
VOM VOTA "F. D. P.

Cînd în toamna anului 1950, 
luam parte la primul concurs 
de tir din viața mea. „CUPA 
SPORTUL POPULAR", nu mă 
gîndeam, mărturisesc sincer, că 
peste 6 ani voi obține cea mai 
mare satisfacție pe care și-o 
poate dori un sportiv: cuceri
rea medaliei olimpice de aur. 
Regimul democrat-popular mi-a 
dat posibilitatea să obțin aceas
tă înaltă satisfacție, asigurtadu- 
mi mie, ca și atîtor mii și mii 
de sportivi, condiții optime de 
pregătire. Vottnd la 3 februarie 
pentru F.D.P., voi vota pentru 
o și mai puternică înflorire 
mișcării noastre sportive.

ȘTEFAN PETRESCU 
campion olimpic de tir, maestru 

emerit al sportului

candidații

i) In întimpinarea zilei de 3 jb 
<? februarie în Orașul Stalin se <? 
a fac pregătiri însuflețite. Ziarul \ 
S local „DRUM NOU” publică^ 
7 în fiecare zi vești despre im- A 
a portantele succese in producție ? 

Z) pe care le obțin muncitorii fa- \ 
? bricilor ți uzinelor din Orașul ,ji 
a Stalin in cinstea alegerilor, d 
Q Deseori printre aceștia tatii- .. 

nesc numele unor muncitori, 
bine cunoscuți ți pentru "lul' '■ 
țațele obținute pe 
sport. Ei toți iși 
februarie, votul 
F.D.P- știind că 
tru viața nouă ți 
care le-o făurește regimul de
mocrat-popular. Alături de ei 
voi fi și eu- In anii puterii 
populare mi s-au deschis căile 
măiestriei sportive ți am putut

< obține succese la care în trecut, 
Ă eu, tînăr muncitor, n-aș fi pu- 
x tut spera. In acești ani am pu- 
t) tut îmbrățișa meseria de an- 

trenor, căreia ra-am dedicat i) 
cu trup și suflet pentru ca să pot •, 
contribui la formarea tinerilor y 
care au îndrăgit ciclismul ți J 
care au 
diții de dezvoltare. Pentru toate 
acestea, îmi voi da cu încre
dere 
tului

terenurile de 
vor da la 3 
candidaților 

votează pen- 
luminoasă pe
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In cinstea ale
gerilor de depu- 
tați în Marea A- 
dunare Națională, 
Tiberiu Takacs, a- 
jutor de maistru 
imprinter la Uzi
nele Textile Arad 
și campion repu
blican în proba de 
schjf dublu, Iși de
pășește cu 19 la 
sută in medie, pe 
luna, norma, dînd 
produse de foarte 
buna calitate.

(Foto L Tibor}

EXPRESIE
LA

Intilnirile candidaților F. D. P. cu alegătorii

VIE A
POLITICA

ADEZIUNII MASELOR POPULARE. 
PARTIDULUI Șl GUVERNULUI

toată tara 
tatii - 

dintre

votul candidatului Fron- 
Democratiei Populare.

MARTIE ȘTEFANESCU 
antrenor de ciclism

astăzi minunate con-

D

In 
continuă 
nirile 
candidații F.D.P. 
și alegători și 
de pretutindeni 
sosesc vești des
pre atmosfera de 
entuziasm ta 

care se desfășoară aceste întîlnirl. 
despre căldura cu care masele 
populare își exprimă — și cu a- 
cest prilej — adeziunea la politica 
înțeleaptă a partidului și guvernu
lui. In marile adunări cetățenești 
ta care conducători ai partidului 
și guvernului, candidați ai Fron
tului Democrației Populare, se în 
tilnesc cu alegătorii, se dezbat cu 
viu interes problemele fundamen
tale ale politicii interne și externe 
ale statului nostru. Cu maturitate 
și spirit de răspundere, alegători! 
își exprimă punctul de vedere în 
aceste probleme, arătîndu-și tot
odată hotărîrea fermă de a munci 
pentru transpunerea în viață a 
sarcinilor trasate prin Rezoluția 
Plenarei C.C. al P.M.R., de < 
sprijini cu toate forțele politica 
partidului și guvernului. Astfel de 
întruniri au avut loc în toată țara- 
Zilele trecute tovarășul Alexandru 
Moghioroș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.. prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, s-a întîlnit cu alegătorii 
din circumscripția electorală Ti
mișoara nord-vest; tovarășul 
Leontin Sălăjan. membru supleant 
al Biroului Politic a! C.C. al 
P.M.R., ministrul Forțelor .Armate 
ale R.P.R, cu alegătorii din cir
cumscripția electorală Oradea- 
Nord; tovarășul Tanoș Fazekas. 
secretar al C.C. al P M.R. cu ale-

Tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Biroului Politic al
al P.M.R.. președintele C.C.S., în cursul unei tntîlniri ca alegătorii 

' din circumscripția electorală Gala ți—Vest
(Foto P. Cozia)

RECOLTA MIERCUREA CIUC
CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ LA HOCHEI PE GHEAȚA

gătorii din circumscripția elec
torală Tg- Mureș—Nord. De ase
menea. tovarășul Gheorghe Apostol 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al 'P.M.R., președintele C.C.S-, s-a 
întîlnit cu alegătorii din circum
scripția electorală Galați—Vest, 
tovarășul Alexandru Drăghid. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al PM.R., ministrul Afaceri
lor Interne, s-a întîlnit ‘cu alegă
torii din circumscripția Bacău- 
Sud. Numeroase alte asemertea 
consfătuiri între fruntași ai vieții 
publice și de stat — candidați ai 
F.D.P. — și alegătorii din circum
scripțiile electorale respective s-au 
desfășurat ta ultimele zile, prile
juind adevărate 
încredere deplină 
cialist ai patriei.

................ ........ — 
inchinâin performanța noastră; 

victoriei în alegeri 
a Frontului Democrației 

Populare!

manifestații de 
în vittorut so
la partidul ș!

este, în 
campion 
campion 

cea mai

acă înaintea 
modurilor de 
sîmbătă seara 
mai putea e- 
xista, prin ab
surd, vreun du

biu asupra echipei campioane
ta hochei pe gheață pe 1957, iată 
că rezultatele din această penul
timă etapă au lămurit în mod 
definitiv problema: Recolta Miercu
rea Ciuc a dispus, așa cum era 
de așteptat, la un scor record al 
campionatului, de Progresul 
Gheorghieni, înlăturînd astfel ori
ce posibilitate echipei 
de a o mai ajunge ' 
care, după 
astfel:

cinci

C.C.A.
în clasamentul 

etape, arată

ctuc1. Recolta M.
2. C.C.A.
3. știința Cluj
4. Progr. Gheorgh.

S 5 0 9 27:5=1»
5 3 11 31:12= 7
5 113 J3:14“ 3
5 0 0 5 SH7- 0

După cum se vede, orice rezul
tat s-ar fi înregistrat duminică 
seara, ordinea echipelor nu mai 
putea fi modificată. Pentru că 
atît Recolta Miercurea Ciuc, cît 
și Știința Cluj au față de adver
sarii lor direcți, C.C.A. și. respec
tiv, Progresul Gheorghieni. sufi
cient avans de puncte pentru a-și 
menține locurile. Așa încît, ordi
nea din clasamentul de mai sus 
este definitivă.

Recolta Miercurea Ciuc 
consecință, primul nostru 
republican pe 1957. Un 
merituos, cu adevărat cea măi 
bună echipă a finalelor, cea mai 
completă, «ea mai bine pregătită. 
Desigur, o satisfacție deplin meri
tată pentru hocheițtii din Miercu
rea Ciuc, ca ;i pentru numeroșii 
lor susținători din orașul care — 
in ultimii ani — a devenit patria 
hocheiului nostru pe gheață. Pen
tru succesul obținut noi adresăm 
toate felicitările întregii echipe în 
frunte cu tînărul ei căpitan loan 
Ferenczi, precum și antrenorului 
Ludovic Vakar, acest neobosit ani
mator ai hocheiului din Miercu
rea Ciuc.

