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Grijă deosebită pentru •amenii

Am citit Rezoluția Plenarei C.C. al P.M.R.
, brie 1956. Nespus de mult ni-au bucurat 
nătățire a nivelului de trai -al oamenilor 

suri oglindesc în chip grăitor grija pe care 
oamenilor muncii de la orașe și sate, pentru creșterea necontenită 
a nivelului lor de viață și cultural.

Ca mecanic la secțiunea de tractoare de pe lingă G.A.S. Jim
bolia voi căuta să muncesc și mai mult pentru ca lucrările in 
gospodăria noastră să se desfășoare conform termenelor planificate 
și in cele mai bune condițiuni. Sint convins că pe linia celor indi
cate in Rezoluția Plenarei, membrii gospodăriei noastre, folosind 
sprijinul acordat de stat, vor produce în cantități sporite grîu, po
rumb, carne, lapte etc. pentru aprovizionarea populației și a indus
triei noastre socialiste.

din 27—29 decem- 
măsurile de îmbu- 

muncii. Aceste mă- 
partidul o acordă

INTILNIREA H.P.R
o interesantă „deschidere" a 

internaționale de tenis

R. CEHOSLOVACA, 
campionatelor 

de masă
într-un timp relativ scurt să cre- 
iați valori autentice ca Gantner, 
Harasztosi și alții care au fost la un 
pas de un răsunătsr succes la To
kio. Adăugind la aceasta și re - 
centa afirmare a juniorilor Dvs. și 
bine înțeles constanta valoare ri
dicată a primelor jucătoare. Ange
lica Rozeanu și Elia Zeller, 
spun cu toată convingerea ci 
teți pa cel mai bun dram".

In această scurtă discuție,
aflat unele amănute în legătură cu 
lotul cehoslovac. Jucătorii ceho
slovaci se află în ultimul stadiu al 
pregătirii lor în vederea campio
natelor mondiale de la Stockholm; 
de aceea concursul de Ia 
este foarte nimerit. în 
Suediei, R. Cehoslovacă

vă 
sln-

am

tractorist la 
în echipa de

Se deschid căi noi

ION VALER
G.A.S. Jimbolia 
handbal Recolta 

agriculturii!

și jucător 
Jimbolia

fast culti-Anul trecut cind pe tarlalele Gospodăriei noastre a
vat și porumbul hibrid, eram încă nedumerit asupra avanta- > 
jelor acestuia iață de porumbul obișnuit. Și o spun sincer — I 

cînd la centrul de achiziții și contractări am dat de Toma Dtimi- j 
tru — gospodar de treabă de aici din Panlelimon — mi-a fost greu • 
să-i explic pe îndelete și i-am făcut doar o recomand a ție: „Bade < 
Dumitru, așteaptă pină-n septembrie și ți-oi da răspunsul!"

Recolta bogată — aproape dublă în comparație cu porumbul 
obișnuit — l-a convins pe Toma Dumitru. După apariția Rezolu
ției Plenarei C.C. al PÂR., am stat mai mult de vorbă, comen- 
tînd îndelung capitolul rezervat agriculturii. Și am înțeles și eu 
și Toma Dumitru că cultivarea plantelor hibride care, după expe
riențele practice, dau o recoltă îmbelșugată, deschid căi noi derientele practice, dau o recoltă îmbelșugată, 
dezvoltare agriculturii noastre

florea .
maistru de cîmp Ia

In contai anului 1966

JULEA
G.A.S.-Pantelimon

Emisarii sportivi a nouă țări se vor intilni în pasionanta luptă 
sportivă a campionatelor internaționale de tenis de masă ale țării 
noastre. (Foto: L. Tibor)

din 1953, care au cunoscut un atît 
de răsunător succes. De altfel, a- 
cestea au fost și primele impresii 
schimbate cu veteranul formației 
cehoslovace, Tokar, una dintre pri
mele „palete" ale acestor cam - 
pionate

„îmi aduc aminte cu plăcere de 
zilele petrecute la Dv., ca și de 
competentul și entuziastul public 
bucureștean. Și poate că nu este o 
simplă coincidență faptul că mă 
aflu aci ' ~
oară. De 
noscător 
Trebuie

(conâ'nuar? in pag a

București 
capitala 

va fi re-

4-a)

Ca țesătoare la fabrica „Proletarul" Bacău, am lucrat în ultima 
vreme mii și mii de metri de stofe și țesături. Citind Rezo
luția ultimei Plenare a C.C. al P.M.R., am înțeles însă că în 

viitor partidul cere de Ia noi mult mai multe străduințe, pentru ca 
măsurile preconizate în vederea îmbunătățirii actualului sistem de 
salarizare și a ridicării bunei stări materiale a celor ce muncesc 
să poată fi sprijinite prin noi înfăptuiri. în fața prietenelor mele 
de muncă am venit cu un exemplu personal și concret: din aceste 
zile am început să dau proAse în contul anului 1966.

MARIA ZEBREANU
candidată F.D.P. în circumscripția electorală nr. I Bacău

A trebuit să ne întocmim cu 
multă chibzuință orar iul deplasă
rilor pentru a prinde la antrena
mente sau a discuta — „printre 
picături" — cu protagoniștii ediției 
de anul acesta a campionatelor 
internaționale de tenis de masă ale 
țării noastre. In ultimele două zile, 
de ctnd majoritatea oaspeților au 
sosit în București, făcînd hgătura 
între sala Floreasca (locul de des
fășurare al acestor întreceri) șl 
hotelul „Ambasador" (unde stnt 
găzduiți toți participanții) am re
trăit parcă atmosfera competiției 
de neuitat, campionatele mondiale

la Dv. pentru a cincea 
aceea mă pot erija în cu- 
al pingpongului romînesc. 
să vă felicit. Ați reușit

SE AMJ'MȚA

Un bogat sezon international 
de ragbi

Pentru sportul cu balonul oval 
anul 1957 se anunță a fi deose
bit de interesant. Intr-adevăr, în 
primul semestru al acestui an rug- 
biul romînesc va întllni cei mal 
redutabili adversari de pe conti
nent: rugbițtii englezi ți francezi. 
Trebuie să recunoaștem că sarcina 
sportivilor romîni este extrem de 
dificilă. Dar, cunoscîndu-le calită
țile fizice, cunoștințele tehnice și 
tactice ca și excepționala lor vo
ință de luptă, sîntem siguri că ei 
nu vor dezamăgi miile de supor
teri și vor avea o comportare ta 
înălțimea misiunii, și de ce n-am 
spune-o, a renumelui lor.

Dar să vă prezentăm programul 
acestor confruntări, a căror mar
toră va fi Capitala noastră, pentru 
a vă convinge singuri asupra im
portanței partidelor ce vor urma. 
Astfel, ia 5 mai se vor întrece se
lecționatele orașelor București șf 
Londra. Cei ce au văzut echipele 
engleze Swansea și Harlequins 
și-au putut desigur face o impre
sie asupra valorii rugbiului practi
cat de insulari, admirînd din plin 
frumusețea acestui joc. Presupu
nem că ..........................
desigur mai tare ca o echipă de 
club, va prilejui un joc și mai pa
sionant. fn compania rugbiștifor 
britanici, care joacă cu predilecție 
deschis, rugbiștii noștri au furni
zat totdeauna partide foarte bune, 
și credem că nici de această dată 
ei nu ne vor dezamăgi.

După două săptămîni — la 19 
mai — va urma, de data aceasta, 
o partidă între două echipe na
ționale: ale Romîniei și Franței. O 
întîlnire dificilă, cu una din cele 
mai puternice echipe ale lumii.

Ultimele zile 
marca turneul 
Galilor, echipa 
susține în țara 
tide, de mare interes, probabii fn 
compania selecționatei Bucureștlu- 
lut și a reprezentativei de tineret.

De modul în care rugbiștli ro- 
mîni vor trece acest extrem de di
ficil examen — să-i zicem de ma
turitate — va depinde, fără îndo
ială prestigiul rugbiului nostru în 
arena internațională.

ale lunii mal, vor 
camptoanei |ăni 
Cardiff, care va 
noastră două par-

D. C.

o selecționată londoneză,

SE DISCUTA Șl PROBLEME SPORTIVE
Pîrcălăbescu, Moarcăș. Coter șl Mi- 
lea. Am descoperit însă în sală șt 
alți prieteni ai sportului, mai puțin 
cunoscuți ca Ionițâ Alexandru, 
(schior la Flamura roșie), Gh. Ma
rinescu (aeromodelist ia C.S-M.l.Bif, 
Vasile Dobre și Grigore Marin fot
baliști în echipa GJV.C. Salcea- 
Craiova. Ultimii doi, fiind în tre
cere prin București au vrut să știe 
daci, împlinind vîrsta de 18 ani 
chiar in luna februarie, au sau nu 
dreptul de a se prezenta în fața 
urnei de vot. Bine documentat, fos
tul internațional de fotbal Romu
lus Ghiurițan a dat răspunsul cel 
mai potrivit tinerilor colectiviști 
din Salcea.

_.„Cît despre mișcarea sportivă 
din trecut ar fi mai multe de spus. 
Eram și eu în plina activitate cind 
în fotbalul romînesc stăruia fai
moasa formula „8+3", cind slugoii 
statului burgbezo-taoșieresc îndrăz
neau 
unor 
plac, 
sive.
care 
„Cupei Romi nici 
cind o serie de jucători de ia F.C. 
Rapid au fost arestați cu o zi îna
intea intîlnirii cu echipa Venus".

