
CANDIDAȚII F. D. P. 
LA SFAT CU ALEGATORII

In sala cantinei uzmelor „Tudor Vladimirescu' a avut loc In 
ziua de 13 ianuarie 1957 întilnirea alegătorilor din circumscripția 
electorală „N. Bălcescu" din Capitală cu candidatul lor Iordan La
găr strungar fruntaș la uzinele .Clement Gottwald".

(Foto: Gh„ Vințilă)
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In campionatele internaționale de tenis de masă

Patru locuri intii pentru reprezentanții noștri
Elia Zeller a ietrecut-o pentru prima oară pe Angelica Rozeanu

lntr-o sală împodobită sărbăto
rește, cîteva sute de oameni se 
adună, își primesc cu aplauze can
didatul și apoi incep discuțiile... 
Iată un fapt care de cîteva zile 
a devenit obișnuit, fără ca prin 
aceasta să-și piardă ceva din sem

nificație. Se întîlnesc alegătorii 
cu oamenii cărora le-au acordat 
încrederea, propunîmdu-i drept 
candidați ai F.D.P. în apropiatele 
alegeri de deputați în Marea 
Adunare Națională.

Scriitorul Demostene Botez, can
didat al F.D.P. în circumscripția 
electorală „Casa Scînteii” a stat 
de vorbă cu muncitorii uriașului 

combinat al tipăriturilor; în alt ca
păt al țării,inginerul agronom Baj- 
ko Sandor s-a întîlnit cu alegăto
rii din satul Soiocna, raionul Sin- 
giorgiul de Pădure ; muncitorii de
poului și stației C.F.R. Dornești, 
din nordul țării, s-au sfătuit cu 
candidatul lor, tov- Ene țurcanu, 
membru al C.C. al P.M.R., prim 
secretar al Comitetului regional 
P.M.R. Suceava, la fel cum, cu ci- 
teva sute de kilometri mai ia sud, 
țăranii muncitori din comuna Ște
fan cel Mare au petrecut cîteva 
ore de rodnice discuții alături de 
candidatul lor, Marin Comșa, mun-

cltor ceferist la depoul Fetești. In 
localități diferite, situate deseori 
la mari distanțe una de alta, s-au 
întilnit oameni care au discutat 
probleme practice, concrete, legate 
de viața locurilor respective. Asis- 
tînd la sfatul lor, văzind sirguința 
fiecărui vorbitor de a înfățișa cit 
mai cuprinzător victoriile din ul
timii ani, de a vorbi deschis des
pre lipsuri încă existente sau des
pre cerințe juste, auzind cuvintele 
atît de apropiate sufletului oa
menilor prin care caniidații F-D.P. 
răspund alegătorilor, capeți o ima
gine concretă a largului caracter 
democratic al alegerilor, a uni
tății depline între partid, guvern 
și popor in lupta pentru socialism. 
Iar cind vreun alegător trecut de 
prima tinerețe vorbește in aceste 
adunări despre întrunirile electo
rale ale răposatelor partide „isfo- 

înecate intr-un potop de 
sforăitoare, de promisiuni 
a doua zi, de țuică șl do- 
pătrunzi și mai bine deo-

rice', 
vorbe 
uitate 
mege,
sebirea fundamentală dintre pseu- 
dodemocrația burgheză și adevă
ratul democratism al orindturii 
noastre de azi. In care masele 
largi, muncitoare, au cirvintul ho
tă rîtor.

Cortina a căzut și peste această 
ediție a campionatelor internațio
nale, competiție care sperăm să de
vină tot mai interesantă, cu parti
cipare din ce în ce mai numeroa
să și mai valoroasă, care să reia cu 
deplin succes firul memorabilelor 
întreceri ale campionatelor mondia
le din 1953. De-a lungul a trei zile 
încheiate, de dimineață și pină 
seara, am trăit uneori la înaltă 
tensiune, momente de mare satis
facție sportivă. Muke au fost cli
pele în care exploziile de entuzi
asm ale celor aproape 4.0» de, pa
sionați ai acestui sp0rt. au făcut 
să răsune sala Floreasca. Nu vom 
uita atit de repede nici una din 
evoluțiile pline de spectaculozitate, 
ale valorosului jucător cehoslovac 
Ladislav Stipek, tenacitatea Și per
fecția jocului de apărare al ciști- 
gătorului probei masculine. Zoltan 
Berczik, surpriza pe care a pro
dus-o—și nu numai ca rezultat— 
Ella Zeller, prima jucătoare de la 
noi care după mai bine de 10 ani 
obține o vctorie asupra multiplei 
campioane mondiale. Angelica Ro
zeanu.

Satisiactia noastră este cu atît 
mai mare, cu cit aceste momente 
de sport la înalt nîveî au coincis 
și cu numeroase victorii rominești 
Reprezentanții noștri au fost pre
zent i în patru din cele cinci finale 
ale campionatelor și in tot atkea 
au biruit
O TRECERE IN REVISTA A PRO
TAGONIȘTILOR $1 A ÎNVINGĂ

TORILOR—
Simplu femei : EHa Zeller.
Favoritele probei. Angelica Ro

zeanu și Ella Zeller, au confirmat

face încălzirea înaintea finalei 
nouă, deplină satisfacție

Perechea Gantner-Reifer 
care rte-a adus, șl lor și

BUCUREȘTIUL S
Ieri

Cei care privesc astăzi cu ade
vărată admirație minunatul tablou 
al sportului bucureștean, ar rămi- 
ne, poate, surprinși aflînd că, in 
urmă cu cîteva decenii, burghezia 
se fălea pe toate drumurile cu 
dezvoltarea activității sportive din 
București. ,,Bucureștiul este un ma
re centru sportiv” — declarau 
plini de emfază conducătorii spor
tului din trecut.

Cum se prezenta, de fapt, „pu
ternicul centru sportiv” București? 
Pentru respectul adevărului trebuie 
să amintim că, spre deosebire de 
celelalte orașe ale țării, Bucureș
tiul găzduia și o oarecare activita
te sportivă. Aveau nevoie de a- 
ceasta conducătorii burghezi și 
pentru reclamă dar mai ales pentru 
profituri. Așa au început să se 
practice în București fotbalul și 
boxul profesionist cărora li s-au a- 
dăugat cîteva echipe de rugbi, un 
număr destul de redus de atleți și 
cicliști... Aceasta era însă doar o 
spoială. în cele aproximativ 50 
cluburi sportive activau numai cî
teva mii de oameni. Printre ei 
mulți feciori de bani gata, adepfi 
ai sporturilor ,,nobile": tenisul, 
tnotqciclismul, călăria. Ceilalți, 
muncitorii, făceau sport cu prețul 
unor adevărate sacrificii. Existau. 
in București și cîteva baze spor
tive, dar ' spectatorii bucureșteni 
își amintesc că, pe atunci, nu 
aveau de ales între prea multe 
competiții. Programarea celor cî
teva întreceri nu crea spectatori
lor o dilemă. Ori fotbal pe 
'A.N.E.F. sau VENUS ori meci de 
rugbi pe FEDERAȚIE!...

Iată, sumar prezentat, Bttcttreș- 
tiul sportiv de altă dată, „puterni
cul centru sportiv” — mîndria re
gimului burghezo moșieresc.

poziția lor de capi de serie pe ta
bloul probei, disputîndu-și finala. 
Pentru a ajunge in finală, însă, a- 
mindouă au avut de suportat asal
tul unor jucătoare cunoscute, oare 
n-au precupețit eforturile pentru a 
cîștiga măcar un set în fața renu
mitelor jucătoare romînce. Angeli
ca Rozeanu a trecut cu ușurință 
de maghiara Mosoczi (3—0), dar 
în semifinală a fost obiectul ofen
sivei viguroase a primei jucătoare 
chineze. Sun-Mei-in, meci in care 
Angelica Rozeanu și-a învins ad
versara. scoțind-o din mină pr»i- 
tr-o răbdătoare și ermetică apăra
re. dind dovada marei sale experi
ențe de concurs. După oe a în- 
v»»s-o pe Krejcova, Ella Zeller s-a 
întănit îa semifinală cu rutinata 
llona Kerekes, care cu un meci 
înainte depășise cu destulă ușu
rință pe Svarcova (3—1). Indiscu
tabil că duminică, la proba de sim
plu, Ella Zeller a lost în vervă. 
Jucind degajat, în fața unei adver
sare la care pierduse regulat, ea 
a trecut repede și de această pie
dică tn drumul spre finală. Aci, în 
fața Angelicii Rozeanu. a început 
tare, cu atacuri hotărîtoare si. mai 
ales, cu o apărare -rem de 
atentă și promptă. De la î-Keput 
s-a văzut că Ella Zeiler este pusă 
pe fapte mari, că este decisă să 
înregistreze o victorie surprinză
toare, de mare răsunet. Și a reușit. 
Pentru jocul prestat, câștigătoarea 
merită toate laudele. Ea va trebui 
să depună aceleași eforturi pentru 
confirmarea acestui rezultat și în 
fața altor jucătoare cu renume 
mondial. Infringerea Angelicii Ro
zeanu 
chip.
cauză

-Tr-

acoperit Floreasca. 
Dinamo, Poligonul

poate fi comentata in fel și 
Noi credem că principala 
a acestui rezultat defavora-

prezentat, Bucu- 
de astăzi. Bucu- 
drag — adevărat 
in plină dezvol-

(continuare In pag. a 8-a)

unor per- 
Sportivii 

la zeci și

acum 
Ce-

Stadionul „23 August” una dintre marile construcții sportive 
realisate in anii regimului nostru găzduiește — eu prilejul fie
cărei competiții — aproape UMM de oasteuL

frumoasele for 
noua 
după 
astă-

si>

Sportivii noștri 
au creat tra
diția ca la fieca
re , hotar de an 
să treacă în re
vistă succesele
realizate. Au făcut-o sportivii 
bucureșteni și in acest an. Și, în 
popasul prilejuit de sosirea nou
lui an, oamenii au privit cu drag 
spre marile și 
victorii sportive, obținute . in 
și luminoasa viața făurită 
23 August 1944. Cum arată 
zi Bucureștiul sportiv ?

întreaga Capitală este 
împînzită de baze sportive, 

tățenii Bucureștiului se mindrec 
cu cele 23 baze sportive com
plexe, 38 terenuri de fotbal, 38 
săli de gimnastică, 110 terenuri 
de baschet și volei, 8 poligoane 
de tir și numeroase alte baze 
simple pe care se întîlnesc astăzi 
peste 105.000 de membri ai ce
lor 280 colective sportive și
178 de cercuri
lare. In fiecare 
Bucureștiul cunoaște 
marilor întreceri 
masă. La ’tradiționalele 
participă anual peste 160.000 de 
oameni ai muncii; peste 225.000 
de participanți au fost înregistrați 
numai la ediția de vară a „Spar- 
tachiadei tineretului"; mai bine 
de 111.000 
poartă 
simbol 
laterale. 
6.000 de 
sificarea
mărul sportivilor fruntași și al 
maeștrilor sportului crește de la 
an la an, mărturie a 
formanțe superioare, 
bucureșteni participă 
sute de competiții.

întreaga activitate sportivă a 
Capitalei este sprijinită de peste

800 antrenori pri
cepeți, ca dra
goste de munca. 

Peste 1800 ar
bitri au termi
nat cursurile de 

specializare. Și totuși numărul 
lor se dovedește încă nesatis
făcător față de continua dezvol
tare a activității competițioaale. 
In comisiile pe ramară de sport, 
etc. muncesc cu abnegație mai 
bine de 600 activiști obștești.

In București s-au ridicat. în 
anii regimului puterii populare, 
mărețe construcții sportive: Sta
dionul 23 August, Sala de spor
turi și bazinul 
Parcul 
Tunari,

lată, 
reștiul 
reștiul 

centru 
tare.

ați

bil~ nu o constituie o accentuat! 
scădere de valoare, ci lipsa de ho 
tărîre cu care a acționat în acest 
meci. Nu am văzut-o nici decisă 
pe o apărare fermă, nici pe riposta 
ofensive imediate. Lipsa de hotă- 
rîre In lovituri a cîntărit greu ÎM 
balanța rezultatului.

Rezultate tehnice; semifinale t 
Angelica Rozeanu — Sun-Mei-ia 
3—1 (— 12, 13, 9,5), Ella Zeller — 
Ilona Kerekes 3—0 (14, 11, 7,),
finala : Ella Zeller — Angelica Ro
zeanu 3—0 (9, 14, 15».

Simplu bărbați : Zoltan Berczik
S-au realizat pe parcurs nume

roase surprize, chiar din primele 
tururi (eliminările lui Gantner, Van 
Ciuan iao) și apoi în semifinală, 
cînd Stipek a pierdut de puțin la 
Peterffi. De altfel, trebuie spus că 
jucătorii unguri s-au prezentat bine 
Ia simplu, finala desfășurîndu-se 
între Benczik și Peterffi. Titlul de 
campion internațional a revenit, 
așa cum era de așteptat, lui Berc
zik care s-a dovedit din nou pose- 
sorul unui stil incomod pentru ori
ce adversar. AI doilea finalist, Pe
terffi, cu un stil economic, are me
ritul unei victorii la limită asupra 
lui Stipek și a unei rezistențe ono
rabile în fața lui Berczik. Dintre 
jucătorii romini menționăm, pe Ha- 
rasztosi prin victoriile obțwiuta

sporfive și 
sportive șco- 

anotimp, 
freamătul 

sportive de 
crosuri

de tineri și tinere 
astăzi insigna G.M.A. — 
al unei pregătiri multi- 

In acești ani, aproape 
sportivi au obfinut cla
ia diferite ramuri; nu-

sportiv 
etc.
sumar 

sportiv 
nostru 

sportiv
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i TURNEUL FIFA— JUNIORI 

VA ÎNCEPE LA 14 APRILIE
Anul acesta, cum am anun

țat, Turneul FIFA pentru ju
niori se va desfășura în Spa
nia, în patru serii a 4 echipe, 
sub egida Uniunii Europene de 
Fotbal Asociație (U.E.F.A.).

Inttlnirile din cadrul seriilor 
se vor disputa între 14 și 18 
aprilie. Cîștâgătorii seriilor se 
vor întilni între ei în semi
finale, după următorul pro
gram: câștigătorul seriei A-cîș. 
tigătorul seriei B și cîștigăto- 
rul seriei C-ciștigătorul seriei 
D. învingătorii vor disputa fi
nala competiției și vor desem
na, astfel, echipa cea mai bună 
a Turneului, s-ar putea spune 
echipa campioană a Europei la 
juniori.



ÎNSEMNĂRI Șl AMINTIRI DESPRE SPORTUL
O POVESTE CARE ÎNCEPE CU 

UN PICTOR ENGLEZ...

Cum de s-a pripășit un pictor, 
englez în străvechea așezare 
ardelenească —-în urmă cu 

aproape jumătate de veac — nu-și 
amintește nimeni. Anii i-au dat ui
tării pînă și numele. Numele, dar 
nu și năzdrăvanele-i „curse” cu o 
minge rotundă, făcute în diminea
ța unei zile din toamna anului 
1911. Așa s-a „născut” fotbalul 
băimărean in orașul care se pre
gătea să-și sărbătorească cea de a 
575-a aniversare”...

Mi-am întrerupt povestitorii: an
trenorul de schi Vasile Ghita, atle
tul Ferdinand Moscovici, arbitrul 
'Aurel Man și ceilalți „veterani” ai 
sportului băimărean.

— Acesta a fost și începutul 
unei activități sportive organizate?

Oamenii riu mi-au răspuns ime
diat. Au întors cu răbdare noi file 
din istoria nescrisă, dar bine păs
trată în amintirea lor, a sportului 
din Baia Mare a anilor trecuți...

„A trebuit' să mai treacă un de
ceniu pînă cînd , prin 1921—1922. 
a fost înființată prima echipă de 
fotbal: „Clubul sportiv Baia Mare”. 
După un alt deceniu, nimeni na 
'mai rostea numele pictorului en
glez. Fotbalul era dc-acum legat de 
un alt nume: N. STEISSER, direc
torul uzinelor chimice PII ONIX”.

Oarecum surprins, îmi întreb in
terlocutorii: — De ce? VFeisser în
ființase echipa ? El o sprijinea ?

I ...Alte file 1 Amintiri... fapte !_ 
Weisser avea nevoie de reclamă.

Cine putea să facă cunoscut nume
le uzinei mai bine decit o echipă 
de fotbal ? Și, apoi, nu cu o echi-

„.Zeci ăe mii de tineri practică jo: balul dar și 
humeroase alte sporturi, spre bucuria 
ruior" care sint aricind gaia să le 

a/utor.

de fotbal realizaseră cea mai 
bună reclamă și Malaxa, Aușnit, 
Neuman ?... A făcut Weisser și un 
teren de fotbal, nivelat cu substan
țe chimice, cu totul impropriu pen
tru practicarea sportului. Dar, ce, 
parcă el, directorul VFeisser, tre
buia să aibă grijă de sănătatea Ini 
Ghidai y. Ordosz, Saca Mihai, Au
rel Man. Pjeiijer, Prassler sau a 
celorlalți fotbaliști ?

Cam așa stăteau lucrurile cu fot
balul. Dar cu celelalte sporturi ? 
Oamenii își amintesc, la fel de bi
ne, și despre „dezvoltarea” atle
tismului, voleiului, baschetului etc., 
în anii regimului trecut.

„Erau in toată regiunea — ne 
Spune arbitrul Man Aurel, — vreo 
8—900 de oameni care făceau. 
Intr-un fel sau altul, sport. Spun 
"asia pentru că mulți jucau, de e- 
'xemplu, tenis. Tntilneal la terenul 
'de tenis din Baia Mare toate so
țiile directorilor și inginerilor de 
la direcția C.F.R. și de la uzină. 
'Era un fel de a face sport. Cei mai 
"numeroși erau, desigur fotbaliștii: 
S echipe la Baia Mare, una la Sa- 
iii Mare, una la Cărei... Cițiva ju- 
'cători de polo, o mină de înotă
tori și iot cam atiția schiori; iată 
toată activitatea sportivă din trecut 
la care s-ar putea adăuga doar 
le citeva excursii organizate 
oameni care iubeau drumeția 
munte; foarte puține întilniri 
lupte disputate în săli cu totul 
corespunzătoare.”...

Nu m-am despărțit de cei cîțiva

SPORTUL POPULAR 
Rtg. S-« Ur. 2349
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sportivi și antrenori care răscoli
seră pentru citeva ceasuri „tolba” 
amintirilor. Am plecat împreună 
spre locul unde peste 150 de acti
viști din întreaga regiune se adu
naseră să discute gospodărește 
despre munca lor între hotarele a- 
nului trecut. Acolo, am aflat o aită 
poveste în care este vorba despre.-

O TINĂRA FATA DIN TĂȘNAD 
ȘI MULTI OAMENI INIMOȘI

Otînără fată cn ochii umeziți 
de lacrimi nu-i un lucru cu 
totul neobișnuit mai ales 

cind este vorba despre o sportivă. 
De vină poate să fie... cronome- 
trul care a yners prea repede”, 
ștacheta care a căzut „așa . din 

senin”, o critică 
mai tăioasă și, 
bineînțeles o mică 
decepție sentimen
tală. Atunci, de ce 
nu pof rezista în
demnului de a 
6crie despre tînă
ra fată 
nad, în 
reia am 
aidoma 
gări‘.a-e. bobițe de 
lacrimi ?

Poate pentru că 
ne-a impresionat 
deopotrivă pe .toți 
cei prezenți cu
vintul Măriei An- 
dreica. care, cu 
lacrimi în ochi, 
s-orbea despre „ra
ionul nostru” în 
care sportur nu 
s-a dezvoltat a- 
semenea celorlalte 
raioane ale regiu
nii.

