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MHNE, HOCHEI PE GHEAȚA 
LA BUCUREȘTI!

Recolta Miercurea
cel

IN PRIMELE LOCURI

se
C. C. A.
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m mai important
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Ciuc
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mai 
să

/. Ferenczi 
și talenta(ii

(Recolta M. Ciuc), unul din tinerii 
noștri jucători, In plină ac(iune.

N u 
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o prezentare 
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să vă 
că C.C.A. 
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București 
publican. 
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Recolta 
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Progresul
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văzut 
com-

IN INTIMPINAREA LUI
3 FEBRUARIE,
ziua alegerilor

In sfîrșit. după trei ani de aș
teptare, bucureștenii vor avea din 
nou ocazia să vadă jocuri de ho
chei pe gheață, din cadrul cam
pionatului republican ...dacă na
tura nu te va juca din nou o festă! 
Intr-adevăr, zilele trecute s-a luat 
hotătîrea, după o prealabilă con
sultare a Institutului Meteorologic 

> Central, ca turneul final (pentru 
locurile 1—4) al campionatului

final (pentru

pe gheață sărepublican de hochei 
aibă loc țn Capitală.

Așa dar, iubitori ai hocheiului 
pe gheață din București, pregă- 
tiți-vă bocancii, mănușile, căciu
lile și... un termos, pentru că mîine 
seară, pe patinoarul special ame
najat la centrul die antrenament 
Nr. 2 (fost Doherty). în jurul orei 
19 se va da lovitura de începere. 
Primul meci Știința Cluj — Pro
gresul Gheorghieni, iar în conti
nuare C.C.A. Buc. — Recoltă M. 
Ciuc.

ver 
luni și 
Miercuri 

este zi de odihnă iar de joi și pînă 
simbătă se va disputa returul. E- 
chipele vor întrebuința următoa
rele formații:

C.C.A.: Dron. Puscasu — Czaka 
I, Ionescu, Zografi, Flama ropot, 
Peter, Dlugcș, Raduch, Lorincz, 
Măzgăreanu, Incze III, Ganga I.

RECOLTA M. CfUC: Lako, 
Sprencz — Fodor. Fenke I. Sptrer, 
Hollo, Takacs I. Torok I, Ferenczi. 
Szabo. Fenke II, Torok II.

ȘTIINȚA CLUJ: Sprencz. Stafie 
— Szaka II. Torno', Krasser, Bo- 
tar, Nagy, Țakacs II, Kozan I. 
Covaci V, Gall.

PROGRESUL GHEORGHIENI: 
Varody. Moldovan — Fodor, Gia- 
gomtszzi. Nagy. Karda. Dobriban, 
Rari, Almasi I. Almasi II. Balo, 
Lena it. Gall.

Incepînd de la 24 ianuarie se va 
desfășura la Sighișoara turneul 
final oenlru locurile 5—8.

liei-ista vest germana „Sport- 
rundschau" dm Stuttgart a făcut 
la sfârșitul anului trecut o clasi
ficare a diferitelor țări din lume 
pe ramuri de soort. Rominia este 
arima din lume la canoe, a treia 
la bot și se află In primele 10 
locuri la alte 3 discipline sportive. 
De subliniat că (ara noastră este 
clasată la box (amator) înaintea 
unor națiuni cu veche tradiție in 
acest sport ca
Germania și Italia. Această apre
ciere elogioasă pentru sportul 
nostra se datorează bineînțeles 
excelentelor rezultate obținute la 
Olimpiada de la Melbourne

De remarcat, de asemenea, fap
tul că U.R.S.S. figurează în frun
tea marei majorități a clasamente
lor pe sporturi întocmite de 
„Sportrundschau'.

In general clasamentele sini ju
dicios întocmite. Totuși unele din
tre ele — după părerea noastră — 
se pretează la discuții. Astfel, la 
tir (ara noastră figurează pe locul 
nouă, ceea ce nu corespunde rea
lității. După cum se știe, în aceas
tă disciplină am obținut mari suc
cese în special la I. O. In schimb 
la haltere figurăm înaintea Bulga
riei și Germaniei. Clasamentul ne 
avantajează, dar nu ne face nici- 
un serviciu, deoarece de mai multă 
vreme halterofilii bulgari și ger
mani ne-au depășit.

S-U.A., Franța.

O bună parte dintre numeroa
sele scrisori primite in uitimul 
Timp de redacția noastră, de la 
cititori și corespondenți, descriu 
fapte in care se reflectă entuzias
mul cu care cetățenii patriei noas
tre intimpină ziua alegerilor de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală. Cuprinsul acestor scrisori re
dau aspecte ale întiînirilor dintre 
candidații F. D. P. și alegători; 
realizări obținute în cinstea zilei 
de 3 februarie; sentimentele de 
mîndrie ale celor care, abia tre
ci nd pragul celor 18 ani de viață, 
vor veni, in curînd. pentru prima 
oară in fața urnelor, pentru a-și 
exercita dreptul de vot Să răs
foim citeva asemenea scrisori :

„Noi sintern convinși că am 
chibzuit bine atunci cînd l-am pro
pus pe tovarășul Ștefan Kovac» 
candidat pentru circumscripția 
noastră — au spus mai mulți ce
tățeni din cartierul Fratelia din 
Timișoara. Mereu fruntaș în pro
ducție, apropiat povățuitor al ti
nerilor muncitori, sportiv cu o 
comportare demnă de laudă, om 
cu un dezvoltat spirit gospodă
resc. iată însușiri cu care candi
datul nostru și-a cîștigat încrede
rea și cinstea de a ne reprezenta 
în marele Sfat al țării*.

Intilnindu-se cu candidatul lor
— ing- Anton Vlădoiu, președin
tele Sfatului popular al Capitalei
— alegătorii din circumscripția e- 
lectorală „Mihai Bravu" au făcut 
o seamă de propuneri menite să 
înfrumusețeze cartierul ,,23 Au
gust". Ei sint încredințați că in 
viitorul apropiat năzuințele lor 
vor deveni fapte vii. văzind că în 
ultimii 2-3 ani înfățișarea cartie-

rului s-a schimbat cu mult: par
cul de cultură și sport ,.23 Au
gust", blocurile muncitorești din 
Vatra Luminoasă și șoseaua Mihai 
Bravu, 3 școli noi, pavarea a 54 
de străzi, precum și alte realizări 
înfăptuite sînt mărturii grăitoare 
a ceea ce se poate clădi în condi
țiile unui regim în care poporul 
muncitor este stăpîn pe viața și 
bogățiile sale.

„Vom vota pentru prima oară !". 
Rostind aceste cuvinte, tineri ca: 
Stefan Datcu, Ion Pauliuc, Antal 
Fugi, Dorina Tudor, Maria tna- 
che, elevi ai școlii sportive de tine
ret din Orașul Stalin sint stăpî- 
niți de un sentiment de adevă
rată mîndrie. Dreptul de care se 
bucură acum îi însuflețește la fap
te deosebite. De aceea, la locul lor 
de producție, ei strunjesc mai 
multe piese pentru tractoare, eco
nomisesc combustibil și materiale, 
minuiesc cu și mai multă rivnă 
războaiele de țesut.

Din zeci 
ne sosesc 
suflețitele 
fășoară în
bruarie; masele de sportivi care 
participă la aceste întreceri îșl 
manifestă odată în plus sentimen
tele de caldă recunoștință față de 
regimul democrat-popular care îm
bunătățește necontenit condițiile de 
dezvoltare și progres ale mișcării 
de cultură fizică și sport.

Sporindu-și eforturile în produc
ție. invățind cu sirguință, luînd 
parte activă în desfășurarea cam
paniei electorale ca agitatori sau 
responsabili ai caselor de alegă
tori, sportivii aduc aportul lor la 
asigurarea victoriei în alegeri a 
candidaților F.D-P., îndeplinindu-și 
în felul acesta o firească îndato
rire cetățenească.

și zeci de orașe și sate 
mereu vești despre- în- 
competiții ce se des- 
cinstea zilei de 3 fe

(Citiți im pag. a 8-a rezultatele 
ultimelor meciuri din turneul de 
calificare).

...La ușa cu geamuri înnegrite 
m-» întîmpinat inscripția „CAFE
NEA", tar dincolo de prag o cea
ță deasă de fum de țigară, zgo
motul bilelor de fildeș care se cioc
nesc pe postavul biliardului, zurui
tul zarurilor rostogolite pe cutiile 
de table, zeci de mese pe care 
stau pietrele de „rummy" așezate 
în desene geometrice bizare...

Ce caut aicf eu, iubitor de șah?
Această întrebare și-o puneau 

în anii trecutului nenumărați ju
cători de șah care, pentru a prac
tica disciplina sportivă ce o în
drăgiseră. erau nevoiți să frecven
teze tot soiul de localuri dubioase, 
cafenele insalubre unde tabla cu 
64 de pătrate era închiriată rigu
ros. cu ora- Aici, la cîteva mese 
din fund se refugiase umilit „jo
cul regilor".

Realitățile șahului din vechea 
Romînie erau triste. Pentru a or
ganiza un campionat național (Ia 
cîțiva ani odată) era nevoie de 
danii și co’ecte ca și de multe 
alergături de la ușă la ușă. Și 
nu rare ori cite un „mecena" care 
deschisese un colț al pungii pre
tindea să joace în concurs ba 
chiar să... cîștige.

Ambianța în care se desfășura 
activitatea șahistă era traversată

câteodată de episoade de un comic 
amar, bdevărat umor caragelian. 
S-a îmtîmplat odată, la un con
curs de demult, ca actualul mae
stru Gică Alexandrcscu să fie 
înaintea ultimei runde un lider 
nedorit în clasament Principalul 
său concurent a găsit un ststem 
„original" de a-l-„ neutraliza. El 
a tocmit un plutonier major, ver
sat în practicile regimului, care a 
apărut (inopinat) în sala de con
curs și l-a „umflat" pe cel care 
se și vedea cîștigător și care avu
sese „ghinionul" să fie ostaș în 
termen. Bineînțeles, Gică Alexan
drescu a pierdut acea partidă de
cisivă prin... depășirea timpului de 
gîndire.

Aventurile șahului de ieri ar 
putea furniza materia unui roman 
în multe volume. L-ar fi putut 
scrie regretatul maestru S. Her
land care, deși Se bucura de o ce
lebritate mondială, era nevoit să 
joace la cafenea nesfîrșite partide 
cu handicap pentru a-și asigura 
existența.

Fruntașa in pro
ducție Irina Bandl 
de la uzinele Ja- 
noș HerbalC—Cluj 
candidată a F.D.P. 
discută cu tovară
șele de muncă des
pre probleme 
oind aplicarea 
lor mai bune 
lode de lucru.

(Foto Agerpres)

...Pretutindeni se joacă șah. De
asupra tablei cu pătrate albe și 
negre se apleacă ginditori tineri 
și virstnici, oameni de toate pro
fesiile, muncitori, țărani, ostași, 
studenți, elevi. In timpul marilor 
competiții de masă, al spartacbia- 
delor 
mese 
reori 
panți 
treptele măiestriei. Așa s-a petre
cut cu marea majoritate a celor 
care sint astăzi fruntașii șahului 
romînesc. Numai în ultimii zece 
ani mișcarea șahi stă din țara noas
tră s-a îmbogățit cu jucători ca 
Bălanei și Ciocîltea, care au deve
nit campioni republicani și au repre
zentat cu cinste țara în întreceri 
de peste hotare, Reicher, Drimer, 
Ghițescu, Mititelu, L Sz-abo, a că
ror tinerețe și talent stau chezășie 
pentru succesele viitoare.

Șahul a fost așezat Ia locul pe

tinerești, la sute și sute de 
se dă luptă aprigă și nu ra- 
din rîndul miilor de partîci- 

făsar talentele care urcă

care-1 merita în rîndul manifesta
țiilor de sport și cultură. Oricine 
are posibilitate» de a Juca sah. la 
îndemina oricui stau cărți de spe
cialitate ca și sfaturile prețioase 
ale antrenorilor.

Șalnri a încetat să fie o îndelet
nicire solitară a unor oameni care 
nu știau cum să-și omoare timpul 
ci. o practică sportivă impregna
tă de entuziasm și tinerețe. Dacă 
în campionatele dinainte de răz
boi vîrsta respectabilă a parti- 
cipanților era de rigoare, (rar clnd 
un tînăr era admis rn finală), a- 
cum, în disputa peitt-ru desemna
rea primului șahist al țării, tine
retul predomină în procentaj covîr- 
șitor și nu rare ori își are un re
prezentant chiar

Despre avîntul 
blica Populară 
cele patru mari 
nale cărora Bucureștiuf le-a fost 
gazdă, ca și faptul că șahiștii noș
tri fruntași sjnt tot mai mult soli
citați să ia parte la concursuri de 
primă importanță peste hotare.

Iată fapte care demonstrează în 
mod grăitor că mișcarea șahistă 
din țara noastră se află pe calea 
progresului și a înfloririi.

pe primul loc. 
șahului în Repu- 
Romînă vorbesc 
turnee internațio-

întrecerile de handbal de sală 
se apropie de faza finală
Concursul republican de hand

bal de sală se apropie de sfîrșit 1 
Atît în cele trei centre (București, 
Orașul Stalin și Timișoara) unde 
se întrec echipele masculine, cît și 
In cele trei serii ale formațiilor fe
minine, partidele au început să 
aibă un caracter decisiv. In special 
în competiția feminină. în care mai 
sînt de jucat doar două etape — 
inclusiv cea de mîin? — lupta 
pentru ocuparea nrimtilui Ioc în 
clasamentul fiecărei serii este 
foarte aprigă. Precizăm că este 
vorba de primul Ioc, deoarece — 
după cum se știe — echipele cla
sate pe locurile 1 și 2 se califică 
pentru turneu! final.’ Și în această 
privință în două din cele trei se
rii lucrurile s-au lămurit aproape 
definitiv.

Astfel în seria l-a și a II-a cali
ficarea echipelor Progresul Orașul 
Stalin si Flamura roșie' Steagul 
roșu (seria I-a)', Progresul Tg. 
Mureș și Progresul Min. Invăță- 
mîntului (seria II-a)’ este un fapt 
cert. In schimb, în seria IlI-a tret 
formații (Flamura roșie Sighișoa
ra. Flamura roși" Sibiu și Știința1 
I.C.F.f emit justificate pretenții W 
cele două locuri care dau dreptul 
de participare în turneul final. In 
prer-nt. în clasament conduc Ia 
galifate de puncte FI. roșie SighP 
soara și FI. roșie Sibiu, urmate în
deaproape de Știința I.C.F.

In întrecerea echipelor masculi
ni, Ia Timișoara și Orașul Staliri 
si dă 6 interesantă luptă pentrtf 
întîietate. La Timișoara, campioană 
republicană Știința conduce' cu uri 
avans de fin punct față de Energii 
Tehndmetal. La Orașut Staliri 1UJ 
crurile’ sînt șl mal încurcate, țp 
nînd seama de faptul că echipete 
Dinamo Orașul Staliri și Energia' 
Făgăraș își împart primele două 
locuri cu același număr (8) de 
puncte'. Iri București echipă C.O.A'.- 
și-a asigurat o „zestre" de puncte 
suficientă ca să nu mai aiba nici 
o emoție.

ȚCitiți în corpul ziarului progfSț 
mul jocurilog» diri- Bucureștițj



BUNE... ȘI RELE DIN REGIUNEA1 GALAȚI
Sînt multe zile de cînd gestio

narul magazinului de materiale 
sportive din Galați, nu mai are li
niște 1 Nu-i mai tatri-n voie și pa
ce !

— „Toată toamna dom-le, cînd 
rafturile gemeau, cumpărătorii nu 
s-au prea îmbulzii la ușa magazi
nului, iar azi, cînd.-."

Privești rafturile goale și-i înțe
legi pe dată amărăciunea: șahuri, 
nici țipenie; paletele s-au împuți
nat și ele, iar de mingi de tenis 
de masă... nici urmă! Și totuși, 
„baiul" n-ar fi atît de mare dacă 
din clipă-n clipă n-ar pica cîfe-un

Competiții sportive
de 3 februarie/in cinstefa zilei

In cinstea alegerilor de 
bruarie, mase largi de 
participă la diferite competiții. Ia
tă ci te va relatări asupra desfă
șurării acestor întreceri.

• In sala S.M.T.C.F.-Galați con
tinuă disputarea unui turneu de 
volei și baschet. De asemenea, 10 
echipe din Galați,' Brăila și ~ 
cuci își dispută întîietatea în 
drul unor întîlniri de handbal 
dus
• A:pirfști din colectivele 

biene Progresul și Recolta au e- 
fectuat în premieră două trasee 
de iarnă în Făgăraș. O echipă ca
re avea cap de coardă pe Marius 
Constantinescu și Severin Șerban, 
a efectuat tura Suru-Fruntea Moa- 
șei-Vîrful Cocoriciu-Chica Fedele- 
șului-Porcești, d© gradul II A. 
Cealaltă echipă, condusă de Mir
cea Vlădoianu, a realizat tura Su- 
ru-Budislavul-Lacul Avrig-Casca- 
dele Avrigului - Bărcaci - Poiana 
Neamțului, de gradul II B-

• Asociația Energia organizea
ză la 27 ianuarie, la Predeal, o 
ștafetă turistică. Vor lua parte 15 
echipe alcătuite din cîte trei tu
riști și o turistă.
• Colectivul sportiv Locomotiva 

P.T.T.R. organizează în ziua de 
27 ianuarie, pe stadionul P.T.T.- 
o mare întrecere de cros- La com
petiție participă echipe ale asoci
ațiilor din Capitală, programul

la 3 fe- 
sportivi

Te- 
ca- 
re-

si-

cuprinzînd probe de seniori (6000 
m), juniori (2000 m.), senioare 
(600 m.) și junioare (500 m ).
• In sala școlii medii Nr. 3 din 

Pitești, s© desfășoară o competi
ție la care participă echipe de te
nis de masă, volei și șah, repre- 
zentind toate colectivele sportive 
din localitate.
• Numeroși sportivi din orașul 

Suceava au luat parte la o între
cere de schi. Ocupînd locuri frurt- 
tașe la probele de seniori și ju
niori, sportivii colectivului „Pro- 
gresui“-Suceava și-au adjudecat 
cupa cu care a fost dotată compe
tiția.

IN ȘCOLILE 
DIN REȘIȚA
® Marea 

de elevi 
Combinatului Metalurgic Reșița 
desfășoară o susținută activitate 
sportivă. Ei au la dispoziție două 
săli mari de sport, înzestrate cu 
materiale și aparate necesare prac
ticării diferitelor discipline- De a- 
semenea, în curtea școlii au fost 
amenajate terenuri de volei st bas
chet

• Activitatea sportivă a eievi’or 
acestei școli se desfășoară sub în
drumarea atentă a profesorilor ae 
educație “zică Tiberiu Marieșan, 
Pompiliu Birlea, ajutați de 
structorul sportiv Petre Pop.

• In 
elevi ai 
tîi etatea 
tenis de 
etape a 
tineretului

• Dintre elevii Grupului școlar 
al Combinatului Metalurgic Re
șița s-au afirmat numeroase ele
mente cu reale însușiri, devenind 
componenți ai unor echipe frun
tașe. De pildă, etevii Petre Po
pescu și Dumitru Grozava au fost 
promovați în echipa de lupte a 
colectivului Energia-Reșița; ele
vul Petre Todor este unul dintre 
cei mai valoroși jucători de fotbal 
ai formației de Juniori Energia- 
Reșița, ș.a.m.<L

• Pregătirea sportivă a elevilor 
școlii medii mixte se desfășoară 
sub îndrumarea profesorilor de 
educație fizică Uie Păturică — 
distins cu insigna „Merite sporti
ve" — și Florica Milian.
• Atleții Traian Vuia, Eugenia 

Borza, Osvald Schinf și alții, re= 
marcați cu prilejul multor compe
tiții, provin din rîndtirile elevilor 
acestei școli-

A apărut revista
Nr. 1-1957

eu următorul cuprins:
I. VAIDA: Cu privire la obiectivele 

mișcării de cultură fizică și sport 
în anul 1957.
MATEEV: Despre bazele fiziolo
gice ale antrenamentului sportiv 
cu eforturi mari.