Iată acum rezultatele înregistra
te în jocurile de sîmbătă:

C.C.A. — ȘTIINȚA CLUJ 5—1 
(1—1, 3—0, 1—Of. C.C.A. a făcut 
cel mai bun joc al său din acest 
campionat. Știința n-a mai luptat 
cu elanul care o caracteriza. Au 
marcat: Csaka. Diugoș (2). Zo- 
grafi, Peter, respectiv Tacaci ît.

RECOLTA —• PROGRESUL 
GHEORGHIENI 13 — 1 (4—1, 
4—0, 5—0). Au marcat: Fenke 11 
14), Torok I (3), Szabo, Tacacî I, 
Ferenczi, Fodor, Torok II, Fenke 
T, respectiv Almași II.

Duminică seara, cu toate efortu
rile organizatorilor, gheața n-a 
putut fi menținută în bune con-ț

că meciul C.C.A. 
întrerupt după o rb~

dițiuni așa
Recolta s-a 
priză, ta scorul de 0—0.

(continuare in pag. a 3-a)

(Văzuți de Neagujj, j

RECOLTA MIERCUREA CTUC,
Rinduil

Ferenczi,
Rîndul
Ritului

... ___________  CTUC, Primul rind: L. Vakar (antrenor)
doi de sus in jos: Ba lint, Torok I, Szabo, Fenke II• 
Torok II. Tacaoț I- 
trei; Fodor, Fenke I, II ollo, Spirer. 
patru; Sprencz și bako,

... .. Lr.-A*

Sîntem nespus de fericiți de 
succesul dobîndit în ediția din 
acest an a campionatului repu
blican de hochei pe gheață.

Lupta pentru titlul de echipă 
campioană s-a dus cu toată 
dîrzenia șt emoțiile _ noastre ( 
n-au încetat nici o clipă. Echi
pele C.C.A. și Știința Cluj 
ne-au dat o replică viguroasă, 
meciurile noastre în compania 
acestora fiind cete mai intere
sante ți mai spectaculoase.

Un factor prețios la obține
rea succesului nostru îl con
stituie folosirea cu mult curaj 
a unor elemente tinere oa 

Torok II, Fenke II, Hollo și 
fialint care au corespuns in 
întregime. Tot astfel, conside
răm că victoria obținută se da- 
torește ți faptului că am ac- ; 
ționat cu mai mult calm dectt i 
adversarii noștri.

Conțtienfj de misiunea ce ne ’ 
revine ca sportivi de tip nou, ( 
nu vom precupeți nici un efort ; 
pentru a reedita acest succes, j 
De asemeraea. pentru că nu- ' 
meroși jucători din echipa . 
noastră fac parte din lotul re- J 
publican, ținem să-i asigurăm î 
pe cititorii acestor rinduri și j 
pe iubitorii hocheiului pe 

reprezenta cu 
tatriei în vii- J

gheată că vom i
cinste culorile patriei în vii- ; 
toarele întîtairi internaționale. ■ 

închinăm acest succes victo- ; 
viei Frontului Democrației 1 
Populare în alegerile de depu- ’ 
tați, pentru Marea Adunare i 
Națională, victorie care va asi
gura înflorirea economiei noa- I 
stre naționale și 
tuturor oamenilor 
la orașe și sate.

Companențiî __ ..
hochei pe gheață Re
colta Miercurea Ctuc,. 
canțpioană RP-R.

1956.

bunăstarea 
muncii de

echipei <Te

p& j



1 | Un stimulent in dezvoltarea educației fizice școlare

Bîstra, rîul care scaldă tn 
apele-i spumegînde zidurile 
.cetății de oțel“ de la poa

lele muntelui Mic, nu este sin
gurul „martor" care ne-ar putea 
„vorbi” despre durerile și obida 
celor ce viețuiau țn trecut în ve
chea așezare muncitorească...

Despre asta își amintesc și azi 
oamenii care au trăit în acele 
timpuri în regimul de viață și 
de muncă impus de exploatatorul 
Max Auschnit șl au luptat împo
triva mizeriei, a foametei, a mun
cii istovitoare, neomenești. Unii 
au albit înainte de vreme, au că
zui si au dus cu ei, dincolo de 
mormint, o inimă neîmpăcată... 
Ceea cc ui năzuit el. înfăptuiesc 
azi urmașii lor. Abia în anii noș
tri, pe meleagurile fostei comune 
Ferdinand oamenii trăiesc o viață 
adevărată, plină de bucurii.
COMUNA DE IERI — ORAȘUL 

DE AZI

La uzină s-a terminat schim
bul de zi. In mulțimea pes
triță-, care grăbește acum, 

tn faptul serii, către centru, des
lușești doar o larmă ușoară, ve
selă...

■— La șase, la teatru. Nu întjr- 
zia ! — a strigat cineva...

In fața noastră, puțin mai de
parte de porțile imense, de fier, 
s-au oprit doi muncitori. Cel mai 
în vîrstă 
umăr și i-a spus, vesel:

— Tc-aștept diseară la club, 
la uzină. Acolo o să vedem cine 
are dreptate 1 Eu, să știi că n-am 
cedat! Oțelul special, e oțel SPE-

l-a bătut pe celălalt pe

CIAL. Pentru ca să-l ai trebuie 
să-l dădăcești mai atent, mai cu 
grijă. Asta-il-..

Apoi, cei doi și-au strîr.s mina 
s/, la /el de veseli, s-au pierdut 
In șuvoiul imens...

Curind s-a lăsat seara și nu
mai vuietul neîntrerupt al uzinei 
pare a face o punte intre zi și 
noapte tn oraș s-au aprins acum 
becurile, cileva mașini au oprit 
în fala intrării luminoase a Tea
trului de Stat, iar pe trotuare, pe 
bulevard grupuri, grupuri, se 
plimbă și cercetează cu interes vi
trinele încărcate.

Să mergem și noi la clubul u- 
zinei. La fostul cazinou al lui 
Auschnii, in locul unde altădată 
huzureau feciorii de bani gata, 
pierzfndii-pi nopțile in fața rule
telor și a meselor de poker, se 
înalță azi clubul muncitoresc al 
uzinelor Oțelul Roșu. Dar iată, ve
chile noastre cunoștințe n-au ter
minai încă discuția care s-a în
firipat în timpui zilei. Se pare 
insă ci tot bătrinu! Robnik are 
dreptate f Comunistul Robnik, ca
re cunoaște uzina, secțiile, ca oe 
propria sa familie, nu s-a înșelat 
nici de astă dată. Doar sini ani 
de cînd muncește pentru această 
uzină, sînt ani de cînd luptă pen
tru ca traiul muncitorilor de aci 
să fie mai fericit.

— „Comuna de ieri, — a în
ceput el a ne povesti — strivită 
între coastele munților, cu case 
mărunte. întunecoase, în care co
piii srinceau „mamă mi-e foame 1"

nu mai există. A devenit o tris
tă amintire și atît 1 Dar nu numai 
noi, cei care am îndurat exploa
tarea, putem să ne dăm seama 
cite s-au transformat Comuna 
noastră a crescut, a devenit oraș 
și încă unul din cele Importante 
ale țării. Azi, noi cei care topim 
metalul, care dăm țării laminate, 
oțel, avem teatru, cinematografe, 
cluburi, terenuri de sport, bazin de 
înot, toate la dispoziția noastră 
Fostul maidan „Gai” a devenit un 
frumos cartier muncitoresc, blocu
rile nou construite fiind pentru 
noi, muncitorii. Spartul nu se 
mai potrivește cu cel de pe vre
mea cînd îmi încercam și eu pu
terile la luptele greco-romane. A- 
vcm la fotbal echipă-n „C”, boxeri, 
luptători, voleibaliști, înotători, 
schiori, șahiști.- Cel mai mult s-a 
schimbat însă uzina. E de nerecu
noscut I Toate cuptoarele au fost 
mecanizate, modernizate, măr in- 
du-lî-se capacitatea de producție. 
Laminorul de platină a fost de a- 
semenea mecanizat în uzină s-au 
construit o fabrică de oxigen, un 
atelier mecanic, unul electric... Să 
nu se mire nimeni că muncim cu 
dragoste: aceasta este dovada în
crederii noastre țn partid și gu
vern..."