— Vă

din Tăș- 
ochii că- 
întrezărit, 

unor măr-

„veierani- 
dea o rnină de

rugăm 
frumos, veniți și 
ne ajutați- Trimi
teți o comisie să 

ne învețe, să ne arate. Și noi tre
buie să ajungem jruntași—

Vorbele tinerei fete justifică de
sigur întrebarea : De ce oare pun 
oamenii aiita pasiune, atila dra
goste in dezvoltarea sportului ?

Răspunsul l-am găsit tot acolo, 
la sfatul harnicilor activiști spor
tivi ai regiunii Baia Mare. Cum 
să nu-ți fie drag, cum să nu în
cerci un puternic sentiment de 
mîndrie atunci cînd astăzi poți să 
vorbești despre rodnica activitate 
a celor aproape 40.000 de membri 
ai colectivelor sportive, despre ze
cile de terenuri și baze sportive 
de tot felul, despre munca plină de 
roade a colectivelor sportive din 
raioanele Sighet, Vișeu, Satu Mare, 
Cărei, despre succesele fiecăruia 
din cele 240 de colective sporti
ve...

Dar, oamenii cart au vorbit 
despre cei 210.000 de participanți 
Ia Spartachiada de vară, despre 
dezvoltarea tot mai accentuată a 
unor ramuri sportive cum sînt schi
ul, luptele, gimnastica, scrima, te
nisul, voleiul, baschetul, etc., n-au 
uitat să arate deschis că, în plină 
dezvoltare sportul băimărean cu
noaște totuși unele lipsuri. Hand
balul și tirul sînt sporturi mai pu
țin practicate, unele comitete raio
nale C.F.S. (Negrești, Șomcuța) 
muncesc slab, o serie de colective 
sportive au o atitudine pasivă fa
ță de îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin. (Progresul șl Locomotiva 
din Baia Mare, Flamura roșie și 
Recolta din Satu Mare, unele școli 
din Baia Mare și Cărei) etc.

★
_Și, așa, pînă mult peste cum

păna zilei, oamenii m dttgutat, 

au chibzuit cum să muncească 
mai bine pentru ca sucesele lor 
să fie mai multe, mai frumoase, 
far ia sfîrșit, cind, luind cuvintul 
din partea Comitetului pentru Cul
tură Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, tov. Alșo 
Balaș, directorul direcției organi
zatorice. a subliniat faptul că mun
ca activiștilor sportivi din regiu
nea Baia Mare a contribuit la ob
ținerea unor succese deosebit de 
importante, fiecare dintre partici- 
panți a cunoscut, încă odată, mi
nunatul sentiment al datoriei îm
plinite.

★

Povestea cdfe începea cu un 
pictor englez are un sfîrșit. Sfirși- 
tul pe care bătmărenii l-au cunos
cut într-o altă toamnă, după mai 
bine de trei decenii de la năzdră
vanele curse cu mingea de fotbal. 
Povestea în care este vorba despre 
tînăra fată din Tășnad și despre 
acei oameni inimoși nu s-a ter
minat. Cele cîteva însemnări re. 
prezintă doar un scurt popas la în
ceput de drum. Multi, foarte mulți 
anit totdeauna, această povestire 
va continua, va cuprinde noi file 
— frfnturi dip marea carte a vieții 
noastre noi, luminoase.

DAN GIRLE^TEANU

CUPA „16 FEBRUARIE”.
• . * .• »

ari i, i
Ln Capitală tradiționala compe

tiție. dqtată cu cupa „16 Februa
rie" și-a început desfășurarea prin 
programarea partidelor 4?^ Starul „mercurial" pentru alegeri.

intrecerea la 20 
Locomotiva Giu- 
reamenajată. Jo
se vor desfășura

urmind ca pînă la 16 februarie sâ 
se dispute întrecerile ia țoale cele
lalte' discipline. Baschet bal ișffl,' de 
pildă. își încep 
ianuarie in sala 
Iești, care a fost 
curile de baschet 
sistem turneu, tur-retur, între ur
mătoarele reprezentative de asoci
ații : Dinamo, Energia, Progresul, 
CC.A., Știința, Locomotiva, la 
băieți, Știința, Energia, Voința, 
Flamura roșie. Progresul, Locomo
tiva, la fete.

Echipele de volei vor susține 
primele partide la 24 ianuarie, ur- 
mînd să se întreacă sistem turneu, 
numai tur. Meciurile de volei, or
ganizate de colectivul Locomotiva 
Gara de Nord, se dispută tot în 
sala Giulești.

I

Numeroase competiții sportive in cinstea alegerilor
♦

Interesantă este inițiativa luată 
de consiliul central al asociației 
Locomotiva, care va trimite la sa
te, pînă în ajunul alegerilor, echi
pe fruntașe aparținînd colectivelor 
sportive ale asociației, pentru a fa
ce o serie de demonstrații.

Și în alte orașe ale țării ca, de 
pildă, la Timișoara, sportivii se 
vor întrece în cadrul unor compe
tiții atletice (19—20 ianuarie) 
concursuri de handbal în sală (26- 
2" ianuarie) și box (pînă la 26 ianua
rie). Tot astfel, sportivii din C/irj 
se vor întîlni în întreceri de bas
chet, volei, șah, tenis de masă, schi 
și popice (20 ianuarie—2 februarie) 
concursuri de patinaj artistic (pînă 
la 20 ianuarie), schi (1—2 februa
rie) în timp ce la Turda, la bazinul 
acoperit al orașului, vor avea loc, 
concursuri de natație și polo (19- 
20 ianuarie)-

Sportivii cinstesc alegerile de la 
februarie și prin participarea la3 februarie și prin participarea la 

numeroase competiții.
Reamintim că în București, se 

va organiza competiția de tenis de 
masă intitulată „Cupa de iarnă*,  
la care au fost invitate echipele 
tuturor colectivelor sportive din 
Capitală. Tot în Capitala șahiștii 
vor participa la o competiție re
zervată sportivilor de cat. a IlI-a 
și începători, atleții se vor întîlni 
în sala Floreasca în cadruț a două 
concursuri, în timp ce la bazinul 
Floreasca vor avea loc concursuri 
de natație pentru copii și ju
niori, 
concursuri 

Capitala va mai găzdui 
de handbal în sa

lă (băieți și fete), box, lupte, 
" ", scrimă, popice și o 

Re-
gimnastică,
competiție dotată cu „Cupa 
colta" organizată între 10—30 ia
nuarie, de către consiliul orășenesc 
București al asociației Recolta.

)

456 titluri—2.325.000 exemplare
Rolul cărții spor

tive în obținerea 
performanțelor de 
valoare este incon
testabil. De aceea 
nu apare deloc 
surprinzătoare a- 
tenția deosebită a- 
cordată in anii pu
terii populare a- 
cestui sector al 
activității editoria
le. Roadele aces
tor preocupări sînt 
concretizate în ci
fre care, în trecut, 
nici nu puteau 
imaginate. 456 
tluri de lucrări, 
părute într-un 
raj de 2.325.000 
exemplare, iată bi
lanțul cărții spor
tive la sfirșitul a- 
nului 1956. O par
te dintre aceste 
cărți au apărut în 
limbile minorități
lor naționale. Iată 
acum și un element 
de comparație 
cele 63 de titluri 
aoărute într-un ti
raj de 340.000 ex
emplare în anul 1950, întreceau deja de citeva ori bilanțul a... 20 
de ani de activitate editorială sportivă in vremea regimului bur-
ghezo-moșieresc.

Alegerile d’n trecut

Amintirile lui Nea Ghioagă, agent „Sectoral*>

De dala as'.a, gala. Ne-am ho
tărî! să lucrăm „organizat". 
că destul rte-dm chinuit la 

toate alegerile să-l scoatem dipu- 
tat pe „conu Alecu Gură de aur” 
fi pînă la urmă nu ne-am ales de- 
cit Cu 2 kile de țuică, 500 lei și 
cite un cap spart de căciulă ca „su
venir electoral". Anu ăsta schim
băm rinduiala. Lucrăm organizat. 
De-aia ne-am adunat ieri la cir
ciumă cu Gică Mi zi lie, ea să pu
nem punct pe i. Erau de față : 
Gică Măgar eață, Tase Cimitir, l’a- 
sile labă grea. Mânuită Albeață și 
toți Sla'fi „specialiști" în pro
bleme electorale. Măgăreață ăsta 
de-ciad nu l-am mai văzut a a'uns 
om foarte însemnat: șre țapul 
spoți în cinci locuri. Și Cimitir 
e om bun, mi-i vorbă. Și mai ales' 
om ca ‘dare de mînă. Cînd începe 
să dea tn stingă nu se lasă pînă 
nu-i reformează pe toți!

Fină la urmă, după discuții a- 
prinse rău de tot, am stabilit ur-
— _ ~

1. L'na bucată ciomag oe spinare 
50 lei.

2. lina bucată cap spart 150 lei.'
3. L'na bucată mardeală „soe- 

cială' cu internare în spital 300 
lei.

Pentru ziua de votare, zi de 
„vîrf" — tarif dublu. Pentru cu
cuie, pumni și scatoalce n-am fi
xat tariful, acestea urmind să le 
facem noi benevol și de la caz la 
caz—

Pe seară am plecat în delegație 
la „Conu Alecu". Bun băiat nea 
Alecu... Da niște mese... Cîteodată 
da și cu scaunele. Cum ne-a văzut 
ne-a și-ntrebat:

— Mă, băieți, bine-ați venit. Ia 
spuneți, vouă vă place, vinul, țui
ca și prăjiturile?

— Da, coane, sigur că da.
— Ai auzit nevastă?, zice, vezi

încuie 
tu rile

După .tratație" am scos noi ta- 
rifu’ și i l-am dat. L-a studiai 
„conu Alecu” bine și pe urmă zice:

— Bravo, măi fraților, tmi place 
de voi că v-a(i organizat cum tre
buie și-acu lucrați cu acte-n re
gulă. Da țiu să vă spun că adi
neauri a fost pe-aici băieții lui 
Gică Oropsitu și mi-au făcui o c- 
fe-tă mai ieftină. Da' eu tot cu 
voi vreau să fac treabă! Nu de 
alta, dar vă cunosc pe toți băieți 
de nădejde in alegeri, că unde pu

și doctori?

bine țuica, vinul ți prăji- 
c-au venit iar neminuații—

neți voi rr.'na, pune 
pansamentul. De-aia zic. reduceți 
tarifa' că altfel vă reduc după 
suprafața pămintului fi vă bag In 
„carantină".

Am discutat noi ce-am discutai 
și pînă la urmă am făcut redu
ceri; 20% la capete sparte, 35% 
la internare tn spital. Dar după 
ce-am plecat ne-am hoiărtt să fUt- 
crSm mai rar ta capete sparte ți 
ciomege pe spinare ot stnt prost 
încadrate în tarif. Așa aă toată lu
mea face treabă serioasă la cate
goria „una bucată mardeală „spe
cială" cu internare spetei".

Că, deh. odată e votare și dacă 
e, să simtă omul că votează. Ale
gerile poate să înceapă. Noi sintem 
pregătiți...

Nae Ghioagă, agent .ilectoral” 
(P- conf. G. MIHALACHE)

<
(
i
i

CB PRIVIRE LA ACTIVITATEA 
SPORTIVĂ A STBD0UROR

Pentru a pune ac acord for. 
ma de organizare a activității 
sportive din rinduî studenți
lor, cu aceea a asociațiilor stu
dențești, Comitetul pentru Cul
tură Fizică și Sport de pe lin
gă Consiliul de Miniștri a dat 
o decizie prin care Asociația 
pentru Cultură Fizică ți Sport 
Știința își încetează activita
tea ca organizație sportivă in 
cadrul Sindicatului Lucrătorilor 
din Invățămtnt, fu.rrcționî'nd pe 
viitor in cadrul asociațiilor stu
dențești.

Asociația va cuprinde tn ac
tivitatea sa studenții, cadrele 
didactice și personalul admi
nistrativ din instituțiile de ta
va țămînt superior.

Membrii colectivelor sportive 
din cadrul asociației Știința, 
cadrele didactice și persona
lul administrativ di® institu
țiile de învățămînt mediu și e- 
lementar. precum și cel al șco
lilor profesionale din sistemul 
Ministerului învățământului ca
re au făcut parte din asociația 
Știința vor fi încadrați, eei din 
mediul urban la asociația Pro
gresul, iar cei din mediul ru
ral ia asociația Recolta.



Comportarea excelentă a concurenților și organizarea bună au asigurat 
cupelor „Dinamo” și „Flamura roșie” la schi un deosebit succes

CELE MAI BUNE ATLETE 
U SĂRITURI Șl ARUNCĂRI

Poiana Stalin 14 (prin telefon 
ife la trimisul nostru). — Con
cursul de schi „Cupa Dinamo”, 
organizat Ia sfîrșitul săptămînii 
trecute în Poiana Stalin, de către 
asociația Dinamo, s-a bucurat de 
un deosebit succes. Acest lucru 
se referă în primul rînd la orga
nizarea lui, care a corespuns din 
toate punctele de vedere, și în al 
doilea rînd, la faptul că proba de 
slalom uriaș (de altfel, singura 
probă din cadrul acestui concurs) 
a reunit la start toți „așii” schiu
lui nostru. Tn plus, concursul din 
Poiana Stalin a constituit și pri
ma confruntare internațională din 
acest an deoarece la el, au parti
cipat și schiorii asociației Dinamo 
Berlin (R.D.G.), care se află de 
cîtva timp în Poiană, unde se an
trenează împreună cu schiorii ro- 
mîni de la Dinamo. Spre deosebi
re de traseul primei curse oficiale, 
pîrtiile pe care s-au desfășurat în
trecerile din cadrul „Cupei Dina
mo” au fost mai lungi, mai apro
piate de ceea ce se poate numi o 
pîrtie bună. De’ altfel și amenaja
rea excelentă a pîrtiilor a consti
tuit un factor determinant în fru
musețea întrecerilor, deoarece în 
felul acesta s-au pus concurenților 
o serie de probleme de ordin teh
nic, permițîndu-se totodată reali
zarea unei viteze mari. Adăugind

Constantin Enache (Energia) in plin efort.

începe campionatul categoriei A 
la hochei pe gheață

La Miercurea Ciuc La Gheorghieni...
Miercurea Ciuc, 14 (prin tele

fon de la trimisul nostru). — Ho
cheiul este într-adevăr cel mai iu
bit sport la Miercurea Ciuc. Mi-am 
dat seama de acest lucru obser- 
vînd minuțiozitatea cu oare orga
nizatorii au pus la punct ultimele 
amănunte în vederea disputării in 
localitate a întrecerilor din prima 
serie a campionaMhri categoriei 
A. Există însă o singură defici
ență : nu a fost pusă la punct in
stalația de lumină electrică la pa
tinoar, astfel că întrecerile nu se 
vor disputa în nocturnă, ci un joc 
dimineața și celălalt după-amiază.

Parcă și natura a vrut să vină 
în ajutorul iubitorilor de hochei 
din M. Ciuc. De cîteva zile, mercu
rul termometrului nu se ridică 
peste —15° astfel că întreceri', e 
se vor bucura de o gheață bună, 

care va contribui efectiv la calita
tea întrecerilor care vor începe azi 
dimineață.

Așa după cum se știe, anul a- 
cesta întrecerile categoriei A vor 
avea altă desfășurare decît în anit 
trecuți. Cele opt echipe au fost 
împărțite tn două serii, fiecare de 
cîte patru echipe. LJna dintre ela 
se va .desfășura la M. Ciuc iar 
cealaltă, în a:propiere, la Ghe
orghieni. Din flecare se vor cali
fica primele două echipe care vor 
disputa invidiatul titlu de cam
pioană a R.P.R. la hochei pe ghea
ță, în cadrul unui turneu finali.

Recolta M. Ciuc pleacă drept 
mare favorită în întrecerile care 
vor începe tn localitate. Știința 
Cluj și Dinamo Tg. Mureș ar pu
tea să-ț opună o rezistență mai 
serioasă și să candideze deci — 
una dintre ele — pentru locul II 
și implicit pentru calificarea în fi

nală. Iată programul de marți și 
miercuri: marți: Recolta M. Ciuc- 
Blnamo Tg. Mureș; Progresul M. 
Ciuc-ȘMInța Cluj; miercuri: Recol
ta M. Ciuc Progresul M- Ciuc; 
Știința Ctaj-Dinamo Tg Mureș.

D. CALIMACHI 

la aceasta zăpada bună și._ nu
mărul mare de spectatori veniți să 
urmărească această întrecere, ne 
dăm seama mai bine de valoarea 
concursului și de caracterul său 
propagandistic. Ca aspect negativ, 
trebuie să remarcăm din nou ab
sența schiorilor asociațiilor Pro
gresul, Recolta și Locomotiva. Ne 
întrebăm ce se întîmplă cu acești 
schiori care, deși s-au pregătit su
ficient pentru a putea face față 
acestor concursuri, lipsesc nemoti
vat Oare competițiile de acest fel 
nu Ie sînt folositoare pentru vii
toarele întreceri cu caracter repu
blican ? Noi credem că atitudinea 
îor lasă mult de dorit și că este 
timpul să se treacă imediat la 
remedierea ei. Iată acum și cîteva 
aspecte referitoare Ia desfășurarea 
probelor de slalom uriaș.

Cursa băieților a fost așteptată 
cu un interes deosebit datorită va
lorii apropiate a concurenților. Cu 
toate acestea schiori de talia Iui 
I. Coliban, Letcă, Voiculescu, E- 
nache, etc. lipsesc din clasamentul 
primilor zece. Lungimea traseului a 
avut 1400 metri și 35 de porți. Cla
samentul primilor zece are urmă
toarea înfățișare: 1. M. Bîră 
(C.C.A.) 1:27,8: 2. Gh. Cristolo- 
veanu (Dinamo) 1:29,9: 3. Koos 
Manfred (Dinamo Berlin) 1:30,0! 
4. K. Theil (Voința) 1:31,6 J 5.

Gheorghieni 14 (prin telefon 
de la trimisul nostru) — Spre 
bucuria jucătorilor de hochei pre- 
zenți in localitate pentru a-și 
disputa intiietatea în cadrul seriei 
a doua a campionatului republi
can al categoriei A, de cîteva 
zile timpul este favorabil des
fășurării în cele mai bune con
diții a întrecerilor. Constant, 
temperatura aerului variază în
tre minus 5—10 grade, gheața 
puțind fi astfel pregătită în con
diții bune.

In seria din localitate participă 
patru echipe: C.C.A., Energia 
Orașul Staisi, FI. roșie Sighi
șoara și Progresul Gheorghieni. 
Dintre acestea numai primele 
două clasate vor avea posibili
tatea să lupte mai denarre, în 
turneul final, pentru titlul de 
campioană a țării pe anul în 
curs. Apreciind valoarea loturi
lor precum și stadiul lor de 
pregătire, credem că forma
țiile cu cele mai îndreptățite 
pretenții la calificare sînt C.C.A. 
și Energia Orașul Stalin.

Pregătirile sînt aproape în
cheiate și participanții așteaptă 
cu nerăbdare ca tncepînd de 
mîine (N.R. astăzi) să-și măsoa
re forțele. Pentru ca turneul 
să aibă loc în cele mai bure 
condiții s-a ținut o ședință de 
prelucrare a regulamentului cu 
toți jucătorii. Cu această ocazie 
a fost fixat și programul compe
tiției care este următorul: marți 
ora 15 : C.C.A.—Progresul Gheor
ghieni, ora 17: FI. roșie Sighi
șoara—Energia Orașul Stalin ; 
miercuri, ora 15: Energia Orașul 
Stalin—Progresul Gheorghieni, 
ora 17 : C.C.A.—FI. roșie Sighi
șoara ; joi, ora 15: C.C.A.—E- 
nergia Orașul Stalim, ora 17: 
Progresul Gheorghieni—FI. ro
șie Sighișoara. După cum se 
vede partidele nu sînt progra
mate în nocturnă, deoarece nu 
sînt Instalații snec:ale.