G. HAHALJLMBIE: Modificări bio
chimice în organismul boxerilor.

M. SOLOMON: Junghiul sportiv.
C. TTRON: Analiza tehnică și biome

canica a săriturilor cu schiurile I. 
M. FLAMAROPOL: Stadiul actual de 

deszvoltare a hocheiului nostru.
A. SEBESY: Evidența progresului 

elevilor, mijloc de verificare a 
desfășurării procesului de ed*uica- 
tie f’zică în școală.

B. BALINT și P. ZAJZON: Din isto-

D.

AMINTIRILE
Păi cum să nu-l votezi pe „conu 

’Alecu”, dom-le? Că de cînd e el 
deputat, cite lucruri folositoare nu 
s-au făcut pe la noi ? In primul 
tind, s-a înființat și la Bălțata un 
post de jandarmi. Păi nu-i bine ? 
înainte, săracii ăia din Bălțata, 
cînd era vorba să-i „ancheteze", 
trebuia să se ducă tocmai pînă 
la postul de jandarmi din Răsuci
ți! din deal. Acuma, de cînd s-a 
'înființat posfu’aicl, gata s-a ter
minai cu drumurile. Au oamenii 
bătaia la îndenună...

C-așa 2icea și prefectu. 
Gherghină, liberala— „Bă.

dom
____ ... . .. .. . crfd- 

'feanit' fără bătaie e ca piicu’ fără 
timbru. Pînă nu-l... lipești, nu 
merge".

Și prefectu’ era om bun. Aveam 
un văr de-al meu, angajat la el 
slugă, cu casă, masă și bătaie. Din 
toate astea, numai cu bătaia era 
,Ja zi". Odată s-a îmbolnăvit de
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majoritate a celor 1500 
ai Grupului școlar at

mușteriu. Atunci, gestionarul oi- 
tează și-și răcorește inima fată de 
prieteni: „Ce să fac? De ctnd eu 
Spartachiada asta mi s-a golit tot 
magazinul !*

Poate niciodată delegații colec
tivelor sportive din Galați, din sa
tele învecinate și chiar de mai 
sus, de la Vrancea, Mărășești șî 
Panciu, n-au „asaltat" cu atîta 
perseverență magazinul de mete- 
riale sportive; poete niciodată ges-- 
tiouarul n-a fost nevoit să se îm
partă _în dreapta și-n stingă" ca 
atunci ciad in regiune a început 
Spartachiada—

Explicația? Dorința colectivelor 
de a-și înzestra magaziile cu echi
pament și material sportiv cores
punzător, de a asigura tinerilor 
partidpanți la întrecerile Spar ta- 
câiadei. cele mai bune condiții de 
concurs! Acesta a fost primul pas 
cu care colectivele sportive din re
giunea Galați au pășit în marea 
întrecere sportivă de mase...

UN INTERVIU- O CONVORBIRE
TELEFONICA ȘI ASPECTE... 

NEDORITE

in-

500
In-

dteva zile, aproape 
școlii și-au disputat 
în întrecerile de șah și 
masă din cadrul primei 

Spartachiadel de Iarnă a

Negreșit, orice acțiune fie chiar 
de proporțiile unei mari competi
ții sportive de mas© (în cazul 
nostru, Spartachiada!) are părțile 

sale bune și (în procentaj mai mare 
sau mai mic!) părțile 
five. Dacă domină una 
tă parte (Și în ce 
măsură) vom afla 
imediat fiindcă am 
descins în biroul 
președintelui 
mitetu'ui 
cultură fizică 
sport al 
Galați...

„ Vreau 
mai înlîi 
aspectele 
Concret: 
piem vertiginos de 
cifra de NO.OOO 
partidpanți! Pu
tem, pe baza ac
tivității de pînă 
in prezent, să ne 
declarăm satisfă- 
cuți- Felicităm 
sportivii din raioa
nele Panciu (co
munele Străoane, 
Movilița și Deo- 
cheți), Liești (co 
munele Liești și

sale nega- 
sau eealal-

Nămoloasa-Tîrg) și Ivești, 
au obținut 
zultate.

Șahul și 
sporturile 
însă că și 
și săniuțele ar fi putut atrage 
pretendaiți tot atti de numeroși 
dacă vremea nu ne-ar fi fost po
trivnică. Lipsa zăpezii ne-a împie
dicat să organizăm concursuri de 
schi și săniuțe".

Zbîrnîitul telefonului rie-a între-, 
rupt discuția.

— La telefon „Bujoru"!
La celălalt capăt el firului, toc

mai în comuna Oancea, Alex. Lu- 
poae, președintele comitetului ra
ional C.F.S. ne anunță rezultate
le ultimului concurs.., „In total 291 
de tineri! La săniuțe 104... glm-, 
naști cu 54... șah 52-.. trîntă 49... 
schi

Și discuția continuă... de astă 
dată cu exemple negative: totalul 
âezînieres manifestat de colective
le Flamura roșie (din toată regi
unea!) și Locomotiva C.F.R., an
gajamentele formale ale unor co
lective (Locomotiva, Flamura roșie, 
Energia) care promit că fac „marea 
cu sarea", perttru ca pînă în cele 
din urmă să dea bir cu fugiții, de
termină ca regiunea Galați să nu 
se numere printre regiunile frun
tașe.

care 
cele mai frumoase ge-

tenisul de masa sint 
preferate. Sint sigur 
patinajul ca șt schiul

32...

PETRE MIHAI

Fizică și

ricul mișcării de cultură fizică 
și spart muncitorești din Tg. 
Mureș.
MĂRGĂRIT: Concluzii meto- 

dico-organlzatorice cu privire la 
munca de instruire în box. 

DUMITRESCU: Indicații privind 
antrenamentul înotătorilor în 
timpul Iernii.
PODLĂHA: Specializarea timpu
rie în gimnastică.
MOGOȘ și M. BIRJEGA: Pe mar
ginea articolului „Sugestii cu pri
vire la munca profesorilor de 
educație fizică în școlile insufi
cient înzestrate".
ZUG'RĂVESCU: Mai mulți spor
tivi pe stadioane.

Note biografice.

E.

N.

G.

LUI NAE GHIOAGA, AGENT
fttse combustibilă. Ctnd tușea oda- 
tă-n fața ta, trebuia să te ții bine 
de 
Ei.

ceua că altfel te ridica în sus. 
ctnd a văzut prefectu’ căna-i

co- 
pentru 

Ș» 
regtanii

să arăt 
care sint 
pozitive, 
ne âpro-
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NOTE CPITICE

NEDUM ERIRI
Treburile m-au purtat deunăzi pe 

la conducerea asociației Locomoti. 
va- Discuiind despre una-alta cu 
președintele asociației, iov. Stoiasn, 
a venit vorba și despre terenurile 
de sport din bd. 6 Martie. Ca unul 
care stau prin partea locului, mi- 
am reamintit îndată despre o ve
che nedumerire a mea: nu înțe
lesesem cum o bază sportivă atît 
de frumoasă și de utilă ca aceea a 
„Locomotivei" din imediata veci
nătate a Operei, a fost lăsată să 
se transforme treptat, treptat, în- 
tr-un adevărat maidan. In necu- 
noștință de cauză, eram chiar în
clinat să-i consider pe cei de la 
asociație răspunzători pentru a- 
ceastă tristă situație. De aceea, 
n.am vrut să pierd prilejul de a-l

......................     . .ii

ALEGERILE DIN TRECUT
„ILECTORAL”

glumă i-a spus să meargă la spi
tal. Da’ la spital acolo, nu intra 
oricine. Așa că l-am învățat eu ce 
să facă. Zic, mă dacă vrei să iruri 
în spital fă rost de vreo 500 șl cînd 
o veni doctoru’ să te examineze, fi 
spui ,jam tuse” șl-l bagi 500 în 
mirul că acolo, nu intră oricine. 
'A făcut omu cum l-am sfătuit eu. 
Cînd i-a cercetat doctorii,*z:ec:

— Al ceva?
— Am. dom'le doctor, zice văru- 

meu. Și-l băgă 500 în mină. II 
cercetează doctoru, cercetează și 
hîrfia șl zice: „Nu-l loc în spi
tal”... Dom-le doctor, strigă văru- 
meu... dar n-ați văzut că am tuse ?

— Ai. zice doctorii’ da’n-ai des
tul.

Și-așa că nu l-a băgat în spital. 
L-a băgat în pămînt, dumnezeu 
să-l scuze. Da-ce, numai spital a- 
veam noi ? Mai ales cînd veneau 
alegerile începea și activitatea cul
turală. Și-atunci, să te ții, jocuri 
„naționale". Cel mai mul! se' juca 
,J>ăiuia"... In asta eram mari spe-

cialiști! Citeodată se juca și „bă
tuta cu opriri". Se oprea ,',băiuta" 
ca să mai plece doi la spital pe 
targa !

Și ce mai sport se făcea pe vre
mea alegerilor... La noi în oraș e- 
rau „echipe" speciale de oină. Cel 
mal frumos era cînd Intra unul „la 
bătaie". Intra alb și ieșea vînăt. Că - .
că 
ne 
fot 
in 
rau „cursele de urmărire" și „aler
gările" cu ciomegele după , țără
niști". Ehei, cîte recorduri de vite
ză nu se băteau cu ocaziile astea. 
Pe urmă erau și „ștafetele" (L-am 
Jerminai" eu, na-ți-l ție!...). și. 
cursele de 110‘ metri garduri (cînd 
scăpa unul viu din mina noastră 
mergea [Ană acasă, ținîndu-se de 
garduri). 0

NAE GHIOAGA, „agent ilectoral” 
pentru conformitate 

GEORGE MIHALACHE 

nî

mereu ne spunea conu Alecu 
sportul te-ntărește. De-aia na 
lăsam pînă nu-t .întăream" de 
vorba proverbului, „mens sana 

corpore barosana. Pe urmă e-

întreba pe însuși președintele: 
„Ce aveți de gînd cu terenul din 
bd. 6 Martie ? Poate măcar acum, 
în 1957. o să-l refaceți.

Tov. Stoian m-a privit cu îngă
duință. Mă așteptam să-l jac „paj" 
cu un asemenea rechizitoriu, și 
ănd colo interlocutorul meu părea 
comptet de acord cu tot ceea ce 
auzise.

— „Așa este, și noua ne pare 
foarte rău, dar Sfatul popular al 
Capitalei, pentru a asigura o mai 
bună perspectivă clădirii Teatru
lui de Operă și Balet a scos gar
dul de temn al terenurilor, ca o 
primă măsură. Noi am cerut să 
punem în loc un alt gard, meta
lic, dar nu ni s-a aprobat.

Afltnd aceste lucruri, nedumeri
rile mele au crescut Și mai mult. 
De cîte ori trec prin fața fostului 
teren de sport „Locomotiva" mă 
gindesc: un teren de sport, cochet 
și bâte îngrijit, încadrat de aleile 
Operei și ale Facultății de Științe 
Juridice, nu ar prinde mai bine 
în acest loc al Canitalei decît un 
maidan năpădit de bălării ? Iar 
pe cei cărora ti se „datorează” 
faptul că de pe harta bazelor 
sportive ale Capitalei sîntem ne- 
voiți să ștergem un loc cunoscut 
și prețuit de sportivi, îi Mreb: 
dacă terenul de sport, aflat pe par
tea stingă a Operei poate fi des
ființat pe considerente de esteti
că urbanistică, atunci cum se îm
pacă cu aceste principii „imuabile" 
uriașa magazie de decoruri, vop
sită strident cu miniu, așezată pe 
partea dreaptă și care, orice s-ar 
spune, nu poate fi îtz nici un caz 
bănuită că ar ajuta perspectivei 
Teatrului de Operă și Balet?

Pentru numărul crescînd de iu
bitori de sport nav.em chiar atît 
de multe terenuri ‘incit să renun
țăm cu ușurință la tetele dintre 
ele, pentru „motive" care, așa cum 
se poate convinge price cetățean 
care vizitează aceste locuri ale o- 
raș ului, sînt total neîntemeiate, 
(1. m-) !tl
k m



Sa știi să lupți cu adversarul și, mai ales, cu... tine însuți!
® ir r.

Cu trei fiori no vine primăvara pentru voleiulcfufam
Sport,vii romîni tina să ajun

gă în toate ramurile pe cele mai 
înalte trepte ale măiestriei. Unii 
au și ajuns. Printre ei se allă 
jucătoarele și jucătorii noștri de 
tenis de masă. Recent am avut 
prilejul să-i vedem, din nou, „în 
acțiune". Pe planul combativită
ții, întîlnirile cu reprezentativele 
R. Cehoslovace au dat deplină 
satisfacție, sportivii noștri adu- 
cîndu-ne două frumoase victorii. 
Mai ales Ia băieți, datorită valo
rii apropiate a celor două forma
ții, putem spune că ceea ce a de
terminat succesul a fost puterea 
lor excepțională de luptă. In spe
cial Reiter a fructificat la maxi
mum toate posibilitățile sale, ju- 
ctnd cu o concentrare și atenție 
caracteristice lui, caracteristice 
sportivului de tip nou. Păstrind 
un calm desăvîrșit, Reiter a pu
tut răspunde totodată acțiunilor 
adversarului prin cele mai ni
merite manevre tactice. Așa a 
învins pe rînd doi adversari re
dutabili : Stipek și Tokar. Am a- 
les ca prim exemplu pe cel al lui 
Reiter, pentru că țeprezentantul 
nostru ne-a obișnuit pînă acum 
să ne arate în jocul său deose
bită clarviziune și calități mora
le- Pe un făgaș bun în această 
direcție se află si tînărul cam
pion al țării, Harasztosi. După 
comportări excelente în meciurile 
pe echipe, el a dat dovada unei 
dîrzenii, unei maturități de joc 
și a unei stăpîniri de s-ine re
marcabile în meciurile individua
le cu Vihnanovski și Buboriy. 
Ne va rămîne ca o amintire plă

cută modul cum a știut Harasz
tosi să. se regăsească în mo
mente critice (în setul decisiv 
cu Vihnanovski a fost condus cu 
10-3 și a reușit să cîștige, iar 
în partida cu Bubony, după ce 
a fost condus cu 2-0 Ia seturi, 
a ieșit pînă la urmă victorios). 
De mare ajutor pentru Harasz
tosi au fost desigur și îndrumă
rile date de antrenorul Nicu 
Naumescu. Dovezi ale combati

vității sportive ni le-a ’oferit de 
asemenea si Andronache, sur
prinzătorul învingător al campio
nului chinez Van Ciuan iao ș! 
al ce'ui bulgar Karanecev. Dar 
exemplul cel mai convingător în 
această privință l-am avut în 
cîștigătorul turneului, maghiarul 
Zoltan Berczik

DACĂ N-AR EXISTA FLUC
TUAȚIILE..-

In recentele concursuri, satis
facții pe această linie ne-au mal 
dat și ceilalți fruntași ai tenisu
lui de masă romînesc. Păcat însă 
că evoluții susținute citeodată 
într-un ritm extraordinar au al
ternat cu momente în care a- 
proape că nu am recunoscut pe 
cei pe care-i admirasem cîteva 
ore sau zile înainte. Ella Zeller 
a obținut o victorie importantă 
la Kerekes și una de răsunet Ia 
Angelica Rozeanu, tocmai după 
ce suferise un insucces neaștep
tat la cehoslovaca Svarcova, în 
fața căreia a jucat mult sub po
sibilități. Și tot ea, mai tîrziu, 

după ce făcuse aovaria caitâți 
lor sale complete, figura cu totul 
șters șt lipsit de inițiativă în fi
nala dublului nostru feminin. 
Angelica Rozeanu a avut și ea 
discontinuități în concentrare, în 
stăpînirea de sine. După ce îi 
admirasem hotărîrea în acțiuni 
în partida cu Svarcova și cu 
Sun Mei in. campioana Chinei, 
care pornise vijelios la atac, ne-a 
fost dat s-o vedem pe aceeași 
Angelica Rozeanu de nerecunos
cut, excesiv de nervoasă și ne- 
hotărită în finala de simplu a 
probei feminine, ca numai după 
cîteva nrnute apoi să fie facto
rul determinant în victoria cu
plului feminin alcătuit cu Ella 
Zeller.

O instabilitate mai pronunțata 
a dovedit-o și valorosul Gant- 
ner. revelația campionatelor mon
diale de la Tokio. In întîlnirea 
cu formația Cehoslovaciei, Gant- 
ner a pierdut primul set Ia Vih
nanovski, pentru ca apoi să-l do

mine categoric în următoarele. 
In schimb, Ia Tokar cîștigă deta
șat primul set (21-13) pentru a 
le pierde pe celelalte două cu 
multă ușurință (8 și 13). Și mai 
curios este aspectul scorului în
trecerii lui Gantner cu Hu Bin 
ciuan (turul II al campionatelor 
internaționale)- Reprezentantul 
nostru a reușit să recupereze 
două seturi și mergea evident 
spre victorie, pentru că în cel 
de al cincilea set el avea un 
avantaj substanțial (18-12). Șl to
tuși de la acest scor Gantner a 
reușit... să piardă, deși adversa
rul său nu i-a pus probleme prea 
grele de rezolvat. E drept, Gant
ner s-a revanșat mai tîrziu — 
strălucind în finala de dublu 
masculin printr-o doză remarca
bilă de combativitate. Regretabil 
că el nu și-a incerc.it forțele și 
în turneul de consolare — unde 
a pierdut prin neprezentare — 
deoarece această participare i-ar 
fi folosit fără îndoială Ia îmbo
gățirea experienței sale de con
curs șl totodată Ia depășirea «>- 
ventualelor complexe. Vma o 
poartă în aceeași măsură și an
trenorul coordonator al lotului, N. 
Naumescu, ca șr inspectorul de 
tenis de masă Paul Georgescu 
care au acceptat această situa

ție. O notă rea merită, tot pen
tru neprezentare tn Cupa de con
solare, și o" serie de jucători ca 
Ananighian, Ploscaru, Bodea, 
Retti și Davidescu, ultimii trei 
invitați special la București cu 
ocazia campionatelor internațio
nale.

Cazul Pesch este mai aparte. 
Nu-i putem reproșa lui Pesch că 
nu este combativ. Uneori chiar 
face dovada unui exces de com
bativitate. Si tocmai aceasta îl 
duce la insucces. Pesch trebuie 
să Înțeleagă că puterea de luptă, 
desfășurată în scopul obținerii 
victoriei, nu însemnează o dez
lănțuire oarbă de forțe, o inutilă 
risipire de efort, ci o concentrare 
și o dirijare a tuturor posibilită
ților sportivului și aceasta in
tr-un climat de cît mai mult 
calm. Nu este suficient deci să 
posezi numai avansate cunoștin
țe tehnice ci trebuie să adaugi 
la acestea o susținută putere de 
luptă cu adversarul, cu tine in-

*

★ ★

Tînărul Andro- 
nache a confirmat 
că este o adevă
rată speranță a 
tenisului nostru 
de masă.
(Foto I. Mihăică)

★ ★

★

suți. Iată ce așteptăm pe viitor 
— și marile întreceri internațio
nale ce oferă un nimerit prilej, 
bat la ușă — de la valoroșii re
prezentanți ai tenisului de masă 
romînesc.

