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Colectivul sportiv in lumina obiectivelor 
mișcării de cultură fizică

«

Apropierea zilei în 
care milioanele de 
cetățeni ai patriei 
noastre se vor pre
zenta în fața urne
lor de vot pentru 
a-și alege repre
zentanții în Marea 
Adunare Naționa

lă, îi face pe oamenii muncii din 
întreaga țară să-și înzecească efor
turile pentru a întări cu noi rea
lizări votul pe care-I vor da candi- 
dațitor F.D.P. De pretutindeni ne 
sosesc vești despre noi victorii in 
producție, despre noi propuneri ju
dicioase menite să descopere și să 
valorifice rezerve de producție încă 

BA nefolosite. Sportivii participă, ală- 
turi de tovarășii lor de muncă, Ia 
aceste acțiuni și exemplul celor 
două brigăzi sportive constituite 
în cooperativele de producție din 
Galați este concludent în această 
direcție.

Nenumărate sînt problemele lă
murite în întilnirite dintre can- 
didații F.D.P. și alegători. 
Printre preocupările de or
din gospodăresc îșî găsesc locul 
și unele legate de viața sportivă 
din respectivele circumscripții elec
torale. In întîlnirea dintre alegă
torii din Cartierul Fratelia din 
Timișoara și candidatul lor. strun
garul inovator Ștefan Kovacs, ca 
și în consfătuirea dintre scriitorul 
Nagy Istvan și alegătorii din cir- 

«v cumscripțta electorală Nr. 30 Cluj 
■B printre problemele de ordin gospo

dăresc s-a discutat și despre ac
tivitatea sportivă. In ambele ca
ruri, sportivii au primit răspunsuri 
clare: tov. Ștefan Kovacs și-a luat 
angajamentul de a sprijini sporti
vii din cartier în năzuințele for 
juste, iar la Cluj, a arătat tov. Ana 
Holay, vicepreședintă a Sfatului 
popular orășenesc, prezentă și ea 
la consfătuire, sînt in lucru pro
iectele unui nou stadion al orașu
lui.

Fiecare 
consfătuiri

i
tățeni un
răta atașamentul și încrederea de
plină în politica Înțeleaptă a par
tidului. Intîlnîndu-se cu alegătorii 
din comuna Runcu, raionul Tg. Jiu,

dintre aceste rodnice ■<
constituie pentru ce- 

prilej de a-și a-

J’rima etapă a .Cupei C.C.S." la hanabal de sală a prilejuit tnttl- 
niri dirze fi Spectaculoase. Citiți amănunte îri ț5ag. a 4 a).

(Foto i ț, Mihăică),

tov. Grigore Preoteasa, membru al 
C.C. al P.M.R. și Ministrul Aface
rilor Externe a subliniat rolul țării 
noastre in arena politică interna

< I
® 1 K i

Cunoscutul handbalist Minai 
Ehrenreich este fruntaș in pro
ducție la fabrica Tehnometal 
din Timișoara. In cinstea ale
gerilor, ei realizează zilnic cite 
două norme și jumătate.

țională și a înfățișat alegătorilor 
acțiunile întreprinse in ultima vr^- 
me de R.P.R. fa O.N.U. Discutînd 
pe marginea acestor fapte, nume
roși alegători și-au exprimat sa
tisfacția față de politica de pace 
și de strânsă prietenie cu țările 
socialiste, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, deplina încredere in con
ducătorii statului nostru democrat- 
popular. In întîlnirea sa cu alegă
torii de la Atelierele principale 
C.F.R. Timișoara, tov. Alexandru * 1 * * * 5 6 7 
Moghioroș, membru al Biroului Po- I 
litic al C.C. al P.M.R- prim vice- | 
președinte*al * Consiliului *de ^Mi- ( 
nîștri,’ a vorbit despre lupta per- ( 
manentă a partidului pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai 
al maselor ■ muncitoare. Numeroși 
cetățeni și-auf exprimat hotărârea 
de a înfăptui 'programul trasat 
de plenara C.C. al P.M.R.

Greu de spus, cum e mai bine! 
Dacă e prea frig afară, e adevărat 
că se poate juca hochei fără nicio 
grijă, dar asta înseamnă totodată 
și vreo patru ore de „tropăială" 

• și de suflat în miini...
Dacă e prea cald, se întlmplă ce 

s-a intlmplat joi seara : o plăcere 
să stai în tribună, dar... sau riști 
să nu se joace hochei sau — dacă 
se joacă — te enervezi, alături de 
_" , că 
; pucul nu alunecă bine, că nu se 

poate patina în viteză...
Iată dilema spectatorilor buco- 

reșteni, pe care decisivul joc Re
colta Miercurea Ciuc—Știința- Ckij 
i-a atras în mare număr la pati
noarul Centrului de antrenament 

,nr. 2, și care au regretat — odată 
Jn plus — că mult doritul pati
noar cu gheață artificială al Capi- 

| talei nu este încă o realitate.
1 fn orice caz, prin prisma aces-
« tor condiții atmosferice buclucașe
I trebuie privită întreaga desfășu- 
i) rare a meciurilor primei etape a
K returului. Vremea caldă a muiat 
y gheața, ceea ce —firește— a avan- 
Sj tajat echipele mai puțin tehnice,
5 mai puțin pregătite în ceea ce pri- 
ff vește patinajul și viteza. Acest 
i) handicap a fost mai evident în 
!( partida vedetă a programului, în 
y care Recolta Miercurea Ciuc, deși 
» Indiscutabil superioară sub toate 
I aspectele echipei Știința Cluj, a 
r fost totuși ținută fn șah timp de 
® două reprize, reușind să-și apro- 
I pie o meritată victorie abia țn ceă 
» de a treia repriză și încă la uri 
I i scor care putea fi răsturnat dintr-o
6 clipă în alta: 2—1 (1—1, 0—0,
7 1—0). Ar fi greșit însă, dacă citi- 
L^torii noștri ar rămîne cu impre- 
l^sia că Știința Cluj a reușit acest 
S rezultat strâns numai mulțumită 
w gheții care nu permitea adversa- 
a irului să-și desfășoare jocul obișJ. 
| tiuit Nu trebuie să uităm că ghea-

constituit um impedimentul

Pe zi ce trece, pe măsură; ~ ... ............. ....................
ce ne apropiem de ziua ale-' /jucători, că gheața e moale, 
gerilor,"se afirmă fot mai puter- ■ 
nic voința milioanelor de cetățeni 
ai patriei de a-și da votul candi- 
daților F.D.P., ca o garanție si
gură a noi și mărețe înfăptuiri pe 
drumul construirii socialismului înK." . ■ ș. ■
patria noastră ȘL al apărării păcii 
în lume.

(Foto s L. Tibor)

Campionatul republican de hochei pe gheațăRECOLTĂ MIERCUREA CIUC ȘI-A NETEZIT DRUMUL SPRE TITLU
4

Stabilirea obiectivelor mișcării de cultură fizică pe 
curs a stîrnit un viu interes printre activiștii și sportivii 
cută noile obiective pregătindu-se totodată să contribuie 
zarea lor.

— In actualul mod de stabilire a obiectivelor, — ne-a spus praf. 
Leon Teodorescu, șeful catedrei de jocuri sportive de la I. C. F.*, 
văd o lărgire a bazei științifice de organizare și de practicare a culturii! 
fizice. Realizarea lor va da un impuls nou acestei mișcări și va. 
crea condițiile unei continue dezvoltări atît a sportului 
cit și a celui de performanță.

— Ce puteți să ne spuneți despre colectivul 
lumina noilor obiective ?

— Acesta trebuie să fie unitatea organizatorică de 
să coordoneze, să îndrume, să controleze și să integreze 
sportivă in cea generală a unității respective de muncă 
dere, instituție, etc.). După cum toți salariații unei întreprinderi sinti 
cointeresați în realizarea sarcinilor de producție, social-politice și! 
culturale, tot astfel, colectivul sportiv trebuie să-i cointereseze șl! 
pe linia realizării sarcinilor social-politice ale mișcării de cultură fi
zică

O atenție deosebită trebuie acordată secției pe ramură de sport, 
drept component organic al colectivului sportiv.

— Cum vedeți dvs., activitatea secției?
— Două aspecte mi se par mai interesante: cel de performanță, 

care are ca obiectiv promovarea unei echipe de bază într-o catego-* 
rie superioară, ca și asigurarea activității unei formații de juniori! 
(eventual pitici) și neapărat a uneia de rezervă; în al doilea rând! 
aspectul sportului de masă ale cărui caracteristici trebuie să fiej 
pregătirea fizică generală, multilateralitatea, recreația. Bineînțeles', 
că din ambele aspecte nu trebuie să lipsească preocuparea de că— 
petenie pentru educarea sportivilor.

— Sub aspect organizatoric credeți că obiectivele vor 
aduce lucruri noi în colective și secții?

— Bineînțeles. Din obiective și din măsurile preconizate se- 
desprinde clar că este necesară o lărgire a atribuțiunilor colecti* 
velor sportive și eliminarea paralelismelor în munca de instruire- 
Pină acum secția, care numără 20-30 de oameni și care duce des 
fapt activitatea sportivă este subordonată colectivului, asociației., 
consiliilor orășenești, regionale, secției sport din C.C.S. și mai apoT 
C.CF.S.-ului: pe altă filieră, secția depinde de colectiv, de comisia 
orășenească. raională, regională,
inspecție, de una din Direcțiile C. 

de o Federație Internațională ; o altă
care .
e. C. F. s.; 
ului.
nătos, ___ _ . . _____ ,,
țile in coordonarea muncii, raporturile care de multe ori nu sînt cele 
ale unei colaborări rodnice, dependența antrenorilor și a organelor 
tehnice dată de toate aceste filiere, neajunsuri suportate în între
gime de secție și implicit de colectiv.

Grija noastră trebuie să se îndrepte către viabilitatea secțiilor 
in primul rînd, către stabilirea unui rol precis al colectivului. Cred 
deci că promovarea activității secției, simplificarea legăturilor supe
rioare prin comasare sau reducere, în primul rind, și mai apoi prin 
rezolvarea problemei atribuțiilor comisiilor obștești pe ramură de 
sport (care trebuie să fie deliberative în realitate și nu consulta
tive <4 fapt), ca și o legătură organizată prin inspectorii pe ramură, 
de sport (care pot fi secretari ai comisiilor centrate) cu C.C.F.S.-uI, 
ar rezolva în favoarea întregii noastre mișcări de cultură fizică 
multe din lipsurile care au reieșit cu prilejul discutării obiectivelor 
pe anul în curs.

cuprinde: colectivul, comitetul
nu mai pomenesc aci de filiera proprie

Mă opresc doar asupra ‘ _____ ___
remarc doar suprapunerea de responsabilități, dificuftă*

pentru unii dintre jucătorii Știin
ței, adevărați piloni ai echipei, al

maiȘtefan Szabo, unul din- cei 
rafinați jucători din echipa 

Recolta M. Ciuc
(văzut de NEAGU)

căror joc are de asemenea la bază 
patinajul și viteza. Dar, în prin
cipal. comportarea bună a acestei 
echipe în iața virtualilor campioni 
este rodul unei admirabile puteri 
de luptă, al unui curaj demn de 
toată lauda, al unei generoase jrț. 

fineri sportivi l
Pentru socialism, pentru, o viața 

îmbelșugata, penlr^ pacef. pentru'tfe- 
ricirea scumpei rfoqstre; '^atrii^ la 
3 februarie votați candidați! poporului^ 
candidați! F. D. P,

'f

anul ît® 
care dis> 
la reali-

de masă*

sportiv în

bază care 
activitatea' 
(intreprin-

de comisia centrală, de 
C. F. S., de C. C. F. S. și 
filieră este aceea sindicală, 
de întreprindere, C. C.

C.C.F.S:- 
paralelismului acesta nesă- 

sipe de energie, al dorinței de S 
se comporta bine, de a scoate un 
rezultat cit mai bun. De fapt. 
Știința Cluj a dovedit că hocheiul,- 
•cest sport dinamic și bărbătesc,- 
nu este numai viteză, tehnică și 
tactică ei și — poate mai mult de- 
cît în alte sporturi — curaj, tena
citate, dîrzenîe.

Din primele minute, cele douî 
echipe s-au încleștat într-o luptă 
acerbă. Recolta luptă pentru a tre-i 
ce ultimul »hop“ iar Știința Cluj 
pentru a-și contura o șansă la 
titlu. De aceea, nu prea asistăm 
la .faze clare. Ia acțiuni gînditej 
Predomină lupta, nervozitatea,- 
provocată și de 6tarea gheții. După 
9 minute de joc, la capătul urnei 
acțiuni confuze care s-a desfășm 
rat în jurul porții lui Lako și în 
care Tacaci II s-a descurcat cui 
succes din mijlocul unui pachet dd 
jucători de la Recolta, tot- el a în-i 
scris primul gol, Portarul Lako,"Sj 
greșit neurmărind cu atenție puPi 
euL N-au trecut nici 30 de sei 
cunde și parcă „gelos" pe greșea-* 
la tui Lako, portarul Științei (Sta-i 
fie) a comis una și mai marer 
încercînd să degajeze cu piciorul^

RADU URZICEANU41 
CALIN ANTONESCU-:*

(continuare in pag. d S-a) 
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Stroe, GIerling și Naghi s-au. ho tării să 
spre antrenament...

Poate că n-anț fi încercat 
punem mina pe condei pentru a 
aborda această temă, dacă o vizi
tă printr.e sportivii Regiunii Auto
nome Maghiare nu ne-ar fi obli
gat la aceasta. Este vorba, firește, 
despre o obligație pur morală, dar 
’fu aiU mai angajaniă pentru re
porterul in trecere printr-o regiune 
care, în trecut, era vestită ca cen
tru de veșnice iurburări naționa
liste, șovine, puse la cale de stă- 
pînii jdin acele vremuri. Pe melea
gurile acestea, prejudecățile culti
vate cu grijă de grofi și moșieri, 
'de industriași și negustori, crea
seră o separație netă între .ma
joritari” și .minoritari”. Naționa
litatea devenise criteriul principal 
pentru primirea la lucru sau înte
meierea unei căsnicii, pentru a 
'primi simplă și anodină in
formație ca și pentru practicarea 
sportului. Iar rivalitatea 
clubul sportiv 
șt susținut de notabilitățile romî- 
nești din Tg. Mureș și clubul 
,M.S.E.”, creație a restauratorului 
'JElekes din..; Morosvasarhely nu se 
rezolva to‘deauna doar pe terenul 
de sport.

In această regiune, în care pu
teai găsi altădată foarte puține
date pentru un reportaj despre
'prietenie, am cules azi citeva as
pecte pe care vi le înfățișăm 
scurt, ca prin obiectivul unui 
parat cinematografic.

CITEVA FETE DERETICA
DE ZOR...

Cîmpul vizual cuprinde mai în- 
tîl întreaga priveliște a frumosului 
bloc construit recent în strada Li
bertății, apoi se restringe treptat, 
pirtă la unul din apartamente, li
sa se deschide și... surpriză I In 
loc de o singură gospodină ză
rești... patru tinere, pe care, din 
cauza .echipamentului" neobișnu
it (basma, șorț, papuci) și a— 
.Sportului” pe cared practică în 
acest moment (montarea mobilei, 
agățatul tablourilor pe pereți, cu
rățatul parchetului) nu reușești să 
le identifici pe moment. Doar... 
comentariul scurtului nostru .do
cumentar” te poate lămuri: maes
tro sportului Mariana Oprea a 
primit locuință în noul bloc mun
citoresc, iar nedespărțitele ei prie
tene, colege în echipa de handbal 
Progresul Tg. Mureș, Rozalia Fe- 
renezi, Marfa Dostai și Ileana 
Camenițki au venit s-o ajute în 
primele ei treburi gospodărești. De 
acum înainte cele patru prietene 
se vor înljlnl deseori în cochetul 

^apartament. Cit despre .spectato
rul” imaginii sugerate de rindurile 
noastre, el se va putea convinge 

'Că naționalitatea diferită a celor 
patru prietene nedespărțite nu 
constituie un obstacol in calea ba
nei lor înțelegeri.
MITICA, FERI, GYURI Șl GENU

Siniem siguri că aceste patru 
diminutive nu vă spun nimic. Iar 
daca vi-i vom înfățișa pe cei pa
tru tineri simpaticii purtători ai a- 
cestor nume, vizionind un film, 
admirind tablourile dintr-o expozi-

dintre
.Mureșul", finanțat

pe 
a-

Crișan a intîrziat de astă.dată. Convinși de ooechipierul lor loji, 
pornească, incet-incet, 

(Roto I L. Kari)
de localnicii dornici să-și vadă re
giunea pe o treaptă cit mai uuutd 
pe scara valorică sportivă, au 
muncit oameni oeniți, tatii mai de 
mult, alții mai de curind, din 
cu totul alte colțuri ale țării. -4- 
cești oameni, ca de exemplu, prof. 
Ștefan Surdu, ^iescăiecat" acum 
vreo zece ani tocmai de pe la gurile 
Dunării la fel ca și gălățeanul 
Ion Ciotea, de carbid numit antre
nor coordonator în C.C.FS. regio
nal, nu se mai deosebesc azi de 
localnici. Nici ei nu doresc să se 
deosebească, pentru că in orașul 
altădată teatru ai celor mei mur
dare ațițări șooine ei au găsit în 
anii noștri ospitalitate și priete
nie, dragoste și înțelegere. Ma: 
presus de toate s-a creat intre noii 
ren iți și iocalnici o stimă recipro
că, bază a adevăratei prietenii.

ție sau înfr-o aprinsă conversație 
la unul din ei acasă, probabil că 
veți înțelege la fel de puțin. Dar... 
taiă-i pe cei patru in focul luptei 
sportive, in meciul decisiv Recolta 
Tg. Mureș—Energia Hunedoara. 
Publicul, entuziast, fși susține e- 
chipa: hai-de Tîr-gu Mu-reș, stri
gă o parte din spectatori, boi-ra 
Mo-rc6-va-sar-bely, strigă alții- /ar 
printre cei care joacă înflăcărați 
de aceste încurajări... poliglote ia- 
tă-i și pe cunoscujii noștri: 
portarul Dumitru Stroe (pentru 
prieteni Mitică), stope-u! Francisc 
N*gy (în intimitate Feri), funda
șul Eugen Crișan și mijlocașul 
sting Gh. Gierling, respectiv Gemi 
și Gyuri ..

Crișan e de vreo patru ani In 
Tg. Mureș. Stroe, numai de vre
un an și jumătaie. Ei n-au avut in
să niciodată prilejul să regrete că au 
venit in acest oraș; și dacă la 
început erau oarecum stingheriți 
pentru că prietenii lor trebuiau să 
le traducă cuvintele rostite in un
gurește de antrenor, astăzi ei au 
trecut și acest .dtop“: au învățat 
ungurește. Dar să vezi ciudățenie: 
tocmai clnd el erau mai fericiți că 
le pot vorbi prietenilor lor Gyuri și 
Feri în limba maternă, cei doi 
coechipieri erau și ei foarte^ mul
țumiți dar pentru un motiv' exact 
o vas: Gyuri și Feri reușeau să în
trețină o conversație fn mminește 
fără greșeli și aproape fără ac
cent străin.