ROMEO VILARA

I. Bîrsan (Dinamo) 1:31,81 6.
Herbert Ghnt (Din. Berlin) 1:32,0; 
T. 1. Berindei (Știința) 1:32,2! 8, 
M. Pandrea (C.C.A.) 1:32.91 a L 
Matei (Dinamo) 1:34,3! 10. V. 
Ionescu (Știința) 1:36,6.

Proba de slalom uriaș rezervată 
letelor a fost mult mai interesantă 
decît cea a băieților.

Ea reunea la start și concurentei^ 
de Ia Dinamo Berlin, două schioa
re cu o pregătire excelentă în acest 
domeniu. Tn această situație, sar-: 
cina reprezentantei Casei Centrale 
a Armatei, M. Marotineanu era 
deosebit de grea. Dar odată cu... 
învingerea emoției, Marotineanu 
a reușit și să se claseze pe primul 
loc. Trebuie să remarcăm buna 
comportare a Elenei Epuran care, 
deși insuficient antrenată (se află 
pe munte de cîteva zile) a reușit 
să se claseze pe un meritoriu loc 
patru. Iată și clasamentul : 1.
Magdalena Marotineanu (C.O.A.) 
1:15,6; 2. Crista Meinhold (Din. 
Berlin) 1:16,8; 3. Anelore Schmi- 
del (Din. Berlin) 1:19,0; 4. E- 
lena Eptiran (Știința) 1:20,9; 5.
Hilde Welter (Energia) 1:21,4! 
6. Ortrud Schuleri (FI. Roșie) 
1:25,0; (pîrtia a avut o lungime 
de 1000 metri și 33 de porti).

E. V.
Cupa „Flamura Roșie”, organi

zată de asociația Flamura Roșie 
pe pîrtiile din Ăzuga și rezervată 
schiorilor fondiști. s-a bucurat de 
asemenea de mult succes. Organi
zarea și zăpada bună, precum și 
timpul frumos, au permis realiza
rea unor rezultate mulțumitoare 
dacă ținem seama de dificultatea 
traseului. Ca și in Cupa Dinamo,

Ne scriu corespondenții...
De curînd, .colectivul sportiv Lo

comotiva Atelierele C.F-R. Iii© Pin- 
tilie Iași, s-a îmbogățit cu o nouă 
și frumoasă bază sportivă, care 
cuprinde o arenă,de popice cu două 
piste și semnalizare electrică, o sa
lă de șah și una de tenis de masă.

1. Sima

întrecerile din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului se 
bucură de mare popularitate în co- 
lectivjle sportive din raionul Tg. 
Mureș. Un exemplu în această di
recție ni-1 oferă colectivul sportiv 
Miercurea Niraj, unde, cu ajutorul 
instructorilor voluntari au fost an
grenați în concursuri peste 500 de 
concurenți. Pînă acum, în întreg 
raionul, au luat startul peste 3600 
de tineri și tinere. O notă discor
dantă face colectivul Recolta Văr
gata care nu a reușit să angrene
ze -pînă în prezent decît 96 con
cur eu ți.

D. Nicoari

Pe cînd rezolvarea unei importante probleme a baschetului?
Ca să nu complicăm prea mult 

lucrurile și să evităm introducerile 
inutile, să spunem de la bun înce
put despre ce... ecuație este vor
ba: ne vom opri în cele ce urmea
ză asupra problemei urmăririi, se
lecționării și pregătirii elementelor 
de talent ale baschetului nostru. O 
chestiune destul de muit discutată. 
De-altfpl, și ziarul nostru i-a con
sacrat cu luni în urmă un articol 
special. Reamintind-o sperăm să o 
aducem pe plartul actualității.

Baschetul, ca și voleiul de alt
fel, are o situație specială in ceea 
ce privește posibilitatea recrutării 
și ridicării jucători'or tineri. Dacă 
alte sporturi posedă — in afara 
campionatelor da prima categorie 
— și campionate de categoria B 
care pregătesc și scot în evidență 
jucătorii cu perspective, baschetul 
nu se poate lăuda cu un asemenea 
avantaj. In consecință tinerele ta
lente au mult mai puține căi pen
tru a ajunge în vederile antrenori
lor de prima categorie și — deci 
-■ în situația de a-și pune candi
daturile pentru selecționatele ță
rii. Lupta pentru a figura în for
mația de bază a unei echipe de ca
tegoria A este deci destul de grea 
șt nu sînt puțini jucătorii talentați 
care abandonează întrecerea pen
tru obținerea acestui galon.

Se va spune însă: „dar sînt 
campionatele de juniori, mai sînt 
și campionatele de calificare”- 
Este foarte adevărat. Dar să nu 
uităm că în fapt aceste două com
petiții pun probleme mal dificile

trebuie să amintim Ia capitolul 
„lipsuri”, neparticiparea fondiști- 
for de la asociațiile Voința, Recol
ta și Știința. Iată și rezultatele 
tehnice înregistrate: 10 km fond 
'seniorii 1. 0. Enache (Energia) 
40,10 min. 2. M. Aldescu (Dina
mo) 40,34; 3. I. Cimpoia (0.0.A.) 
41,50; 4. Gh. Olteanu (Dinamo)
42,28; 5. M. Ducaru (Dinamo)
42,37; 6. I. Șupeală (Energia)
42,39; 7. I. Sumedrea (Dinamo)
42,52 ; 8. S. Drăguș (C.C.A.)
42,54 ’ 9. M. Crăciun (G.G.A.)
43,17 j 10. Gh. Drăguș (C.C.A.) 44.03. 
5 km senioare: 1. Elena Zangor 
(C.C.A.) 25,14 min; 2. Ștefania 
Botcariu (Dinamo) 26,07 ; 3. lu- 
liana Simon (Dinamo) 26,55 ; 4. 
Margareta Arvai (Energia) 27,51 ; 
b. Aurelia Mănescu (Energia) 
28,33 ; 6. Alexandrina Bărbulescu 
(C.C.A.) 30,32. 3 km junioare :
1. Iolanda Balaș (Progresul) 
16,01 min ; 2. Ana Petru (Progr.) 
16.17; 3. Iulia Katfas (FI. Roșie) 
17,15; 4. Maria Bodrog (Energ. 
Baia Mare) 17,44; 5. Maria Le- 
șeanu (FI. Roșie) 17,46; 6. Bin
der Karin (Progresul) 17,52. 5 km 
juniori: 1. Adplf Zeidel (FI. Ro
șie) 22.25 min; 2. Doret Zaharia 
(C.C.A.) 23.01 ; 3. M. Olteanu (E- 
nergia) 23.40 ; 4. Gh. Cincu (E- 
nergia) 23.47 ; 5. D. Voictl (E- 
nergia) 25.34 : 6. O. Rîșnovean-J (E- 
nergia) 25,59. In urma acestor re
zultate, clasamentul general pe 
echipe al cupei „Flamura Roșie” 
are următoarea înlătișare : 1. E- 
nergia lOB pct. 2. Dinamo 71 pct. 
3. C.C.A. 63 pct. 4—5 Progresul. 
Flamura Roșie 54 pct

P. Focșeneanu, corespondent

Clasificarea sportivă constituie o 
preocupare de seamă pentru colec
tivele sportive Recolta din raionul 
Orăștfe. Dintre colectivele sporti
ve care s-au evidențiat în această 
direcție amintim pe Recolta G-A.C.. 
Jeledueți cu 40 clasificați. Recolta 
Șibot cu 22 sportivi c'asificăți și 
Recolta S.M.T. Orăștie cu 14 spor
tivi clasificați.

Gh. Balogh

La startul întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei de lamă a tinere
tului, din satele și comunele raio
nului Călărași, au .participat cu re
gularitate, sine de tineri și tinere. 
Din colectivele care s-au remar
cat în organizare și buna desfășu
rare a concursurilor amintim pe 
Recolta G.A.C. Ștefan Vodă cu 
peste 140 de participanți și Recol
ta Radu Negru cu 158 concurenți-

A. Scăunaș

de pregătire și programează jocuri 
cu adevărat echilibrate abia în fa
zele lor finale. Pe de o parte ele 
nu pretind eforturi speciale în toa
te etapele și deci nu prezintă jucă
tori in maximum de formă, pe o 
duralâ mai mare, iar pe de alta în
seși întrecerile iinale — scurt^ ți 
de multe ori neconciudente — nu 
sînt criterii sigure de selecționare 
a baschetbaliștilor tineri.

Față de aceste realități se Im
pune cu necesitate o atenfie deo
sebită pentru formarea loturilor dr. 
tineret, atit pentru jucăto'ri cit Și 
pentru jucătoare. Dar o organiza
re serioasă, de lungă durată și deci 
cu perspective. Este bine să ne a- 
mintim că reprezentativele mascu
line ale Uniunii Sovietice. Italiei. 
Bulgariei, Ungariei și. într-o mă
sură, reprezentativa Franțeă și e- 
chipele feminine ale Uniunii So
vietice și Cehoslovaciei au fost pri
menite cu elemente tinere total sau 
parțial în ultimii doi-trei ani și că 
ele n-au coborît de loc treptele ie
rarhiei europene sau mondiale — 
ba dimpotrivă — tocmai pentru că 
jucătorii noi care au preluat ștafe
ta aveau o pregătire similară cu a 
foștilor titulari. De altfel compor
tarea echipelor de tineret ale R.P. 
Bulgaria (băieți) și R. Cehoslova
ce (fete) într-o serie de mari com
petiții internaționale și-a atras la 
vremea ei numai laude-

lată pentru ce trebuie să ne în
dreptăm și noi privirile mai stă
ruitori și mai griju'ii, spre echipele 
de tineret Propunem ca selecțio

INAt-JIME

I, 78 (1,70) I. Balaș (CCA)
II. sa (1,56) E. Mayer (E)
1,47 (1,48) A. Manea (E)
1.46 (1,41) A. Cluvăran (P)
1.46 (1,50) I. Haffer (S)
1.46 (1,42) G. Klein (S)
1,45 (1,45) c. siraev (V)
1,43 (1,40) I. Vaida (S)
1.43 ( — ) M. Cerchez (D)
1.43 (1,41) A. Șerban (S)
1.44 (1,36) E. M’Ciller (S)

LUNGIME

5,74 (5,35) I. Knobloch (E)
5,C5 (5,46) M. Mariș-Pandele (S>
5,61 (5,27) A. Șerban (S)
5.59 (5,42) G. Bellu (CCA)
5.36 (5,01) I. Marin (P)
5.36 (4,97) L. Jung (CCA)
5,32 (5.15) Cl. Ruse (E)
5,30 ( — ) A. Negoescu (S)
5,38 (5,23) M. Moraru (E)
5.25 (5,31) L. liolhoș (S)

GREUTATE

14.44 (13.94) A. Roth-Coman. (D)
13.50 (13,21) E. Scherer (S)
13.46 (13.36) M. Sllaghi (FI. rj
12,62 (12,33) A. Tanase (P)
12.37 (10,68) L. Manoliu (El *
12,05 (12.37) V. Guzgan (L)
11.89 (11,91) M. Vintilă (S)
11.54 (14,68) O. Jaba (SI
10,99 ( — ) I. Bănete (V)
10,93 pl,26) A. Junele (E)

DISC

47,24 (46.02) L. Manoliu (EȘ
42,04 (33.09) N. Barbu (FI. rj
41,39 (44.34) P. Lucaci (S)
40.54 ( — ) R. Nagy (E)
40,13 (39,49) G. Georgescu (P)
40.06 (39,76) K». Silaghi (FI. rj
38.11 (36,99) A. Kraus (E)
37.37 (37,15) A. Roth-Coman (D)
36,48 ( — ) S. Vasile (E)
35,43 (31,45) M. Diți (P)

SULIȚA

■47,33 (39,30) M. Diți (P)
45.64 (47.00) A. Zlmbreșteanu (CCA|
44.12 (43.56) I. Miklos (L)
40,34 (40,23) G. Stoica (D)
40,17 (40.30) A. Tănase (P)
39,04 (37,21) M. Iordan (L)
38,95 (33,08) Z. Venczel (S3
33.33 (36,11) M. Bîlc (S)
35.9» (33,52) L. Stef (E)
34,79 (31,13) H. Zapiatracție (FI. rjf \

ALEXANDRU BEREȚCHI (Dtu 
namo Oradea), unul dintre tinerii 
jucători care au ajuns tn lotul re-> 
prezentativ.

natele de tineret să fie alcătuite lin 
numai în București unde și există 
de altfel, de cită-)a vreme, ci și în 
importantele centre ale baschetului 
(Oradea, Cluj, Tg. Mureș, Timie. 
joara). Ar fi foarte bine ca în e-i 
chipele de tineret să fie incluse rm 
numai elementele de talent din loa 
turile echipelor de prima categorie^ 
ci toți jucătorii și jucătoarele tin-s- 
re cu perspective ale echipelor din 
oraș. Credem, de asemenea, că un 
aport simțitor în pregătirea acestor 
echipe l-ar putea aduce absolvenții 
1CF — cu specializarea baschet 
— din care avem acum în fiecara 
din orașele amintite- In felul 34 
cesta s-ar crea o puternică emula4 
tie pe pian local care ar grăbi nu 
numai progresul dar ar înmulți lo
tul jucătorilor susceptibili de a ttw 
tra îu reprezentative. '

Asigurîndu-le și un program în4 
ternațional, prin obligarea colecție 
ve'or care organizează jocuri inter
naționale de a rezerva o dată șt 
pentru una dintre echipele de tiinee 
ret, vom crea tinerilor jucători îmi 
minimum de experiență astfel cal 
atunci cînd apar în echipa națio1 
nală pentru nrima oară să nu 
mai tremure din cap pînă în pi
cioare considerînd partida drept 
un examen capital la care 
cad în cele mai multe cazuri pen
tru simplul motiv că meciul de de
but în reprezentativă coincide cu 
prima lor înlîlnire internațională.
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„Sper ca Olimpiada să aibă urmări 
din cele mai fericite pentru boxul nostru”

Interviu cu antrenorul Ion Popa
In aceste zile, antrenorul Ion 

Popa este foarte ocupat. Pe lin
gă pregătirile pugiliștilor dina- 
moviști, pe care le „dirijează" în 
compania lui C. Nour, el mai are 
sarcina elaborării planurilor de 
antrenament în vederea campiona
telor europene de la Praga. Cum 
cele două preocupări îi solicită 
mult timp, nu-i de mirare că, de 
astă dată, a trebuit să-l „seches
trăm" în redacția noastră, fără pu
tință de „evadare", pentru a-i lua 
un „interogatoriu" cu privire la 
desfășurarea marii bătălii pugilis
tice de la Melbourne.

— Cititorii noștri vor să afle 
amănunte cît mai complete asu
pra turneului olimpic de box. Să 
procedăm de aceea metodic. Cum 
V-ați angrenat la Melbourne ?

— O zi după sosirea în „orașut 
•limpic* am început (mai bine zis 
am reînceput I) antrenamentele. 
In acest scop ne-a fost reparti
zată sala de box a poliției din 
Melbourne. Acolo s-au pregătit și 
alte loturi, printre care cele ale 
Italiei, Ungariei, Bulgariei, Coreii 
de Sud. Timp de o săptămînă 
m-am ferit să forțez alura, pen
tru că băieții erau in perioadă de 
aclimatizare și acest lucru putea 
să le dăuneze. Am făcut mai mult 
studiu in perechi șl individual, 
lecții la mănuși și luptă condițio
nată. In cealaltă parte a zilei (di
mineața sau după amiaza, in func
ție de ora fixată pentru antrena
ment), mergeam pe terenul din 
satul olimpic și jucam fotbal 
handbal sau organizam probe 
alergări.

Antrenamentele au crescut 
Intensitate de la 11 noiembrie, 
12 zile înaintea primului sunet 
de gong. De data aceasta, am pus 
accent pe lupta liberă, apelînd 
pentru aceasta la „sparring-part- 
neri* din alte loturi. Astfel, Ne
grea a lucrat „la mănuși" cu greul 
italian Bozzano, Linca l-a „înfrun
tat" pe Nenci (învingătorul de 
mai tîrziu al lui Dumitrescu), Do
brescu l-a avut ca partener pe core
eanul Song Son Ciu (categoria

de

în 
cu

cocoș), iar Dumitrescu pe „niijlo- 
ciul-ușor" italian Scisciani. De a- 
semenea, Linca a făcut de doua 
ori „la mănuși" și cu campionul 
maghiar Laszlo Papp. In plus, 
cînd timpul ne permitea, asistam 
și la antrenamentele celorlalți 
boxeri. In acest fel, cei patru bo
xeri romini s-au acomodat cu sti
luri de luptă variate, iar eu am 
avut prilejul să-mi studiez viitorii 
„adversari". Interesant este că în
că de la antrenament, americanul 
Steve Klaus, care pregătește de 
cîțiva ani „naționala* Italiei, mi-a 
spus de Linca că are șanse mari 
la titlul olimpic.

— Ce ne poți spune despre 
comportarea boxerilor 
arătat o creștere față 
lor evoluții din țară ?

— Dobrescu a fost 
piu de nerecunoscut, 
ireproșabil. Doar în 
Bonus, stăpînit oarecum de trac, 
a făcut greșeala de a căuta nu
mai lovituri la cap, deși adversa
rul era înalt și avantajat de alon- 
jă. In meciul cu Ray Perez, el a 
lucrat extraordinar, cu serii de lo
vituri pe contraatac. In meciul cu 
Splnks, Dobrescu a avut primele 
două reprize la discreție, iar ulti
ma a fost egală. Decizia l-a ne
dreptățit total. Să-t fi văzut pe 
maseurul nostru, un fost boxer a- 
ustralian, cum mai blestema după 
ce a fost anunțată victoria lui 
Spinks I Dumitrescu a fost cons
tant. Cel mai greu meci l-a avut 
cu coreeanul Hwank Ei Yung. La 
un „corp la corp*, acesta l-a lo
vit violent jos și dacă Dumitrescu 
n-avea cochilie protectoare, putea 
suferi un grav accident. In semi
finală, el a fost învins de Nenci, 
dar cred că într-o nouă intîlnire, 
Dumitrescu îl poate învinge. Des
pre Linca s-a scris pe larg. Vreau 
să subliniez numai extraordinara 
sa dirzenie. care l-a făcut să cu
cerească titlul olimpic, deși încă 
din primul meci a suferit o luxa- 
ție la mina dreaptă. Negrea a 
boxat și el cu un curaj exemplar. 
In finala cu americanul Boyd, a

noștri ? Au 
de ultimele

pur și sim- 
El a boxat 
meciul cu

fost de trei ori la podea, dar fără 
a fi „groggy". El a făcut o seri
oasă greșeală. După fiecare atac, 
în loc să plece lateraL Negrea ple
ca prea mult „pe spate* și Boyd 
îl „găsea* mereu cu directe. A- 
ceasta ne învață un lucru: că 
trebuie să ne insușim toate mij
loacele de apărare, pentru a nu ne 
trezi „descoperiți".

— Ce impresie au lăsat ceilalți 
boxeri ?

— Mi-au plăcut în mod deose
bit „mijlociul* sovietic Satkov, 
■n Fin tehnician, colegul său de 
echipă Enghibarian. maghiarul 
Papp, același redutabil „vulpoi al 
ringului*, „cocoșul" german Beh
rendt, și „greul* american Rade
macher.