C. SEVEREANU
N. MARDAN

Actualități din
După nouă luni de întreceri, e- 

chipele de tir participante la cam
pionatele categoriilor A și B și-au 
desemnat fruntașii: TÎNĂRUL DI
NAMOVIST (Categoria A băieți). 
FLAMURA ROȘIE (Categoria A 
fete), FLAMURA ROȘIE (Catego
ria B băieți), A.V.S.A.P. (Calego- 
ria B fete). Competiția, care a în
ceput în aprilie 1956 și a luat sfîr- 
șit în ianuarie 1957, a fost orga
nizată de comisia de tir a orașului 
București și a angrenat în desiă- 
șurarea ei peste 200 trăgători șl 
trăgătoare, contribuind efectiv la 
ridicarea nivelului mediu al tirului. 
Ceie două echipe campioane din 
categoria A au utilizat următoare’.d 
formații: Tînărul Dinamovist: Mi 
Răzuș. AL Sl'ăuanu, I. Tripșa. CI 
Nișanian. I. Gtuglan, A. Mă’nă-

Hotărît lucru, valoarea voleiului 
din provincie s-a ridicat la un ni
vel apreciabil. Rezultatele obținute 
în ultimul campionat republican de 
Energia Orașul Stalin, Progre
sul I.M.F. Cluj sau Știința Timi
șoara, precum și prezența în echi
pele naționale a unor reprezentanți 
ai Clujului ca Ana Susan, Gheor- 
ghe Cor bea nu sau Chenebețiu ou 
fac altceva decît să ilustreze afir
mația de mai sus.

De aci și pînă la a considera că 
volerj] din restul țării a ajuns la 
valoarea dorită, mai este însă o 
cale destul de lungă, presărată cu 
multe greutăți, ale căror eliminări 
constituie probleme de mare im
portanță. In acest articol nu ne 
vom referi la problema ridicării 
nivelului de pregătire tehnică și 
fizică la nivelul pretențiilor tactice 
și nici la veșnica discuție asupra 
condițiilor de joc. E suficient poate 
să precizăm că vestea aducerii »- 
nor amenajări „vestitei* săli dm 
Timișoara (repararea’ vestiaretef 
și a dușurilor, mărirea luminozi
tății prin becuri puternice, instala
rea ferestrelor pe ambele laturi și 
dublarea geamurilor) produce bu
curie nu numai voleibaliștilor sau 
baschetbaliștilor timișoreni, ci și 
sportivilor din alte orașe, care își 
fac speranțe că odată și odată sa
la din Timișoara va fi mai ospita
liera.

In rîndurile de mai jos ne vom 
ocupa de o serie’ de probleme care 
ilustrează cîteva' greșeli organiza
torice și care au contribuit în mare 
măsură la frînarea progresului a- 
cestui joc în unele centre. Dacă 
vom intitula tendința unor co
misii regionale sau orășenești, a 
unor antrenori și jucători, goana 
după glorie, nu vom greși. Și se 
înțelege că și mijloacele prin cane 
se încearcă obținerea rezultatelor 
Imediate sînt total greșite și nu 
duc nici decum la progres.

In regiunea Ploești de pildă, 
prin întărirea echipei Energia 1 
Mai, (care de fapt este o selecțio
nată a orașului) au fost desfiin
țate trei formații: Voința, Progre
sul și Locomotiva, rămînînd ca în 
camDionatul regional să activeze 
un total de... trei echipe. Este clar

lumea tirului
șan ; FI. Roșie : Mana Otz, Madi 
Georgescu, Grațiela Copăceanu, 
Sybil Gămănescu, Elena Mari
nescu, Florica PetrovicL

Iată clasamentele definitive:
Categoria A bileți :

1. Tînărul Dinamovist 9 9 4 44: 1 18
2. Fl. roșie 9 7 2 34:11 15
3. Progresul I 9 6 3 29:16 15
4. Progresul n 945 18:23 13
5. Locomotiva 9 4 5 20^8 9
X. Știința 936 15:25 8
7. Energia I.P.C. 9 2 7 23:27 6
8. Voința II 9 2 7 13:37 6
9. Voința I 9 18 13:32 5
10. C.S.A. Bucureșl 9 2 7 UJ4 5

Categoria A fete »
1. Fl. roșie 6 5 1 22: 8 18
2. Progresul 6 4 2 29:19 9
3. Tînărul Dinamovist 633 15:14 9
4. Locomotiva 5 1 6 2:23 3

Marcel Rusescu este un demm 
reprezentant al voleiului constDn-e- 
țean. Constanța însă nu mai reprej- 
zintă acum nimic tn volei tn afarăz 
de faptul că... l-a dat pe Marcel- 
Rusescu.

că cifra nu reflectă nici pe de
parte numărul real al practicaiH- 
țnor voleiului și dacă mai pred— 
zăm că echipa Energia 1 Mai, pen— 
tru care au fost acreditate trei e-t- 
chipe, nici nu’ s-a calficat pentrut 
prima categorie a țării, ne dăm șîl 
mai bine seama de scopul, mijloa-ș 
cele și, mai ales, de rezultatele u->- 
nei politici total neindicate.

Celălalt exemplu se referă la o- 
rașul Cluj, care în afara echipelorț- 
de categoria A (două de fete șîl 
una de băieți) mai are dorr 3(!>'- 
echipe în campionatul masculin de- 
calificare și nici una feminină. De
altfel Clujul nu a prezentat nicrl 
o formație Ia faza interregională» 
a campionatului de calificare...

Este, clar că în asemenea condfi- 
ții viitorul nu se prezintă în cu-ș- 
lori prea roze. Este foarte adevă-*- 
rat că în momentul de față ClttjuE 
reprezintă unul din cele mai im por
tante centre voleibalistice din țară 
și că în ultimii ani a dat elemente 
de valoare, dar aceste succese se 
datoresc numai numărului mare 
de echipe care au activat cîndva 
acolo.

Ploeștiul și Clujul sînt numai 
două din numeroasele exemple 
care pot fi date în legătură cu do
rința aprigă a colectivelor, antre
norilor și jucătorilor de a ajunge 
cît mai rapid, prin orice mijloc, în 
cele mai importante categorii ale 
țârii. Tendința de a promova este 
cît se poate de lăudabilă, dar nu
mai atunci cînd sînt folosite mij
loacele potrivite și indicate, care 
pot asigura și viitorul voleiului în 
regiunea și orașul respectiv.

Soluția acestei probleme este 
foarte simplă și poate Ii îndepli
nită prin organizarea cît mai 
multor competiții cu caracter de 
masă și prin participarea tuturor, 
echipelor, binențeles pe categorii, 
la cît mai multe întreceri. In .acest 
sens e bine să amintim că în ge
neral sportul școLăresc este slab 
reprezentat în competițiile orga
nizate pe plan local, adică tocmai 
în întrecerile menite să ridice ca
litatea jocului de volei în centrul 
respectiv.

D. STANCULESCU

Urcam deunăzi — avînd în ju
rul nostru .peste 100 de elevi și 
eleve de fa școlile medii nr. 7 
și nr. 22 din Capitală — spre 
cabana Poiana Săcuiuîui, unde ur
ma să conducem tabăra de schi 
organizată acolo, pe timpul va
canței de iarnă.

Ne-ar fi greu să descriem bu
curia clipelor trăite printre elevi, 
în care voioșia șj seninătatea a- 
cestora se revărsau parcă șl în 
inimile noastre! Așa a f®st în 
toate zilele de tabără. La sfîrși- 
tul ei ne-am simțit puțin obo
siți fizicește; sufletele însă ne 
erau mai tinere ca oricînd I

Tabăra, prilej de destindere 
pentru e'evi, a constituit. în ace
lași timp, un mijloc minunat de 
popularizare a schiului, care și-a 
cîștigat și cu acest prilej, noi 
adepți.

Reușita taberei a fost asigu
rată în primul rînd de condițiile 
organizatorice oferite elevilor. 
Intr-adevăr, aportul nostru de or
din strict tehnic nu și-ar fi gă
sit expresia cea mai fericită fără 
sprijinul ihaterial al Ministerului 
InvățămîntUlui, al organelor 
C.C.F.S. Si C.C.S.; în esență, o 
nouă dovadă a grijii nețărmurite 
a partiduhii și guvernului pentru 
creșterea undi tineret sănătos, 
puternic, plin de voie bună.

Pe nesimțite gîndurile noastre 
s-au întors cu ani în urmă.

CÎTEVA ADUCERI AMINTE DESPRE SPORTUL ȘCOLAR...
Sînt 40 de ani de atunci!... Pe 

actualul stadion al Tineretului — 
cunoscut sub humele de terenul 
Federației — o pistă de iarbă și 
un teren înconjurat cu un gard 
de lemn — mănunchiuri de elevi 
se avîntau în întreceri atletice șl 
mai apoi de rugbi. Despre con
diții pe care oficialitățile să Ie 
asigure elevilor în practicarea 
sportului, nici pomeneală! De 
așa ceva nu putea ii vorba în re
gimul burghezo-moșieresc, intere
sat numai în exploatarea nemi
loasă a tineretului și nici de cum 
în educarea cinstită, în crearea 
unor condiții de viață luminoa
să acestuia.

In ordine cronologică a venit 
rîndul gimnasticii și oinei, dis
cipline apreciate de elevi, care 
se întreceau anual în cadrul „Cu
pei Ministerului Instrucțiunii*, în 
acel timp, unlcuț contact direct 
pe care autoritățile școlare îi a- 
veau cu activitatea sportivă.

Sportul școlar din Capitală n-a 
trăit însă numai .pe terenul de la 
șosea; Ia un rrfbment dat cînd 
acesta se afla jm refacere, iar 
stadionul din TTeaiuI Spirit nu 
era construit încă, activitatea 

sportivă școlară se desfășura pe 
aleile Parcului Libertății, in in
cinta Arenelor Romane, ca și pe 
locul unde este amenajat astăzi 
Circul de stat

Mișcarea sportivă școlară a cu
noscut o epocă de oarecare as
censiune înaintea prunului război 
mondial. Explicația rezidă în 
aceea că pe atunci tineretul șco
lar era aproape singurul care 
practica, în timp ce in instituții 
și fabrioi nu existau astfel de 
preocupări. Practicarea sportului 
se făcea bineînțeles în condtții, 
am putea soune eroice .deoarece 
era vorba mai mult de entuzias
mul specific tineretului de vîrstă 
școlară și mai puțh de sprijinul 
oficialităților, aproape inexistent.

In anii care au urmat istori
cului eveniment de la 23 August 
1944, sportul școlar din Capita
lă își schimbă literalmente con
ținutul. In organizarea Ministe
rului Invățămîntului au Ioc mari 
serbări și campidnate de atle
tism, volei, baschet și oină. Tre
buie subliniat, de Ia început, că 
parțiciparea tineretului școlar la 
acestea se face în proporții im
presionante. Astfel. în 1950,’ cînd 
se organizează primele campio

nate ale școlilor medii De întreg 
cuprinsul țării sînt prezenți )a 
start sute de mii de elevi șl ele
ve; fapt fără precedent tn isto
ria sportului școlar ?

Astăzi, activitatea —ortivă șco
lară. bucurîndu-se de sprijinul 
nemărginit al organelor de re
sort reprezintă o realitate vie. 
Colectivele sportive școlare or
ganizate pe baze temeinicie des
fășoară o activitate deosebit de 
fructuoasă. Se evidențiază tot 
mai mult faptul că sportul a de
venit, în anii regimului nostru, 
un auxiliar prețios în dezvolta
rea multilaterală" a fiecărui elev, 
un element indisolubil legat de 
activitatea sa de zi cu zi. Pînă și la 
concursurile școlare pe plan lo
cal participarea elevilor este im
presionantă. Recent, la Cluj, la 
un singur concurs de natație au 
fost prezenți peste 2000 de elevi 
șî eleve; la București, „Cupa 
școlilor* Ia baschet a întrunit un 
număr de 40 echipe cu aproape 
400 participanți; la Vatra Dor- 
nei, concursurile de schi adună 
cu regularitate sute de elevi și 
eleve; în acest an, cu prilejul 
vacanței de iarnă, an-nm- ioo0 
de elevi și eleve din Capitală au 

poposit In diferite tabere de schi 
organizate prin inițiativa colec
tivelor sportive școlare. Sînt nu
mai cîteva exemple, care vor
besc de la sine de avîntul impre
sionant pe care-1 cunoaște spor-: 
tul școlar în anii regimului nos
tru democrat. popular și de en
tuziasmul, fără graniță, al elevi
lor pentru sport 1

Succesele realizate pînă acum 
sînt de necontestat- Pe temeiu
rile sănătoase pe care merge as
tăzi sportul școlar sînt de aș
teptat însă succese și mai mari.: 
In acest sens, organizarea și în
drumarea activității sportive șco
lare credem că trebuie să consti
tuie o preocupare de seamă a. 
oficialităților, a corpului didac
tic și a părinților.

Excelent mijloc de educație,, 
sportul practicat în școală con
stituie un izvor nesecat de ridi
care a noi cadre ale mișcării! 
noastre sportive și în aoelașii 
timp un -mijloc minunat de men
ținere și călire a sănătății, des 
pregătire a unui viguros schimbi 
de mîine, apt pentru a continual 
cu succes bătălia pentru con
struirea socialismului în patriai 
noastră.

Prof. ANGELA FILIP 
Prof. CAMIL MORȚUN
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ACTIVITATEA LA SCHI
r

CONCURSURILE DESClilbfc. 
RAMIN... DESCHISE

Cercetînd programul competițio- 
nal la schi am întîlnit numeroase 
concursuri deschise pentru pro
bele alpine și de sărituri. Urmă, 
toarea remarcă a fost aceea că 
locurile de desfășurare a acestor 
întreceri sînt foarte accesibile, în 
majoritate pe pirtiiie apropiate de 
orașele de munte, ca Predeal, A- 
zuga, Bușteni ș. a.

In această situație, era de aș
teptat ca startul să fie mult mai 
„aglomerat". Era firesc ca pe lis
tele de participanți să apară nu
me noi de schiori, clasificați sau 
nu, membri ai colectivelor sporti
ve cu secții de specialitate din lo
calitățile de munte, ori dintre cei 
care au părăsit pentru o zi-două 
Bucureștiul, ori un alt mare oraș, 
pentru a-și petrece cîteva ore pe 
pantele înzăpezite.

In fond, aceasta este deosebirea 
dintre un concurs deschis și cele- 
la te întreceri în care sînt che
mați să ia startul doar schiorii 
clasificați, ori repartizați pe anu
mite categorii de vîrstă. In reali
tate, la cele două concursuri care 
au și avut loc pînă în prezent, nu 
am întîlnit decît sportivi fruntași 
și nici pe aceștia în totalitatea lor- 
In întrecerile feminine numărul 
participantelor a fost de aseme
nea foarte restrîns.

Curioasă ni s-a părut situația 
chiar și pe Postăvar, unde stmbăla 
și duminica trecută pantele erau 
asaltate de sute de schiori, dintre 
care doar 45 s-au încumetat să ia 
un număr de start.

Ne întrebăm de ce oare? Fiind
că asociațiile și colectivele sporti
ve cu secții de schi nu acordă su
ficientă atenție concursurilor des
chise, neînțe’egînd că prin aceste 
întreceri pot contribui Ia dezvol
tarea și răsptodirea acestui minu
nat sport, Ia descoperirea de noi 
cadre, la creșterea rutinii de con
curs a începătorilor. Foarte utilă 
și binevenită în acest sens a fost 
inițiativa asociației Flamura ro
șie. care cu prilejul Întrecerilor de 
la Azuga a rezervat copiilor probe 
speciale.

Concursurile deschise la schi, 
rămîn în continuare... deschise.

E V.

AZI ȘI MIINE CEI MAI BUNI 
SCHIORI A! NOȘTRI SE VOR 

INTILNI DIN NOU

La fel ca oricare altă discipli
nă sportivă, schiul Iși are „supor
terii" săi, entuziaști care, renun- 
țînd la distracțiile duminicale pe 
care le rezervă Capitala sau alte 
orașe mari, preferă să-șl petreacă

Actualități
♦ Ații C.Cu4. cit șl Di'it'iu) io- 

losesc aceste zile pentru odihnă și 
recreierea boxerilor. Pugiliștii de 
la C.C.A. se găsesc de cîteva zile 
la Predeal, în vreme ce o parte 
din dinamoviști au plecat Ia băi.

Antrenorii nu piecd nici ei vre
mea, ci iși alcătuiesc cu grijă 
planurile de acțiune pentru anul 
1957, căutînd, în primul rînd, 
să-și consolideze loturile. C.C.A. 
a pierdut cîțiva pugiliști valoroși 
printre care, notăm pe: Toma Ilie 
(muscă), D. Boiangiu, St. Bogdan 
(pană), etc. In schimb, colectivul 
militarilor a fost completat cu ti
nerii boxeri: D. Burlaș (semi u- 
șoară), Gh. Eremeia (ușoară), N. 
Lupu (pană) și D. Văgîi (cocoș). 
La cat. grea, e probabil ca C.C.A. 
să-l utilizeze pe E. Furesz.

„Garnitura" militarilor va de
buta anul acesta printr-un turneu 
în R.D.G. Prima echipă (M. Do- 
brescu, V. Schiopu, N. Mîndreanu, 
E. Cismaș, Gh. Fiat, Fr. Ambruș, 
Șerbu Neacșu, M. Stoian, Vasile 
Tiță, Gh. Negrea) întărită cu 
„greul" D. Ciobotaru va pleca la 
18 februarie la Berlin, urmind să 
susțină două întîlniri (cu Vor- 
wărtz și altă echipă).

• Dinamoviștii se pregătesc cu 
febrilitate sub îndrumarea antre
norilor G. Nour și I. Popa. Din 
numerosul lot dinamovist nu s-a 
transferat decît I. Pintea. In 
6Chimb, vor îmbrăca tricourile a- 
sociației anul acesta, maestrul 
sportului C. Dumitrescu, I. Rodi-

(
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timpul liber în munți, urmărind 
întrecerile oficiale ale celor mai 
buni schiori din țara noastră.

Dar iată că, bogatul program 
competițional, pune acestora, ca 
de altfel și nouă, redactorilor de 
specialitate, un mare semn de în
trebare : încotro să ne îndreptăm 
pașii, pentru că la sfîrșitul acele
iași săptămîni se dispută simul
tan, în mai mulți masivi ai țării, 
diferite concursuri Astfel, astăzi 
și mîine pîrtiile Semenicului, găz
duiesc prima etapă a concursului 
republican pe echipe „Cupa Tine
retului”, organizată de asociația E- 
nergia și rezervată schiorilor care 
nu au împlinit încă vîrsta de 22 
ani. Acest prim concurs cu ca
racter republican reunește la star
tul probe'or de slalom uriaș și sla
lom special „viitorul* schiului nos
tru, pe acei tineri și tinere care 
peste puțin timp vor împrospăta 
rîndurile schiorilor fruntași.

Tot mîine, pe oîrtiiie din Poiana 
Stalin se vor întrece pentru cîști- 
garea „Cupei Ștafetelor" orga
nizată de Casa Centrală a Arma
tei, cele mai bune echipe de șta
fetă din țara noastră. Probele cu
prinse în program sînt: 3 x5 km. 
senioare și 4 x 10 km. seniori-

La Bocșa, cei mai buni săritori 
ai țării se vor întrece în cadrul 
concursului organizat de asociația 
Știința și dotat cu Cupa Știința.

In fine, ultima competiție de 
schi de ia sfîrșitul acestei săptâ- 
mîni este rezervată reprezentanți
lor probelor alpine care se vor 
întrece doar la slalom uriaș, inli
ne pe pirtia de cooorîre din Buș
teni. Concursul este organizat de 
asociația Energia și dotat cu 
„Cuoa Bușteni"

Mihai Bird (C.C.A-) a cișligat 
primele două concursuri de schi 
ale anului.

(Foto: GH. EPURAN)

pugilistice...
eenco. G. Popa și valoroasa „pa
nă" Dumitru Prunoiu.

• Echipa campioană a anului 
trecut. Voința se va întări consi
derabil. In 1957, Voința va conta în 
afara lotului inițial pe Toma Ilie, 
Dumitru Boiangiu, Ion Pintea și 
Petre Popescu, care prezintă o ga
ranție că 'titlul de campioană, cu
cerit în 1956 va fi bine apărat și 
în acest an.