H vom părăsi acum pe simpaticii 
fotbaliști oentru a ’te îndrepta 
„obiectivul" in altă direcție, dar 
nu înainte de a poposi citeva se
cunde in miilocu! tinerelor speran. 
țe ale atletismului mureșan. 'jena
ta sportivă de tineret condusă de 
antrenorul Spicu Buzdugan a de
venit o adevărată 
niei. Și. dacă nu 
o exprimare prea 
îngădui să punem 
Emese Kineses și 
sau dintre Clara Tokes și Sofica 
Mailat alături de acele minunate 
povești despre nedespâriiți Casto' 
și Polux. care ne au încîiitat co
pilăria. Legenda lor se reeditează 
azi, în proporții de masă, in fru
mosul oraș de pe malul Mareșa
lul
Ml'REȘ, MURES. APA DULCE

Niște mari grafice de pe pereții 
comiteiu’m regional C.FS- dove
desc negru pe alb că. din 1951 șt 
plnă azi numărul bazelor sportive 
din regiune a sporit ai 250 ia su
tă, al membrilor de colectiv s-a 
dublat, al sportivilor clasificați in 

I și 11 s-a triplat. Ce legătură 
au toate acestea cu..- adaptarea 
locală a cintecului Dîmboviței? O 
legătură există, pentru că alături

★

școală a priete- 
ne-am teme de 
emfatică, ne am 
prietenia dintre 
Sanda Bogdan

Tare am fi dorit ca acest repor
taj să poată cuprinde, ca un rlu 
care-și adună afluenții, toate as
pectele prieteniei de nezdruncinat 
dintre poporul romîn și minorități
le naționale. Am fi dorit ca obiec
tivul imagbiarului nostru aparat 
cinematografic să prindă alături 
de cele citeva modeste aspecte ale 
prieteniei între sportivii din 
RAM., imagini oglindind cele 
2254 școli elementare pentru ele
vii celor 15 minorități 'naționale 
din toată {ara, facultățile cu lim
ba de predare a naționalităților 
conlocuitoare, teatrele, cărțile, zia
rele puse la dispoziția cetățenilor 
cu altă limbă maternă. Am fi dorit 
să imbrățisem toate aspectele ega
lității depline în drepturi de care 
se bucură azi minoritățile națio- 
riale, toate aspectele rezolvării jus
te pe care a căpătat-o problema 
națională In anii puterii populare. 
Numai că atunci reportajul nostru 
ar fi riscat să capete dimensiuni 
de roman...

V. ARNĂUTU 
V. KADAR

Floreasca, 
în cinsteaATLETISM — Hala Floreaeca, ora 

M: concura republican de sală pen
tru Juniori; stadionul Progresul Fi
nanțe Bind, ara la: concurs de veri- 
ncare in aer liber, pentru aruncă
tori.

HOCHEI — Teren centrul de an
trenament nr. 2, ultimele două me
ciuri cin cadrul turneului final al 
-campionatului republican, ora 19,30: 
• Știința Cluj — Progresul Gheor- 
ghleru, ora 21,38: Recolta M, due _ 
C.C_A.

HAT A TIE — Bazinul norcaaca, ora 
ÎS,30: concurs de natație în cinstea 
alegerilor (participă juniori și copii 
ce categoria I «1 II din capitală).

TENIS DE MASĂ — Sala Floreas- 
ca, ora lă: întîlnlrea Internațională 
dintre reprezentativele K.P. Romine 
ei R.P. Chineze.

DUMINICA
ATLETISM — Hala Floreasca, ora 

*,30: concurs republican de sală pen- 
ttru juniori.

NATAȚTE — RflzinM 
ara 1®: concurs de natație_________ „
alegerilor participa juniori ți copil 
de categoria I ți II din Capitală).

POPTCE — Arenele „a August”, 
Locomotiva Giutagti ți Locomotiva 
P.TT., ora >: meciuri in cadrul 
campionatului

BASCHET — Sale Giulești, „Cupa 
N Februarie'-, ora 3,3®; Energia — 
FI- roșie O), ora 11: Locomotiva — 
ștutnța (n), ora LM®: Locomotiva — 
știința (f); ora 17: Progresul — Vo
iul» (f); ora MJI: Dlnamo-Progresul 
(m); ora 30: C.C.A. — Energia (m).

VOLEI — Sala Floreasca, de la ora 
S: partide ta cadrul primei competiții 
de volei ta coi.

BOX — Sala Locomotiva I.C.C.F. 
(stația Kiev, tramvai 6, 1®, 29) de la 
ora 10,3®: tattlnirl In cadrul campio
natului de calificare pentru seniori.

HANDBAL — Sala Floreasca. Con
cursul republican de handbal de sa
lă. Ora 15,30: Energia Mija — Fla
mura roșie sighișoara (f); ora 16,30: 
Progresul I.T.B. — Energia „23 Au
gust” (b); ora 17,45: C.C.A. — Ener
gia Floețti (b); ora 13: Progresul 
Min. Invlțămlntuîui — Prqgresul 
Tg. Mureș (I); ora 30: Dinamo 6 — 
Recolta M.A.

O zi obișnuită într-un... 
vagon restaurant 1 E 
mult de atunci și poate 
că cri care au fost pen
tru puțină vreme oaspe
ții ospătarului Milea, au 
uitat aprinsele discuții 
fotbalistice din cauza 
cărora puțin lipsea ca 
unii dintre călători să 

omită pur și simplu că 
trebuiau să... coboare. 
De fapt, nu este un lu
cru ciudat ca un ospătar 
în plin exercițiu al func-
țiumi să se transforme 
ad-hoc într-un pasionat 
suporter sportiv. Altceva 
era ciudat în purtarea 
eroului nostru. Vorbea cu 
atîta înflăcărare despre 
un tînăr 
kas sau 
fi fost 
pe lingă 
bil băiatul 1 O să auziți 
în curind de el, dar m°i 
ales de echipa din care 
face parte’ — spunea cu 
convingere ospătarul. Li
nii au intrebat: „Cum 
se numește viitorul nos
tru internațional ? Des
pre ce 
vorba ?

Numele 
fotbalist : _
Mitea. Numele echipei 
Locomotiva M.C F.

★
... 1954 : în 

natul orășenesc 
rii echipei erau 
juniori): 1955: 
pionatul regional: 1956: 
în cat-gor:a C: 1957 : 
în ca’e-oria B.

Trebuie să recunoaș-

de parcă Pus- 
Petchovschi ar 

niște începători 
el. .£ formida-

echipă este

talentatului 
G he org he...

campio- 
fjncăto- 
cu toții 
în cam-

Spicuiri din vechea presă sportivă
Pentru a evoca fapte din trecut recurgem, deobicei, la memorie: 

ea ini Hgirtrnii î imagini ce nu pot fi .uitate și ne ajută să le redăm.. 
Dar. .mai convingătoare decît memoria este slova scrisă, negru* 

alb. ta •
in riudurile d§j mai jos reproducem unele reflecții șî constatări, 

ite de „Gazeta (porturilor* pe marginea activității sportive des- 
fășwate în anii din preajma eliberării țării.

n articol „teoretic* apărut în nr. 3386 din 1 l/.II 1940, afirmă:, 
„Lupta de pe stadion se poate transforma oricînd — după cum? 

de altfel s-a și întimplat în diferite colțuri ale Europei —i 
!n război veritabil*...

Oare mai poate fi pusă la îndoială intenția autorului de a 
ț incita tineretul și de a sădi în riodurile sale ideea învrăjbirii ?
C ovinismul, declarat fățiș, își găsea locul în coloanele aoestui 

ziar sub cele mai diferite forme, iată unele exemple: 
într-un articol apărut în nr. 3339, din 14/11 1940, se arată că 

) în vederea i Miluirilor de fotbal dintre echipele A, B și juniori ale 
, Rom miei pentru meciurile cu reprezentativele Iugoslaviei „...se va 
* apela numai la elemente de origină etnică romînească". Alt exem

plu : o notă apărută în nr. 323 din 5.IX.941 subliniază cu indignare 
că într-un concurs disputat la București au participat sportivi aț 
căror nume „spune cit de cofe, că posesorii lor. n-aw nici în clinf 

cu cei care pot figura pe un arbore genealogic în 
un răzeș de al lui Ștefan cel Sfînt".
lipsa de interes a spectatorilor față de manifestările 
același ziar mărturisește în editorialul său dta; 

Ne-a fost dat să trăim una din cele mai triste duminici 
București 
pustii"... 

de fotbalj 
cincisute

f»' _
9 nici în mînecă 

, care se află și
Z’ omentînd 

sportive,
[1.10.1941 : „I.-,
ale sportului rotnînesc... manifestații sportive petrecute la 
s-au desfășurat în fața unor tribu ne pustii, dezolant de 

[ cel mai bun spectacol de acest gen (este vorba de meciul 
i Rapid-Juventus, N.R.), n-a putut atrage decît una mie 
i spectatori...*.

Autorul acestei; constatări s-a ferit însă să explice și cauzele, 
Desigur, că n-ar fii-văzut lumina tiparului afirmația că pauperizarea S 
maselor, prețurile exagerate ale biletelor de intrare pe terenurile de «* 
sport, dar mai ales oprobiul opiniei publice față de matrapaalîcurile W 
organizatorilor care denaturau rostul competițiilor sportive au deter- M 
minat această lipsă de interes. «j

Despre inexistența oricăror principii democratice în conducerea 
activității sportive vorbește dar și răspicat un pasaj din inter- /z 

viul puHicat în nr. 3394 din 1941 1940, acordat de dictatorul spor- 
tiv Gavrilă Marinescu, în preajma alcătuirii unui nou comitet al 
Federației Romîne de fotbal. Cu emfază, aoesta preciza punctul său 
de vedere în stabilirea componenței noului comitet: „Se vorbește de 
candidaturi și candidați la posturile libere din comitetul federal. 
Se face o mare greșeală cu aceasta... Eu voi fi acela care va fixa 
candidații...*.

Ar mai fi nevoie să comentăm sensul acestor „precizări" ? Noi 
credem să nu !

E

>,

£ 
>, 
>. 
>,

£
£
£
£
£ £
£ 
£
£ 
£ ?

Sportul suit... eu I

„COPIII NOȘTRI”
tem că rapida ascensiune 
a tinerei echipe de fotbal 
Locomotiva M.C.F, n-a 
desmințit cu nimic.- pre
viziunile ospătarului Mi- 
lea care nu era însă sin
gurul suporter (încă de 
acum patru ani) al ti
nerilor fotbaliști. Sutele 
de salariați din Minis
terul Căilor Ferate pri
veau cu încredere echipa 
în care jucau copiii cefe

riștilor. Așa gîndea și 
funcționarul Maffeuță și 
pensionanil C.F.R. I. 
Mihai în calitate de... 
părinți dar și de entu
ziaști suporteri. Iar anii 
nu le-au schimbat sen
timentele. Dimpotrivă!

Cu dragoste și nespu
să bucurie poposesc as
tăzi în mijlocul tinerilor 
fotbaliști mulți tovarăși 
de-ai lor de muncă. In 
„clasamentul" celor mai 
aprigi susținători ai e- 
ehipei credem că primele 
Jocuri ar fi, pe drept 
ocupate de Vasile Mar- 
ghescu, C. Slicaru, Gh. 
Sfetcovici sau Grigore 
Niculescu. Am fi nedrepți 
dacă la capitolul „entu
ziasm general" n-am a- 
minti veritabilele ex - 
cursti organizate cu pri
lejul partidelor jucate în 
deplasare, la Moreni, 
Galați, Constant0, Pi - 
teșii etc. Aproape fiecare 
salariat al M.C F. își gă
sește vreme să se in - 
tereseze de pregătiri, an- 
t’-ersamente, rezulta4” în 
general despre toată ac
tivitatea tinerilor lor re-

prezentanți. Dar, nici - 
odată discuțiile nu se o- 
presc la analize tehnice 
sau la comentarii asupra 
golaverajului. Munca pro
cesională și activitatea 
obștească a fotbaliștilor 
sînt probleme mereu pre
zentate în discuțiile pri
lejuite de întîlnirile a -. 
cestora cu ceilalți sala- 
riați ai Ministerului.

De ce ații a dragoste 
pentru această echipă ? 
De ce edita pasiune nu 
numai pentru spectacolul 
sportiv ci pentru fiecare 
acțiune întreprinsă pe 
linia pregătirii tehnice a 
tinerilor fotbaliști ? De 
ce fotbaliștii colectivului 
Locomotiva M.C.F. sini 
iubiți și prețuiți de fie
care muncitor sau func
ționar, de fiecare direc
tor sau inginer ?

★
.Copiii noștri„Copiu noștri — cum 

le ptace celor de la Mi
nisterul Căilor Ferate 
să-i numească pe talen- 
tații fotbaliști Cristescu. 
Butnaru, Leahevici. Maf- 
teuță, Mihai, pe toți 
membrii formației — 
joacă în această echipă 
de dnd abia împlini
seră... 12 ani. Au crescut 
sub ochii noștri, au mun
cii și au învățat cu hăr
nicia cu care părinții 
lor, muncitori ceferiști 
au luptat ani șl ani de 
zile pretutindeni unde 
greutățile au fost mai 
mari, aco-’n unde era în
totdeauna nevoie de oa
meni de nădejde".

In micul colectiv al 
secției de fotbal n-a pu
tut să pătrundă carieris
mul, vedetismul, sau ten
dința de plimbare din- 
tr-un loc în altul. Mun
citorii au avut grijă să-i 
ferească pe tinerii fot
baliști de tentațiile unei 
vieți ușoare, îndrtrmîn - 
du-le cu răbdare 
nu numai 
pregătire 
tivă, ci și 
angrenare 
producție, 
toasă și plină de bucu
rii a vremurilor de azi.

„Fotbaliștii noștri sînt 
tot edit de buni munci
tori" / Iți spune acest 
lucru nu numai nelipsi
tul spectator al meciuri
lor echipei Locomotiva 
M.C.F-, „ajutorul de an
trenor" Hagi Nicovici, ci 
și cel mai exigent direc
tor sau inginer.

★
Pentru ce U iubesc și 

îi prețuiesc muncitorii și 
funcționarii Ministerului 
Căilor Ferate pe cei 
care-i vor reprezenta în 
acest an In campionatul 
republican al categoriei 
B ?

„Pentru că sînt copiii 
noștri, ar răspunde ori
care dintre miile de sa- 
lariați ai Ministerului.

„Pentru că sînt copii 
buni care merită pe de
plin dragostea... părinți
lor", ne-am permite noi 
să adăugăm...

DAN GIRLEȘTEANU 
ELENA MATEESCU

pașii 
spre o ridicată 

tehnico-spor - 
spre o deplină 
în procesul de 
în viața săină-



Reportaj atletic de sezon
Cind in-aiii înuitiit zilele trecute 

Cu un prieten, atlet bucureștean. 
și i-am mărturisit intenția de a 
scrie un reportaj de sezon despre 
atleți, ce credeți că mi-a răs
puns ?

„Reportaj de sezon ? Sigur că 
da. Sîntem în sezonul transferări
lor"... iar apoi și-a dat osteneala 
să mă convingă de ce este nea
părat necesar, în interesul atletis
mului romînesc, ca el să treacă de 
la asociația X la asociația Y. 
„Cred că mă înțelegi, trebuie să 
mă transfer. Și â propos, dacă te 
duci pe la inspecție, vezi ce s-a 
făcut cu cererea mea".

Să încep reportajul de sezon 
Intr-un birou de la C.C.F.S. ? La 
asta nu mă gîndisem. La urma 
urmei, fie. Subiectul este totuși „la 
modă". Dar, la inspecția de atle
tism... n'rmeni nu știe nimic, sau 
mai exact: nimeni nu spune ni
mic

— „Sînt pățit cu gazetarii, de
clară prudent inspectorul de at
letism Andrei Săvescu. Spui azi o 
vorbă și mii ne o știe tot orașul" 
— ...„iar poimîine toată țara", îl 
completez el.

— „Ei, vezi? Transferări, trans
ferări... Uite teancul ăsta. Sînt 
numai cereri de transferări", și 
inspectorul îmi arătă un maldăr 
de hîrtii impresionant, intr-adevăr, 
prin proporțiile lui. De aflat, tot am 
aflat cîte ceva. Că Erika Scherer 
trece de la Știința la Voința, că 
Gh. Rădulescu și Constantin Spi-

hidon... Dar mai bine să mă opresc 
Fu riscul de a nu satisface cu
riozitatea unora. „Starturile" at- 
leților spre alte asociații n-au că-

Sanda Bordan, un element de nă
dejde al sprintului < nostru, la unul 

din antrenamentele de sală. 

pătat încă iiteră oficială, și, vai!, 
„reportajul meu n-a nimerit-o de
loc bine cu „sezonul transferări
lor". Cînd am ieșit de la C.C.F.S., 
mi se părea că cineva imi strigă; 
asta să-ți servească de învățătură ! 
Caută să vezi ce fac atleții frun
tași, prin sălile de antrenament, 
pe aleile de la șosea, și nu răs
foind hîrtiile supuse spre aprobare 
biroului Comisiei Centrale..." Cu
prins de remușcări am plecat do 
îndată spre sala Floreasca II. Dacă 
nu o cunoașteți, atunci e bine să 
precizez că între ea și sora ei 
mai mare (Floreasca I. cu căldura, 
confortul și luminozitatea ei) nu 
există decit asemănarea... de nume. 
Pe timp de iarnă, atleții sint mul
țumiți insă și cu Floreasca II.

In după-amiaza aceea, s-au an
trenat pe rînd atleți de la Recolta, 
Progresul, Voința, Energia, Con
structorul. Ce atlețî? In marea lor 
majoritate, elemente de categoria a 
Il-a, a Hl-a, începători. Cîte 10-15 
de fiecare asociație. Unde sînt at
leții fruntași? Unde sînt barem ze
cile de talente pe care cu numai cî- 
teva luni în urmă le afirma „Cupa 
Sportul popular" ? Iată întrebări 
la care n-am putut primi atunci 
răspuns în Sala Floreasca II, cen
trul principal de pregătire al at- 
lefilor pe timp de iarnă. In schimb, 
mi-am notat alte lucruri. Antre
norul Ștefan Dezideriu de Ia Vo
ința îmi spunea printre altele : „Aș 
vrea tare mult să pregătesc ju
niori, elevi. Noi nu putem recruta 
aceste elemente din școlile profe
sionale. cum fac de pildă alte a- 
sociații. Am urmărit să sprijinim 
atletismul din una sau două școli 
medii, dar cererea noastră a pri
mit răspuns negativ".

Curios, nu ? Toată lumea este 
de acord că snortul în școli tre
buie sprijinit, că atletismul are re
zerve nebănuite printre elevi, dar 
atunci cînd o asociație vrea să 
întreprindă o acțiune concretă, 
valabilă, se ridică, implacabil, 
un... „nu se poate". Vreți 
să știți cu ce-șî pierde o 
bună parte din timp antrenorul 
de atletism Dezideriu ? Primăvara, 
cînd se fac pregătiri pentru cros, 
reușește cu chiu cu vai să mobili
zeze de prin cooperative elemente 
care își manifestă fidelitatea față 
de atletism exact pină In clipa In 
care primesc echipamentul. După 
aceea, antrenorul Dezideriu își de- 
săvîrșește pregătirea Fizică aler
gând prin toate colțurile Capitalei 
după echipamentele date in pri
măvară.