— Trâgînd concluziile ce se im
pun din desfășurarea Olimpiadei, 
ce credeți că ar trebui să Între
prindem în boxul nostru, pentru 
a ne situa la nivelul cerințelor ?

— Am să fiu cit mai concis, să 
punem accent pe apărare prin es
chive rotative și laterale; să ne 
îngrijim de imprimarea unei mai 
mari mobilități și de flexibilita
tea gărzii, deoarece boxul in miș
care ciștigă teren ; foarte mult lu
cru „la mănuși*, dar care să nu 
se transforme în adevărate me
ciuri; accent pe studiu individuaL 
iar lucrul la sac nu trebuie să fie 
destinat numai întăririi forței, 
ci și analizării diverselor procedee 
tehnice; gimnastică foarte multă, 
în special la sol; in sfirșit, ar
bitrajele vor trebui să fie mai 
largi. La Melbourne s-au permis 
eschivele și n-au fost sancționate 
decit cele sub centură. Sper ca 
Olimpiada să aibă urmări din cele 
mai fericite pentru boxul nostru.

M. G.

r-

*

Scurtă analiză a turneelor de lupte

Zn sala Expoziției din Melbo
urne ecoul ultimei întreceri 
de lupte s-a stins de mult. 

Intre noi și locul însemnat pe har
ța orașului celei de a XVI-a Olim
piade cu un minuscul punct, s-a 
așternut din nou drum uriaș peste 
mări și continente.

Distanța aceasta 
iru cei mai mulți 
a făcut o.serioasă 
rile concurenților. 
lupte clasice al căror .leagăn' 
află în Europa. Numărul concu
renților la lupte libere a fost to
tuși 'superior celui de la clasice 
și aceasta se explică în primul 
rind prin participarea mai largă a 
reprezentanților țărilor asiatice șl 
a celor... învecinate cu Australia, 
țări unde lupta liberă cunoaște o 
mare popularitate. Au avut mulți 
reprezentanți Pakistan, Filipjne, 
Coreea, Noua Zeelandă, India, ca
re nu au mai participat pînă acum 
la marile concursuri internaționale, 
în general organizate în Europa. 
'Europenii au participat numai în 
măsura în care valoarea lor le dă
dea dreptul să aspire la unul din 
primele șase locuri ale categoriilor 
respective de greutate. O echipă 
completă la lupte libere a prezen
tat U.R.S.S., iar Suedia șl Finlan
da au utilizat aceiași luptători la 
ambele stiluri.

— enormă pen- 
participanți — 
triere in rîndu- 
Mai ales ia 

i" se

numai pe picioare și au lucrat nu
mai cu picioarele. Cu o precizie și 
viteză uimitoare se aruncau late
ral jos Ungă piciorul urmărit, apu- 
cind adversarul de la gleznă In jos. 
In același timp împingeau cu umă
rul piciorul apucat, silindu-și ad
versarul să cadă pe saltea, după 
care îl fixau la parter. Îndată ce

încercat numai 
versorului prin 
rea unui picior, iar de jos au în
cercat reburul de picior sau lua
rea brațului.

Ca tehnică — așa cum rezultă 
din cele de mai sus — reprezen
tanții țărilor asiatice s-au prezen
tai bine, insă au fost deficitari in 
ceea ce privește tactica. Neavînd 
orientare, au pierdut o serie' de 
întîlniri (chiar prin tuș) după ce 
au condus cu multe puncte.

Cele mai spectaculoase întîlniri 
s-au desfășurat în cadrul categori
ilor mici de greutate, pînă la cat. 
73 kgr. — Cei mai bine pregătiți 
luptători au fost sovieticii, japone
zii, turcii și iranienii, care au îm
binat în lupta lor toți factorii (teh
nică, tactică, pregătire fizică). 
Cel mai bine pregătit concurent a 
fost din nou — japonezul Sasa- 
hara (cai. 62 kgr.).

dezechilibrarea ad- 
apucarea și ridica

LA CATEGORIA GREA INTIL- 
NIRI MAI DINAMICE DECIT LA 

CATEGORIA „MUSCA"

ÎNTRECERI SPECTACULOASE 
LA LUPTE LIBERE

Lupta liberă este în general 
mai atractivă, are un ca
racter mai dinamic. Partici

parea concurenților din țările a- 
siatice a făcut să crească și mai 
mult spectaculozitatea întrecerilor. 
Luptătorii acestor țări au dus o 
luptă deschisă, cu multe procedee 
tehnice, unele întîlniri căpătînd un 
caracter de adevărată demonstra
ție. Lupta lor s-a deosebit de a- 
ceea practicată de majoritatea eu
ropenilor care concurează in am
bele stiluri. Japonezii și ceilalți 
participant care practică numai 
lupta liberă și-au axat atacurile
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Valentin Nikolaev (D.R.S.S) 
campion mondial ți olimpic la ca

tegoria semi-grea.

adversarul era fixat la parter, în
cepeau să lucreze pe un singur pi
cior al acestuia prin așa numita 
cheie de picior. Japonezii au fost 
aceia care au folosit mai ales pro
cedeul numit „liana”. Acesta con
stă în apucarea unul picior al ad
versarului cu ambele picioare, du
pă care folosindu-se de greutatea 
corpului fac un balans în partea 
opusă apucării, pînă ce reușesc 
să răstoarne lateral adversarul. 
In acest timp ei apucă și bărbia 
sau un braț al adversarului. 
Din această poziție se poate ieși 
doar prin pod sau.- tuș. Toate ac
țiunile au fost executate cu multă 
îndemnare și viteză.

Majoritatea luptătorilor care 
practică și lupta clasică au dus in 
general o luptă pasivă. De sus au

Ca valoare turneul de lupte 
clasice s-a situat sub prece
dentele mari concursuri 

(Karlsruhe, Istanbul etc.). Curios 
este faptul că întîlnirile cele mai 
interesante s-au desfășurat la cate
goriile mari de greutate unde în 
general (din motive lesne de înțe
les) întrecerile se bazează pe o 
luptă de uzură, fără acțiuni. în
trecerile de la categoria grea au 
fost însă mult mai spectaculoase 
decit in categoriile mici de greu
tate, lipsite de dinamism și varie
tate de procedee. S-a remarcat în 
special luptătorul german Dietrich 
care a executat — printre altele — 
un salt (suples) cu luptătorul bul
gar Mehmedov (119 kgr.), o acți
une cu adevărat rară la categoria 
grea. In general procedeele cele 
mal folosite in turneul de lupte 
clasice au fost; șurubul și trecerea 
la spate pe sub braț la lupta în 
picioare, centura laterală și ridi
carea in suples la lupta de jos.

Analizind comportarea luptători-

Gh. Negrea a avut o bună com
portare în turneul de box din ca
drul J. O. de la Melbourne. Cu
cerind prețioase victorii, el a a- 
juns în finala categoriei semigrea. 
Astfel, Gh. Negrea a urcat pe oo- 
diurnul învingătorilor primind me
dalia de argint a marilor întreceri 
de la Melbourne.

Iată-l pe Negrea în meciul cu C. 
Lucas (Chile). Directa sa la sto
mac îți va atinge ținta, fiind una 
din multele lovituri care i-au adus 
boxerului romjn victoria asupra 
pugUistului chilian.

Informații ® Informații
BASCHETBALIȘTII FRUNTAȘI

SE PREGATESC.„

In cursul acestui an echipa 
noastră masculină de baschet va 
avea serios de lucru; întîlniri cu re
prezentativele Uniunii Sovietice și 
Italiei, campionatele europene de la 
Sofia, întrecerile din cadrul Fes
tivalului de la Moscova etc. In 
consecință antrenorul naționalei, 
Vasile Popescu, înțelege să ia din 
vreme toate măsurile- Săptămînă 
trecută el i-a convocat pe jucătorii 
bucureșteni la un ușor antrena
ment care a constat dintr-un... 
meci amical de fotbal. Au partici
pat: Folbert. Fodor, Nedef, Eordogh, 
Em. Niculescu. Puscasu II, Em. 
Păducanu, Nagy, Cucoș, Cosiescti, 
Novacek. Antrenamentele, de o 
intensitate redusă vor continua- 
Jucătorii din provincie selecționați 
în lot și anume Beretki, Thill, 
Sebestyen (Oradea), Gusan, Albu 
(Cluj), Mokos, Rădulescu (Timi
șoara) vor fi urmăriți în mod spe
cial asupra modului cum se pre
gătesc. Totul este însă ca antreno
rii acestor jucători să îndeplineas
că întocmai indicațiile antrenorilor 
naționakt

la Locomotiva G.N.; Cristin Pe
tri de la Energia Reșița și Ale
xandru Bota de la FI. roșie Cisnă
die la Voința Sibiu; M. Costache 
de la Locomotiva G.N., Marcu 
Mircea de la FI- roșie Cisnădie 
și loan Zahari de la Recolta Jim- 
bolia la C.C.A.; H. Zuitner de la 
Voința Sibiu la Voința Sighișoa
ra.

După cum se vede, dintre echi
pele feminine, Progresul Ministe
rul Invățămintului s-a întărit se
rios, devenind astfel formația „Nr. 
1“ a campionatului.

TRANSFERĂRI MULTE ȘI IM
PORTANTE IN HANDBAL

Intr-una din ultimele sale ședin
țe biroul comisiei centrale de hand
bal a rezolvat și o parte din nu
meroasele cereri de transferare so
site pînă la 31 decembrie, lată ci- 
teva dintre acestea: Elena Pădu- 
reanu, Iosefina Ugron. ambele de 
ia Știința I.C.F., Aurelia Sălăgea- 
nu și Irina Nagy, ambele de la 
Progresul Tg. Mureș la Progresul 
Ministerul Invățămintului; Lucia 
Dobre de la FI- roșie Sighișoara și 
Iuliana Neamțu-Cazacu de la Pro
gresul Tg. Mureș la Flamura ro
șie Sibiu: Hortensia Todor de’a Ști
ința I.C.F. la Progresul Orașul 
Stalin; Claudia Telehuz de la Ști
ința I.C.F. la Fi. roșie Sighișoara; 
Clotilda Koncz de la Progresul Tg- 
Mureș. Magdalena Bernațchi și EL 
Hess-Goloșie de la FI. roșie U.T.T. 
la Știința Timișoara; Romulus Di- 
mitriu de la FI. roșie Cisnădie și 
Walter Meithert de la C.C-A. la 
Știința Timișoara; Ion Tecușan de 
la Dinamo Orașul Stalin, H. Gra
eff și Nicolae Radu de la Dinamo 
6, Richard Fischler de la Energia 
Ploești la Energia Făgăraș; Aurel 
Istrate de la Dinamo Orașul Stalin

CONCURSUL CELOR MAI MICI 
PATINATORI ĂRT1STIC1

In timpul vacanței școlărești, la 
Tușnad-Băi, secția sport a C.C.S. 
a organizat prima tabără de pa
tinaj artistic rezervată copiiloF în
tre 8—14 ani. Instruirea, asigurată 
de antrenorii Adalbert Orosz, Ma- 
uriciu Kahane și Roman Turușan- 
co. a dat rezultatele scontate, co
piii participanți din 
Cluj, Orașul Stalin 
Ciuc înregistrînd un progres cali
tativ evident. Roadele s-au văzut 
tu concursul de verificare desfășu
rat Ia 11 ianuarie pe trei catego
rii : A.B, și C, în funcție de ve
chimea și aptitudinile participan- 
tilor la tabără. La această între
cere au fost înregistrate următoa
rele rezultate :

Fete categoria A (cele mai avan
sate) : 1. Imola Saivat (M. Ciuc),
2. Cristina Patraulea (București).
3. Eva Saivat (M. Ciuc).

Băieți categoria A: 1. 
Bomches (Orașul Stalin), 2. 
cel Cornănici (M. Ciuc). 3. 
Maniu (Cluj).

Fete categoria B : 1. 
Schiel (Orașul Stalin), 2. 
Cazan (M. Ciuc), 3. Cristina 
nastasiu (București).

Băieți categoria B : 1. 
Medi'anski (București), 
Bogdan (Orașul Stalin), 
Hertl (Orașul Stalin),

Fete și băieți categoria C: 1. 
Gheorghe Malarciuc (București).
2. Mariana Stern (București).
3. Ruxandra Căbunea (București).

Majoritatea participanțilr în 
tabără sînt membri ai colectivelor 
asociației Recolta, 
dește preocuparea 
progresul calitativ 
artistic, disciplină 
mult deficitară la

Primul concurs oficial 
este „Cupa Orașelor” 
seniorilor și juniorilor, care va a- 
vea loc Ia 24—25 ianuarie la 
Cluj.

București, 
și Miercurea

Bern 
Mar- 

Horea

I ngrid
Maria

A-

Rudolf
2. luliu

3. Carol

ceea ce dove- 
acesteia pentru 

al patinajului 
care 
noi.

încă este

și amilul 
rczervală

lor participanțl putem vorbi despre 
două feluri (stiluri) de luptă: 

„STILUL SUEDEZ” bazat pe o 
luptă de uzură, folosit mai ales de 
luptătorii cu forță și rezistență. Este 
de fapt o luptă pasivă, bazată pe 
așa zisă... combativitate. La lupta 
de sus, aceștia lucrează asupra 
brațelor și capului, fără a încerca 
acțiuni tehnice, ci numai obosirea 
adversarului. La lupta de jos toa
te atacurile au fost îndreptate îm
potriva cefii adversarului. încer- 
cindu-se simplul și dublul nelson. 
Aceste procedee nu s-au mai dove
dit eficace. Practic „stilul suedez" 
nu a dat roade, iar cei ce au în
cercat să-l aplice au obținut per
formanțe slabe (de ex. B. Anton- 
sson).

STILUL DE LUPTA DESCHI
SA aplicat de 
stăpînesc bine 
atît la lupta 
Și 
re
luptă au realizat 
intrai deschis la

șl
de

în

la
au

cea din 
adoptat

sportivii care 
tehnica 

de’ picioare 
parter. Cei 
acest stil 

mari succese,
adversari, iar in

luptei, 
cît 
ca
de 
Au

momentul cînd aceștia au atacat, 
el au inițiat imediat un contrapro- 
cedeu. Bine înțeles, pentru a obține 
succesul s-a cerut multă atenție șl 
foarte multă îndeminare. Avanta
jul luptătorilor care au aplicat a- 
cest stil de luptă a fost mai ales 
acela că au reușit să-șl învingă 
mai ușor adversarii prin tuș 
deci să nu primească puncte 
penalizare.

.JStilul suedez" a fost apl'cat
primul rtnd de luptătorii... suedezi. 
Socotiți printre cei mai buni din 
lume, ei nu au reușit totuși să cu
cerească nici un titlu. Stilul com
bativ de luptă deschisă a fost fo
losit mai ales de luptătorii sovie
tici care s-au impus din nou 
drept cel mai buni, ciștiglnd cinci 
tuluri. La lupte clasice, țara noas
tră a fost reprezentată de patru 
sportivi: D. Pîrvulescu, Fr. Hor
vath, I. Popescu și Gh. Dumitru. 
Dar, despre ei vom vorbi intr-un 
alt nuinăr.

ION CORNEANU 
antrenor de stat



Activitatea
la handbal de sala!

ȘTIRI
ARIPA SCHWARTZ—DOBAY LA 

UTA !...
ARAD 14 (prin telefon). — Azi 

dimineață au plecat la Herculane, 
unde se găsesc in concediu jucă
torii Flamurei roșii U.T.A., an
trenorii St. Dobay și Al. Schwartz. 
Aceștia vor îndruma pe viitor pre
gătirile textiliștilor.
PREGĂTIRILE SELECȚIONATEI 

DE TINERET
Selecționata de tineret și-a con

tinuat pregătirile duminică dimi
neață pe Stadionul Republicii, 
printr-un joc la două porți în 
compania a doi adversari : Pro
gresul Poligrafie nr. 1 și FI. roșie 
Abatorul. Scopul antrenamentului: 
verificarea jocului de ansamblu, 
omogenitatea. Lotul a corespuns 
din acest punct. Jucătorii au des
fășurat un joc simplu, clar, ra
pid în cîmp, mai ales în prima 
repriză, dar ineficace. La viitoa
rele ședințe de antrenament se va 
pune accent și pe trasul la poar
tă. A jucat echipa: Cosma (Uțu)— 
Moarcăș (Pahonțu), Stancu (La- 
zăr), Soare-AI. Vasile (Nunwei- 
ller), Neamțu-Copil (Oaidă), Se- 
redai (D. Munteanu), Ene II. DI- 
nulescu, V. Anghel.

PREGĂTIRI la reșița...
Profitînd de vremea bună, fa

vorabilă activității în aer liber, 
fotbaliștii de la Energia Metalul 
Reșița din categoria B și-au înce
put pregătirile în vederea viitoru
lui sezon, direct pe teren, sub 
conducerea antrenorului loan Wet- 
zer. La pregătiri—după cum ne in
formează corespondentul nostru 
Iancu Plăvițu—iau parte jucătorii: 
Zarici, Purecă, Ivanscuc, Huscek, 
Potoceanu, Munteanu, Vida. Apro, 
Sotir, Urcan, Szabo, Chirilă, Se- 
leș.

Numai prin tradiție mi se poate asigura 
progresul...

Desigur că mulți dintre cei care 
urmăresc activitatea internă a 
baschetului nostru și-au pus între
barea: care este explicația regre
sului înregistrat de acest sport în 
orașul Tg. Mureș? Știm cu toții 
că orașul de pe malurile Mureșu
lui are o veche tradiție în această 
ramură sportivă și că în anii tre- 
cuți unele echipe locale au ajuns 
pe locuri de frunte în ierarhia bas
chetului din țara noastră.

Dar, din păcate, numai.-, prin 
tradiție nu se poate menține un 
lucru bun, în cazul de față nivelul 
ridicat al baschetului din Tg. Mu
reș. Mai trebuia pentru aceasta o 
muncă sîrguincioasă, perseverentă 
și, în general, dragoste de sport. 
Prin prisma acestor imperative 
vom căuta să analizăm pe scurt 
situația celor trei echipe de cate
goria A din Tîrgu Mureș și, de 
asemenea, condițiile care caracte
rizează in prezent baschetul din 
acest oraș.

Dinamo Tg. Mureș, după ce în 
1955 trecuse prin emoții mari pen
tru a nu retrograda, a început 
campionatul pe 1956 puternic, cîș- 
tigînd primele trei întîiniri. Conti
nuarea însă a fost aproape de
zastruoasă: zece partide pierdute 
în serie. Spre sfîrșitul sezonului 
dinamoviștii și-au revenit și au 
terminat din nou nesperat de bine, 
pe locul VIII. înaintea celeilalte 
echipe locale- In ultimele etape a 
ieșit învingătoare în fața unor for
mații valoroase ca Dinamo Bucu
rești sau Știința Timișoara. După 
primele succese dinamoviștii s-au 
supraestimat dar, seria deficitară a 
ulterioarelor lor evoluții se dato- 
rește în buna parte „campaniilor" 
pe care le-au condus consecutiv 
cei trei antrenori schimbați tot 
în serie. Situația, cu totul nere
comandabilă, a influiențat de ase
menea și disciplina din cadrul sec
ției, semnalîndu-se numeroase eli
minări die jucători, l.a fel, nici a- 
vertismentele pentru slaba organi
zare a jocurilor pe teren propriu 
n-au lipsit. Actualul antrenor al 
echipei Dinamo Tg. Mures, Martin 
Elek, a adus — era și timpul — 
un reviriment în formația pe care 
o conduce, deptmînd eforturi pen
tru formarea unui spirit mai să
nătos și bineînțeles pentru rezul- 
tate mai bune. Și acestea din ur
mă s-au și văzut.