Numeroși cetățeni ariați in vizită 
la Casa alegătorului din Gara de 
Nord au ascultat cu mult interes 
aceste aspecte ale sportului dm 
trecut. Și faptul că problemele 
sportive sint discutate și in ase
menea ocazii nu ne-a surpriqs 
cîtuși de puțin mai ales că respon
sabilul Casei alegătorului din Ga
ra de Nord este cunoscutul fundaș 

al fostei echipe ..Rapid”, Romulus 
Ghiurițan, un om în măsură să 
răspundă cu competență întrebări
lor auditorului cu privire îa acest 
domeniu de activitate, și în trecut.

Printre cei prezenți în această 
zi în eleganta încăpere din holul 
Gării de Nord se găseau fotbaliștii 
Filote, Macri, Ferencz. și rugbiștii

chiar să aresteze pe jucătorii 
echipe care nu le erau pe 
în ajunul unor jocuri deci- 
Este cunoscut marele scandal 
a izbucnit cu ocazia finalei 

din anul 1937, -y

>

Tlmplarui Andrei Barabaț de IA 
fabrica Si me (Jex* die Tg. Mareș— 
atlet fuior cu frumoase peupceti- 
ye — iaUmpIni rina de J ifobruarle, 
cind va vote pentru prima oară, 
cu depășiri de normă pini .la 2M la 

suta.

Virgil Mormocea, un antrenor iubit și prețuit

Pe Virgil Mormocea, antreno
rul secției de ciclism a școlii de 
tineret din Brăila, îl poți găsi în 
fiecare zi în atelierul său, in mij
locul unei... grămezi de biciclete.- 
în acest mic „laborator", antre
norul Mormocea revizuiește bici
cletele elevilor săi; tot aci, el ține 
și interesante lecții de ciclism, 
explicîndu-ie tinerilor importanța 
fiecărei piese componente a btci-

Candidafii F. D. P., oameni cărora le acordăm încrederea

me-Acad. prof. dr. C. I. PARHON 
propus candidat al F.D.P. în cir
cumscripția electorală „« Martie**

TRAIAN CERCEGA
maistru model» la Combinatul 
talurglc Reșița, propus candidat al 
FJD.P. în circumscripția electorali 

raionali Reșița

directorul uzinelor ,.23 August’*, pro
pus candidat ai F.D.P. în circum
scripția electorală „Vacile KoaUă”

eletei. Și munca aceasta, j>e care 
O’Race cu toată dragostea, a în
ceput să dea roade frumoase. Ast
fel, o serie de tineri cicliști brăi- 
tem s-au' afirmat în cursul anului 
1956 spre satisfacția, antrenorului, 
fost campion naționale "lond c« 
două decenii în urmă.

Bun tehnician, antrenorul Mor
mocea duce totodată o vie activi
tate cetățenească. De pildă, nu de 
mult, el i fost propus să tacă 
parte din comisia de votare a sec
ției Nr. 7 din localitate. De atunci, 
Virgil Mormocea desfășoară, zi de 
zi, o susținută și rodnică activi
tate de popularizare h alegerilor 
și :mobilizare a cetățenilor din 
cartier Ia întrunirile care au loc 
în Casa alegătorului. Deseori. îll 
poți întîlni, alături de alți agita-* 
tori, mergînd din casă în casă 
spre a sta de yorbă cu cetățerfif 
despre problemele legate de apro
piatele alegeri de deputați în Maă 
reavAdunare Națională.

S-ar putea spune încă foarte 
multe lucruri interesante despre 
munca desfășurată de acest vred-* 
nic tehnician sportiv atît pe tărînt 
sportiv cît și în activitatea ob
ștească. Un fapt vrem însă să pre
cizam în încheiere: valorosul 
sportiv de altă dată, Virgil Mor
mocea se încadrează cu elan ti« 
neresc în mișcarea sportivă de as* 
fazi, fiind totodată .un cetățean 
conștient care se străduiește să fie 
cît mai folositoț-patrlei sale.

în încheiere: valorosul



ÂHtrenonil Petre Cișmigiu ne vorbește

Despre întrecerile de tir de la Melbourne, 
cu gîndul la cete de la Roma

adevărat re-
- . — "**■ pentru cîteva minute

Am realizat un 
cord în materie, reușind să 
chestrăm” 
în redacție pe unul dintre cei mai 
documentați martori oculari ai per
formanțelor obținute de trăgătorii 
noștri de la Melbourne. încă din 
ziua reîntoarcerii de la Olimpiadă 
am vrut să stăm de vorbă cu 
antrenorul Petre Cișmigiu, care, 
pe poligonul Williamstown, nu a 
fost numai martor al succesului 
trăgătorilor romîni ci și.„ coau
tor.

El ne-a asigurat că va oferi 
cititorilor ziarului nostru și mai 
cu seamă trăgătorilor de tir toată 
documentația necesară după o ase
menea întrecere. Dar pînă își va 
sistematiza datele și pină ce îi vor 
sosi foile de arbitraj, care au test 
expediate cu vaporul. Cișmigiu 
s-a arătat gata să ne răspundă 
la cîteva întrebări și să ne fnrni- 
zeze unele informații.

— Mai întîi, felicitări pentru 
valoarea și pregătirea trăgătorilor 
noștri.

— „Vă mulțumesc, dar aceste 
felicitări sint in primul rind me
ritate de Ștefan Petrescu. Gbeor- 
ghe Likyardopol, losif Sirbu și 
Constantin Antonescu care — fără 
deosebire — s-au comportat foarte 
bine în îndepărtata / tralie*.

— Fără îndoială că aveți drep
tate, dar după acest examen, tre
cut în mod excepțional de dele
gația noastră, am ajuns (odată 
In plus) la concluzia că trebuie 
sâ acordăm antrenorilor tot ce Ti 
se cuvine: ÎNCREDERE, CON
DIȚII, SATISFACȚII. pentru că 
ei sînt regizorii care cresc, mo
delează și desăvîrșesc pe marii 
campioni De altiel. insistența 
dvs. pentru introducerea lui Ște
fan Petrescu în lotul deplasat la 
Melbourne a avut ca rezultat apa
riția unui strălucit campion olim
pic.

— „Totdeauna am avut încre
dere în acest tînăr care, în afară 
de faptul că este un veritabil ta
lent la pistol viteză, dispune și 
de o nemărginită putere de mun
că," pasiune pentru ceea ce face, 
conștiinciozitate și mai eu seamă, 
modestie. Are deci toate atuurile 
ca să fie multă vreme printre so
mitățile acestei probe, atit de 
populară șl excepțional încadrata 
cu cencurenți. Dar insistența mea 
avea la bază și un al doilea ar
gument: necesitatea împărțirii pe 
doi trăgători a răspunderii repre
zentării patriei cu cinste. In felul 
acesta se concura mai degajat, 
calitățile individuale fiind puse 

In valoare maf lesne și, deci, 'mai 
bine".

— Locul III pe națiuni cu 
15 puadfe, după ’Uniunea Sovîtf-' 
tică (53 p.) și Finlanda (19 p.) 
fn clasamentul pe puncte și locul 
ÎI după U.R.S.S. în clasamentul 
pe medalii („la egalitate cu Fin
landa, Italia și Canada”) sînt 
rezultate excepționale care depă
șesc îndoit performanța de acum 
4 ani de la Helsinki, cînd tot cu 
♦ trăgători am ocupat locul VI.

— „îmi permit să precizez că 
este cazul să socotim acest suc
ces nu numai -dublu față de cel 
de la Helsinki, ci mai mare. Pen
tru că între întrecerile din 1952 
și cele de acum a existat o mare 
diferență valorică în favoarea 
tualei ediții a J.O. Numărul 
conturilor olimpice stabilite 
Melbourne (7) stau mărturie 
sprijinul acestei afirmații. Și 
ceasta în ciuda faptului că poli
gonul și organizarea au prezen
tat lacune, și chiar multe”.

— Atunci de unde și din 
provine diferența valorică ?

— „Din valoarea actuală a 
rului pe scară mondială care

ac- 
re- 
la 
în 
a-

ce

ti- 
a 

atins o clasă deosebită în pro
porții de nebănuit acum cîfiva ani. 
La Melbourne, greutățile finan
ciare care au împiedicat pe atiția 
sportivi din alte discipline să se 
prezinte nu au contat la tir. în
curajați de performanțele ante
rioare au venit la J.O. o sume
denie de trăgători, celebrități și 
necunoscuți, însă toți capabili să 
cucerească una din medaliile olim
pice. De aceea, tirul s-a clasat ca 
participare la J.O„ re lecui UI 
fntre disciplinele sportive, dună 
atletism și natație. Intr-un ooH- 
gon acceptabil, intr-o climă 
nai puțin curioasă decit aceea a

și cu o organizare careAustraliei 
să respecte cit de cit prestigiul 
J.O„ sînt convins că nici un vechi 
record nu rămînea în picioare”,

— Vreți să ne dați cîteva amă
nunte despre acești nefirești ad
versari ai trăgătorilor și perfor
manțelor?

— „Organizarea și poligonul au 
provocat mult bucluc tuturor con- 
cwenților. Reprezentanții noștri, 
au avut poate o situație privile
giată față de adversari, întrucit, 
sosind la Melbourne mai din 
timp, s-au putut acomoda in mai 
mare masară cu „specificul” poli
goanelor australiene, construite 
anprovtzat (in ultimul moment) 
și numai pentru perioada olim
pică (urmează să fie demontate). 
Nu am să vorbesc in amănunt 
despre defectele poligoanelor de 
la Williamstown, pentru că ar 
însemna să consum tot spațiul 

acordat acestui interviu. Consider 
că este suficient să amintesc că 
testata ț iii. erau plasate într-un 
golf, tragerea fiind serios in
fluențată de permanenții curenți 
oceanici, cind din dreapta, cind 
din stingă (citeodată erai obligat 
să reglezi de mai multe ori arma 
înaintea unui foc) — sau că poli
gonul de pistol viteză era con
struit ca pentru proba de pen
tatlon modem, cu 5 rinduri de 
instalații manevrate in același 
moment. La sosirea noastră am 
găsit poligonul de armă închis 
numai lateral (după insistențe șo
pronul a fost Închis și in spate).

