turneu lupta nu se dădea 
numai oentra primul loc. Alături 
de campionul țării, cel de al 
doilea clasat urmează să joace 
într-unul din turneele zonale din 
cadrul campionatului lumii In 
această sit- ație, Mititeiu, Urseanu 
și Ciocîltea cran OBLIGAȚI să 
joace la Cîș'.ig (pe Troianescu îl

V. Despre trăgători, gimnaste și... cele două scrimere

După ce ne-am ocupat de 
canoe și box, să discutăm 
acum — tot la modul gene

ral — despre comportarea sporti
vilor noștri din Iotul de tir, spor
tul care ne-a adus, prin Ștefan Pe
trescu, cea de a cincea medalie de 
aur la această Olimpiadă. Conclu
zia principală se impune de la 
sine; tirul și-a făcut, și el, cu pri- 
sosință datoria în întrecerile de la 
Melbourne, situindu-se alături de 
canoe și box. Toți cei patru sportivi 
care ne-au reprezentat în concurs 
au cucerit medalii sau puncte, reu
șind să aducă țara noastră pe Io*  
cui III în clasamentul pe puncte 
la t>r, după U.R.S.S. și Finlanda. 
Din cele 93 de puncte ale țării noa
stre, 15 se datoresc trăgătorilor: 
7 aduse de Ștefan Petrescu. 4 de 
Gh. Lichiardopol, 2 de Iosif Sîrbu și 
2 de Constantin Antonescu. In 
clasamentul medaliilor, Rominia 
ocupă locul al doilea, după Uni
unea Sovietică.

Concursul de tir de la Mel
bourne a fost mulf mai dificil decit 
cel de la precedenta Olimpiadă. In 
primul rind din cauza - condițiilor 
tehnice de concurs (am mai scris 
șl în alte rînduri despre construc
ția defectuoasă a poligoanelor ca 
și despre condițiile atmosferice ex
trem de dificile în care s-au desfă
șurat probele) și apoi din cauza 
unei participări mult mai valoroa
se, despre care vorbește limpede 
numărul de nouă recorduri olimpi
ce doborîte cu acest prilej. Temei
nica pregătire a trăgătorilor noș
tri le-a permis ca și în aceste con
diții să se claseze excelent (două 
medalii la pistol și două locuri 
cinci la armă). îintrecînd astfel 
comportarea și rezultatele obținute 
de noi la Helsinki.

n progres față de participarea 
și rezultatele de la toate mari
le competiții de pină acum 

s-au prezentat și gimnastele, care 
— după cum se știe — au ocupat lo
cul al treilea, cucerind medalii de 
bronz, în clasamentul pe echipe, 
iar Elena Leușteanu s-a clasat pe 
locul III Ia sol. Dar poate și mai 
valoros decit acest loc III în cla
samentul unui aparat este locul 
IV obținut de Lenuța în clasamen
tul individual compui Ioc cars 
înseamnă pentru ea definitiva con
firmare valorică mondială. Foarte 
semnificativ este faptul că. după 
prima zi de concurs (exerciții im
puse) Elena Leușteanu se alia pe 
locul prim în clasamentul indivi
dual. O asemenea performanță din 
partea unei gimnaste mai puțin cu
noscută, le-a speriat puțin — se 
vede treaba — pe unele dintre ar- 
bitre, care apoi — la liber alese — 
au cam fost „cu cchîi pe ea". Cu 
toate acestea, Elena Leușteanu și-a 
asigurat prezența în primele locuri 
în multe clasamente pe aparat, 
reușind să aducă — ea singură — 
un total de nouă puncte, contribu
ind direct și la punctele aduse de 
echipă în clasamentul general pe 
echipe și în cel de ansamblu.

De altfel, arbitrele n-au fost de- - 
Ioc darnice față de echipa noastră, 
mai ales la ansamblu. N-are rost 
să revenim în aceste scurte comew

„aranja" oricum remiza care — 
în cel mai rău caz — îl aducea 
pe locul secund). Alai ales Miti
teiu și Ciocîltea, care aveau al
bele în partidele lor. In tot cursul 
turneului Mititeiu s-a arătat deo
sebit de periculos cînd mînuia 
piesele" de această culoare, iar 
Ciocîltea avea toate șansele să 
repete performanța din 1955 cînd, 
învingînd în ultima rundă pe 
Keicher, i-a ajuns pe Bălanei și 
Gunsberger pe primul loc.

Asemenea supoziții și-au făcut 
probabil și numeroșii spectatori 
care au populat sala de joc aștep- 
tînd o luptă acerbă, pentru care 
arbitrii (prevăzători) rezervaseră 
șase ore în locul celor cinci obiș
nuite.

Dar proverbul „La pomul lău
dat.." nu s-a dezmințit nici de 
data aceasta. Intr-un mod cu to
tul de neînțeles, Mititeiu, Urseanu 
și Ciocîltea au preferat luptei un 
„statu quo" care îl servea de 
minune pe Troianescu. Și cîna 
după 13 mutări Mititeiu și Drimer 
au căzut de acord asupra remi

Uinlre gimnastele noastre cea mai bună comportare a aout-o, la 
Melbourne, Elena Leușteanu

tarii asupra unor probleme despre 
care am scris imediat după desfă
șurarea probei, dar vrem să venim 
cu o mică precizare, care are im
portanța ei atunci cînd vom căuta 
să tragem cele mai juste concluzii 
asupra comportării gimnastelor la 
Melbourne. In primul rind, trebuie 
să fim și noi de acord cu afirma
ția unora care susțin că — deși 
extrem de plăcut ochiului unui 
spectator mai neavizat — exerci
țiul prezentat de ansamblul nostru 
n-a cuprins elemente de dificultate 
prea mare, ceea ce — împreună cu 
o mică „biibîială” în execuție a 
Elenei Mărgărit — a contribuit La 
a da „apă la moară” unor arbitre 
rău voitoare, in orice caz. aceste 
detalii pe care le-am amintit nu 
sînt de natură a justifica nici pe 
departe sgîrcenia cu care a fost 
punctat ansamblul nostru, al cărui 
loc real era mult mai sus decit cel 
ocupat finalmente. Pentru excelen
ta comportare a gimnastelor noas
tre, antrenorii Miii Petrescu, Livia 
Costa și Caius Jianu, ca și profe
soara Ioana Mănescu care a pre
gătit un ansamblu cu care într-a- 
devăr am avut de ce să ne mîn- 
drim. merită laude alături de Elena 
Leușteanu, Georgeta Hurmuzache, 
Sonia Inovan, Elena Mărgărit, 
Elena Săcălici, Uta Schlandt și 
Emilia Vătășoiu, componentele Ri
tului.

Iubitorilor scrimei și, bine în
țeles, tuturor amatorilor de 

sport, comportarea Olgăi Or
ban le-a umplut inimile de bucu
rie. Tînăra noastră scrimeră, deși 
partxipa pentru prima oară la un 
asemenea concurs și deși era han
dicapată de lipsa de experiență 
(element care, pînă la urmă, tot a 
cîntărit — neplăcut — mtr-o mă
sură oarecare în balanța determi
nării rezultatului!...) a reușit — 
totuși —la Melbourne cea mai 
frumoasă comportare din cariera 
ei și. în același timp, cel mai bun 
rezultat scos vreodată pe plan in
ternațional de scrima noastră. Vic
toria Olgăi Orban (căci socotim

ză. Troianescu ’Va propus ' acel ași 
,lucra lui Lrseanu care (surprin- 
?|za’or); a acceptat o intr-en mo- 
Iment în este ârta rflbri să

"lupte pentru titlu. Seria deziluzii
lor nu s-a oprit aici. Ca și cum 
toți ar fi fost atinși de o baghetă 
magică, Ciocîltea, în loc să lupte 

i pentru locul 2, (și deci pentru 
posibilitatea de a participa ia 
turneul zonal) a acceptat remiza 
cu Rwcher. trecînd pe locul 4, 
probabil în speranța că perfor
manțele sale anterioare vor decide 
forurile în drept săi aleagă Ia 
turneu! interzonal

in general, ultima rundă a 
campionatului republican a produs 
o impresie penibilă. Părea că cei 
patra „protagoniști" joacă un rcl 
dinainte învățat și regizat (știri- 
gaci) în toate amănuntele. Păcat, 
pentru că, în rest, acest campio
nat se înscrie în lista turneelor 
noastre interne ca un exemplu de 
luptă șahistă interesantă și plină 
de conținut x

V. CH1OSE 

că pierderea titlului de campion»® 
olimpică, la baraj, în fața unrf 
adversare pe care o bătuse pînă 
atunci în cadrul aceluiași concur» 
de trei ori echivalează cu o victo
rie) este rezultatul nu numai al 
unei bune pregătiri tehnice, al cali
tăților deosebite ale acestei tinere 
scrimere, al calmului și deciziei 
cu care a luptat în ir.aj ori fate*  
asalturilor, ci și urmarea unei ne- 
mai întâlnite dîrzenii, a unei exem
plare dorințe de a duce la succes 
culorile patriei. Cei care o cunosc 
pe Olga Orban ca scrimeră știu 
bine că ea, (lucru confirmat în 
nenumărate concursuri) nu prea 
găsește resursele necesare pentru a 
putea cîștiga un asalt în care ad
versara el conduce cu 3—1. Ei 
bine, In întrecerile de la St. Rilda, 
Olga Orban a cîștigat șase asal
turi, în semifinală sau în finală, 
în care era condusă cu acest scor. 
Vă dați seama în ce tensiune luptă 
o scrimeră care, pentru a cîștiga 
asaltul are nevoie de trei tușuri 
consecutive, în vreme ce adversa
rei sale, pentru a învinge, îi e 
deajuns un singur tuș. Olga Orban 
s-a găsit de multe ori în această 
situație și, spre lauda ei, de fiecare 
dată a reușit să învingă. Și cînd 
te gîndeșii că printre adversarele 
Pe care Olga le-a întrecut astfel 
s-au numărat celebrități mondiale 
ca americanca Romary, scrimeră 
sovietică Rastvorova, americanca 
Goldricb, franțuzoaica Delbarr»^ 
daneza Lachmann...

_ Pe bună dreptate spunea, In 
timpul concursului .antrenorul Csi- 
pler : „Olga e de nerecunoscut i 
parcă-i alta

0 singură dată s-a grăbit Olga 
Orban în tot turneul olimpie: 
în baraj, adică tocmai a- 

tunci cînd trebuia să fie mai cal
mă ca orieînd. Faptele se ci noscz 
la încheierea asalturilor din finală, 
Olga se găsea la egalitate cu en
glezoaica Sheen, fiecare cu cîte • 
Infrîngere: pe Olga o bătuse Ga- 
riihe (Franța) iar Sheen pierduse 
în fața Olgăi, clar, cu 4—-2.

înaintea barajului. O! ’a Orban, 
după cum mi-a declarat chiar ea, și-a. 
pierdut deodată răbdarea; perspec
tiva de a deveni campioană olim
pică a făcut-o mai nervoasă, mal 
agitată. In plus, faptul că pe 
Sheen o bătuse în serie, în semi
finală și în finală i-a dat o oare
care sigaraaiâ, dăunătoare, a#ipra 
rezultatului barajului. In aceste 
“od’ții, Olga nu și-a pregăti*  su
ficient atacul, s-a aruncat în ptă 
Imprudent și— rezultatul se știe. J

„Oricum, sînt fericită că am •- 
cupaf locul doi, spunea ea dup® 
aceea, mai ales că din această unmpiaoa am invațai enorm—- 
Din această Olimpiada sperăm eă 
a invăfat și cealaltă reprezentant® 
a noastră, Ecaterina Orb. Se ști*  
că ea a ieșit din întrecere chiar din 
serie. Pentru ce? Pentru că și-® 
subapreciat în mod nr perm is ad
versara (mexicana \<dun Tapta) 
în meciul în care urma să obțină 
cea de a patra victorie, cu care se 
califica în semifinală. Deși indis
cutabil superioară tehnic acesteia, 
Ecaterina Orb a pierdut meciul. 
Cînd și-a dat seama că făcuse o 
greșeală, era prea tîrziu...

RADU URZICEANU



‘Tot «lin problemele baschetului

foECIT ZECE ECHIPE SLABE MAI BINE CINCI PUTERNICE
Rugbîul are nevoie de mulți, 
cît mai mulți jucători tineri!

Toată lumea este de acord că un 
teampionat își îr. Jeplinește cu ade
vărat menirea al;,nci cînd echipele 
care participă la el sînt de va
lori senșibil egale. Din păcate, 

.In campionatele de baschet acest 
echilibru de valoare nu există de
oarece o serie cî: forma (ii — pro
vinciale, — sînt departe de nivelul 
pretins unor echipe de prima ca
tegorie. Este o deficientă care s-ar 
putea remedia în sensul în care 
intenționăm să arătăm mai jos.

In fapt este vorba de slaba re
prezentare a orașelor Cluj și Tg. 
Mureș în campionatul masculin și 
a orașelor Cluj, Tg. Mureș și Ora
dea în campionatul feminin. Știu 
cu toții, cei care se interesează de 
baschet, că aceste orașe cu frumoa
să tradiție sportivă au fost neo- 
norabil reprezentate la ultima edi
ție a campionatelor de către echi
pele locale participante la cea mai 
importantă întrecere internă. Care 
»ă fie cauza în virtutea căreia cu

turn se disiwtă campionatele 
republicane de baschet

După oa reprezentativele de aso- 
•iații își vor disputa, între 13 ia
nuarie și 16 februarie, tradiționala 
competiție dotaliă cu cupa „16 Fe
bruarie", echipele fruntașe de bas
chet din țară vor începe întrece
rea din cadrul campionatelor re
publicane.