Am plecat tîrziu de la club. Am 
dat iarăși o raită prin oraș și 
ne am amintit cuvintele lui 
„S-a schimbat mult orașul 
E de nerecunoscut”.-

Ca profesor de educație fizică 
și fost sportiv fruntaș, am 

,7 primit cu deosebită satisfac-
g tie recenta hotărîre a Consiliului de 
g Miniștri și ordinul Ministerului 
« Invățămintului cu privire la. orga; 
g nizarea și îmbunătățirea activității 
ft de educație fizică din cadrul unită- 
-z țiior de învățămînt.
g Aceste documente confirmă pre
ft țuirea și sprijinul pe care statul 
>z no st r u democrat
«popular le acordă 
g activității de cultu- 
gră fizică și sport și 
«constituie totodată
g un stimulent în dezvoltarea pe mai 
g departe a educației fizice școlare, 
f5
Fj

vi lor, Intrucît acordăm puțină im
portanță laturii atractive pe care 
trebuie să o aibă fiecare lecție pen
tru elevi. Datorită unor manife
stări de formalism lecțiile noastre, 
de multe ori efectuate pe același 
șablon, neținînd seama și de dorin
țele elevilor, devin rigide, fără su
ficientă participare afectivă a ele
vilor.

r
SPARTACHIADA DE IARBA 

A TINERETULUI
Mai sînt doar trei săptămîni 

pînă la terminarea primei e- 
tape a Spartachiadei de iarnă 
a tineretu ui. După cum s-a mai 
anunțat, printr-o hotărîre a co
misiei centrale de organizare 
etapa l-a (pe colective) a tost 
prelungită pînă la 17 februarie. 
Hotărîrea comisiei centrale de 
organizare a Spartachiadei este 
un ajutor prețios pentru colec
tivele sportive — mai ales pen
tru cele rămase în urmă — 
care au astfel posibilitatea de 
a organiza noi concursuri. i

PUNCTE „ALBE”...
6 36.571 înscriși la Sibiu, dintre 

ca; e 23.735 în oraș și 12.836 în raion. 
Este o cifră frumoasă care dovedește 
dragostea sibienitor pentru sport. 
Totuși, după cum ne comunică co
respondentul nostru C. Mustață, po
sibilitățile de atragere a tineretului 
în concursurile Spartachiadei în 
acest oraș sînt și mal mari.

@ In comunele raionului Buzău 
SpartachiaCa se bucură de o largă 
participare. In comuna Cîndești, de 
pildă, s-au întrecut pînă acum 305 
tineri și tinere, iar în comuna Va
lea Teancului numărul concurenților 
la șaii, gimnastică, tenis de masă și 
trîntă este de 395. (Stan Roșcuțeț, 
corespondent).
• Comisia orășenească de organi

zare a Spartachiadei din Ploețti 
a ținut recent o ședință î.i care a 
analizat modul de desfășurare al 
competiției. Din rapoartele prezentate 
a reieșit că' numărul participanților 
în orașul Piocștl este de 7.100. Co
lective cu o bună mobilizare sînt 
Energia 1 Mai (751 co.tcurenți). E- 
nergia Rafinăria 3 <510 concurenți). 
Progresul (434 concurenți).

(M. Bedrosian, corespondent)
© Pînă în preze.it în orașul Lugoj 

s-au întrecut 2.643 tineri și tinere. 
Concursurile sînt în plină desfă
șurare, Printre colectivele remar-rațe 
sînt: Voința, Flamura roșie și pro
gresul.

(Ignea Gavril, corespondent) 
...Șl „NEGRE”

© Printre colectivele codașe în 
organizarea întrecerilor Spartaehla- 
dei din raionul Orăștie se găsesc: 
Energia 14 Orăștie, Recolta Vadel, 
Școala profesională de mecanici a- 
gricoli, și unele cercuri ale colecti
vului Progresul Orăștie în care nu 
s-a făcut nimic.

(Gh. Balogh, corespondent)
• Pînă Ia 17 Ianuarie în orașul 

Si raionul Mediaș au luat parte la 
întrecerile Spartachiadei aproape 
9000 concurenți. La acest frumos 
succes mobilizatorlc, colectivele E- 
nergia Emailul roșu, Recolta Valea 
Lungă, Recolta Alma Dumbrăveni, 
și Energia s Copșa Mică, n-au nici 
o contribuție, deoarece pentru ele 
Spartachiada de lamă este încă... 
un copil vitreg.

(N. Tokacek, corespondent)

• Spre deosebire de colectivele 
ploeștene mal susamîntite în oare 
Spartachiada se bucură de o fru
moasă apreciere, mal sînt colective 
ca cele din întreprinderile Atelie
rele C.F.R., rafinăria 5, Dorobanțul, 
Energo-MontaJ, rafinăria nr. 6 s.a. 
unde numărul participanților la în
treceri este foarte redus. Cauzele 
acestor insuccese se datoresc lipsei 
de colaborare dintre conducerile

colectivelor sportive șl organizațiile 
V.T.M., cit și slabul”’ sprijin pe care 
conducerile administrative ÎI acordă 
activității sportive.

și
Robnik. 
nostru.

Romulus și Radu 
corespondenți

Zeno

întreceri de trîntă intre elevii unei școli profesionale din Timișoara 
(Foto: T. LEU)

COMPETIȚII
IN CINSTEA ZILEI

FĂLTICENI. — Colectivul spor
tiv Voința din localitate a organi
zat recent un concurs de schi, pati
naj și săniuțe închinat zilei de 3 
februarie. Au participat 83 tineri și 
tinere. (Lazăr Negru, coresp.).

IAȘI. — 43 sportivi din colecti
vele Energia, Voința și Progresul 
au luat parte la un concurs de schi 
pe distanta de 5000 tn. organizat 
de colectivul sportiv Voința. Pe 
primele locuri s-au clasat: Lupu 
Velicu (seniorii și Vasile Cătană 
(juniori). (I. Singer, coresp.).

ORAȘUL STALIN. — Consiliul 
sportiv regional al asociației Voința 
a inițiat o competiție de popice do
tată cu „Cupa 3 Februarie*.  Au 
participat echipe ale asociației 
Voința din orașele Sibiu, Sighișoa
ra, Mediaș, Tîmăveni și Orașul 
Stalin. (Carol Biro, corespondent).

PÎTEȘT1. — Comitetul orășenesc 
C.F.S. a organizat o serie de com
petiții sportive la șah, tenis de 
masă, volei și schi. Participă re
prezentanți ai colectivelor Dinamo, 
Flamura roșie, Recolta, Locomotiva 
și ai școlilor medii nr. 1, 2 și 3. 
(Ilie Fețeanu, coresp.).

BAIA MARE. — Comitetele 
ionale C.F.S. Sighet și Vișeu 
organizat — în colaborare — un 
concurs de schi la care au luat 
parte sportivi din ambele raioane. 
Iată primii clasați : junioare (fond) 
Viorica Moldovan (Sighet); se
nioare (fond): Stela Barbu (Si
ghet); juniori (fond); Aurel Mi- 
hali (Vișeu); seniori (fond): Alex. 
Ignatz (Sighet): juniori (slalom 
uriaș): Ștefan Moldovan (Sighet), 
seniori (slalom uriaș): Vasile Dra- 
goș (Sighet). (Vasile Dabală, co
resp.) . ,

ra- 
au

BUCUREȘTI — Concursul de 
natație organizat de secția C.F.S. a 
C.C.S. s-a bucurat de un frumos

domeniu în care, după cum arată 
ordinul Ministerului, „în ultimul 
timp s-a constatat o rămînere în 
urmă în rezolvarea sarcinilor ce 
revin acestei activități".

Dintre multiplele probleme abor
date in susamintitele documente aș 
vrea să scot în evidență unele as
pecte care mi se par de o deosebită 
importanță:

— INTRODUCEREA EXPERI
MENTALĂ A PREDĂRII EDUCA
ȚIEI FIZICE LA CLASELE I—IV 
DE CĂTRE PROFESORI DE E- 
DUCAȚIE FIZICA CU CALIFICA
RE SUPERIOARA;

I
— PRECIZAREA PRIVITOARE 

LA CARACTERUL RFCREATIV —

>>

&

S
n

SPORTIVE
DE 3 FEBRUARIE
succes. Au luat startul peste 200 
de juniori și junioare din majori
tatea colectivelor Capitalei și s-au 
înregistrat rezultate mulțumitoare.