• Progresul și Energia nu ne- 
au anunțat încă schimbări în com
ponența Ioturilor. In schimb, Lo
comotiva va conta anul acesta pe 
Ștefan Bogdan, D. Cristea, P. 
Ruptureanu. etc

• In prezent. în Capitală se 
desfășoară campionatul de califi
care. In sala „Mao Țze dun” din 
str. Samuil Vulcan, am văzut „la 
lucru" joi seara mai mulți începă
tori, dintre care unii cu certe cali
tăți. Este vorba tn primul rînd, de 
boxerii de la Progresul Gospodă
rii (antrenori: Lucian Popescu și 
Al. Blank). Dumitru Ion (semi- 
ușor) și Nicu Const, (semi mijlo
ciu) dau dovadă de o bună stă- 
pînire a mijloacelor tehnice, desfă- 
șurînd un remarcabil box în „li
nie".

De asemenea, merită evidențieri: 
Nicolae Alex. (Voința Met. Chim.) 
antrenat de Gh. Preda un „cocoș" 
destul de bun, dotat cu reflexe și 
temperament. Din păcate, organi
zarea este defectuoasă. Boxerii și 
arbitrii se îmbracă chiar în sală, 
după un mic paravan, și nu există 
un cronometru reglementar.

(g.m-Jț,

Pentatloniștii noștri sînt în pas cu progresul general
Vom vorbi des

pre campionatul' o- 
limpic și mondial 
de pentatlon mo
dem, întrecere care 
a stîrnit un interes 
deosebit, a de
terminat o parti
cipare echivalentă 
numeric cu cea 
din ultimele două 
ediții ale mondia
lelor (aceasta în 
ciuda greutăților 
materiale prici
nuite de deplasa
rea pînă Ia Mel
bourne) și, mai cu 
seamă, a de
monstrat un vizi
bil progres cali
tativ. Pentatlonul 
modern s-a in
stalat printre dis
ciplinele în plină 
ascensiune fiind 
considerat — pe 
bună dreptate 
ca un sport com
plet, de mare uti
litate practică și 
chiar deosebit de 
spectaculos.

Saltul valoric 
despre care vor
beam mai înainte a fost general, 
dovadă că întrecerile olimpice au 
provocat o luptă acerbă, cu multe 
rezultate surpriză, al cărei dezno- 
dămint a demonstrat odată In 
plus, măiestria de neegalat a pen- 
tatloniști,or sovietici. îndreptățiți 
campioni olimpici și mondiali. La 
rindui lor, pentatloniștii noștri au 
avut permanent o poziție fruntașă 
în această palpitantă întrecere. 
Prezentă neîncetat printre primele 
echipe, formația R.P.R. a încheiat 
lupta pe locul VI, aducind dele
gației noastre la J. O. primul 
punct în clasamentul pe națiuni- 
Astfel, în cei trei ani de cînd e- 
xistă, echipa noastră a urcat de la 
locul VIII (1954), la VII (1955) 
și la VI (1956), in ierarhia mon
dială, mareînd un evident șl neîn
trerupt progres.

Și totuși. Ia Melbourne, satis
facția noastră nu a fost deplina. 
Urmărind echipa în cele cinci pro
be am constatat unele „poticniri" 
care ne-au privat de locul V, îna
intea reprezentativei Mexicului, 
cîștigătoarea jocurilor pan-amerl- 
cane. '

UN START SLAB PENTRU NOI 
SI PENTRU- MULT'

Spre regretul tuturor, cea mai 
hazardată probă a pentatlonului 
— călări a — a fost la Melbourne 
și cea mai slab organizată. Din 
cauza rezultatelor nefirești înre
gistrate în prima zi de luptă, cla
samentele individual și pe echipe 
au iost răsturnate, multă vreme 
figurind în fruntea lor cel care — 
normal — nu meritau aceasta po
ziție. Cu multă greutate, rezulta
tele din celela'te patru robe au 
reușit să corijeze „defecțiunile" 
prezente în clasamente după punc
tele acumulate la călărie. Surpri
zele înregistrate aci nu au fost 
provocate — ca în alte rînduri — 
de dificultatea traseu'uf, cl de va
loarea diferită a cailor. Spre deo
sebire de caii întîlniți în alte con
cursuri internaționale, cei folosiți 
în Australia erau pur sînge, tineri 
și foarte puțini lucrați la dresaj și 
pe obstacole. De aceea, ei erau toarte 
iuți, nervoși, unii speriindu-se chiar 
la cele mai mici zgomote. Tragerea 
la sorți a cailor a fost determinan
tă în stabilirea rezultatelor. Concu- 
renții care au nimerit cai accepta
bili au terminat parcursul cu suc
ces, în timp ce ceilalți au stabilit 
rezultate sub valoarea lor. De re
marcat că pregătirea neomo^enă 
a cailor și comportarea lor diferi
tă pe același parcurs au lăcut ca 
din cele 12 formații participante 
să rămînă în concurs numai opt, 
ceea ce reprezintă un coeficient de 
descalificare de 33 la sută (!) Cu 
alte cuvinte, la Melbourne s-a pus 
în principal problema rămînerii 
cu echipa completă și nu aceea a 
obținerii unui rezultat calitativ.

La Melbourne, s-a văzut că

Iată un obstacol inedit din timpul probei de călărie. 'A. Tarasov 
(U'.R.S.S.) și pur-singele său trec norma de... ,.înot”.

Cu destule emoții, echipa noastră 
a rămas totuși completă după că
lărie, totalizind însă un rezultat 
mult sub posibilitățile sale. La a- 
ceasta au contribuit caii (am fost 
dezavantajați de tragerea la sorți), 
pentatloniștii care au dezarmat in 
fața „sorților" și unele condiții 
în care s-au desfășurat antrena
mentele acestei probe în țară, in 
timpul pregătirii olimpice noi am 
folosit un număr restrîns de cai, 
apropiați ca valoare și, mai ales, 
cu temperamente foarte liniștite. 
In plus, față de numărul mic ai 
cailor puși la dispoziția lotului de 
pentatlon în timpul antrenamente
lor, am fost obligați să lucrăm 
cu multă prudență (pentru a nu 
accidenta caii și a-i scoate din 
serviciu), fără a insista în condu
cerea cailor pe obstacole în -vite
ză și pe parcursuri lungi și de 
mare dificultate. Deci condițiile 
pregătirii au iost tocmai diferite 
de cele întîlnite la Melbourne! A- 
ceste lipsuri prezente în pregătirea 
noastră, deși au iost semnalate 
din timp și insistent, totuși nu 
și-au găsit rezolvarea nici pînă 
în prezent. In fine, după experien
ța din Australia și avînd în iațâ 
Festivalul de la Moscova și cam
pionatele mondiale din Mexic, unde 
fără îndoială vom avea de-a face 
cu cai de viteză, este cazul să 
rezolvăm de urgență problema e- 
fectivului cailor și a valorii lor.

UN SUCCES RECONFORTANT

In a doua probă, cea de spadă, 
toți concurenții au luptat cu ne
bănuită înfrigurare, unii urmărind 
să-și păstreze avansul luat la că
lărie. iar ceilalți — majoritatea 
— să refacă din terenul pierdut. 
In plus, coeficientul de 57 puncte 
acordat pentru liecare asalt ciștl- 
gat a stimulat această aprigă 
luptă care a durat opt ore, pe opt 
planșe de concurs. Pentatloniștii 
noștri au fost performerii probei. 
După un început timid în care a 
pierdut cu 6-3 în fața formației 
U.R-S.S, echipa noastră și-a re
venit cîștigînd în continuare toate 
meciurile de o manieră care a a- 
tras atenția specialiștilor. Puterea 
de luptă și tactica diferită între
buințată în funcție de adversar au 
fost armele cu care am reușit să 
ne clasăm pe locul II. Dar. Den- 
tru a menține acest loc fruntaș 
trebuie să îmbunătățim precizia 
loviturilor și L viteza de acțiune, 
să insistăm pe lucrul din mișcare 
și să asigurăm pentatloniștilor 
mai multe concursuri alături de 
specialiștii în fepadă, însă în con
dițiile cerute de regulamentul de 
pentatlon.

In proba de tir, desfășurată pe 
malul oceanului Păci!ic, pe o „sce

nă" permanent bătută de vînturi 
și într-un poligon (Williamstown) 
încă neterminat, rezultatele tutu
ror au fost mai slabe decît cele 
așteptate. Echipierii noștri mai ne
experimentați au obținut o medie 
de 181 puncte, în loc de 185-188 
cu care ne obișnuiseră. La această 
scădere a contribuit faptul că o- 
bișnuiți cu atmosfera de liniște 
perfectă a poligonului Tunari, cînd 
s-au trezit în fața realității de la 
Williamstown și-au pierdut încre
derea în forțele proprii, creîndu-și 
o stare de agitație nefirească și 
nefavorabilă. O învățătură de prim 
ordin este, deci, aceea că pe vii or 
trebuie să renunțăm Ia tendința 
de a înfofoli pe sportivi în t:mnuJ 
pregătirii ferindu-i exagerat de 
mult de greutăți. Trebuie să or
ganizăm antrenamentele în con
diții cit mai diferite șj cit mai 
grele. De asemenea, este cazul 
să angrenăm pe pentatloniști în 
mai multe concursuri de tir, in 
așa fel îneît să-i obișnuim cu at
mosfera din timpul tragerilor ofi
ciale

1NCA ÎNOTAM ÎNCET

In proba de înot, cum era și 
firesc, cele mai bune rezultate au 
fost înregistrate de pentatloniștii 
selecționați dintre înotători. Avan
sul luat de ei în această probă a 
fost hotărîtor pentru rezultatul fi
nal- Reprezentanții nbștri. deși au 
mers Ia nivelul cunoscut, s au 
clasat totuși pe locțiri inferioare, 
dată fiind insuficienta lor specia
lizare în această pfbbă exagerat 
de greu de pregăt t și de „șlefuit" 
în condițiile antrenamen'ulu- pe 
cinci probe. De aici rezulț i nece
sitatea selecționării pentatloniști
lor dintre înotători, în așa ie' în
eît pregătirea pentru înot să nu 
reprezinte problema Nr 1 în an
trenamentul lor

La cros — proba în care concu
renții sovietici au întrecut net pe 
pentatloniștii 'din S.U.A. luîndu-le 
primul loc în clasamentul pe echi
pe, și în care formația noastră a 
recuperat peste 900 de puncte din 
diferența care o separa de echipa 
Mexicului — traseul nu a fost 
prea accidentat, permitînd obține
rea celor mai bune timpuri înre
gistrate vreodată într-un concurs 
internațional. Concurenții noștri 
sau comportat bin° însă insufi
cient de omogen (diferența din
tre primul șj ultimul clasat fiind 
de peste două minute) pentru ca 
echipa să poată conta printre cele 
mai bune din lume la această pro
bă. Se cuvine, dec? să insistăm 
pentru asigurarea prnogenității. De 
altfel, în toate probele, formația 
noastră are nevoie de o mai pro
nunțată egalitate .înjțezultatele ce
lor trei concurenți care o alcătu
iesc. ■ )O

ION MUREȘANU
. înntrenor



Etapa I 
a Spartachiadei de iarnă 

a tineretului: 
pînă la 17 februarie
Zilele acestea a avut loc ședin

ța Comisiei centrale de organiza
re a Spartachiadei de iarna a ti
neretului. S-a analizat activitatea 
depusă de comisiile de organizare 
ale regiunii Pioești, a orașului 
București, precum și activitatea a 
două departamente componente ale 
Comisiei centrale.

Din referatele prezentate și dis
cuțiile purtate a reieșit că organi
zarea și desfășurarea Spartachia
dei de iarnă a tineretului se alia 
intr-un stadiu avansat în regiu
nile : Baia Mare, oraș București, 
reg. Pioești și Suceava, iar co
misiile de organizare s-au preocu
pat să se achite de sarcinile ce Ie 
reveneau în antrenarea unui nu
măr cit mai mare de tineri și ti
nere la această competiție.

Din discuții a mai reieșit că in 
desfășurarea Spartachiadei se mai 
manifestă lipsuri care fac ca in 
unele regiuni ca de pildă Galați, . 
munca să se desfășoare încă de
fectuos. Controlul și îndrumarea 
comisiilor regionale, raionale și o- 
rășenești asupra celor comunale și 
a colectivelor sportive, sint încă 
insuficiente și sporadice, ceea ce • 
face ca în multe locuri concursu
rile să se desfășoare la un nivel 
nesatisfăcător, masele de tineri ne- 
fiind atrase în raport cu posibili
tățile existente.

Există încă o slabă preocupare 
a unor organe și departamente ce 
sînt direct interesate in dezvolta
rea culturii fizice și sportului, 
cum ar fi unele secțiuni de invă- 
țămint, sănătate, culturale și di
recții agricole din regiunile Pio
ești, Autonomă Maghiară, Galați 
$i lași.

Pe baza celor semnalate comi
sia centrală cere ca comisiile re
gionale, raionale, orășenești și co
munale, să-și intensifice munca 
pentru atragerea tineretului in a- 
ceastă mare competiție sportivă, 
să îndrume și să organizeze in 
cele inai bune condițiuni concursu
rile și în mod special concursu
rile din cadrul etapei pe colectiv.

Ținînd cont de condițiile atmos
ferice nefavorabile practicării spor
turilor de iarnă, Comisia centrală 
a hotărît să prelungească etapa 
I pe colective pînă la 17 tebrua* 
rie a. c.

INFORMAȚII... INFORMAȚII...
Șl ECHIPA NAȚIONALA FEMI

NINA' DE BASCHET ÎNCEPE 
ANTRENAMENTELE

Urmind exemplul băieților, cate 
au și făcut cîteva antrenamente 
în comun, jucătoarele de baschet 
din lotul reprezentativ încep și ele 
astăzi pregătirile în vederea par
tidelor pe care le vor susține în 

cursul acestui an. Antrenorii, prot. 
Leon Teodorescu și Lucian Vasi- 
lescu, au alcătuit următorul 'ot 
care va păstra actuala formă nu
mai în funcție de modul cum se 
vor prezenta jucătoarele la me
ciuri si antrenamente, urmind ca 
eventualele elemente remarcate în 
campionat să lie introduse ulteri
or : Viorica Antonescu, Mady E- 
ckert, Hilde Erddgh, Ștefania To- 
mescu. Elena Tintorescu, Teodora 
Simionescu, Zamfirița Belu, Vio
leta Zăvădescu, Eva Ferencz, An
ca Pop, Ana Firimide, Octavia Cu
curuz, Hanelore Kraus, Elza Se- 
bestyen și lolanda Darabaș.

O altă inițiativă utilă și nouă 
luată de colegiul central al antre
norilor, este aceea a convocării la 
București a jucătorilor din provin
cie selecționați în Iotul reprezen
tativ și a antrenorilor lor. In Ca
pitală se va stabili (de către an
trenorii echipei naționale) un pro
gram amănunțit de pregătire al 
acestor jucători pentru următoa
rele trei luni- In consecință la 24 
ianuarie vor veni la București Bor- 
bely și Karî (Tg. Mureș), Mocoș și 
Rădulescu (Timișoara), Gusan și 
Albu (Cluj), Thill, Sebestyen și 
Berețki (Oradea).

CONFERINȚA 
CU TEMA SPORTIVA

La Casa de Cultură a Sindicate
lor a avut loc vineri, o după-amia- 
ză dedicată sportului. Cu acest 
prilej a conferențiat maestrul e- 
nierit al sportului Ștefan Petrescu, 
campion olimpic, care a vorbit 
despre Jocurile Olimpice de la 
Melbourne, despre modul în care 
au fost obținute marile succese 
ale trăgătorilor romîni.

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL.» FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL
____ :______ —______i- . — — _ 

TREI ASPECTE —TREI PROBLEME
In prezent, secțiile de fotbal trăiesc o agi- 

Itație specială, caracteristică actualei peri
oade cînd în general, ele iși duc o activi
tate administrativă, uneori cu caracter teh

nic în măsura în care preocuparea lor pentru 
completarea loturilor de jucători constituie o 
treabă tehnică- Ați ghicit: trăiesc „febra" trans
ferărilor, a căror perioadă s-a încheiat de o bună 
bucată de vreme, dar care continua să le fră- 
mînte. Ca de obicei, de altfel, pentru că colectivele 
noastre sportive, îndepărtîndu-se de misiunea lor 
adevărată, perseverează — în multe cazuri — pe 
drumul greșit al goanei după jucători formați în 
alte colective. Deh! Este mai comod așa decîț să 
stai să-ți formezi singur jucători. Și atunci se 
întimplă ceea ce s-a întîmplat cu cîteva colective 
Cităn !a întimplare: Dinamo Bacău a cerut trans
ferarea a 16 jucători. Energia Flacăra Baia Mare 
13 jucători, Progresul Turda 10 jucători, Dinamo 
Galați 16 jucători. Voința Tg. Mureș 12 jucători. 
Energia P. Neamț 13 jucători etc. Asemenea 
transferări masive (adevărate echipe întregi) de
termină sau un... stocaj de jucători sau o circu
lație mai largă de jucători, ceea ce în orice caz 
nu este în interesul fotbalului- Acesta nu poate 
prospera decît prin colective care ajung să trăiască 
pe propriile lor picioare, adică formîndu-si singure 
jucătorii. Cijid se vor hotărî aceste colective să 
urmeze politica sănătoasă a cadrelor proprii ?

Firește, unele transferări sînt totuși nece
sare fotbalului, pentru a asigura împrospă
tarea cadrelor categoriilor superioare și cu 
elemente de valoare certă, din categorii in

ferioare care au nevoie de condiții mai bune și de 
jocuri de nivel mai ridicat, spre a progresa. Adică, 
un jucător bun, apreciat riguros ca atare, se poate 
transfera și este bine să i se acorde această po
sibilitate. la un colectiv de categorie superioară 
în măsură să-i asigure toate condițiile necesare 
dezvoltării sale. Ce este aceasta în fond ? O acți

® Noutăți
MAKEDON1KOS SALONIC LA 

BUCUREȘTI
Continuarea tratativelor dintre 

Progresul București și conducăto
rii sportivi din Salonic (Grecia) a 
dus la o primă clarificare: cunoaște
rea numelui echipei grecești care 
urmează să susțină trei jocuri în 
țara noastră. O telegramă primită 
ieri anunță că este vorba de Ma- 
kedonikos din prima ligă a Salo
nicului. Datele propuse: între 20 
martie și 2 aprilie. Adversari: si
gur Progresul București (la 24 
martie) și probabil Progresul Ora
dea și Energia Flacăra Pioești.

ÎNCEP PREGĂTIRILE
In cursul săptămînii viitoare își 

vor începe pregătirile majoritatea 
echipelor de categoria A și B, 
printre care Dinamo, C.C_A„ Loco
motiva etc. Progresul București a 
ținut și săptămîna aceasta o șe
dință de antrenament la care — 
afară de jucătorii obișnuiți — au 
fost prezenți și noii jucători : Ma- 
teianu, Mihăilescu și loniță, foști 
la Progresul C.P-C.S. Locomotiva 
București își va completa lotul 
cu Raab (înaintaș), Greavu (fun
daș) și Szilaghi (portar), prove
nit! tot de la Progresul C.P.C.S.

COMPLETĂRI DE LOTURI
Cererile de transferări rezolvate

• Participanții din Capitală la 
concursul Pronosport nr. 3 își mai 
pot depune buletineie pînă mîine 
duminică 20 ianuarie, la ora 12.

Se știe că programul concursu
lui nr. 3 cuprinde 8 meciuri din 
campionatul italian și 4 întîlniri 
din campionatul francez. După 
cum se vede un program alcătuit 
în întregime din meciuri de fotbal, 
fapt care nu poate decît să stîr- 
nească un interes sporit în rîn- 
durile participanților la acest 
concurs.

In aproape toate meciurile a- 
cestui concurs se întîlnesc echiDe 
de forțe sensibil egale, diferența 
dintre ele în clasament nefiind 
mai mare de 2 puncte. (Excepție 
întîlnirile Spăl — Milano și Na
poli — Palermo). Deci o etapă 
care cere mai multă atenție și 
discernămînt în alegerea echipelor 
cîștigătoare. Ceea ce ușurează 
oarecum aceasită alegere este fap
tul că echipele gazdă sînt acele 
care au avantajul de puncte în 
clasament.