■w < - z

xîS ■

lată una dintre imaginile care vorbesc despre o medalie olim- 
' pică -. pe standul de tragere Ștef an Petrescu trimite ca precizie, 

foc de foc, tn centrul siluetelor. |
Fotografia a fost făcută de maestrul sportului C. AntoneScu.
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Ne trebuie un
După finala campionatului de șah al R.P.R.

_:i chrâ central de șah in București
A nai ridicat o problemă (și în

ot una foarte importantă) finala 
din acebt an a campionatului de 
șah al țării : problema locului de 
desfășurare a întrecerii.

Spectatorii bucureșteni s-au o- 
bișnuit să vizioneze in condiții 
optime disputele șahiștilor. Două 
turnee internaționale au avut loc 
în eleganta sală a Teatrului C€S. 
cîteva finale ale campionatului re
publican în Aula Bibliotecii Cen
trale Universitare. Partidele. au 
putut fi urmărite din fotolii co
mode. Este întrutotul justificată 
această grija față de spectatorii 
concursului de șah. Spre deosebire 
de fotbal sau rugbi, o rundă du
rează cinci ore. așa că la un turneu 
(în mod normal) locurile... în pi
cioare sînt dinainte excluse. In 
Uniunea Sovietică se asigură tot
deauna concursurilor de șah con
diții optime d« desfășurare. Fina
lele campionatelor unionale, meciu
rile pentru titlul de campion al lu
mii, turneele internaționale au loc 
de obicei, fie în minunata sală de 
concerte „Ceaikovski”, în sala co
loanelor din Palatul Sindicatelor, 
în sala Teatrului Central al Arma
tei Sovietice sau în Palatul Fero
viarilor.

Spre orarele regret al spectato
rilor ffrfnla din acest an a cam
pionatului țării n-a cunoscut un 
decor corespunzător amploarei și

h» • •

calibru mare poligonul era 
la mijloc, existînd o mare

a îndrepta cit mai era 
în ultimul moment. TotoșL 
titlurilor olimpice s-a fâ- 
condiții nefirești, de uade 
meritul deosebit al c<M-

iar la 
boltit 
diferența intre locurile mărginașe 
și cele centrale (după o selecție 
ad-hoc, principalii favoriți — 10 
la număr — au fost plasați pe 
cele mai bune locuri!) La poli
gonul de calibra mic, oficialii și 
pwWicul aveau numai un spafin 
de un metru iu spatele trăgători
lor, pentru circulație, așa că in 
timpul tragerii în poziția „cul
cat”, promenada se efectua prin
tre picioarele concurențelor 1 Or
ganizatorii — explicabil, lipsiți de 
experiență, — au primit cu multă 
bunăvoință propunerile și serviciile 
noastre și ale celorlalte delegații, 
pentru 
posibil 
asaltul 
cut in 
rezultă
curenților în obținerea unor per- 
iormauțe atit de strălucite*.

— Dacă trăgătorii din întreaga 
lume au atins un nivel cu totul 
excepțional în pregătire, care slnt 
atunci perspectivele tirului ?

— „0 luptă covîrșitoare pentru 
întîietate. care are — firește — 
ca obiectiv suprem. Jocurile Olim
pice de Ia Roma. Față de echi
librul valoric existent între diver
șii concuretiți, singura posibilitate 
pentru a ne menține prestigul ne
contestat cucerit la Melbourne este 
aceea a pregătirii unui lot com
plet pentru toate probele olim
pice, pregătire pe care trebuie să 
o începem încă de pe acum cu 
actualii trăgători fruntași și cu 
elemente de reală perspectivă”.

importanței evenimentului. Sala de 
joc (care a fost găsită abia în ul
timul moment și aceasta cu prețul 
unor eforturi considerabile ale or
ganizatorilor) a fost cu totul impro
prie unui turneu de șah. N-a fost 
chiar ca...în tramvaiul 23, sau ca în- 
tr-o cutie de sardele, cum foarte 
hazliu spunea plugușorul de Anttl 
Nou al ziarului nostru, dar nici 
departe de așa ceva. Cînd capaci
tatea sălii este de 200 locuri pe 
scaune și (cum a fost la ultima 
rundă) în sală intră 400 de spec
tatori, începi parcă să invidiez!... 
sardelele. Aceasta fără să mai vor
bim de curentul permanent și fri
gul care au domnit în sală și cărora 
le-au căzut victimă deopotrivă 
spectatori și șahiști. Despre liniș
tea proverbială a șahului nici vor
bă. Scaunele scîrțîiau înfiorător 
iar un du-te-vino permanent al 
spectatorilor (aflat: in imediata 
apropiere a concurenților) deranja 
continuu pe șahiști. Iată numai 
ci leva aspecte de ordin organiza
toric care au umbrit în bună mă
sură cea de a IX-a ediție a fina
lei campionatului țării.

Fără îndoială că în această si
tuație se impune o „incursiune” 
în problema sălilor de șah din 
Capitală, așa cum se prezintă ea 
în general. Spațiul nu nc permite 
s-o facem în articolul de față, așa 
că ne vom rezuma la un singur

Pînă cind vor Începe campio
natele de baschet mai este destulă 
vreme : o lună și mai bine. Dar 
asta nu însemnează că echipele 
noastre de frunte continuă... nepo
trivita -hibernare în care s-au com
plăcut pînă acum. Pe cele din Bu
curești le așteapță^Mar și un e- 
xamen maie,apropiat : Cupa 16 Fe
bruarie care programează un Sîîc 
campionat al Capitalei, nelipsit 
dec. rivalitățile celui veritabil 
(C.QA.-Dinamo, Dinamo-P.T.T., 
GICdL-P.T.T. etc).

In consecință au început să ne 
parvină și primele știri în legătură 

; cu pregătirile baschetbaliștilor 
nbștri de frtînte. Știri din Bucu
rești..și- din țară. Să începem cu 
veștile din provincie.

- 6 socotim ca cea mai importantă
pe ace«a din Tg. Mureș, unde e- 
forturile pentru realizarea unei for
mații’ redutabile, reprezentantă. 
demnă a unui oraș ctt tradiție în 
baschet, au fost încununate de 
succes. Chiar din campionatul re
dus al acestui an (din primăvară) 
Dinamo Tg. Mureș (antrenor : 
Martin Elek) va prezenta un lot 
puternic. Vechilor jucători Berek- 
meri, Toth, Bokor, Bodo, Koos, etc. 
li s-au adăugat Radar și Retegy 
de la Progresul precum și Bor- 

Greșeli care puteau fi evitate
Colectivul Energia D.G.S.M. a 

luat de curimko inițiativă buna. 
Anume, a' perfectat o dublă întli- 
nire de box și lupte cu reprezen
tativa asociației Udarnik, din K. 
P. Bulgaria. Potrivit înțelegerii 
survenite, primele întîlniri urmau 
să se desfășoare la București, Tn 
ultima decadă a lunii decembrie, 
iar revanșele, peste două săptă- 
mîni la Sofia. Pînă aci nimic de 
reproșat. Întrecerile s-au desfășu
rat conform înțelegerii, amatorii 
de sport au ținut să asiste în nu
măr apreciabil Ia evoluția spor
tivilor romîni și bulgari, iar 
schimbul de experiență efectuat cu 
acest prilej s-a dovedit mai mult 
decît util pentru componenții io- _ 
turilor respective.

Totul ar fi fost în cea mai de
plină regulă, dacă în protocolul J 
întîlnirilor n-ar fi existat anumite 
Îrevederi necorespunzătoare și pu- 
in obișnuite. Astfel, s-a stabilit 

ca întrecerile de la București să 
fie arbitrate numai de arbitri ro
mîni, iar cele de la Sofia numai 
de arbitri bulgari. Lucrul acesta 
este neuzitat. In orice întrecere 
internațională de acest gen. în 
caz că nu există arbitri neutri, 
conducerea „ostilităților” este în
credințată, în măsură egală, arbi
trilor celor două părți. Curioasa 
prevedere din protocolul i^itî'niri- 
lor dintre Energia DGSM și 
Udarpik Solia a jCapzM greșeli 
ra; aprecierea rezultatelor," greșeli 
care puteau fi toarte ușor- evi
tate. . \ •

In afară de aceasta, colectivul 
Energia DGSM,, tncăleînd regula-

• i. . . .

central — excelent a- 
a fost deschis recent 
și cunoaște o mare a- 
cadrul clubului iunc- 
admirabilă bibliotecă, 

manuale.

aspect al săti și anume, la necesi
tatea presantă a înființării unui 
club central de șah în București. 
Așa cum s-a' văzut, găsirea unei 
săli de șah demne pentru Un con
curs republican este legată de 
mari eforturi (de multe ori zadar
nice). Acesta este însă numai un 
aspect al problemei. Pe de altă 
parte, între campionate, șahiștii 
bucureșteni nu au un loc unde să 
se poată întîlni, ștudia, face schimb 
de experiență și juca partide u- 
șoare sau de antrenament Un ase
menea club 
menajat — 
la Moscova 
fluență. In 
ționează o 
în care șahiștii găsesc 
cărți, reviste,, ultimele noutăți din 
domeniul șahului.