— Semifinalele Cupei C.C.S. la 
handbal de sală (masculin) se vor 
desfășura mîine după-amiază în 
sala Floreasca după următorul pro
gram: ora 17,30 C.GA. — Dinamo; 
ora 18,45: Energia — Progresul. 
Reamintim că finalele competiției 
(masculin și feminin) se vor des

fășura la I februarie.

AL LECȚIILOR DE EDUCAȚIE 
FIZICA;

— .MĂSURILE LEGATE DE AC
TIVITATEA CERCULUI ȘI CO
LECTIVULUI SPORTIV ȘCOLAR.

Consider că prin irtroducerea în 
mod experimental a predării edu- 

.. cației fizice la clasele I—IV de 
S către cadre calificate în acest do- 
2) meniu se pune pentru prima oară 
^<în țara noastră problema asigu- 

rării perspectivei în munca de cul- 
yptură fizică și sport. Am certitudi- 
«nea că rezultatele nit se vor lăsa 
^așteptate, întrucît, așa cum știm 
y>cu toții, adevărata bază a sportului 
«de masă și chiar a celui de per- 
gformanță pentru unele ramuri de 
» sport nu poate fi decît în școală, 
||«în special în clasele I—«V prin 
«care trec în mod obligatoriu toți 
G copai de vîrstă școlară. De felul 
A cum se lucrează cu copiii în ace- 
aste clase depinde asigurarea sănă- 
yjtiții și buna pregătire fizică de 
Zfbază, pe care mai tîrziu, in cele
ilalte giade de învățămînt se poate 
./efectua specializarea sportivă. In 
«prezent profesorii din invățămîn- 
«tul elementar, clasele V—VII, și 
9)cei din învățămintul mediu întîm- 
$p>nă greutăți în activitatea lor din 

:auză că elevii vin slab pregătiți 
lin învățămintul elementar, unde 
ecțiile de educație fizică nu sînt 
)redate de specialiști.

Este de Ia sine înțeles că asign
area unei bune dezvoltări fizice 
ncă din primii ani de învățămînt 
se resfringe favorabil In perioada 
școlarizării asupra învățăturii, iar 
mai tîrziu asupra randamentului 
n munca de producție. Acest lucru 
creează totodată prewizele sportu- 
ui de masă, de unde se pot selec- 
iooa cu ușurință elementele dota- 
e cu calități fizice deosebite.
I n legătură cu caracterul recrea- 
[ tiv af lecțiilor de educație fi- 

zică vreau să arăt că la acest 
țapitol noi, profesorii de educație 
izică, rămînem deseori datori e*e-
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Pe viitor, așa 
cum arată ordinul 
Ministerului Invă- 
țămîntului, ne re

vine sarcina „DE
A îmbina cu toata măies
tria PEDAGOGICA MIJLOACE
LE PREVĂZUTE IN PROGRAMĂ,. 
INCIT LECȚIILE SĂ FIE DO
RITE DE ELEVI*.

In acest scop trebuie să folosim 
un volum mai mare de jocuri mo
bile, jocuri cu mingea, exerciții cu 
caracter utiliiar, aplicativ și ele
mente de întrecere.

f4

In asigurarea caracterului recrea- £
tiv al activității de cultură fizică, 
un loc de frunte îl ocupă excursiile 
cu caracter complex, taberele de 
iarnă și de vară, demonstrațiile și 
manifestațiile sportive de masă. 
Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
acordă elevilor și studenților cu 
merite deosebite la învățătură și la 
purtare, posibilitatea de a petrece 
o parte din vacanță în tabere și 
excursii, alocînd în acest sens fon
durile necesare. . ,

Din măsurile privitoare la activi- y, 
tatea sportivă a elevilor se desprin- z< 
de ideea angrenării în această acti- G 
vitate și a cadrelor didactice care yj 
predau alte obiecte de învățămînt R 
și necesitatea creării unei tradiții G 
sportive în fiecare unitate de in- 
vățămînt. G

Se impune ca în fiecare unitate g 
școlară să se treacă la organizarea g

7
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școlară să se treacă la organizarea 
cercului și colectivului sportiv în 
lumina prevederilor ordinului Mi
nisterului Invățămintului, întărin- 
du-se secțiile pe ramuri de sport, 
astfel Incit ele să devină centrul de 
desfășurare al activității sportive, 

ezultatele activității depind de 
felul în care vor activa ace; 
ste secții ale colectivului 

sportiv și de modul în care profe
sorul de educație fizică va reușij 
să angreneze în muncă atît elevii, 
cit și conducerea școlii și celelalte 
cadre didactice așa cum indică or-' 
dinul. Personal sînt convins că fie
care profesor care înțelege rolul 
sportului nu numai în întărirea să-, 
nătății elevilor dar și în educarea, 
lor, în îndepărtarea lor de preocu-1 
pari nesănătoase, va fi alături de^ 
noi, profesorii de educație fizică,i 
în munca pentru întărirea acestei1 
activități în școală. ]

Obținerea unui salt calitativ în' 
activitatea de educație fizică șco-. 
Iară depinde de felul în care noi' 
profesorii de educație fizică vom' 
ști să folosim prevederile hotărîrji, 
Consiliului de Miniștri și ale ordi-1 
nului Ministerului Invățămintului.' 
In acest sens ne revine sarcina de, 
a ne ridica nivelul profesional pen-' 
tru a fi în pas cu ritmul de dez-] 
volfare și cu cerințele din ce în cei 
mai mari ale mișcării de cultură' 
fizică șl sport din țara noastră.

Prof. ION MOINA 
maestru emerit al sportului $

Onouă competiție pentru tinerii intre 12 și 15 ani:

JNSIGNA DE SCHIOR”
Zăpada abundentă căzută în ul

tima vreme pe tot Întinsul țării • 
reprezentat o adevărată invitație la 
practicarea sporturilor de iarnă. 
Mii de tineri și tinere au gustat din 
bucuriile pe care ți le oferă o plim
bare pe schi, lunecușu! pe luciul 
cristalin al gheții sau o „lansare*  
cu săniuța.

Cunoscînd dragostea tineretului 
pentru practicarea sporturilor de 
iarnă și în special pentru schi, 
C.C.F.S./C.M. a luat inițiativa or
ganizării urnii nou gen de întrecere 
sportivă. Este vorba de un concurs 
de schi dotat cu „Insigna de schi
or", rezervat tinerilor — băieți și 
fete — între 12—15 ani inclusiv. 
Participanților li se cere o singură 
condiție: să fie aspiranți sau pur
tători ai insignei F.G.M.A.

Pentru obținerea „Insignei de 
schior" concurenții vor trece o pro
bă de schi — lond — ale cărei

norme sînt împărțite pe categorii 
de vîrstă separat pentru băieți și - 
fete. De menționat că tinerii care 
reușesc să treacă proba conform 
regulamentului obțin lingă

„Insigna și brevetul de schior" și 
norma de schi F.G.MA.

Pentru a cunoaște normele aces
tui concurs menționăm că băieții 
între 12—13 ani vor trebui să par-

curgă o probă de fond pe distantă 
de 2 km. și să realizeze timpul li
mită de 20 minute, în timp ce fe
tele de aceeași vîrstă au de 
parcurs 2 km. în 22 minute. Pen
tru a doua categorie de vîrstă — 
14—15 ani — distanța este de 3 
km. iar performanța de 27 minute 

pentru băieți — și 2 km. în 20 
minute pentru fete.

Intrucît concursul — care începe 
la 1 februarie — are pentru mo
ment un caracter experimental, el 
va fi organizat în orașul București 
și regiunea Stalin, unde au și fost 
asigurate condițiile necesare.