Titlul de campioană a țării va 
li decernat anul acesta după dis
putarea jocurilor tur-retur din ca
drul a două serii, care au fosl*. 
trase la sorți. La băieți, din prima 
serie fac parte : Dinamo București, 
Dinamo Oradea, Progresul Arta 
București, Energia Cluj, Progresul 
Cluj, și Voința /ași, iar din seria 
a Il-a : C.C.A., Locomotiva P.T.T- 
București, Știința Timișoara, Di
namo Tg. Mureș, Progresul Tg. 
Mureș, Energia București. La fete, 
seria l-a : Știința I.C.F.. Locomo
tiva București, Progresul Oradea. 
Voința Orașul Stalin, Flamura ro
șie Tg. Mureș; seria a Il-a; E- 
nergia București, Știința Ministe
rul tnvățămintului București, Fla
mura roșie Oradea, Știința Cluj și 
Progresul F. B. București.

Campionatele se vor desfășura 
fără întrerupere, de la 17 februarie 
(băieții) și de la 24 februarie (fe
tele). Precizăm că în caz de per
fectare a meciului feminin Romî- 
nia—Italia, la 7 aprilie, campio
natul feminin va suferi o între
rupere de două săptămîni.

La încheierea returului, echipele 
elasate pe locurile I—2 în serii 
vor susține un turneu de patru 
pentru desemnarea campioanei ță
rii ; echipele clasate pe locurile 
3—4 se vor întrece pentru locurile 
5—8 în clasamentul general iar 
cele clasate pe locurile 5—6 pentru 
locurile 9—12 (la fete formațiile 
«lasate pe locul 5 din serii se în
trec pentru locurile 9—10). Tur
neele finale vor avea loc între 
19—21 aprilie la băieți și 3—5 
mai la fete, în orașe care vor fi 
dtesemnate ulterior. Formațiile cla
sate pe ultimele două locuri vor 
•usține jocuri de baraj cu primele 
două clasaCe din campionatele de 
calificare, pentru desemnarea for
mațiilor care vor participa la cam
pionatul republican din anui 1958.

Azi inctpe e nonă întrecere de tesis de na$ă

Angelica Rozeanu și Nicu Naumescu 
ne vorbesc despre „Cupa Stadion”

Joi în sala C.S.P., unde fac 
provizoriu antrenamentele, jucă
torii fruntași de tenis de masă, 
la cele patru mese erau pre- 
zenți Angelica Rozeanu, Ella 
Zeller, Harasztosi, Berczik, 
Gantner, Reiter, Maria Golo- 
pența. Ei aduceau ultimele „re
tușuri” loviturilor, înaintea con
cursului care începe astăzi du- 
pă-amiază în sala Floreasca. 
Maestrul sportului Nicu Nau- 
tnescu, coordonatorul colectivu
lui de antrenori al lotului re
publican, dădea indicații jucă
torilor. In legătură cu întreceri
le de azi și mîine, Nicu Na
umescu ne-a făcut următorul 
pronostic: „Cred că nu Berc
zik va fi cîștigătorul „Cupei 
Stadion” și că pentru moment 
cel puțin, ’ seria succeselor lui 
va fi întreruptă,

Din pricina disproporției de valoare dintre echipe foarte pu
ține dintre jocurile campionatelor republicane de baschet sini pasio
nante, atractive. Printre rarele par tide interesante ale campionatelor 
din 1956 a fost și aceea dintre echipele feminine Energia București 
și Știința I.C.F. din care reproducem o fază.

excepția lui Dinamo Oradea, echi
pele masculine și feminine din 
Cluj, Tg. Mureș și Oradea s-au 
prezentat și clasat slab In cam
pionate? Parerea noastră este că 
explicația poate fi găsită in „di
luarea" ca valoare a formațiilor 
din aceste orașe prin împărțirea 
elementelor de primă categorie in 
mai multe echipe. Sîntem adică 
de părere CA SE IMPUNE O 
CONCENTRARE A CELOR MAI 
BUNI JUCĂTORI ȘI JUCĂTOA
RE DIN ACESTE ORAȘE INTR-0 
SINGURA ECHIPA. Considerăm, 
de pildă, că orașul Tg. Mureș ar 
realiza o redutabilă echipă din cei 
mai buni jucători ai lui Dinamo și 
Progresul (reunire care, din feri
cire, se pare că se va realiza). 
Sau ca la Oradea, Progresul și 
FI. roșie ar putea prezenta o echi
pă de valoare prin reunirea lotu
rilor. Nu evităm să amintim greu
tățile de ordin organizatoric care 
s-ar ivi. Știm că fiecare colectiv 
are... amorul lui propriu sau că 
impedimente de ordin profesional 
se pot opune acestor reuniri de 
echipe. Dar dacă comitetele CFS 
locale nu reușesc să realizeze 
aceste uniuni — fie prin denumirea 
echipei nou născute de selecțio
nată a orașului, fie prin acordul 
ca echipa să poarte numele colec
tivului care dă majoritatea jucă
torilor — atunci s-ar putea ajunge 
chiar Ia soluția ca echipele să 
poarte denumirea ambelor colec
tive (de ex.: Progresul-Fl. roșie 
Oradea, așa cum s-au prezentat 
combinatele de asociații în campio
natele de box și atletism pe 
echipe).

Dacă s-ar reuși astfel ca Tg. 
Mureșul, Clujul și Oradea să alini
eze în campionate cele mai bune 
elemente ale orașelor în aceeași 
formație, este sigur că noile garni
turi se vor prezenta la valoarea și 
pretențiile celor mai puternice echi
pe din campionat.

Prin aceasta s-ar realiza :
1. Creșterea valorii generale a 

campionatelor și implicit a bas
chetului.

2. Realizarea unui echilibru de 
valori și deci perspectivele

In răgazul dintre două se
turi, maestra emerită a sportu
lui Angelica Rozeanu ne-a 
spus că acest concurs In care 
își face reintrarea după o ab
sență de șapte săptămîni, va 
constitui pentru ea un prilej 
nimerit de verificare a stadiului 
ei de pregătire în vederea vii
toarelor competiții internațio
nale. „Totuși, a continuat cam
pioana noastră, aceasta nu în
seamnă că sîmbătă și duminică 
nu voi lupta din toate puterile 
pentru o comportare cît mai 
bună”.

Deci, avem toate motivele să 
credem că spectatorii prezenți 
azi și mîine în sala Floreasca 
nu vor regreta deplasarea fă
cută. Concursul începe astăzi 
de Ia ora 17 iar mîine de la 
ora 9. 

unor partide deosebit de intere
sante care ar atrage un public nu
meros și ar situa competițiile de 
baschet printre cele mai disputate 
Întreceri interne.

3. Crearea unei puternice emu
lații printre jucători de valori sen
sibil egale de a ajunge in forma
țiile prime. De aici un cîștig pen
tru lotul reprezentativ care va 
putea beneficia de cei mai in 
formă jucători și jucătoare.

4. Reducerea numărului de echipe- 
tn ambele campionate, ceea pe 
ar crea date disponibile — în plin 
sezon — pentru jocuri internațio
nale.

Socotim că s-ar putea realiza ur
mătoarele reuniri de echipe: LA 
TG. MUREȘ: Dinamo — ca bază 
— cu Progresul (masculin) și FI. 
roșie — ca bază — cu Progresul 
(feminin). LA CLUJ: Progresul 
IMF cu Energia (masculin) și 
Știința — ca bază — cu Energia 
(feminin). LA ORADEA: Progre
sul — ca bază — cu FI. roșie Ora
dea (feminin).

Noi supunem tuturor forurilor 
Interesate propunerea noastră. Ea 
poate fi aplicată — cu corectivele 
pe care discuțiile în colectivele 
competente i-o vor aduce — fie în 
campionatul de formă redusă din 
primăvară, fie în campionatul care 
se va disputa după noua formulă 
cu începere din toamna acestui an. 
Credem că fiecare este însă de pă
rere că „decît zece echipe slabe 
mai bine cinci puternice".-

Vești de la turiștii ;i alpiniștii din Cluj și Sibiu
Zilele trecute am primit o scri

soare de la corespondentul nostru 
voluntar, Valeriu Grigor din Cluj. 
Ce ne scrie el ? „Mai intii, citim 
în scrisoarea sa, trebuie să știți că 
un număr de peste zece mii de oa
meni ai muncii au participat anul 
acesta la cele 53 de excursii orga
nizate de biroul de Turism și Ex
cursii din Cluj, la Vadul Crișului, 
Valea Drăganului, Stîna de Vale, 
Băile 9 Mai, in munții Bucegi, la 
Arad, Oradea, Timișoara, Tg. Mu
reș, București și pe litoralul mării". 
Deși în regiunea Cluj există nu
mai cinci cabane (Băișoara, Cheile 
Turzii, Vlădeasa, Scărișoara, Fă
get), totuși peste 18.000 de iubitori 
ai turismului au luat drumul lor.

Din scrisoarea lui Valeriu Grigor 
desprindem însă și amărăciunea 
lui — și a turiștilor din Cluj, tot
odată — că nu toate colectivele 
din acest oraș urmează exemplul 
celor de la Tehnoirig. Unirea, 
Bella Breiner, care dau tot con
cursul activității turistice. „Cu 
toate că în orașul nostru există 
mulți tineri și tinere care ar dori 
să practice această ramură spor
tivă, nu toate colectivele ii a- 
cordă importanța cuvenită. De 
pildă, la uzinele „lanos Herbak", 
atelierele C.F.R. „16 Februarie", 
fabrica de porțelan și cea de țiga
rete, această activitate nu e spri
jinită de loc". Și corespondentul 
nostru își încheie astfel scrisoarea: 
„Rezultatele sînt frumoase. Ele 
insă nu oglindesc pe deplin posi
bilitățile reale, pentru că unele or
gane sindicale subapreciază acea
stă ramură sportivă.

De multe ori, în meciurile din 
campionatele republicane ara ur
mărit cu multă plăcere și interes 
evoluția unor jucători tineri, a 
căror comportare ne-a făcut să-i 
remarcăm și să le adresăm, în cro
nicile noastre, cuvinte dintre cele 
mai elogioase. Așa s-a întîmplat 
și la rugbi.

Este un lucru îndeobște cuno
scut că totdeauna spectatorul obiș
nuit al jocurilor de rugbi se bucu
ră mult atunci cînd, alături de ju
cătorii consacrați, observă cîte un 
element tînăr care joacă la va
loarea maeștrilor sau chiar îi în
trece... Această bucurie e firească 
fiindcă întotdeauna tineretul, pe 
lingă faptul că imprimă partide
lor un ritm viu, dinamic, lucru 
care îi este caracteristic, reprezin
tă mai ales chezășia unui drum 
mereu ascendent. Astfel stînd lu
crurile inițiativa comisiei centrale 
de rugbi de a organiza, în vacan
țele de vară, tabere de tineret și 
juniori este foarte lăudabilă, de
oarece aici se formează, din multe 
puncte de vedere, tocmai elemen
tele de care aminteam mai sus- 
Nu puțini au fost jucătorii care 
s au făcut remarcați cu acest pri 
lej, ba mai mult, unii dintre ei au 
fost promovați în echipele fruntașe 
ale rugbiului romînesc și chiar m 
lotul reprezentativ al țării. E ca
zul să-i amintim în primul rînd 
pe Gherasim (Dinamo). Țîbuleac 
(Loc. Gr. Roșie), Florescu și Tee 
dorescu (Știința Buc.) și mulți 
alții care au evoluat cu succes in 
ultimele jocuri de campionat.

Tot în această direcție se cu
vine să subliniem si eforturile 
continue pe care le fac unele co
lective în vederea creșterii elemen
telor tinere, încadrate în echipele 
lor de juniori. O frumoasă și lău
dabilă activitate în această direc
ție au depus-o Energia I.S.P.. Lo
comotiva Grivița Roșie, Energia 
M.T.D- și Locomotiva Timișoara. 
Din rîndurile acestor formații de 
juniori au fost promovate în pri
mele garnituri cei mai talentați 
dintre jucători, care — trebuie s-o 
spunem — în nici un caz nu au 
dezamăgit pe acei antrenori care 
au dat dovadă de curaj. Dimpotri
vă, mulți dintre ei contează azi 
printre elementele de bază ale e- 
chipelor lor și vor asigura nu nu
mai continuitatea succesului, ci și 
o linie ascendentă, care’ a și înce
put să se întrevadă. De fapt acea
sta e și tema rîndurilor noastre.

Dintr-un început trebuie să ară
tăm că în această direcție — a

Mircea Vi&doianu, coresponden
tul nostru din Sibiu, ne informează 
asupra pregătirilor alpiniștilor de 
la Progresul Sibiu, care anul acesta 
au efectuat nu mai puțin de 34 
ture alpine de vară, printre care 
Pintenul Văii Albe, Trei Surplombe, 
Fisura Răsucită, Sentinela, Marea 
Surplombă, etc.

Sportivii de la colectivele Pro
gresul și Recolta se pregătesc cu 
atenție pentru a se prezenta cît 
mai bine la Alpiniada de iarnă a 
Carpaților, competiție ce se va des
fășura între 20 februarie 1957 și 
12 martie 1957. 

In „Cupa 30 Decembrie" Energia ISP a jolosit multe elemente tinere.
In fotografie o fază din jocul Energia ISP-Energia Mine disputai 

în cadrul acestei competiții
(Foto: N. NICULESCU),

creșterii elementelor tinere — e- 
chipele noastre fruntașe (căci de 
ele ne vom octipa în special) se 
împart în două grupe distincte. O 
primă grupă o formează echipele 
care, paralel cu instruirea jucă
torilor consacrați, nu uită nici un 
moment că sarcina primordială ră- 
mîne: creșterea tinerelor elemente, 
tocmai pentru asigurarea continui
tății progresului. In această grupă 
vom încadra în primul rînd pe Lo
comotiva Grivița Roșie și Energia 
I.S.P. care își împrospătează per
manent echipele cu tinerele talente 
remarcate în echipele lor de ju
niori și tineret. Printre cei din tî- 
năr-a gaindă, care s-au remarcat în 
mod deosebit la sfîrșitul sezonului 
îi vom cita pe Țîbuleac, Nasta, 
Stoenescu, Rusu (Locomotiva Gri
vița Roșie) și S- Niculescu, buș
eai, Teodorescu, Mateescu și Anti- 
moianu (Energia I.S.P.). Din a- 
ceeași categorie a echipelor care 
promovează elementele tinere face 
parte și echipa dinamoviștilor 
bucureșteni. Cu jucători aproape 
necunoscuți — Ziătoianu, Petra- 
che, Rotaru, Gherasim — care 
i-au înlocuit cu succes pe foștii ti
tulari, Dinamo a reușit să cuce
rească, din nou, după mai mulți 
*oi, titlul de campioană a țării.