„Reportajul de sezon* n-a avut 
mai mult noroc nici chiar in sala 
Floreasca II. Să nu ne pierdem 
însă optimismul. Cu mai multe 
investigații îi vom descoperi, desi
gur, și pe atleții fruntașă Peste 
două săptămîni îi așteaptă, doar, 
concursul republican de sală.

I. MANOL1U

i/MWCOrâf XUHW Â IMUMUI
Peste 420 de elevi ai Școlii pro

fesionale de energie electrică din 
Timișoara au participai pină acum 
la întrecerile din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului. 
Obiectivul aparatului fotografic a 
surprins o parte dintre concurenți 
in timpul defășurării îniilnirilor de 
șah. In prim plan. Alexandru 
Bengulescu din anul IU (stingă) 

fi Pavel Ilcău din anul II 
( dreapta )

Măsuri binevenite pentru îmbunătățirea activității de educație fizică în școli
Printre obiectivate mișcării de cultură fizică 

pe anul 1957, educația fizică din invâțămint o- 
cupă unul din locurile principie

Măsurile ce trebuiau luate pentru îmbunătățirea 
muncii în acest domeniu, nu s-au lăsat muit timp 
așteptate. Prin ordinul Mia. Invățămintuku nr. 49 
din 17 ianuarie 1957, se dau o serie de directive 
de mare importanță pentru îmbunătățirea activită
ții de educație fizică in școli.

In introducerea acestui ordin se arată că edu
cația fizică joacă un rol important în procesul 
de instruire și educație a elevilor. In cadrul a- 
cestui proces unitar, educația fizică contribuie la 
buna dezvoltare și pregătire fizică a elevilor în 
vederea asigurării sănătății, la formarea deprinde
rilor de mișcare și a calităților morale și de 
voință.

Dacă în anii care au urmat reformei învăță- 
mîntului activitatea de educație fizică s-a îm
bunătățit simțitor, în ultimul timp — se spune 
în ordin — se constată o serioasă rămînere în 
urmă în rezolvarea sarcinilor ce 
revin acestei activități. Astfel în 
multe școli educația fizică conti
nuă a fi privită ca o dexteritate, 
neînțelegîndu-se importanța deo
sebită a acestei discipline în asi
gurarea dezvoltării multilaterale 
a elevilor. In continuare, ordinul 
arată efectele binefăcătoare ale 
practicării raționale a exercițiiior 
fizice.

Intr-adevăr, din cercetările efectuate in cîteva 
orașe ale țării (București, Cluj, Timișoara, Tg. 
Mureș), s-a constatat că în școlile unde educa
ției fizice i s-a dat atenția cuvenită, elevii se 
prezintă cu o bună dezvoltare fizică și cu o creș
tere a rezistenței la îmbolnăviri, ceea ce influen
țează favorabil procesul didactic.

Dispozițiile cuprinse în ordinul Min. Invăță- 
mîntului privesc asigurarea caracterului atractiv 
al educației fizice, răspunderea directorilor de 
școli și a secțiilor de învățămînrt față de proble
mele educației fizice, nota la educația fizică, ac
tivitatea sportivă în afară de clasă, introducerea 
experimentală a predării educației fizice de cadre 
de specialitate și la clasele I-IV, reglementarea 
activității obștești a profesorilor de educație fi
zică.

In primul punct al ordinulpj se arată sarcina 
profesorilor de educație fizică de a îmbina cu 
toată măiestria pedagogică mijloacele prevăzute 
în programă, astfel îneît lecțiile lor să fie dorite 
de elevi. Această precizare era necesară deoarece 
în multe școli orale de educație fizică se desfă
șoară în mod șablon, cu folosirea stereotipă a 
unui număr restrîns de exerciții. Un bun peda
gog trebuie să știe să îmbine utilul cu plăcutul 
astfel îneît lecțiile de educație fizică să fie in
teresante, fără să se îndepărteze totuși de la rea
lizarea sarcinilor ce revin acestei activități. Pro
fesorii de educație fizică trebuie să folosească cu 
abilitate și într-o măsură mai mare arsenalul 
bogat de mijloace cuprinse în cadrul gimnasticii,

atletismului, jocurilor de mișcare și sportive. De: 
asemenea, interesul crește atunci cînd lecțiile: 
conțin elemente de întrecere și o mare varietate; 
de metode privitoare la conducerea exercițiiior' 
și la organizarea lucrului cu elevii.

In privința responsabilității îndeplinirii sarci
nilor educației fizice a elevilor, ordinul precizea
ză că „Directorii de școli de orice grad răspund! 
de buna pregătire fizică a elevilor ca și de pre
gătirea intelectuală și politehnică*. Directorii de: 
școli trebuie să se intereseze de asigurarea con
dițiilor materiale pentru practicarea eduoației fi
zice, de felul in care profesorii și în special diri— 
ginții sprijină această activitate. De asemenea, 
secțiile de învățămînt vor controla și sprijini 
activitatea de educație fizică.

In vederea întăririi poziției educației fizice în 
școlile de toate gradele, nota la această discipli
nă „va fi 'uată în considerare la promovare ca1 
și pentru celelalte obiecte*. Această măsură re
flectă importanța acordată aprecierii progrestdnR 

elevilor la educația fizică Folosi
ta <ni Pr‘cepere, nota la educația 
fizică trebuie să devină un stimu
lent al elevilor și un ajutor al: 
profesorului, în îmbunătățirea: 
muncii.

Activitatea sportivă în afară de
clasa, întregește pe cea din ca
drul orelor de curs și contribuite' 
la organizarea timpului liber ai' 

elevilor într-un mod recreativ, util și plăcut. In 
această problemă ordinul aduce lămuriri însem
nate cu privire la timpul în care se poate des
fășura activitatea din cadrul colectivelor sportive^., 
precizînd'i-se că prevederile ordinului Ministerului' 
Inyățămntului nr. 2011 din 8.X.1956, nu includ 
activitatea sportivă, care se poate organiza și în 
timrv! celor 5 jumătăți de zi rezervate elevilor 
pen’ru recreație.

Ordinul trasează, de asemenea, sarcini concrete 
cu ț>r*v’re '3 roi'1*! directorilor în organizarea șî 
sprijinirea cercurilor și colectivelor sportive (pî.nă 
Ia 1 martie directorii de școli de orice grad vorp 
asigure organizarea cercurilor și colectivelor spor
tive) cît-și în crearea unei tradiții sportive șco
lare prin instituirea competițiilor interne ale șco-' 
Hi și între școli.

In vederea asigurării unei bune dezvoltări fi
zice din momentul intrării copiilor în școală, ori 
dinul prevede introducerea experimentelă a pre
dării educați» fizice de cadre de specialitate la: 
clasele I-IV, la cîte două școli de 7 ani din fie
care regiune și la patru școli din București. A- 
ceastă măsură va contribui la aplicarea și ex
perimentarea cunoștințelor actuale privitoare la 
specializarea timpurie, la completarea datelor le
gate de influența exercițiiior fizice asupra dez
voltării coniilor între 7—11 ani și a metodicei 
predării eduoației fizice la această vîrstă.

Măsurile cuprinse în ordinul Ministerului Invă- 
țămîntului constituie un ajutor important în 
munca profesorilor de specialitate și trebuie să 
fie urmate de îmbunătățirea nivelului oalrtativ al 
activi!” ții de educație fizică în școli.

E. GHIBU
Director C.C.F.S./C.M.

Nașul să
E dimineață... Pe una din stră

zile lașului trec trei puștani: doi 
băieți și o fetiță. Frumușei capii, 
dar îmbrăcați ca. de... bogdaproste. 
Nu e vorbă, treningurile pe care 
le poartă sînt' noi nouțe, numai 
că în fiecare din ele ar intra cîte 
doi și la nevoie cîte trei-, Trecă
torii nu știu ce să creadă. Un ce
tățean mai grăsun se apropie de 
ei și-l întreabă:

— Ei, puștilor, unde v-ati „În
țolit" așa?

— Nașul să trăiască! răspunse 
fetița.

Ea ar fi vrut, poate, să continue 
șirul destăinuirilor, dar o privire 
mustrătoare aruncată de ceilalți 
doi copii, îi îngheță vorbele pe bu
ze. Se pare însă că cetățeanul 
nostru era un bun... diplomat, mai 
ales în ceea ce privește sectorul... 
copii. Cîteva clipe mal tîrziu, în 
fața unor baclavale apetisante, 
iimbile se dezlegară la iuțeală și-

trăiascăJ
destăinuirile continuări.

— Am fost astăzi la nașul și 
ne-a echipat complet pentru iarnă.

— Ce 'spuneți? Dar cine-i na- 
șul vostru ? E un responsabil de 
magazin cu articole de sport ?

— Nu, nene. Nașul Vartinuc na 
este responsabil de magazin. El 
e magazioner la sportivii de la 
Comerț-Alimentar. Și e acolo o 
magazie cu de toate. De vîndui nu 
vinde, dar nouă ne-a dat trenin
guri, că ața a vorbit ca tăticu. 
Nu vă uitați că sînt cam mari. 
'Mămica se pricepe la ajustat și 
din ce rămlnă își mai face și 
dînsu o bluză Și un pantalonaș 
pentru ăl-.mic,.că am uitat să spu
nem că mai avem un frățior...

— Dd'ț^nterveni al doilea puș
tan. Așa a.fost și anul ir eg uf ca 
treningurile pe care ni le-a schim
bat astăzi nășicul. ’

— Ehei! intră în vorbă și al 
treilea, morfolind vumășițele_ ba* 

clavalei. Să ne vezi pe dedesubt 
ce avem. Tricouri și chiloți tot de 
la magazie. E foarte cumsecade 
nășicul.

— Să ne trăiască — completară 
în cor ceilalți doi.

...Acesta ar fi primul act al 
piesei noastre. Cel de al doilea 
s-a petrecut puțin mai tîrziu la 
magazia colectivului sporita Fla
mura roșie Comerț Alimentar 
din Iași, unde cetățeanul în ches
tiune a avut ocazia să asculte ur
maiorul monolog al magazioneru-
lui Vartinuc:

— „Păi să vedeți, magazia es
te aproape goală, fiindcă nu este 
înzestrată cu echipament sportiv. 
Ce să fac? Cum să mă descur 
cu sportivii care cer mereu echi
pament ? De unde să-l iau ? Să-l 
fâ&ea? priviți și Do. Mai e puțirt 

și ăsta săracul rupt ca vai de el, 
că nu mai poate fi întrebuințat^.

Dar observlnd privirea musafi
rului ațintită spre un colț al me
sei, too. Vartinuc se opri și în
cercă să camufleze maldărul dz 
hîrtii și de hirtiuțe de pe masă—

—Și acum urmează actul al III- 
lea. Treându-se la numărătoarea 
htrtiiior de pe masa too. Vartinuc, 
s-a văzut că fiecare din ele — și 
in total erau 150! — reprezenta 
cile un bon contra căruia el a 
eliberat echipament sporita din
magazie. Unele bonuri sînt semna
te numai de Vartinuc. Altele sini 

contrasemnate și de Constantin: 
Ciobanu, instructorul colectivului. 
Cercetările întreprinse au stabilit 
că cea mai mare parte din echipa* 
meniul eliberat din magazie se a- 
flă jie la oamenii care nu mai sînt 
de mult membri ai colectivului. 
sportiv, fie la persoane care nu aur 
nimic comun cu această unitate; 
sportivă. Ba unii dintre acești' 
.deținători’’ nu mai Sini nici în 
oraș. Valoarea, echipamentului în
străinat ? 26.000 lei.

Această risipă a bunului obștesc, 
s-a făcut chiar sub nasul comite
tului sindical regional alimentar; 
din Iași, care își -are sediul la ba
za sportivă unde se află și această 
magazie.

După cum am văzut, din slăbi
ciunea „nașilor” mai mari sau mal' 
mici, firtii celor vizați n-da dus-& 
rău cu echipamentul, chiar dacă} 
n-aveau nici o legătură cu activi
tatea sportivă.

Este cazul ca „nașii" care dd 
înstrăinat cu larghețe bunuri ob
ștești, să-și găsească adevăratul.,, 
năși care să-i lecuiască de astfel 
de obiceiuri.

Noi așteptăm cu nerăbdare' să 
aflăm măsurile luate care să-i dez* 
vefe pe vinovat! de... nășit.

FLORIN BRAȚAN



,&stăziin sala Floreasca

failiiirea de tenis de masă R. P. taină — 
R. P. Chineză se anunță deosebit de atractivă

La două săptămîni după ultimul 
sschimb de mingi din cadrul cam- 
jpionatelor internaționale de tenis 
■de masă ale R.P.R., sala Floreas- 
<ca — gazda atîtor întreceri spor- 
jtive de neuitat, — va adăposti din 
:nou o interesantă manifestație: 
întîlr.irea dintre reprezentativele
R. P Romînă și R. P. Chineză.

Publicul bucureștean a avut de 
altfel în ultimul timp prilejul să 
aprecieze valoarea sportivilor din 
marea republică asiatică și ocazia 

• să se entuziasmeze de jocul lor'ex- 
trem de spectaculos, dinamic, cu 
o tehnică avansată, în care atît 
acțiunile ofensive cît și cele de
fensive se bizuie pe reflexe uimi
toare și mișcări uneori,, aerob atice. 
De aceea fiecare apariție a cam
pioanei chineze Sun<Mei in, a pri
mului jucător oaspete Van. Ciuan 
iao și a celorlalți au fost urmă
rite cu viu interes.

Sportivii chinezi aflați la. noi 
de la „internaționale" ne-.au în
tors cu această ocazie, vizita pe 
care reprezentanții tenisului de 
masă romînesc le-au făcut-o în 
primăvara anului trecut, imediat 
după campionatele mondiale,de la 
Tokio- Atunci echipele noastre. au 
susținut într-un turneu de două 
săptămîni șase întîlniri, cinci , ter
minate cu victoria jucătorilor noș
tri și una la egalitate. Prinvaje 
două confruntări au av.ut. locala 
Canton și ele s-au, soldatjjcu, re
zultatele de 7-1 și 5-3. Apoi, la 
Sanhai. am obținut vederi a cu 
6-2. Ultimele trei? moduri-—Jgăz- 
duite de capitala R. P. Chineze, 
istoricul oraș P.ekin — s-au în
cheiat astfel: la 2 mai, rezultat 
egal: 3-3, la 4. mai, în partida 
masculină: R.P>R.-R. P. Chineză 
5-4. In sfîrșit, la 8 mai, în forma
ție mixtă (ca și în primele trei 
partide): R.P.R.— R.P. Chineză 
8-1. Observăm comportarea exce
lentă pe care aujavut-o în general 
jucătoarele și jucătorii noștri în 
fața unor adversari foarte apro- 
piați ca valoare care, fiecare în 
parte, putea produce surprize. Se 
detașează victoriile în serie ale 
tenacelui jucător chinez Tzian.Iun 
nin căruia de altfel i-ani putut a- 
precia stilul defensiv în meciul cu 
maghiarul Berczik. El a cîșt:gat

Campioana R. P. Chineze 
Sun Mei in

VEȘTI DIN ȘCOLI
’ La școala mecanică agricolă 
«Pitești întrecerile din cadrul Spar. 
ătachiadei de iarnă a tineretului 
.constituie un eveniment important. 
■Peste 720 concurenți elevi și pro
fesori, iau parte la concursurile 
.de șah, tenis de masă și gimnas- 
Jti£ă. *

•i Fețeanu, corespondent

Ț Intervenția nejustificată a con- 
«ducerilor colectivelor sau a sec
țiilor pe ramură de sport în tre- 
iburile antrenorilor a fost criticată 
tde multe ori în coloanele ziaru- 
llui nostru. Un exemplu în această 
• direcție îl constituie și articolul 
„Antrenorul e de vină!“ apărut 
în nr. 2945 din 5 ianuarie a.c. un
de se arăta situația creată în mai 

-multe colective cu echipe de hand- 
ibal în prima categorie, printre 
«care și cea a colectivului Voința 
{Sibiu.

SPORTUL POPULAR
®ig. 4-a ' Nr. 2954

Matei Gardner (R.P.R.)

de două ori la Harasztosi, cite o- 
dată la Gantner și Reiter și n-a 
cedat dccît într-o singură întîl- 
nire, în fața lui Reiter. De altfel 
raportul de forțe va fi stabilit sim- 
bătă, desigur provizoriu, căci pro
gramul cuprinde printre altele și 
această nouă conîruntare : Reiter- 
Tzian Iun nin.

Cele zece meciuri la care vom 
asista astăzi vor da loc la dis
pute echilibrate, care — ținînd 
seama de valoarea participant lor
— credem că vor satisface exigen
țele competentului nostru public.

Fără îndoială câ întrecerile prie
tenești de azi vizează pe lîngă 
stabilirea celor mai buni și sta
bilirea gradului de pregătire al 
celor două loturi de tenis de masă 
care, știut este, urmează un pro
gram comun de antrenamente în 
vederea unor cît mai bune compor
tări la ediția de anui acesta a 
campionatelor mondiale de la Stock, 
holm. In scurtul răgaz care ne 
mai desparte de 7 martie, prima 
zi 'a „mondialelor", va trebui să 
ținem seama de toate învățămin
tele ultimelor competiții internațio
nale la care am concurat, precum 
și de cele pe care le vom trage 
din viitoarele întîlniri. Peste două 
săptămîni ne așteaptă o nouă în- 
tîlnire cu formațiile R- P. Chine
ze, iar la 9 și 10 februarie cam
pionatele internaționale ale Italiei. 
Dar pînă atunci să-i vedem la lu
cru astăzi după amiază de la ora 
18 în sala Floreasca pe cei mai 
buni reprezentanți ai tenisului de 
masă de 1» noi și din R.P. Chi
neză.

Programul acestei întîlniri mix
te este deosebit de interesant: 
Eîla Zeller-E Pei tziun; Pesch- 
Tjuan Tia fu; Ella Zeller-Gantner
— Sun Mei in-Van Ciuan iao; Ma
ria Golopenta-Tziu Tjunhui; Reiter. 
Gantner=Van Ciuan iao-FuTzi fan: 
Angelica Rozeanu-Sun Mei in; Ha- 
rasztosi-Fu Tzi fan; Angelica Ko- 
zeanu-Ella Zeller=Sun Mei in-Tziu 
Tjun hui; Reiter-Tzian Iun nin, 
Gantner-Van Ciuan iao.

In vacanța care s-a terminat de 
curînd, secția de învățămînt 
a regiunii Hunedoara a organi
zat în colaborare cu sfatul popular 
regional la muntele Paring o ta
bără de schi de începători la care 
au participat 100 de elevi ai șco
lilor medii.