Progresul Tg. Mureș avea fa 
începutul campionatului perspecti
ve de a fi ..una dintre formațiile 
plutonului fruntaș"- O îndreptățea 
la aceasta, prezentarea frumoasă 
din ediția anului trecut Și aci s-a

Inconstanța, o mala&e (curabiiă) a echipelor noastre
In fotbal, nu se poate merge 

niciodată sută la sută pe un re
zultat. Chiar și cea mai inferioară 
echipă păstrează șansele ei — în 
fața celei mai redutabile formații pe 
care o întîlnește.

Am socotit necesară această mi
că introducere pentru a lămuri mai 
bine diferența între posibilitatea 
ivirii unor accidente, a unor sco
ruri surprinzătoare în activitatea 
unei echipe de fotbal și problema 
de care ne vom ocupa ca una din 
concluziile campionatului trecut — 
pe întinderea permisă de lungimea 
unui articol — și anume INCON
STANȚA ECH1PELOP NOASTRE 
DE PRIMA CATEGORIE. Preci- 
zînd de acum prin comparație di
ferența dintre cele două aspecte ar 
fi de spus următoarele: se poateîn- 
tîmpla unei echipe să înregistreze 
un eșec neașteptat. Reprezentativa 
R.P. Ungare a suferit, în finala 
campionatului mondial din 1954. o 
înfrîngere foarte puțin scontată 
din partea unuia dintre cei mai pu. 
țin redutabili adversari ai eL Dar, 
linia comportării generale a fotba
liștilor maghiari, valoarea parti
delor prestate de ei. înainte și 
după eșecul de la Berna, a fost 
totuși constantă, permanent bună. 
Este un caz clasic de accident, de 
rezultat-surpriză.

Este cu totul altceva însă, atunci 
cînd învingi săptămina aceasta — 
după o partidă bună — pe cel mai 
periculos adversar din campionat, 
pentru ca șapte zile mai tîrziu să 
pleci steagul — la capătul unui 
meci lamentabil — în fața celei 
mai slabe echipe. Apoi să-ți revii 
pentru o etapă-două și să marchezj 
din nou o scădere atît ca rezultat 
cit și, mai ales, ca formă. Da, am 

constatat un start slab, ca urmare 
a tîrziei începeri a pregătirilor. 
Antrenorul Stefan Zoldi se baza 
în special pe un quintet de jucă
tori apropiați ca valoare, dar a- 
ceștia erau angrenați în alte muncj 
și-și neglijau antrenamentele, par- 
ticipînd doar la meciuri. Pe de 
altă parte, elementele tinere nu au 
ajuns la nivelul cerut de prima 
categorie a țării și, în consecință, 
ansamblul lotului se prezenta ne
mulțumitor. Aci credem că se află 
dezlegarea întrebării cu privire la 
comportarea ștearsă a Progresului 
Tg. Mureș în campionatul d® a- 
n-ul acesta, cînd a obținut de a- 
bia un slab loc IX. Această 
formație mureșeană va trebui ne
apărat să depună toate străduin
țele pentru a reveni la nivelul ri
dicat de acum un an și accentul 
este necesar să fie pus pe o mult 
mai serioasă pregătire (care in ur
ma plecării unor elemente fruntașe 
din cadrul echipei este cu atit mai 
necesară), pe mai multă dragoste 
de colectiv.

Echipa feminină Progresul Tg. 
Mureș a sintetizat din păcate, 
greșelile ambelor formații mascu
line d® mai sus- Pe de o parte, de
zinteres pentru ședințele de pregă
tire din partea unor sportive care 
erau în plină formare și care a- 
vea-u multe lacune în cunoștințele 
lor sportive. Pe de altă parte, o 
instabilitate a antrenorilor, lucru, 
după cum s-a văzut, dăunător. Și 
adausul că cel mai... stabil dintre 
antrenori, A. Balaș, este o fire prea 
nervoasă ceea ce. de altfel, i-a și 
adus suspendarea. In asemenea 
condiții, echipa, dezorientată. a 
recurs Ia improvizații, cum a fost 
deplasarea de la Cluj, cînd a ape
lat la clteva handbaliste sau la 
campioana republicană de patinaj 
Eva Farcaș. E drept, că jucătoa
rei© de la Progresul se și codesc 
la deplasări, fie ele dintre cele 
mai ușoare- Toate acestea au fă
cut ca Progresul Tg. Mureș să 
retrogradeze.

Dar, lipsuri mai au și condu
cerile propriu-zis© ale colectivelor 
respective care au uitat că au și 
secții de baschet precum și comi
sia regională de specia'itate care 
în mare parte se rezumă doar la 
delegări de scoreri și cronome- 
trori, ca și colegiul de antrenori 
care nu a mai ținut ședințe de 
luni de zile și chiar C.C.F.S. re
gional care nu s-a sezisat la timp 
de toate aceste stări de lucruri.

VASILE RADAR 
maestru aî sportului

C.C.A. fi Dinamo Orașul Stal in au fost două echipe care tn 
campionatul pe 1956 s-au situat, din punct de vedere ai constantei, 
la poli diferiți: C.C.A. a jucat constant, în general, în timp ce di- 
namoviftii au avut dese fluctuații. Fotografia reprezintă un moment 
din întîlnirea-retur dintre aceste două echipe (3—1 pentru C.CA).

ajuns la cuvîntul cel mai impor
tant scăderi de formă. Fiindcă mi. 
joritatea echipelor noastre prezin
tă in cursul campionatului așa de 
multe fluctuații de formă, incit este 
deosebit de greu să-ți faci o cit de 
mică ideie asupra evoluției lor vii
toare.

Care să fie cauzele că echipele 
de categoria A nu reușesc să gra
viteze in jurul unui punct constant 
— bun — de comportare?

Nu vrem să repetăm ca pe un 
leit-motiv aceleași și aceleași as
pecte. Dac oricit am evita s-o a- 
mintim. problema pregătirii apar» 
de la bun început în fruntea lis
tei- Și, în special, trebuie amintit 
un aspect al acestei pregătiri A- 
nume: seriozitatea fi constanța an
trenamentelor. Mult© dintre forma
țiile noastre n-au pierdut obiceiul 
de a „muia cu totul instrucția" 
cînd adversarul de duminică este 
o echipă slab clasată. Iată pentru 
ce majoritatea participantelor la 
campionat au înregistrat de la joc 
la joc și chiar în cursul aceleiași 
partide fluctuații pronunțate în 
comportare. Energia Petroșani, spre 
pildă, a jucat foarte bine în tur 
pentru ca în a doua parte a cam
pionatului să se comporte cu o cla
să mai slab. Dar în cazul de față 
se pare că avem de-a face și cu 
o altă cauză a inconstanței: satis
facția nemăsurată a rezultatelor și 
comportării avute.

Aspectul apare destul de des. 
Unele echipe muncesc, cu spor, și 
reușesc să-și facă și o mică zestre 
de puncte și o reputație în campio
nat. Dar tocmai cînd se pare că 
lucrurile au pornit pe un făgaș 
bun. intervine orgoliul nejustificat 
și dăunător de care dau dovadă 
unii jucători: „de acum ne merge 
jocul, spun ei. mai ușor cu antre- 
namentele..-". Dar, jocul nu ..mer
ge" singur și cînd te trezești că 
ai ieșit complet din ritm, că echi
pa „scîrțiie" rău, e prea tîrziu. Iți 
trebuie săptămîni, luni, de multe 
ori chiar ani întregi și campionate 
Ia B ca să-ți revii. Oare Dinamo 
Orașul Stalin n-a trecut prin asc- EF. I.

In urma trierii și omologării 
celor 595.640 variante depuse la 
concursul Pronosport nr. 2 din 
13 ianuarie 1957, au fost sta
bilite următoarele premii:

Premiul I : 5 variante cu 11 
rezultate exacte, revenind fie
cărei variante cite 25.463 lei.

Premiul II: 91,5 variante cu 
10 rezultate exacte, revenind fie
cărei variante cîte 1.669 lei.

Premiul III : 882 variante cu 
9 rezultate exacte, revenind fie
cărei variante cîte 259 Iei.

Neexistînd nici un buletin cu 
12 rezultate exacte, conform re
gulamentului 10% din fondul 
gene-al adică 59.564 lei au fost 
reportați fondului general al 
concursului nr. 3 de duminică 
20 ianuarie a.c.

★

In programul concursului Pro
nosport nr. 3 din 20 ianuarie par- 
licipanții vor reîntîlni ecnipele 
franceze din prima categorie care 
•— duminică — și-au început par
ticiparea. în Cupa Franței obți- 
nind — în linii mari — rezultate 
așteptate. In programul concursu
lui ele sînt însă precedate de me
ciuri din cadrul campionatului i- 
talian, meciuri cu care ne încerem 
și noi aceste scurte comentarii.

Roma — care a terminat dumi- 

menea momente în a doua parte a 
campionatului cînd — după parti
de reușite la început de retur — a 
făcut jocuri din ce în ce mai slabe, 
trebuind să „cravașeze" cu toată 
forța pentru a ajunge — în timp 
— pe linia sosirii?

O condiție de seamă în menți
nerea unei bune forme a echipelor 
o constituie viața sportivă a jucă
torilor. Lucru pe care nu prea il fac 
mulți dintre fotbaliștii noștri. Un 
Victor Dumitrescu, un Ozon, sau un 
Mercea nu dau de furcă și nici griji 
antrenorilor în ceea ce privește 
conduita lor în afara stadionului. 
Ce bine ar fi dacă toți s-ar com
porta la fel- Dar există, din păca
te, și un Rodeanu și un Bădeanțu 
sau un Toma G. care — in afara 
preocupărilor sportive și profesio
nale — sînt adepți deosebit de 
credincioși ai lui Bachus. Și a- 
tunci de ce să te miri că un jucă
tor care a excelat în meciul de as
tăzi, în partida următoare se com
portă lamentabil, tragi nd cu el e- 
chipa spre un nivel foarte slab ? 
Să fim bine înțeleși: nu se poate 
pretinde unui fotbalist ca din cele 
24 de jocuri ale campionatului să 
facă 24 de partide excelente. Dar 
ca el să aibă o comportar© cons
tant bună — presărată cu jocuri 
foarte bune — asta da Iată deci 
alt izvor al inconstanța echipelor 
noastre, al oboselii care 1© cuprin
de la un moment dat. Numai du- 
cînd o viață corectă, demnă, spor
tivă, fotbaliștii pot face față cu 
succes obligațiilor unui campionat 
de prima mină și numai așa pot 
fi evitat© inconstanțe ca cele înre
gistrate atit de... constant în acti
vitatea formațiilor noastre de 
frunte.

Atit despre aceasta problemă 
nr. 1 a echipelor noastre: INCON
STANȚA. Alte aspecte și cauze — 
legate desigur și de subiectul nos
tru, dar netratate din lipsă de spa
țiu — vor constitui obiectul unor 
articole viitoare.

țjfronosport
nică la scor alb întîlnirea pe te
ren propriu cu Milan, va juca tot 
acasă cu Atalanta... autoarea a 
nu mai puțin de 5 meciuri egale 
in deplasare. Palermo aflată în 
plină zonă a retrogradării — va 
înfrunta pe teren propriu echipa 
din Napoli care a intervenit în 
lupta pentru primul loc în urma 
victoriilor obținute în ultimele e- 
tape. Bazați pe acest ultim con
siderent, acordăm oaspeților pri
ma șansă. Spăl, mai ales după în- 
fringerea suferită duminică în fața 
Triestinei pe teren propriu, nu cre
dem că va reuși mai mult decit 

un „X" în fața liderului — Milan.
Muri mai echilibrată ne pare în
tîlnirea dintre Internazionale și 
Bologna, ultima călduros reco

mandată de victoria obținută in 
deplasare, la scor (5-1) în fața 

formației din Udine. Fiorentina, 
care a cedat surprinzător (0-4) în 
întîlnirea cu Lanerossi, va avea 
din nou un meci greu, de data a- 

ceasta acasă cu Padova care se 
comportă bine în denlasare (2 

victorii și 4 meciuri egale din 7 
întîiniri). Următoarele dispute:

•LA ORAȘUL STAL1N. cele 
țase meciuri disputate între echi
pe de categoria A în cadrul con
cursului republican de handbal de 
sală s-au terminat cu următoarele 
rezultatei BĂIEȚI: Recolta Hăl- 
chiu-Fl. roșie Ghiinbav 15-25 
(8-11), Știința Orașul Sta!in-Vo-’ 
ința Sibiu 27—27 (14—llj^Voința 
Sighișoara- Dinamo Orașul Stalin 
14-26 (9-8), Energia Făgăraș-Pro- 
gresul Orașul Stalin 36-18 (15-7). 
FETE: FI. roșie Mediaș-Progre* 
sui Orașul Stalin 5-14 (3-6), FI. 
roșie Sighișoara-Fl. roșie Sibiu 
9-11 (5-3).

înainte de a-și încheia trans
misiunea telefonică, coresponden
tul nostru regional Al. Dincă a 
ținut să ne seziseze un aspect ne
gativ al jocurilor disputate în O- 
rașul Stalin. Este vorba despre 
arbitrajele în general s'abe. Cu 
excepția arbitrilor C. Bîrleanu șt 
H. Schmidt, ceilalți (și în spec'al 
Daniel Constantinescu) dau dova
dă de multe lacune în cunoașterea 
regulamentului- Cea mai frecven
tă greșeală este sancționarea 
ca fault a oricărei încercări de 
atac împotriva jucătorului cu min
gea, chiar dacă atacul este per
fect regulamentar. Este de Ia sine 
înțeles cît de anost devine jocul 
in aceste condiții. Mai mult de- 
cît atît, jucătorii înșiși dau dova
dă de necunoaștere a regulamen
tului, mai ales în privința repu
nerii mingii în joc. lată proble
me spre care comisia regională 
de handbal și antrenorii echipelor 
trebuie să-și îndrepte toată aten
ția.

■ Jocurile de la TIMIȘOARA 
s-au caracterizat printr-un... bel
șug de goluri marcate (și primi
te!) de echipele masculine. Re
zultate tehnice : Știința Timișoa- 
ra-Energia III Reșița 34-3 (15 1), 
Energia Tehnometal-Energia 1 Re
șița 17—17 (7—9), Progresul Ti- 
mișoara-Loc- Tim. 16-5 (6-4), Re
colta Jimbolia-Rec. Varias 6-0 prin 
neprezentare (din noul). După 
patru etape conduce Știința Tim. 
la diferență de numai 1 punct 
față de următoarele două clasate, 
Energia Tim. și Energia I Reșița.

■ Unicul joc programat la Tg. 
Mureș, între formațiile feminine 
de cat. A Progresul din localitate 
și Energia Reșița a fost cîștigat 
de gazde cu 6-0 prin neprezentarea 
echipei reșițene.

★

Ieri, în cadrul jocurilor de hand
bal disputate în sala Floreasca 
s au înregistrat următoarele re
zultate : Știința I.C.F. — Energia 
Mija (fem.) 16—4 (8—0) ; Fla

mura roșie Steagul roșu — Știința 
Timișoara (fem.) 13—2 (6—0) ; 
Recolta . A. — Energia PIoești 
(mase.) 28—23 (15—15)) ; Progre
sul Min. Invățămîntului — Recolta 
Codlea (fem.) 6—4 (3—2) ; Ști
ința I.C.F. — Dinamo 6 (mase.) 
20—18 (7—9) ; C.C.A. — Energia 
23 August (mase ) 22—10 (8—3).

Sampdoria-Udinese și Lanerossi- 
Genoa sînt echilibrate

Din cele 4 întîiniri din campiona
tul francez, cea mai imoortaniâ ni 
se pare ultima. Dar, să le luăm 
totuși în ordine: Marseille-Nîmes. 
Favorită este formația gazdă cu 
atît mai mult cu cît Nîmes nu a 
obținut pînă acum în deplasare 
decit o singură victorie 1 Compor
tarea din ultimul timp ne face să 
acordăm tot gazdelor prima șan
să și în meciurile Monaco-Tou- 
louse și Angers-Sedan. Și în sfîr- 
șit derbiul etapei : Lens-St. Etien
ne. Un meci echilibrat care opune 
primele două clasate, fiecare dor
nică de o victorie care să i con-: 
solideze poziția în dauna celei
lalte I

In încheiere nu ne mai rămîne 
decît să vă amintim că începînd 
cu acest concurs numărul premii
lor speciale s-a mărit: o motoci
cletă 1. J. și o motocicletă Jawa 
pentru participanții cu cele mai 
multe variante cu „0“ rezultata 
și o motocicletă Jawa, 3 aparat» 
de radio „Armonia" și 2 aragazuri 

cu 3 ochiuri și butelie prin trage
re din urnă. Nu neglijați deci nici 
depunerea buletinelor pentru „0" 
rezp'tate.

•a*»
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NU POATE ASCUNDE STRĂLUCIREA...

diferență 
fruntașii

valorică 
tiratei

Marea
dintre
§i restul trăgătorilor

Dr. Titus M mic it ide
suprafață lucru- 
frimtașii noștri 
luciu! care tace 
mobila din Ierna 
și pe aceea 
slabe. Dat1;

din 
așa 
ro
dii-

ca după entuziasmul succesu- 
de la Melbourne, să ne gindim 
îngrijorare la participarea noa

astfel nivelul performanțelor peste 
actualul record.

O probă care multă vreme a 
fost deficitară, dar care tocmai ia 
1956 a marcat o revenire promi
țătoare este aceea a talerelor 
aruncate din șanț. Și progresul 
taleriștilor este cu atit mai evident 
eu cît el a fost obținut în condi
ții improprii. Astfel: nu avem 
decît un singur poligon de talere 
In țară; aparatele pentru arunca
rea talerelor sînt de proastă cali
tate (deși am putea importa apa
rate foarte bune și Ia prețuri con

ta lerele
sfărâm:-
necores- 

pot ti 
» singure 

aceasta

„Cîntarul olimpic" (numai ast
fel pot fi denumite întrecerile des
fășurate recent pe poligonul Wil
liamstown din Melbou’rne) a de-' 
monstrat odată în plus că tirul ro- 
mînesc are o valoare de necon
testat și că, în unele probe, cum 
este cazul pistolului viteză, deți
ne supremația mondială. Cu acea
stă constatare am putea încheia— 
pe deplin satisfăcuți — analiza 
activității de tir de la noi dm 
țară pe anul 1956. Insă _

Inîr-adevăr, la 
rile stau astfel, 
fiind întocmai ca 
să strălucească și 
de trandafir, dar 
esențele cele mai
cum deosebirea dintre aceste 
bile nu constă în luciu, ci în 
rabilitate. tot astfel și in tirul 
nostru problema principală care 
trebuie pusă într-o analiză anuală 
este aceea a menținerii actualei 
supremații, prejudiciată de decala
jul existent Intre valoarea frunta
șilor și aceea a numeroșilor tră
gători din rindurile cărora pro
vin acești performeri

Discuția o vom începe cu proba 
de pistol viteză unde, de ani de zile 
păstrăm un luciu strident prin 2-3 
trăgători de valoarea mariior cam
pioni. „Spatele" acestora iasă con
tinuă să nu fie asigurat. Prima 
mărturie este 
mai buni 10 
1956:

clasamentul celor 
trăgători pe anul

Petrescu (Energia)

(Cifrele UI paranteză indică cele 
mai bune performante din 1365).

te 
lui 
cu 
stră la Roma.

Pentru remedierea acestei ne
plăcute situații, trebuie să des
chidem poarta tineretului, orga- 
nizind concursuri pentru jumori, 
seiecționind elementele de pers
pectivi, asigurînd materiale șl 
muniție de calitate pentru cei 
..care vin" și — mai cu seamă — 
amenajind noi poligoane (simple, 
fără lux de instalații), atit în Ca
pitală cît și in provincie. In ac
țiunea pentru creșterea tineretului 
un cuvînt hotâritor îl vor avea și 
maeștrii sportului care — pină în 
prezent — au cam neglijat acea
stă îndatorire de onoare a lor. 
Aceasta este una din sarcinile 
principale ale anului 1957, an în 
care trebuie să inaugurăm pregăti
rea pentru J. O. de Ia Roma.