Din păcate nu figurează în a- 
ceasta grupă deținătoarea Cupei 
R.P.R. echipa C.C.A-, care, e drept, 
la ora actuală are o echipă valo
roasă, cu mulți titulari în repre
zentativa țării, dar cu prea puține 
perspective, (ne referim nu la va
loarea jucătorilor, ci la vîrsta lor). 
Firește Marinache, Blăgescu, Ște
fan Constantin, Radu Nanu, Chi- 
riac, Dohre, Lazarache, Ghiondea. 
sînt elemente, care ioacă de ani 
de zile împreună și s-au consacrat 
în întîlnirile din țară și în cele de 
peste hotare, aducind glorie rug
biului romînesc. Dar cu asta echi
pa C.C.A. nu se poate culca pe o 
ureche. După părerea noastră, 
C-C.A. care merge și anul acesta 
cu justificate pretenții în întrece
rea pentru titlul de campioană, 
dar care are dintre echipele frun
tașe cea mai mare medie de vîrstă 
riscă de a se trezi întrecută, așa 
cum a și început de altfel să se 
întîmple, de echipe cu jucători de 
valoare individuală inferioară ce
lor de la C.C.A., dar mai tineri, 
mai rapizi, mai combativi, mal 
viguroși, mai dornici de a se a- 
firma. Și noi credem că aceste e- 
chipe vor fi în primul rînd Dina
mo București, Locomotiva Grivița 
Roșie Ș> Energia I.S.P.. care și-au 
împrospătat anul trecut în mod 
substanțial formațiile (de fapt 
C.C.A. nici nu a avut posibilita
tea să înlocuiască în trecutul se
zon jucătorii accidentați cu ele
mente de valoare apropiată, toc
mai pentru simplul motiv că lotul 
echipei era foarte restrîns). In a- 
ceeași situație cu C-C.A. se mai 
găsesc și echipe cu posibilități 
mai modeste, ca de pildă Energia 
Mine Buc. și Progresul F.B. și al
tele.

Să sperăm că acum, la începutul 
unui nou sezon, conducerile colec
tivelor vor înțelege așa cum se cu
vine această problemă și vor pro
mova cu încredere în primele gar
nituri elementele tinere.

I. OPRESCU 
D. CALIMACHI



t Primele jocuri de volei in doi FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL •FOTBAL
• In afara competiției or

ganizate de ziarul „Informa
ția Buoureștiului" pentru e- 
chipele studențești, activitatea 
la volei va fi susținută de în
trecerile pentru cupa „16 Fe
bruarie", care vor începe la 
13 februarie, cu participarea 
selecționatelor de asociații.
• La 20 ianuarie se vor des
fășura primele meciuri de vo
lei în doi pentru băieți și în 
trei pentru fete. Actualmente, 
colegiul central de antrenori 
studiază proiectul de regula
ment, antrenorii formează pe
rechile iar jucătorii se antre
nează. Organizarea întreceri
lor de volei cu un număr re
dus de jucători &e încadrează 
într-o serie de măsuri eu ca
racter metodic, luate pentru 
îmbunătățirea pregătirii fizi

Cupa „Uj Sport”, o reușită competiție de natație
CLUJ (prin telefon). Competiția 

cu caracter popular, dotadă cu Cupa 
„Uj Sport" a însemnat un adevă
rat eveniment în natația clujeană. 
Peste 200 de sportivi, din 39 școli 
medii și elementare, s-au întrecu* *!  
cu însuflețire în cadrul acestei 
mari competiții, desfășurată în 
bazinul acoperit Locomotiva 
I.C.C.F.

ciul Atalanta—Udinese din ca
drul campionatului italian de fot
bal, care trebuia să se dispute Ia 
23 decembrie și a fost întrerupt din 
cauza timpului nefavorabil s-a 
rejucat în ziua de 2 ianuarie și a 
luat sfîrșit cu scorul de 1—1.

• Iată acum programul con
cursului Pronosport nr. 2 (etapa 
din 13 ianuarie 1957) :
I. Roma—Milan (camp, italian)
II. Lanerossi—Fiorerttina (camp,

italian)
III. Palermo—Sampdoria (camp,

italian)
IV. Napoli—Torino (camp. ita

lian)
V. Juventus—Padova (camp, ita

lian)
VI. Genoa—Lazio (camp, italian)
VII. Udinese—Bologna (camp, ita

lian)
VIII. Spăl—Triestina (camp ita

lian)
IX. Metz—Toulouse (cupa Fran

ței)
X. Nancy—Sete (cupa Franței)
XL Strasbourg—Besanțon (cupa

Franței)
XII. Rennes—Roubaix (cupa Fran

ței)

MECIURI DE REZERVA:

A. Internazionale—Atalanta (camp, 
italian)

B. Sedan—Rouen (cupa Franței)

Cupa „Uj Sport" a constituit o 
frumoasă propagandă pentru na- 
tație și în același timp un bun 
prilej de afirmare a numeroase 
elemente cu certe posibilități. Cer- 
celînd impresionanta listă a rezul
tatelor tehnice, observăm nume
roase rezultate de valoare. Astfel, 
Zoltan Zetle de la școala medie 
nr. 1 a înotat 25 metri în 14,2 sec. 
iar Eva Pali (școala elementară 
nr. 5) a parcurs aceeași distanță 
in 17 sec; Ecaterina Balo (Șc. me
die nr. 3) a realizat 38 sec. 2/10 
pe 50 metri iar Arcadie Mor (Șc. 
med. nr. 7) 29 sec 9/10 pe aceeași 
distanță.

Un nou record R. P. R , la înot
Cluj (prin telefon de la coresp. 

nostru regional). Duminică s-a 
desfășurat în localitate ultima eta
pă a concursului de înot dotat cu 
Cupa „30 Decembrie". Penultima 
zi a anului 1956 a adus în dar cu
noscutei înotătoare Ecaterina O- 
rosz un valoros record al R.P.R. 
la 100 m. bras senioare cu timpul 
de 1:25,7. Vechiul record era de 
1:26,2 și aparținea înotătoarei Ga
briela Mangezius (Progresul Si
biu). In cadrul aceluiași concurs 
au fost stabJite trei noi recorduri 
regionale la următoarele probe: 
200 liber junioare: Viorica Mathe 
(Progresul) 2:55,7; 100 m spate ju
niori: Ladislau Darotzi (Locomo
tiva) 1:17,3; 100 m bras juniori: 
Ion Ghentzi (Flamura roșie) 1:22,4. 
Cupa a fost cîștigată de colectivul 
Locomotiva Cluj cu 288 pct.

• Participanții din Capitală la 
concursul Pronosport nr. 1 (etapa 
din 6 ianuarie) își mai pot depune 
buletinele pînă mîine la ora 12.

Programul concursului Prono. 
sport nr. 1 este alcătuit din opt 
meciuri de fotbal din cadrul cam
pionatului italian și 4 meciuri din 
cadrul campionatului francez.

Dintre cele 12 meciuri, două tre
zesc în primul rînd interesul par- 
ticipanților : Juventus—Roma și 
R-acing Paris — Reims. Ambele 
meciuri—tradiționale pentru fotba
lul din cele două țări vor furniza 
fără îndoială dispute spectacu
loase, cu rezultate incerte pînă în 
ultimul minut. De remarcat faptul 
câ palmaresul întîlnirilor directe 
ne oferă totuși pronosticuri; la 
Juventus—Roma: X, la Racing 
Paris—Reims : 1 sau 2. Rămîne 
însă să vedem dacă și de această 
dată „istoria" se va repeta !

Pentru că vorbim de repetări 
este interesant să vă amintim că 
după ce timp de trei etape nu a 
existat nici un buletin cu 12 re
zultate exacte, la ultimele două 
concursuri premiul I — cu 12 re
zultate exacte — a adus poseso
rilor respectivelor variante premii 
de valoare (de exemplu : 157.387 
lei — Hroni Niculae la concursul 
51 sau 2 premii I a cîte 17.015 Iei 
— Gruia Aurel la concursul 52). 
Cine le va urma oare... exemplul 
la concursul nr. 1? 

ce și tehnice și pentru dezvol
tarea gîndirii tactice și a miș
cării în teren.

• întrecerile campionatului 
republican se dispută între 17 
martie și 12 mai, sistem tur
neu, numai tur. Participă : 

Locomotiva București, Di
namo București, Progresul 
I.T.B., C.C.A., Energia Bucu
rești, Progresul t.M.F. Cluj, 
Știința Arad, Știința Timi
șoara, Energia Orașul Sta
lin, Știința lași la băieți, și 
Progresul C.P.C.S. Bucureș
ti, Știința I.C.F., Diname 
București, Locomotiva Bucu
rești, Energia București, Voința 
Orașul Statin, Voința Sibiu, 
Progresul Alba lulia, Flamura 
roșie Cluj, Progresul Cluj, 
la fete- Vor retrograda ultimele 
două clasate.

Subliniem faptul că, în urma a- 
cestei competiții, peste 200 de îno
tători (băieți și fete) au fost an
grenați în diferite colective unde 
au și început antrenamentele sub 
conducerea antrenorilor Iordaki 
Bela, Aurel Ardeleanu, Arcadie 
Sarkadi. Gh. Bazsa și alții.

Notăm că dintre numeroasele 
colective sportive școlare care au 
participat s au remarcat următoa
rele: școala profesională metalurgi
că nr. 2, unde profesorul de educa
ție fizică Tiberiu Szepla-ti a mobili
zat 261 concurenți, școala elemen
tară de fete nr. 5 (prof, maestra 
sportului Marta Kardos), și școala 
elementară de băieți nr. 8 (prof. 
Silviu Avram) ai căror sportivi au 
obținut rezultate tehnice promiță
toare.

Fără îndoială, competiția de na
tație și-a atins in largă măsură 
scopul propus, fapt pentru care 
inițiatorii merită felicitări.

EMIL BOCOS și R. F1SCH

Maestra sportului Ecaterina Orosz

OS-onosnort
In încheiere vă reamintim că și 

la acest concurs sînt acordate pre
mii speciale pentru variantele cu 
,,O“rezultate: o motocicletă I. J. 
de 350 cmc. pentru participantul 
cu cele mai multe variante cu „0“ 
rezultate și o motocicletă I. J. de 
350 cmc. și 5 ceasuri Doxa prin 
tragere din urnă.

• Luni 7 ianuarie la ora 17 va 
avea loc în sala Teatrului Armatei 
din Bulevardul Magheru nr. 20 
tragerea din urnă a premiilor a- 
cordațe dă 1. S. Pronosport cu 
ocazia Anului Nou : 4 motociclete 
I. J. de 350 cmc., 2 ceasuri 
„Schaffhausen", lOceasuri „Doxa", 
10 aparate de radio și 20 stilouri 
Pelikan. Sînt invitați a lua parte 
toți participanții care au depus 
comunicări pentru aceste premii. 
Invitațiile se găsesc la toate agen
țiile Pronosport.

• Plata premiilor de ia 
concursul Pronosport nr. 52 (eta
pa din 30 decembrie) continuă în 
Capitală astăzi după amiază în- 
ccpînd de la ora 17 numai la A- 
genția Centrală Pronosport din 
Galea Victoriei nr. 9.

® Participanții la concursurile 
Pronosport sînt anunțați că me-

Din tribună și
• Ecourile și comentariile me

ciului Dinamo-Ț.D.N.A. Sofia con
tinuă, subliniind justețea rezulta
tului și meritele echipei dinamo- 
viste, care și-a încheiat anul cu o 
comportare foarte bună și un re
zultat corespunzător, deși prezen
ta în tormație cîteva, „noutăți" 
care nu inspirau prea multă în
credere înainte de meci. Totuși, 
jucătorii noi au corespuns, înca- 
drîndu-se în jocul echipei, și ală
turi de cei „vechi" au făcut do
vada unei voințe pe care Di
namo n-a arătat-o în tot anul 
1956. Se poate spune că această 
voință excepțională a constituit u- 
nul din factorii principali ai vic
toriei de duminică 30 decembrie.

• Mulți spectatori au remarcat 
că portarul Uțu, atacat de ad
versari, nu a știut cum să se 
descurce. In loc să degajeze ime
diat cu piciorul sau cu mîna, e*  
a încercat să scape de urmărirea 
insistentă a lui Milanov punînd 
mingea la pămînt, sau țioînd-o 
în brațe, adică a dat prilej lui 
Milanov să-și continue atacul. în 
asemenea situații, portarii nu *u  
altceva de făcut decît să arunce 
imediat mingea cu mîna unui par
tener care, în prealabil, s« pla
sează pentru a o primi.
• A impresionat foarte mult u- 

șurința cu care se demaccau ju
cătorii bulgari. In aceeași clipă 
în care un coleg era în posesia 
mingii, alții doi jucători bul
gari se aflau în poziție absolut 
liberă pentru a primi balonul. 
Am reținut în special demarcă
rile rapide ale lui lanev și Golev. 
Este o calitate mare în totbal 
care lipsește multora din jucătorii 
noștri.

• Cîte o dată, fotbalul pune pe 
jucători hi cele mai curioase si
tuații : „La începutul lunii, fot
baliștii bulgari au jucat pe căl
dură la Melbourne, iar la sfirșitul 
ei pe._ zăpadă și ger" — remar
ca cineva în tribună. Fără îndoială 
că această schimbare de climă a 
Influențat comportarea fotbaliști
lor bulgari, care s-au aclimatizat 
foarte greu cu noile condiții at
mosferice.