Amintim participanților că acest 
concurs pornește cu un fond ini
țial de 59.654 leu, rezultat de la 
concursul anterior la care au 
lipsit variantele cu 12 rezultate. (3 
De asemenea vă reamintim că în- ;

une de protejare a elementelor talentate care ur
mează astfel un drum firesc; altfel, ele ar risca 
să se piardă pentru fotbalul nostru. In această pri
vință sînt multe exemple: Constantin (C.C.A.) de 
la B Ia A, Hașoti (Energia St. Roșu Orașul Sta
lin) de la regiune la B, Nunweiller Dinamo Bu
curești) de la B la A, frații Muxiteanu (Energia 
Flacăra Pioești) de la regiune la A, Bodo (Loco
motiva București) de la B la A, Ciocea și Soare 
(Progresul București) de la B la A etc. După cum 
au dovedit, acești jucători au avut nevoie de un 
cadru superior de pregătire, au progresat și au 
corespuns, devenind chiar elemente de bază ale 
noilor lor echipe și chiar ale reprezentativelor na
ționale. Promovarea unor astfel de jucători nu 
constituie o acțiune care să scutească colectivele 
de obligația de a-și crea cadre proprii.

Intîlnim însă și cazuri de trecere de la o 
categorie superioară la una inferioară. In 
foarte multe situații, această „retrogradare-1 
este justificată- Sînt fotbaliști care nu mai

pot da randamentul corespunzător cerințelor ca
tegoriei în care joacă, dar ei pot corespunde chiar 
integral într-o categorie imediat inferioară, unde 
prin experiența și prestigiul de care se bucură 
sînt de un real folos noilor coechipieri. Mari (E- 
nergia C. Turzii), maestrul sportului Romai (E- 
nergia Independența Sibiu), Anatol (Energia 1 
Mai Pioești), Carpineț (Energia Constr. Arad), 
Freniz (Fi. roșie I. H. Cluj) etc„ iată cîteva nume 
din această categorie. Asta nu însemnează insă, 
ca jucători in plină formare și cu perspective ca 
Bukossy sau Marin Marcel, să ceară transferarea 
la colective de categorie interioară, chiar la re
giune, când au dovedit otată că sînt „buni pen
tru categoria A“. Fotbalul nostru nu se poate 
dispensa de jucătorii buni, mai ales că și așa nu 
toate echipele de categoria A sau B au efective 
«noge<ne ca valoare.

Noutăți Noutăți
au dus la întărirea multor loturi 
de categoria A și B. Astfel, Pro
gresul Oradea va beneficia în vii
torul sezon de Ferenczi (Loco
motiva București), Demien (Ener
gia Minerul Petroșani). Sugar 
(Dinamo 6 București), Nagy, Szo- 
boszlai și Kovaci (toți de la Ener
gia Oradea); C.C.A. are în lotul 
său pe Ion Anghel, Constants 
Costea (Progresul București) și 
Jenei (FI. roșie U.T.A. Arad); Fla
căra Pioești: Sfetcu (Energia 1 
Mai Pioești) și Cioboată (Progre
sul Focșani); Energia Minerul Pe
troșani : Coman (Progresul Ora
dea), Czako (Energia Metalul 
108); FI. roșie U.T.A. ■ Demșorea- 
nu (Locomotiva Arad), Seres (Di
namo Orașul Stalin), Varga (FI. 
roșie Bere Rahova Buc.); Recolta 
Tg. Mureș: Meszaros, Moguț, 
Kiss, Torok (toți Dinamo Tg- Mu
reș), Nemes (Dinamo Orașul Sta
lin); Știința Timișoara: Andrees- 
cu (Locomotiva Timișoara), l.ere- 
ter (Energia Oțelul Roșu): Dina
mo Orașul Stalin : Mihai (Dinamo 
București), Hulea (Dinamo Ba
cău), Filip (Energia Mediaș); 
Progresul Sibiu: Roman Nicolae 
(Energia Metalul Sibiu); Dinamo 
6: Voica (Dinamo București), 
Țîrcovnicu, Gref și Dragomir (Pro

gresul F.B.), Bar-a (Progresul 
Oradea); Progresul București: Blr- 
tașu (Dinamo București), Dinu- 
lescu (Știința Timișoara), Oardă 
(Dinamo Bacău); Dinamo Bucu
rești : Coman (Progresul F.B.), 
Koszegi (Progresul Oradea), La- 
zăr (Dinamo Orașul Stalin), Al. 
Vasile și Popa (Dinamo Bacău).

— Ai să-ți rupi oasele... Șl 
tot aia...
— Ce vrei să fac 7 ...Altfel se 
servă toată șmecheria I

<•
ob-

C^onosport
cu „0“ rezultate și o motocicletă 
Jawa pentru participantul urmă
tor cu cele mai multe variante cu 
„0“ rezultate. Prin tragere din 
urnă vor fi acordate: o motoci
cletă Jawa, 3 aparate de radio 
Armonia și 2 aragazuri cu 3 o- 
chiuri și bute'.ie.

• Luni 21 ianuarie a.c. începînd 
de la ora 18, va avea loc în Ca
pitală in localul agenției centra
le din Calea Victoriei nr. 9. tra
gerea din urmă a premiilor spe
ciale acordate variantelor cu „0“ 
rezultate de la concursul Prono
sport nr. 52 (etapa din 30 decem
brie 1956).

Tot luni 21 ianuarie va avea 
loc la Orașul Stalin tragerea din 
urnă a premiilor speciale acor
date variantelor cu „0“ rezultate 
la concursul Pronosport nr. 1 
(etapa clin 6 ianuarie a.c.). Tra
gerea din urnă va fi urmată de 
spectacolul „Succes la... Pronos
port 1“ competiție muzicală în mai
multe reprize de Alexandru Andy 
și Florentin Delmar în colaborare 

cepînd de la acest concurs se va .cu Blaj Gheorghiu. Vor interpre- 
trece la un nou sistem de atri- • ) ta: Gică Petrescu, Mara lanoli, 
buire a premiilor speciale pentru Cezarina Moldoveanu, Trio Arroo- 
variantele tu ,,0“ rezultate. Ast- ina (Margareta Mureșanu. Viki 
fel se va atribui o motocicletăni Manolescu. Mona Scotti), Geor- 
I.J. de 350 cmc. pentru participan-oi ge Hazgan, Horia Căciulescu, Ha
tul ou cete' mai multe variante iliorry Harwey .Prezintă; H. Ni-

co aide și Fedora Gamberto. Or
chestra șr conducerea muzicală: 
Sergiu Malagamba și Gaston 
Ursu

• A apărut „Agenda Pronosport
1957" cu un bogat și interesant 
sumar: Schemele și premiile
concursului Pronosport; Portrete 
de fotbaliști fruntași: Apolzan. Ni- 
cușor, Ciosescu, Filotte, Pereț, 
Petschowski, Szakaci Vaczi, C- 
zon, Paraschiva, Avasilichioaie, 
Dr. Luca, Weber; Sisteme de par
ticipare prezentate de mari pre- 
miați; Dicționar Pronosport; Mic 
dicționar de fotbal; Clasamente : 
etc. De vînzare la toate agențiile 
Pronosport.
• Iată cum arată programul con

cursului Pronosport nr. 4 (etapa 
din 27 ianuarie 1957):

I. Juventus — Fiorentina (oemp. 
italian).

n. Napoli — Genoa (camp, italian).
III. Sampdoria — Internaționale 

(camp, italian).
IV. Udinese — Torino (camp, ita

lian).
V. Bologna — Roma (camp, ita

lian).
VI. Lazio — Palermo (camp, ita

lian).
VII. St. Etienne — Racing Paris 

(camp, francez)
VIII. Nice — Marseille (camp, fran

cez).
IX. Toulouse — Angers (camp, 

francez).
X. Monaco — Lens (camp, fran

cez).
XI. Rennes — Nancy (camp, fran

cez).
XII. Valenciennes — Reims (camp, 

francez).
A. Milan — Lanerossi (camp. 

Italian).
B. Padova — Spal (camp. Italian).

„RECORD" LA VALEA CALU- 
GAREASCA

29:0!...
La drept vorbind, pasiona-ții 

fotbalului din Valea Călugăreas
că deși veniseră cu duiumul la 
meciul dintre echipa locală E- 
nergia și Progresul Buzău, nu-șl 
făceau prea mari iluzii in ce pri
vește șansele Energiei de a ciș- 
tiga seria barajului interraional. 
Era și foarte greu. Flamura roșie 
Brănești, care se afla pe primul 
loc in clasament, își... chivernisise 
golaverajul atît de bine, incit 
fotbaliștii din Valea Călugărească 
ar fi avut nevoie de nu știm cite... 
vagoane de goluri, centru ca, la 
egalitate de puncte, să le-o ia îna
inte celor din Brănești.

Dar nici nu începuse bine me-, 
ciul și cei din Valea Călugăreas
că s-au și instalat în careul Pro
gresului Buzău. Un șui... gol 1 În
că un atac al Energiei și, hoo, 
al doilea gol. O centrare, o bîlbt- 
ială a apărării și gata și-al trei
lea gol. Pe urmă a sosit și al pa
trulea și al cincilea... In sfîrșit, 
ca să nu lungim vorba, cam pe 
la jumătatea primei reprize, ta
bela de marcaj arăta 7—0. 
Curgeau golurile girlă, spre dis
perarea bietului „scorer" care, lac 
de nădușeală, n-apuca să fixeze 
o placă in tabelă și iar trebuia 
să se aplece cotrobăind după pla
ca cu numărul următor.,.

Noroc că fluierul arbitrului a 
anunțat sfirșitul primei reprize, 
dind astfel un meritat răgaz ți bie
tului „scorer" și înaintașilor de 
la Energia, care abia se mai ți
neau pe picioare de atita alergă
tură de la centru la poarta ad
versarilor și de aici, înavoi la 
centru... (mai deoarte nu se du
cea balonul).

Dar să nu uităm să vă spunem 
că pauza i-a găsit pe spectatori 
in plină dispută. A fost 12—0, 
cit arăta tabela de marcaj, sau 
13—0, cum ieșea după socoteala 
unora ? Și unii și alții, iși apărau... 
scorul, folosind tot felul de ar
gumente, din care, bineînțeles, 
nu lipsea și acela că la școală 
fuseseră primii la „matematică".

— Grozav scor! — spuneau u- 
nii spectatori.

— Grozav, grozav, dar ce fo
los 1 — răspundeau alții mai scep
tici Degeaba s-ou muncit ai noș
tri. Ehei, le-ar mai trebui încă 
18—20 de goluri ca să-i prindem 
din urmă pe cei din Brănești... 
Și 20 de goluri nu marchezi nici 
dacă joci singur...

...Comentariile acestea au con
tinuat și la 14—0 și la 17—0 și la 
20—0, scor la care se ajunsese, 
spre sfirșitul meciului. Veneau go
lurile unul după altul, înșirate ca 
pe ață, dar buzoienii nu se șinei.'- 
seau de loc.

Singurul care părea deznădăj
duit era arbitrul. Și avea drep
tate. săracu' de el. Cine să mai 
țină minte exact scorul, cînd se 
marcaseră atitea goluri șt altele 
fuseseră anulate Intre timp?

— Ce bine mi-ar fi prins un 
carnețel / se glndea el cu profund 
regret. N-aveam acuma atita bă
taie de cap, să țin minte notopul 
ăsta de goluri...

...Potopul nu s-a oprit. Insă, de
cît la 29—0, exact cit avea nevoie 
în acel moment echioa din Valea 
Călugărească pentru a Ie face vlnt 
celor din B'ănești din fruntea 
clasamentului și a veni ei in locul 
lor.

Citind cele de mal sus, stntem 
convinși că nici unul din cititori 
nu-și închipuie că cei din Valea 
Călugărească au fost atît de 
„năzdrăvani" incit să marcheze 
intr-un singur meci mai multe 
goluri decît se înscriu, cite odată, 
intr-un campionat întregi

Mai exista pe undeva un... mis
ter. Și el a fost descoperit repede 
(nici nu era prea greu!) de că
tre comisia regională de fotbal 
Pioești. Totul fusese regizat, p’nă 
în cele mai mici amănunte, ca 
la teatru. Fiecare echipă își asu
mase cite un rol precis. Cea din 
Valea Călugărească să marcheze 
29 de goluri iar cea din Buzău 
să le Drimească, fără să zică 
„pis"l Ba. dimpotrivă, să facă 
toate înlesnirile de cuviință, pen
tru ca nu cumva — ceasul răul 
— să se rateze vreun gol și s.ă 
cadă... oiesa.

Cortina peste această penibilă 
farsă fotbalistică a tras-o comi
sia regională Pioești, anulînd. fi
rește, marea „victorie" de pe tereit 
și dind meci pierdut cu 3—0 am
belor echipe (ca să nu se super» 
nici una I). (

Ca-n unele piese, ar trebui sd 
urmeze „epilogul"; sancțiunile, 
cestea, însă, întîrzie.i.
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Statistici folositoare antrenorilor și jucătorilor de baschet
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0 scoală pentru iubitorii șahului artistic13
Duminică 

, bul de șah 
> Stroici, al 

domnea o 
Iubitorii de 
însă, ca deobicei, pentru a se 
întrece în fața tablelor, nici 
pentru a participa la vreun si
multan. Prezența lor aci era 
legată de un eveniment sărbă
toresc. Cu 
70 de ani, 
maestru al 
Loewenton, 
colegii săi 
drul unei 
tații

„O jumătate de secol de mun
că pe ogorul șahului— iată 
cum ar putea fi definită activi
tatea prodigioasă a maestrului 
Loewenton, unul din pionierii 
mișcării șahiste din țara noas
tră, participant la numeroase 
turnee în (ară și peste hotare, 
ca și cunoscut compozitor de 
probleme și studii de șah. In 
cuvinte calde și pătrunse de e- 
moție, sărbătoritul a mulțumit 

\ celor care veniseră să-l felicite, 
invitîndu-i apoi să treacă la 
punctul doi dm program ; un 
concur s-ful ger de deslegări de 

’ probleme de șah-

dimineața la clu 
din strada Luca 

asociației Energia. 
animă(ie deosebită- 
șah nu veniseră.

ocazia împlinirii a 
cunoscutul șahistși 
compoziției, ing. L. 
a fost sărbătorit de 
de asociafie In ca- 
frumoase manifes-

Dacă voi mi vreți, noi vă vrem... scrimerî fruntași!
Olga Orban, medalia de argint 

a recentelor întreceri de scrima de 
la J.O., este maestră a sportului? 
Maria Vicol, a doua clasată la 
campionatele mondiale de junioare 
și campioană a țării de mai multe 
ori, poartă această distincție de 
rrnoare a sportivilor noștri? Ecate- 
rina Orb, Atila Csipler, Tiberiu 
Szabo și încă 24 de scrimeri și 
scrimere din echipele reprezentati
ve și finaliști ai campionatelor re
publicane, au măcar categoria I-a 
de clasificare? Vă închipuiți desi
gur că da. Și totuși — spre sur- 
prinoerea acelora care le cunosc 
performanțele pe plan intern și 
internațional — ele nu poartă a- 
ceste distincții care cinstesc un 
sportiv.

Dar să vedem de ce nu au a- 
ceaslă clasificare.-

Explicația o putem da și noi, 
.tar se cuvine să răspundă prin 
fapte înșiși sportivii mai sus a- 
mintiți și — alături de ei — con
ducerile colectivelor lor sportive 
— care conform îndatoririlor — 
trebuie să se ocupe de clasifica
rea soortivilor ia limita meritelor 
lor.

Să nu credeți că este vorDa nu
mai de o neglijență în întocmirea 
formelor cerute pentru obținerea 
clasificării. Sînt multe cazuri și 
dintre acestea, mai cu seamă la 
cei care trebuiau să-și reconfirme 
categoria (Szabo, Ilona Czimbal- 
moș etc.), dar — în principal — 
cauza provine din atitudinea gre
șită a scrimerilor față de activita
tea sportivă în general, preocupa
rea lor rezumîndu-se la obținerea 
rezultatelor personale în concurs 
și în scrimă. Astfel. Olga Orban,

Unde mergem ?
SI MB AT A

TENIS — Sala Recolta, ora 
11,30 : concurs de verificare a 
lotuUii R.P.R.

DUMINICA
H ANDBAL — Sala de sporturi 

Floreasca. Următoarele meciuri 
din cadrul concursului republican : 
ora 16: Locomotiva Gara de 
Nord—Energia 23 August (m) ’ 
ora 17,15: Progresul I.T.B.—Re
colta M.A. (m) ; ora 18,30 : Știin
ța I.C.F.—FI. roșie Sighișoara (f); 
ora 19,30 : Energia Ploești—Dina
mo 6 București (m) ; ora 20,45 f 
C.C.A.—Știința I.C.F. (m). Pro
gramul este deschis la ora 15,30, 
de partida dintre echipele de juni
ori ale Liceului de Comerț și Scolii 
Sportive Nr. 2 .

HOCHEI PE GHEATA. — Cen
trul de antrenament nr. 2 (Calea 
Plevnei). Turneul final pentru 
locurile 1—4: ora 19: Știința Cluj 
---Progresul Gheorghieni • ora 21 : 
C.C.A. București—Recolta Miercu
rea Ciuc.

LUNI
HOCHEI PE GHEAȚA. Cen

trul de antrenament nr. 2 (Calea 
Plevnei). Turneul final pentru locu. 
rile 1—4: ora 19 r , Progresul 
Gheorghieni—Recolta Miercurea
Ciuc; ora 21 : Știința Cluj—G.C.A. 
București.

Pe tabla de demonstrație au i 
fost așezate piesele reprezen- 
tlnd o interesantă problemă a 
unui autor sovietic, cei prezenți 
în sală trebuind să o rezolve 
mintal într-un timp determinat. 
După scurgerea timpului de 
gîndire, au urmat alte proble
me și studii de final, deosebit 
de atractive. La urmă, arbitrul 
concursului, cunoscutul pro
blemist Em. Dobrescu, a dat 
citire rezultatelor. Cel mai bun 
punctaj fusese realizat de con
curentul N. Cazanacli, care a 
cîștigat astfel concursul.

Din inițiativa asociației E- 
nergia și a Comisiei centrale 
de șah, ta clubul din str. Luca 
Stroici va începe să funcțione
ze o școală de compoziție Șa- 
histă, menită să inițieze pe în
cepători în tehnica alcătuirii d» 
probleme de- șah. Prelegerile 
vor fi ținute de ing. L. Loe- 
went'on, Fm. 
torescu, M.
specialiști în 
ma ..lecție" 
pentru vineri
18. Profesori 
cu nerăbdare 
cursurilor I 

Dobrescu, V. Nes- 
ASchenazi și alți 
compozifie. Pri

ește programată 
25 ianuarie, ora 
și elevi așteaotă 

deschiderea

care este cunoscuta, nu numai ca 
scrimeră fruntașă, ci și ca o atletă 
merîtoasă, ca o ciclistă cțndva cu 
frumoase perspective, etc., nu a 
reușit pînă astăzi să se prezinte la 
examenele pentru trecerea norme
lor G.M.A. gradul II. Și fără a- 
ceastâ insignă — firesc — nu me
rită să o poarte pe cea de maestră 
a sportului 1 Același lucru (poate 
și mai mult) se poate spune des
pre Ecaterina Orb și despre alți 
fruntași care nu au reușit încă 
să-și obțină nict măcar normele 
GĂA. gradul II Pot fi aceștia 
sportivi de primă categorie? Uni
lateralitatea lor desigur că nu-i 
îndreptățește. Un alt caz este cel 
al Măriei Vicol, care într-un tîrziu 
a reușit să-și ia normele G.M.A. 
grade1 H, dar care nu a avut ntei 
o contribuție obștească la dezvol
tarea scrimei, așa după cum, fi
resc pretinde regulamentul de cla
sificare pentru maeștrii sportului. 
De ce se cere această activitate 
voluntară? Intrucît este normat ca 
un maestru al sportului să ajute 
prin experiența sa la creșterea ni
velului general al sportului in care 
s-a afirmat.