Nu încape îndoială că inițierea 
concursului „Insigna de schior", 
reprezintă un mijloc eficace de 
popularizare a schiului în rîndu- 
rile tineretului și în același timp 
un minunat prilej de impulsionare 
a activității din cadrul complexu
lui G.M.A.

preze.it


R. P. R.
O concluzie

Echipa noastră reprezentativă <Td 
tenis de masă a obținut sîmbătă în 
sala Floreasca o nouă victorie in
ternațională. Intîlnind valoroasa 
formație a R.P. Chineze selecțio
nata romînă a ieșit învingătoare cu 
scorul de 6—4, printre cei mai 
buni fiind Angelica Rozeanu, To
ma Reiter, Paul Pesch și Matei 
Gantner; Fu Tzi fan, Van Ciuan 
iao și Sun Mei in.

De la început trebuie să remar
căm faptul că oaspeții au jucat 
foarte bine, peste așteptări, în timp 
ce reprezentanții noștri nu au avut 
o comportare la înălțimea posibi
lităților lor. In primul rînd s-a 
putut vedea o exagerată tendință 
către jocul defensiv. In acest pă
cat au căzut în special Ella Zel
ler și Tiberiu Harasztosi ca și du
blurile Ella Zeller-Matei Garrt - 
ner și Toma Reiter-Matei Gantner.

De pildă adversarul lui Harasz
tosi, Fu Tzî fan, este un jucător 
exclusiv ofensiv, care nu știe de 
loc să apere. Deși era cunoscut a- 
cest lucru, totuși Harasztosi s-a 
complăcut într-o apărare fără spe
ranța. El n-a folosit atacul și con
traatacul nici măcar în setul al 
doilea, cînd ar fi trebuit să în
cerce să-și dezechilibreze adver
sarul care era într-o suită de ata
curi aproape imparabile. Aceeași 
gravă greșeală, au făcut-o și dublu
rile Zeller-Gantner și Reiter-Gantner. 
Or, este știut că la dublu a sta în 
apărare mai ales în fața unor ad
versari care au ca unic element de 
ioc atacul — și în cazul de față 
uri atac de valoare — este simi
lar cu o predare necondiționată. 
Ceea ce, de altfel, s a și întîmnlat 
la masa de joc. Ambele meciuri au 
fost pierdute de' reprezentanții no
ștri cu 0—2, fără drept de apel. 
Desigur contraatacul nu este ușor 
de realizat, acest element tehnic 
cerînd un antrenament deosebit 
Jucătorii noștri îl cunosc și de a- 
ceea ar fi trebuit să-1 folosească 
în mod curajos. Aceasta nu în
seamnă că, făcînd un joc ofensiv 
bazat pe contraatac, victoria le-ar 
fi revenit cu siguranță.

Dacă pentru jocurile de care vor
beam mai sus a existat o oarecare 
explicație, ținînd seama de stilul 
de joc permanent ofensiv al jucă
torilor chinezi, în schimb penibila 
victorie pe care a obținut-o Ella 
Zeller în meciul său cn E Pei tirm 
nu are nici u.n fel de motivare 
plauzibilă. E Pei tiun, cu o priză 
normală, utilizează o paletă cu 
cauciuc obișnuit și în plus este o 
jucătoare total defensivă. Deși ne- 
deraujată cu nimic, Ella Zeller 
s-a mulțumit cu un joc de țăcă - 
neală, care a dus-o la un pas de

Jucătorul chinez Fu Tzi fan a 
impresionat publicul bueureștean. 
înfrîngere. In afara de această 
greșeală tactică a mai comis una 
care putea să inverseze rezultatul. 
In se.ul trei, la îl—9 pentru ea. 
Cînd mai era «n minut de joc și 
deci era firesc ca jucătcarea chi
neză să încerce să tragă cu or»ce 
preț. Ella Zeller i-a dat mingea pe 
forehand, adică tocmai acolo unde 
adversara ei mai încercase unele 
atacuri în timpul jocului. De data 
aceasta, cele două atacuri au reu
șit șt scorul — în minutul 20 — a 
devenit egal : 11—11. Apoi E Pei 
tiun, a trimis o minge ușoară în 
fileu ..

Concluzia firească ce se poate 
trage după aceste întîinirț este că 
toți jucătorii noștri îreo." să se 
bazeze pe acțiuni cu o tendință 
mai ofensivă. Numai acest gen de 
joc iți asigură posibilitatea reali
zării unui randament maxim, in 
ori ce caz trebuie înțeles odată că 
un joc exclusiv de defensivă este 
sortit eșecului 1

Și acum cîteva riaduri despre 
meci în sine. Fiecare echipă a fost 
alcătuită din 4 jucători și 3 jucă-

Ea tenis de masă?

—R. P. Chineză 6-4
care revine: mai mult

Toma Reiter a obținut sîmbătă 
seara o victorie categorică asupra 
cunoscutului jucălor chinez Tzian. 
Iun nic.

joc ofensiv
toare disputindu-se in total 10 me
ciuri. Iată rezultatele : Ella Zei- 
ler-E Pei tiun 2—1 (13—21,
21—16, 12—11). Pesch-Tjuan Tia 
fu 2—1 (21—19, 16-21. 21—17). 
A fost un meci spectaculos, care a 
revenit pe merit reprezentantului 
nostru. De menționat că In primul 
set Pesch a fost condus cu 19—12— 
Ella Zeller-Gantner = Sun Mei ut- 
Van Ciuan iao 0—2 (17. 19). Ma
ria Golopența-Tziu Tjun hui 1—2 
(21-13, 15—21. 15—21). După un 
început promițător Goiopenta a 
slăbit ritmul, jucînd neatentă și 
lipsită de voință. Rcter-Gantner 
= Van Ciuan iao-Fu Tzi fan 
0—2 (18, 16). Remarcabil jocttl 
spectaculos și eficace al jucători
lor chinezi. Angelica Rozeanu-Sun 
Mei in 2—1 (11—21. 21—12. 21— 
18). Un meci spectaculos, de va
loare, în care Angelica Rozeanu a 
apărat excelent și a contraatacat cu 
promptitudine, obținînd o victorie 
sigură. Sun Mei in a fost o reve
lație cîșbgînd primul set și ară - 
tîndu-se tina dintre cele mai bune 
jucătoare din lume. Harasztosi-Fn 
Tzi fan 0—2 (20—22. 13—21). Fu 
Tzi fan a făcut o adevărată de
monstrație de joc ofensiv. Ange
lica Rozeanu-Ella Zeller=S:m Mei 
in-Tziu Tiun hui 2—0 (13. 13). 
Reiter-Tzian tun run 2—(8, 13). 
Victoria lui Reîter asupra celui de 
al 11-Iea jucător al lumii a fost 
categorică și pe deplin meritată 
chiar la acest scor. Ganfner-Van 
Ciuan iao 2—1 (21—18. 8—21.
21—12). A fost unut dintre cele 
mai spectaculoase meciuri în care 
Gantner și-a asigurat victoria prin 
faptul că a reușit să cor*r~aataee  
cu fermitate.

C. SEVEREANU 
M. BĂNUȘ

La Melbourne, in cadru! probei de spadă a campionatului olim
pic de pentatlon modern reprez-tt tantul nostru Victor Teodor eseu 
întrece pe brazilianul De Costa-

Iama sa« vara, erirind, se poate practica*  
pentatlonul modern

Siscutie pe marginea Ceagresnlui Uniunii Internationale

Întrecerea olimpică de pen
tatlon modem nu a fost 

singurul eveniment intere
sant din activitatea acestui 
sport în zilele petrecute în 
Melbourne. Foarte important 
a fost și Congresul Uni
unii Internaționale de pen
tatlon modem în cadrul că
ruia specialiștii din 20 de țări 
au consemnat progresul înre
gistrat pînă în prezent de acea
stă disciplină, luînd o serie de 
hotărîri menite să-i aducă o și 
mai pronunțată dezvoltare.