Menționăm că propunerea pe 
care o facem nu este inedită. Cu 
6—7 ani în urmă, a funcționat în 
Capitală un asemenea club care, 
deși de dimensiuni reduse, a adus 
multe foloase șahiștilor bucureș
teni- Astăzi, față de amploarea pe 
care a luat-o șahul în țara noastră, 
avem, firește, nevoie de ceva mult 
mai bun. Și, în primul rînd, de o 
sală încăpătoare care să satisfacă 
mereu număriil mereu crescînd al 
spectatorilor concursuri’o- de șah.

Așteptăm...
VALERIU CHIOSE 

bely și Kiwi, care au revenit în 
orașul lor natal. O formație care 
poaite aspira la cele mai bune per
formanțe în campionat, cu o con
diție : să se antreneze serios și, 
mai ales, disciplinat. Și Știința 
Timișoara ne dă vești bune : și-a 
găsit, în sfîrșit, un antrenor. Pe 
prof. Carol Eilhardt, cunoscutul 
fost campion de atletism, și unul 
dintre pionierii baschetului timișo
rean. Să sperăm însă că jucătorii 
se vor strădui să fie la înălțimea 
prestigiului și seriozității noului 
antrenor.’

In București, campioana țării
— -C.C.A. — a început de două 
zile antrenamentele. Alături de 
•vechii jucători—mai puțin Burada 
și Florea (trecuți la alte colective) 
se antrenează Mihai Răducanii, 
Pușcaș a II și Nedelea care vor 
juca, probabil, în campionat în e- 
chipa militară. Și Dinamo Buctt- 
reștit începe curînd antrenamen
tele cu lotul obișnuit. In plus vor 
apare, probabil, în formația dina- 
movistă Marius Bărbulescu, Crișan 
și Radu Popovici. In sfîrșit, Lo
comotiva P.T.T. a început și ea 
pregătirile — cu lotul neschimbat
— sub conducerea lui Vasile Po
pescu.

meniul internațional de lupte în 
vigoare, a hotărît, cu de la sine 
putere, fără să anunțe forurile de 
resort, să efectueze cîntărirea con- 
curenților cu o zi înainte de data 
desfășurării întîlnirfi.

Firește, este recomandabil și se 
impune chiar, ca asociațiile și co
lectivele sportive să perfecteze cit 
mai multe întîlniri internaționale, 
pentru că aceasta contribuie la 
ridicarea nivelului general al spor
tului nostru de performanță. Noi 
subliniem cum se cuvine inițiativa 
colectivului Energia DGSM, dar 
este necesar ca în viitor să se res
pecte cu mai multă strictețe litera 
regulamentului.

Consfătuirea organizată 
de asociația Energia cu profesorii 

de educație fizică din școlile 
profesionale

In zilele de 7, 8 și 9 ianuarie, 
consiliul central al asociației E- 
nergia a organizat în Capitală 
o consfătuire cu profesorii de edu
cație fizică din școlile profesionale 
în scopul elaborării unei linii ine-’ 

, todice unice în ce privește activi
tatea da educație fizică, a preci
zării liniei organizatorice a colec
tivelor sportive școlare ce vor lua 
ființă, ca și a relațiilor»pe care a- 
cestea -urmează a le avea- cu co
lectivele sportive" ale asociației.

In cadrul consfătuirii au fost 
prezehfMe mai multe rapoarte de 
activitate, pe marginea cărora s-au 
purtat discuții rodnice privitoare 
la problemele care interesează de
opotrivă pe profesorii și elevii șco
lilor profesionale..

O instructivă lecție practică, .6 
lecție care a demonstrat cum poate 
fi organizată pregătirea elevilor 
într-o oră de curs a fost ținută, de 
profesorul Victor Tibacu.

Pentru completarea cunoștințe - 
lor lor, profesorii prezenți la con
sfătuire au primit prețioase în
drumări prin raportul ținut de tov. 
E. Ghibu, directorul cabinetului 
metodico-științific din C.C.F.S.. C.M. 
cu tema „Conținutul lecțiilor de 
educație fizică și indicații metodice 
la alcătuirea lecțiilor". Tot astfel, 
o serie de instrucțiuni și îndrumări 
de ordin organizatoric, metodic 
și de instruire au fost oferite par- 
Fcipanților de reprezentanții Mi
nisterului Invățămîntuluii prin 
p*of. Af. T. Ionescu. șeful servi
ciului de educație fizică din Mi
nisterul Invățămîntului și tovarășa 
A. Popa din serviciul de educație 
fizică al aceluiași minister, ca și 
de tov. C. Idoraș, responsabilul cu 
problemele școlilor profesionale în 
consiliul central al asociației E- 
nergia.

Consfătuirea a reușit să lămu
rească problemele structurii lecții
lor de educație fizică, cele legate 
de interpretarea programului 
învățămînt, stabilind totodată ja
loanele după care trebuie să se 
ghideze profesorii de educație fi
zică pentru a contribui la pregăti
rea în școlile profesionale a unuii 
tineret dezvoltat multilateral, ca
pabil să devină constructor vred- 
nic al socialismului.

de



CU SAU FARA ECHIPELE DE CATEGORIE A?

X-A*/

pentru 
rămtne

echi- 
vala-

A începui activitatea 
înainte echipele noastre 
la un antrenament.

multoficială la hochei pe gheață. Insă, cu 
și-au începui pregătirile, laiă o fază de 

(Foto: L. Tibor)

RECOLTA MIERCUREA CIUC 
A CÎȘTIGAT „CUPA LACUL ROȘU"I

GHEORGHIENI 9 (prin tele
fon). — In ultîmele zile, evenimen
tul cel mai important pentru popu
lația orășelului, l-au constituit 
jocurile de hochei pe gheață din 
cadrul cupei „Lacul Roșu”.

Primul joc s-a disputat luni 7 
ianuarie și a opus formațiile Re
colta Miercurea Ciuc și Progresul 
Gheorghieni, victoria revenind co
mod jucătorilor din Miercurea Giue 
cu scorul de 9-2. A doua zi s-au 
întîlnit echipele C.C.A. și Progre
sul Gheorghieni. Meciul s-a desfă
șurat în nota de dominare a bucu- 
reșteniior care au cîștigat cu 7-1 
(3 0; 1-0; 3-1).

Ultima partidă și cea mai im
portantă a prilejuit întilnirea celor 
mai bune echipe din țara noastra: 
Recolta Miercurea Ciuc și C.C.A.

Victoria a revenit pe merit — 
așa cum sublinia la telefon ccies- 
pondentul nostru ocazional Dorin 
Dron, portarul echipei C.C.A — 
formației din Miercurea Ciuc, care 
a cîștigat în acest iei prima ediție 
a cupei „Lacul Roșu”, Scor final:

Recolta Miercurea Cioc — C.C.A. 
5-3 (0-0; 3-2; 2-1), prin punctele 
marcate de T6rok 1 (2), Fodor, 
Spierer și Hollo (Recolta) și res
pectiv de Incze III, Lorincz si Zo- 
grafi.

MIERCUREA CIUC 9 (prin te
lefon). — Marți au început în lo
calitate jocurile din cadrul tur
neului de calificare pentru cam
pionatul categoriei B, la care par
ticipă patru echipe: Știința Galați, 
Energia Tg- Mureș, Energia Pe
troșani și Progresul Arad.

Pînă în prezent s-au disputat 
două din cele trei etape ale com
petiției, înregistrîndu-se următoa
rele rezultate: Știința Galați — 
Energia Petroșani 10—1
1—1; 5—0); Energia Tg.
— Progresul Arad 4—4
1— 0; 1—4); Energia Tg.
— Energia Petroșani 10—0
2— 0; 4—0); Știința Galați — Pro
gresul Arad 7—0 (3—0; 3—0: 
1-0).

Obișnuitele analize și comentarii 
de îa sfîrșit de an sau în prag de 
an nou, cuprind — sub diverse 
aspecte — întreaga activitate des
fășurată cu un an înainte și for
mează un punct de plecare în 
pregătirea viitoarei activități. In 
același timp însă, ele asigură o 
bază de discuție asupra multor 
probleme așa zise delicate ale. fot
balului nostru. Se precizează o 
concepție de joc la echipele noa
stre fruntașe ? Cum trebuie .lichi
dată rămînerea în urmă la capito
lul tehnică individuală ? Ce tre
buie făcut pentru îmbunătățirea 
trasului la poartă, deci pentru în
lăturarea ineficacității înaintașilor? 
Cum se poate rezolva problema 
lipsei de titulari în națională pe 
posturile de fundaș stînga și ex
treme? Sînt bine folosite tinerele 
cadre în colective? Care principiu 
trebuie să stea la baza selecționă
rii reprezentativelor ? Cum se 
poate rezolva problema progra
mului intern și internațional ?

Sînt numai o parte dintre pro
blemele ridicate de activitatea fot
balului pe anul 1956. La ele se a- 
daugă, desigur, și altele de dată 
recentă, de pildă : care sînt pers
pectivele Cupei Primăverii sau e 

să participe echipele 
A în Cupă ?
sînt aprinse, părerile

„Astfel, nu cred că 
pele de categorie A 
bilă — ca eficiență — oarticiparea 
lor la Cupa R.P.R- Datele ocupate 
cu participarea lor în Cupă s-ar 
putea folosi cu mult mai mare efica
citate încheind o serie de întîlniri 
internaționale".