S. Băloi, corespondent

De curînd, am primit din par
tea colectivului Voința Sibiu ur
mătorul răspuns:

„Este adevărat că atît conduce
rea secției de handbal, cît și cea 
a colectivului au intervenit de ne
numărate ori în mod cu totul ne
justificat în probleme ce reveneau 
antrenorului W. Kirschner, cum ar 
fi de pildă formarea echipei. Mai 
mult, conducerile respective au ră
mas pasive atunci cînd erau da
toare să intervină cu toată autori
tatea pentru curmarea abaterilor 
jucătorilor de la disciplină, com
baterea tendințelor de vedetism 
etc. Analiza temeinică a activității

Volehil m «foi începe 
și în Capitală

Deși inițiativa a pornit din 
„Capitală, primele jocuri de vo- 

țșlei în doi s-au disputat la Ti
mișoara, unde, antrenorul echi
pei de categoria A —Știința— 
N. Mihăilescu, a organizat o 
întrecere între componenții lo
tului. Intîlnirile, disputate în 
sala Știința I.P.T., — excelent 
amenajată și foarte potrivită 
pentru astfel de întreceri, — . 
s-au bucurat de un real succes, l 
realizîndu-se spectacole fru- ' 
moașe. Totodată, disputele au ( 
arătat că voleiul în dci este | 
foarte util pregătirii jucătorilor | 
în ac'uala perioadă, contribuind | 
efectiv la sporirea mobilității, < 
la dezvoltarea gîndirii tactice ’ 
a jucătorilor și Ia îmbunătăți- 
rea elementelor de tehnică in-' 
dividuală. In prima etapă sau) 

; înregis rat următoarele rezul-1 
tate : Perțache, Costea-Boldur, | 
Aron 2—0 ; Ghijie, Ciobotaru-| 
Ponescu, Ionescu 2—1; Mîrșan.t 
Mărcioiu-Munteanu II, Grigo-) 
rescu 2—1. i

( In Canitală. primele Întreceri | 
Ise vor disputa mîine dimineața , 

in sala Floreasca, in cadrul u-> 
nei competiții — dotată cu o ' 
cupă, — la care participă corn- ’ 

| penenții lotului republican mas-} 
1 colin. Antrenamentele efectuatei 

ati arătat că dispoziția de joc și 
valoarea membrilor lotului na
țional pot constitui garanții 
pentru meciuri spectaculoase și 
desigur folositoare pregătirii 
generale.

Meciurile de mîine încep la 
ora 9 în sala Floreasca și se 
desfășoară în următoarea or - 
dine: Derzsi, Păunoiu-Ponova, 
Crivăț; Mihăilescu, Micul'scu- 
Risescu, Paidde; Roman. Nico- 
lau-Mușat, Corb^nu. Precizăm 
c* un meci va dura trei seturi, 
acordîndu-se următorul punctaj; 
meci cîștigrt cu 3—0=3 pete; 
cîștigat cu 2—1=2 pete.; pier
dut cu 1—2=i pet; pierdut cu 
0—3=0 pete.

DORIN
Rezemat de ușa care duce la ca

binele jucătorilor de la sala Fio- 
reasca, Mihai Nedef urmărește cu 
interes o partidă de handbal de 
sală Interes explicabil fiindcă Ne
def a găsit în acest sport — care 
a cucerit așa de repede gustul 
spectatorilor noștri — o a doua 
dragoste. De care se pare că tre
buie să se despartă de acum— 
fiindcă chiar din această seară re
prezentativa de BASCHET (prima 
și adevărata pasiune a Iui Nedef) 
este reunită aici la Floreasca pen
tru alcătuirea planului de „bătaie" 
pe anul 1957. Ne-am gîndit că ar 
fi destul de interesant să cunoaș
tem speranțele, gîndurile, proiec
tele ltd „Mirșu" și implicit ale ju
cătorilor noștri de frunte acum în 
preajma începerii pregătirilor 
pentru activitatea internațională. 
Și iată ce ne-a spus el...

.Pentru naționala masculină 
1957 trebuie să însemne anul de
finiției consacrări. Este marea 
noastră dorință. In 1956 ne-am a- 
prova' de dteva ori de.- malul 
performanțelor importante. dar 
ne-am înecai de regulă Cred că 
anul acesta vom putea evita acci
dentele. Motivele? In primul rîr.d 
avem acum mai m"tfi pivofi de 
valoare: alături de Răducanu s-au 
impus Cucoș, Novacek, Berețki. 
Asta însemnează că nu vom socoti 
pariida terminată în momentul 
cînd Milică (n. r. Rcducar.u) are 
4 faulturi. Vom juca c’i cura; tot 
meciul. In al doilea rînd echipa 
națională a crescut ca omogeni
tate ți înregistrează mai rar fluc- 

handbalului în colectivul nostru a 
scos în evidență toate aceste lip
suri pe care ne propunem să le 
lichidăm în viitor cu toată hotărî- 
rea“.

★
Asemenea răspunsuri — care 

scot în evidență poziția justă a- 
doptată de cei criticați în coloane
le ziarului nostru — am primit și 
din partea inspecțiilor de ciclism 
și handbal din C.C.F.S. Acestea 
ne comunică măsurile luate în ve
derea îmbunătățirii activității 
competiționale pe 1957.

Dorim ca aceste angajamente să 
nu - rămînă doar pe hîrtie.

CCWPyȚM SPORTIVE
ÎN CINSTEA ALEGERILOR----------- țn------

• BUCUREȘTI. Aproape 1000
de spectatori au ținut să fie pre- 
zenți joi după amiază în sala Flo
reasca, la întîlnirile din cadrul e- 
tapei l-a a competiției de hflndbal 
de sală dotată cu ..Cupa C.C.S." 

Vorbind despre jocuri, trebuie 
să remarcăm pe de o parte fap
tul că echipele participante au a- 
liniat, cu mici excepții, garniturile 
complete, iar pe de altă parte că 
Jucătorii au «tovedit o bună pre
gătire tehnică, o excelentă condi
ție fizică și un deosebit interes 
pentru competiție, astfel incit au 
reușit să ofere un spectacol spor
tiv de calitate.

Rezultatele tehnice: FETE;
Progresul—Energia 21—4 (12—3); 
Flamura roșie—Locomotiva 7— l 
(4—1) ; BĂIEȚI: Dinamo—Voința 
40—13 ( 20—6) ; Energia—Locomo
tiva 21—17 (8-—7) ; Progresul— 
Recolta 31—25 (14—13).

★
Comisia de popice a regiunii 

București organizează astăzi de 
la ora 16.30 și mîine de. la ora 8.30 
pe arena Recolta M. A Jin șo
seaua Iancului o competiție pe e- 
chipe dotată cu „CUPA ti FE
BRUARIE" la care participă ur
mătoarele regiuni: PÎoești, Craio
va, Constanța, Pitești, București, 
precum și orașele Tg. Mureș și 
București. Echipele vor fi forma
te din cîte doi concurenți și o 
concurentă.

★
— Aseară în sala de sporluri Re

colta AL A. s-au disputat primele 
jocuri de volei din cadrul „Cupei 
C.C.S.". In primul meci Flamura 
reșie a întrecut Progresul cu 3—2 
(15—12, 15—3, 11—15, 9—15,
15—9). Cealaltă partidă a opus re
prezentativele secunde ale asocia
țiilor Locomotiva și Recolta. A în
vins Locomotiva cu scorul de 3—0 
(17, 7, 11).

• TIMIȘOARA. — 40 de atleți 
și atlete din Acad, Reșița, Caran
sebeș și Timișoara au participat 

ȚA LUI NEDEF...

Unul dintre „bătrlnii" echipei na (tonale de baschet — Emanoil 
Răducanu — discută cu mezinul lotului, Liviu Pușcașu. Despre ce 
este vorba ? Firește, despre viitoarele întîlniri ale reprezentativei 

noastre.
tuațiile din cursul aceluiași joc. 
Asta pentru că majorității dinire 
noi i-a venit „mintea la cap"' 
cum se spune. Acuma .vindem" 
mingea mai scump, nu ne pripim, 
știm să scoatem maximum dintr-o 
acțiune de atac. Dacă, bine înțe
les. toate aceste... argumente vor 
fi văzute pe teren in 1957 soer să 
punem și noi piciorul pe estrada 
unde stau acum handbalistele șt 
voleibaliștii. Noi sperăm șt... mai 
ales dorim din toată inima această 
ascensiune" și-a încheiat Nedef 
declarrțiile. După care, cu o 
priv.re care putea să însemne un 
rămas bun către jocul de handbal 
de sală, a plecat împreună cu coe
chipierii lui din reprezen.at.vă 
spre., ședința de punere Ia punct 
a bătăliei pentru consacrare.

Antrenorii lotului, Vasile și Ale
xandru Popescu neau împărtășit 
proiectele lor care se bazează — 
ca organizare a muncii — pe o 
pregătire cît mai atentă a jucăto
rilor la colective (și pentru aceasta 
antrenorii selecționabrlilor parti - 
cipă la antrenamentele în comun 
din săptămîna aceasta ale lotului) 
iar pe de alta pe întărirea apărării, 
neglijată în ultima vreme.

Vorbind despre naționala mascu
lină și proiectele ei n-at fi însă 
spus totul dacă n-am prezenta jo
curile ce o așteaptă. Sfiit perfec

tate pînă acum-întîlniri cu i URSS 

zilele trecute la un concurs atletic 
de sală dotat cu „CUPA 3 FE
BRUARIE". Iată cîteva din rezul
tatele înregistrate: înălțime bă
ieți : Dan Oprea (Recolta Caran
sebeș) 1,70 m.; înălțime băieți 
fără eb^n: Alexandru Pândele (E- 
nergia Timișoara) 1,43 m. • pră
da! . Simion Blaga (Progresul 
Timișoara) 3,80 m.; 35 m. garduri 
băieți: Ion Wittman (Știința Ti
mișoara) 5,5 sec.; lungime băieți 
fără elan: E. Petrescu (Energia 
Timișoara) 2,72 m.; 200 m. fete 
Elisabeta Bernețki (Școala medie 
nr. 1) și Erika Eisele (FI. roșie 
U.T.A.) 30,5 sec.; 35 m. pardtiri 
fete: Luiza Pascu (Locomotiva 
Timiș.) 6,0 sec.; înălțime fete: 
Al. Aisielel (Locomotiva Timiș.) 
1.40 m.; lungime fete: Luiza Pascu 
(Locom. Timiș.) 4,94 m.
Alex. Gross, corespondent regional

• ORAȘUL STALIN. — Ziarul 
local „DRUM NOU" a organizat 
un concurs de tenis de masă la 
care au participat 32 de sportivi. 
La proba de simplu, primul s-a 
clasat Emil Leb (Progresul Cine
matografie), în timp ce la dublu, 
cel mai bun cuplu s-a dovedit cel 
format din sportivii Vasile Zamfir 
și Mitroi Stoian (Energia Uz. 
Tractoare).

Pe echipe, locul 1 l-au ocupat 
sportivii de la Energia Uz. Trac
toare care au totalizat 15*/a puncte. 
Alex. Dincă, corespondent regional

» CLUJ. — In sa'a de sport a 
fabricii Ianoș Herbak au avut 
interesante întreceri de basctotOk 
dotate cu „CUPA 3 FEBRUARIE"^* 
Au ‘ost înregistrate următoarele 
rezultate : băieți: Știința I.M.F.— 
Flamura roșie Ianoș Herbak 51—38 
(29—’4); fete: Energia Unirea— 
Flamura roșie Ianoș Herbak 40—14 
(22—8) ; Știința Bolyai I—Știința 
Bolvai II 32—18 (15—16).

întreceri pentru aceeași cupă au 
avut loc și la volei.
Emil Bocoș, corespondent regional

(5 mai la București), Itniia (18 
mai la București) ; participarea la: 
Turneul Internațional de la Var
șovia (24—26 mai), campionatele 
euro’ ent (10—20 iunie Sofia), Fes
tivalul de la Moscova (jilie-au- 
gust) In plus sînt foarte avansate 
tratativele pentru o partidă tur- 
reiur cu Turcia (martie la Bucu
rești și septembrie la Ankara sau 
Istanbul) și pentru una cu Grecia 
(septembrie la Atena).

Dar nici fetele nu se lasă mai 
prejos 1 Ambițioase nevoie 
mare, vor să înregistreze 

și eie în 1957 un salt calitativ. 
Primul examen : 7 aprilie — joc în 
deplasare cu Italia. Lotul a fost 
convocat pentru cîteva zile la 
București unde „ne ocupăm — ne 
spunea prof. Leon Teodorescu. an
trenorul său — în special de îm
bunătățirea pregătirii tactice, 
îmbucurător este că în colective 
s-a lucrat mai bine sub aspect teh
nic. Trebuie să se insiste însă la 
capitolul tactică". La antrenamen
tele de pînă acum o formă bună 
au arătat Viorica Antonescu, lo- 
landa Darabaș, Teodora Simiones
eu. Noi sperăm însă ca toate ju
cătoarele lotului să marcheze 
o bună valoare în anul acesta și 
să nu rămînă mai prejos ca bă
ieții.

(EL-K). ii
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Ajutoare fotbaliștilor

Să ne li ’mșelat ®are „ctetml olimpic”?
Nu! căci J. O. nu pot fi luate ca etalon 

in probele de armă!
In multe țări, lumea lotbaiisti- 

că discută cu aprindere un subiect 
care în ultimul timp, revine ca 
un refren: ineficacitatea liniilor 
de atac. In Franța, de pildă, spe
cialiștii apreciază jocul combina- 
tiv spectaculos al jucătorilor frun
tași, dar se plîng de lipsa de fina
litate, de ineficacitatea înaintași
lor- In Brazilia fotbaliștii jonglea
ză pur și simplu cu balonul, dar 
sînt complet sterili la poartă. La 
fel, în Iugoslavia, internaționalii 
păcătuiesc prin aceeași lipsă de 
eficacitate. De noi nici nu mai 
vorbim. Chiar campionatul din 
1256 a subliniat din nou acest 
„cusur" a) jucătorilor din prima 
categorie.

De toate aeestea ne-am adus a- 
minte zilele acestea, citind scri
soarea unui cititor din Arad, 1. 
Dota, care ne propunea un mijloc 
pentru îmbunătățirea trasului la 
poartă: un panou mare pe care 
să fie desenată o poartă de dimen
siuni normale, dar împărțită în 
pătrate numerotate. Scopul acestui 
panou: exersarea trasului la poar
tă. Jucătorii, la comanda antreno
rului, trag Ia poartă, în pătratul 
indicat din orice poziție și de la 
orice distanță. Avantajul trasului 
Ia panou este că mingea revine 
imediat la jucători, deci nu se 
pierde timp cu readucerea ei. In
tr-un timp scurt, un jucător poate 
exersa mult.

De fapt, panoul acesta nu este 
un aparat necunoscut. Panoul, ca 
și culoarul de șut, mingea sus
pendată, jaloanele etc. sînt lu
cruri cunoscute la noi, ca și în alte 
țări (Anglia de pildă). Dinamo are 
un asemenea panou pe terenul II 
din Parcul Sportiv. Aici a exis
tat și un culoar de șut, care însă, 
fie că a fost prost construit, fie 
că n-a avut îngrijirea necesară, 
s-a deteriorat și astăzi a devenit 
inutilizabil. Un culoar de șut a 
întîlnit antrenorul de stat C. 
Braun la Moreni, dar adăpostea 
nu... șuturi, ci niște saci...

...Este clar că, în principal, in-

Șt anul acesta, ca șl anul trecut, fotbaliștii și-au început pregătirile 
din vreme, pe zăpadă, fală un as pect de la un asemenea 

antrerMment.

Mai mult curaj, arbitri de handbal!
Luciările conierinței anuale a 

comisiei centrale de handbal, des
fășurate la sfîrșitul săptăminii tre
cute, ne-au prilejuit o constatare 
interesantă. Din discuțiile purtate 
cu această ocazie și din schim
bul de păreri pe care l-am făcut 
cu diferiți arbitri, am înțeles că o 
bună parte dintre „cavalerii fluie
rului" privesc cu o oarecare neli
niște — am spune chiar teamă — 
noile modificări ale regulamentu
lui de joc și în mod special aceea 
care împarte terenul în trei, de- 
terminînd precis numărul jucăto
rilor care pot intra în cele două 
zone de atac.

Se formase impresia că va fi 
foarte greu să urmărești jocul și 
să fii tot timpul atent ca nu cum
va în zona de atac respectivă — 
adică acolo unde se desfășoară 
jocul — să se găsească mai mult 
de 12 jucători Certe 6 de fiecare e- 
chipă, portarii fiind, firește, scoși 
din... socoteală). La prima vedere, 
într-adevăr problema pare destul 
de dificilă. Este destul de greu să 
urmărești jocul și să tot numeri 
jucătorii. Aceasta însă în teorie.

In practică lucrurile au dovedit 
tocmai contrariul. In primul rînd 
că nu ești obligat să numeri jucă
torii din zona de atac. Nimic nu 
te oprește să-i numeri pe acei care 
au rămas în afara jocului. Lucrul 
este mult mai ușor și pentru că 
aceștia sînt ma-i puțini, dar și Siind- 

suiicienta pregătire, slaba preocu
pare față de îmbunătățirea tra
sului la poartă duce la ineficacita
te. Deci în această direcție trebuie 
concentrată atenția antrenorilor și 
jucătorilor. Nu s-ar putea spune 
că antrenorii noștri nu acordă im
portanta cuvenită acestei proble
me. Dimpotrivă. Se străduiesc și 
antrenorii și chiar jucătorii. Cre
dem însă, că nu dispun de toate 
mijloacele, printre care și apara
tele sportive de care vorbeam mai 
înainte. Deși, în general, se re
cunoaște utilitatea lor în procesul 
de instruire-antrenament, totuși, 
cu mici excepții, nu am văzut an
trenori care să se „bată" pentru a 
le obține și nici colective care să-și 
înzestreze secțiile de fotbal cu 
ele. Și adevărul acesta este. An
trenorii nu caută să pună în prac
tică ceea ce recunosc în teorie, 
deși aparatele sportive pot fi foar. 
te utile chiar și pentru jucători 
fruntași, fără ca aceasta să con
stituie ceva jignitor pentru ei. Iar 
colectivele sportive — dispuse ori- 
cincf să cheltuiască bani buni cu 
deplasări pentru susținerea nu știm 
cărei reclamații sau memoriu fără

Fotbaliștii din
• DE LA BACAU, coresponden

tul nostru V. Mihăiiă ne anunță 
că antrenorul Florian Ambru a 
convocat întregul lot al echipei 
Dinamo pentru ziua de 1 februa
rie. Fotbaliștii băcăoani vor pleca 
la Piatra Neamț ante vor începe 
pregătirile. La 15 Februarie se vor 
reîntoarce la Bacău, lată lotul: 
Faur, Cîmpeanu (portari), Giosa- 
nu, Cătănescu, Florescu, Biitz 11, 
Lupeș, Bălăceanu (fundași), Do
gan, Ujvari, Cîrnaru (mijlocași), 
Jojart, Dudas. Daraban, Vatani, 
Horja, Gram, Niculescu, Binder 
(înaintași). Antrenorul Ambru a 
declarat corespondentului nostru: 
„Am încredere in jucătorii care 
compun lotul. Majoritatea sînt ti
neri și pot progresa. Sper că vom 

că ei stau pe roc! Deci este sufi
cientă o singură privire pentru a 
controla respectarea regulamentu
lui.

Un argument în plus. Prin redu
cerea numărului de jucători care 
pot participa — la un moment dat 
— la joc s-a produs o serioasă 
desaglomerare. Devenise o obiș
nuință pentru amatorii de handbal 
ca la mai toate meciurile să asiste 
la nesiîrșiteie înghesuieli din fața 
porții, în care nu se mai recunoș
teau nici jucătorii, nici mingea și 
nici măcar... jocul. Acum situația 
s-a limpezit (și la propriu și la 
figurat!), deoarece în zona de atac 
vor fi numai 12 jucători care pot 
fi urmăriți muit mai ușor, lată 
deci, că în loc să îngreuneze sar
cina arbitrilor, noua regulă o ușu
rează mult. Firește că este vorba 
aci de arbitrii buni, de acei care 
cunosc bine regulamentul și care 
sînt siguri de cunoștințele lor.