Antrenorul Ion Mureșanu —

La 16 noiembrie (iul: ziua In 
care a avut loc Congre
sul) viitorul pentatlonului 

modem a tost asigurat Hotă- 
rîrea privind organizarea cam
pionatului mondial de juniori a 
deschis porțile pentatlonului a- 
celora care sînt cei mai în
dreptățiți să se instruiască in a- 
ceastâ complexă ți utilă disciplina 
sportivă. Nu interesează atit de 
mult faptul că vom avea un cam
pionat mondial, ci acela că pre
zența „mondialelor” Ia juniori va 
stimula organizarea concursurilor 
pentru tineret in toate țările (in
clusiv la noi), pregătind ți rod'nd 
pe pentatlonițtii de mi ine. Pro
bele sint aceleași ca ți la seniori 
insă, ținîndu-se seama de frăgezi
mea juniorilor (sînt considerați ju
niori cei care nu au împlinit încă 
21 de ani), au fost scurtate dis
tanțele maxime la călărie (parcurs 
de 2500 metri) ți la cros (traseu 
de 3CC-0 metri)”.

Antrenorul Mureșanu nu a vor
bit despre măsurile ce se vor lua 
Ia noi ca urmare a acestei hotă
rîri. Probabil că nu sînt încă în
cheiate studiile necesare. Totuși 
se cuvine subliniat că trebuie să 

unul din reprezentanții noștri 
la Congres — s-a reîntors en
tuziasmat de „noutățile” inter
venite. Intr-adevăr, organizarea 
campionatului mondial de juni
ori, introducerea biatlonului de 
iarnă printre probele J.O., le
galizarea și definitivarea regu
lamentului pentatlonului mo
dern de iarnă, sau admiterea 
rezervei în echipa de pentatlon 
obișnuit, — probleme despre 
care vom vorbi în continuare 
— sînt numai o parte din mă
surile aprobate de Congresul 
U.I.P.M.

acordăm acestei probleme un in-? 
teres cel puțin tot atît de mare ca> 
și acel arătat echipei reprezenta
tive, folosind prilejul pentru răs-» 
pîndirea pentatlonului în rîndurile- 
tineretului și pentru dezvoltareai 
calitativă normală, nu în salturi șc 
cu sacrificii ca pînă acum

„Rezerva a obținut la Melbourne 
ridul ți valoarea unui titular de 
echipă. Hotărîrea Congresului 
permite de acum încolo ca un e- 
chipier accidentat Ia călărie (ca-*  
zuri foarte des întîlnite) să fie în
locuit de rezerva formației «are 
intră direct în proba a doua cu: 
zero puncte. Prin această măsură' 
se mărește și intensitatea disputei 
din prima probă. Pentatloniștii —■■ 
șcâpați de grija menținerii forma
ției in concurs — se vor avînta pe 
parcurs cu mai mult curaj și — 
firesc — de cele mai multe ori vot 
obține rezultate superioare Ia că- 
fărie”. Deci rezuită că în viitor o 
echipă trebuie să aibă patru și ntr 
trei concurenți excepțional pregă-t 
tițh In acest sens trebuie pregă- 
tită și reprezentativa noastră!

Și acum cîte „ceva” despre pro
blemele altora. Antrenorul Mure
șanu poartă în tolbă hotărîrile pri
vind aplicarea pentatlonului șf 
biatlonului de iarnă care —■ priit 
alcătuirea lor— se adresează mai 
de grabă specialiștilor în schi. 
. Pentatlonul de iarnă, ruda noas
tră foarte apropiată (călăria, scri
ma și tirul se mențin în forma cu
noscută, iar înotul și. crosul sînt 
înlocuite cu două probe de schi 
(coborîre și fond) și biatlonul de 
iarnă (schi și tir) au fost defini
tiv legalizate, hotărîndu-se chiar 
introducerea lor printre probele 
J.O. de iarnă. Chiar în 1960 în 
S.U.A. la Squaw Walley, se va 
face inaugurarea biatlonului ca 
probă olimpică”. Avem deci tîrțip 
suficient să ne pregătim pentru o 
participare reușită, mai cu seamă 
dacă de pe acum apreciem carac
terul aplicativ al acestor două noî 
discipline sportive. Tinerii, schio
rii, asociația Dinamo și C.C.A. au 
primul cuvînt. II așteptăm!

Campania electorală se desfășoa
ră pe întreg cuprinsul patriei noa
stre într-o atmosferă de înălțător 
avint politic. In lungul șt latul 
țării, din Capitală pînă în sătucul 
ascuns în vreun cociati adine de 
munte, cetățenii patriei noastre li
bere, conștienți de largile lor 
drepturi, participă cu însuflețire la 
întîlnirile între candidați și alegă
tori. Milioane de alegători care 
sînt chemați la 3 februarie să-și 
spună părerea lor prin votul care-1 
vor da în alegerile de debutați, 
s-au adunat în întreprinderi, insti
tuții, cartiere, sate, la casele ale
gătorului, pentru a asculta cuvîn- 
tul celor care îi vor reprezenta in 
Marea Adunare Națională. Cît de 
grăitor vorbește despre interesul a- 
iegătorilor faptul că peste 35.000 
de cetățeni au luat cuvîntul la a- 
ceste întîlniri și și-au spus păsul, 
au criticat lipsurile din trecut și 
au făcut propuneri concrete pentru 
îmbunătățirea muncii în viitor!

Dușmanii poporului nostru, ai 
regimului nostru democrat -opii- 
lar, își varsă veninul pe diferite 
lungimi de undă, calomniind reali
zările de pînă acum în suișul con
tinuu al maselor populare pe dru
mul ce duce spre luminoasele 
culmi ale socialismului, zeflemi- 
sind aspectele noi ale unei cam
panii electorale necunoscute pe 
vremea pe veci dispărutei orirt- 
duiri b'irghezo-moșiercști. Orice 
om ctostit din Republica noastră 
populară știe însă prea bine că 
haita d:n solda trusturilor și mo
nopolurilor străine și a agenților 
acestora latră în van. De unde să 
știe stipendiat» foștilor exploata
tori din țară și ai actualilor ex
ploatatori din țările apusului, ce

A lUffTAJV WRE MBȚHL
atmosferă de încredere, de entu
ziasm domnește la întîlnirile în
tre candidați ți alegători în țara 
noastră? Ei cunosc doar alegerile 
din trecut, cu tot peiuciuicul lor 
de insulte reciproce ale candidați- 
lor, cu domnia absolută a ciomăga- 
șilor, cu cumpărarea voturi tor ți 
măsluirea urnelor, cu naorți care 
votează și vii care mor pentru că 
au votat. Ehei, dacă așa s-ar des
fășura campania electorală, ar 
fi... democrație, altfel nu este de 
fel democrație!

Dar poporul nostru știe din stră
buni că lupului nu-i poți schimba 
năravul. Și de aceea trece cu dis
preț peste clevetirile lupilor îmbră- 
cați în haină de oaie și-și vede 
în liniște de viața sa. El s-a con
vins din proprie experiență că viața 
sa poate fi mai frumoasă, mai îm
belșugată, dînd viață chemărilor 
partidului, mergînd cu hotărire pe 
calea pe care-I conduce cu înțe
lepciune partidul clasei muncitoare. 
In mod cît se poate de firesc, cei 
peste 35.000 de muncitori, țărani, 
intelectuali, studenți, pensionari, 
femei, tineri, care au luat cuvîntul 
în î1'Unirile de pînă acum între 
alegători si candidați, au făcut 
propuneri foarte «mportante pen
tru îmbunătățirea traiului lor, pen
tru înfrumusețarea orașelor și sa
telor lor. exprimîndu-și încrederea 
lor tota'ă în politica partidului șl 
guvernului nostru, politică al cărei 
țel înalt este ridicarea treptată a 
nivelului de trai al celor ce mun

cesc, construirea socialismului ți 
apărarea păcii.

Toate colectivele de muncă din 
țară, studrnd hotărîrile de deose
bită importanță luate de plenara 
C.C. al P.M.R. din 27—29 decem
brie 1956, trec în revistă realiză
rile de pînă acum, discuta măsu
rile pe care trebuie să le ia pen
tru îndreptarea lipsurilor care mat 
dăinuiesc ți-ți iau angajamente 
concrete pentru traducerea in viață 
a hotăririlor, de a munci cu elan 
patriotic pentru ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncit pen
tru făurirea socialismului în patria 
noastră.