• Ci nd dinamoviștii au ieșit pe 
teren pentru a face încălzirea, ex
clamații de mirare au izbucnit din 
tribune: joacă Dinamo sau Pro
gresul ? Mirarea era fridreptățită 
— cel puțin pentru primele mo
mente, pînă cînd spectatorii i-au 
recunoscut pe fotbaliștii de la 
Dinamo — fiindcă aceștia purtau 
tricourile albastre ale echipei Pro
gresul București. Explicația : dînd 
dovadă de o atitudine cu adevă
rat colegială, echipa Progresul 
a împrumutat lui Dinamo tricou
rile ei groase, de llnâ, pe care 
dinamoviștii — din cauza trigu-

Deseori mijlocașul Nunvoeiller (Dinamo) ia parte efectivă la acțiunile 
de atac. Iată-l (nr. 6) în careul echipei Ț.D.N.A. trăgînd. la poartă eu 
toată opoziția lui Rakarov, Manolov, Enișeinov, Ene (căzut jos), 

R. Lazăr și Couaceo urmăresc faza cu atenție și emoție...

lui — le-au îmbrăcat peste tri
courile lor. Gurile rele spun că 
cele mai multe necazuri le-a avut 
voinicul Ene care a trebuit să 
îmbrace... micul tricou cu nr. 9 
aparținînd lui Ozon!
• La revenirea în cabină, după 

terminarea meciului, dinamoviștii 
au avut o plăcută surpriză. Acolo 
fi aștepta cu felicitări și... ceai 
cald, dublul campion olimpic, 
Leon Rotman. „Sînt bun amic cu 
majoritatea băieților din echipa 
de fotbal, ne-a spus el, și cum 
nu prea sint duminicile la Bucu
rești — meciul acesta în plină 
iarnă mi-a oferit prilejul să-i văd 
la lucru. Mă bucur că i-am văzut

Competițiile de juniori ale anului 1957
Ca și „seniorii", în primăvara 

anului 1957 juniorii vor avea com 
petiții tranzitorii, care, să acopere 
golul creat în urma faptului că 
sezonul oficial, campionatul vii
tor, se va disputa după sistemul 
turul toamna și returul primă
vara.

Problema activității echipelor 
de juniori în anul 1957 a con
stituit obiectul unei ședințe a 
Biroului Comisiei centrale de fot
bal, care — la propunerea subco
misiei centrale de juniori — a 
hotărit ca în primăvara acestui 
an 6ă se organizeze pentru for-

V1RSTA JUNIORILOR
In competițiile de anul aces

ta vor avea drept de joc ju
niorii născuți în anii 1939, 
1940, și 1941, adică cei cu vîr- 
stă minimă de 16 ani și ma
ximă de 18 ani.

mațiile de juniori ale echipelor de 
categorie A, B, și C o compe
tiție intitulată „Cupa Juniorilor". 
Această întrecere a celor mai 
tineri fotbaliști se va desfășura pe 
plan regional, organizarea căzînd 
în sarcina comisiilor regionale de 
fotbal.

In ceea ce privește sistemul de 
.disputare a „Cupei Juniorilor" au 
lost stabilite următoarele: 1. Com
petiția va fi organizată pe serii 
regionale de cîte maximum 6 e- 
chipe; 2. jocurile se vor disputa 
sistem campionat, tur-retur fără 
întrerupere, începînd de la 14 
aprilie și pînă la 23 iunie, dată 
la care vor fi desemnate cele 16 
echipe cîștigătoare pe regiuni: 
3. în regiunile în care este nece
sară formarea mai multor serii, 
cîștigătorii seriilor vor susține un 
singur joc pentru desemnarea e- 
chipei învingătoare în regiunea 
respectivă; 4. dacă într-o regiune 
sînt numai 4 sau 5 echipe (A, 
B, C,), seria va putea fi comple
tată pînă la 6 cu echipe locale 
(oraș sau raion) apreciate ca 
mai puternice; 5. în regiunile
unde activează numai una, două 
sau trei echipe de juniori A, B 
sau C, acestea vor fi introduse în 
competițiile locale de juniori, 
organizate în afara „Cupei Junio
rilor", pentru formațiile de juniori 
regionale, raionale și orășenești; 
6. fiecare echipă cîștigătoare pe 
regiune va primi o cupă.

Pentru toate celelalte echipe de 
juniori, care în mod obișnuit par
ticipă la „Cupa Comisiei cenfrale", 
în primăvară se vor organiza de 
către comisiile de fotbal respective, 
competiții locale, fără turneu fi
nal.

In felul acesta. jun:orii de toa
te categoriile competiționale vor

(Foto: I. MIHA1CA)

jucind bine și cîștigind un meci 
important".

• O notă proastă — singura — 
pentru Dlnamo: organizarea jo
cului a lăsat mult de dorit. Lipsa 
organelor de control și ordine a 
tăcut ca lumea să circule pe ori
unde a voit, să intre chiar fără 
bilet. In incinta terenului și la 
cabine au pătruns foarte mu Iți 
oameni care nu aveau nici o ca
litate. In schimb, ziariștii, prin
tre care mulți bulgari, nu au a- 
vut asigurate condițiile necesare 
pentru o mai bună urmărire a 
jocului. E bine ca Dinamo să evi
te pe viitor asemenea ... eșecuri în 
organizare 

avea asigurată în primăvară o 
activitate continuă, grație căreia 
se vor putea pregăti în mod serios 
pentru viitorul sezon offctal.

Cît despre campionatul republi
can de juniori, forul de speciali
tate a hotărît ca șt în anul 
1957—58 să se dispute după a- 
ceeași lormulă și după aceleași 
norme ca în 1956. Adică, forma
țiile de juniori ale echipelor de 
categoria A, B și C, în număr 
de 96 (12 la A, 28 la B, și 56 la 
C), vor fi împăTțite în serii geo
grafice.

Seriile însă trebuie astlel alcă
tuite încît disputarea jocurilor să 
necesite minimum de deplasări. 
Majoritatea juniorilor sînt elevi șl 
nu pot lipsi de la școlile respec
tive. De asemenea, propunem ca 
turneul final al campionatului 
— la care participă cîștigătorii de 
serii — să se desfășoare după 
sistemuf tur-retur eliminatoriu iun 
meci acasă, un meci în deplasare). 
Acest sistem de disputare are a- 
vantajul că oferă echipelor posi
bilitatea de a-și arăta valoarea în 
două jocuri consecutive, de a-și păs
tra intacte șansele și de a realiza 
în orice caz rezultate mai apropiate 
de posibilitățile lor. Un asemenea 
sistem constituie un stimulenj 
pentru echipe, oricum mai puternic 
decît cel de anul trecut, cînd 
soarta unei echipe era decisă de 
un singur meci, în care era su
ficient un joc defensiv pentru a 
contracara valoarea adversarului 
și chiar pentru a cîștiga,

(P- g )

Fotbaliști grijulii!...
BAIA MARE. — Lă 3 ianuarie, 

fotbaliștii echipei Energia Trust»! 
Miner — proaspăt promovată 
categoria B — și-au început pre
gătirile sub conducerea antrenoru
lui Mihai Sava. Pregătirile vor 
continua timp de 2® de zile la ca
bana „Izvoare". împreună cu ju
cătorii primei echipe se antrenează 
și formația de juniori.

Lotul echipei prime este alcătuit 
din jucătorii : Fuleiter șî Drăghî- 
cescu (portari), Barbu. Adametz, 
Vasilescu, Illn (fundași), Ok- 
barszki, Schlessinger, Dumitru, 
Breban (mijlocași), Rusu, Szilagyi, 
Sulyok, Incze. Gergely și Takacs 
(înaintași). Lotul urmează să fie 
comoletat cu cîțiva jucători noi: 
Tindella — fundaș —. Feher — 
mijlocaș — și Dorsanszki — înain
taș.

V. Săsăranu 
coresnondent



Anul atletic 1956
Cele mai bune rezultate la garduri, 

obstacole, marș și maraton

NOUTĂțl IM AVIAȚIA SPORTIVĂ

110 m. garduri

14.8 (15,8) Mircea Ursac (L)
14.9 (14,9) GH. stânei (L)
15,2 (15,5) Gherman Vintilă (P)
15.2 (1X,4) Eugen Ignat (L)
15.4 (15,3) Sorin Joan (CCA)
15.5 (15,1) Ion Wittman (St.)
15.5 (15,7) Andrei Tudose (D)
15.6 (16,3) Paul Ptunescu (P)
15,6 (15,6) Alex. Dincă (V)
15.8 <15 8) ^h. Steriade (R)
15.5 P. Pa un eseu — cu vînt

4M m. garduri

51.6 (51,7) llie Save! (D)
«2,7 (53,3) Gh. Stânei (L)
54.3 ( 55,3) Mircea Ursac (L)
55.3 (54.2) Gh. ster iade (R)
56.4 (57,2) Gh. Simicnescu CE)
56.8 (57,0) Geza Zanor.i (E)
57,0 ( — ) Al. Stoe.neâcu (D)
57,2 (58.9/ Carol Tonei (CCA)
57.5 (5 0 Marc Jabl'^novski (E)
57.6 (57.5) N.colae Manolescv (Fț
57.6 (5?,C) Vasile Pop (St)

2.966 n*. Ghs'acole

8:56.6 (9:13.6) Ion Bădici (D)
8:56.5 '4:12.9) C-tin Ai canei (CCA) 
8:53.8 (9 ®4 9) T. Slrze.biseki (D) 
• :1. Pop CD)
9:13.0 (9:15,0) Grig. Cojocarii (St)
9:18.6 ( — ) Mie. Bunea (CCA)

Despre primele etape 
de handbal

Primul aspect care ar trebui re
levat in privința meciurilor de 
handbal de sală din Capitală este 
interesul susținut pe care ele îl 
suscită în rîndurile maselor de 
spectatori. Etapă de etapă, în sala 
Floreasca se prezintă un public 
numeros și din ce în ce mai com
petent ; este un aspect îmWeură- 
tor, care dovedește că acest sport 
cu tradiție destul de rec.utâ place 
și-și cucerește pe zi ce trece mai 
mulți adepți. Fără discuție însă că 
echipe'e participante au anumite 
obligații față de public șl, din acest 
punct de vedere, situația este mal 
puțin îmbucurătoare. Intr-adevăr, 
Intre aceste echipe există o dife
rență de nivel care face ca unele 
meciuri să apară ca dinainte ju
cate. Ne referim în special la deca
lajul de nivel dintre echipa C.C.A. 
(care manifestă o netă superioritate 
atît din punct de vedere tehnic și 
tactic cît și ca pregătire fizică) și 
celelalte formații participante, 
fapt care răpește mult din interesul 
partidelor dintre echipa militari
lor și celelalte. Vina, evident, nu 
aparține formației C.C.A.; este ca
zul ca restul echipelor — care anul 
acesta se prezintă cu formații mult 
ameliorate ca valoare față de edi
ția trecută — să depună mai mul
te eforturi pentru îmbunătățirea 
jocului lor, în special la tapito- 
fge tehnică individuală și tactică. 
' Iri încheiere, cîteva cuvinte des-

IN CAPITALĂ

XZI

Tenis de masă: Sala Floreasca: 
de la ora 17: întâlniri ta cadrul 
celor cinci probe individuale ale 
competiției dotate cu „Cupa Sta
dion"

M1INE

Tenis de masă: Sala Floreasca: 
de la ora 9: întîțnirile finale ale 
„Cupei Stadion".

Handbal de sală: Sala Floreasca: 
Concurs republican (faza Bucu
rești): ora 17: Ștința I.C.F. — 
Flamura roșie Sibiu (feminin); ora 
18; Locomotiva Buc.—Progresul 

I.T.B. (masculin); ora 19,15: Fla
mura roșie Buc--Progresul Ora
șul Stalin (feminin).

-.PORTUL POPULAR
^ag- 6-a Nr. 2945

9:20,8 (9:32,2) Ion Prieop (P)
9:25,8 ( — ) V. Weiss (D) 
9:31.4 (16:01,2) Aurel Petrescu (E) 
9:33,6 (9:38,9) Ion David (U

29 km. marș

1.33:29.9 (1-37:96,9) D. Paraschivescu 
(FI. r )

1.36:12,8 (1.35:16,9) Ion Baboie (L) 
1.36:36,2 (1.42X4,8) V. TeodPstu (L) 
1.36:56,6 (1-36:14,8) Ion Barbu (FI. r.) 
1.36:51,0 (1.34:34,0) Nic. Liga (Fl- r J 
L41:64,6 (1.49:29,0) M. Neagu (D) 
1.41:12,8 (1.43:63.2) Val. Mitrea 04 
1.42:36.9 (1.36:25,8) Ion Păcuraru

(FI. r > _ w1.42:36,0 ( — ) Gh- PopeO (FI- r.)
1 42.50.9 ( — ) H. Răcesc- CD)

Maraton

2.43M.2 (2.37:51.,) Xic. Constantin 
(FI- r.)

2 43 ’3 » ( — ) Cristea Dtr.u (E) 
2.4CM.4 (2-3»:M,4> M Babaraxa (R) 
2.52:53• ( — ) V. Teodosiu (L) 
2-53:23.» (2 34:42,4) Ahmed Sulnnan

Arif (E)
3.M:19.6 (3.«2:17.O Gh. Nicolae 

(CCA)
3.*3:31.» (2-55:54.») Gh. Soare <V) 
3.B3.57a (X’.ias,») Gh. Vlnereanu (E) 
1M:« I (2-52:4*.») Radu Icniși (U
3 15M» (2 55:52.,) Mctse Ruse CR>

ale concursului 
de sală

pre participarea echipelor Recolta 
la seriile desfășurate în Timișoara. 
Duminica trecută, formația femi
nină Recolta Jimbolia nu s-a pre
zentat din cauză că asociația n-a 
trimis la timp banii de deplasare 
iar echipa masculină din aceeași 
localitate s-a descurcat cu posibi
lități proprii. Miercuri dupK-a mia
ză a fost rîndul echipei Recolta 
Variaș să absenteze de la jocul 
cu Știința Timișoara. Este clar 
că astfel de deficiențe dăunează 
desfășurării concursului, seriozi
tății cu care el trebuie să fie pri
vit și, implicit popularizării hand
balului de sală la Timișoara.