Aceeași neglijență și din partea 
antrenorilor, conducătorilor de 
secții și colective sportive. Pentru 
că. în ultimă analiză, rezultatul 
muncii lor se cîntărește prin numă
rul clasificărilor sportive. De a- 
ceea, deși știm că la Progresul O- 
radea, Știința Tg. Mureș și Ener
gia S. Mare se lucrează destul de 
bine, totuși nepăsarea f^tă de cla
sificări demonstrează că înșiși 
activiștii sportivi duc o muncă uni
laterală.

Dar foarte curind. sportivii, an
trenorii și conducătorii se vor lovi 
cu capul de pragul de sus, simțind 
pe proprie piele cit costă negli
jența în acțiunea de clasificare. 
Campionatul republican individual 
al maeștrilor și al sportivilor de 
categoria I-a se aprop:e și regu
lamentul nu permite decît partici
parea celor care au toate normele 
și formele de clasificare îndepli
nite. Ce vor face fruntașii mai sus 
amintiți? Vom avea un campionat 
republican fără Eeaterina Orb sau 
Tiberiu Szabo? Poate că da ! Dacă 
între timp aceștia nu se vor trez' 
din amorțeala care i-a copleșit și 
nu-și vor îndeplini toate obliga
țiile lor de sportivi fruntași.

(r. i.)

Un concurs de
Concursul de verificare a lo

tului național de tenis este o 
competiție care iese din comun. 
Pentru edificare iată cîteva spi
cuiri din regulamentul pe care 
l-am găsit afișați pe ușa sălii Re
colta : timpul de joc pentru fie
care partidă este limitat la 40 
minute: jocul la fileu este obli
gatoriu : participanții care vor 
?ractica un joc de pe linia de 
und sau care vor face greșeli re
petate la serviciu, la retururi, 
vor fi scosi din concurs. In ase
menea condiții, sînt explicabile 
scorurile curioase și, uneori sur
prinzătoare, cu care s-au încheiat 
jocurile primelor două zile. Gh. 
Viziru-Bardan 6—6 ; Năstase-Gh- 
Viziru 6—4; Năstase-D. Viziru 6—2, 
6—2 ; Zacopceanu-Georgescu 6—3;

In basenet, nota de spectacu
lozitate este imprimată atît de 
varietatea acțiunilor întreprinse 
de jucători, care fac ca mingea 
să fie purtată cu rapiditate de 
la un coș la altul, cît și de încu
nunarea acestor acțiuni, prin în
scrierea punctelor. Reușita arun
cărilor Ia coș este reprezentata, în 
afara scorului brut de la sfîrși- 
tul meciului, printr-un raport între 
numărul încercărilor la coș și nu
mărul punctelor înscrise. Cu cît 
procentajul realizat este mai ridi
cat, cu atît se poate socoti că ac
țiunile jucătorilor și echipelor au 
purtat pecetea calității. In gene
ral. în baschet — la noi în țara 
și peste hotare — procentajele 
sînt apreciate în felul următor: 
pentru aruncările din teren 40 la 
sută, reprezintă un procentaj mul
țumitor, peste 45 la sută bun și 
peste 50 la sută foarte bun.

în aceste aprecieri trebuie să se 
țină seama și de caracteristicile

ECHIPA • Aruncăii 
și pro:ent tu

A> uncSri 
și procent retur

Aruncări
și procent general

1. Dinamo București
2. C.C.A.
X Dinamo Oradea
4. Locomotiva P.T.T.
5. Progresul Tg.
6. Progresul Arta
7. Știința l.CJ.
8. Energia Cluj
9. Dinamo Tg. Mureș

10. Progresul Cluj
11. Progresul Or. Statin
12. Știința Timișoara

545—339 =51*/. (1) 
568—262=46,12 (3) 
557—241=43.26*'• (5)
524—271=43,43* • (4) 
*62—2®1 = 46.44* ♦ (2)
481— 206=42.82* • (6) 

536—225=41,97*'. fi) 
597—228 = 3X19*. (9)
503— 211 = 34,97*/. (11)
504— 228 = 39,88*. (8) 
172—171=35,17*'• (10) 
567—184=32.45*. (12)

564—275 = 48,75*/. (4) 
599—294 =49,08*. ’• (2)
614—309 = 50,32*/. (1) 
646—315 = 48,76*/. (3) 
561—243 = 43,81 V. (8) •
590—273=46,27*/. (5) 
634—257=40,56*'• (li) 
526—219=41,63* • (9) 
573—255 = 44. SO'7» (7) 
612—241=39,37»’. (12) 
563—230 = 40,85* • (10) 
528—239= 45.26* • (6)

1209—614=50,70*/. 
1167—556 = 48,50*/. 
1171—550 = 46,96*/. 
1270—586=46,16*/» 
1123—504=44,87».'. 
1071—479 =44,72*/. 
1170—482=41,19* 
1123—447 = 39,80*/.
1176—466 = 39,62*, o 
1116—442 = 39,60*/. 
1035—401 = 38,74*'. 
1095—4123 = 38,63*/»

Procentajele generale ale cam
pionatului republican sînt urmă
toarele-

tur 6716—2600=41.69%
retur 7010—3150=44,93%
general 13726—5950 = 43,34%

Privind tabelul recapitulativ 
constatăm că echipele din frun
tea clasamentului, Dinamo Bu
curești, C.C.A., Dinamo Oradea și 
Locomotiva P.T.T. au obținut pro
centaje bune, peste 46 la sută. 
O mențiune specială pentru Di
namo Oradea, care cu 50,32 la

Aruncări 
și procent tur

1. C.C.A.
2. Știința I.C.F.
3. Dinamo Buc.
4. Dinamo Oradea
5. Progr. Tg. Mureș
6. Știința Tim.
7. Dinamo Tg. M. 
S. LOC. P.T.T. Buc.
9. Progr. Cluj 

L0. Progr. Arta 
11. Energia Cluj 
te. Progr. Or. St.

305— 912 = 69,54*'» (1)
272—166 = 60,66*'• (2) 
348—194 = 55,74*'» (5) 
371—215=58,49* ■> (4)
390—221 = 59^5’/. (3) 
290—157=54,13*'. (8) 
Î34—185 = 55,39*/. (6)
306— 150 = 49,61*/. (10)
331—165 = 49.84* • (9)
306—149 = 48,69*'• (11)

330—160 = 48,48*'• (12) 
295—161=54,57*/. (7)

Aruncări Aruncări
și procent rrtur și procent general

339—236 = 69,61*’• (1) 
335—194 = 57,91*/. (6)
360—224 = 62.22* • (2) 
372—221 =50,24*/» (4)
370—223 = 60,27*'• (3) 
319—182 =75,05* ’• (7) 
210—172=55,48*'. (11) 
366—216=59*7» (5) 

342—193 = 56,43*'. (9) 
334—1*3=56,28*/. (10) 
312—177 = 56,73*7» (8) 
268—134 = 50*/» (12)

644—448 = 69,56*7. 
607—359 = 59,14*/o 
708—418=59,03°/» 
744—436=53,60*7. 
760—444 = 58,41’/. 
609—339 = 55,66*/. 
644—357 =55,43°'.
672— 366= 54,46»/»
673— 358 = 53,19*/. 
640—337=52.65»/. 
642—337 = 52,49°7. 
563—295=52 39*/»

Procentaj genera! a! turului 
3878—2134 = 55,02%.

Procentaj general al returului 
4028—2360= 58.52%.

Procentaj general camp, republi
can 7906—4494 = 56.84'A.

Procentaje ne etape: 1. 55.61%; 
2. 50%: 3. 58,33%: 4. 57,60%: 5. 
58,78%; 6. 64,26%; 7. 53,80%; 8.
55,69%; 9. 59,30%; 10. 50,91%; 11. 
48,16%; 12. 54,67%; 13. 62.82%;

DOUA INT1LNIR1 INTER- 
ECHIPE LA ȘAH

Astăzi după-amiază au loc pri
mele întîlniri în cadrul turneului 
de șah interechipe. In sala Loco
motiva (Bd. Dinicu Golescu 38) 
puternica selecționată a asocia
ției Progresul primește replica tl-

tenis „cu temă”
3—1; Hermina Brenner-E.ena Stan
6—0, 5—1, etc. Este vorba deci 
de un concurs „cu temă" care, așa 
cum ne arăta antrenorul Marin 
Bădin, îi obligă pe participanți să 
arate în ce măsură și-au însușit 
elementele de. bază asupra cărora 
s-a insistat pînă acum în ședințele 
de pregătire ale lotului: serviciul, 
vole-ul, smashiil, adică atributele 
jocului ofensiv. După părerea 
noastră, rezultatele păstrează de 
data aceasta un aspect secundar 
și de aceea, cu permisiunea cititei 
rilor nu vom mai insera pe cele 
ale următoarelor etape. Iubitorilor 
de tenis Ie amintim totuși că ori
ginala întrecere continuă astăzi și, 
apoi, He luni, în fiecare dimineață 
a săptămînii viitoare, în aceeași 
sală. 

de joc ale echipelor în cauza, pro
centajul de 48,50 la sută, realizat 
de echipa C.C.A., de pildă, ai că
rei jucători aruncă la coș mai 
mult de la semidistanță, este cel 
puțin tot atît de valoros ca pro
centajul de 50,78 la sută realizat 
de Dinamo București, care și-a 
axat majoritatea acțiunilor pe 
contraatac, ca urmare a evidentei 
superiorități în recuperarea min
gii sub panoul propriu.

La aruncările libere, delimitarea 
este netă și precisă deoarece toți- 
jucătorii aruncă în condiții egale. 
Un procentaj de peste 50 la sută 
este mulțumitor, în jurul lui 60 la 
sută bun. iar peste 65 la sută 
foarte bun.

Pentru baschetul nostru trebuie 
să se țină seama și de condițiile 
de desfășurare a meciurilor, me
reu schimbate:- excepționale în 
sala Floreasca, total necorespun- 
zâtoare în sălile din Timișoara și 
Cluj; în aer liber, pe frig și vînt.

Tabelul aruncărilor din teren

sută ocupă primul loc în clasa
mentul returului.
Procentajul general al campio

natului republican poate fi so
cotit chiar mai mult decît mulțu- 
mitor.' mai ales dacă se ține sea
ma de condițiile diferite de dis
putare a jocurilor de la o etapă 
la alta.

Interesante sînt și procenta
jele generale realizate pe etape, 
pe care le menționez în ordinea 
disputării etapelor: 1. 42,87%; 2.
41,59%; 3. 39,38%; 4. 42,71%; 5. 
41,68%; 6. 43,96%; 7. 37,70%;
8. 39.58%; 9. 38.70%; 10. 40,68%; 
11. 43,18%; 12. 40,58%; 13.

Tabelul aruncărilor libere

14. 55,27%; 15. 58,28%; 16.
52,22%; 17. 61,90%; 18.57,88%;
19. 57,40%; 20. 65,33%; 21. 5b %; 
22. 64,77%.

Ca și la aruncările din acțiune, 
procentajul aruncărilor libere din 
retur creste față de cel din tur 
de la 55,02% la 58,52%, atingînd 
pentru tur și retur 56,84%, ceea 
ce reprezintă un procentaj mulțu
mitor.

Cupa 16 Februarie
nerei formații a G.C.A. A doua 
întîlnire care se va desfășura Ia 
clubul Grivița Roșie, va fi cea 
dintre Flamura roșie și Locomo
tiva. Cîștigătoarele se califică pen
tru etapa următoare a competiției.

FORMAȚII COMPLETE 
IN COMPETIȚIA DE BASCHET

Socotind întrecerile din cadrul 
Cupei 16 Februarie ca pe cel mal 
bun mijloc de verificare a forma
țiilor în vederea campionatului 
care începe la 17 februarie, toate 
echipele participante vor folosi lo
turile complete. Antrenorul Herold, 
care ne-a vizitat la redacție, ne-a 
declarat că echipa campioană mas
culină a făcut suficiente antrena
mente și că speră să se prezinte 
la un nivel mediu de pregătire. 
Totodată el ne-a informat că, vor 
fi utilizați toți jucătorii lotului. 
Unele echipe (Prog^feul, Știința) 
var folosi chiar jucători și din 
alte colective întrucît, așa cum pre
vede regulamentul Cupei, în com

sau pe o căldura insuportabilă și 
soare puternic. Desigur, că în 
aceste condiții, procentajele rea
lizate la noi trebuie privite cu 
oarecare îngăduință și socotite 
mai bune decît exprimă cifrele.

Tabelele de mai jos calculate 
după originalul foilor de arbitraj 
care se găsesc la inspecția de bas
chet, sînt întocmite sub formă de 
clasament (cu menționarea pro
centajelor obținute la încheierea 
campionatului republican, la sfîr- 
șitul turului și returului) și ur
măresc să arate creșterile sau 
scăderile survenite în activitatea 
echipelor la acest capitol, fiind 
un util îndreptar în viitoarea ac
tivitate de pregătire.

Procentele sînt indicate pen
tru fiecare echipă în următoarea 
ordine: procentaj tur. procentaj 
retur, procentaj genera] (în paran
teze sînt trecute locurile ocupate 
în clasamentele procentajelor pen
tru tur și retur).

43,51%; 14. 44,14%; 15. 42,14%; 
16. 46,17%; 17. 43,31%; 18.
43,26%; 19. 48,94%; 20. 45,18%; 
21. 44,59%; 22. 44,57%.

Din această înșiruire de date 
desprindem faptul că procentajele 
din retur sînt cu mult mai bune 
decît cele din tur, cînd au fost 
unele etape cu procentaje sub 
40%. Diferența categorică consta
tată între procentajele din tur și 
retur se datorește faptului că re
turul s-a jucat aproape numai în 
sală, ceea ce a dat competiției 
condiții de desfășurare mult mai 
bune decît în tur.

1

Desfășurarea campionatului re
publican de anul trecut a dovedit 
că echipele pot obține procentaje 
din ce în ce mai bune, fapt care 
ne face să sperăm că ele vor ti 
depășite în mod simțitor în cam
pionatul din acest an, care se va 
desfășura în întregime în sală.

prof. C. HEROLD 
antrenor

petiție pot participa reprezenta
tive de asociație. Toate acestea ne 
fac să așteptăm cu nerăbdare par
tidele de baschet din Cupa 16 Fe
bruarie.

LA BRAILA
O. COMPETIȚIE DE VOLEI

Comisia orășenească de volei 
din Brăila, în colaborare cu colec
tivul sportiv Energia T.U.G. a 
inițiat o interesantă competiție do
tată cu cupa „16 Februarie".

Este important de subliniat că 
meciurile masculine se vor disputa 
între echipe de cîte trei jucători, 
iar cele îeminine între formații de 
cîte patru jucătoare, pe teren cu 
dimensiuni normale. Antrenamen
tele efectuate pînă acum au ară
tat că speciîicul acestui mod de 
joc dezvoltă în mare măsură pre
gătirea fizică, precizia paselor, 
simțul plasamentului precuîn și 
alte calități.

Primele partide sînt programate 
pentru 20 ianuarie. jg ,,

I. Baltag, corespondent



Cei mai buni halterofili ai lumii
Recordurile mondiale de naitere, 

pe care le publicăm în tabelul de 
mai jos, au fost omologate după 
desfășurarea Jocurilor Olimpice de 
la Melbourne. Pînă în momentul 
de față n-au fost omologate alte 
recorduri, și prin urmare acest 
tabel este cum se spune „la zi".

Ce se desprinde din examina
rea lui? Că sportivii sovietici și 
cei americani dețin majoritatea 
recordurilor mondiale de haltere. 
Din cele 28 de recorduri, 14 
aparțin sportivilor sovietici, 12 
halterofililor americani, iar cele
lalte două sînt deținute de un 
sportiv egiptean și de unul din
R. P. Chineză.

Halterofilii sovietici continuă să 
fie înaintea celor americani în
tocmai ca și la Jocurile Olimpice 
unde reprezentanții U.R.S.S. — 
deși au cucerit 3 medalii de aur, 
fața de cele 4 ale americanilor— 
au obținut mai multe puncte (după 
primele trei locuri) decît echipa
S. U.A. Firește la Melbourne vic
toriile obținute de americanii 
Charles Vinci și Isac Berger au 
constituit mari surprize, totuși, 
ele n-au schimbat poziția fruntașă 
a halterofililor sovietici în ierar
hia valorilor mondiale. In al doi
lea rîpd trebuie să amintim că 
1956 a constituit în sportul cu hal
tere, anul marilor performante: 19 
recorduri mondiale din cele 28 
posibile au fost doborîte.

Pe plan european, în afară de 
sovietici, s-au impus italienii (Pj- 
gaiani, de Genova, Pignati, Mani- 
roni); polonezii (Beck, 
Zielinski, Czepulkovski) 
rii (Abadgiev, Nikolov, 
nov).

Spre regretul nostru.
Iii romîni, cu excepția Iui Cazan 
și în oarecare măsură a lui Bi- 
rău, nu au atins nivelul perfor
manțelor europene. Față de cele
lalte discipline sportive din țara 
noastră, sportul halterelor a ră
mas cu mult în urmă. Este ne
voie să se muncească mai mult 
în această direcție, pentru ca hal
terofilii noștri fruntași să ne 
poată reprezenta cu cinste la ma
rile competiții ale anului: Festi
valul de la Moscova și Campio-

Bochonek, 
și bulga- 
și Veseli-

halterofi-

La Sofia se va desfășura în 
acest an o nouă sesiune a congre
sului C.I.O., în cadrul căreia va 
fi luată în discuție (pentru a câta 
oară?) problema amatorismului. Nn 
este întîmplător faptul că forul 
olimpic suprem se întrunește în a- 
nul imediat următor jocurilor pen
tru a clarifica (dacă va fi în sfîr- 
șit posibil) mult dezbătută proble
mă a amatorismului în sport

Nu încape îndoială că iață de 
evoluția modernă a mișcării spor
tive, ținîndu-se seama că această 
activitate a căpătat un pronunțat 
aspect social, devenind în multe 
țări ale lumii o problemă de stat, 
se impunea (mai de mult încă) 
revizuirea radicală a regulilor 
rigide ale amatorismului for
mulate scolastic în secolul trecut 
de un grup de gentlemeni englezi. 
Aceștia înțelegeau astfel amato
rismul:

„Este amator gentlemenul care 
nu a luat parte niciodată la un 
concurs public deschis tuturor ve: 
niților, sau pentru bani proveniți 
de la spectatori; care nu a avut 
întîlniri cu profesioniștii pentru 
un premiu; care nu a fost nici
odată profesor sau monitor de e- 
xerciții fizice; 
muncitor, nici 
rial".

Nu mai este 
tăm caracterul profund reacționar 
al acestui articol extras din regti 
lamentul A.A.C.-ului (Amateurs 
Athletic 'Club). Este evidentă în
cercarea de a da sportului un ca
racter de castă, pur aristocratic, 
de a-1 face inaccesibil mase
lor largi, care firește nu pu
teau îndeplini mii ales condiția 
„d© a nu fi nicî muncitori, nici 
țărani, nici salariați”. Astfel, folo- 
sindu-se acest principiu ca literă de 
lege, canotorul John Kelly senior, 
campion olimpic în anul 1920, n-a 
f06t primit la regatele de la Hen
ley Pe motivul că își cîștigă exis
tența cu... propriile sale brațe-

La adăpostul acestor regulî dras
tice țările anglo-saxon© au domi
nat tehnic multă vreme sportul 
mondial Astăzi însă, asistăm la 
tot mai multe „excepții" (camufla- 

care nu este nici 
țăran, nici sala-

nevoie s3 comen-

nateie Mondiale de la Teheran. 
Iată tabelul recordurilor mon

diale:

(19561.
(S.U.A.) 342j5 kg.

SEMI-UȘOARA

CATEGORIA CEA MAI UȘOARA
împins: UUanov (U.R.S.S.) 106 kg. 

(1NQ.
Smuls: Vinci (S.U.A.) 105 kg. (1956). 
Aruncat: King-Kei-Kan (5R. P. Chi

neză) 137,5 kgr.
Total: Vinci

(19561

CATEGORIA

împins: Mineaev (U.R.S.S.) ioa kg. 
(1956).