Lipsuri mai sînt — ți partidul 
nu le ascunde. Dimpotrivă. El le 
scoate curajos la lumina, arătind 
drumul și mijloacele pentru a le 
curma. Milioanele de alegători 
care-și vor da votul la 3 februarie 
candidati'.or Frontului Democrației 
Populare sînt profund încredințați 
că aceștia vor lupta neobosit pen
tru îndreptarea lipsurilor, pentru 
binele poporului.

Cum să nu fie convinși de acest 
lucru, cînd candidațil F.D.P. au 
fost prooușl de înșiși alegătorii, 
de muncitori, țăranf. intelectuali, 
pensionari, tineri și tinere? Poalb 
căuta mult si bine oricine vrea. 
Printre candidații F.D.P. m*  va 
găsi, orirft s-ar strădui, nici un 
exploatator, nici uri rentier, nici un 
fecior de bent gafa, nici un vîn- 
tură-vtnt. Da. noi stîm că mal 
sîntșl azi țări, ca S.U.A., de pll- 

dă, unde in parlament (senat ți 
camera reprezentanți*)  mt se ailă 
nici un muncitor. Dar, în Repu
blica Populară Romină, o atare 
situație nu mai poate ti. La noi 
candidații sint tocmai muncitori, 
tehnicieni, țărani colectiviști sau 
întovărășiți ți țărani muncitori, In
telectuali legați de popor. Cinstea 
lor este recunoscută, dragostea lor 
de popor verificată, capacitatea lor 
creatoare a dat roade bogate și 
piuă acum. Comimijti sau tără de 
partid, romîni. unguri sau de altă 
naționalitate, bntrini cărturari sau 
tineri muncitori, bărbați sau femei, 
numele ți viața lor este o chezășie 
pentru fiecare, că cele scrise în Ma
nifestul F.D.P. privind realizările 
de viitor se vor înfăptui, vor de
veni aevea, spre fericirea poporu
lui nostru muncitor.

Fără îndoială că mărețul uro
gram de luptă cuprins de Manifes
tul F.D.P. se va realiza numai prin 
munca însuflețită, creatoare a ma
selor care-s conștiente că ele își 
făuresc viitorul. In aceasta sălășlu
iește credința nestrămutată în mai 
bine. încrederea nețărmurită în Par
tidul Muncitoresc Romîn ca forță 
conducătoare. cîrmaci înțelept St 
neînfricat pe drumul construirii 
socialismului. In ea își are Izvo
rul unitatea de granit, de neclin
tit. între partid, guvern ți popor.

Duminică, 3 februarie, peste zece 
milioane de cetățeni ai patriei vor 
trece din nou în fața urnelor. Prin
tre aceștia vor ti inii $1 sute de 

mii de tineri sportivi, practicanți 
sau admiratori ai sportului, acea
stă minunată îndeletnicire care 
dezvoltă mintea și oțelește corpul, 
care înfrumusețează viața, dîndu-ii 
un conținut mai bogat, mai cu
prinzător. Toți aceștia știu prea: 
bine că în anii de democrație popu
lară, cultura fizică, sportul au ur
cat pe culmi de nebănidt în trecut- 
Nu este locul aci să facem un bi
lanț, dar oricărui om cinstit îi este 
clar drumul ascendent parcurs de 
mișcarea noastră sportivă, locul de: 
mare cinste pe care patria noastră 
dragă îl ocupă astăzi între țări cu 
veche tradiție sportivă, rolul im
portant pe ' care-j are tu concertul 
sportului mondial. Șl cine ar avea 
cutezanța să afirme că tot ce s-ar 
obținut pînă acum poate fi des
părțit de îndrumarea și ajutorul' 
acordat de partid, de sprijinul pre
țios al guvernului nostru1?

Este deci cît se poate de firesc,, 
ca sutele de mii de sportivi și iu
bitori ai sportului, cărora le este 
scump viitorul patriei, care doresc 
din adîncul inimii progresul neîn
cetat al mișcării noastre sportive, 
să-șî dea votul lor cu hotărire, 
încredere șî entuziasm candidațilof' 
F.D.P., luptători de nădejde cen
tri» bunăstarea și fericirea poporu
lui. La 3 februarie, împreună cw 
întregul nostru popor, sportivii vor 
vota pentru victoria în alegeri a 
Frontului Democrației Populare,, 
chezășie a mersului mereu înainte- 
al Republicii Populare Romîne pei 
drumul unui viitor însorit.

TICU SIMIOH 1 
l
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Morii ffinamovîști I. Birsan și Gh. Cristoloveami învingători pepîrtiileilin Postăvar
trecîndu-1 pe Letcă cu o secundă 
și 2 zecimi. Nimeni nu mai reali
zează un timp apropiat, nici chiar 
Cristoloveanu, care, la adăpostuL 
rezervei de secunde din prima man
șă, coboară mai prudent și pierde 
astfel prilejul de a cîștiga. Pan- 
drea, din nou cu al doilea timp al 
manșei, este iarăși penalizat, așa 
că va coborî mult în clasamentul 
general. lovici se menține la ni
velul celor mai buni, iar Lupan 
revine după mult timp în plutonul 
fruntaș al celor mai buni slalo- 
miști.

Iată clasamentul:
1. I. Birsan (Dinamo) 79,5; 3H. 

Letcă (Dinamo) 80,0; 3. Gh. Cris- 
.. ..................... . 2. N.

5. M. E- 
N. Lupan 
Dragorm- 
A. Albert 

Pandrea 
Coliban

Scrima „de salon" a apus!

/. Birsan se pregătește să-atac» 
■cial pe care o va cîștiga.
Nici nu v-ați gîndit, poate, că 

'Apectatorii probelor de schi-slnfjfa- 
(rorizați în comparație cu ceiveare 
populează tribunele stadioanelor 
la jocurile de fotbal. Și totuși,jia- 
cesta este un adevăr. De cîte viori 
pe an pot asista iubitorii sportului 
cu balonul rotund la^un derbi, așa 
cum este de fiecarefdată meciul 
dintre C.C.A. și Dinamo? De 
două ori în campjonat și, -even
tual, odată în Cupă. Ei bine, la 
schi, întîlnirea C.C.A.—Dinamo în
cepe cu primul concurs și nu se 
încheie decît la^sfîrșitul sezonu
lui. Duminică de duminică publicul 
care a îndrăgit muntele are pri- 
tejul să asiste la o nouă . .ciocnire" 
între reprezentanții lui Dinamo și 
■C.C.A. fie la probele alpine (cei 
care îndrăznesc să înfrunte înălți
mile), ori la fond (acei care pre
feră să stea mai aproape de poa
lele masivilor). Să nu credeți îDsă 
■că aceste veritabile meciuri nu au 
nimic comun cu fotbalul. Dimpo
trivă! Și aci se stabilește un scor 
care este mereu prezent în memo
ria schiorilor și a simpatizanților 
lor. Astfel, duminică, la Postăva
rul se știa că C.C.A. conduce cu 
2—1, deoarece Mihai Bîră cîș- 
tigase două probe, iar

‘Cristoloveanu doar una.
:Dar fără îndoială că, indepen

dent de această luptă pe puncte, 
„,clou“-ul ultimului concurs de 
schi l-a constituit programarea, 
pentru prima oară în actualul se
zon, a cursei de slalom special, 
probă pe care schiorii o ;ndră- 

;gesc în mod deosebit fiindcă ea 
«consacră pe cel mai tehnic concu
rrent. Campionatul anului trecut l-a 
„uns" ne Ion Bîrsan dreot spe 
■cialistul nrs 1 al genului, dar atit 
■Gh. Cristoloveanu. Mihai Bîră 
cît m și N. Pandrea se consi
deră la fel de îndreptățiți să aspire 
la poziția1 fruntașă a probei si un 

:start bun la început de sezc>. este 
<cît se poate de important. Așa că, 
^fată-ne alături de concurent! pe.. 
—PIRTIA DE SLALOM SPECIAL 

iDin păcate, traseul din Canțer 
.-se află complet sub ceață, așa în- 
<cît schiorii vor avea de luptat și 
«cu lipsa de vizibilitate. Deschide- 
•rea traseului este asigurată de 
■maestrul sportului D. Sulică, 
«după care apare din atmosfera lâp- 
■toasă, primul concurent: M.’hai 
■ Bîră. Timpul lui este întrecut 
linsă chiar de următorul ceneu- 
îrent» Ion Letcă (Dinamo), ceea 
«ce lasă să se întrevadă lupta strînsă 
j|(și. poate nu lipsită de surprize) 
«care .a ~și'început. Cel mai bun timp

Gh.