¥
Etapa de mîine din București 

programează, în sa’a Floreasca, 
următoarele meciuri: ora 17 ; Ști
ința I.C.F. — FI. r. Sibiu (iem.) ; 
ora 18: Locomotiva G.N. — Pro
gresul I.T.B. (mase.) ; ora 19,15: 
FI. r. București — Progresul Ora
șul Stalin (fem.).

Care dintre obișnuiții stadioane
lor n-a auzit vreodată o aseme
nea sentință, pronunțată — de 
obicei — cu un aer atotștiutor, la 
sfîrșitul uneia sau alteia dintre în
trecerile sportive? A devenit aproa
pe un fapt obișnuit ca, în cazul 
unui eșec, toate privirile să se în
drepte întrebătoare—putem adău
ga, chiar: acuzatoare... — spre 
antrenor. El este vinovatul că 
echipa nu a cîștigat!

Pe de altă parte, cînd victoria 
surîde, toată lumea — suporteri, 
conducători și, inclusiv, antreno
rul — îi felicită pe sportivi. Foarte 
bine. Dar lui, antrenorului, care 
fără discuție că a contribuit în 
mod serios la realizarea succesu
lui, rar dacă i se adresează vreo 
felicitare. Cu alte cuvinte, s-a în
cetățenit, din păcate, prin colecti
vele noastre sportive, un obicei: 
în caz de victorie, sportivii și nu
mai ei sînt cei care au realizat 
victoria; în schimb, antrenorul 
este vinovat de înfringere...

Să recunoaștem însă, că este un 
obicei prost. Nu de alta, dar fără 
să băgăm de seamă, autoritatea 
antrenorilor și convingerea cu care 
ei lucrează scad simțitor, în timp 
ce perspectiva muncii lor — și im
plicit a sportivilor de care se ocu
pă — se îngustează văzînd cu 
ochii. Nu este în intenția noastră 
de a deschide o discuție asupra 
importantei muncii antrenorilor. 
Vrem sâ atragem atenția însă, 
asupra unui fapt care arată că lu
crurile nu se opresc aici, la a re
proșa antrenorilor, și care consti
tuie un simptom îngrijorător: 
schimbarea antrenorilor.

In handbal a devenit acum 
aproape o modă schimbarea antre
norilor, pentru motive care de care 
mai puțin serioase. Pentru a ilus- 

' tra această afirmație vom da doar 
I două exemple. Primul, este acela 
I al antrenorului C. Popescu-Coli- 
I ba.și, de la colectivul sportiv Pro

gresul Orașul Stalin, a cărui echl-

ȘT1T1 CE ESTE UN PLANOR 
LAMINAR?

La campionatele mondiale de 
planorism desfășurate anul acesta 
la Saint-Yan (Franța) au făcut 
multă vîlvă citeva planoare lami
nare. Aceste planoare la construi
rea cărora s-a avut in vedere rea
lizarea „profilelor laminare" se 
disting prin finețea extraordinară 
a liniilor, destinată să mențină 
curenții de aer paralel cu ;ormele 
planorului pe o distantă cît mai 
mare. De exemplu, in timpul zbo
rului curenții de aer Flează paralel 
cu profilul aripii pînă la circa. 
50—60 la sută din lățimea acesteia, 
în loc să se desprindă și să fcrtne- 
ze turbioane care răpesc din viteză. 
Cu aceste prof.le curenții de aer se 
scurg îndelung pe Ungă aripă și pla
norul cîștigă în viteză și deci în cali
tăți de zbor. Executarea acestor 
construcții este însă foarte dificilă, 
fiind necesară realizarea unor su
prafețe extrem de regulate ți cu 
luciu ca de oglindă.

Ia Saint-Yan planoriștii din lu
mea întreagă au manifestat un 
deosebit interes pentru planorul 
laminar maghiar A-38-Stralv, care 
este prevăzut si cu un rezervor de 
apă de 60 litri. Acest surplus de 
greutate mărește viteza de zbor 
a planorului iar seara, cînd curen
ții ascendenți slăbesc, pilotul 
comandă golirez. rezervorului, uȘu- 
rind ast(el planorul care poate câș
tiga din nou înălțime.

LA — 16 LERCHE
Un grup de studenți de la Insti

tutul Politehnic din Dresda, lucrind 
sub conducerea proiesorului Land- 
tnann au proiectat și construit un 

Planorul laminar A-08 JSiraly*

interesant tip de planor care poate 
fi folosit și ca moto-planor. Carac
teristic pentru La — 16 Lerche, 
cum a fost denumit, este ampena- 
jul (ansamblul cîrmelor) în formă 
de V, care a dat rezultate toarte

Antrenorul
pă feminină de handbal a cucerit 
anul acesta titlul de campioană. 
Acum cinci ani, la inițiativa aces
tui inimos antrenor, la Școala Me
die Tehnică de Cultură Fizică din 
Orașul Stalin a luat ființă o echi
pă feminină de handbal care Ln-, 
cet, încet, călăuzită de profesorul, 
devenit atunci, antrenorul C. Po- 
pescu-Colibași, a început să se 
afirme în handbalul feminin din 
țara noastră. In anul 1954 echipa 
Progresul Orașul Stalin a fost fi
nalistă a campionatului republi
can, fiind învinsă, la limită și 
după prelungiri, de Progresul Tg. 
Mureș; în anul 1955 a ocupat lo
cul al IlI-lea în campionat, iar 
anul acesta efortul jucătoarelor șl 
al antrenorului au fost minunat 
încununate de cîștigarea titlului 
de campion. Și atunci cînd nu se 
aștepta nimeni, la ședința de ana
liză, căpitana echipei, maestra 
emerită a sportului Mora Windt, 
în referatul pe care l-a făcut a ce
rut schimbarea antrenorului! De 
ce? Pentru că are metode înve
chite (??)', pentru că le tratează 
tot ca pe niște eleve, și ele — - 
vezi, doamnei— — au devenit., 
domnișoare și alte asemenea mo
tive, care, după cum se vede, sînt 
de o „temeinicie" curat de necon
testat...

înainte de a trage concluziile 
asupra acestui caz, vom da și cel 
de al doilea exemplu. Pe antreno
rul Wilhelm Kirschner din Sibiu 
nu este nevoie să vi-1 prezentăm. 
Este unul dintre cei mai vechi și 
mal pricepuți antrenori de hand
bal. Datorită eforturilor și stră-

Avionul de sport cu reacție iugoslav KLSL /g

bune. Cabina planorului este foarte 
„cocoșată", ridicată mult deasupra 
fusdajul'-n subțire pentru a permite 
— în versiunea moto-planor — mon
tarea motorașului și a elicii pro
pulsive. La — 16 Lerche este pre
văzut și cu o roată centrală pen
tru aterizare, care poate fi esca
motată în zbor, realizindu-se astfel 
un ciștig de viteză. Planorul a lost 
încercat în zbor de însuși profeso
rul universitar Landmann. Vari
anta moto-planor este prevăzută cu 
un motor Kroeber M 11 de 18 h.p. 
montat pe cocoașa cabinei în spa
tele postului de pilotaj. Viteza mi
nimă (ca planor) 0,85 m/sec. Vi
teza maximă (ca moto-planor) 118 
km_h.

K.B.L.—12, AVION DE SPORT 
CU REACȚIE

In ultima vreme constructorii de 
specialitate iugoslavi acordă o deo
sebită importanță avioanelor de 
sport și antrenament cu reacție. De 
curînd, inginerii Marian Slanov și 
Boian Jove din L.S.Z. (Uniunea 
piloților sloveni) au construit în 
atelierele aeronautice de la Liu: 
bljana prototipul unui avion des
tinat sportivilor. QonstructoriLși-au 
dat o&eneala să realizare uit prop 
fii perfect aerodinamic, indispen
sabil unor bune calități de zoor. 
Fuselajul este din lemn și metal, 
de “Secțiune ovală în față și ro
tundă spre capătul opus. Cabina de 
pilotaj — cu doua locuri în tan
dem și dublă comandă — oferă o 
bună vizibilitate datoritîî acoperi
șului de sticlă organică. In spatele 
postului, de pilotaj se află un mo
tor cu Zțacție de tip Turbomeca

e de vină!
duințelor depuse de el, echipa mas
culină de handbal din Sibiu, indi
ferent dacă s-a numit Arsenal. Li
bertatea sau Voința s-a menți
nut pe o poziție fruntașă în hand
balul nostru. Un singur delect 
avea antrenorul W. Kirschner: nu 
reușea srt întroneze ftîscfpttna Tn 
echipă. Anal acesta, în fața unor 
serioase abateri disciplinare ale 
unora dintre jucători, antrenorul 
Kirschner, consfatînd că nic! nu 
mai poate cîștiga titlul republican, 
dar nici nu poate retrograda, a 
operat o serioasă schimbare în 
componența echipei, introducînd 
șase juniori, talentați. dintre care 
cei mai mulți au dat deplină sa
tisfacție. Ziarul nostru a subliniat 
la timp hotărîrea cu care antreno
rul Kirschner a trecut la împros
pătarea cadrelor și indirect, la 
îmbunătățirea atmosferei din echi
pă. Dar, și la Sibiu, ca și Ia Ora
șul Stalin, la ședința de analiză 
jucătorii și-au adus „aminte" ca 
Wilhelm Kirschner nu mai este 
bun, că nu se ocupă serios de 
echipă, în sfîrșit, că nu îl mai vor 
ca antrenor. Curios, nu? Tocmai 
acum, cînd o serie de jucători și-au 
văzut amenințat locul din echipă 
s-a constatat că Wilhelm Kirsch
ner nu mai corespunde—

Și acum, concluziile. Se poate 
și este chiar foarte probabil Ca 
antrenorii pe care i-am adus în 
discuție să aibă lipsuri în munca 
lor. Nimeni și nici noi nu putem 
să afirmăm că ei sînt antrenori 
perfecți. Există totuși în faptele 
de mai sus coincidențe oarecum 
supărătoare. Adevărul este că în 

„Pallas" care dezvoltă 150 KG. 
Intrarea aerului în motor se fcce 
prin două orificii laterale iar 
ieșirea gazelor prrntr-un singur 
orificiu în partea posterioară 
a fuselajului. Specialiștii scontează 
de la acest avion rezultate sportive 
din cele mai bune.

LOU1SON BOBET AVIATOR
Puțini sînt cei care știu că l.cul- 

son Bobet, cunoscutul ciclist fran
cez, este și un pasionat al sportu
rilor aviatice. Recent el a încheiat 
un ciclu de perfecționare în zborul 
cu motor la centrul de antrenament 
de la Saint-Yan.

VLADIMIR HRIPOV 
DIN NOU RECORDMAN

Maestrul sportului, Vladimir Hrî- 
pov, încercat planorisl al aeroclu
bului regional din Gorki, a între
prins o tentativă pentru doborîrea 
propriului său record de durată 
în zbor cu planorul. Pilotând un 
planor de tip A-2, în condiții me
teorologice capricioase el s-a men
ținut în aer timp de 13 ore și 2 
minute depășind astfel vechiul său 
record cu 42 minute. Recordul a 
fost omologat.

WASSMER—20 ..JAVELOT"
Planorijții francezi vor beneficia 

în curînd de aportul unui nou pla
nor de performanță, calculat în 
principal pentru zborurile de vi
teză. Prototipul, încercat în zbor 
timp de 40 ore la Clermont Ferrand, 
a atins viteza de 220 km/h., ceea 
ce asigură acestui reușit planor de
numit <Wasmer-20 „Javelol", iabri- 
carea în serie și intrarea în dotația 
cluburilor de aviație sportivă.

I. V. POPA

âWbele cazuri, colectivele sportive 
respective nu pot fi scoase din dis
cuție. Din fericire, colectivul spor
tiv Progresul Orașul Stalin a înțe
les la timp peri’coluî subminării 
autorității antrenorului și, întărin- 
du-i prestigiul, a procedat la ana
lizarea amănunțită a cazului. Abia 
atunci s-a constat că era vorba tot 
despre „pericolul de a pierde locul 
din echipă", manifestat de o ju- 
,catoare. (culmeaj) față de care an
trenorul C. Pnpeseu-Colibașl a 
manifestat o grijă deosebită. Con- 
statînd acest lucru, colectivul Pro
gresul Orașul Stalin a procedat 
just, scoțînd din lotul echipei pe 
jucătoarea respectivă. In schimb, 
la Voința Sibiu lucrurile s-au pe
trecut tocmai invers. Și conform 
dictonului „antrenorul e de vină", 
pe el l-au schimbat. Vorba aceea, 
el e unul singur, iar jucătorii sînt 
mai mulți. Noi am discutat cu ac
tiviștii colectivului sportiv Voința 
Sibiu și ei și-au exprimat temerea: 
„Ce vreți? Să rămînem fără echi
pă?..." Firește, acum există peri
colul ca o sene de jucători să pă
răsească echipa, dar ani de zile 
cînd antrenorul W. Kirschner s-a 
zbătut. în special, cu probleme de 
disciplină, colectivul sportiv nu • 
zis nici... pis. Dimpotrivă, cocolo
șea toate tendințele vedetiste ate 
jucătorilor, care, deh. erau ..jucă
torii noștri"-..

Noi am semnalat aceste cazuri, 
care nu sînt singurele în handbaf 
(la fel s-au petrecut lucrurile la 
Energia Sibiu, antrenor Schusch- 
nig și Ia echipa feminină Recolta 
Codlea. antrenor Molfeta)', deoa
rece avem impresia că majoritatea 
colectivelor sportive în cauză au o 
mare vină în cele întîmplate. I.a 
fel de vinovat este, poate, și cole
giul de antrenor’ din comisia cen
trală de handbal, care însă, are 
acum ocazia să-și manifeste auto
ritatea.

CALIN ANTONESCU



De ce refuză guvernul francez 
subvenția pentru F. S. G. T. ?