Cît privește pe ceilalți, pe arbi
trii mai slabi, aceștia au într-ade
văr de ce să se teamă. La înghe
suială unii dintre ei fluierau și cu 
rost și fără rost și erau foarte pu
tini acei care aveau posibilitatea 
să-i controleze. Acum însă nu mai 
„merge". Vede mai ușor toată lu
mea dacă este sau nu fault! lată 
pentru ce avem impresia că cei 
care se codesc se cam simt cu 
„musca pe căciulă".

(a.c.) 

șansă de reușită, pentru apărarea 
unei contestații salvatoare sau 
pentru racolări de jucători gata 
formați în alte colective — igno
rează pur și simplu procurarea de 
materiale și aparate sportive ab
solut necesare desăvârșirii pregă
tirii jucătorilor.
"•Desigur că în asemenea con- 

dițiuni e foarte greu de lucrat la 
antrenamente. E greu și pentru 
antrenori și pentru jucători. Fi- 
rește, aparatele sportive nu con
stituie chiar problema nr. 1 a fot
balului nostru, dar oricum e!e sînt 
importante în antrenamentul ju
cătorilor pentru că asigură posi
bilitatea unei corectări, unei îm
bunătățiri a trasului la poartă. Și 
ar fi foarte bine dacă măcar echi
pele de categorie A ar avea asi
gurat un asemenea utilaj spor
tiv la bazele sportive folosite de 
ele Cu îndrumarea antrenorilor și 
stăruința jucătorilor în astfel de 
condițiuni de pregătire dublate de 
antrenamente în condițiuni de joc. 
s-ar realiza progrese în trasul la 
poartă și, deci, în mărirea efica
cității.

P. GAȚU

nou la lucru •••
reveni in categoria A,".

• RECOLTA S1GHET și a în
ceput antrenamentele la 23 ianua
rie, ne scrie corespondentul Va- 
sile Dăbală. începutul a constat 
din excursii pe schi, crosuri, sub 
conducerea antrenorului Kerai 
Eugen. Deoarece stadionul exis
tent este în reconstrucție (gazo- 
nare, mărirea tribunelor, etc.) și 
nu va fi terminat decît prin luna 
iulie, toate meciurile din cadrul 
„Cupei Primăverii" se vor dispu
ta în deplasare. Formația va fi 
alcătuită din următorul lot: Si- 
mion, Pascu, — portari, Dobeș. 
Barabaș, Fodor. Varga — fundași. 
Oprea, Leba. Mihailovici. Bartha.
— mijlocași. Izdrailă. Miculician. 
Lupașcu. Matyas Villand. Feher
— atacanți.

• DIN SATU MARE primim 
vestea că echipa locală Progresul, 
retrogradată din categoria B, și-a 
început antrenamentele de cu- 
rind sub îndrumarea antrenorului 
Elemer Cocis. fost la Recolta 
Reghin. In formație au fost intro
duși juniorii Korpos. Pall, Barbus. 
Marian și Pirgaru, care s-au evi
dențiat anul trecut.

• LA FLAMURA ROȘIE BU- 
HUSI pregătirile au început încă 
de la 15 ianuarie, în sala de sport 
a colectivului Antrenamentele sînt 
conduse de ION BONAȚ1U, noul 
antrenor al echipei Au fost pro
movați și o serie de juniori. „Lu
cru lăudabil pentru colectivul 
sportiv Flamura roșie Buhuși, care 
in fiecare din anii trecuți era prin
tre primele care, „căuta" jucători 
la alte echipe* — ne scrie Victor 
Florescu corespondentul nostru. 
Echipa va fi alcătuită din urmă
torul lot de jucători: Leonte, 
Gheorghiu, Cojocaru, Murărescu. 
Mayer. Filip 1. N. Vasile, Buculei. 
Biitz I. Panait, Caia. Vămanu. 
Tipa, Teodorescu. Blaj. Wagner, 
Filip 11.

mult

mul- 
Este

• Nici în acest an, concursurile 
Pronosport nu s-au desmințit în 
ceea ce privește valoarea riclcată 
a premiilor acordate participanților 
care reușesc să indice cît mai multe 
rezultate exacte. I îtr-adevăr. o su
mară statistică a primelor 3 con
cursuri din 1957 ne arată că premiul 
I a fost de 57.922 lei la concursul 
din 5 ianuarie, de 25.463 lei la 13 ia
nuarie (cu 11 rezultate!) și ce 34-146 
lei la 20 ianuarie. Acestea sînt valo
rile unui premiu I Nu trebuie să 
uităm însă că mulți premiați — par
ticip ind pe buletine colective — au 
reușit ca o dată cu premiul I să... 
colecționeze și numeroase premii H 
și m obtinînd astfel sume cu 
mai mari.

Nici participanții pe buletine 
tipie nu s-au lăsat mai prejos, 
suficient în această direcție să vă 
reamintim că la concursul nr. 3 din 
20 ianuarie, 4 din cei 5 premiați I 
au participat pe buletine multiple.

Și la „0” rezultate premiile au re
venit atît participanților pe buletine 
colective — avantajați și în acest 
domeniu — cît și celor pe buletine, 
multiple sau chiar simple. Foarte 
mulți participanți cu o singură va
riantă de 2 lei au obținut prin tra
gere din urnă o motocicletă, premiu 
care fără îndoială nu-i poate... ne
mulțumi!

In această direcție găsim nimerit 
să vă reamintim că natura premiilor 
speciale a fost schimbată, iar numă
rul lor mărit. Astfel, la concursul 
de mîine vor fi acordate pentru va
riantele cu „0” rezultate următoa

Dacă în proba de pistol viteză 
„cîntarul olimpic" a apreciat co
rect valoarea primilor trăgători 
romîni, în probele de armă dife
rența dintre nivelul arătat de re
prezentantei noștri la Melbourne 
și cel real este apreciabilă. Să ne 
fi înșelat oare „cîntarul olimpic"? 
Nu poate să fie vorba despre așa 
ceva. Mai curînd este cazul să re
cunoaștem că noi nu am pus pe 
talerul cîntarului decît jumătate 
din greutățile de care dispunem: 
Iosif Sîrbu, fără Henri Herșcovici 
care deținea în 1956 supremația 
în trei din cele cinci probe de ar
mă liberă calibru redus (3x40, 
genunchi și picioare). De aici re
zultă că pentru aprecierea valora 
rezultatelor Ia probele de armă 
calibru redus în 1956, nu trebuie 
să luăm ca etalon J.O., ci urmă
toarele tabele ale primilor trăgă
tori:

3x40:
1. H. Herșcovici (Din.)
2. I. Sîrbu (CCA)
3. P. Șandor Energia)
4. C. Antonescu (FI. r.)
5. L. Cristescu C.C.A.
6. N. Cojocaru (Loc.)
7. Enep Valentin (CCA)
8. M. Toader (CCA)
9. V. Antonescu (Din.)

10. M. Străoanu (Din.)
11. I. Văcaru (Din.)

1.178 (1.168) 
L173 (1.166) 
1.166 (1.155) 
1.165 (1.157) 
1.159 (1.145) 
1.156 (1.160) 
1.143 (1J50) 
1.148 (1.158) 
1.147 (1.147) 
1147 ( — ) 
1.147 (1.149)

W FOCURI CULCAT:

546 (597)
586 (584)
507 (506)
597 (-)

597 ( —)
596 (595)
596 (505)
506 (507)
506 (591)
506 (593)
506 (587)
596 ( — )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

I. Sîrbu (CCA ) 
M. Cristea (Voința)
H. Herșcovici (Dinamo) 
Marieta Ju verdea nu (E.) 
Tereza Quintus (Loc.)
C. Antonescu (FI. roșie) 
P. Cișmigiu (Energia)
M. Toader (CCA)
E. Popovici (Energia)
N. Cojocaru (Locom.) 
A. Bujoreanu (Dinamo)
I. Giuglan (Dinamo)

(cifrele din paranteze indică ce
le mai bune rezultate din 1955).

Progresul calitativ este eviden- 
tiat în primul rînd de recordul 
R.P.R. de optimă valoare mondia
lă: 1.178 p. la 3x40 (autor H. 
Herșcovici) Aceasta ca să nu mai 
vorbim de faptul că și în pozițiile 
componente ale acestei probe, ace
lași H Herșcovici a ameliorat re
cordurile țării de două ori (395 p. 
la „genunchi" și 384 p. la „picioa

re"), iar Iosif Sîrbu și Peter Șan- 
dor au egalat recordul maxim de 
la „culcat" cu 400 puncte din 400 
posibile.

Dar cel mai îmbucurător aspect 
este acela că în probele de armă, 
strălucirea valorică are și o accen
tuată profunzime: H. Herșcovici 
și I. Sîrbu au fost în 1956. fără 
îndoială, cei mai buni trăgători, 
dar în imediata lor vecinătate sînt 
plasați M. Toader, C. Antonescu, 
I. Aron, V. Enea și Șt Petrescu 
la „culcat” — toți cu cîte 399 p. 
(ați reținut că P Șandor are o 
performanță de 400); P Șandor, 
I. Giuglan, N. Cojocaru, M. Toa
der, L. Cristescu, F. Gheorghiu, 
M Străoanu și A. Mălnășan la 
poziția „genunchi”; C. Antonescu, 
P Șandor, N. Cojocaru, D. Vi- 
drașcu, L. Cristescu și I. Văcaru 
la „picioare”. Pentru continuitatea 
acestei străluciri pledează prezen
ța numeroșilor tineri printre per
formerii de mai sus (Șandor, A- 
ron. Străoanu. Văcaru, Giuglan, 
etc.)

S-ar putea vorbi încă mult des
pre succesele înregistrate de tră
gătorii — mari și mici — de la 
armă, dar să nu ne lăsăm îneîn-

CMonosport
rele premii speciile: o motocicletă 
LJ. pentru participantul cu cele mai 
multe variante cu .»0” rezultate; o 
motocicletă Jawa pentru participan
tul următor cu cele mai multe va
riante cu „0” rezultate; prin tra
gere din urnă vor fi acordate: o mo
tocicletă Jawa, 3 aparate de radio 
„Armonia" și 2 aragazuri cu 3 o- 
chiuri și butelie.

In încheiere nu ne mai rămîne de
cât să reamintim participanților cin 
Capitală că își mai pot depune hhile- 
tinele pentru concursul Pronosport 
nr. 4 pînă mîine duminică 27 Ianuarie 
ora 12.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 3 (etapa din 20 ia
nuarie) continuă în Capitală și as
tăzi după amiază începînd de la ora 
17 numai Ia agenția Centrală Prono
sport din Calea Victoriei nr. 9.
• Tragerea din urnă a premiilor 

speciale acordate variantelor cu „0” 
rezultate de la concursul Pronosport 
nr. 2 (etapa din 13 ianuarie) va avea 
loc luni 28 ianuarie ia Moreni și va 
fi urmată c'e spectacolul muzical 
„Succes la.. Pronosport”.
• Participanții din Capitală care 

doresc să afle duminică seara rezul
tatele concursului Pronosport sînt 
rugați să. formeze 09.. Rezultatele vor 
fi transmise imediat ce parvin din

ti Herșcovi<-i

tați de aceste realizări și să ui
tăm că:

— programul competițional în 
1956 nu a fost corespunzător;

—- centrul de greutate al activi
tății tirului a continuat să cadă 
numai pe orașul București.

Privită activitatea prin această 
prismă se explică diferența calita- 
tu<ă nefirească ce există între cei 
W—40 trăgători fruntași și restul 
practicanților tirului. Desigur că 
pregătirea olimpică a determinat 
progresul primilor 5—6 trăgători, 
dar faptul că accentul a fost pus 
în principal pe aceștia (de exem
plu, calendarul internațional a 
fost exclusiv alcătuit pentru olim
pici) a pus în inferioritate pe cei 
care nu intrau în vederile selecțio
nării pentru J.O. Referindu-ne la 
răspîndirea tirului ne permitem să 
facem următoarea regulă de trei 
simple: dacă numai activitatea din 
Capitală a generat atîtea succese, 
care ar fi fost nivelul nostru în 
cazul în care munca s-ar fi des
fășurat cu o intensitate apropiată 
Și în alte centre din țară?

In tabelul performerilor la 60 
focuri culcat desigur că ați re
marcat prezența a două trăgătoa
re (Marieta Juverdeanu și Tereza 
Quintus)^ pe locurile 4 și 5, cu 
mulți trăgători fruntași în urma 
lor. Aceasta este realitatea. Tră
gătoarele noastre nu numai în 
proba de 60 focuri culcat, ci și în 
celelalte probe de armă liberă ca
libru redus, au o valoare deose
bită, apropiată de nivelul băieți
lor. Clasamentul următor stă ca 
o nouă mărturie a acestei afir
mații:
3X40:
1. Murieta Juverdeanu CE.) 1.160 (1.156)
2. Lia Sîrbu (CCA) 1.152 (1.158)
3. Ana Goretti (FI. r.) 1.149 (1.135)
4. Anca Giurchescu (Pr.) 1.149 (1.152)
5. Felicia Iovănescu (Pr.) 1.149 (1.15’)
6. Rodica Grozea (FI. r.) 1.146 (1.129)
7. Iudith Moscu (FI. r.) 1.143 (1.153) 
3. Tereza Quintus (Loe.) 1.143 .1.103)
9. J. Zvonevschi (Din.) 1.142 (1.157)
10. Florica Ionescu (Din ) 1.134 (1.119)

Dar comparația rezultatelor din 
1956 cu cele din 1955 (trecute în 
paranteze), duce la concluzia că 
— individual — progresul trădă
toarelor în această probă nu este 
atît de accentuat ca în cazul tră
gătorilor. Era de așteptat o ase
menea situație, întrucît în anul 
care a trecut nu a fost acordată 
atenția cuvenită pregătirii trăgă
toarelor noastre atît de apreciate 
la „europenele" din 1955. Nu ar fi 
cazul să ne gîndim de acum la 
participarea trăgătoarelor noastre 
la campionatele mondiale din 1958 
(Moscova) și chiar la J.O. din 
1960 de la Roma ?

străinătate. Costul informației res
pective este de 50 bani.
• Citiți „Agenda Pronosport 1957”. 

Din sumar: Schemele șl premiile 
concursurilor Pronosport; portrete de 
fotbaliști fruntași: Apolzan, Nicu- 
șor. Ciosescu, Filote, Peretz, Pets- 
chowskl, Szakacl, Vaczi, Ozon, Para- 
schiva. Avasillchloaie. Dr. Luca, We
ber; Sisteme de participare prezen
tate de mari premiați la Prono
sport; Dicționar Pronosport; Mic 
dicționar de fotbal; Clasamente; etc.

De vînzare la toate agențiile Pro
nosport.
• Iată cum arată prbgrăjnul con

cursului Pronosport nr, 5 (etapa din 
3 februarie 1957):

I. Roma-Genoa (camp. Italian).
II Atalanta-Napoli (camp, italian).
III. ------- -- - ■ ..............
IV.
V. 

llan).
VI. _ .. _____r_________
VII. Fiorer.tina-Udinese (camp. Ita

lian).
viii. sampdorla-Padova (camp. 

Italian). *
IX. St. Etienne-Sochaux (Cupa 

Franței).
X. Lens-Toulouse (Cupa Franței).
XI. Nancy-Rennes (Cupa Franței).
XII. Nîmes-Valănciennes (Cupa 

Franței).
MECIURI DE REZERVA

X. Strasbourg-Lille (Cupa Franței). 
B. Lyon-Nantes (Cupa Franței).

Juventus-Lazio (camp. Italian). 
Triestlna-Milan (camp, italian). 
Lanerossi-Palermo (camp. Ita-

Bologna-Torino (camp. Italian)



J ASPECTE ORGANIZATORICE DE LA ULTIMELE CONCURSURI DE SCHI

Unul dintre tinerii săritori care 
celei a campionului probei, C. Cră 
(Dinamo). lată-l intr-o frumoasă

Ol

ENERGIA D.G.S.M. A PR'MIT 
UN VALOROS LOT DE LUPTĂ

TORI
Cercetînd lista transferărilor Ia 

lupte se poate ușor constata că 
marea „beneficiară" a acestor ope
rațiuni este Energia D.G.S.M Pk>- 
ești. Formația ptoeșteană a primit 
un iot masiv și foarte valoros de 
luptători cu care va putea asalta 
chiar locul 1 al campionatului pe 
echioe. S-au transferat la Energia 
D.G.SM. următorii : C. Ojiierescu 
(de la Loc. Tim.), /. Cernea (de la 
Energia B. Mare). Gh Dumitru 
(de la Energia B. Mare). Gh. Po
pescu (de la Energia Hunedoara), 
V. bularca (de la Energia B. 

Ma>re), /. Wunderlich (de la FI. 
roșie Arad). N. Hassler (de la 
Progr. Buc.), T. Tarbă (de la 
C.C.A.). După cum se vede o ma
re parte din cei de mai sus sînt și 
componenți ai lotului republican. 
Dinamo București a primit cîțiva 
tineri foarte ’.atentați printre care: 
Gh. Popovic, (de la Loc Tim.), 
C. Hathozi (de la Voința Tg. Mu
reș) și ,V. Elefterie (de la Progr. 
Buc.) La C.C.A. s-a produs o 
„schimbare de gardă". Termințn- 
du-și serviciul militar, au plecat
T. Tarbă — de care am amintit 
— P. Aberman. Gh. Szabad (care 
trece la Energia B. Mare). P. S^n- 
da (se transferă la Energia O. 
Stalin). De asemenea au mai ce
rut transferarea de la C.C.A., D. 
Pîrvulescu și R. Făgărăș?nu care 
nu s-au „fixat" asupra noului colec
tiv. In schimb, vor activa ca „re
cruți" în rîndul formației militare 
■următorii : D. Grozaou, N. Pooe- 
scu 'de la Energia Reșița), V. 
Miciia, Gh. Boitoș. T. Vigh (de 
la Progr. Lugoj). /. Turcilef (de 
la Progr. Buc.), /. Keffer (de ia 
FI. roșie Arad). S-au mai înregis
trat și alte transferări de mai 
mică importanță,

DAREA DE SEAMA ANUALA
A COMISIEI DE TENIS DE

MASĂ BUCUREȘTI

Marți după amiază la’ ora 18. 
va avea loc le sediul Comitetului 
C.F.S. orășenesc București (str. 
V. Alecsandri nr. 6) darea de sea
mă anuală a comisiei orășenești 
de tenis de masă.

CROSUL 16 FEBRUARIE
Colectivul sportiv Locomotiva 

P.T.T. organizează mîine diminea
ță de la ora 9 tradiționalul cros 
închinat zilei de 16 februarie. în
trecerile se vor desfășura pe stadio
nul Locomotiva P.T.T. din șoseaua 
Mihai Bravu.

CONCURS DE SALA..
Sala Floreasca II din Capitală 

găzduiește astăzi și mîine primul 
concurs pe teren acoperit din a- 
cest an. Acest concurs are un ca
racter larg fiind deschis celor mai 
buni ableți juniori și junioare din 
întreaga țară. Concursul începe 
astăzi la ora 16 și mîine dimi
neață de la ora 10.