E bine să participe aceste echipe 
în Cupă sau nu ? Părerea noastră 
este că da. Pu.nîndu-se problema 
ieșirii echipelor de categorie A 
din competiție înseamnă pur ți 
simplu să se discute însăși exis
tența Cupei, pentru că fără forma
țiile fruntașe ale fotbalului nostru, 
această competiție își pierde ra
țiunea de a mai trăi. Caracterul 
Cupei este de masă; ea angre
nează sute și 
mii de echipe 
și din toate 
în faza ei 
la un caracter 
gură un prețios schimb de expe
riență intre diferite categorii de 
echipe. Cupa este locul de întîlnire 
între echipele de categorie A și 
B, între cele de B și C, între echi
pele „mici” și „mari"; Cupa dă 
ocazie de afirmare echipelor de 
categorie inferioară și prin rezul
tatele neașteptate pe care f» pri-

în ultimii ani chiar 
din toate centrele 

categoriile. Dar, 
finală, Cupa trece 
de calitate. Ea asi-

(4—0; 
Mureș 
(2—0; 
Mureș 
(4—0;

Taimaut în handbalul de sală? Da! 
Dar cine să-l ceară?

Sînt mulți acei amalori de hand
bal de sală care susțin că între 
acest sport și baschet există oare
care afinități. Lucruri!© merg pînă 
acolo, îneît nu de puține ori, am 
avut prilejul să auzim, în special 
la jocurile mai tari, că n-ar fi rău 
deloc ca și în handbalul de sală 
să existe clasicul taimaut din bas
chet și volei.

Poate că, într-adevăr, n-ar ii rău! 
Mai ales dacă ne gîndim că taim- 
autul este folosit de obicei pentru 
ca echipa să primească prețioase 
sfaturi din partea conducătorului 
tehnic, care cu calmul și compe
tența sa observă de pe tușă ele
mentele cele mai importante din 
jocul adversarilor și lacunele din 
jocul echipei sale- In funcție de 
aceste^ observații conducătorul teh
nic corectează și coordonează in
cul sportivilor săi. Pentru aceasta 
este important taimautul, atît în 
baschet cit ștJn. volei. Deci Jaim-.

pregătit, care cu capacitatea sa să 
poată îndruma echipa- *

In general, însă, asemenea con
ducători tehnici, cum he-am obiș
nuit să vedem la baschet șl volei 
— din păcate — lipsesc în hand
balul de sală. Problema capătă 
uneori accente tragice — ca să le

zicem așa — cînd de pe teren ju
cătorii sau jucătoarele privesc în
trebător spre banca rezervelor, un
de se află de obicei antrenorul dar 
de unde nu sosește... nimic.

Și discutînd această problemă 
vom da un exemplu pozitiv.' Echi
pa Progresul I.T.B. a retras «nul 
din jucătorii săi de bază. Radu 
Bădescu, transformindu-1 în con
ducător tehnic- Rezultatele n-au 
întîrziat să se arate, echipa ,jniș- 
cîndu-sC“ mai bine pe teren. Am 
dat acest exemplu pentru că sînt și 
alte echipe care l-ar putea urma; 
Recolta M.A. (Mircea Niculescu), 
Dinamo Orașul Stalin (D. Lupes
cul, Voința Sibiu (Ion Schuster) 
etc.

In aceasta situație problema ca
re se pune nu este aceea a taimautu- 

•tui, ci mai ales aceea a conducăto
rului tehnic, un element care încă

enw c

capătă uneoiri un caracter acut Și 
că echipele poastre sînt datoare 
să se preocupe de. rezolvarea ei. 
Aceasta înainte de toate- Pentru că 
dacă taimautul ar fi introdus în 
handbalul de oală, ne întrebăm, pe 
bună dreptate: cine o să-l ceară?

(a. c )

bine sau nu 
de categorie

Discuțiile 
diferite.

Astfel de 
ticolul publicat de revista 
BAL“ nr. 12 și semnat de prof. 
Ion Șiclovan, membru în Biroul 
Comisiei Centrale de Fotbal: 
„După un an de aplicare a îndru
marului privind activitatea fot
balului pe anul 1956”. Este vorba 
de un articol care analizează 
activitatea fotbalistică de anul tre
cut. subliniind realizările, preci- 
zînd lipsurile și cauzele și indicînd 
mijloacele pentru continuarea ac
țiunii 
lății 
însă, 
nale, 
altele, 
categorie A,

discuții a deschis ar-
„FOT-

pentru îmbunătățirea cali- 
fotbalului. Autorul exprimă 
uneori, cîteva păreri perso- 
punînd în discuție, printre 

participarea echipelor de 
în Clipa R.P.R.:

Cupa R.t-.R.
— Nu știu, dacă mă înțelegi, dar 

fără ăia din A, e ca și cum mi 
s-ar lua tot luciul.

N o t e, știri I

CE FACE ENERGIA PLOEȘT1 ?

Printre echipele care vor începe 
curînd antrenamentele este și Ener
gia Pioești. In lotul ei nu s-au 
produs prea multe schimbări: 
Roman a semnat pentru Locomo
tiva Constanța, iar Drăgan pentru 
Energia „1 Mai” din Pioești. In 
schimb, urmează să-și complecteze 
lotul cu portarul Sfetcu (fost în 
echipa națională de juniori) și 
C.ioboată, centru înaintaș, (de Ia 
Progresul -fcgșani) despresoare 
Se spun numai.-lăcriui bune. '

In plus Energia Pioești are un 
nou antrenor șecund : Eugen Mla
din (fost la Știința Timișoara) 
care va asigura conducerea tehni
că a echipei împreună cu ifie 
Oană-

DACA AM CĂZUT DFN A...

Așa s-ar părea că spun toți cei 
c© ar trebui să se intereseze de 
bunul mers ai treburilor în sec
ția de fotbal a LOCOMOTIVEI 
TIMIȘOARA. Intr-adevăr, de la

•-1
Primul concurs Pronosport al a- 

ceștui an a adus participanților ’o 
surpriză plăcută. Este vorba de 
premiile mari care au răsplătit pe 
cei care au indicat 10, 11 și — 
mai ales — 12 rezultate!! Fără în
doială că fiecărui pronosportist îi 
sunt acum bine cunoscute numete 
lui Negoescu Constantin din Bucu
rești și Guriță Constantin din lași 
„autorii” celor 2 variante cu 12 
rezultate exacte care le-au ădus — 
fiecăruia, bineînțeles — aproape 
50.000 lei.

Concursul nr. 2 a oferit — cu 
excepția unui singur meci — etapa 
din 13 ianuarie a campionatului 
italian și 4 întîlniri din Cupa Fran
ței, meciuri foarte apreciate deoa
rece fac... economie de pronosticuri 
(X-urile apar rar, dar cînd își tac 
apariția, triază majoritatea buleti
nelor aducînd astfel premii de va
loare!). Să ne oprim asupra celor 
mai importante:

Milan, actualul lider al clasa
mentului va trebui sa suporte un 
greu asalt: cel al Romei — proas
păta învingătoare a Juventusului 
— care va beneficia de avantajul 
terenului propriu. Meciul este cu

|®onospori
atît mai important cu cit cea de a 
doua clasată, Fiorentina, va încer
ca la Vicenze să spulbere invinci
bilitatea pe teren propriu a echipei 
Lanerossi și să preia — eventual 
— primul loc. Palermo și Genoa, 
avantajate de faptul că joacă „a- 
casă" vor încerca să obțină victo
ria în fața unor formații mai bine 
clasate: Șampdoria Și respectiv 
Lazio. La . Napoli, formația gazdă 
pare că va disputa un meci lipsit 
de emoții în compania echipei To
rino, inconstantă în general și mai 
ales în deplasare. Pentru Juventus 
meciul cu Padova constituie un 
semn de întrebare cu atît mai mult 
cu cît formația gazdă a obținut 
pînă acum mai multe puncte în de
plasare decît acasă! La Udine, for
mația locală va înfrunta Bologna, 
o echipă care n-a cîștigat niciun 
meci, dar a făcut 4 egale din cele 
7 disputate în deplasare! Ultimul 
meci italian: Spăl — Triestina. 
Gazdele au obținut II din cele 12

puncte pe teren propriu, iar oaspe 
ții au pierdut ultimele meciuri dis F 
putate în deplasare.

Și acum cele 4 meciuri din ca- f 
drul „Cupei Franței” (32-imi). Ga- J 
racteristici generale: cele patru tor- î 
mâții din prima categorie sînt ui -J 
time'.e în clasament, cele din cate > 
goria secundă, dornice de afirmare 
dar destul de lipsite de rutină; o \ 
ultimă precizare: meciurile se dis- / 
pută pe terenuri neutre: Metz — T 
Toulon la Marsilia, Nancy — Săte ( 
la Montpellier, Strasbourg — Be- * 
sanțon la Scchaux, iar Rennes — C 
Roubaix la Lille. Deși favorite ră- I 
mîn formațiile din prima catego- ( 
rie, totuși cel puțin Toulon și Be- r 
sanțon ne par îndreptățite să ob- ț 
țină un rezultat favorabil. P

In încheiere, vă reamintim căînț 
Cupa Franței dacă după prelun- / 
giri scorul este egal, meciul se rc- T 
joacă. Pentru concursul Pronosport t 
în acest caz este valabil „X"-ul 1 <

• Plata premiilor de la concursul / 
Pronosport nr. 1 (etapa din 6 ia- \ 
nuarie) se va face în Capitală vi-1 
neri și sîmbătă după amiază înce- } 
pînd de la ora 17 numai la Agen-\ 
ția Centrală din Calea Victoriei 9. j

terminarea campionatului, în secția 
de fotbal amintită domnește o 

■ pronunțată dezorganizare. Foarte 
puțini dinfre cei care fac parte 
din biroul secției își aduc aminte 
că au și această sarcină. Jucători
lor li s-a anunțat că activitatea 
va fi reluată în jurul datei de 1 

i februarie (!?!). In privința lotu- 
1 lui cu care echipa timișoreană va 

activa în, categoria B nu se Știe 
nimic pre'cis. O serie de jucători 
au cerut sâ plece la a'te colectiv?, 

,'îaT alții» tu fost f țpentrft a cîtâȚ 
oară ?)• -*McIuși din- secție - pentru * 
viață nesportivă (Bădeanțu, Ro- 
deanu). Ar, fi cazul ca alături de 
jucătorii corespunzători, acum să 
fie promovați în lot .jucători tine
ri, de viitor,., care să aducă în 
formație o însănătoșire a atmos
ferei și, chiar a concepției de joc.