La sfîrșitul lunii decembrie 
1956 o selecționată de lupte a 
F.S.G.T. Franța ne-a vizitat 
țara, susținînd două întîlnîri în 
compania unor selecționate 
sportive sindicale. Conducător 
al grupului de sportivi francezi 
a fost Râul Gattegno, un vechi 
prieten al nostru, care la timpul 
său a adus un prețios aport la 
reușita Festivalului de la Bucu
rești. Râul Gattegno, care face 
parte din conducerea F.S.G.T. 
este un bun cunoscător al pro
blemelor sportului muncitoresc 
francez. In legătură cu aceasta 
a scris pentru ziarul nostru 
rîndurile de mai jos :

Acum o lună o 
a F.S.G.T.-Franța 
nia. Da data aceasta o echipă de 
luptători a aceleiași federații se 
află în această țară, contribuind 
la întărirea legăturilor de priete
nie între sportivii și muncitorii 
celor două țări.

Totdeauna sportivii F.S.G.T. 
(care au participat în număr foar
te mare la cel de al IV-lea Festi
val) au venit în Rominia cu multă 
plăcere. Ei pot constata astfel la 
fața locului grija manifestată de 
guvernul romin și organizațiile 
«tndicale pentru dezvoltarea spor
tului printre muncitori. Rezulta
tele obținute de sportivii romini la 
Jocurile Olimpice de la Melbourne 
•n dovedit eficacitatea acestui spri
jin.

Din păcate, situația este cu to
tul alta în Franța. Ajutorul gu
vernului — in special'— este toar
te restrins. iar preocuparea sa 
pentru dezvoltarea sportului foarte 
slabă. Bineînțeles, cei ce suferă 
in primul rînd neajunsurile unei 
asemenea politici sînt muncitorii. 
Exemplul cel mai izbitor este acela 
al atitudinii guvernamentale față 
de F.S.G.T. De cinci ani această 
Federație, care grupează aproape 
200.000 muncitori sportivi, și-a vă
zut suprimată subvenția pe 

mctîv 
numai

echipă de rugbi 
a vizitat Romi-

care 
că 

spor-
i-o acorda statui, pe 
activitatea sa nu este 
Ovă, ci și politică.

Argumentul invocat 
dusă la timpul său de către F.S.G.T. 
pentru încetarea războiului nejust 
dtn Indochina, război care înghițea 
credite care ar fi putut fi cheltuite 
cu mai mult folos pentru sport. 
Realitatea este că guvernului îi 
era teamă de acțiunea dusă de că
tre F.S.G.T., pentru democratiza
rea sportului și pentru mai buna 
»a organizare.

După luarea acestei decizii, 
F.S.G.T. a dus fără răgaz o cam
panie pentru restabilirea subven
ției. Treptat F.S.G.T. a reușit să 
cointereseze numeroși sportivi, de- 
putați, chiar foști miniștri, care 
au recunoscut utilitatea activității 
F.S.G.T. pentru sportul francez. 
De altfel, chiar in delegația fran
ceză care a fost la Melbourne fi
gurau o serie de sportivi care a- 
parțin sau an aparținut F.S.G.T.

Alegerile care au avut loc în 
Franța în ianuarie 1956 au dat 
sportivilor încadrați în F.S.G.T. 
mari speranțe. Noul guvern prezi
dat de socialistul Guy Mollet pă
rea să Ie dea satisfacție. In timpul 
discuțiilor asupra bugetului Edu
cației Naționale (de caie aparține 
sportul), deputății comuniști au 
pus chestiunea subvenției pentru 
F.S.G.T.» iar ministrul respectiv 
(dL Billeres) a decțarat, public 
că aceste subvenții vor fi redate 
Federației respective. Dar au tre
cut multe luni de atunci și F.S.G.T. 
n-a primit nimic, sportivii sini 
iarăși neliniștiți. Chiar Comitetul 
Național al sporturilor (care gru- 
pcază toate federațiile franceze) a 
intervenit prin intermediul preșe
dintelui său, dl. Eluere. La toate 
Întrebările puse, dl. Billeres a răs
puns că el este de acord ca 
venția respectivă să fie vărsată 
F.S.G.T., dar ca dificultăți pe care 
nu le poate arăta se opun acestui 
lucru. e

Dar iată că acum citeva săptă- 
»ini o delegație a secretariatului 
F.S.G.T. a fost primită de Dna 
Rachel Lempereur. deputată socia
lista, președinta comisiei parla
mentare pentru Educația Națională. 
Aceasta a lăsat să se înțeleagă că 
o decizie ar putea fi luata numai 
de dl. Guy Mollet. spnnînd însă 
printre altele următoarele: „Cre
ditele voastre au fost suprimate * 
deoarece sînteți considerați ca o 
organizație comunistă. Există un

a fost lupta

Fără Botvinik și Smîslov.

caz va 
va mai 
Federa-

Rene 
din

mijloc pentru a demonstra contra
riul. In momentul de iață se des
fășoară în Ungaria evenimente 
tragice. Aveți posibilitatea să de
monstrați caracterul organizației 
voastre DENUNTIND INTERVEN
ȚIA SOVIETICA. In acest 
pot afirma că nimic nu se 
opune vărsării subvenției 
ției voastre" !!!„

Președintele F.S.G.T., 
Rousseau, care făcea parte
delegație, a primit cu indignare 
această declarație. Sportivii 
F.S.G.T. aparțin celor mai diverse 
tendințe politice. Tocmai cu aceasta 
se mindrește F.S.G.T. Comuniști, 
progresiști, socialiști, catolici lu
crează împreună în această Fede
rație, intr-o unitate din cele mal 
strinse, neurmărind decît dezvol
tarea sportului printre muncitori. 
A lua poziție (așa cum ar fi dorit 
cercurile guvernamentale) asupra 
evenimentelor din Ungaria, ar fi 
însemnat să fie distrusă această 
uniune.

Și apoi, ce paradox! După ce ai 
reproșat F.S.G.T. că face politică, 
să-i ceri să ia poziție într-o pro
blemă cu totul politică și aceasta 
pentru ca ea (F.S.G.T.) să-și poa
tă primi dreptul său !

Presiunea exercitată asupra 
F.S.G.T. nu s-a oprit aci. In timp 
ce F.S.G.T. nu-și putea primi sub
venția, unele din cluburile sale 
(colective sportive) primeau anu
mite ajutoare din partea comune
lor și a departamentelor, chiar » 
celor mai importante, cum ar ti 
departamentul Senei tinde se află 
capitala, Paris. In timpul discuți
ilor asupra bugetului sportiv s-au 
ridicat anumiji consilieri socialiști, 
care au propus suprimarea ajutoa
relor acordate cluburilor F.S.G.T. 
tot din cauza evenimentelor din 
Ungaria. Iar o majoritate mergind 
de la aleși ai partidelor reacționare 
pină la aleși ai socialiștilor a vo
tat această propunere !

Se poate vedea, deci, cît de difi
cilă este situația în Franța, pentru 
această Federație a muncitorilor, 
cu atit mai mult cu cit anumite 
federații (sportive) franceze ca a- 
celea de ciclism, box, natație etc. 
îi fac de asemenea mari greutăți. 
Dar această situație nu va împie
dica F.S.G.T. de a continua acțiu
nea sa pentru ca să i se facă drep
tate, ei și cluburilor sale.

Ea (F.S.G.T.) nu uită că moș
tenește tradiția a 50 ani de luptă. 
Intr-adevăr, în 1907 a fost creată 
în Franța prima societate sportivă 
rezervată muncitorilor, iar în 1908 
au fost puse bazele primei Fede
rații. De pe acum au început pre
gătirile pentru sărbătorirea cu deo
sebit fast a celor 50 ani de viață, 
sărbătorire care va avea loc în 
mai 1958. Vor fi organizate nu
meroase competiții sportive inter
naționale (ia care sperăm să par
ticipe o numeroasă delegație ro- 
mînă) iar serbarea de închidere 
va fi constituită din demonstrații 
sportive de masă cum nu s-au mai 
văzut în Franța.

Aceasta va constitui un minunat 
răspuns al F.S.G.T. dat tuturor a- 
celora care actualmente ridică 
stacole în calea sa".

ob-

RAUL GATTEGNO
Director al revistei 

Sport et Plein Air“-Paris

DAR CU BRONSTEIN, KERES, TAIMANOV,
finala campionatului de sah al U. R. S. S.

Profesorul (marele maestru A. Toluș) și elevul (marele maestru B. 
Spasski) vor fi anul acesta adversari în finala campionatului de șah 
al U.R.S.S. ceea ce nu-i împiedică să se pregătească împreună (ca 

totdeauna) pentru importanta competiție
La 21 ianuarie se va deschide 

la Moscova finala celei de a 24-a 
ediții a campionatului de șah al
U. R.S.S.

Ca în fiecare an, întrecerea celor 
mai buni șahiști a fost precedată 
de numeroase competiții prelimi
nare, optintf, sfedturi, semifinale 
astfel că cei care peste 16 zile se 
vor așeza lâ mesele de joc din 
spațioasa și eleganta sală a Pa
latului feroviarilor reprezintă elita 
șahului sovietic, sînt cu adevărat 
autorizați să-și dispute titlul de 
eampion al U.R.S.S.

Este util să subliniem că fiecare 
din seriile semifinale ale campio
natului unional ar fi putut rivaliza 
cu orice turneu 
maeștri și mari 
la Leningrad 
Toluș, Aronin, 
sin au împărțit 
puncte primele cinci locuri nu an 
reușit să se califice marii maeștri 
A. Kotov (cîștigător al turneului 
interzonal de la Stockholm) și
V. Ragozin, care anul trecut a do
mină! marele turneu internațio
nal de la Praga. In semifinala de 
la Harkov au evoluat șahiști ca 
Boleslavski, Nejmetdinov, Holmov, 
binecunoscuți pentru forța lor de 
joc, iar la Tbilisi Petrosian, Fur
man, Korcinoi, Antoșin. Tal.

In afara celor 18 calificați în se
mifinale au fost invitați personal 
la turneul pentru 
campionului U.R.S.S. 
tri Keres, Bronstein 
Nu vor lua parte la 
tie a campionatului 
și V. Smîslov. Lesne de înțeles. 
Ambii sînt foarte ocupați cu pre
gătirea meciului pentru campiona
tul mondial pe care și-l vor dis
puta în primăvara acestui an la 
Moscova.

In ciuda acestor două absențe 
(motivate) ediția din acest an a 
campionatului U.R.S.S. se anunță 
deosebit de disputată. Cel puțin 
jumătate din participanți emit 
pretenții justificalte la

internațional 
maeștri.
unde

Klaman 
la egalitate de

de
Astfel, 

Spasski, 
și Ha-

deseninarea 
marii maeș- 

și Taimanov. 
actuaia edi- 

M. Botvinik

primul loc.

SPASSKI, PETROSIAN
se anunță pasionantă

Keres și Bronstein au mai fost 
nu odată campioni ai LJ.R.S.S. iar 
Mark Taimanov deține în momen
tul de față titlul și este decis de
sigur „să-și vîndă foarte scump 
pielea". Tigran Petrosian, omul 
ale cărui înfrîngeri se pot număra 
pe degeltele unei mîini pare să fie 
intr-o formă excepțională, fapt de
monstrat de altfel în semifinala 
de la Tbilisi unde a ocupat neîn
vins primul loc, cu 2 puncte avans 
față de următorul clasat. Astfel 
că și campionul Armeniei este un 
pretendent de care trebuie să ți
nem seama.

Dar oare îl putem uita pe „co
pilul minune" Boris Spasski care 
a fbst find pe rînd 
maestru al Uniunii 
mai tînăr maestru 
cel mai tînăr mare

oel mai t’năr 
Sovietice, cel 
internațional, 

maestru și a-

cum, la 20 de ans, dorește să fi® 
și cel mai tînăr aampion al Uni-» 
unii Sovietice? Va trebui însă fâ 
se grăbească Boris Spasski pentru 
că estoruanul M. Tal, un alt „co
pil minune" îi calcă pe urme și af- 
menință nu numai să-1 eoțaleze ba 
chiar să-I întreacă. Dintre jucătorii 
tineri un cuvînt greu îl va avea de 
spus și Viktor Korcinoi care la 
București și Hastings a căpătat 
„gustul" victoriilor la marile tur-: 
nee. Jocul sân, acum mult mai ma
tur și mai profund îi poate aduce 
un nou și strălucit succes. Din 
„vechea gardă" marii maeștri 
Fo/us și Boleslavski vor încerca 
(profitînd de absența lui Smîslov 
și Botvinik) să rezolve în favoa
rea lor dificila dispută.

Dar și în rîndul celor pe care 
în mcid normal nu-i considerăm 

iavoriți se alia nume cu rezo
nanță în șahul sovietic. De pildă, 
care dintre partici.panții la finală 
poate pretinde că se așează liniș
tit la masa de joc cînd în fața sa 
se află un jucător ca Rașid Nej
metdinov, ale cărui combinații fi-> 
gurează pînă și în tratatele de 
șah ? Sau pot fi neglijați maeștri 
ca Furman, Holmov. Banik. Anto
șin? Pîr.ă și cei doi candidați de 
maestru Aronson și Tarasov sînt 
adversari de temult. mai ales că la 
semifinală în urma lor s-au clasat 
mulți jucători de mare renume.

Tarasov, cunoscut șahiștilor 
noștri pri-n faptul că după 23 Au
gust 1944 s-a aflat la București 
ir rîndurile Armatei Sovietice, este 
un jucător sclipitor cu un dar 
combativ deosebit, un specialist 
excepțional al șahului fulger. Deși 
la București el a jucat (cu Troie
ne seu, Alexandrescu, Seimeanu) 
doar partide ușoare, forța sa n-a 
fost greu de întrezărit!. De aceea, 

. nu ne-am mirat în anii următori 
cîr.d citeam cu regularitate nu
mele său în rînd ui semifAnaliștilor 
campionatului U.R.S.S. Dar, abia 
de data aceasta el a reușit să se 
califice și, mai mult! chiar, a cîș- 
tigat' semifinala de la Harkov Ia 
egalitate cu Boleslavski și Nej
metdinov.