Smuls: Cimițkian (U.R.S.S.) 110 kg. 
(1955).

Aruncat: Cknișklan (U.R.S.S.) 143 Kg. 
(1954).

Total: Berger (S-U-A.) 352.
(1956).

CATEGORIA UȘOARA

împins: Habudinov (U.R.S.S.)
kg. (1956).

Smuls: KostiJev (UJR.S-SJ 125 
(1956).

Aruncat: Shams (Egipt) 1533 
(1939).

Total: Kostîlev (U.R.S.S.) 382.5 
(1955).

CATEGORIA SEMI-MIJLOCIE

împins: Bogdanovskl (U.R.S.S.)
kg. (1951).

Smuls: Duganov (U.R.S.S.) 133 
(1955).

Aruncat: Konno (S.U.A.) 168.5 
(1953).

Total: Bogdanovski (U.R.S.S.) 
kg. (1955).

CATEGORIA MIJLOCIE

împins: Novak (U.R.S.S.) 143 
(1949).

Smuls: George Peter (S.U.A.) 
kg. (1966).

Aruncat: Konno (S.U.A.) 175 
(1956).

Total: Konno (S.U.A.) 447,5 
(1956).

CATEGORIA SEMIGREA

împins: Vorobiov (UJUS.S.) 147,3 
kg. (1956).

Smuls: Vorobiov (U.R.S.S.) 143 
(1956).

Aruncat: Shemanski (S.U.A.) 
kg. (1953).

Total: Vorobiov (U.R.S.S.) 462,5 
(1956).

CATEGORIA GREA

împins: Anderson (S.U.A.) 185,5 
(1955).

Smuls: Anderson (S.U-A.) 152,S 
(1956).

Aruncat: Anderson (S.U.A.)
kg. (1956).

Total: Anderson (S.U.A.) 532,5 kg. 
(1955).

conducătorii sportului apu-

descurcăreți, americanii — 
impresia că respectă aceste 
— au găsit o „soluție", or-

te sau nu) de la regula „amatoris
mului pur" pentru motivul că în 
marile competiții internaționale 
Anglia sau Franța sau alte țări 
nu pot face față numai cu spor
tivi care au... sînge albastru.

Pe de altă parte, față de nivelul 
la care a ajuns performanța spor
tivă ar fi o naivitate să pretindem 
campionului antrenamente cu e- 
forț maxim, pregătire excelentă și 
rezultate pe măsura cerințelor 
competițiilor internaționale numai 
pe seama unui divertisment, cum 
vor să categorisească sportul unii 
dintre 
sean.

Mai 
îăsînd 
reguli _
ganlzînd de așa natură sportul u- 
niversitar și — în ultimul timp — 
cel militar, îneît oferă practicanți- 
lor săi condiții invidiate pînă și 
de profesioniști. Se vede dar că 
aceste precepte ale „amatorismu
lui pur" au încetat să mai fie 
aplicate literă de literă. Totuși, e- 
xistența principiului frînează toar
te mult mersul înainte al sportu
lui. O lovitură de grație a îost 
dată legiuitorilor blazonați ai 
sportului capitalist de apariția u- 
nei mișcări de cultură, fizică te 
tip nou în țările socialismului. 
Este evident că frttr-un stat al 
muncitorilor și țăranflbr, sportul 
devine în primul rind un bun al 
acestor clase, maî nrt£t chiar, el se 
transformă intr-un mijloc eficient 
de educație și de întărire a să
nătății.

Lucrul acesta este recunoscut as
tăzi pretutindeni ca o evidentă re
alitate și comentatori sportivi din 
presa apuseană nu pot ocoli as
pectul sănătos și eficace în care 
este tratată această problemă în 
țările socialismului. Cităm pe Gas
ton Meyer, directorul ziarului 
L’Equipe, care vizitîrid Uniunea 
Sovietică, țara noastră și alte țări 
din răsăritul Europei a ajuns, la 
următoarea concluzie:

..„.Este națural că noile civili
zații au făcut din sport o proble
mă de stat. ,fn aceste țări sportul 
profesionist este exclus pentru că

6000» de sportivi la Jocurile internaționale prietenești 
ale tineretului de la Moscova

încercați să întrebați un sportiv 
sau un iubitor al sportului care 
întreceri se bucură de cea mai ma
re popularitate in lume-

„Jocurile Olimpice..." vă vor răs
punde imediat, iar apoi vor adău
ga fără îndoială: ....și competițiile
sportive ale Festivalului".

Da! Prin amploarea pe care o cu
nosc, prin numărul participanților 
și prin nivelul tehnic al competi
țiilor, Jocurile sportive internațio
nale ale tineretului pășesc imediat 
după Olimpiadă.

De ce ne-am amintit dintr-odată 
despre ele? Pentru că nu mai este 
prea depărtată ziua în care Mos
cova, frumoasa capitală sovietică, 
va intimpina bucuroasă oaspeții 
dragi, pe participanții la cel deal 
Vl-lea Festival. Din 120 de țări 
sînt așteptați să sosească 30.000 
de tineri și tinere. Transportul u- 
liui număr atit de mare de partici- 
panți, preocupă de pe acum pc or
ganizatori. Participanților la Fes
tival le vor fi rezervate S0 (!) mari 
garnituri feroviare și citeva... es
cadrile de avioane de transport. 
Pentru cei a căror călătorie va ne- 

Intrecerile de fotbal vor consti tul uri punct de atracție al Iocări
lor sportive internaționale prietenești ale tineretului. Meciurile vor 
avea loc in mai multe orașe ale (Jniunii Sovietice.

el nu urmărește decît profitul. Or, 
nu se poate baza o doctrină pe 
temelii atit de șubrede. De aceea 
în U.R.S-S. și în alte țări sportul 
este riguros amator. Toate anche
tele au stabilit că sportivul frun
taș sovietic, romîn, cehoslovac 
sau ungur exercită o meserie co
respunzătoare posibilităților sale. 
Dar nu există nici o îndoială 
că dacă el va arăta calități deose
bite, el va fi ajutat prin toate mij
loacele legale... Nimic de zis asu
pra acestor lucruri deoarece nimic 
nu ofensează morala și, la urma 
urmei, viitorul social al campionu
lui este asigurat".

Cred că nu avem de adăugat 
nimic la această argumentare cla
ră și logică. Mai departe, în con
tradicție cu această stare sănătoa
să de lucruri, Gaston -Meyer arată 
situația anormală a unor cunos- 
cuți campioni francezi (MImoun, 
Sil Ion) al căror viitor este foarte 
sumbru deoarece ei nu au o pro
fesie care să le asigure existența. 
Iar Michel Macquet, muncitor tur
nător, ca și- alți sportivi de frunte, 
este pus în situația de a abando- 
.na sportul pentru a-și putea asi
gura existența zilnică. Șî aceasta 
din cauză că regulile rigide șî 
6tupîde ale așa zisului „amatorism 
pur" împiedică orice sprijin din 
partea statului pe care-1 mentă de 
drept acest sportiv.

In U. R. S. S. baschetul sărbătorește 50 ani de existență
In Uniunea Sovietică se sărbă

torește în aceste zile jubileul de 
50 de ani de la introducerea bas
chetului în Rusia. In anul 1907 la 
Petersburg în cadrul clubului spor
tiv „Maiak" a luat ființă prima 
echipă de baschet din Rusia- Că
pitanul ei era Stepan Vasilievcare 
nu de mult timp a împlinit vîrsta 
de 70 de ani. In prezent Vasiliev 
lucrează ca profesor-antrenor la 
catedra de pregătite fizică a Insti
tutului textil din Leningrad.

Primele competiții de baschet au 
avut ioc în Rusia in am# 1909. 

cesita deplasarea pe ape, 
la dispoziție șase vapoare 
ce de pasageri de mare tonaj.

Festivalul va fi oglindit in pagi
nile diferitelor publicații de Peste 
1DOO ziariști (atit sâit așteptați 
să sosească la Moscova), iar peste 
100 de reporteri cinematografici 
vor transforma stadioanele, sălile 
de concerte și estradele in verita
bile studiouri.

in aceleași zile. Moscova ca fi 
și gazda celui mal important eve
niment sportiv al anului. Este vor
ba de jocurile tineretului, despre 
care am vorbit la începutul aces
tor r bid uri și la care se scontează 
participarea a 6.000 de sportivi.

De remarcat că la actuala edi
ție, jocurile sînt organizate de 
Comitetul Olimpic al Uniunii So
vietice, purttnd un caracter strict 
individual, fără a se alcătui vreun 
clasament pe echipe sau pe nați
uni. Ele nu fac parte din progra
mul Festivalului, iar participanții 
la inireceri, nu vor veni In cadrul 
delegațiilor respective, ci cu totul 
separat.

A III-a ediție a Jocurilor spor-

var sta 
sovieti-

Unii dintre „corifeii" care con
duc destinele sportului din apus 
concep sportivul ca un ins pentru 
care această activitate este o sim
plă pierdere de vreme și în con
secință pe sportivul fruntaș ca pe 
un om obligat să suporte toate 
cheltuielile legate de „luxul" pe 
care și-l permite. Nu este aceasta 
oare o imensă ipocrizie, o flagran
tă contrazicere a însăși noțiunii 
de sport? Educația fizică este în 
ansamblul său (științific dovedit) 
o necesitate pentru omul modern. 
Campionul, recordmanii, sportivul 
de performanță, contribuie direct 
la ridicarea prestigiului țării sale- 
Pe «Irept cuvînt remarcă G. Me
yer că ...„sportul reflectă exact gra
dul de civilizație. In expresia sa 
supremă. — ft n gura care ne inte
resează aici — el reprezintă eu 
atit mai mult, sănătatea fizică șl 
morală a tetei țări. Iar rezultatele 
campionilor traduc fidel dinamis
mul unei națiuni, organizarea so
cială, nivelul său".

Congresul C.I.O- de la Sofia v-a 
avea desigur o misiune dificilă 
problema fiind foarte delicată. Este ' 
cazul, credem, să se purceadă la o 
tratare cît mal realistă a acestei 
chestiuni, ținîndu-se seama mai 
ales de aspectul social pe care l-a 
îmbrăcat sportul.

ION SEÎNESCU 
VALERIU CHIOSE

Atunci, la campionatul pentru „Cu
pa clubului Maiak" au participat 
6 echipe. In anul 1923 s-a desfă
șurat primul campionat de baschet 
al Uniunii Sovietice iar peste cinci 
ani baschetbaliștii sovietici sus
țineau prima lor întîlnire interna
țională, jucînd pe teren propriu cu 
echipa Franței.

Anul trecut la întrecerile de 
baschet desiășurate pe 10.000 de 
terenuri au luat parte peste 500.000 
de jucători. In ultimul timp bas
chetul a devenit unul dintre cele 
mai populare sporturi în Uniunea 
Sovietică. Baschetbaliștii sovietici 

not nternaționale ale tinereluttt 
se desfășoară in caiformitaie eu. 
regulile Federației Internaționale. 
In program, figurează 24 discipli
ne sportive pentru bărbați și 15 
pentru femei. Pentru prima dată 
se vor desfășura tn U-R.S.S. intre, 
ceri internaționale de rugbi, tir cu 
arcul și badmington (un joc care 
seamănă cu tenisul, mingea, însă, 
fiind înlocuită cu o semisferă de 
plută cu penaj). Deși aceste spo
turi sînt cu totul noi în U.R.S.S. 
sportivii Uniunii Sovietice vor lua , 
parte la intreceri.

In privința locurilor de desfășu
rare a competițiilor, punctul cen
tral îl va constitui fără îndoială 
marele complex sportiv „V. I. Le
nin' de la Luștiki, dar și stadioa
nele „Dinamo", „Tinerii pionieri". 
Parcul sportiv al Universității de 
stat din Moscova, etc- Fotbaliștii 
vor evolua în mai multe orașe ale 
Uniunii Sovietice, la Moscova și 
Leningrad, la Kiev și Minsk, la 
Tbilisi și Erevan.

Sportivii sovietici au și înce
pui pregătirile în vederea acestor, 
importante'competiții. Ei se antre
nează cu intensitate pentru a a- 
tinge la sfîrșitul lunii iulie cea 
mai burtă formă. Gimnaștii pregă-. 
tesc evoluții de masă, iar patina
torii artistici un balet „Feerie Pe 
gheață", care se va desfășura în 
plină... vară pe patinoarul artifi
cial.

Printre cel invitați să urmăreas
că întrecerile sportive se află șl 
Avery Bruridage, președintele Co
mitetului Olimpic Internațional, 
precum ți multe alte personalități 
din sportul de peste hotare.

Setecțicnata de hochei pe gheața 
a Becuresthilui va juca la Sofia

După ce se vor disputa jocurile 
din cadrul turneului final al cam
pionatului republican de hochei pe 
gheață pentru locurile 1—4, cei 
mai buni hochenști bucureșteni vor 
pleca spre Sofia, răspunzînd asttel 
tine! invitații a Comitetului bulgar 
pentru Cultură Fizică și Sport.

Hocheiștîi bucureșteni vor susți
ne la Sofia frei meciuri. In primul 
și îri ultimul vor întîlni reprezen
tativa Sofiei, care este aceeași cu 
reprezentativa Bulgariei. A doua 
întîlnire se vă disputa îri compania 
unei selecționate de asociație.

Dacă la Sofia timpul nu va fi 
favorabil, turneul se va desfășura 
în localitatea Boroveț, la 70 kilo- 
.'tnetri de Sofia, în compania ace
lorași echipe. Menționăm că Ia Bo
roveț există un patinoar natural la 
1300 m. altitudine.

Pregătiri in vederea 
campionatelor europene de box

PRAG A (corespondență). —
Anul acesta, între 25 mai și 1 

iunie, se vor desîășura la Fraga 
campionatele europene de box.

Ca loc de desfășurare al întrece
rilor a fost ales Stadionul de Iar
nă, cu o capacitate de 18.000 locuri 
șî cu o vizibilitate perfectă. De alt
fel, tot pe acest stadion s-au des
fășurat anul trecut campionatele 
europene feminine de baschet.

La ultima ediție a campionatelor 
europene de box desfășurate la 
Berlin s-a permis participarea bo
xerilor egipteni. Se pare că ei vor 
avea dreptul să participe și la ac
tuala ediție. O hotărîre definitivă 
în această privință nu a fost încă 
luată. Intrucît termenul de înscrie
re nu a fost depășit, nu se știe 
precis numărul participanților. Se 
pare însă că — la fel ca și la 
Berlin — vor participa cu echipe 
complete următoarele țări: Uni
unea Sovietică, Polonia, Romînia, 
R.D. Germană, Bulgaria, Ungaria.

Fiecare țară participantă are 
dreptul de a trimite un arbitru, 
meciurile însă vor fi conduse nu
mai de arbitri neutri.

au devenit membri ai Federației 
internaționale de baschet cu înce
pere din anul 1947- Echipa repre
zentativă feminină a U.R.S.S. a 
cucerit de 4 ori titlul de campioa
nă a Europei, în timp ce echipa 
masculină a devenit de 3 ori cam
pioană europeană.

La Jocurile Olimpice de la Hel
sinki și Melbourne baschetbaliștii 
sovietici au obținut medaliile do 
argint. (Agerpres).
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Ecbips R. P. R. continuă să conducă în „Turul EgițluJui”
Peste 46 km. pe oră in etapa

nunte asupra clasamentului indi
vidual. După unele informații 
(neconfirmate încă) C. Dumitres
cu se află pe locul 5 iar C. Șan
dru pe locul 7.

în orice caz, se desprinde clar 
că formația noastră realizează o fru. 
moașă cursă pe echipe. De aseme
nea cicliștii romîni izbutesc pe teren 
să se orienteze bine șl să facă fa
ță oricărei 
cursă extrem 
rămîne foarte
are

a VI-a
sportivă 
anul a- 

dedt in

întilniri ii> U.R.S.S. între participanții In J.O 
și oamenii muncii

■

So-

' Hotărît lucru, disputa 
în „Turul Egiptului" este 
cesta mult mai animată 
toate celelalte ediții. Și iată de ce:

In 1954, belgianul Van Meenen, 
victorios în prima zi, și-a păstrai 
locul pînă la sfîrșit, obținînd o 
victorie fără prea multe emoții. 
(Clasament pe echipe nu s-a fă
cut). In 1955, au fost in total 3 
'purtători ai tricoului galben: 
‘Shaepens, Muradian, C. Dumitres- 
pu, Koțev și Andersen (câștigăto
rul probei). Pe echipe cicliștii bul' 
'gări au condus de la prima și pt- 
nâ la ultima etapă, obținînd o 
victorie categorică. Anul trecut, 
doar patru cicliști au purtat tri
coul galben: Wienkowski, Bugals- 
ki, Koțev și Hr istov (ciștigătorul). 
Pe echipe, sportivii bulgari au re
petat întocmai performanta 
1955.

Anul acesta, fluctuațiile în 
sainent abundă și numai în 
etape 
schimbai de 5 ori: Mohamed 
Taker, Henning, din nou Moha
med, apoi Malitz și acum Para
dowski. In ceea ce privește forma
ția romină, ea a reușit pentru 
prima oară în această întrecere, 
să ia conducerea în clasamentul 
pe țări t loc pe care și-l menține 
din etapa a 11-a șl pînă la sfîrșl- 
iul eternei a VI-a, în ciuda atacă
rilor insistente cile cicliștilor bul
gari. germani și polonezi, cărora 
le cedasem anul trecut categoric.

se desfășoară 
„Tă

iată cîteoa

purtătorul tricoului

Anul acesta 
cea m>ai rapidă edifie a 
rului Egiptului”, IdlZ _____
cifre în acest sens. Pe același tra
seu. după 6 etape, media orară 
generală a fost: 33,420 km (în 
.954), 33,600 km (în 1955). 35.940 
km, anul trecut, pentru ca de da- 

un salt conslde-

situații In această 
de disputată șl care 
deschisă in conținu-

★
(Agerpres). In etapa 
Beni Suef Ia El Ght-

' CAIRO 17 
a Vl-a, de la 
zeh (135 km.), pe o șosea admira
bilă, s-a înregistrat un adevărat 
record : peste 46 km. medie orară.

C. Dumitrescu

va cicliști bulgari. Cicliștii romîni 
au dat dovadă și în această etapă 
de o desăvîrșită omogenitate apă- 
rîridu-și cu succes locui de fruntași 
ai clasamentului pe țări. Formația 
bulgară a pierdut mal mult de 2 
minute față de echipa R.P.R., tre- 
cînd pe locul trei. Germanul Ma- 
litz a pierdut tricoul galben în 
favoarea polonezului Paradowski.

Clasamentul etapei: 1. Schur 
(R.D.G.) 2h 53’55" (media 46.650 
km./h) 2. C. Dumitrescu (R.P.R.) 
același timp; 3. Paradowski
(R.P.P.) ac. t. ; 4. Kolev (R.P.B.) 
2h 63’59”; 5. Petrovici (R.P.F.L) 
ac. t.

Clasamentul general individual • 
T: Paradowski 19h 17'35” ; 2.
Malitz 19h IS’35": 3. Shamed 
19h 18’48” : 4. Koțev 19h 20’18”.

Clasamentul general pe țări: 1. 
R.P.R. 58h 00’20”; 2. R.D.G. 58h 

h ‘ 
6. 
9.

In aceste zile în Uniunea 
vietică au loc numeroase întîlniri 
între sportivii participant ia Jocu
rile Olimpice și oamenii muncii din 
țară. Eroii olimpiadei — Vladimir 
Kuț, Larisa Latînina, Viktor Ciu- 
karin, Ghenadi Șatkov, Inessa 
Iaunzeme și alți sportivi sînt in
vitați în întreprinderi, instituții, 
școli să povestească despre olim
piada din Australia, despre noii lor 
prieteni sportivi de peste hotare 
cu care s-au întilnit la Melbourne, 
să relateze -planurile lor de viitor 
pentru noul sezon sportiv.