A ȘI .ALTUL, IN AER LIBER
Cei mai buni aruncători bucu- 

reșteni participă astăzi dimineață 
la' prima lor confruntare din a- 
cest an, dar nu în sală, ci în aer 
ltfeer. Concursul se desfășoară as
tăzi dimineață de la ora 10 
pe'-stadionul Progresul F. B. 

s-au impus aienfiei generale (și 
dun, în special) este Fhorea Voinea 
săritură dintr-un recent concurs.

(Foto I Gh. E pur ani
Primele concursuri de schi ale 

sezonului ne-au prilejuit sub aspect 
tehnic o serie de constatări îm
bucurătoare pe care le-am și con
semnat de altfel în cocoanele 
ziarului.

Din păcate, sub aspect organi
zatoric ele ne-au dezvăluit și 
numeroase lipsuri pe care de a- 
semenea le înserăm, fiind siguri 
că cei în drept vor lua măsurile 
de cuviință. Printre oei „năpăs- 
tuiți* s-au numărat de data aceas
ta arbitrii întrecerilor de schi. Ast
fel, sîntem informați că ia con
cursul de acum două săptămîni, 
dintr-o greșită înțelegere, asocia
ția Dinamo nu a plătit haremurile 
arbitrilor, cazarea și deplasarea la 
concursul de pe Postăva-

O săptămînă mai tirziu. arbitrii 
care au asigurat buna desfășura
re a Întrecerilor organizate de 
C.C.A- în Poiana Stalin nu au 
primit din partea „gazdelor" mîn- 
care. Sîntem de părere că asocia
țiile trebuie să-și schimbe atitudi
nea față de corpul de arbitri, de
oarece avem impresia că și aces
ta și-a schimbat-o în urma se
rioaselor critici la care l-am 
supus anul trecut.

• La Semenic, organizatorii 
primei etape a Cupei Tineretului 
au incasa! de la participanți sume 
diferite pentru masă: de la unii 22 
de iei, de la alții 42 de lei. Oamenii 
au plătit cit li s-a cerut pentru ca 
în fața farfuriilor și a tacimurilor 
să remarce că au de consumat 
exact același menu indiferent de 
„suculenta* diferență de preț...

• Tot cu prilejul întrecerilor de 
la Semenic am avut ocazia să re
marcăm (pentru a cita oară ?) 
indiferența asociației Locomotiva 
față de schiorii săi. Cu atit mai 
neplăcută ne apare această nepă
sare. cu cit era vorba aci de cei 
mai tineri și mai talentați schiori 
ai asociației, de la car® desigur 
conducătorii feroviari așteaptă 
rezultate bune in viitor. Echipa a 
sosit exact in ajunul cursei, nu a 
putut recunoaște pirtiile (nici 
cum să se și antreneze), iar în-

Anul trecut in sportul luptelor 
s-a desfășurat o activitate mai 
bogată ca orie iod. întreaga masă 
a practkanților acestui sport a 
fost angrenată în diferite compe
tiții și concursuri; sportivii frun
tași au luat parte la întrecerile cu 
caracter oficial, iar o parte dintre 
aceștia (un procent muU mai ri
dicat decît in anii trecuți) au 
format echipele reprezentative — 
de seniori și de tineret — de a- 
sociații și colective sportive, care 
au susținut o vie activitate inter
națională-

Campionatul republican pe e- 
chipe a format însă axul întregii 
activități, așa cum este firesc să 
fie și cum — de altfel — se întîm- 
plă și în celelalte sporturi. Această 
competiție și-a dovedit pe deplin 
utilitatea, în duda unor lipsuri 
și greutăți intîmpmate pe parcurs. 
S-au ridicat însă și unele obfecțî- 
uni în legătură cu existența cam
pionatului. obiecțiuni care țin mai 
mult de domeniul financiar. Obiec- 
țiunile au fost ridicate mai ales 
de acele colective și asodații care 
în genera! dau o foarte slabă a- 
tenție acestui sport, și căruia îi 
reproșează faptul că nu aduce ve
nituri. In general, observațiile s-au 
vădit a fi neconsistente, fiind ba
zate numai pe consideration] de 
ordin subiectiv.

înainte de a discuta unele as
pecte ale problemei est® interesant 
d® arătat că actuala formulă a 
campionaiului pe echipe (și mai 
ales ide:? organizării unei altfel 
de competiții) a fost apreciată și 
însușită de conducători ai diferi
telor formații străine care ne-au 

dată după probă a părăsit Se- 
menicul. Eforturile, să recunoaș
tem. sînt destul de mari și pentru 
sportivi mai virstnici, dar pentru 
cei tineri !

• Și in încheiere o veste orga
nizatorică i toate concursurile pro
gramate pentru zilele de 2 și 3 fe<* 
bruarie se vor desfășura la sfîrși- 
tul acestei luni, cel mai tîrziu, pe
1 februarie.

• Astăzi și mîine pe pîrtiile de 
la Postăvarii, Sinaia și Borșa vor 
avea loc întreceri la probele al
pine, fond și sărituri.

DIFICULTĂȚI IN ORGANIZAREA
CONCURSLRILOR DE SCHI

LA SEMENIC

De cîțiva ani. Semeni cui găzdu
iește iarna concursuri importante 
de schi, pirtiile de aci îiind deose
bit de propice pentru practicarea 
acestui sport.

La Semenic s-au antrenat cu cîți
va ani în urmă cei mai valoroși 
schiori ai Casei Centrale a Arma
tei. Tot aici au participat la cîteva 
concursuri de amploare „așii" 
schiului romînesc. La sfirșitul săp- 
tămînii trecute Semenîcul a găz
duit o nouă competiție de mare

C. Lnache (Energia) a ciștigal 
primele două probe de fond ale 

sezonului. Mîine va mai fi el 
victorios ?

vizitat țara- Intr-adevăr, formula 
ține seama de o serie întreagă da 
factori importanți pentru progresul 
acestui sport, de condițiile de des
fășurare ale diferitelor întreceri ’m- 
ternaționale etc-

Campionatul pe echip® în forma 
sa actuală (cu tur-retur) este o-., 
versiune a unei competiții care s-s 
desfășurat pînă acum cîțiva ani 
după un sistem asemănător actua
lului campionat d® calificare (cu 
etape de regiune, zonă, finală). 
S-a trecut în primul rînd la un

In preajma începerii campionaiultff 
de lupte pe echipe

campionat pe etape cu întîlniri 
bilaterale, iar în cei® din urmă 
la actuala formulă cu întîlniri pe 
grupe de cîte patru formații. Roa
dele campionatului pe echipe îrt 
actuala formulă nu au întîrziaf să 
se arate. însă este încă prematur 
să se spună că el și-a atins pe 
deplin menirea.

Ce s-a realizat ? O creștere sim
țitoare a numărului elementelor ti
nere solicitate de marea majoritate 
a echipelor participante la cam
pionat, ridicarea nivelului tehnic al 
competiției și în general al acestui 
soort, posibilitatea alcătuirii de 
reprezentative dintr-un lot mult 
mai numeros decît în trecut, men
ținerea sportivilor fruntași într-o 
activitate continuă și deci și posi
bilitatea selecționării lor în repre
zentative, după un minimum de 
pregătire comună, etc-

•nsf 

importanță pentru tinerii noștri 
schiori: prima etapă a concursului 
republican pe echipe „Cupa Tinere
tului".

Desigur că inițiativa forurilor 
competente de a organiza în acea
stă frumoasă regiune concursuri 
de schi cu caracter republican este 
bine venită deoarece evoluția celor 
mai buni schiori ai țării noastre 
constituie, nu numai un spectacol 
de calitate, dar și un minunat mij
loc propagandistic în rîndurile ti
neretului din Reșița și din împreju
rimi. Dar aceste concursuri — și 
în special cel de la sfirșitul săp- 
tămînii trecute — nu și-au atins 
în întregime scopul. Vă veți între
ba cu justificată nedumerire — cu
noscută fiind valoarea concurenți- 
lor și condițiile oferite de natură
— cum este posibil un astfel de 
lucru. Iată și răspunsul. In primul 
rînd numărul spectatorilor care au 
asistat la desfășurarea probelor a 
fost atît de mic cit degetele mîini- 
Ior_ Deci, caracterul propagandis
tic al competiției nu a fo6t atins 
cîtuși de puțin. De asemenea, 
condițiile de participare pe pirtiile 
Semenicului sînt deosebit de grele, 
pentru că pîrtiile nu sînt îngrijite. 
Astfel, deși zăpada depășea 60 
de cm.. în unele locuri buștenii sau 
brăduții — netăiați la timp — ie
șeau de sub zăpadă. Doar prin 
dibăcia organizatorilor și a marca
torilor de pîrtii, au putut fi evitate
— prin amenajarea porților — a- 
ceste primejdii ale traseului

Cazarea a constituit de asemenea 
un coșmar pentru concurenții care 
au participat la prima etapă a 
campionatului republican pe echipe 
„Cupa Tineretului". înainte de a 
explica această situație, trebuie să 
amintim că In Semenic sînt cabane 
suficient de spațioase care să poată 
găzdui în condiții normale, un nu
măr mult mai mare de schiori decît 
cel care a participat la competiția 
de la sfirșitul săptămînii trecute. 
Dar ele sînt murdare, cu geamu
rile sparte și tencuiala căzută, cu 
crăpături în ziduri, etc. In astfel 
de condiții. odihna concurenților 
devine problematică iar comporta
rea lor în concurs nesatisfăcătoare.

Dacă adăugăm la toate aceste 
neajunsuri și dificultatea drumului 
din Reșița pînă în Văliug și de 
aici — cu telefericul — pîna la 
Semenic. ne dăm seama de ce ne
mulțumirile tinerilor schiori par
ticipanți la prima etapă a concur
sului republican pe echipe „Cupa 
Tineretului", sînt pe deplin justi
ficate.

Iată de ce organizarea unui con
curs pe pîrtiile acestei frumoase — 
dar neîngrijite — stațiuni de iarnă 
este deosebit de grea și cere din 
cartea organizatorilor eforturi con
siderabile.

ION OPRESCU

Semnificativ este faptul că în 
special anul trecut, paralel cu ac
tivitatea foarte susținută a repre
zentativei noastre de seniori, ti
nerii luptători au susținut cu suc
ces unele întîlniri. De asemenea 
au evoluat în întreceri internațio
nale și formații selecționate de a- 
socîații și colectiv. In această pri
vință însă ne amintim că multă 
vreme chiar alcătuirea lotului re
prezentativ constituia o problemă 
foarte dificilă și eă indisponibilita
tea unui singur om era rezolvată 

cu greutate. Iată dar că datorită 
în mare parte campionatului pe 
echipe sîntem azi în măsură să 
desfășurăm o largă activitate in
ternațională și încă cu destul suc
ces.

Ne găsim astăzi' în preajma în
ceperii unei noi ediții a competiți
ei de care vorbim. Este cazul deci 
ca — amintind aspectele pozitive 
car® pledează pentru menținerea 
campionatului în actuala formulă 
— să scoatem la lumină și lipsu
rile care s-au manifestat în anul 
trecut. Iri primul rînd este vorba 
de lipsa de interes manifestată 
de unele asociații și colective față 
de secțiile lor, de lupte (Energia, 
Fi .roșie ș.a.) cărora nu le-au creat 
condițiil® pentru buna desfă
șurare a activității lor. Apoi (cu 
toată evidenta creștere a număru
lui elementelor) s-a vădit lipsa de

FEBRUARIE
PRIMELE JOCURI DE BAS

CHET, PRIMELE SURPRIZE...
Fără îndoială, citind rezultatele 

înregistrate miercuri în prima eta
pă a competiției masculine, iubi
torii de baschet s-au mirat. In
tr-adevăr, din laconicele rezultate 
s-a desprins în primul rînd o 
mare surpriză : Energia, recenta 
promovată în categoria A, a în
trecut rutinata formație Dinamo 
București, care a cîștigat de trei 
ori campionatul național. Care este 
cauza? Din primul moment trebuie 
să spunem că factorul hotărîtor al 
victoriei tinerei echipe a fost A. 
Nocacek, care s-a dovedit și de 
data asta un jucător de bază, o 
veritabilă speranță a echipei re
prezentative. El a fost secondat cu 
deosebit succes, atît în apărare cit 
și fa acțiunile ofensive de Tursu- 
gian și Mihăilescu. In schimb, Di
namo nu s-a dovedit a fi în ple
nitudinea posibilităților fizice și 
tehnice ale jucătorilor săi.

C.C.A. a întrecut, după un joc în 
care a avut multe emoții, pe 
Știința.

întrecerile continuă mîine (di
mineață și după-amiază) au jocuri 
masculine și feminine.

Ar fi de dorit ca organizatorii 
să dea mai multă atenție desfă
șurării jocurilor. Ne referim in 
special la frigul care a domnit 
miercuri în sala de la Giulești.

Întrecerile feminine, care au în
ceput joi după-amiază s-au soldat 
cu următoarei® rezultate: Progre
sul-Știința 48—44 (26—28), Lo-
comotiva-Fl- roșie 64—29 (30—11) 
Energia-Voința 57—38 (23—17).

★
După cum am anunțat, în com

petiția de șah pe echipe s-au ca
lificat pentru faza următoare E- 
nergia, Locomotiva și C. C. A. 
Aceste trei echipe urmează să 
dispute între ele un turneu, a că
rui primă rundă se va disputa în 
ziua de 2 februarie.

In .turneul individual s-a mai 
jucat ‘o rundă: a 5-a. Liderii con
cursului — Fischer și Cateli — 
au fost din nou învingători, în 
fața lui T. Dumitrescu și, respec
tiv, Iliescu. Cfte 4 puncte au deci 
Fischer și Cateli (o partidă mai 
mult jucată), ei fiind urmați de 
Sălăgeanu 3'/2, Ntcoară 2'/j (1), 
Teodorescu, Iacbitn și Rugină 2 
(1), Olteanu UJi, Iliescu 1 (1), 
etc.

D. Miniteann — corespondent 

preocupare pentru alcătuirea unor 
loturi puternice pe colectiv alcă
tuite din luptători de toate cate
goriile (și avînd, bineînțeles, rezer
vele necesare). Este semnificativ 
în aoeastă privință faptul că unele 
formații recurg în momente grele 
la „împrumuturi" de la colective 
mai mici (Energia Hunedoara). O 
lipsă puternic resimțită mai ales 
cînd se alcătuiesc formațiile națio
nale sau reprezentative este aceea 
a „greilor" și a luptătorilor de 
categorii mari- In această direcție 
trebuie să se dea o adevărată bă
tălie pentru descoperirea și creș
terea unor astfel de elemente. 
Foarte vizibil s-a manifestat lipsa 
de preocupare pentru' pregătirea 
generală a luptătorilor în colecti
ve.

Sportivii nu sînt pregătiți pentru 
X” învinge orice adversar nici din 
punct de vedere tehnic și nîci mo
ral. Se merge în foarte mult® ca
zuri la „ciupeală" de puncte. S-a 
vădit de asemenea faptul că mulți 
sportivi fruntași vin în loturi foar
te slab pregătiți de către colec
tive.

Fără îndoială mai sînt și alte 
aspecte negative care — împreu
nă cu cele semnalat® maî sus — 
trebuie lichidate, cu atît mai mult 
cu cit întrecerea devine (datorită 
structuralelor modificări regula
mentare) mai dificilă, cu atît mai 
mult cu cit ne așteaptă un sezon 
internațional foarte bogat, în care 
Jocurile sportive ale Festivalului 
de la Moscova constituie obiectivul 
central. Ca să nu mai vorbim că 
de pe acum trebuie să ne pregă- 
tim pentru Roma—,



Bogat program foternatiooa! al atlețiîor europeni
Amul acesta atleții europeni vor 

avea un bogat program internațio
nal. In programul Fedenațiel Inter
naționale de 'Atletism Amator 
(L.A.A.F.) sânt prevăzute nu mai 
puțin de 93 întîîniri inter-țări dintre 
care 52 Intre echipele masculine, 25 
între cele feminine și 16 între echi
pele de juniori. In afara acestor în- 
tîintri, vor mai avea loc 75 de con
cursuri internaționale care se vor 
desfășura în ciferite țări din Eu
ropa.

Cale.idarul internațional va fi inau
gurat în luna mai, ultimele între
ceri urmînd se desfășoare în oc
tombrie. in luna mai sînt prevă
zute doar două întîlniri. Programul 
*»ste din ce în ce mai bogat în lu
nile de vară pentru a culmina în 
septemb’rie cînd au loc cele mai 
multe întîlnîtri. Dintre cele mai im
portante spicuim următoarele:

Iunie: 16-17: Greci a-Ungari a (m); 
22-23: Romînia-Cehoslovacia (f); 29- 
30: Poionia-Cehoslovacia (m+f); Ro- 
mînia-PoIonia B (m+f). Iulie: 6-7: 
Ungaria-Polonia (m+f); Bulgaria-Un- 
garia (j); Grecia-Iugoslavia <j); 13-14:

• m orașul Cicihara din provincia 
Heilunțiaii a fost construit un stadion 
cu tribune avînd o capacitate de 
peste 20.000 locuri. Pe patinoarul *- 
menajat aici intre 4 și 7 februarie se 
vor desfășura campionatele de pati
naj viteză ale R.P. Chineze.
• Comisia de organizare a turneu

lui internațional de handbal redus 
dotat cu „Marele premiu al orașului 
Praga” a hotărît ca întrecerile să se 
desfășoare pe stadionul de iarnă di_i 
Praga în zilele de 2 și 3 februarie. 
La această competiție vor participa 
echipele orașelor Praga, Budapesta, 
echipa vestgermană Hassloch și for
mația suedeză Kristianstan.
• Echipa selecționată de handbal 

r dus a R. Cehoslovace a susținut 
zilele trecute la Copenhaga o întîl- 
nire Li compania reprezentativei Da
nemarcei. La capătul unui joc spec
taculos handbialiștii cehoslovaci au 
<•’.ținut victoria cu scorul de 23-19 
(12-4»

La 9 și 10 februarie vor avea 
loc Ia Varșovia concursuri atletice 
de sală cu caracter republican. La 
întreceri au fost invitați și cîțiva 
roncurenți din străinătate. Profitind 
de faptul că atletul american O’Co- 
nolly se va afla la Viena, organiza
torii l-au invitat și pe acesta. In ca
zul cînd Conolly va primi invitația, 

arîntrecerile la proba de ciocan 
urma să aibă loc în aer liber.

A fost fixat programai Jocurilor 
sportive prietenești 

de la Moscova
După cum se știe, Jocurile spor

tive prietenești de la Moscova 
vor avea loc între 30 iulie și 9 
august. Programul desfășurării 
competițiUor este următorul : A- 
TLETISM: 4—8 august GIM
NASTICA 1—4 august, ÎNOT ȘI 
SĂRITURI ARTISTICE: 31 iulie 
— 7 august, HALTERE: 2—5 
august, LUPTE LIBERE SI CLA
SICE 1—4 august, CICLISM: 1— 
5 august, TENIS DE MASA: 31 
iulie — 5 august, FOTBAL : 30
iulie — 9 august, RUGBI, VOLEI 
Șl BASCHET: 31 iulie — 9 au
gust.

aWPHSTO IHTEBHPTHIHfllft
CLASAMENTE... CLASAMENTE...

E lucru hotărît. Cel mai bun 
sportiv al anului 1956 a fost Vla
dimir Kuț > Așa indică rezultatele 
celor mai importante plebiscite 
organizate de presa sportivă de 
peste hotare, pentru desemnarea 
sportivilor' care s-au distins în 
sezonul trecut.