VALERIU CHiOSE

i

• In turneul internațional de șah 
de ia Hastings, după 5 runde, con
duce marele maestru O'Kelly (Bel
gia) cu 4 puncte, urmat de Larsen 
(Danemarca), Gligoric (Iugoslavia) 

și Olafsson (Islanda) cu cite 3*/â 
puncte fiecare.

In runda a V-a Olafsson și O'Kelly 
au terminat remiză, rezultat cu 
care s-a încheiat și part da Gli- 
goric-Clarke. Marele maestru ma
ghiar L. Szabo i-< învins pe Ale
xander, campionul Angliei, 
preș).
• Intr-un meci disputat Joi 

dison Square Garden d.n 
York. Jim Fullmer a întrecut 
puncte pe Ray Sugar Robinson, de
venind campion mondial al catego
riei mijlocii. Robinson are 3C ani, 
iar Fullmer 25

trebui să acorde 
de 30 xile.
• La handbal 

Germane a învins la scor naționala 
Franței. Rezultatul: 22—12.
• Federația Internațională de 

gimnastică a retras Elveției dreptul 
de a organiza campionatele euro
pene masculine pe anul 1957. deoa
rece federația de specialitate din 
această țară a refuzat — invocînd

(Ager-

la Ma-
New 

la

ani. Fullmer va 
revanșa In decurs

redns echipa R.D.

c

„ARGUMENTUL"
Alături de cei 18.000 specta

tori din Adelaida, Jack Kramer 
— patronul cunoscutului circ de 
tenis profesionist american — a 
aplaudat cu vădită satisfacție 
victoria echipei australiene a- 
supra formației Statelor Unite 
in finala Cupei Davis. Pare ne
firească bucuria lui Kramer. 
Cum oare, un american să se 
bucure chiar atit de mult de 
victoria adversarilor echipei 
sale? Și totuși acesta-i adevă
rul. Kramer a avut satisfacția 
viitorului patron al ...echipei 
australiene.

Călătoria lui Kramer nu s-a 
datorat pasiunii sale turistice 
ci unui scop pur comercial. 
Kramer s-a deplasat in Austra
lia pentru a perfecta angajarea 
cîștigătorilor Cupei Davis. Cu 

Rosewall lucrurile au mers mai 
ușor, pare-se că exista o înțe-

motive politice — sa participe la 
J.O. de la Melbourne, determinînd 
în același timp neparticipar&a Elve
ției ia a XVI-a ediție a Jocurilor.

Aceeași problemă se pune și pen
tru campionatele mondiale feminine 
de patinaj viteză (care urmau să se 
desfășoare la 9 și 10 februarie la 
Davos) și campionatele mondiale de 
bob (2-3 și 9-10 februarie la Saint- 
Mnritz). Nici unul, nici celălalt nu 
se vor mal putea desfășura în El
veția.
• Cicliștii polonezi care vor par

ticipa la Turul EgpMtui au sosit 
la Cairo. Pînă în ziua startului ci
cliștii din R.P. Polonă se vor antre
na la Luxor de unde se va da ple
carea
• La New Orleans, Dave Sime a 

alergat It,2 pe 103 m. iar Shankle 
34,0 pe 110 m. g.

înotătorul olandez Lagerberg a 
obținut un nou record mondial în 
proba de 200 m. fluture: 2:42,3. Re
cordul nu va fi omologat deoarece 
e| a înotat în bazin de 25 m.
• De curînd a luat sfîrșit cam

pionatul feminin de șah al R. P. 
Ungare. Pe prî—'4e locuri s-au clasat 
la egalitate puncte, Kertesz și 
Hfinsch.
• Campionul european la catego

ria muscă, Edgar Basel (R.F. Ger.) 
a declarat că nu va partiepa m 
campionatele europene pentru că nn 
are posibilitatea de a se antrena.
• In R.p. Ungară sînt în pre

zent sub tipar două mari lucrări 
care cuprind aspecte șl reportai 
despre Jocurile Olimpice de la Mel
bourne. Prima lucrare (103 pagini, 
▼a apare la sfîrșitul acestei luni. 
Iar cealaltă (254 pagini) va apare luna 
viitoare.

La redactarea acestor cărți an 
colaborat tehnicieni, ziariști și nu
meroși campioni olimpici.

C De curînd s-au desfășurat la 
Tokio campionatele de tenis de masă 
ale Japoniei. Este interesant de re
marcat că deținătorii titlurilor de 
campioni mondiali ia simplu au fost 
învinși. Ichiro Ogimura a pierdut 
în sferturi de finală la fostul cam
pion mondial Tanaka, care a cîș- 
tgat titlul în fața lui Tsunoda. 
Campioana lumii, Tomi Okawa, a 
pierdut de asemenea în sferturi de 
finală la Fuji Eguchi, care a cîștl- 
gat în finală ia Ki'ko Watanabe.

legere anterioară. De 
meni nu s-a mirat cînd după ce 
l-a felicitat pe Rosewall, Kra
mer i-a pus acestuia dinainte 

contractul pe care jucătorul aus-

compa- 
oare a- 
da sa- 
pentru 
de va-

aceea, cu

lui KRAMER...

tralian l-a semnat, devenind sa
lariat al „circului", pe timp de 
2 ani (deocamdată). Prima re
prezentație a noului angajat va 
avea loc — după cum anunță 
posturile de radio — la 26 ia
nuarie la Melbourne, în 
nia lui Gonzales. Să fie 
ceasta o încercare de a 
tisfacție australienilor 
pierderea acestui sportiv 
loare mondială?

Cu . Lewis Hoad lucrurile

merg mai greu, mai ales că în 
acest caz un cuvînt hotărîior îl 
are soția acestuia. D-na Hoad 
s-a declarat împotriva trecerii 
la profesionism a soțului său. 
După cum se știe ea l-a urmat 
ca o umbră pe Hoad, (fiind ea 
însăși jucătoare de tenis) în 
toate turneele întreprinse. Or, 
d-na Hoad este o jucătoare me
diocră. și invitațiile primite, se 

datoresc numai soțului ei.
Pe Kramer opoziția doamnei 

Hoad nu l-a speriat. El a de
clarat unui gazetar „Dolarii 
mei sînt un argument tare și nu 
văd cum ar putea rezista 
doamna Hoad". Da, intr-adevăr, 
dolarii sînt un argument foarte 
puternic șl mirajul lor aruncă 
în mrejele profesionismului pe 
cei mai buni sportivi ai lumii 
capitaliste.

ZAGREB. — Federața de ciclism 
din Iugoslavia a primit Invitația 
forurilor egiptene de a participa la 
actuala ediție a „Turului Egiptului” 
ți a desemnat doar doi concurent! 
și anume: Veselin petrovici /parti
zan) și Danijei lugo (Rijeka).
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N AȘTEPTAREA PLECĂRII CICLIȘTILOR IN EGIPT
De vorbă cu antrenorii lotului R. P. R.

In așteptarea plecării spre Cairo, 
cicliștii care alcătuiesc echipa 
R.P.R pentru cea de a IV-a ediție 
a „Turului Egiptului" își continuă 
rulajul. In preajma acestei depla
sări, am considerat necesar să 
stăm de vorbă cu cei doi antrenori 
ai lotului nostru.

— Ținînd seama de specificul 
traseului din Egipt — ne-a spus 
antrenorul Iulian Gociman — un 
traseu de șes și cu etape în genere 
scurte, programul nostru de pre
gătire s-a axat pe acest specific. 
Ca atare, am făcut dese ieșiri 
scurte și rapide, presărate cu mul
te hărțuieli, sprinturi și atacuri 
prin surprindere, dat fiind că a- 
ceasta este caracteristica curselor 
de fond internaționale. Am utilizat

și antrenamentele în spatele tnași- 
nei sau a motocicletei, știut fiind 
că acestea ajută efectiv la dezvol
tarea rapidității. In genere, rezul
tatele sînt bune,

— In ceea ce privește competiția 
— a subliniat antrenorul Nicolae 
Voicu — ea va fi, fără îndoială, 
deosebit de disputată. Cicliștii bul
gari, victorioși doi ani consecutiv 
pe echipe, ca și cei din R.D. Ger
mană, în frunte cu Schur și Tuel- 
ler (care se află în Egipt de cîteva 
zile) sînt, după mine, marii fa- 
voriți ai probei. Insă, ca întotdea
una în ciclism, este mai indicat să 
așteptăm desfășurarea cursei, știut 
fiind că în orice probă surprizele 
pot abunda.

AU SOSIT PRUNI PARTICIPANT! 
LA CAMPIONATELE .

INTERNATIONALE DE TENIS 
DE MASĂ: REPREZENTANȚII 

R. P. CHINEZE
(Urmare din pag. 1)

Urări adresate sportivilor romîni
Cu prilejul Anului Nou au sosit pe adresa Comitetului pentru 

Cultură Fizică și Sport numeroase telegrame de felicitare adresate 
sportivilor romîni. Reproducem mai jos textul cîtorva dintre ele:

In al doilea joc in Grecia:
ATENA-BUCUREȘTI 2-1 (2-1)

ATENA, 4 (Prin telefon). — 
La două zile după meciul disputat 
la Pireu, echipa selecționată a o- 
rașului București și-a continuat 
turneul de iarnă jucînd joi cu re 
prezentativa capitalei Greciei, for
mată din jucători a patru cluburi, 
dintre care Panathinaikos și Appo- 
lon au dat cei mai mulți titulari. 
Selecționata București a aliniat a- 
ceeași formație ca la Pireu, cu ex- 
cepția lui Ozon care a fost înlo
cuit cu Alexandrescu: Toma — 
Zavoda 11, Brinzei, Neacșu—Oni- 
sie. Bone—Cacoveanu, Constantin, 
Alexandrescu, Zavoda I. Tătaru.

Jocul s-a disputat pe terenul 
Panathinaikos, fiind urmărit de 
20.000 de spectatori. Și de data a- 
ceasta, inițiativa în joc a aparți
nut echipei noastre, care a domi
nat net cea mai mare parte a tim
pului. a construit acțiuni frumoa
se și a avut ocazii din cele mai 
favorabile, dar ce folos dacă linia 
de atac n-a concretizat această 
superioritate în goluri. înaintașii 
au fost lipsiți de eficacitate, ratînd 
situații din cele mai clare. Gaz
dele au deschis scorul în primele 
minute O centrare în fața porții 
noastre, în 
vălmășeală de care profită Kaza- 
kis pentru 
plasă • 1—0- Echipa noastră ripo
stează prompt dar Constantin, a- 
jun3 sjngur în fața porții după o 
combinație Bone—Cacoveanu—A- 
lexandrescu, trage alături de 
poartă, pierzind o mare ocazie. 
Alte situații sînt ratate de Tătaru 
(min. 14) și Zavoda I (min. 15). 
In schimb, grecii, care joacă pe 
contraatac, urcă scorul în min. 16: 
Nestoridis centrează, Brînzei nu-î

min. 7, provoacă în-

a trimite mingea în

ia post, Toma ezită să iasă din 
poartă spre minge și Stailialis în
scrie cu capul de la 5 m.: 2—0.

Minutul 25 aduce o modificare 
în echipa noastră: Ozon este in
trodus centru, iar Alexandrescu ia 
locul lui Tălaru, pe extrema stin
gă. Din acest moment atacăm 
continuu, jucăm la o poartă. Dar, 
pe rind, Zavoda I .și Cacoveanu 
ratează, iar Constantin trage în 
bară de la 6 m. (min- 36). Un mi
nut mai tîrziu, Alexandrescu îi pa
sează lui Ozon, care driblează trei 
adversari și reduce handicapul 
printr-un șut de la 15 m.: 2—1.

Continuăm să dominăm net pînă 
la pauză, dar fără rezultat, ca și 
în primele 20 minute ale reprizei a 
doua. Portarul Hipedo intervine 
cu succes de două ori în min. 53 
și 55, apoi din nou îl salvează 
bara în min. 61, la un șut de la 7 
in. al lui Constantin.

In min. 80 portarul Hipedo 
apără cu piciorul o lovitură cu 

-capul a lui Zavoda /• Rezultatul 
rămîne nemodificat pînă la sfîrșit 
în ciuda eforturilor jucătorilor no
ștri, din rîndurile cărora s-au re
marcat Bone, CNiisie, frații Zavo
da și Ozon. Bnnzei și Neacșu au 
jucat mai slab ca la Pireu. Fotba
liștii greci au făcut față dominării 
grație jocului -lor avîntat, bărbă
tesc, chiar dur, și unei mari puteri 
de luptă. Centrul înaintaș Nestori- 
dis, portarul Hipedo și stoperul 
Linoxilakis au fost cei mai buni 
dintre ei. Arbitru —

Luni jucăm din 
de data aceasta cu 
Panathinaikos.

reasca. La această competiție par
ticipă reprezentanții a 8 țări: “ 
Cehoslovacă, R.P. 
Iugoslavia, R.P. 
Bulgaria, Grecia, 
Romînă.

Dintre jucătorii 
fara jucătorilor chinezi scoatem în 
evidență prezența cehoslovacilor 
Stipek, Tokar, Vichnanovski, Te- 
reba, Hruskova, Crajkova, Graf- 
cova, a iugoslavilor Harangozo, 
Uzorinac, Ciovici și Nicolici, a 
jucătorilor maghiari Berczik, Gyet- 
vay, Bubony, Peterfy, Ilona Kere- 
kes și Mosoti campioana de junioa
re. De asemenea vor participa soții 
Georges și Ghislaine Roland (Bel
gia), bulgarii Carancev, Sivacev, 
Popov și Nadejda Ivanova, precum 
și jucătorii greci Karanikolas și 
Plakantonakis.

La campionatele intei naționale 
se vor desfășura cele cinci probe 
clasice individuale și este posibil 
ca în prima zi a concursului să se 
desfășoare șl dubla întîlnire (bă
ieți și fete) dintre selecționatele 
Republicii Populare Romîne și Re
publicii Cehoslovace.