La 16 ianuarie a avut foc în 
sala Coloanelor o mare întîlnire

tineretului din Moscova cu par-a
ticipanții la Jocurile Olimpice. La 
întîlnire au luat parte sportivi din 
diferitele asociații sindicale. Cu- 
vîntul de salut a fost rostit de se
cretarul Consiliului Central al Sin
dicatelor sovietice, A. I- Șevcenko. 
El a oferit diplome de onoare ale 
Consiliului Central a! Sindicatelor 
din U.R.S.S. și numeroase daruri 
participanților la olimpiadă — 
membri ai asociațiilor sportive sin
dicale, In numele sportivilor, gim
nastul Valentin Muratov a mulțu
mit pentru primirea călduroasă 
care le-a fost făcută. (Asrerpres).

Turneul international de tenis de masă de la Sofia

00’27”;
4. R.P.P.
7. R-PE l

Vineri, participa nții la Tuni! 
giptului au avut o binevenită 
de repaus Ia Cairo fia 15 km 
EL Ghizeh).

3. R.P.B. 58 
.: 5. Maroc :

8. Egipt:

02' 39"; 
Tunisia ; 
Siria.

E- 
zi 

de

SOFIA i8 i.pnn tete ion; Tur
neul internațional de tenis da 
masă desfășurat în sala sporturi
lor din Sofia a luat sfîrșit joi. 
La întreceri au participat jucători 
din Belgia. Egipt și Bulgaria. 
Proba de simplu bărbați a reve- 
nit jucătorului belgian Rolland. 
La simplu iemei, victorioasă a 
fost jucătoarea Gisiaine Rolland, 
care a dispus cu 3—0 de Boiad-

jieva. La dublu femei perechea 
Ivanovâ-Boiadjieva (Bulgaria) a 
întrecu1: cu 3—0 perechea Rolland- 
E1 Chiati. La dubiu bărbați, Ro- 
iland-Popov a învins cu 3—i pe 
Karanechev-Labdarov. La mixt 
soții Rolland au întrecut cu 3—1 
perechea bulgară K^-anechw.- Iva
nova.

T. H.

HOTm

Ă:m, 
ta asta să facă 
rahil: 37.620 km.

Tot compar edit), redăm șt alte 
'date: in 1954, după 6 etape, M. 
Nlculescu era pe locul VI ta ST 
de Meenen. In 1955. C. Dumitres
cu purta tricoul galben, iar pe <?- 
chipe ne aflam pe locul VI, la o 
jumătate de oră față de bulgari. 
Anul trecut, primul romin, C. San
dru era pe locul V la 6'20" de 
Koțev, Iar pe echipe ocupam lo
cul 4 >a lf de echipa R.P. Bulga
ria. Din cama insuficienței de 
date din telegramele agențiilor de 
presă străine, nu putem da amă-

Unul dintre principate anknatori 
ai acestei etape uimitor de rapide 
a fost romînul O. Dumitrescu. La 
sprintul final, pe platoul din fața 
marilor piramide, el s-a clasat al 
2-lea, la numai o jmnfltate de roa- 
t5 de renumitul rutier german 
Schur.

Cu 40 km. Înainte de sosire, 
Dumitrescu a ,,evadat” din pluton 
împreună cn Schur, Paradowski, 
Kolev și Petrovici. Grupul ..fuga
rilor", pedalînd pe această parte 
a cursei cu aproape 50 km. pe oră, 
și-a creat piuă la sosire un avans 
de aproximativ 2 minute față de 
plutonul condus de Poreceanu, 
Șandru, Șelaru, Mohamed și cîți-

ALTE AbAANUNTE IN LEGĂTURĂ 
cu turneul f.i.f.a juniori 
După cum am mal sens, turneul 

de fotbal F.I.F.A- rezervat repre
zentativelor de juniori se va desfă
șura ar.ul acesta in Spania. . Jocu
rile din cadrul seriilor se vor des
fășura între 14 și 18 aprilie, urmînd 
ca apoi să se întâlnească învingă
torii acriilor: AcuBșiCcuD. In 
seni, meciurile se vor desfășura 

pe distanța a două reprize de cîte 
44 minute. In semi-finale. în caz de 
meci nul la sfîrșitui celei de a 
doua reprize, jocul va fi prelungit 
cu două reprize a 16 minute. Dacă 
nici dup 5 aceste prelungiri nu se 
va cunoaște învingătorul, se va pro
ceda prin tragere la sorți, echipa 
cîfigătoare urmînd să se califice 
în finală.

In cazul cind meciul final se va 
termina la egalitate, el nu va mal 
fi prelungit și ambele echipe vej 
fi declarate învingătoare urmînd 

să dețină trofeul cite o jumătate dc 
»n _

In serii meciurile se vor desfășura 
ta felul următor:: etapa l-a: 1-» 
și »-4; etapa H-a: 1-3 și î-4; etapa 
Hl-a: 1-4 și 2-3.

ta cazul cin<î două eempe ar fi 
■a egalitate de puncte, în finală se 
va califica echipe cu golaverajul 
mai bun. Presupunînd că și golave
rajul ar fi același decizia va fi dată 
de comisia de organizare in pre
zenta reprezentanților celor două 
echipe. Localitățile unde urmează 
să se desfășoare jocurile, vor fi 
comunicate de către federația spa
niolă de fotbal.
• In cadrul preliminariilor cam

pionatelor mondiale de fotbal, joi 
s-a desfășurat ia Lisabona întîlnirea
de fotbal dintre reprezentativele 

Portugaliei și Irlandei de Nord. 
Meciul a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate: 1—1 (1—1).
• In W-imile de finală ale „Cu

pei Franței" Nancy a eliminat Sete 
cu 5—1. După cum s-a anuntat, în 
primul lor meci cele două formații au 
terminat la egalitate (0—0). Astfel 
toate cele 1S formații <Un campio
natul diviziei A s-au catificat pen
tru 16-imi. Tot joi s-au disputat și 
două restanțe din campionat: Nice 
a învins Angers cu 1—j (0-0) prin- 
tr-un gol înscris în țe ;ultimul mi
nut de joc, iar Stras? urg și Sedan 
au terminat la egalitate (»-0).

Recolta Miercurea Ciuc, Știința < 
și Progresul Gheorghieni s-au calificat 

tă serioasă la titlul de campioană 
a țârii.
meciului 
Takacs 
lint (2), Ferenczi, Fodor. 
II, pentru Recolta și Nagy 
pentru Știința. Arbitrii Florescu și 
Vomiceanu ,au condus sigur ~ 
competent Iată clasamentul 
al
1.

Cluj, C.C.A.
: in turneul final

telefonMiercurea Ciuc 17 (prin 
'de la trimisul nostru). Amatorii de 
hochei din localitate au asistat joi 
la ultimele două meciuri din 
dru! turneului de calificare al 
riei I-a.

Progresul M. Ciuc—Dinamo _ 
Mureș 9—6 (0—1; 3—3; 6—2).

Rezultatul care ar putea consti
tuit o" surpriză pentru unii, este nor
mal pentru cei care au urmărit 
precedentele partide ale echipei 
Progresul. Aceasta s-a arătat în 
formă și deci pornea ca favorită. 
Progresul M. Ciuc a învins dato
rită unui plus de eficacitate și e- 
lan. Formația locală, care a fost 
revelația seriei, se bazează pe a- 
portul unor jucători tineri, talen- 
ia'ți, cu reale perspective, cum sînt 

’Antal Biro, Derzo Varga și alții. 
'Jocul, disputat dimineața. Ia d 
temperatură de minus 10 grade, a 
olăcut prin evoluția scorului dar a 
fost (exceptînd repriza a Ilf-a) de 
un nivel mediocru. în ultima re
priză însă, s-a dat o luptă intensă 
pentru victorie, care s-a soldat 
pînă Ia urmă în favoarea localni
cilor și a făcut totodată 
resantă întîlnirea. Au 
6zava (2), Varga (2). 
'Mogoș, Magyar, Kozan 
învingători și Moldovan 
Varga (2) Nașca, Incze 
învinși. Bun arbitrajul prestat de 
Bîn^eorzan și Haivas.

Recolta M. Ciuc—Știinta 
9—2 (4—1, 2—0, 3—1).

In ultima partidă a turneului 
S-au întîlnit fntr-un meci derbi ceie 

’două echipe’ neînvinse — Recolta 
IM. Ciuc și Știința Cluj — amîn- 
'două candidate la șefia seriei. 
Meciul a fost frumos, iute, cu a- 
tacuri și contraatacuri reușite, în 
general un joc de un bun nivel 
tehnic. El a’ plăcut mult celor pes
te 2.000 de Spectatori prezențl 
după-amiază pe patinoar, în ciuda 
perului de minus 18 grade. Recolta 
M. Ciuc a făcut uri foc „mare” și 
a învins fără drept de apel. Prin 
aceasta ea a cîștfgat seria arâtîrr- 
du-se totodată drept o pretenden

joi 
ca
se-

Tg-

2.

3.

4.

goluri ale
de

Cele 11 
au fost

I (2), T3rok (2), Ba- 
Tornk 

(2).

înscris?

seriei l-a :
Recolta M. Ciuc 

3 3 0 0 32: 9
Știința Cluj ,

3 2 0 1 18:18
Progresul M. Ciuc

3 * * * -------
Dinamo

3

1 0 2 18:18 
Tg. Mures
0 0 3 ’ 13:36

diferență de valoare.

0

4

2

0

?> 
final

pct

pcț

pct

mai Inte- 
marcat f

Biro (2), 
II. pentrtl
12), Fr. 

II, pentrtf

Ctaf

D. CALIMACHf
★

Gneorghieniul reprezintă oentrff 
hocheiul nostru un centru de nă
dejde din care se vor ridica în cu- 
rînd numeroase elemente de viitori 
Făcînd această afirmație, nu ne 
gîndim numai la faptul că acest 
mic oraș are o ecnipâ calificată 
"între cele mai bune 4 formații ale 
țării (este interesant de arăta' eă 
hocheiștii din Gheorghieni de'in 
titlul de campioni ai țării Ia ho
chei pe... iarbă), ci la sutele de puști 
pe care i-am văzut extraordinar de 
entuziaști pentru hocheiul pe ghea
ță, pe care îl practică în condiți- 
uni destul de modeste, dar cu pa
siune ! ne gîndim Ia publicul en
tuziast și bun cunoscător ai aces
tui soort:' Ia faptul că temperatura 
aflată constant sub zero grade mai 
multe luni pe an, constituie un în
semnat avantaj pentru acest sport 

în aceste "condițiuni. calificarea 
Schipei Progresul din localitate nu 
a fost privită 
al jucătorilor 
mare succes

Ducă două 
clar pentru 
C.C.A. s-a calificat (trebuie 
spunem: cu destulă ușurință) pen
tru turneul final. De altfel, între 
formația militarilo'r șl celelalte e- 
chipe competitoare a existat o a-

ca un simplu succes 
respectivi, ci ca an 

ăl întregului oraș, 
zile de întreceri, era 
oricine că echipa 

s-o'

preciabilă 
calificarea militarilor fiind certă, 
în schimb.
concurat de lâ egal toate celelalte' 
echipe. După înfringerea, putem 
spune surprinzătoare pentru felul 
în care i-au fost marcate ultimele 
goluri. Flamura roșie din Sighi
șoara a ieșit teoretic din această 
luptă. In schimb, ea a continuat! 
cu îndîrjire între Energia Steagul 
roșu Orașul Stalin șl Progresul | 
Gheorghieni. Netranșată pe gheață 
(3—3), această luptă a 
mai apoi, indirect prin desfășura
rea ultimelor meciuri.

Joi, QCLA. a 
care a <“ .
5—0; 4—0) prin golurile Înscrise 
de Csaka (4). Flamaroool, Zogra- 
fi și Ionescu (cîte 2). Ganga. Inc-| 
ze III și Peter (cîte 1). Pentru 
Energia a înscris Martolescu și Ti-, 
roti. Trebuie arătat că după o re
priză foarte strinsă, metalurgiștsi 
au făcut o mare greșeală tactică,( 
retrăgîndu-se In treimea de apăra
re și contraatacînd sporadic, fn 
felul acesta ei n-au mai putut în-1 
scrie. Este drept că și arbitru! W. 
Welter a greșit grav, eliminîndu-l 
pe Racovrță pentru două minute,! 
Ia o fază la care el fusese oprit ne
regulamentar în drum spre ndar-( 
tă. și care se cerea sancționată cu 
un sut de penalitate.

Ultimul meci a adus pe gheață 
echipele Progresul Gheorghieni și1 
Flamura" roșie Sighișoara. La capătul 
unei partide extrem de disputate Pro.l 
greșul a obținut victoria cu 4—1 
(1—0: 2—1! 1—0) prin punctele 
înscrise de Balo, Almași II, Lenart, 
și Karda. Pentru Sighișoara a în
scris Vanîek. în felul acesta Pro
gresul Gheorghieni, ctt un gol
averaj mai bun, s-a calificat pentru 
turneul final, 
trecerilor:
1.
2.

pentru locul II au

Propresul

continuat.

GLA. a •ntilnrt Energia de 
dispus cu 13—2 (4—2;

Iată clasamentul în-

3.

I

3 3 0 0
Gheorghieni
3 1"

Energia 5t roșu
3 1

FI. roșie 3 0

G.G.A. 
Progresul

43: 6

1 1 9:13

r o
R

9:19
6:29

I
3
VÎLARA

Toate echipele franceze aiu jucat
deci 20 meciuri* iar clasamentul arată
acum astfel:
St. Etienne 20 12 5 3 54:^4 29
Lens 30 12 2 6 «:25 26
Reims 20 11 3 6 50:35 25
LTonaco 20 11 3 7 33:28 24
Tovl Duse 20 9 4 7 39:22 22
Racing 20 9 4 7 55:39 22
Angers 20 7 8 5 26:25 22
Marseille 20 8 6 6 34:33 22
Nice 20 8 6 6 38:39 22
Socha’ox 20 9 3 8 38:36 21
Nlm**s 20 8 4 8 29:33 »
Lyon 20 8 3 9 27:28 19
Sedan 20 5 7 3 24:34 17
Valenciennes 20 4 9 7 19:38 17
Strasbourg 20 5 4 11 25:29 14
Nancv 20 4 6 10 28:50 14
Renr.es 20 6 1 13 19:41 13
Metz 20 2 7 11 25:40 11

• Fiorentina și Gz^^^u^p^ers au 
căzut de acord asupra diatelor de des
fășurare a meciurilor lor din cadrul 
sferturilor de finală în ,,Cupa cam
pionilor europeni1': 30 ianuarie la 
Firenze și 27 februarie la Ztirich.
• In Anglia următoarea etapă de 

Cupă se va desfășura ia 26 ianua
rie. O serie de meciuri terminate la 
.egalitate în turul trei al Cupei și re- 
jucate s-au 
rele 

2—0,
1—1

dezacord asupra... returului întîlni- 
rii lor din sferturile de finală ale 
Cupei campionii or europeni (19 fe
bruarie ia Paris sau Nisa).

• înaintea etapei de mîine (pe
nultima din tur) clasamentul cam
pionatului italian are 
fătisar®:
Milan 
Napoli 
Inter
J io rentina 
Juventus 
T amp dori a 
Padova 
Roma
Lazio 
Triesrina 
Bologna 
Udlnese
I^n.e Rossi 
A talan ta 
Torino 
Palermo 
Spa!
Genova

termtna'; cu următoa- 
rezuitate: Aston Vina — Dutton 
Schefficld U. — Huddersfield 

(!!!), Barnsley — Port Vale 1—0. 
Real Madrid și Nice au căzut

următoarea în-

15
15 
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15

1«
17
16
16
45
15
15
14
14
13
13
12

Dozsa

• Postal campion al Europei 
recordman mondial la patinaj 
teză, norvegianul Sverre Farstad, a 
semnat un contract prin care se 
obligă să antreneze patinatorii Ita
lieni.
• Intre M și 11 martie se va des

fășura ia Moscova un mare turneu 
internațional de tenia. Jocurile vor 
avea loc pe stadionul acoperit din 
păreai Lajniki. Au fost invitați 
jucători din Cehoslovacia, Dane
marca, Suedia. Italia și Franța.

• Noul antrenor al ’echipei
este Sebeș Gustav, care a demisio
nat din funcțiile avute în conducerea 
sportului maghiar. Echipa Dozsa va 
întreprinde un turneu în Turcia 

■ (unde va susține 10 jocuri) și în 
Africa de sud. Echipa va fi întărită 
cu internaționalii Tichy și Machos.

vl-

•Echipele de polo ale U.R.S.S. șl 
R. P. ungare șl-au confirmat parti
ciparea la turneul internațional eare 
va avea Ioc Intre U ți 10 august 
tn K.P.F. Iugoslavia. La acest tur
neu vor mai participa reprezentati
vele Olandei, Italiei, R.P. Romine, 
R. F. Germane ți R.P.F. Iugosla
viei.
• La Bruxelles, reprezentativa de 

tenis a Suediei a învins Belgia ca 
l ■ î.
• întîlnirea de patinaj viteză din

tre echipele Norvegiei ți Saedieia 
revenit norvegienilor cu scorul de 
231 ta 13»:
• Echipa de hochei a R. Cehoslo

vace a obținut o frumoasă victorie 
la Anvers, unde a învins cu le—5 
o selecționată alcătuită din Jucători

- < profesioniști (americani si canadieni). 
O 3 • La Kiel (R.F.G.) reprezentativa

de handbal de sală a R. F. Germane 
a învins Franța cu 35—S’
• Federația maghiară de scrimă 

n-a acceptat organizarea camoio-
3x natelor mondiale de scrimă. După 
nS toate probabilitățile campionatele 
u S mondiale din acest an vor avea loc 
/ în S.U.A

• La 25 ianuarie se vor î.n oarce 
în patrie cunoscuții jucători de 
tenis de masă maghiari, Sido, Koc- 
rian Eva și F3!di care au întreprins 
un turneu în Europa occidentală.
• Boxerii polonezi au în acest an 

an -jogat 
februarie, 
frunta Ia 
gliei, iar 
trece cu 
Cehoslovaciei și Franței.
• La 2 februarie va avea loe la 

Paris întîlnirea internațională de 
baschet dintre reprezentativele Fran
ței șl cehoslovaciei.
• Lingă Ljubljana s-a desfășurrt 

nn concurg de sărituri cu schiuril-e 
la care aa participat sportivi din 
Austria și iugoslavia. Pe primul loc 
s-a clasat iugoslavul Gosec cu 
58.5 m.

>La 16 ianuarie s-a desfășurat în 
sale. Royal Hali din Stockholm întîl
nirea internațională de handbal re
dus dintre echipele reprezentative ale 
Suediei și R. Cehoslovace. Meciul a 
avut loc în cadrul turneului dotat 
cu Cupa „G. Bfoerk**. După un joc 
dîrz victoria a revenit hanbdadiștilor 
suedexi cu scorul de 24—26.

program internațional. In 
boxerii polonezi vor în- 

Londra reprezentativa Ah
mat apoi, ei se vor în- 
reprezentativele U.R.S.S.

3

• In Pakistan s-a desfășurat un 
turneu internațional de tenis la oare 
au participat și tenismanii polonezi 
Radzio și Platele. In sferturi de fi
nală Plate k a fost întrecut de Ar- 
kinstall (S.U.A.) cu 6-1, 6-2. Tot în 
sferturi de finală, Radzio l-a învins 
pe Voorhees (S.U.A.) cu scorul de 
6-2, 8-6. in semifinală jucătorul po
lonez l-a întrecut pe M. Pirzad (Par- 
kistan) cu 4-6, 5-7, 6-3, 8-6, 6-4. La
dublu bărbați perechea poloneză 

Radzio-Piatek s-a calificat pînă în 
finală învlngînd perechile pakista
neze Khokhar-Kamai cu 6-2, 6-4 șl 
frații Pirzad cu 6-4. 6-2.
• La Viena s-a desfășurat de cu- 

rînd un turneu internațional de șah. 
Victoria a revenit jucătorului Ditt
man (R.D.G.) care a acumulat 5 p. 
Pe locul următor s-a clasat Pire 
(Jugoslavia) cu 4 Jum. p. La femei 
victoria a revenit jucătoarei Keller- 
Herman (R.D.G.).
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