La pistol liber nu avem valoa
rea pistolului viteză, dar decala
jul valoric dintre fruntași șl res
tul trăgătorilor, precum și numă
rul tinerilor care practică pistolul 
liber este aproape tot atit de în
grijorător ca și ia viteză. Deși lis
ta care urmează reprezintă cele- 
mai bune performanțe ale primi
lor 10 pistolari și nu media re
zultatelor lor pe un an de zile, 
totuși dilerența dintre primul cia- 
oat și cel de al 10 este de 20 
du nete:

venabile din URSSJ, 
sint cind prea tari, cînd 
efoase, însă întotdeauna 
punzătoare; concursurile 
numărate pe degetele une 
mlini (de exemplu, ni 
perioadă foarte propice vânătorii, 
taleriștii „șomează"); iar frunta
șilor Ii s-a acordat rareori încre
derea necesară participării in con
cursurile internaționale. Imbunată- 
țindu-se aceasră stare de lucruri, 
am putea privi cu încredere parti
ciparea taleriștilor noștri la J. O. 
de la Roma, intrucit rezultatele 
din lista primilor 10 pe care o pu
blicăm mai jos ar putea fi mult 
îmbunătățite in anii care ur
mează:

ta (135) Gheorghe snwescu (Eaergia) 
IOT (1*8)  Ion Dumitrescu (Progresul) 
156 (189) Mareei Vasiliu (Energia)
1?» tIOT) Adrian Iaan.țeseu Progre

sul)
1T7 (137) GLeorghe Enache (C.C.AJ 

174 (147) Ștefan Popovici (Dinamo) 
174 (142) Șerbon T'jculescu (Recolta) 
121 (18*1  Ion Gheorghiu (Energia)
178 (132) Ion Andronache (Recolta)
163 t — ) Ion Lovînescu (Recolta)

Urmărirea acestei liste eviden
țiază decalajul dintre performan
țele primilor cinci și ale celorlalți, 
ceea ce — fără îndoială — repre
zintă unul din aspectele negative 
ale activității la pistol viteză. Dar, 
dacă am fi încercat să alcătuim o 
listă a primilor 30. sau chiar 20 
de viteziști, nu decalajul rezulta
telor ne ar fi îngrijorat, ci însăși 
lipsa oamenilor. Acesta este as
pectul cel mai grav și cei mai ur
gent de rezolvat ia pistol viteză. 
Adăugăm faptul că în această pro
bă, prezența tinerilor capabili să 
înlocuiască actuala „gardă" a 
fruntașiter este aproape inexisten
tă. Avea» deci suficiente argumen-

548 (533) Titus ifanicatide (Progre
sul)

546 (549) Iulius Pieptea (Progresul) 
541 (641) Gheorghe Corbescu (C.C.A.)
541 (527) Silviu Tîbacu (C.C.A.1
538 (533) Gheorghe Ukyardopol (Pro

gresul)
(521) nie Mi tu (Progresul)
(528) Alexandru Klaus 'Dinamo) 
(539) I he Eleiterescu (Voința) 
( — ) Tadeus Jegl inski (Dinamo)
(522) Petre ?<focuța (Dinamo)

5X
534
553
532
528

La această probă, , remarcabil 
este faptul că toți trăgătorii mai 
puțin campionul și recordmanul 
țării, luliuș Pieptea șLau îmbună
tățit în 1956 rezultatele înregis
trate rn 1955. Dar și aid. ca și Ia 
pistol viteză, este necesar ca pînă 
Ia Roma să creăm posibilitate ti
neretului să se afirme, împingtnd

Anul 1956 a constituit încă o 
verigă adăugată la lanțul succe
selor cu care rugbiștii noștri ne-au 
obișnuit în ultimul timp. Făcînd 
bilanțul întîlnirilor internaționale 
susținute de formațiile noasltre în 
sezonul trecut, putem afirma cu 
tărie că el a satisfăcut din plin pe 
toți îndrăgostiții acestei frumoase 
discipline. Rezultate ca acestea — 
București A — Harlequins 14—0, 
Selecționata Bucureștiului: cu Lei
cester Tigers 6—6, cu Bristol 6—6 
și cu R.F.C. Gloucester 10—6, Lo
comotiva Grivița Roș;e—F.S.G.T.- 
Franța 24—0, Energia I.S.P. — 
E.S.G.T. 31—3, Energia Petroșani 
— F.S.G.T. 6—0 — vorbesc de la 
sine.

UN TURNEU CARE A CONFIR
MAT VALOAREA RUGBIULUI 

ROMINESC

HARLEQUINS NE VIZITEAZĂ 
PENTRU PRIMA OARA ȚARA

București, mai 1956. Turneul ce
lebrei echipe londoneze Harle
quins. Bilanț: o victorie, și o în- 
fringere. Echipa britanică a fost 
însoțită de Terry O’Connor, com
petentul cronicar de rugbi al ma
relui codi an londonez 
Ne^s". După partidele susținute 
de Harlequins, ziaristul britanic 
r>e-a mărturisit că. rapiditatea, 
forța de joc, ca și puterea de luptă 
a romurilor l-au impresionat în 
mod deosebit. Referindu-se la teh
nica și tactica jucătorilor noștri 
Terry O’Connor, spunea: „ea este 
bună dar tn acest domeniu bucii- 
reștenii mai au de retușat unele 
lipsuri. Odată cu remedierea lor 
romtnii vor fi un adversar de te
mut pentru orice echipă...

.Evening

Gh. Pircălăbescu (București A) realizează prima .încercare" 
tn meciul cu Harlequins, disputat anul trecut pe stadionul Republicii 
și terminat ca victoria rugbiștilor noștri.

Septembrie 1956. Leicester... 
Gloucester... Bristol... Bilanț: o 
victorie și două meciuri nule. Co
mentariile presei britanice ne um
plu sufletul de mîndrie. Cel mai 
cunoscut cronicar din lumea rug- 
biului este fără îndoială Vivian 
Jenkins. După meciul cu Leicester 
Tigers, Vivian Jenkins semna în 
.Sunday Times" un articol elogios 
La adresa selecționatei Buc.ureștiiu- 
lui. Printre altele el scria: „Obo
seala drumului de la Cardiff la 
Leicester a fost recompensată nu 
atit de frumusețea jocului, cit de 
dirzenia oare a caracterizat aceas
tă partidă. Romînii care s-au imput» 
exigenților spectatori englezi, au 
demonstrat din nou un joc bun..."

In continuarea turneului, rug
biștii romîni stîrnesc admirația 
britanicilor prin victoria asupra e- 
chipei R.F.C. Gloucester (10—6) 
și prin Jocul terminat la egalitate 
In compania redutabilei formații 
Bristol, considerată campioana 
neoficală a Marii Britanii în sezew 
nul 1955—1956. Numeroase ziare? 
continuă aprecierile elogioase la 
adresa reprezentativei Capitalei 
noastre. Astfel marele cotidian lon
donez „Times" scria după jocul cu 
Bristol: „Vizita romînilor s-a în
cheiat fără ca reprezentativa Bucu- 
reștiului să fi fost învinsă. Viteze 
romînilor și-a spus cuvlnlul hotâ
ritor în jocul terminat 
miercuri după amiază, 
spectatori au aplaudat 
pete care și-a dovedit 
tea prin placaj e, factorul hotărîtor 
al rezultatului bun obținut de ei".
TREI INT1LNIRI ALE ECHIPE
LOR ROMINESTI, TOT ATÎTEA 
VICTORII ASUPRA SELECȚIO

NATEI F.S.G.T. — FRANȚA
București și Petroșani, noiem

brie 1956. Rugbiștii francezi încă, 
drați în selecționata F.S.G.T. no 
au fost în măsură să reziste i^ 
reșului și forței de joc ale iori^B 
țtilc-r Locomotiva Gr. Roșie, 
gia I.S.P. și Energia Petroșani 
Scorurile cu care a fost întrecută 
echipa franceză de echipele noas
tre au fost categorice. Evoluția 
echipelor noastre a prilejuit co
mentarii dinltre cele mai favora
bile din partea specialiștilor fran
cezi care au însoțit această for
mație. Astfel conducătorul Iotului 
francez Vervialle, a aratet că e- 
chipele romînești joacă la nivelul 
celor mai bune formații franceze 
de club.

la egalitate
Miile dt 

echipa oas- 
superiorita-

(Foto: M- Bătiuș)

ARUL PUGILISTIC 1956 (II)
Cercetmd fișele de rezukaie 

și adnotările pe marginea com
petițiilor ca caracter intern, des
fășurate ia decursul celor 12 
luni ale anaiui 1956. mărturisim 
că n-am încercat aceeași satis- 
lacție CDoaislentă ca atunci când 
am trecut în revistă activitatea 
inter na țioaalâ a boxerilor noștri. 
De la bun început trebuie spus 
că au existat și lucrări pozitive. 
Și aceasta nu numai pentru a 
găsi cu orice preț aspecte tran
dafirii Intr-adevăr, anul 1956 a 
prilejuit afirmarea unui mare nu
măr de tineri pugiliști, printre 
care Aurel Morăruș, Mircea Albu, 
C. Bîlă, Dumitru Gheorghiu, Ion 
Rodîcenco, D. Prunoiu, Iosif O- 
laru și Enuț Dănilă To i te aceste 
„spera nfo*  au arătat că pot lupta 
de la egal eu fruntașii boxului 
nostru și, aș« cum a fost cazul 
lui Morăruș, că îi pot și întrece. 
Nu treterie omis nici faptul că, 
în ci-rsrf anului 195S, a existat 
un intere» sporit pentru organi
zarea de reuniuni amicale. Men
ționăm ea lăudabilă inițiativa 
colectrrelai Dinamo BucuneșS și 
a Casei Centrale a Armatei de 
a întreprinde turnee prin țară, 
asigurînd astfel boxerilor for 
D activitate mal susținută și raa

uiawirui ia mod-efectiv la popu-
J larizii '

tive._ _____ _______
fost organizată prima 
„Turneului celor 3“, 
care a înrnănunchiat 
bune elemente ale boxului nostru.

Ce n-a 
pugilistic 
cu toate 
presă, cu 
avut 
nut 
n-au 
toate 
mult 
rul intern a unui 
mare 
oficial a dus la neglijarea acti
vității amicale care — trebuie 
spus cu toată tăria — reprezintă 
baza activității în box. Concen
trarea atenției asupra campiona
tului de calificare, întins pe o 
perioadă prea mare de timp, n-a 
dat antrenorilor putința să se o- 
cupe 
Lalți 
rea 
cane 
rîlbr 
tașilor. 
întrucâtva ... .....
darul intern pe 1957. ActeeaorH

tea acestei discipăme spor
ii» anul care a trecut a 

ediție a 
competiție 
cele mai

„mers" însă în anul 
1956? In primul rînd, 
semnalele critice din 
toate ședințele care au 

activitatea s-a menți-loe,
redusă. Competițiile oficiale 
fost î«n măsură să „umple" 

cele 52 de săptămîni. Mai 
chiar, existența în calenda- 

număr prea 
de competiții cu caracter

cu bune rezultate și de cei- 
boxeri, după cum pregătl- 
pentru campionatele repuNi- 

a dus la neglijarea boxe-' 
mai tineri în favoarea frun- 

Situația aceasta a fost 
ameliorată în ca feti

nu au avut întotdeauna ceie mai 
bune condiții de lucru. Chiar 
pugiliștii din fotul reprezentativ 

resimțit serios necesitatea li
sați de antrenament care să 

stea la dispoziție. Din punct 
vedere tehnic, nivelul mediu 
pregătirii boxerilor noștri a

au 
nei 
le 
de 
al . _
fost destul de scăzut. Dacă avem 
destul de multe elemente frun
tașe, excepțional dotate (lucru 
dovedit din plin la Jocurile O- 
limpice), nu este mai puțin ade
vărat că valoarea medie a 
xerilor noștri 
nivelul cerut, 
vine dintr-o atitudine 
antrenorilor care

excesiv pe pregătirea fi
zică în detrimentul pregătirii teh
nice și tactice.

ce este însă deosebit de

preț

bo
n-a atins în 1956 

Acest lucru pro- 
greșită a 

pun încă uin

Ceea 
grav — după părerea noastră — 
e faptul că asociațiile sportive 
nu arată prea mult interes pen
tru box. Acest lucru a fost va
labil în 1955 și tot așa a rămas 
și în 1956. Numai asociația 
Voința a înțeles cu adevărat să 
acorde boxului atenția cuvenită. 
Urmarea s-a văzut: echipa aso
ciației Voința. deși alcătuită din 
elemente fără mari pretenții, a 
reușit să-și adjudece titlul de

campioană republicană. în alte 
asociații, cum ar fi de pildă, 
Flamura roșie, Progresul, Știința, 
Locomotiva, boxul a fost un 
pil vitreg", 
finele lui 
schimbare 
bine și în 
început ar 
organizarea unor întreceri inter- 
asociații și inter-colective. 
București și în alte orașe 
țării.

Campionatele republicane 
vădit și ele deficiențe. Cele 
dividuale 
perioadă 
au reunit 
200 de 
pentru o 
este, oricum, prea mult. Anul a- 
oesta, în cadrul campionatelor 
individuale se va desfășu-a mai 
întîi o etapă de zonă, care va a- 
vea menirea J* * 4—— —a...
renți.

Constatînd 
pare clar că 
internă din 
lucru: să înregistreze o victorie 
netă asupra celei din 19561

„co-
Ne-ar bucura ca la 

1957 să înregistrăm o 
— radicală! —
această privință, 
putea fi făcut

în 
Un 

prin

Ia 
ale

au 
in- 

o 
Și 

număr de peste 
ceea ce, 
campionat

s-au desfășurat pe 
de timp prea mare 

un 
participanți, 
finală de

de a „tria” pe concu-

toate acestea, ne a- 
activitatea pugilistică 

1957 este datoare un

MARIUS GODEANU

★

Referindu-se Ia activitatea in
ternațională a rugbiștilor romlni 
în anul 1955, Gh. Pircălăbescu — 
fostul căpitan al echipei naționale, 
făcea o serie de precizări referi
toare la lipsurile echipelor noastre 
in întîlnirile internaționale, vala
bile — după părerea noastră — și 
pentru întîlnirile 
trecut. El arăta 
pele noastre au 
jocurile pe care 
portante lipsuri 
lipsuri de gîndire tactică indivi
duală, de calm, ca și o emotivitate 
exagerată..." De asemenea, antre
norul de stall pentru rugbt N. Pă- 
dureanu, care a însoțit Selecțio
nata Bucureștiului în turneul de 
anul trecut din Anglia subliniază 
citeva greșeli (așezarea defectuoa
să a liniilor de 3/4. sărăcia in »■ 
plicarea combinațiilor tactice; lip
suri în organizarea grămezii des
chise etc.) care persistă în jocul 
rugbiștilor romîni, și care, dacă 
vor fi eliminate, vor da posibilita
tea rugbiștilor noștri să obțină 
rezultate și mai valoroase. Țoale 
aceste aspecte catalogate la capi
tolul LIPSURI trebuie remediate 
în procesul de antrenament, mai 
ales că anul acesta rugbiul romî- 
nesc va avea ocazia să confirme în 
întîlnirile internaționale pe oare Ie 
va susține în compania celor mai 
valoroase formații ale nugbiului 
englez și francez, prestigiul pe 
care și l-a cîștigat.

susținute anal 
atunci că „...echi- 
dovedit chiar în 
le-au cîștigat, ira- 
tehnice și tactice,



Rezultatele unor cercetări științifice 
aplicate în antrenamentul iotului de tineret la fotbal

Iama sportivă a Moscovei

Se întîmplă deseori ca un ju
cător de fotbal — aflat în formă 
bună, și cu același grad de pre
gătire ca și ceilalți jucători — să 
"" ------ ’ tti meci mo

li vezi că a- 
lent, nu se mai 

minge, nu caută 
făcînd impresia că 
De multe ori, a- 
sînt neplăcute și,

aibă în cursul unui 
mente de cădere, 
leargă mai 
„bate“ pentru 
să se plaseze, 
se menajează, 
ceste momente 
mai ales, dăunătoare întregii e- 
chipe și inexplicabile pentru spec
tatori, dar explicabile pentru 
trenor: jucătorului nu i-a 
programul de antrenament, 
va „regla" el singuri Teoria 
perfect 
știut că 
cel mai 
control, 
rile 
apărare.

Din păcate însă, reacțiile ne
gative ale unei stări de oboseală 

nervozitate excesivă, apar în 
evident tocmai în cursul 
meci, adică atunci cînd 
nevoie de întreaga capaci- 
a jucătorului respectiv.

Iată de ce un grup 
tători, alcătuit din 
N. Petrescu, dr. N. 
chimistul I. Clejan 
Demetreecu au efectuat o serie 
de experimente, cu aparate ori
ginale, cu scopul de a depista 
o stare nefavorabilă la timpul 
oportun, adică înainte ca reac
țiile negative să se manifeste 
In mod evident. Cercetările, efec
tuate timp de cițiva ani, au dat 
rezultate cît se poate de bune, 
ele constituind un ajutor real in 
munca de instruire 
nament. Aparatele 
amrnti mai jos 
momentul de față 
se poate de prețios 
surprizelor pe care le 
crea un 
dualizat 
defectuos.

Dinamograful și dinamometrul 
■dînt aparatele care înregistrează 
starea calităților fizice de "bază,

an- 
priit 
' se 
este 
este 
este 

auto-

valabilă, deoarece 
organismul omenesc 
bun aparat de 

care își ia singur măsu-
de autoprevenire și auto-

eau 
mod 
unui 
este 
tate

de cerce- 
antrenorul 
Stănescu, 

și ing. M.

și anfre- 
de care vom 
constituie în 

un sprijin cît 
în eliminarea 

poate
antrenament neindivi- 

sau organizat în mod

B Comunicat
Institutul de Cultură Fizică a- 

hunță pe cei interesați că între 
data de 25 ianuarie 1957—5 fe
bruarie 1957 se va ține o sesiune 
a examenului de Stat.

La această sesiune se pot pre
zenta toți absolvenții Institutului 
care nu au 
de Stat

înscrierile 
siune se fac
tulului pînă la data de 20 ianuarie 
1967.

Informații suplimentare se pot 
here la Secretariatul Institutului.

promovat examenul

pentru această se- 
la Secretariatul Insti-

iar tahistoscopul arată concen
trarea sau echilibrul sistemului 
nervos. Aceste aparate ajută în 
mod efectiv la depistarea în pri
mă fază a unor p-r--*;--;  »- 
ceea ce privește adaptarea la e- 
fort, și dau ‘indicații în ce pri
vește planificarea viitoarelor 
antrenamente. Alte aparate indică 
capacitatea unui jucător de a co
respunde intr-un post.