Dar, treaba asta nu poaie s-o 
Iacă doar cei 3 oameni din con
ducere^ secției (din 13. cîți sînt 
aleși în birou) Care sînt mai sen
sibili.-. ’la nevoile echipeî. Pentru 
a se pune ordine îu activitatea 
echipei de fothal Locomotiva Ti
mișoara, este nevoie de ajutorul 
efectiv al colectivului, al asocia
ției și al forurilor sportive timișo
rene I

LA ȘTIINTA TIMIȘOARA
SE LUCREAZĂ!

echipă 
singura 
de pe

In schimb, la cealaltă 
din Timișoara, rămasă 
reprezentantă a orașului 
Bega în campionatul categoriei 
A, se lucrează cu m^i multă pa
siune, interes și ordine.

In locul antrenorului Mladin 
lotul Științei va fi condus de an
trenorul E. Stepan, fost la Loco
motiva Iași. In lot au fost anun
țate pînă acum următoarele schim
bări certe: Dinulescu (plecat la 
Progresul FB) și-a terminat stu
diile și s-a întors in orașul natal, 
București, iar Nicolin, proaspăt 
inginer, se va stabili la Reșița. 
In schimb ca al doilea portar al 
echipei urmează să figureze în 
lot. Sziklay (de la Locomotiva Ti
mișoara) care va înlocui pe Pain 
care vrea să se înapoieze la clu
bul lui de.-.baștină fLoconiotiva 
Timișoara). Și o revenire neaștep
tată : Andreescu (Loc. Timișoara) .

lejuiește, cîștigă în interes și frtr- 
musețe și-și confirmă renumele de 
„competiție K.O. sau a surprîze- 

; Cupa stimulează echipele și 
trezește un interes și mai riare în 
centrele mici prin vizita echipelor 
fruntașe.

Deci, Cupa R.P.R. își are un rost 
și tei rol bine precizat în fotba
lul nostru și trebuie să i se păstre
ze atit caracterul, devenit tradițio
nal, cit și frumusețea ei specifică.

Nu numai că echipele de cate
gorie A trebuie să participe, dar 
se impune ca ele să acorde o im
portanță mare jocurilor de Cupă 
pentru că aceste întîlniri sînt in
teresante și eficace mijloace de 
propagandă fotbalistică și se 
transformă în puternice stimulente 
pentru echipele „mici”-

Mai mult chiar. Participarea e- 
chipelor de A va da rezultate și 
mai bune, dacă și Biroul Comisi
ei Centrale de Fotbal și Direcția 
de Fotbal vor privi cu mai mult 
interes Cupa și programarea jo
curilor ei. Dacă a doua compe
tiție populară a fotbalului nostru 
a căzut pe plan secundar și une
ori a fost chiar sacrificată pen
tru campionat și pentru jocuri in
ternaționale, dacă echipele au a- 
juns să desconsidere la un mo
ment dat Cupa, aceasta se datorește 
modului nejust în care organele de 
specialitate au privit această 
competiție. Problema calendarului 
intern și internațional nu poate 
fi rezolvată în dauna unei compe
tiții interne — fin speță Cupa —, 
ci printr-o mai judicioasă alcătuire 
a programului, în care să-și gă
sească loc și la același nivel ca 
importanță, și campionatul și Cupa 
și jocurile internaționale •

Cupa trebuie reabilitată și rea-
In

și jocurile internaționale

dusă la rolul său important 
această direcție, echipele de ca
tegorie A — ca și forările con
ducătoare — pot avea o rontri4 
buție însemnată printr-o mai ma-: 
re prețuire acordată competiției-

Deci: CUPA CU ECHIPELE
DE CATEGORIE A!

PETRE GATU

NOUTĂT1 DIN CAMPIONATUL
MONDIAL...

De pe acum se discută în lu-. 
mea fotbalistică despre campiona-i 
tul mondial, deși pînă la turneul 
final mai sînt 16 luni ide zile bune. 
Anul acesta este anul prelimina
riilor, dintre care patru s au și 
disputat, iar una este programată 
lima aceasta (Portugalia-Irlanda 
de Nord la Lisabona, la 13 ia 
nuarie). -

Pretutindeni se fac pregătiri in- 
tenie, dar mai , ales în Suedia, 
țara organizatoare a viitoarei e- 
diții a „Cupei Mondiale-Jules Ri
mei". Comitetul suedez de organi
zare a turneului final este în plină 
activitate. Potrivit ultimelor, știri 
sosite în legătură cu activitatea 
acestui .comitet următoarele .orașe 
au fost desemnate să găzduiască 
meciurile turneului final din 1958: 
Stockholm, Malmo, Hălsingborg, 
Halmstadt, Goteborg, Boras, Ud- 
devalla, Norrkdping, Eskilsluna, 
Vâsteras și Sandviken. Turneul fi
nal va începe la 8. iunie cu un joc 
între Suedia și un adversar care 
va fi desemnat. Cu acest joc vor 
începe optimile de finală- Sfertu
rile de finală vor începe la 19 iu
nie, iar semifinalele și finala vor 
avea loc la 24 
1958.

Finala 
stadionul din 
Iui A-I-K-) — 
lui Stockholm. Lucrările de 
najare a stadionului sînt 
O sală de presă de 65 m. lungime, 
înzestrată cu tot confortul, va sta 
ia dispoziția ziariștilor. In toate 
orașele unde se vor disputa me
ciuri va funcționa cîte un birou 
de presă. In plus, la stadionul Ra- 
sunda din Stockholm va exista un 
birou de presă central.

Repartiția meciurilor pe orașe a 
fost făcută. Stockholm și Goteborg 
vor primi „partea leului” : 4 pînă 
la 6 jocuri ; urmează Malmo cu 
2—3 jocuri, în timp ce celelalte vot 
trebui să se mulțumească cu cîte 
maximum 2 jocuri, din cele 32 d<i 
partide cîte comportă turneul final. 
Desigur, nu au fost prevăzute e-i 
ventualele rejucMri în caz de re-i 
zultate de egalitate.

și respectiv 29 iunie

se desfășura pe 
clubu- 
orașu- 
rea me- 
în toi.

va
Solna (al 

o suburbie a



Wofflicări de mare importanță .in regulamentul Inptetor
Cu ocazia Jocurilor Olimpice, 

congresul Federației internaționale 
de lupte a luat unele hotăriri deo
sebit de -importante pentru viito
rul acestui sport. Printre altele a 
adoptat un regulament tehnic care 
prezintă schimbări structurale față 
de cel vechi. Modificările aduc o 
adevărată revoluție (după cum 
subliniază presa străină) în teh
nica luptelor, în pregătirea sporti
vilor, în arbitraj etc.

Cum însă Federația internațio
nală nu a trimis textul noului re
gulament, vom insista asupra ace
lor modificări menționate în pre
sa de specialitate de peste hotare. 
Cei interesați vor considera rîn- 
durile de față ca o.„ punte între 
vechiul și noul regulament, preve
derile acestuia din urmă neluîndu-i 
astfel pe „nepusă masă” tocmai 
în preziua începerii campionatului 
de lupte Pe echipe (16 februarie).

LUPTĂTORII NOȘTRI IN 
DIFICULTATE-..

Cea mai importantă modificare 
constă in reducerea timpului de 
luptă de la 15 minute la 12 mi
nute, astfel împărțite: prima repri
ză: 5 minute de luptă in picioare, 
2 reprize de cite 2 minute de iuptă 
la parter și in sflrșit ultima repri
ză de 3 minute de luptă din picioa
re. Reducîndu-se timpul de luptă 
întrecerea trebuie să capete un ca
racter mai dinamic, cu atît mai 
mult cu cît greutatea specifică a 
întrecerii cade acum pe reprizele 
de luptă în picioare. Esențial și 
poate cel mai revoluționar în a- 
ctastă modificare a regulamentu
lui este faptul că — spre deosebire 
de trecut — luptătorul care se află 
în poziție de apărare în repriza de 
parter se poate ridica in picioare 
și continua astfel lupta pînă la 
sfîrșitul perioadei respective.

O problemă pe care o va lămuri 
desigur textul regulamentului este 
acesta: cînd și cum va putea lup
tătorul aflat in poziție de apărare 
în reprizele de parter să se ridice 
în picioare? Se va putea ridica 
cînd va fi doar atins de adversar 
(cum prevedea vechiul regulament 
pentru reprizele de luptă în pi
cioare) sau va putea să se scoale 
numai cu ajutorul unei acțiuni teh
nice? După părerea noastră cel de 
al doilea caz ar corespunde spiri
tului luptei.