Alte amănunte le veți afla în 
numărul nostru următor.

R.
Chineză, R.P.F. 
Ungară, R.P. 

Belgia și R.P.

oaspeți, în a-

Daskalidis. 
nou la Atena, 
echipa de club

ȘICLOVAN

„Dragi tovarăși, cu ocazia nou
lui an vă felicităm călduros și 
urăm tuturor sportivilor, antrenori
lor și activiștilor de cultură fizică 
din Romînia sănătate, muncă rod
nică și mari succese sportive".

In numele Comitetului Unio
nal pentru Cultură Fizică 

și Sport
N. ROMANOV

»,Cu prilejul Anului Nou primiți 
felicitările noastre cordiale. Vă 
urăm noi succese în dezvoltarea 
mișcării de cultură fizică și sport 
din țara dumneavoastră în anul 
1957“.

COMITETUL PENTRU 
CULTURĂ FIZICA 

Șl SPORT DIN PEKIN

„In numele sportivilor maghiari 
și a conducătorilor organizațiilor 
sportive din Ungaria primiți feli
citările noastre de Anul Nou. Vă 
urăm mari succese în dezvoltarea 
viitoare a sportului socialist".

HEGY GYULA

mocrat, Uniunii sportivilor iugos
lavi, Federației engleze de tenis de 
masă, Federației italiene de fotbal, 
Federației italiene de volei, Fede
rației italiene de scrimă, Federației 
belgiene de fotbal, Federației de 
atletism din Austria, Federației 
olandeze de fotbal, Federației fin
landeze de fotbal, Federației de 
rugbi a țărilor engleze, Federației 
de atletism a Elveției, Federație1 
Internaționale de Lupte, Federației 
olandeze de gimnastică, Federației 
Internaționale de Handbal, Federa
ției Internaționale de Caiac-Canoe, 
Federației japoneze de tenis de 
masă. Federației Internaționale de 
Atletism, Federației italiene de ca
notaj academic, Federației egiptene 
de fotbal, Federației de sporturi 
nautice din Grecia, 
mitetelor Olimpice 
Belgiei. Tailandei. 
etc, etc.

din partea Co
aie Israelului, 
Africii de sud.

„Vă urăm în anul 1957 mari suc
cese în dezvoltarea sportului, în 
construirea socialismului și în apă
rarea păcii".

COMITETUL PENTRU 
CULTURA FIZICĂ 
SPORT DIN TIRANAȘl

Au mai 
sportivilor 
derațiej Mondiale a Tineretului De-

sosit felicitări adresate 
romîni din partea Fe-

— s.b. —

Ella Zeller, Sun Mei in, campi
oana R. P. Chineze, și Angelica 
Rozeanu schimbă impresii la sosi
rea sportivilor chinezi pe aero - 
oortul Băneasa.

Manchester United, Real Madrid, Ț.D.N.A.
”?favorite în „Cupa campionilor europeni

★
De asemenea, pe 

noastre au sosit felicitări adresate 
sportivilor romîni cu ocazia anului 
nou din partea revistei „Atletism- 
— Moscova, ziarelor „Deutsches 
Sport Echo" — Berlin, „Ceskoslo- 
venskî Sport" — Bratislava, 
„Sporii Populor" — Tirana, „Na- 
roden Sport" — Sofia, „Sport" — 
Katowice, revistelor ilustrate „Sta
dion" — Praga, „Start" — Bratis
lava, „Sportul cehoslovac", din 
partea Comitetului Olimpic Polo
nez, a organizației sportive TUL 
Finlanda, ș.a.

adresa redacției

Proiectele lui Kuț 
pentru 1957

Cu mcc.ui D.namo—Ț.D.N.A. au 
luat sfîrșit întîlnirile din cadrul 
optimilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni". După disputa
rea celor 31 de partide (13 jocuri 
preliminarii și 18 în optimi) se 
cuvine să trecem în revistă anu
mite aspecte mai interesante ale a. 
ce stei întreceri care suscită un 
deosebit interes în rîndul amatori
lor de sport de pe continentul nos
tru. Firește, cea de a doua ediție 
a acestei competiții se bucură de 
un succes deosebit: peste 1.200.000 
de spectatori au urmărit întîlni
rile de pînă acum, „recordul" în 
materie aparținînd jocului dintre 
Real Madrid și Rapid Viena 
(120.000) urmat de Manchester 

United-Borusia Dortmund (85.000) 
și Dinamo București-Galata Sarai 
(80.000).

Dacă în jocurile preliminare nu
mai două echipe au fost nevoite să 
joace un al treilea meci iar sco
rurile au fost în general mari, 
(Manchester Unfted-Anderlectit 

10—0), în optimile de finală me
ciurile au fost cu mult mai echili
brate, înregistrîndu-se rezultate 
strînse. Excepție face doar scorul 
meciului Ț.D.N.A.—Dinamo Bucu
rești 8—1, scor care nu oglindește 
deloc diferența reală, de valoare 
dintre cele două echipe. De altfel, 
lucrul acesta este confirmat de vic
toria obținută de dinamoviști în 
jocul retur, fapt care întărește pă
rerea generală că rezultatul de la 
Sofia a fost o mare surpriză sau,

după cum scriu ziarele străine un 
„accident".

Competiția n-a fost lipsită de a- 
numite curiozități. Mulți dintre ci
titorii noștri au fost nedumeriți 
asupra locului de desfășurare a 
unor partide. Echipa suedeză Nor- 
koping, de exemplu, a susținut 
ambele meciuri cu Fiorertiina în 
Italia, iar al treilea joc. dintre 
Real Madrid—Rapid Viena s-a dis
putat la Madrid. Evident, echi
pele gazdă au fost avantajate și 
s-au calificat în turul următor. In 
mod normal, conform regulamen
tului, al treilea joc trebuia să se 
dispute pe teren neutru. Dar nici 
regulamentul nu se poate împo-

Tragerea la sorți a grupelor 
Turneului F-I.F.A. de juniori
U.E.F.A. (Uniunea europeana 

de totbal) a anunțat toate lede- 
rațiile care s-au înscris în Tur
neul F.l.F.A. pentru echipele de 
juniori, că In anu>l 1957 compe
tiția va fi organizată în Spania. 
Tragerea la sorți a grupelor va 
avea ioc în ședința comisiei 
ciale de organizare, ședință 
se va ține la 6 ianuarie la 
xelles, în Belgia.

Termenul de înscriere la
neul UFA a expirat ta 31 de
cembrie. Printre țările înscrise se 
numără și R. P. Romînă.

spe- 
care 
Bru-

Tur-

sînttrivi dacă cele două echipe 
de acord să-și dispute jocul unde 
vor 1 Austriecii au fost de acord să 
susțină al treilea joc la Madrid, 
pentru că știau că acolo încasările 
vor fi cu mult mai mari decît pe 
oricare alt teren neutru sau chiar 
propriu! Accepting să joace la Ma
drid Rapid Viena a încasat o sumă 
echivalentă cu cheltuielile de tran
sport, cazare etc. necesare actua
lului turneu pe care-1 întreprinde 
în America de nos’d ! (Turneul are 
o durată de două lori și jumătate).

Dramatică a fost partida revan 
șă dintre Honved și Bilbao desfă
șurată la Bruxelles. In min. 56, 
cînd rezultatul era egal (1—1), 
portarul echipei maghiare Far.igo 
a fost accidentat fiind nevoit să 
părăsească terenul. In locul său a 
intrat Czibor, care în numai cî
teva minute a primit două goluri. 
Spre sfîrșit, după ce a reintrat*. 
Farago, Honved a egalat, prin 
punctele marcate de Budai și Pus
kas, dar fluierul final al arbitrului 
a consemnat rezultatul de 3—3, 
insuficient pentru ca Honved să 
se califice în turul următor.

Acum, după epuizarea jocurilor 
din optimi, care sînt perspectivele 
echipelor ? Părerea arbitrului aus
triac Jiranek, care a condus multe 
jocuri din „Cupa campionilor eu
ropeni" este că pînă 
pvn drept candidate 
echipe: Manchester 
Madrid și Ț.D.N.A.

acum se im- 
!a titlu trei 

United. Real

ION OCHSENFtl.D

Cehoslovacia - U. R. S- S. 
2-2 (1-1, 1-0, 0-1)

PRAGA 4 (prin tejefonj. Joi seara 
s-a desfășurat la Praga întllnlrea 
internaț.onală de hochei pe gheață 
dintre reprezentativele Cehoslova

ciei și Uniunii Sovietice. Hocheiștl 
cehoslovaci, aliniind o echipă nouă, 
au reușit să termine din nou la 
egalitate (ca si la Moscova) cu 
echipa campionilor mondiali. De 
remarcat că și în echipa Uniunii 
Sovietice s-au produs unele schim
bări. Astfel, linia II-a de atac a 
fost înlocuită cu tinerii jucători 
Laptev, Alexandrov și Cerepanov 
care pînă acum au jucat în selec
ționata secundă a U.R.S.S.

Pentru gazde au înscris: Barton 
și Grabovsky, iar pentru oaspeți 
Tregubov și Laptev. Au arbitrat 
Ekinger și Wagner (R.F.G.). As
tăzi echipa Uniunii Sovietice joacă 
la Brno unde va întîlnii reprezen
tativa de juniori a Cehoslovaciei. 
Hochelștii sovietici vor mai juca la 
Bratislava și Kladno.

• Azi se desfășoară în Anglia 32- 
imile Cupei în cadrul cărora vor 
evolua și formațiile din prima ligă. 
Astfel Manchester City, deținătoarea 
pe anul 1956 a trofeului va întîlni 
pe Newcastle United.
• Italia va juca cu Irlanda în 

Cupa Mondială la 25 aprilie (în Ita
lia) și la 4 decembrie (ia Belfast). 
Primul meci, cu Portugalia, în ca
drul aceleiași competiții se 
fășura în pr ma chenzină 
aprilie.
• La Lima (Peru) se va desfășura 

cu începere de la 7 martie cam
pionatul Americii de Sud. Participă
reprezentativele Argentinei, Brazi
liei, Columbiei, Ecuatorului, Para- 
guaiului. Uruguaiulul, Perului și sta
tului Chile.
• întîlniri amicale: Ankara: Spar

tak Praga *-
orașului 
Praga — Fenerbahce 
dria (Eg pt): Dukla Praga 
zentativa orașului 1—1 (0—1). Subo- 
tița: - - -
ta

în ca
va des- 
a lunii

Sokolovo-selecționata 
Istanbul: Spartak

1—0, Alexan- 
___  ___„repre-

Spartak-Ferencvaroș Budapes
ta—1.

6-2,

Un grup de sportivi sovietici, care 
au participat la Jocurile Olimpice de 
la Melbourne, a sosit miercuri la 
Moscova venind cu avionul de Ia 
Vladivostok. Pr.ntre cei care au co- 
borît din avion se afla și popularul 
campion sovietic, alergătorul Vladi
mir Kuț.

„Pentru mine și tovarășii mei — a 
spus campionul olimpic într-un in
terviu acordat corespondentului 
agenției Tass — anul 1956 a fost 
marcat de numeroase evenimente fe
ricite și de neuitat. Noi, sportivii 
sovietici, am realizat în acest an re
marcabile rezultate sport ve.

In septembrie eu am stabilit la 
Moscova un nou record mondial în 
proba de 10.900 m. iar în noiembrie, 
la Olimpiada de la Melbourne, am 
cîștigat probele de 5000 și 10.080 m, 
cucerind două medalii de aur. vic
toriile mele le închin patriei care 
m-a crescut și m-a educat.

Semnificația deosebită a recentei 
Olimpiade a ... -
de prieten’e ___ ______  _ _
sportivii din diferite țări. Sportivii 
sovietici și-au făcut mulți prieteni 
noi la Jocurile Olimpice. La Mel
bourne. eu m-am împrietenit cu cu
noscutul atlet australian Lawrence 
șl cu Shirley Strickland, campioană 
ol mplcă la proba de 80 m garduri.

Anul acesta voi încerca să îmbu
nătățesc recordurile mondiale la 5000 
și 10.000 m plat. Mă voi strădui să 
alerg 5000 m în 13’35” și dacă voi 
putea chiar In 13,30”, iar pe 10.000 
m sper să realizez 29’25” sau chiar 
28’26”.

Noul an, a spus în încheiere Vla
dimir Kuț, trebuie să fie un an de 
mari performanțe sportive. Voi parti
cipa din nou Ia campionatul U.R.S.S. 
și cred că voi lua startul In tradițio
nala întîlnire atletică An glia-U.R.S.S. 
Aștept de asemenea cu multă ne
răbdare cea de a IlI-a ediț'e a întîl- 
nirilor sportive internaționale prie
tenești care se vor desfășura la Mos
cova în zilele celni de al șaselea 
Festival Mondial al Tineretului șl 
Studenților. (Agerpresh

constat în atmosfera 
care a domnit între

HOT AM
• Federația iugoslavă de fotbal 

a alcătuit calendarul internațional 
pentru anul acesta. Reprezentativa 
Iugoslaviei va susține 8 focuri. 
Printre acestea se numără întflni- 
rile cu U.R.S.S., R.P.R., Italia. Ce
hoslovacia etc.
• Una dintre cele mai interesanta 

întîlniri internaționale ale anului 
va avea loc la Moscova: echipa re
prezentativă a Uniunii Sovietice va 
întîlni la 9 iulie reprezentativa Ar
gent nei. Meciul revanșă va avea loc 
la 16 noiembrie la Buenos Aires.
• Cu prilejui anului nou, mai 

mulți sportivi fruntași din R.P. 
Ungară au transmis mesaje la pos
turile maghiare de radio. Printre 
cei care s-au adresat ascultătorilor 
a fost și Nan dor Hidegkutt, căpita
nul echipei de fotbal MTK.
• In urma unui „sondaj”

prins " * ” **
listui 
greb 
iar 
1956.

__ .. tntre-
de z a rele din Croația fotba- 
Horvath de la Dinamo za- 

a fost declarat cel mai popu- 
fotbalist iugoslav al anului
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