Am reprodus șl noi rezultatul 
transmis de agenția vest-germană 
,J nternationalles Sport-Korespon- 
denz-Sfuitgart care a consultat 
redacțiile a 20 de ziare sportive. 
Pe primele locuri s-au clasat după 
cum se Știe: 1. Vladimir Kuț 2. 
Tati Sailer 3- Bobby Morrow 4. 
Parry O’Brien 5. Loraine Crapp.

Un nou plebiscit vine să con
firme în întregime acest rezultat. 
Agenția americană „United Press'" 
a consultat 32 specialiști sportivi, 
din 13 țări, ajungînd la următoa
rea ordine: 1. Kuț 2 Sailer 3. 
Morrow 4- Crapp 5. Danielsen. In 
acest clasament lui O’Brien îi re
vine locul 9.

$i ziarul francez J-'Equipeu a 
organizat un plebiscit, iar învin
gătorul a fost toi excelentul atlet 
sovietic Vladimir Kuț- „L’EquiDe" 
U dă insă pe Morrow Pe locul 2, 
iar pe Sailer pe locul 4, al treilea 
fiind înotătorul australian Murray 
Rose, prezent de altfel și ui cele
lalte clasamente printre „primii 
sure"

In presa occidoitală s au făcut 
clasamente fi pe ramuri de spor-

Romînia-Polonia- 
21-15: Elveția-Un- 

Norvegia-Polonia

landei, R.F. Gez 
Italiei. InUmirea 
Bruxelles.

August: 17-18: 
Cehoslovacia O): 
gări a (m); 26-21:
<m); M-n: Anglia-U.R.S.S. (m+f) și 
Jocurile Balcanice cu participarea: 
Bulgariei, Iugoslaviei, Greciei, Ro- 
znînlei și Turciei.

Septembrie: 7-8: Cchoslovada-Un- 
garia (m-rf); Polonla-AngUa (m>; 

21-22: B-F. Germanâ-Cehoslovacia
(m+f>, Iugoslavia-Rominia (J) și 

Fraața-Ungaria-Italia (f); 25-26: An- 
gila-Poior.’a (m); 2»-»: Bulgaria-Po
lonia B (m —f); Polonia-Ungaria (j).

Octombrie: 4-5: Țările Balcanice- 
Tările Scandinave la Atena. S-S: Po- 
lonla-R.D. Germană (m-'f): 12-13:
Ungaria-B.F. Germană (m) ți Ceho- 
slovacia-R-D. Germană tm+f).

• La li februarie va avea loc la 
Dormund întîlnirea internațională 
de box dintre reprezentativele R.F. 
Genune Si Poloniei.

© Federația olandeză de fo*bal 
și-a fixai datele de desfășurare a 
jocurilor preliminarii pentru cam
pionatul mondial: la 20 martie la 
Rotterdam cu Luxemburg, ia 26 mai 
la Viena cu Austria, la 25 septem
brie la Amsterdam sau Rotterdam cu 
Austria iar 13 octombrie la Luxem
burg cu Luxemburg.

O Prima etapă a „Cupei Davis” 
la tenis se va desfășura pînă la 28 
aprilie, etapa doua pînă la 12 mai, 
etapa a treia pînă la 9 iunie. Semi
finalele și finalele zonei europene 
vor avea loc între 12-14 și respectiv 
întxE>26 fi 2* iulie.

Markovics, Vizvari, 
Domotor, Nemeth;,

Știri din sportul ungar
Ș l-a 2 februarie mai mulți spor

tivi de frunte maghiari vor participa 
la cancursul internațional de cros 
și gimnastică de la Varșovia.
• Ca președinte al Federației un

gare de fotbal a fost ales Bares San- 
cor, directorul general al agenției 
M.T.T„ iar ca secretar generai al fe
derației a fost ales Nagy Marcel.
• Federația maghiară de natație

și antrenorul federal Rajki Beta au 
alcătuit lotul maghiar de polo în 
vederea numeroaselor întîlniri inter
naționale din acest an. Din lotul re
prezentativ fac parte: Boros, Ban- 
hidl, Mayer, Hevesi, Gyarmatl, Ka- 
nizsa, Szivos,-------—----------
Kiss, VItaris, 
Dancsa.
• La 9 și 10 

la Milano un 
de tenis de masă, la care, B.P. Un
gară va fi reprezentată de Gyetval, 
Peterfi, Berczik și Ilona Kerekes.
• La campionatele mondiale de te

nis de masă de la Stockholm, R.P. 
Ungară va avea următorii reprezen
tanți: Sido, FSldi, Gyetvai, Berczik, 
Peterfi, BuMonyl (bărbați) Kerekes, 
Koczian, Mosoczl și Mate (femei).
• Selecționata de tenis a orașului 

Varșovia a întrecut reprezentativa 
orașului Budapesta cu 6-3. In ultima 
zi, Piatek l-a învins pe Katona iar 
Skoneckl pe Asboth.
• In februarie, lotul de lupte li

bere și clasice va întreprinde un 
turneu în Finlanda, după care, lup
tătorii maghiari se vor antrena în
comun în R.P. Polonă cu luptătorii 

polonezi.

februarie va avea loc 
concurs internațional

turi. Unul dintre acestea, organi
zat de „Fra.ice-FootbalT‘, a avut 
de scop să stabilească pe cei mai 
ouni fotbaliști ai anului. Rezulta
tul poate fi considerat o surpriză, 
deoarece pe primul loc se clasează 
„bătrlnul“ Stanley Matthews, cel 
care la 42 ani mai face parte din 
echipa Angliei. Deși Matthews 
continuă să se bucure de o apre
ciere bine meritată din partea 
spectatorilor de fotbal, este de 
presupus că succesul său plebisci
tar se datorează mai mult perfor
manței de... longevitate fotbalis
tică. Cu titlu de informație dăm pe

Republica India a im inii șapte ani
In zbuciumata istorie a marelui popor indian, ziua de 26 ia

nuarie va rămîne memorabilă. In interval de numai două decenii 
această dată a coincis cu evenimente de mare însemnătate, veri

tabile cotituri în viață celor peste 400 milioane de oameni din uriașa 
peninsulă asiatică.

La 26 ianuarie 1930 din inițiativa Congresului National In
dian. s-a dat citire declarației de luptă pentru independenta națională, 
declarație care a constituit semnalul marilor mișcări pentru liber
tate ce au urmat. Dar abia 20 de ani mai tîrziu, în aceeași zi de 
26 ianuarie, poporul a putut sărbători, odată cu adoptarea consti
tuției, proclamarea Republicii India ca stat suveran și indepen
dent, a putut să-și vadă încununate de succes eforturile luptei de 

secole pentru scuturarea jugului colonialist englez.
Au trecut de la această dată șapte ani și fiecare om din India 

a fost martorul importantelor realizări pe tărim economic, cultu
ral, social, obținute de Republica lor. Pași considerabili înainte a 
făcut în această perioadă și mișcarea sportivă, atît sub 
succeselor in competijii, cit și a 
internaționale.

Iată mai jos cîteva spicuiri 
Indiei.

• IN CADRUL celui de al II- 
lea plan cincinal au fost alocate 
dezvoltării sportului în tară fon
duri în valoare de 1 milion și ju
mătate lire. Majoritatea acestor 
fonduri vor fi folosite pentru con
strucții și amenajări de baze spor
tive. In școli, se vor introduce ore 
obligatorii de educație fizică, iar 
campionatele republicane se vor 
desfășura cu regularitate la toate 
disciplinele.

• PINA nu de mult. India nu 
se putea lăuda cu jucători buni de 
tenis. Acest sport era de altfel a- 
panajul oamenilor avuti. După eli
berarea Indiei, multe s-au schim
bat și „sportul alb“ a devenit ac
cesibil maselor largi. Primele suc
cese internaționale av fost obți
nute de jucătorii Ramanathan 
Krișnan și Nareș Kumar. Krișnan. 
după victoriile obfinute în cadrul 
turneelor desfășurate în Ceylon și

atenfia specialiș- 
turneului de la 
mare succes 1-a 
trecut învingîn- 
în turneul de la

Japonia, a atras 
tilor cu prilejul 
Sidney. Cel mai 
înregistrat anul 
du-1 pe Drobny 
Wimbledon.

In momentul de fată se înfiin
țează în India centre sportive pen
tru tenis, conduse de cei mai buni 
jucători, astfel că în scurt timp

Hotelul „Taj Mahal" din Bombay, care a găzduit delegația sportiv 
vilor romîni Ia I. O,, în timpul esc alei în marele oraș indian.

Taimanov, Bronstein și Xeres, învinși 
ale campionatului de șah al

in primele runde 
U.R.S.S.

Cu 22 de participant! finala din 
acest an a campionatului de șah 
al Li.R.S.S. se prezintă ca un veri
tabil ^maraton”, fiind de altfel cea 
mai lungă din istoria popularei 
competijii. Spre bucuria firească 
a spectatorilor care de data aceas-i 
ta vor putea urmări țn eleganta 
sală a Palatului feroviarilor din 
Moscova 21 de runde în loc de 17 
sau 19 cite număra în alji 
trecerea.

Dar aceasta nu a fost 
satisfacție a celor care zi 
iau loc în fotoliile de pluș 
la de joc. Remarcabil este 
Ies faptul că deși distanța 

ani In-

singura 
de zi 
din sa- 
mai a- 
pe care

următorii clasați ai concursului 
revistei franceze: Di Stefano (Spa
nia), Kopa (Franța-Spania), Pus
kas (Ungaria), Iașin (U.R.S.S), 
Și aci prestigiul pare să fi cîn- 
tărit uneori mai mult decît forma 
reală în ultimul sezon, mai ales 
în ceea ce privește pe Raymond 
Kopa, care a fost mereu notat ca 
fiind sub valoarea sa obișnuită în 
meciurile susținute în rtndurUe 
noii sale echipe; Real Madrid

CANGURII SINT DE FAPT 
TAURI...

La această concluzie: bizară a- 
junge cronicarul rubricii de rug- 
bi XIII din „L'Equipe" comentind 
turcie ul in Franj a al reprezentati
vei Australiei, încheiat recent cu 
o serie de victorii ale rugbiștilor

aspectul 
lărgirii necontenite a legăturilor 

din actualitățile sportive 

se vor ridica 
tinere care să 
tenisul indian 
ternationale.

Localitatea 

ale

cadre 
cinste

cu siguranță 
reprezinte cu 

competițiile in-în

Sahazanpur a

extrem de

se dispută titlul este apreciabilă, 
lupta a început încă din prima 
rundă deosebit, de aprigă. Tînăra 
generație, reprezentată copios în 
finală, a arătat că este extrem de 
combativă. Și, acestei combativi
tăți, i-au căzut victimă mulți din 
favoriții campionatului. Rar s-a 
mai întîmplat în trecutele întreceri 
ca un jucător de talia campionu
lui U.R.S.S. M. Taimanov să acu
muleze doar ’/2 punct jn primele 
trei runde, iar mari maeștri ca 
Bronstein și Keres cîte un punct.

Revelația campionatului a fost 
fără îndoială tînărul M. Tal care 
în două partide spectaculoase a 

iar mari maeștri ca

campionatului a fost

veniți de la antipozi- Nu știm 
dacă faptul acesta din urmă o. 
tndirjit pe cronicarul francez, cert 
este că el se exprimă cu foarte 
multă violență la adresa oaspeți
lor. Se pare că australienii au a- 
dus cu sine de acasă un bagaj 
important de practici dure, nemai
văzute pe terenurile europene. Jo
cul australienilor este calificat 
drept o „barbarie nemaipomenită" 
un „neo-rugbi... primitiv", iar tit
lul însuși proclamă: „Australi&iii 
au arătat.-, ce nu trebuie făcut în 
rugbi".

lată deci că ceea ce promitea a 
fi o frumoasă sărbătoare sportivă 
s-a transformat intr-o... bătaie in 
toată legea. Ne referim la meciul 
Australia — XIII Catalan, desfă
șurat la Perpignan, un coitru cu 
tradiție în rugbiul francez- Meciul 
fusese precedat de un frumos fes
tival de dansuri folklorice, iar lo
vitura de începere a fost dată 
(simbolic) de campionul olimpic 
Christian d’Oriola. Ceea ce a ur
mat pe teren nu arăta însă de loc 
a fi o manifestație de prietenie. 
Lovituri de pumn împărțite cu„. 
dărnicie, tricouri rupte, nenumă
rate faulturi, eliminări de pe te
ren și foarte multe lovituri de Pe
deapsă care n-au avut însă darul 
să tempereze pe infractori, în 
mare mațaritate din rîndurile oas
peților...

Concluzia cronicarului din ..L’ 
Equtpe": „Porecla de „canguri* 
care se dă obișnuit australienilor 
nu este valabilă in cazul de față. 
Cangurul este un animal elegant 
și grațios. Rugbișiilor australieni 
li- s-ar potrivi mai bine supra-nu- 
mele de... tauri"t 

■i*

găzduit recent campionatul de te
nis de masă al Indiei. La întreceri 
au participat 21 echipe masculi
ne, 13 echipe feminine și 1J9?? ju
niori. Proba de simplu bârfiși a 
revenit jucătorului Diwan în vîr« 
stă de numai 16 ani. Favoritii pro
bei. Vyas (care anul trecut i-a în
vins pe jucătorii maghiari Sido și 
Koczian) și Tackersy (învingăto
rul lui Bergman) s-au clasat pe 
locurile următoare. Din rîndul ju
niorilor s-a făcut remarcat Vere, 
un autentic talent.

Reprezentativa de tenis de ma
să a Indiei este antrenată în pre
zent de cehoslovacul Andreadis, 
pregătindu-se să ia parte la apro
piatele campionate ale Asiei de la 
Manilla.

• Echipa de hochei pe iarbă a 
Indiei este cea mai puternică din 
lume. De mulți ani ea define su
premația în toate întrecerile inter
naționale, iar din anul 1928 ocupă 
invariabil primul loc la Jocurile 
Olimpice.

tăcut consecutiv „K.O.”- pe Tataia- 
nov și Bronstein. De remarcat că 
în ambele întîlniri juniorul esto- 
nian a atacat dezlănțuit împotriva 
unor jucători cunoscuți ei înșiși 
ca mari specialiști ai atacului. E- 
xemplul său l-a’ urmat Furman 
care l-a pus „cu umerii pe pă- 
mînt” pe dîrzul Petrosian și Kla- 
man care deși debutant în finală 
l-a învms pe campionul mondial 
al juniorilor Boris Spasski. Aces
ta, s-a... răzbunat țn runda urmă
toare obținînd la Keres o victorie 
de mare prestigiu.

Alți doi pretendenți la titlu, Pe
trosian și Boleslavsti luptă din 

^greu, reușind pînă acum doar 50 
fa sută din punctele posibile și 
rămînînd deja la l'/2 p. de lider.

Firește că trei runde nu sînt în 
măsură să facă o separație con
cludentă între participanți. Învin
șii de acum, Bronstein, Keres, Tai
manov, Petrosian, sînt vestiți pen-: 
tru puterea lor de luptă și își vor 
încorda desigur forțele pentru ă 
reface terenul. înainte mai sînt 18 
runde, un întreg turneu. Totuși, 
startul competiției a arătat că șa
hul sovietic are rezerve de nădej
de în rîndul tineretului,. rezerve 

/(/care pot lua locul vechilor maeș-- 
wtri și duce mai departe cu succes 
Aî faima de invincibilitate a școlii 
/«șahiste sovietice.

REZULTATE TEHNICE

M Runda a IlI-al Gurghenidze— 
BMikenas 0—1 | Hohnov—Nejmet- 
w dinov ‘/2—’/z î Aronson—Bannik' 
BV2—V? ! Klaman—Furman ’/2—i 
<>/, • Tarasov—Antoșin 'h—*/2.

Partide întrerupte: Klaman-^
a Spasski 1—Oj Aronin—Antoșin 
W'/2—'/i (runda I)? Bannik—Toluș’ 
■ V’—V2Î Spasski—Keres 1—01 
I •Furman—Stolear 1—0; Antoșin—■

Gurghenidze 1—0 (runda a Il-a) f 
Petrosian—Taimanov 1—0; Keres— 
Hasin %—< Tal—Bronstein'

1—0: Boleslavski—Stolear '/2—’/2' 
(runda a III-a). Au rămas" neter-i 
minate partidele Aronin—Spasski 
și Toluș—Korcinoi din 
III-a.

In clasament conduce 
pet urmat de Furman 
Klaman. Nejmetdinm și 
cu 2 pct.

runda 8

Tal cu 3 
cu 2V„

Anioșin



ECHIPE — VICTORIOȘI IN A IV-a EDIȚIE 
A „TORULUI CICLIST AL EGIPTULUI”

S-AU TRAS LA SORTI 
MECIURILE 

PENTRU CUPA DAVIS

Azî la Izmir
C. C. A. susține primul meci 

al turneului în Turcia
Cairo 24 (Agerpres). După o zi 

de repaus .turul ciclist al Egiptu
lui a continuat joi cu desfășurarea 
etapei a XI, pe șoseaua asfaltată 
dintre orașele Ismafiia și Suez 
(100 km.). Deși scurtă, această 
etapă a fost presărată cu nume
roase acțiuni interesante, inițiate 
de cicliștii bulgari, care au luptat 
cu hotărîre pentru a-și consolida 
poziția de fruntași ai clasament»-: 
lui.

Cu 30 de km. înainte de sosire 
—după ce avuseseră loc mai multe 
tentative de „evadare" nereușite 
— s-au desprins din pluton cicli
știi bulgari Nencio Hristov și Sto- 
ian Gheorghiev, romînul Aurel 
Șeiaru, polonezul Bedinski și ger
manul Henning. Acest mic plu
ton. condus energic de Hristov și 
A- Șeiaru, și-a creat, pînă la Suez, 
un avans de aproape 3 minute. La 
sprintul final. Henning a reușit să 
cîștige etapa, întrec! nd cu o lun
gime de bicicletă pe reprezentan
tul nostru.

Clasamentul etapei: 1. Henning 
(R.D.G); 2h 47’19"; 2. A. Șeiaru

(R.P.R.); 3. Bedinski (RP P.); 
4. Hristov (R.P.B), toți același 
timp cu cîștigătorul.

In clasamentul general indivi
dual, pe primul loc se află Wer
ner Malitz (R.D.G ) — 35h 44’50”, 
urmat de Gheorghiev (R.P.B.) la 
47” și Kotev (R.P.B.) la 1’20”. 
Pe echipe, formația bulgară conti
nuă să fie prima avînd un avans 
de 4’42" față de R. D. Germană 
și 6’38” față de R. P. Polonă. E- 
chipa R.P.R. ocupă locul 4.