ELIMINAREA, LA 6 PUNCTE 
RELE

Eliminarea din concurs se va 
face de aci înainte la 6 puncte 
rele și nu la 5 ca pînă acum. A- 
cec. 'a se datorește faptului că a 
fos- introdus meciul nul, ficare din 
cei doi adversari primind — în 
acest caz — cite două puncte rele. 
(Deci 3 punct© rele pentru înfrîn- 
gere, 2 pentru meci nul, 1 pentru 
vie orie la puncte și 0 puncte rele 
pe ru victorie la tuș). Fără îndo
ială. se va acorda meci egal numai 
tn cazul în care pe foaia de arbitraj 

INTÎLNIREA R. P. R.-R. CEHOSLOVACĂ

nu vor exista puncte pentru acțiuni 
tehnice și cînd cei doi luptători 
vor marca o combativitate egală, 
cînd deci nu se va putea stabili 
o superioritate de o parte sau de 
alta. O precizare: cînd un luptător 
primește un punct tehnic, nu va 
mai putea fi acordat și un punct 
pentru combativitate în restul în- 
tîlnirii-

In ce privește avertismentele s-a 
stabilit că pentru descalificarea u- 
nui luptător (după al treilea aver
tisment) nu mai este nevoie de a- 
probarea tuturor arbitrilor de 
margine, ci a majorității. In 
sîîrșit o ultimă precizare: în 
caz că un luptător se va 
afla într-o poziție periculoasă 
(în pod) arbitrul de centru este o- 
bligat să numere cinci secunde, 
după care arbitrii de margine vor 
trece pe foile lor 3 puncte luptă
torului superior. Sub 5 secunde se 
consideră numai trecere prin pod 
și se va acorda 2 puncte.

Pentru alte probleme vom reveni 
cînd van avea amănuntele nece
sare.

I. ȘEINESCU

sportului sovietic
de seamă victorii ale sportului 
sovietic au fost obținute la Jocu
rile Olimpice de iarnă din Italia 
și la Olimpiada de vară de la 
Melbourne. Principala luptă in 
cadrul Olimpiadei, scrie in conti
nuare autorul articolului, s-a dat 
între echipele Ufi.S.S. șt S.U.A. 
Această luptă a fost insă cinsti
tă, prietenească, străină de inte
rese r ostile așa cum ar fi vrut-o 
cei cărora nu le erau pe plac i- 
dealurile olimpice.

Comeniind rezultatele Jocurilor 
Olimpice — se scrie in articol — 
presa străină a remarcat ercep- 
ționalal succes al sportivilor so
vietici numind Uniunea Sovieti
că — Țara campioană. Multe 
ziare au arătat că aceste succese 
nu sini întimplătoare ci se înca
drează in drumul de pace și pro
gres pe care merge Uniunea So
vietică.

A 16-a ediție a Olimpiadei 
— scrie Pesliak — va intra in 
istoria sportului drept cea mai 
grandioasă competiție sportivă In
ternațională, ca o măreață intîlni- 
re prietenească intre sportivii din 
lumea întreagă. Se știe, că Olim
piada s-a desfășurat intr-o perioa
dă de agravare a situației inter
naționale. Cercurile react onare 
au căutat să folosească evenimen
tele din Egipt și Ungaria pentru 
a submina Jocurile Olimpice. Dar 
dorința fierbinle a sportivilor de 
a trăi in pace și prietenie a deju
cat aceste irdentil. Spiritul prie
teniei sincere a domnit nu nu
mai în salut olimpic d fi pe te
renuri sportive**.

f Agerpres)

Marele an al
Sub titlul „Marele an al spor

tului sovietic" ziarul „Izvestia" 
publică un articol al locțiitorului 
președintelui Comitetului unional 
pentru cultură fizică și sport, M, 
Pesliak. In articol se scrie: 
„Anul care a trecut a însemnat o 
creștere simțitoare a măiestriei 
sportivilor sovietici care au stabi
lit un mare număr de noi recor
duri mondiale, europene și unio
nale. In cursul anului 1956 Uniu
nea Sovietică a fost vizitată de 
delegații sportive din 46 de țări, 
in timp ce sportivii sovietici aa 
concurat în 36 de țări. Cele mai

Campionatele morofiale feminine 
de handbal de sala

La 8 ianuarie a avut loc la 
Basel o ședință a federației inter
naționale de handbal. Gu acest 
prilej s-a stabilit ca întrecerile 
campionatelor mondiale feminine 
de handbal de sală să se desfășoa
re anul acesta între 14 și 21 iulie 
la Belgrad. La competiție și-au 
anunțat participarea echipele Da
nemarcei, Franței, Austriei. R.P. 
Ungare, R.P.R.; Suediei, R. Cehos
lovace, formația unită a Germaniei 
și R.P.F. Iugoslavia. De oarece la 
întreceri participă 9 echipe s-a 
stabilit ca o echipă să fie e- 
liminată în preliminarii urmînd 
ca în turneul final să-și dispute 
victoria 8 echipe.

(Ager preș)

La plecarea cicliștilor noștri

Echipa R.P.R. pentru .Turul Egiptului" fotografiată la aero
gara Băneasa. De la stingă la dreapta: C. Dumitrescu. C. Tudose. 
C. Sandru, A. Șelaru și St. Porec eanu.

(Foto: I. Mihăică)

Un alt loc de desfășurare 
pentru campionatul montfiaJ 
de hochei al echipelor 

din grupa B?
După cum s-a mai anunțat. Fe

derația internațională de hochei 
pe gheață a încredințat organiza
rea campionatelor mondiale pe 
anul 1957, Uniunii Sovietice (pen
tru echipele din grupa A) și Iu
goslaviei (pentru echipele dki 

grupa B). Astfel, s-a fixat ca aces
te întreceri sâ aibă loc la sfîrșitul 
lunii februarie și la începutul lu
nii martie, la .Moscova și — res
pectiv — la Belgrad.

In ce privește campionatul echi
pelor de categoria A care vor a- 
vea loc la Moscova, se anunță 
că la această competiție s-a în
scris și Suedia, care nu de mult 
anunțase că nu va participa la 
campionate.

Cu privire la campionatul echi
pelor din grupa B, nu s© știe încă 
în mod sigur dacă întrecerile vor 
avea loc la Belgrad. Forurile iu
goslave au cerut intr-adevăr orga
nizarea unei competiții interna
ționale cu prilejul căreia să fie 

inaugurat patinoarul artificial. Fe
derația internațională — ca urma
re a acestei cereri — a desemnat 
orașul Belgrad drept gazdă a 
campionatelor mondiale pentru 
echipele de categoria B. Federația 
iugoslavă a anunțat însă că nu 
va putea organiza campionatele 

motivînd că în perioada fixată pen
tru întreceri, temperatura nu este 
favorabilă, și ca atare, meciurile 
nu se pot desfășura în cele mal 
bune condițiiuii. Este deci posibil 
să fi© schimbate atît data cit și 
locul desfășurării campionatului 
pentru echipele din grupa B.

spre Egipt
Soarele unei dimineți splendide 

poleia marți aerodromul Băneasa, 
O zi cum numai în munți poți în- 
tîlni, acum, în miez de iarnă.

— Ce vreme minunată, reflectă 
antrenorul I.' Gociman, stînd de 
vorbă, în holul aerogării, cu cei
lalți membri ai delegației romîne 
pentru „Turul Egiptului".

— Păcat că nu a vrut să fie la 
fel și în timpul pregătirii noastre, 
a completat celălalt antrenor al 
lotului, N. Voicu.

— Probabil că nu-l place ciclis
mul, a încercat o glumă Călin Tu
dose, în al cărui glas emoția a- 
bia putea fi stăpînită.

— O să ne străduim să refacem 
acest handicap, de-a lungul eta -. 
pelor, a subliniat încrezător și op
timist ca întotdeauna experimen
tatul ciclist C. Sandru, căpitanul 
echipei.

— Și cred că vom reuși, a a- 
dăugat C. Dumitrescu.

— Ce te iace să crezi asta? am 
intervenit noi.

— Deși am rulat deseori pe la- 
poviță. vînt, frig sau ceață, avem 
cu toții, după cum vedeți, o să
nătate perfectă, moralul ne este ro
bust, așa că..'

— O să avem de furcă, pronos
tica studentul Poreceanu, căci ci
cliștii polonezi, cei din R.D.G., tn 
frunte cu Schur și Tuelier, care au 
mers foarte bine la Olimpiadă, și 
aiți concurenți se află de mai 
multe zile în Egipt, unde se antre
nează pe traseul cursei.

Un singur sportiv stă ceva mal 
retras și ascultă doar. E mezinul 
echipei. Aurel Șelaru, zgi-rcit la 
vorbă ca de obicei.

— Ce ne poți spune, acum, îna
intea plecării ?

— împreună cu Poreceanti și 
Tudose sînt și eu debutant și, deci, 
foarte emoționat. Atît pot spune. 
Restul las să-l spună telegramele 
agențiilor die presă care, nădăj - 
duiesc, vă vor a-duce vești onora
bile despre comportarea noastră.

In timp ce alergătorii suprave - 
gheau Îmbarcarea bicicletelor (noi- 
nouțe) am schimbat cîteva cu
vinte cu tov. Ion Balaș, vice
președinte al C.C.F.S., conducă - 
torui delegației, care ne-a spus : 
„Participarea la Turul Egiptului 
va fi și amil acesta iwi serios an
trenament în vederea noului sezon 
competițional și, totodată, o fruc
tuoasă experiență pentru trei din
tre cicliștii noștri tineri, debu- 
tanți într-o astfel de competiție".

Strîngeri de mînă, îmbrățișări, 
urări de bine. Și, în timp ce „pa - 
sărea de fier" se urnea din lec, 
lingă noi, o fetiță de vreo 6 ani
șori, fluturtnd mînuța, striga de 
zor : „la revedere tăticule, drum 
bun și mult succes la toți ci - 
cliștii...".