Să exemplificam.
Oaidă, din lo:ul 
țării, prezintă la probele de la
borator indice de capacitate mult 
mai ridicat dec.'t pe teren. In 
plus, dacă în laborator I se cere 
viteză în acțiuni, se încurcă. 
Cauza ? Prea mare nervozitate 
reținuta, o fire slabă, ușor im
presionabilă și înfluențabilă. 
Mijloace de îndreptare: introdu
cerea lui Oaidă alături de un 
inter bun, calm; mărirea încre
derii în forțele proprii; forma
rea unui bagaj de mișcări tac
tice de 
limitată. 
Ier nu 
tru că 
acțiunile
țiu mare; Neamțu se «dezorien

tează lesne și renunță ușor la o 
acțiune; Cosma este foarte 
drăzneț, dar lipsit 
stăpînire 
observații 
s-a ajuns 
mintite și 
practic pe 
tineret Ia efectuarea 
de antrenament, la distribuirea ju
cătorilor pe posturi, la individuali
zarea pregătirii. Trebuie să preci
zăm că individualizarea antrena
mentului joacă un rol cît se poate 
de important în programul general 
de pregătire, iar folosirea aparate
lor susmenționate a fost de un 
real ajutor în munca antrenorilor. 
Prin contro’ul care se face săp- 
tămînal, antrenorii își dau seama 
dacă jucătorul respectiv 
pectat programul general, 
există un echilibru; între 
tarea calităților fizice și 
gătirii tehnice și tactice, -dacă 
psihicul jucătorului este în con
cordanță cu 
pregătire și cu scopurile antre
namentului, 
seala, starea 
bilă ies imediat la iveală. Iar an
trenorul poate lua din timp mă
surile necesare, pentru a modi
fica programul de antrenament 
al jucătorului respectiv, cu scopul 
de a elimina deficiențele subli
niate și a da întregul randament

Acestea sînt roadele unor cer
cetări științifice 
tiviști care au 
practic și care, 
pertinente, 
rezultate 
realizeze « 
în munca 
merit.

fază a unor defecțiuni în

Jucătorul 
de tineret al

bază; viată particulară 
Alte exemple: Nunweil- 

poatg juca inter 
nti noate sezîsa 
desfășurate, pe

pen
ii șor 
spa-

LEII CONTRA... CARDINALILOR

Priveam nedumerit fotografia a- 
părută în paginile unei reviste 
de sport de peste Ocean. Imaginea 
reprezenta oameni purtînd căști 
solide de metal, pieptare de piele 
rezistentă, apărătoare groase de 

genunchi. Să fie oare îmbrăcă
mintea primilor călători... inter
planetari sau cine știe ce nou a- 
parat ortopedic ? Nici una nici 
alta. Ci, 
pament de... sport.

Intr-adevăr, cei care 
metă să joace fotbal 
trebuie să se îmbrace 
luptă. De altfel, desfășurarea me
ciurilor se identifică cu o mică 
bătălie, soldată dese ori cu răniți 
și cu morți. In fotbalul ameri
can ai voie să lovești, să ataci 
jucătorul fără minge, să-i pui 
piedică, să-l izbești în cap. Re
gulamentul de fapt ar putea să 
nici nu existe, pentru că nu in
terzice nici o acțiune, oricît ar 
fi ea de periculoasă. Fiecare e- 
chipă numără 13 jucători. Poate 
că de aici a rămas superstiția că 
numărul acesta aduce 
In fotbalul american,

nici
mult mai simplu, echi-

■
se încu- 

american 
ca de

ghinion, 
cel puțin.

de sine, 
foarte 
folosind 

care au
antrenorii

În
de atenție și 

Iată cîteva 
utile la care 
aparatele a- 

ajutat în mod 
lotului de 

programului 
urea ju-

a res- 
dacă 

dezvol- 
a pre-

stadiul general da

Surmenajul, plîcti- 
nervoasă defavora-

. de 
neclare, au 
ceva

de

efectuate de ac- 
urmărit un scop 
după ani de 
multe ori 

reușit
cu adevărat 
instruire-antrena-

ex-
cu 
să 

util

D. STANCULESCU

Raia Eroșina in cursă...

Patinoarul artificial inaugurat 
în toamna anului trecut la Mosco
va a permis hocheiștilc- sovietici 
să înceapă mai devreme ca ori- 
cînd sezonul competiționaL Astfel, 
cu toate că ne aflăm abia la mij - 
locul lunii ianuarie, campionatul 
unional a și pășit în partea a doua 
a desfășurării sale iar echipa re
prezentativă a susținut numeroase 
întîlniri internaționale. Este justi
ficată această grabă. Timpul nu 
așteaptă și la sfîrșitul lunii februa
rie se vor deschide la Moscova 
campionatele mondiale de hochei 
pe gheață. Reprezentanții U.R.S.S. 
vor trebui să apere prestigiul cu- 

Stockholm în 1954 și la 
D’Ampezzo anul trecut, 
uităm că reprezentativa 

este campioană raon - 
și olimpică cu-

cerit La 
Cortina 
Să nu 
U.R.S.S. 
dială, europeană 
rculînd deci trei titluri care o o- 
bligă la o comportare dintre cele 
mai bune.

Neavînd la dispoziție pîrtii și 
piste... artificiale, schiorii și pati
natorii au trebuit (spre deosebire 
de hocheiști) să aștepte răbdători 
venirea zăpezii și formarea gheții. 
Și zăpada s-a lăsat așteptată la 
Moscova. Abia în preajma anului 
nou, din cer a început să cearnă 
fulgi mari și grei care s-au aș
ternut în mantie albă peste case 
și străzi, peste parcurile și colinele 
care împrejmuiesc Moscova.

N-a mai fost nevoie să se dea 
comanda : „schiorii la start" pen
tru că amatorii acestui sport au 
ieșit singuri „pe teren", țar în pri
ma duminică a lunii ianuarie pito
reasca .suburbie moscovită Podrez- 
kovo a și găzdui o mare întrecere 
a schiorilor Moscovei.

Competiția a egalat (fără exa
gerare) orice finală de campionat 
unional. Cu excepția lui Kuzin au 
fost prezenți la start cei mai buni 
fondiști ai Uniunii Sovietice, Pa
vel Kolcin, Vladimir O'.eașev. Ni
kolai Anikin, Viktor Baranov, Iutii 
Anisimov. Feodor Terentiev, W- 
tr-un cuvînt întreaga echipă olim
pică a U.R.S.S. Pe 15 km. s-a dat 
o luptă extraordinară mai ales că 
întrecerea era ȘÎ un prim criteriu 
de selecție în vederea alcătuirii re
prezentativei unionale. Pentru a 
menaja pista și pentru a da un ca
racter mai aprig întrecerii, aler
gătorii au luat startul cîte doi. 
Multă vreme Kolcin, Anikin și

ajusta iHTEnHnnoHnm
tul" oel mai popular. In prima 
ligă a țării evoluează 12 echipe. 
Pentru 
spiritul care domnește pe teren, 
numele 
din lumea animală. Intîlnim aici 
„Vulturii din Philadelphia", „Ur
șii dki Chicago” „Berbecii din 
Los Angeles", „Leii din Detroit" 

— părăsind zoologia — pe 
Cardinalii din Chicago’’.
Intr-o finală de campionat, 

„Leii” au întilnit pe .Cardinali” 
și au vrut să-i... devoreze. Dar 
Cardinalii nu s-au lăsat 
prejos și meciul s-a soldat cu. 
vreo 12 răniți de 
De unde se vede 
diferență între lei

a ilustra — pare-se —

echipelor sfrit inspirate

UNDE DAI ȘI

mai

ambele 
că nu-i

părți. 
mare 

și cardinali.
V. CH.

UNDE CRAPA

cifra s-i
In S.U.A.

arătat fatală.
aceștia este „sp&r-

să 1
Și-

de șase zile care 
cu regularitate pe

Ce legătură 
Iul de Suez 
cursă ciclistă 
se desfășoară 
velodromul de iarnă din Paris ? 
HI-»-, c «Ultll. c l'K.

fie între Cana- 
tradiționala

Baranov au 
fedtă. Abia 
Kolcin, mai 
coborire, și-a impus superioritatea 
cîștigînd de puțin înaintea lui 
Anikin și Baranov.

In întrecerea feminină desfășu
rată pe 5 km. a cîștigat ușor com
ponenta echipei olimpice Raia Ero
șina.

Prima măsurare de forțe a avut 
loc și între patinatori. Simultan,

arătat o egaliute per- 
spre sfîrșitul cursei 
bun și mai hotărît La

este în toL..
la Moscova și la Leningrad s-atf 
desfășurat două importante con- 
cursuri. La Moscova spectatorii au 
putut urmări tradiționalul meci 
al celor șapte orașe în timp ce la 
Leningrad reprezentativa locală 
înfrunta echipa orașului Helsinki 
Din acest motiv, unul dintre «df 
mai buni patinatori ai lumii, Boris 
Silkov, n-a putut lua startul ta 
Moscova. In lipsa sa, campionul 
mondial Oleg Ganciarenko a cîș
tigat destul de ușor, totalizînd 
195,416 puncte, rezultat excelent 
pentru un patinoar de șes. La Le-: 
ntngrac, Silkov a ocupat primuf 
loc fără concurență, iar Leningrad 
dul a mvins Helsinki la aprecra- 
bila diferență de 39 puncte.

In întrecerea feminină, tînăra 
Inga Artamonova s-a impus oa o 
protagonistă a actualului sezon,- 
ocupind primul loc înaintea cam
pioanei mondiale Selihova șă a' 
unui pl.ton de fruntașe ale pati- 
najul.. viteză din U.R.S.S. Rezul
tatul ei (207,133 puncte) reprezintă 
un record al patinoarului din Mos
cova.

In general primele starturi au 
demonstrat buna pregătire a pa- 
iinatorilor sovietici care pot privi 
cu Lnrredere și optimism apropia
tul sezon internațional. El progra
mează numeroase competiții deci
sive. Campionatele mondiale și 
europene, meciurile cu echipele ‘ 
Suediei și Norvegiei etc.

Suedia participă ia campionatele mondiale 
de hochei

— Care este situația cu hocheiștii americani 
și canadieni —

Pînă la data de 24 decembrie 
1956 — termenul de înscriere la 
campionatele mondiale de hochei 
pe gheață —, își anunțaseră par
ticiparea numai 5 echipe: U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Polonia. Finlanda și 

‘ , termenul 
să fie 

, ______ aceștei
luni. Lipsesc pînă acum de pe lista 

cu prestigiu

Moscova, însă guvernul S.U.A. es- 
te împotriva acestui lucru...

Rămîne de văzut cum vor reu
și sportivii americani să obțină 
schimbarea acestei hotărîri. Dorin-: 
ța lor de a participa la campiona- 
tele mondiale rezultă și din fap
tul că A.A.H. a trimis o adresă fo
rurilor de specialitate din Fraga 
prepunind ca eclapa S.U.A. să 
susțină patru întîlniri în Cehoslo- 
vRia la datele1'de 8,1042 și 14 feri 
bruarie. Dacă îtztîlninile proectatș 

p VOT aven loe, aceasta depinde ex
clusiv de vrerea celor de la De- 

■„pariamentill de .Stat. Or, Tpu este 
1 prima ohră qînd aceștia-fffată că 
| nu Aiăd cu ochi btmi întărirea re- 
. țtrțîifor s'ptfftive dintre S.U.A. și 

țările Răsăritului. N-a trecut prea 
multă vreme de cînd halterofilii și 
șahiștii sovietici n-au primit viza 
de intrare în Statele unite...

Un mare semn de întrebare îl 
prezintă și participarea echipei 
Canadei, mai ales că . din această 
țară ne sosesc știri care se bat 
cap în cap. Nu se știe nimic pre
cis în privința'.-participării foștilor 
campioni mondiali. Cu vreo două 
luni în urmă, reacționarii din Fe
derația canadiană de hochei, hotă- 
rîseră ca echipa lor să nu partici
pe Ia întrecerile de la Moscova, 
vrînd prin aceasta să... bo:coteze 
campionatele mondiale.

In ultimele săptămîni Insă s-a 
revenit asupra acestei decizii ab
surde și se pare că echipa Canadei 
își va face bagajele pregătindu-se 
să traverseze Oceanul. Pentru 
Moscova ar urma să fie pregătită 
o echipă formată din jucătorii clu
burilor „Vemon Canadian" — cîș- 
tigătoarea cupei Allan în anul 
1955 —, și „Ottawa Junior Cana
dians” — camnioana țării pe' a- 
nul 1956.

In ultimul moment a apărut în
să un alt semn de întrebare; De 
unde se vor lua banii necesari că
lătoriei? Pregătirile și che'.titielild 
de deplasare ar necesita suma de 
75.000 dolari.

Pînă Ia sfîrșitul anului 1956 în
că nu se găsiseră fondurile nece
sare. Totuși a apărut o societate 

. _ petroliferă dispusă să finanțeze
necesar încălziriit călătoria, cu condiția ca li întoar-. 

Și chiar d acă c cli- \ cere antrenorul echipei reprezen- 
P;€'k tative. Day. să antreneze echipa' 

faci cu spectatorii profesionistă ..Toronto Maple Le- 
numai ciclismul af afs”. Federația a fost de acord,- 

însă Mister Day nu... I Cercurile 
bine informate susțin că de aceas
tă „afacere” nu este străin un oa
recare Conn Smith, factotumul 
Federației Canadiene profesioniste 
de hochei, cye încearcă prin toa
te mijloacele ca la Moscova să 
fie trimisă echipa „Montreal Ca
nadians Hockey Club” care acti
vează în liga profesionistă cana- 
diano-americană. Această echipă 
ăr urma să joace după 6 preala
bilă „amatorizare” ad-htxL.. Pe 
scurt, situația este atît de încurca
tă înrft Intr-adevăr nimeni nil 
știe nimic !

Japonia. In consecință, 
de înscriere a trebuit 
prelungit pînă la sfîrșitul 

de înscrieri, echipe < ,
în hocheiul mondial: Canada, 
S.U.A. și Suedia. împreună cu e- 
chipa Uniuriii Sovietice '■•(dețihĂo 
toarea, titlului) , și Cehoslovac^ 
(foste campionii rfiondială), ele 

Bu format atraHjFprincipală a
ultimei ediții a, «/nrrpiotyitelor mor® 
diale desfușftjierfe anul' trecut IC 
Cortina I/Ampezzo, în. așdrtfl JoB 
«urilor Olimpice de iarnă. Absența 
oricărei dinfre aceste echipe-ar in
fluența direct campionatele, care 
—■ desigur — ar pierde din in
teres.

Iată că o știre a agenției Uni
ted Press, de la data de 2 ia
nuarie 1957, anunță din, Stockholm, 
că Federația de specialitate din 

ca echipa 
participe 

de la

Suedia a luat hotărîrea 
reprezentativă a țării să 
la campionatele mondiale 
Moscova.

In schimb o altă știre 
lași agenții anunță din Boston, că 
vice președintele Federației ama
toare de hochei (A.Ă.H.) din 
S.U.A.. Walter Brown, a declarat 
că echipa S.U.A. nti se va înscrie 
Ia campionatele mondiale. Motivul 
explicat de Brown : „Departamen
tul de Stat refuză să ne acorde 
viza de ieșire..." Rezultă că spor
tivii americani vor să joace la

a acele-

La prima vedere pare că nu este 
nici una. Dar iată că din cauza 
Întreruperii traficului pe Canal,-1 
In urma agresiunii anglo-franco- 
isnaeliene împotriva Egiptului,] 
cursa de șase zile nu s-a putut or
ganiza (cum era programată) la 
începutul acestui an. Motivul: 
lipsa acută de carburant care1 
domnește în țările din Apusul 
Europei nu a permis procurarea1 
combustibilului necesar încălzirii; 
velodromului, 
știi s-ar fi putut încălzi... 
dalind, ce te

Dar parcă 
avut de suferit din cauza lipsei' 
de benzină? Lesne de înțeles că | 
automobilismul trăiește zile și. 
mai negre. Lipsa de benzină a,
„torpilat" o serie de ralye-uri, 
vestite, ca „Migle Milia" (1009*  
de mile )care se desfășoară în 1 
Italia, Turul Corsicei și faimo-J 
sul „24 ore le M'ans“jca să nu’ 

mai vorbim de o serie întreagă . 
de competiții cu caracter local. 1 
Piloții mai cunoscuți, amenințați | 
de șomaj, au 
rlcii. Ceilalți 
colie bolizii 
garaje w> 
mai bune |i benzinei.

’ri-- w-- -T * >' ■

luat drumul Ame- 
privesc cu melan- 
care dormitează în 

așteptarea unor 'ztte SPORTUL POPULAR 
Mr. M *a«.  7-a



PATRU LOCURI IUTII PENTRU REPREZENTANȚII NOȘTRI
(Urmare din pag. 1) 

(8, 15, 13); finala:
3—2 (— 11, 9. 8.

Angelica Rozeanu-

asupra lui Vihnanovski și Bubony 
după partide de mare luptă. în
deosebi primul maci a impresionat 
prin dinamism și înaltă clasă. Rei
ter a reeditat victoria asupra lui 
Tokar, dar cu eforturi mari. Pesch 
ă fost sub orice critică în partida cu 
Bubony.

Rezultate tehnice: sferturi de fi
nală : Stipek-Gyetvai 3—0 (21, 14, 
117), Peterffi-Hu Bin ciuan 3—0 
!(14, 15, 15), Haraszfosi-Bubony 
3—2 (—23, — 19, 14, 10, 13), Berc- 
zlk-Reiter 3-1 (14. 9, — 18, 9); 
semifinale : Peterffi-Stipek 3—2 
'(—13, 15, 17, — 14, 19), Berczik- 
Harasztosi 3—0 (8, 15, 13); finala: 
Berczik-Peterffi 
— 18, 10).

Dublu femei: 
Ella Zeller.

Campioanele mondiale au întîm- 
pinat în finailă o rezistență mult 
mai serioasă decît era de așteptat 
din partea cuplului Kerekes-Mo- 
soczi, care a condus chiar cu 2—1 
la seturi. Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller s-au regăsit cu greu și, să o 
spunem sincer, jocul lor nu ne-a 
mulțumit. Mai ades Ella Zeller a 
fost lipsită de inițiativă și nu a 
dat decît rare ori finalitate acțiu
nilor. Spectatorii au sezisat mo
mentul de descumpănire a' perechii 
noastre (la 2—1 pentru dublul ma
ghiar) și au îiwurajat-o cu.multă 
căldură dîndu-i parcă aripi spre 
victorie.

Rezultate tehnice : semifinale: 
A. Rozeanu, E. Zeller-Krejcova, 
Svarcova 3—0, Kerekes, Mosoczi- 
Sun Mei in, Tziu Tiun hui 3—0; Turneele de consolare au revenit

De la sftnga: SUpek, Angelica Rozeanu 
Reiter și Gardner.
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Lucrările comitetului european al F.I.A.

anul

europene

năițime, Iolanda 
h unui concurs 
iucurești în iulie

fost omologate- printre 
recorduri europene 

performanțe: BAR-

OMOLOGĂRI
DE NOI RECORDURI

Cu prilejul lucrărilor Comite
tului european al federației 
internaționale de atletism 

amator au fost omologate o serie 
de noi recorduri europene la dife
rite probe și s-a luat în discuție 
calendarul international pe 
1957.

Printre noile recorduri 
figurează și performanța de 1,75 
m, realizată de campioana noastră 
la Jritura în înălțime, Iolanda 
Balaș, cu 
desfășurat 
1956.'

Au mai 
ai tele drept 
următoarele 
BAȚI : 200 m. garduri: V. Boga
tov (U.R.S.S.) 23”2/10 — stabilit 
Ia Kiev; lungime: H. Visser (O- 
landa) 7,98 m. București 1 triplu 
salt: L. Scerbakov (U.R.S.S.) — 
16,46 m. — Moscova; prăjină: 
Rubanis (Grecia) 4,50 m. — Mel
bourne ; greutate: J. Skobla (K. 
Cehoslovacă) 17,76 m. — Vitkovi
ce; 110 m. garduri: M. Lauer (R.F. 
Germană) 13”9/10 — Hamburg; 
ciocan: Krivonosov (U.R.S.S.)
67,32 m. — Tașkent; decatlon : 
V. Kuznețov (U.R.S.S.) 7.733 punc- 
te — Moscova; 4x100 m.: U.R.S.S. 
39”8/10 — Melbourne; 4x800 m.: 
Belgia 7'15”8/10 — Bruxelles.