★

ale
Propuneri și hotăriri

Consiliului administrativ

al Federației Internationale 
de Volei

Ieri a luat sfîrșit cel de al IV- 
lea tur ciclist al Egiptului. In ul
tima etapă, a 12-a, desfășurată pe 
șoseaua care leagă orașul Suez de 
capitala țării, victoria a revenit la 
sprint germanului Horst Tueller, 
care a parcurs 135 km. în 3h36:55. 
In același timp cu el au sosit Ha
gen, Mahomed ben Taher, Malitz 
și Henning. Cicliștii germani au 
dominat categoric etapa, iar Ma
litz a reușit să păstreze tricoul 
galben și să obțină astfel o fru
moasă victorie în cea de a IV-a 
ediție a tradiționalei întreceri „Tu
rul ciclist al Egiptului"

Echipa R.P. Bulgaria a realizat 
de asemenea o performanță remar
cabilă, repurtînd a treia victorie 
consecutivă în clasamentul pe țări.

cacrui lucrărilox* Consiliului <feIn ______ _ _
administrație al Federației Internațio
nale de Volei, ținute de curînd la Pa
ris au fost luate o serie de importante 
hotăriri. Așa, die pilc'ă, a fost sta
bilită data disputării campionatelor 
mondiale universitare de Ia Paris: 
1—8 septembrie 1957. De asemenea s-a 
stabilit ca tot în luna septembrie să 
se dispute la Sofia turneul Comite
tului Olimpic Internațional, iar în 
luna decembrie să se țină la Mos
cova Congresul Federației Internațio
nale de Volei.

Au fost discutate și propuneri în 
legătură cu modificările regulamentu
lui de joc. Astfel, s-a propus scurta
rea timpului de ocihnă de la un mi
nut la 30 de secunde, acordarea -«pi 
singur taimaut în cursvl unul set, 
schimbarea a maximum patru ju
cători. Hotăririle asupra acestor pro
puneri vor fi luate tn cadrul Con
gresului de la . oseova.

In ceea ce privește întrecerile in
ternaționale ele reprezentativelor 
noastre, echipele Franței, — care tre
buiau să joace în luna martie la 
București. — au anunțat că nu pot 
Saoe deplasarea. Probabil câ absența 
echipelor Franței va fi suplinită de 
’•izlta reprezentativelor R.P. Un

gare.

Clasamentul general individual: 
1. Werner Malitz (R.D.G.) 39h 

21:45; 2. Tueller (R.D.G.) 39h
22:16: 3. Gheorghiev (R.P. Bulga
ria) 391122:30; 4. Paradowski (R.P. 
Polonă) 39h22:32; 5. Koțev (R.P. 
Bulgaria) 39h23:05. Deoarece a- 
gențiile de presă nu au comunicat 
întreg clasamentul individual nu 
cunoaștem locurile ocupate de ci
cliștii romîni.

Clasament pe echipe: 1. R.P 
Bulgaria 118h03:33; 2. R.D. Ger- 

- mană 118h08:15; 3. R.P. Polonă 
118h:10:ll; 4. R.P.R. Il8h41:19; 
5. Maroc ll9h07:09; 6. Tunisia; 7. 
Egipt; 8. Siria.

NOTA REDACȚIEI: Cu toate 
strădaniile noastre n-ain putut ob
ține de la agențiile de presă și de 
ia ziarele străine cu care am in
trat in legătură, nici o informație 
cu privire la inexplicabila compor
tare a cicliștilor noștri in ultima 
parte a Turului Egiptului. De a- 
ceea sîntetn în situația de a pu
blica acest clasament, fără comen
tarii.

Sportivi unguri refugiați, 
vor $ă se întoarcă in patrie 
NEW YORK (Agerpres). — In 

presa americană apar știrH^pe d»'u 
vedesc că un număr tot "mai maze-ș 
de refugiați unguri, care au emi- 
grat rîn S.U.A. vor să se .întoarcă 
în patrie. Ziarul „NEW YORK 
WORLD TELEGRAMM AND 
SUN" a anunțat că, cîțiva membri 
ai echipai olimpice ungare de poio ■ 
pe apă. care influențați de propa- , 
«jarda dușmănoasă au refuzat să 
se întoarcă în Ungaria și au plecat 
în Statele, Unite „sînt dezamăgiți 
de viățafdin America și vor să se- 
întoarcăJn patrie". Refugiatul un—‘ 
gur Lâszlo Uniavi. participant la 
jocurile olimpice din 1952 a încer
cat să se sinucidă. In spital el a 
declarat că tiu vrea să rămînă în 
S.U.A., ci dorește să se întoarcă 
în Ungaria.

— Tenismanii romini 
vor juca împotriva 
echipei Austriei —

La Melbourne, în timpul desfă
șurării campionatelor internațio
nale de tenis ale Australiei, a avut 
loc tragerea la sorți a viitoarelor 
întilniri în cadrul Cupei Davis 
(zona europeană). Echipa Romîniei 
a fost programată să joace cu re
prezentativa Austriei. învingătoa- 
rea urmînd să întîlhească formația 
Suediei. Iată celelalte meciuri, în 
paranteză fiind țările calificate di
rect în turul doi: Mexic — Iugo
slavia (Germania), Ungaria — Ir
landa (Belgia), Noua Zeelandă — 
Liban (Anglia), Cehoslovacia — 
Elveția (Franța), Africa de sud — 
Spania (Danemarca), Polonia — 
Luxemburg (Chile). Finlanda — 
Norvegia (Italia). In total, 24 țări 
iau parte la întrecerile contînd 
pentru zona europeană. Invingătoa- 
rea acestei zone va disputa semi
finala cu cîștigătoarea meciului 
,dintre campioana zonei americane 
și cea a zonei orientale. Australia, 
deținătoarea Cupei Davis, intră di
rect în finală, care se va disputa 
la Melbourne, in decembrie.

I 
î i

Din cacza temperaturii î 
ridicate de ieri, gheata de 1 
pe terenurile centrului le . 
antrenament nr. 2 din Ca- ( 
pitalâ s-a topit, motiv per.- ț 
tru care meciurile de ho- j 
chei au fost aminate-

Ne-nirebau mai multi aseară ■ i
— Cum. s-a aminat? Se poate? |
— Sigur! Din toți hocheiștii | 
Unul nu sita., să-înoate! 

  b_lJ
RECOLTA MIERCUREA

(urmare din pag. 1) 
a lovit pucul defectuos, arun-el a lovit pucul defectuos, arun- 

cîndu-1 4n fața porții de unde To- 
rok I (pe care nu-i marca nimeni) 
a înscris punctul egalizator. In 
continuarea reprizei, partida are 
un aspect egal. Recolta presează 
mai mult, iar Știința contraatacă, 
mai ales prin Tacaci II. Două 
mari ocazii de got sînt ratate de 
Tacaci II (Știința) și Balint (Re
colta).

In repriza secundă, gheața este 
și mai proastă. Alunecarei pucu
lui este influențată de stratul gros 
de gheață tăiată de patine și de 
neregularitățile terenului. Cor.se - 
cințâ directă: jocul devineI

Tacaci // (Știința Cluj) înscrie primul gal al meciului de joi seara 
(Foto : L. Tibor)

PROGRAMUL SFERTURILOR DE 
FINALA IN „CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI”

Pînă la 1 martie urmează să se des
fășoare toate Jocurile (tur și retur) 
din cadrul „Cupei Campionilor euro
peni ”. Pînă -acum s-a desfășurat un 
singur meci: Atletico Bilbao — Manr 
chester United 5-3.

Tată prdgramui jocurilor: ia 6 sau 
13 februarie ia Florența: Fiorentina- 
Grasshopers, la 7 sau 14 februarie Ia 
Ziirich meciul revanșă, la 6 februa
rie la Manchester, meciul revanșă 
dintre Manchester United și Atletico 
Bilbao, iar meciul dintre Steaua ro
șie Belgrad și TDNA va avea loc 
Xa 17 și 24 februarie la Belgrad și 
respectiv la Sofia. Nu se știe încă 
precis data desfășurării jocurilor 
Nice — Real Madrid.

PREGĂTIRI PENTRU 
CAMPIONATUL MONDIAL

Deși echipa R.F, Germane nu par
ticipă în preliminariile campLonatu-

Iui mondial din 1956 (ea calilicîn- 
<Tu-se direct, fiind cîștigătoarea ulti
mei ediții), antrenorul federal Josef 
Herberger a alcătuit un lot format 
din 46 jucători, care își vor începe 
pregătirile încă în acest an. 
Intre 18 februarie și 2 martie va 
avea loc la Duisburg-Wedau un. can
tonament unde se vor preda o serie 
de noțiuni tehnice, după care jucă
torii se vor înapoia la cluburile lor 
unde vor fi ținuți sub observație. De 
remarcat că din acest lot lipsesc 
frații Walter, Lieb rich, Posipal, Rahn 
și ceihalți care au jucat în 1954 în 
Elveția. Singurul jucător din echipa 
campioană mondială care a rămas 
în actualul lot este Eckel. Aiu fost 
introduse elemente tinere dintre caro 
se remarcă Schmidt, Waldner, Voll- 
mar, etc.

DE

• Echipa 
in actualul 
nume de Slavia Fraga.

PRETUTINDENI

Dynamo Fraga va Juca 
campionat sub vechiul

<$ Anul trecut echipele cehoslovace 
au avut o rodnică activitate. Din 
cele 116 meciuri internaționale susți
nute, fotbaliștii din echipele <Se club x 
din R. cehoslovacă au ciștigat 63. au' 
terminat la egalitate 18 și au pier
dut 35. Golaverajul a fost de_ partea 
echipelor cehoslovace: 
mai multe jocuri le-a 
van Bratislava.
• Joi reprezentativa _ _

cat la Napoli unde a terminat la ega
litate 2-2 (1-2) cu echipa locală.
Punctele au fost marcate de Vicinio 
(min. 15) și Betrani (mln. 28) pentru 
Napoli și Hugi II (min. 3) și Ztir- 
muhle (mln. 83) pentru elvețieni. In 
repriza a doua elvețianul Mayer a 
ratat un penalti.

• Cunoscuta echipă cehoslovacă de 
fotbal Spartak Fraga Sokolovo a fost 
invitată să întreprindă un turneu 
în Anglia. Invitaiția a fost acceptată 
astfel că fotbaliștii cehoslovaci au 
început de acum pregătirile. Ei vor 
susține în Anglia două întîlnlri, la 18 
martie cu Chelsea și la 20 martie 
cu Westham United.

297-179. Cele 
susținut Slo-

Elveției a ju-

Astăzi, la Izmir, echipa C.C.A. își începe turneul de patru me
ciuri în Turcia. Ea va întîlni în primul joc o formație locală, al 
cărei nume nu a fost comunicat de organizatorii turneului, 
după toate probabilitățile va cuprinde jucători dintre cei mai 
din Izmir. Adversarul ne este aproape necunoscut Singurele 
cii asupra valorii fotbaliștilor din Izmir ne sînt furnizate de 
rele maghiare în timpul turneului întreprins de selecționata 
șului Budapesta în Turcia (în februarie 1956) Ele însă nu

dar 
buni 
indi- 
zia- 
ora- 
sînt 

suficient de edificatoare. In astfel de condițiuni (adversar necu
noscut, deplasare lungă), meciul se anunță dificil pentru echipa 
noastră, mat ales că ea aplecat chiar în ajunul partidei de azi. fapt 
care va fi resimțit în comportare. Cum și cu ocazia turneului din 
Grecia lucrurile s-au petrecut aproape la fel, este necesar ca pe 
viitor forul de specialitate să ia toate măsurile nentru ca ple
cările peste hotare să aibă loc în -timp util, evitîndu-se astfel ur
mările în comportarea jucătorilor noștri.

Delegația noastră a părăsit țara în cursul dimineții de ieri cu 
avionul pe ruta București — Ankara — Izmir. Au făcut deplasarea 
următorii jucători: Toma și Dungu (portari), Zavoda II. Brînzei, 
Neacșu și Ivănescu (fundași). Onisie, Bone și Bodo (mijlocași), 
Cacoveanu, ~ 
Georgescu 

înainte 
deloc ușor 
la Izmir și 
însă, dorim să 
cind cunoscut fotbalul nostru și în partea asiatică

Constantin. Alexandrescu, Zavoda I, Tătarii, Ozon și 
(înaintași). Antrenor: Gh. Popescu.
de plecare, Zavoda I ne mărturisea: ..Turneul nu este 
fiindcă cunoaștem prea puțin despre fotbalul practicat 
Ankara și ne așteptăm la replici viguroase. Oricum 

lăsăm aceeași impresie bună ca în Grecia, fă- 
___ _______ _____2_2__ ’ . . ’"Ta Turciei. O 
dorință personala și poate chiar a întregului atac: să marcăm cit 
mai multe goluri, măcar pe jumătate din cite ocazii am avut în 
Grecia..."

Și acum, cîteva date privind fotbalul din Izmir și Ankara. 
După jocul Budapesta — Izmir, formația turcă s-a bucurat de ur
mătoarea apreciere: „Echipa turcească a jucat cu un elan uriaș și 
a luptat cu o forță deosebită în timpul celor 90 de minute de joc. 
In privința jocului de ansamblu trebuie să spunem că a fost de 
multe ori lipsit de continuitate... Din linia de atac s-a evidențiat 
in mod special aripa stingă care a inițiat multe acțiuni pericu
loase". Dut>â al doilea joc Budapesta — Izmir: „Selecționata lz- 
minilni a fost întărită cu jucători din Istanbul...”. In sfîrșit, după 
meciul Budapesta — Ankara: „Jucătorii selecționatei Ankara au 
luptat cu mult suflet și au reușit de multe ori să oprească atacu
rile maghiare— Ei s-au dovedit adversari egaii în jocul de cîmp”.

O completare: jocurile următoare ale echipei C.C.A. vor avea 
loc duminică 27 ianuarie la Izmir, 2 și 3 februarie la Ankara.

lent, mai comuz. In mm. 30. Fen- 
ke 11 (R) ratează, trăgînd alături, 
deși era singur în fața porții. Cu 
toate câ în această repriza Re
colta rătnîne de două ori cu 
om în minus, reușește totuși

un 
__ __  , să 
facă față atacurilor (mai insisten
te acum, dar tot ncc-ganizate) ale 
Științei.

Curățirea gheț.i în 
dinaintea ultknei reprize 
vut un efect favorabil
tru calitatea jocului și 
minant pentru victoria
din Miercurea C4uc. S-a putut pa
tina mai bine, s-a putut controla 
pucul și deci s-au întreprins ac
țiuni mai clare. Inițiativa a tre
cut si mai mult de partea Recoltei. 
Ea înscrie — în min. 48 — golul 
victoriei prin Torok I care se afla 
— ca întc‘deaunia — la „post". 
In țața porții. Meciul părea jucat! 
Mai ales că hocheiștii Științei în
cepuseră sâ dea semne de obosea
lă. Dominarea Recoltei se accen
tuează, se ivesc noi ocazii ne gol, 
totuși virtualii campioni nu sînt 
scutif de emoții. Rămași din nou 
pentru 2 minute cu un om mai .pu
țin, ei au de făcut față cîtorva a- 
tacuri periculoase. La unul 
acestea. V. Covaci ratează 
rea.

Deși a fost obținută cu 
emoții, victoria Recoltei - 
«in arătam și mai înainte — este' 
pe deplin meritată. Ea confirmă- 
buna pregătire și omogenitatea a- 
cestei echipe, fruntașă de necon
testat pînă acum în campionatul 
din acest an. In meciul de joi. din 
formația Recoltei am remarcat pe 
FerenczL Torok I. Fenke I. Fodor 

■'și Lako. Din formația studenților 
am reținut în primul rînd pe To- 
mor, apoi pe Naghi și pe Tacaci 
Tf.tultimul o adevărată revelație ă 

’sezonului. O mențiune nentru por-

IN LOC DE

pauza 
s a-
pen - 

deter - 
echipei

taru; Stane care și-a răscumpă
rat greșeala de la primul gol, prin 
numeroase intervenții curajoase și 
oportune. Au arbitrat corect Al. 
Teodorescu și I. Florescu.

In primul meci al serii, C.C.A.: 
și-a as'gurat victoria în prima re'< 
priză a întîlnirii cu Progresul 
Gheorghieni. Scor: 10-4 (5-0, 3-3,’ 
2-1). După o repriză în care Pro
gresul a jucat foarte modest, era 
normal ca C.C.A. să conducă la 
scor, și putea fi chiar mai mult de 
5-0... După pauză, mai curajoși în 
atac tinerii jucători din Gheorghieni 
au „contrat" eficace pe actualii 
campioni, cu care au făcut o repri-t 
ză egală. Ultima parte a. întîlni.rii> 
n-a mai interesat decît ca chestiune 
de gc-Iaveraj... Și, 
viață. C.C.A.

totuș:

dintre 
egala-

multe
- așa

în această pri- 
net dezavantajată 

de starea gheții, n-a mai putut 
reedita scorul din prima repriză. 
Au marcat pentru C.C.A.: Petetl 
(3), Dlugoș (2), Czaka (2), io-. 
nescu, Măzgăreanu, Ganga iac 
pentru Progresul Almasi II, Le? 
ream, Balla și Dobriban. Au arbi-: 
trat L. Țopa și L. Sîngeorzan.

★
In urma acestor rezultate, clasa

mentul turneului final al campio
natului republican 
gheață arată astfel:
1. Recolta M. Ciuc
2. ’’C.C.A. 
S.*știtnța Cluj
4. Progresul Gheorgh.

• Meciurile care urmau să se 
dispute aseară au fost aminate 
pentru astă seară. Ele vor avea loc 
după următorul program: ora 
19,30 Recolta — Progresul, ora 
21,30: C.CA—Știința Cluj.

• Un val de căldură a făcut 
impracticabil și patinoarul de lat- 
Sighișoara, așa că și meciurile tur
neului pentru locurile 5—8 au fost

de hochei pe

4 4 0 0 14: 5 8 
4 2 1 1 26:11 •
4 1 1 2 12: 9 8
4 0 0 4 7:34 •

CRONICA
Sute de oameni au venit aseară 

la Centrul de antrenament nr. 2.
S-au oprit in fața porților fere

cate, au prioit cu regret — prin 
gardul de sirmă — spectacolul 
dezolant al gheții transformată în- 
tr-0 întinsă băltoacă, și... au făcut 
calea întoarsă f...

Pe la ora 20, în fața patinoaru
lui mai erau încă pasionați de 
hochei, oameni pe care îi capti
vaseră jocurile din zilele anteri
oare, șl care grupuri-grupuri co
mentau acum neplăcuta surpriză 
pe cari le-a 'procurat-o o zi mal 
caldă.

In comentariile tor, am găsit șl 
obișnuitul ,Jiaz de necaz” care d 
inspirat șl epigramă 'noastră alătd-

rată, dar — mai ales —‘ o reală 
amărăciune.

înțelegem și împărtășim această 
amărăciune, alături de spectatorul 
bucureștean care — de ani de zile 
— vede cum un sport atît de apre
ciat și gustat de mase tot mal 
largi este lăsat, la noi. In void 
soartei, alunecă pe panta dispari
ției pentru că practicarea 
„cheremul” temperaturii,

Pînă cînd o să mal așteptăm 
patinoarul artificial? s-ad întrebai 
aseară hocheiștii.

Pînă cînd jo. să . rnai.auzinî^ 
ceasta întrebare? nelț întrebăm'șl 
nol..i

Ne exprimăm convingerea t'ăîii 
sezonul viitor patinoarul artificial" 
din București va fi — ins ficșii s-t 
o realitate. ’

lui e la

JV S’ administrația; București, str. Const Miile Nr. 17; telefon 5.3')."’i -5.30.37. Nr.l—9 52 STAS 3452. intr. Poligrafici Nr. 2, str. Brezoianu Nr. 23-38^
1 * * 'Abonamentele se fac la oficiile poștala prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi.