Era fata căpitanului echipei, C. 
Sandru.

EM. I.

(urmare din pag. 1)

prezentată de majoritatea celor 
prezenți la București la care se 
vor adăuga Andreadis, actual - 
mente aflat la Bombay ca antre
nor, și Tereba reținut la Praga 
pentru o ușoară intervenție chirur
gicală. Un pronostic ? Tokar ni-l 
dă cu promptitudine. „Berczik — 
pentru că i-am încercat forțele ju- 
cind cu el — și Angelica, pentru 
că... o cunoaștem cu toții".

Jucătorii belgieni, soții Roland 
sînt foarte entuziasmați că au o- 
Cazia să ne viziteze, Rominia fiind 
Una dintre puținele țări europene 
unde nu concuraseră pînă acum. 
Această pereche simpatică, vine 
îa noi cu o carte de vizită destul 
de recomandabilă : de cinci ori 
campioană a Belgiei la dubli» 
mixt și numeroase alte titluri na
ționale printre care și cele de la 
simplu. Cele mai bune rezultate 
internaționale ? Georges: victoria 
asupra lui Bergman la Wembley în 
1953. Ghislaine: învingătoarea Un
dei Wertl, într-un meci interechioe 

’(Belgia 1954). Dar toate aceste 
date suficient de consistente ne-a-u 
fost relatate cu multă ușurință și 
într-un timp record. Motivul? De- 
formația profesională a unuia din
tre interlocutorii noștri și anume 
Georges Roland care este redac
torul de specialitate la „Les 
Sports".

Pentru jucătorii bulgari și oa
recum și pentru cei jugoslavi ac

tuala ediție a campionatelor in
ternaționale de la București con
stituie un veritabil examen de 
maturitate. „Dacă vom trece cu 
bine examenul, ne-a declarat bul
garul Popov, avem cele mai multe 
șanse să mergem la Stockholm*.

George Senicear, unul dintre 
conducătorii delegației jugoslave 
ne-a declarat că tenisul de masă 
jugoslav va fi reprezentat la com
petiția ce va începe mîine de 
multe elemente tinere. Ele au co
respuns în ultimele concursuri de 
verificare și speră că vor confir
ma valoarea loc și în Capitala Ro- 
mîniei.

Paul Ioanidis, președintele fede
rației de specialitate din Grecia, 
ne-a mărturisit vădit emoționat că 
este foarte bucuros de a se afla 
In țara noastră ai cărei jucători de 
tenis de masă sînt apreciați în lu
mea întreagă.

Sperăm că întrecerile Ia care va 
asista vor fi o satisfacție pentru 
acest pasionat al tenisului de masă 
și totodată o confirmare a elo
gioaselor aprecieri pe care Ie-a a- 
dresat sportivilor romîni.

GHIDUL SPECTATORULUI 
PROGRAMUL DIN SALA FLO- 

REASCA
Azi. Ora 17: Festivitatea de deschi

dere; 17.36: Intîlnirea dintre repre
zentativele feminine ale R. P. Ro
mine (Angelica Rozeanu, Ella Zeller, 
rez. Marla Golopența) si R. Ceho
slovacă (Kveta Hruskova, Vendula 
Svarcova. rez. Eliska Krejkova); 
18.36: Intîlnirea dintre selecționatele 
masculine ale R.P. Romîne (Harasz- 
tosi, Gantner, Reiter, rez. Pesch) și 

H. CehosJorac* (SUpek, Tokar. Vyh- 
nanosnkB.

MUae. Prima Q a campionatelor 
internaționale.

Oca M6-13: Turul I la probele de 
simplu; 143»-22: Turul I și n la »lm- 
plurt și turul I la dublu bărbați.

LOTURILE STRAINS PARTICIPAN
TS

Belgia: Ghislaine Roland. Georges 
Roland; R.P. Bstgaria: Nsdejda Iva
nova. Mihail Karanecev, Vladimir 
Popov, Stefan Sivacev; B. Ceho
slovacă: Kveta Hruskova. Eliska Krej
kova. Vendula Svarcova. Lurfevrc 
Vlhnanovskt. Ladislav Stipek. Fran
tisek Tokar, Vaclav Ostravicky, Ka
rol Kebza, Rudolf Mikes; R. P. Chi
nezi: Sun Mei in, E Pei tiun. Tziu 
Tjun Lui. Van Ciuan iao. Tzian Sun 
nin. Fu Tzi fan. Tjuan Tia fu, Hu 
Bin ciuan. Van Si tian: Egipt: Khadiga 
Abou Hait, Fawkla El Chiati. Nabil 
Abd Elahay. Hassan Abou Heil: Gre
cia: Constantin Karanikolas, Stavros 
Plakantonakis; R. P. F. Iugoslavia: 
Margita Covic. Dinka, Nikolic. Ale
ksander Grujic, Radivoje Hudec, 
Zeljko Hrbud. Vojislav Markovic, 
Zdenko Uzorlnac.

In lotul maghiar, care «te aștep
tat să sosească astăzi sau mîine, sînt 
anunțați — în afară de Berczik aflat 
la noi— următorii: Ilona Kerekes, 
Olivia Mosoczi, Sara Mathe, Elaner 
Gyetvei, Zoltan Bubony, Sandor 
Semsel, Miklos Peterffl.

Țara noastră va fi reprezentată 
de un lot numeros (aproximativ 56 
sportivi) în frunte cu membrii echi
pelor naționale.

bilete

pentru întîlnlrile din cursul di
mineții zilelor de vineri, sîmbătă 
șl duminică din cadrul Campionatelor 
internaționale, se vor vinde, în zilele 
respective, numai ia casele de bilete 
ale sălii Floreasca.

• La Dilsseidorf (R.F.G.) echipa 
de hochei pe gheață Dinamo Berlin 
(R.D.G.) a obținut o frumoasă victo
rie tnuecînd cu S-3' echipa B. G. 
DOsseldorf.

• Reprezentativa de hochei pe 
gheață a Uniunii Sovietice a susținut 
cel de al treilea meci la Bratislava, 
unde a întîlnit echipa Slovan Bra
tislava. Oaspeții au învins cu scorul 
de 6-2 (3-6. 2-1, 1-1). Au inserts: Ale
xandrov, Bobrov, Bahiei, Tregubov
și Șuvalov pentru învingători și 
Starși y Mlhl pentru Slovan.
• Reprezentativa de hochei pe 

gheață • Cehoslovaciei care se află 
Iu turneu în R.F. Germană a susți
nut primul meci îa compania echi
pei Fussen, obținînd victoria eu sco
rul de 4-5 (6-1, 4-2, 2-2». Pentru în
vingători aa înscris: Vlach, Varton, 
Pantucek, Pokorny și Pospișil.
• La Jesenița în Iugoslavia s-a 

desfășurat meciul de hochei pe 
gheață dintre echipele Spartak Kra- 
lovo Pole (Cehoslovacia) și echipa 
locală. Oaspeții au obținut victoria 
cu scorul de 19-1.
• Reprezentativa de box a 8.1. 

Germane susține in luna februarie 
două întîlniri Internaționale: la 16 
februarie cu selecționata R.P. Po
lone, iar ta 15 februarie ca echipa 
Uniunii Sovietice. Ambele întîlniri 
vor avea loc în R.F. Germană.
• întrecerile de tenis pentru „Cu

pa” oferită de Suedia se apropie de 
sfirșit: in semifinală. Suedia a în
vins Belgia cu 4-1 calificindu-se pen
tru finală unde va întîlni între 18 ți 
26 ianuarie echipa Franței.
• Cunoscuțli patinatori maghiari, 

frații Nagy, vor participa la campio
natele mondial» de patinaj artistic 
care se vor desfășura între 26 fe
bruarie și 2 martie la Spring Colo
rado (S.U.A.)
• Reprezentativele masculine și fe

minine de baschet ale Iugoslaviei au 
plecat în R.P. Chineză, unde vor 
întreprinde un lung turneu.

• Echipa engleză de hochei pe 
gheață Harriagay Racers și-a început 
turneul în R. Cehoslovacă jucind în 
localitatea Olomouc cu selecționata 
de tineret a R. Cehoslovace. Hoche- 
IștU oaspeți au obținut victoria cu 
scorni de 4-2 (1-1; 2-6; 1-1).

• Duminică la Sofia a avut loc des
chiderea oriclală n sezonului sportiv 
de iarnă. In parcul Libertății s-a 
desfășurat cu acest prilej primul con
curs de schi în timp ce pe terenul 
amenajat în micul stadion de jocuri 
sportive a avut Ioc prima intîlnlre 
de hochei pe gheață. Au jucat două 
echipe selecționate din Sofia, victoria 
revenind echipei A cu scorul de 11-2.

• La 6 ianuarie Dukla Praga a 
întîlnit — in revanșă — o echipă se
lecționată a orașului Cairo alcătuită 
din jucători de la cluburile Arsenal, 
Zamalek șl Frontier Guard. Meciul 
s-a încheiat cu scorul de 3-2 (2-1) în 
favoarea fotbaliștilor egipteni.

• Cu prilejul unul concurs atletic 
în sală, desfășurat duminică la Poz
nan, sportivul polonez Skupay • sta
bilit un nou record al R.P. Polone 
în proba de săritură in înălțime pe 
teren acoperit trecînd ștacheta înăl
țau la 1,95 m.

• La 9 februarie va începe în ca
pitala R. Cehoslovace competiția de 
handbal redus dotată eu „Marele 
premiu al orașului P/tiga”. La acest 
concurs au fost Invitate echipele 

masculine ele orașelor Paris, Copen
haga șl Budapesta.
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