FEMEI: 100 m.: Leone (Italia) 
II ”4/10 — Bologna; 200 m.: It- 
kina (U.R.S.S.) 23”4/10 — Taș
kent: 220 yarzi: Itkina (U.R.S.S.) 
23”6710 — Kiev.

19-24 AUGUST 1958 — 
STOCKHOLM: CAMPIONATELE 

EUROPENE
• Comitetul european a stabilit 

6a viitoarea ediție a campionate- 

în timpul zilei de 
în medie la 6,54 m

Murray Rose, cam-
444 și 1.544 m., a

noi recorduri mon-
E1 a străbătut 4M m.

_ sec. t (v. r. în bazin 
4.26.7—Ford Konno și 4 min.

_ _ Redacția administrata: București str Const MMe Nr 17; telefon 5 30. > -5 30.37 M 1-9 52 STAS 3452 «nj’ Poligrafic*  Nr. 2, atr. Brezotanu Nr. 23—25, 
A A A X Abonamentele te hc la eficMe poștale pria factorii poștali și difuzor*  «vl<M tail din întreprinderi.

15—• (5—», C—«, 4—0). BELGRAD:
Spartak Kralovo Pole (C.S.R.) —
Steaua Roșie 18—3 (8—0, 5—1, 5—2).
KATOWICE: Cehoslovacia (tineret)— 
Polonia (tineret) 2-1 (3-0, 3-0 2-1);
HARBIN: Bantk Vitkovice (C.S.R.)— 
Selecționata Harbin (R. P. Chineză.) 
15—e. BELGRAD: Spartak Kralovo 
Pole—Partizan 9—0. KREFELD: Ce
hoslovacia — Selecționata orașului 
Krefeld 11—1. FRAGA: Cehoslovacia 
(tineret) — Haringay Racers (An
glia) 5—4 (1—1, 5—2, 1—1). VIENA: 
Bratislava — Viena 11—0. Moscova 
U.R.S.S. (tineret) — Polonia (tineret) 
5—2.
• La Viena s-a desfășurat dumi

nică întîlnirea de volei dintre repre
zentativele de tineret ale Vienei și 
Bratislavei. Oaspeții au învins cu 
3—2.
• Reprezentativele masculină și fe

minină de baschet ale Iugoslaviei au 
plecat în R. P. Chineză unde vor sus
ține mai multe intilniri.

@ Jucătorii de tenis fruntași din 
Ungaria în frunte cu: Asboth, Ka- 
tona au plecat Ia Varșovia unde vor 
susține mai multe intilniri cu sporti
vii polonezi.
• Echipa de patinaj viteză a R.P* 

Chineze alcătuită din 3 bărbați și 3 
femei a plecat Ia 12 ianuarie spre 
Finlanda. Aceasta este prima echi
pă chineză participantă la campio
natele mondiale de patinaj viteză 
caTe după cum se știe vor avea 
loc în cursul lunii viitoare în Fin
landa (femei) și Suedia (bărbați).

finala: A. Rozeanu, E. Ze'lar-Kere- 
kes, Mosoczi 3—2 (21, —21, —18, 
12, 11).

Dublu bărbați: Gantner-Reiter.
Dînd dovada unei omogenități și 

eficacități deosebite, completîndu-se 
cu suaoes (Reiter pregătind min
gile de atac, iar Gantner încheind 
acțiunile cu mult aplomb) pere
chea romînă a reallizat o perfor
manță de seamă, depășindu-și toți 
adversarii la diferențe maxime. Pe 
lingă calitatea jocului practicat e- 
vidențiem pe cei doi jucători și 
pentru spectacolul oferit. Mărturie 
în -acest sens stă confruntarea fi
nală cu cuplul cehoslovac Stipek- 
Tokar, una dintre cele mai reușite 
partide ale întregii competiții.

Rezultate tțhnice : Semifinale : 
Gantner, Reiter-Vihnanovski, Mikes 
3—1, Stipek, Tokar-Bubony, Sem- 
sei 3—1, finala : Gantner, Reiter - 
Stipek, Tokar 3—0 (11, 17, 20).

Dublu mixt: Angelica Rozeanu- 
Ladislav Stipek.

Pereche în frumusețe și desfă
tare cu finala precedentă, ultima 
întîinire a probei, aceea dintre du
blurile Angelica Rozeanu-Stipek și 
Kerekes-Gyetvai a revenit mai 
greu decît era de așteptat primi
lor, care cu mai multă omogeni
tate pot deveni una dintre cele 

. mai redutabile perechi ce-și vor 
disputa î-ntîietatea la Stockholm.

Rezultate tehnice: semifinale: 
A. Rozeanu, Stipek-Sun Mei in. 
Van Ciuan iao 3—2, Kerekes, Gyet- 
vaj-Hrușkova, Tokar 3—1, finala: 
Angelica Rozeanu, Stipek-Kerekes, 
Gyetvai 3—2 (14, —17, —17, 19, 

lor europene de atletism să se 
desfășoare între 19 și 24 august 
1958 la Stockholm. In cadrul a- 
cestei competiții s-a inclus și pro
ba de 400 m. pentru femei. Repre
zentantul Suediei la lucrările Co
mitetului european, S. Eriksson a 
declarat că guvernul suedez va 
finanța reamenajarea stadionului 
olimpic de la Stockholm prin re
facerea tribunelor și 
nei noi piste pentru 
m. plat

construirea u- 
proba de 100

U.R.S.S. - ANGLIA IN AUGUST

pe diferitele

rea dintre echipele U.R.S.S, 
Angliei programată pentru 30

federația de atletism a 
* —ca întîlnirea 

— intre 10 și 20 august 
‘: de

• In anul acesta 
stadioane europene se vor desfă
șura aproape 200 de concursuri 
internaționale. Pe lunga listă a 
competițiilor figurează și întîlni
rea dintre echipele U.R.S.S, și 
Angliei programată pentru 30 și 
31 august Ia Londra. Data acestui 
meci încă nu este definitivă de
oarece 
U.R.S.S. a propus 
să aibă loc intre 1 
întrucît campionatele unionale 
atletism urmează să se desfășoa
re între 25 august și 2 septem
brie. In calendar figurează jocu
rile balcanice de atletism de la A- 
tena la care vor participa atleți 
din Grecia, Iugoslavia, Turcia, Ro- 
mînia și Bulgaria. Competiția se 
va desfășura la sfîrșitul lunii au
gust și începutul lunii septembrie. 
Primul concurs internațional al a- 
nului va avea loc în acest an în 
zilele de 9 și 10 februarie Ia 
Frankfurt, iar ultimul concurs se 
va disputa între 19 și 20 octom
brie între echipele de juniori ale 
Germaniei și R.P. Polone.

(Agerpres).

Ella ZeUer suride fericită în ur
ma răsunătoarei victorii repurtate 
f/i campionatele internaționale ale 

RP.R.

în fața iui Mi- 
2—1 (15, —14,

Măriei Golopenfa, care a învins in 
finală pe Javori (R.P.U.), cu 2—1 
(8, —14, 19) și lui Van Ciuan iao 
— care a cîștigat 
kes (R. Ceh.) cu
19).

SEVEREANU
N. MARDAN

C.

SOFIA 14 (Prin telefon de la 
corespondentul nostru Toma Hris~ 
too) «

Conducerile echipelor de fotbal 
Steaua roșie și ȚDNA au fixat data 
desfășurării meciurilor lor din ca
drul sferturilor de finală ale „Cu
pei Campionilor europeni". Primul 
meci va avea loc la Belgrad ia 
17 februarie, iar revanșa se va 
desfășura la Sofia la 24 februarie.

Serviciul nostru de radio va co
munici;
• A 15-a etapl a camgiaaatutai 

italian a fost favorabili echipelor 
care s-ou deplasat. Acestea au înre
gistrat doua victorii și cinci moduri 
e«»ie. UderuL Milan, a termmat la 
egalitate cu Roma (* *-•)  ceea ce «i 
urmarea, r,tșirxl astfel sa-ți conso
lideze poziția

lata rezultatele înregistrate: Ge- 
aova-Laaio 1-1. Internazionaie-Ata- 
laata 2-2, Javeatas-Padova 9-9, Lane 
Rossi-Fiorentina 4-». Napoli-Torino 
2-1, Palermo—Sampdorta 4—1, Roma 
MiM »-4, Spal-Trtesttna 0-1, Udi- 
nese Bologna l-a. Clasamentul: Mi
lan 21 p.. Fiorentina. Internazionale, 
Napoli 1» p . Juventus IT p., Padova, 
Sampdoria IC p.. Roma, Lazio. Tries- 
tina 15 p-, Bologna 14 p.. Atalarta, 
Udinese, lane Rossi 13 p., Pa
lermo. Spăl. Torino 12 p.. Genova 
11 P
• Lidera! campionatului englez, 

Manchester United, a obținut tn 
etapa de simbătâ o categorică vic
torie cu scorul de S-l asupra forma
ției Newcastle Unite. In schimb 
Tottenham Hottspur a cedat cu 3-9 
lui Wolverhampton Wanderers. Cele
lalte rezultate: Arsenal-Porwnouth 
1-1, As too viUa-Everton 5-1, Bolton 
Wanderers-Leeds S-3, Bumlcy-West 
Bronwicb Albion 1-9. Chelsea-CSTdlff 
1-2, Lutton-Blaekpeol 9-2. Preston 
Narth End-Birmingham 1-0. Sheffield 
Wednesday-Charlton Athletic 3-1, 
Sunderland-Manchester City 1-1.
• In Franța campionatul a cedat 

Cupei pentru o etapă locul său. In 
32-tmi, au participat și echipele di
viziei A; 17 din acestea au reușit 
să se califice pentru etapa urmă
toare a Cupei, una singură (Nancy)

urmind sa rejoace meciul cu Sete

• Vi Beri s-a desfășurat u Pe
kin întîlnirea fnsernațtonală 
baschet dintre reprezentativa femi
nină a R. P. Polone și • echipă se
lecționată a orașului Pekin. Meci ni 
a fost dîrz disputat și s-a încheiat cu 
rezultatul de 71—69 în favoarea bas
chetbalistelor chineze.
• Echipa feminină de baschet a 

R.P. Polone a susținut la Pekin 
o nouă întîinire în compania echipei 
feminine a Armatei Populare de Eli
berare. După un meci foarte string 
baschetbalistele poloneze au obținut 
victoria cu rezultatul de 71-63.
• Comisia de aviație sportivă de pe 

lingă Aeroclubul centrai al U.R.S.S. 
„V. P. Cikalov* 4 a fost înștiințată <le 
Federația internațională de aviație 
sportivă (F.A.I.) despre omologarea 
unor noi recorduri mondiale stabilite 
de parașutiștii sportivi sovietici. Agstfel 
parașutistul, V. Zuev dm Stalino a 
efectuat două salturi în timpul nop
ții de la altitudinea de 1909 m. cu 
deschiderea întîrziată a parașutei 
a teri zînd în medie la 14.76 m. de 
punctul fix. De asemenea sportivii 
Aeroclubului centrai A. Skepinev. V. 
Gavanin., N. Anikeev au efectuat trei 
salturi în grup 
1590 m aterizînd 
de punctul fix.
• Australianul 

pion olimpie la 
realizat două 
diale u înot 
în 4 min. 25 
de 25

După 3 etape

echipa r.p.r. pe primul loc 
IN TURUL EGIPTULUI

Constantin Șandru al IV-l&a 
in /clasamentul individual

CAIRO, 12 (Agerpres). — 45 ci
cliști, reprezcntînd R. P. Bulgaria, 
Egipt, R.D. Germană,. R.P.F. Iu
goslavia, Maroc, R. P. Polonă, 
R.P. Romînă, Siria și Tunisia, au 
luat plecarea în cea de a IV-a edi
ție a „Turului Egiptului". Prima 
etapă, Luxor-Kena (68 km.) s-a 
desfășurat pe o căldură excesivă. 
Cu 15 
vadat" 
ha med 
etapa.
sosit W. Malitz (R.D.G.), iar Ia P 
un pluton al cărui sprint l-a cîști
gat H. Tueller (R.D.G-).

CAIRO, 13 (Agerpres). — Ani
matorii celei de a Il-a etape, Ke- 
na-Sohag (135 km.) au fost ci
cliștii rotnîni și polonezi care, 
după această etapă, au ocupat pri
mul loc în clasamentul general 
pe țări. Din echipa noastră, o for
mă excelentă au arătat C. Sar.dru, 
C. Dumitrescu și A. Șelaru. Între
cerea a fost deosebit de grea: șo
sea îngustă, 
s-au produs

Alergători 
ță, ca Schur 
tut rezista

km. înainte de sosire a „e- 
din pluton marocanul Mo- 
Ben Taher care a cîștigat 

Timp : lh 56’20’’. La 30” a

neasfaltată, pe care 
numeroase busculade 
cu serioasă experien- 
și Țueller, nu au pu- 
ritmului cursai, pier-

HOTm
fosta „colegă" de categorie. Unele 
din formațiile de primă categorie 
au trecut însă destul de greu de 
echipe modeste, din categoriile infe
rioare. Nice a învins, de pildă, ano
nima formație Rhodes numai cu 1-0, 
Marseille a întrecut Fontalnbleau cu
2- 1, KKinaco pe Thiers cu 3-1 etc. 
etc. Dirrtre rezultatele mai intere
sante cităm: Sedan-Rouen 2-0, Nan- 
cy-SOte 0-0 (după prelungiri), strass- 
bourg-Besanțon 2-1. Rennes-Roubalx
3- 2, Metz-Toulon 1-9, Lens, Racing 
Parts, Sochaux, St. Etienne, Angers, 
Reims și-au depășit cu ușurință ad
versarii.

AKe rezultate: Atena: A.E.K.-Spar- 
tak Fraga Sokotovo 2-2 (0-1).

Khartum (Sudan): Dukla Praga- 
Selecționata locală 2-1; Dukla Pra- 
ga-Mlereikh 3-0; Istanbul: Galata- 

saray-F.C. Austria 3-0.
• Tinerii fotbaliști cehoslovaci au 

început pregătirile In vederea sezo
nului internațional din acest an. 
Federația cehoslovacă de fotbal a 
stabilit ea cei mai buni tinpri jucă
tori să activeze în cadrul echipei 
Dukla Pardubice care se va pre
găti in mod special pentru campio
natele mondiale de fotbal din 1KS. 
Anul acesta echipa Dukla Pardubice 
va participa la tradiționalul turneu 
Internațional pentru echipele de ti
neret programat între 25 februarie 
șl 4 martie la Vlareggio (Italia). La 
acest campionat vor lua parte jucă
tori numai pînă la vîrsta de 23 
de ani.

Azi începe la Sofia 
un turneu international 

de tenis de masă
SOFIA, 14 (prin telefon). — O 

parte din jucătorii de tenis de 
masă care au participat la cam
pionatele internaționale desfășu
rate la București se vor întrece 
azi și mîine Ia Sofia. La concurs 
vor participa jucători belgieni, e- 
gipteni, greci și bulgari.

m.) și 440 
o secundă 
lui Joun

27 — Rose în bazin de 30 
Y. în 4 min. 27 sec. 1 (cu 
mai bun decît recordul 
Marshall!.

cele două performante au fost sta
bilite în aceeași cursă.
• Echipa, de rugbi XIII a Austra

liei a învins — în meci revanșă — 
reprezentativ-a Franței cu 25 — 21 
(13-8).
• Echipa feminină de ștafetă 

3x5 km. a R. P. Polone a obținut un 
mare succes în concursurile interna
ționale de schi de Ia Grindenvald 
(Elveția) clasindu-se pe primul loc la 
3 minute și jumătate înaintea for
mației Germaniei și la 5 minute de 
echipa Italiei.
• La sfîrșitul săptămtnli trecute 

s-aiu desfășurat o serie de intilniri in
ternaționale de hochei pe gheață. 
Iată rezultatele înregistrate: MOS
COVA: U.R.S.S. (A) — Polonia (A) 

zînd multe minute. La 40 km. de 
sosire, cînd plutonul rula în tir 
indian, s-au desprins bulgarul 
Hristov și germanul Henning, 
după care au pornit imediat C. 
Șandru și polonezul ‘Woszniak.

Clasamentul etapei: 1. R. Hen
ning (R-D.G.). Timp: 4h 11’37’’;
2. N- Hristov (R.P.B.) 4h 12’37”;
3. C. Șandru (R.P.R.) 4h 12’37”;
4. (Wosniak (R.P.P.) 4h 12'37”; 5. 
Panczek (R.P.P.) 4h 13’26”. In 
același timp: Grabowski (R.P.P.), 
C. Dumitrescu (R.P.R.), V. Petro- 
vici (R.P.F.I,), A. Șelaru (R.P«); 
C. Tudose (R.P.R.) și alții. Pe 
echipe, au cîștigat R.P. Polonă și 
R.P. Romînă, ambele în 12h 39’28” 
In clasamentul general individual 
conduce R. Henning (6h 08’57”), 
urmat de N. Hristov la 30 sec., Mo
hamed Ben Taher la 58 sec- și C. 
Șandru la 1 minut.

Clasamentul gener-tl pe țări : 
1. R.P.P. 18h 31’28”; 2. R.P R. a- 
celași timp; 3. R.P.B. 18h 31’42”; 
4. R.D.G. 18h 32’07”; 5 Maroc 18h 
34’20”; 6. R.P.F.I.; 7. Tunsia.

moment de acalmie, cîțiva

I

CAlfto 14 (Agerpres) Compe
tiția a continuat luni cu dispu
tarea etapei a IlI-a : Sohag—As- 
siut (115 km.). Drumul anevoios 
a făcut ca și această etapă să 
fie foarte dificilă, impunînd ci
cliștilor o mare prudență în ac
țiunile lor.

Echipele R.P. Romîne și R.P, 
Polone, angajate în iupta pentru 
locul fruntaș, au făcut o cursă 
de supraveghere reciprocă. Ci
cliștii romîni s-au comportat și 
în această etapă foarte bine, a- 
rătînd o coeziune perfectă. Șa«t- 
dru și C. Dumitrescu au anihilat 
la timp toate atacurile lansate de 
cicliștii polonezi și bulgari.

Spre sfîrșitul etapei, profitînd 
de un .. ...
cicliști, situați la jumătatea cla
samentului, printre care iugo
slavul Jugo și germanul Schur 
(acesta în revenire de formă) 
au reușit să „evadeze” din 
pluton.

Alergători*  iugoslav, forțind pe 
ultimii kilometri, a izbutit să 
scape de partenerii săi și a sosit 
primul în orașul Assiut, unde a 
fost cronometrat cu timpul de 3h 
20' 23”. Pe locui doi s-a clasat 
egipteanul Farouk Hassib (3h 
20' 53”), urmat de Schur In 
3h 21’44”. La diferență de a- 
proape 1 minut a sosit grosul 
plutonului în care se aflau aler
gătorii rotnîni, bulgari 
nezi.

După >această etapă, 
Henning (R.D.G). se 
pe primul loc în clasamentul ge
neral cu timpul de 9h 30’41’’, 
urmat in ordine de Hristov (R.P. 
Bulgaria) la 30”, Mohamed (Ma
roc) la 58”, C. Șandru (R.P.R.) 
la 1’ șl Malitz (R.D.G.) la 1,28”.

Pe echipe, în fruntea clasa
mentului, continuă să 
R.P. Romînă șl R.P. 
timpul de 28h 36’40”. 
R.P. Bulgaria. R.D. 
Maroc, R.P.F. Iugoslavia etc.

Marți se aleargă etapa a IV-a, 
Assiut—Minia (130 km.).

și polo-

Roland 
menține

se afle 
Polonă cu 
Urmează: 
Germană,