_!A apărut:
j®,CAIETE DE NATATIE ȘI SPOR

TURI NAUTICE" Nr. 3

*cu următorul sumar:

Rezultatele întrecerilor ce calac- 
iț 5 canoe, canotaj academic și înot 
•de ta Jocurile Olimpice.

—— Noutăți în construcția schiturilor.
— File dintr-u.i reportaj la Ballarat, 

de Radu Urziceanu.
Este necesară pregătirea fizică la 
yachting ’ de A. lloroveer.u.

— Gimnastica pregătitoare pentru 
înot (cu desen®)

— Ultimele decizii ale F.l.N.A. 
---- Decorarea sportivilor noștri.
-r— Dimensiunile ramelor și co .seclnta 

asupra concepției de «atrennazent 
. și a selecției iu alÂtutre® ecMpa- 
” jelor. de Cornellu Fio, eseu.

o— Analiza comportării canotoarelor 
noastre la Bled (continuare), de 
Zoltăn Torok.

— Din presa străină.

SPORTUL POPULAR

spe-o poartă în cursa de slalom 
(FOTO: Em. Valeria)
al manșei îl realizase Gh. 
toloveanu. lapt care nu 
prinde. De semnalat doar câ N. 
lovici, dintre cei tineri, se „vîră” 
între fruntași cu timpul de 41,5 
față de 40,9 (Cristoloveanu). Cam
pionul probei fon Birsan este 
pe^o-poziție mai slabă cu 42,2, dar 
încă angajat în lupta pentru pri
mele locuri. N. Pandrea, care aco
perise distanța în 41,4 primește o 
penalizare de 5 sec. care il iace 
inofensiv. Cea de a doua manșă 
este așteptată cu veritabilă înfri
gurare. Va reuși Bîră să refacă 
handicapul față de eternul său ri
val, Cristoloveanu? Nu cum
va Letcă și lovici vor furniza sur
priza zilei? Bîrsan se consideră în
vins de pe acum? Aproape că 
timpul montării celei de a doua 
manșe a trecut neobservat, mai ales 
că soarele ne-a oferit un plăcut 
intermezzo luminînd întreaga pan
tă (bineînțeles doar pînă la înce
perea concursului, cînd s-a refugiat 
iar după o perdea zdrențuită de 
ceață).

START!

Cris- 
sut-

toloveanu (Dinamo) 80,2; 4. 
lovici (FI. roșie) 81,0; 
nache (C.C.A.) 
(Dinamo) 87,0; 
rescu (Voința)
(CC.A.) 88,8; 
(C.C.A.) 89.2; 
(C.CJL) 90.1.
SLALOMUL URIAȘ A SUSCITAT 

UN INTERES DE PROPORȚII 
CORESPUNZĂTOARE—

Duminică se aștepta ca schiorii 
de la C.C.A. să se revanșeze. Dar 
și de data aceasta victoria a re
venit dinamoviștilor. care au luat 
conducerea în meciul direct: 3-2. 
Gh. Cristoloveanu a fost cel mai 
decis dintre toți, a „alunecat” cel 
mai bine în porțiunile de plat și 
a atacat in modul cel mai judicios 
porțile, ceea ce i-a asigurat un 
frumos avantaj la terminarea 
cursei. N. Lupan a confirmat re
venirea de formă într-o probă al 
cărei specialist necontestat era în 
trecut, iar Coliban se pare că a 
uitat complet de accidentul pe care 
l-a avut în sezonul trecut fiind 
printre cei mai buni. Bîrsan și 
Letcă, poate satisfăcuți de rezul
tatul slalomului special, au sosit 
pe locuri mai slabe. Iată 
mentul:

1. Gh. Cristoloveanu 
2. N. Pandrea 2:03.9; 3. N. 
2:05,7;
liban 
2:06,5; 
2:06,7; 
2:07,0: 
2:09,0.
HILDE WELTER Șl MAROTI

NEANU ÎNVINGĂTOARE
LA FETE

82,7; 6. 
7. Fu iu 
88,3; 8.
9. N.
10. I.

clasa-

2:01,5;
Lupan 
I. Co-4. M. Eîră 2:06,0; 5.

2:06 4 : 6. Theil (Voința) 
7. lonescu Val. (Știința) 
8—9 . I. Bîrsan și I. Letcă

10. C. Bîrsan (Voința)

A plecat primul concurent, M. 
Bîră. Se aude fîșîitul schiurilor 
în alunecare pe zăpada înghețată 
și fiecare încearcă să surprindă 
silueta schiorului îndată ce ea se 
estompează prin ceafă. Dar nu! Bîră 
nu mai apare și cineva anunță cu 
glas oficial care nu admite repli
că: „Concurentul nr. 1 abando
nat".

Bîră a pornit „tare" și încercînd 
să forțeze victoria a ieșit din pîr- 
tie, mult lateral spre pădure, ceea * 
ce l-a determinat să abandoneze. 
Ce vor face însă ceilalți? Desi
gur, drumul lui Cristoloveanu spre 
victorie este mult netezit. Așa gîn- 
desc cei mai tnulți și, cine știe, 
poate chiar acest valoros schior. 
Ion Letcă realizează un timp care 
nu ne poate spune prea mult, de
oarece este primul înregistrat, to
tuși s-a văzut „la ochi" că a mers 
bine. Bîrsan coboară vijelios în-

Pu(ine concurente în probele fe
minine și o singură surpriză: Ma- 
rotineanu a căzut și a lost pena
lizată cu 5 sec., iar Elena Epuran 
a pierdut o poartă (ceața, ce să-i 
facil), așa încît Hilde Welter (E- 
nergia) a cîștigat fără emoții, în 
47,3 sec. urmată de: 2. Susze We
ber (Voința) 49.2; 3. Marot'neanu 
(C.C.A.) 54.4;4 Ilona Mikloș (Lo- 
comot.) 56,5; t>. H. Schuler (FI. 
roșie) 59,5.

In slalomul uriaș surprizele nu 
și-au mai făcut apariția, așa că 
rezultatele sînt firești (ne referim 
chiar și la locul foarte bun al Bo
nei Mikloș care se pare că are pre
dilecție pentru această specialita
te):

I. Marotineanu 2:06.7; 2. I. Mi
kloș 2:08.5; 3. H. Welter 2:13.6; 4. 
Epuran 2:18,5.

-Vrem să vorbim despre turneul 
--olimpici de (scrimă sau, mai precis, 
•despre succesul Olgăi Orban, cîș- 
tigătoarea medaliei de argint a 
concursului feminin de floretă. Și 
deoarece comentariile de pînă acum 
au abundat în „culoare", „pitoresc" 
și „senzațional” lămurind opinia 
publică asupra cadrului în care 
a fost obținută prima medalie o- 
limpică a scrimei romînești, de a- 
ceastă dată ne simțim datori — 
mai ales față de cei care practică 
scrima — să privim întrecerile o- 
limpice și sub aspectul lor tehnic. 

>■ Cu alte cuvinte urmează o discu- 
f (ie despre „Ce e nou în scrima 

mondială", și bineînțeles despre 
„Ce a fost bine și ce a fost rău 
în comportarea reprezentantelor 
noastre”, discuție pe care o vom 
susține folosind aprecierile antre
norului Alexandru Csipler, co-au
tor la performanța Olgăi Orban.

„Nu am văzut noutăți tehnice, 
dar am strins suficiente dovezi 
pentru a susține că scrima de sa
lon a apus, locul ei fiind luat de 
o disciplină sportivă reală in care 
nu poți supraviețui numai printr-o 
tehnică de mină impecabilă, ci iți 
trebuie și calități fizice și morale 
deosebite”. Aprecierea antrenoru
lui Csipler este concludentă asu
pra drumului pe care-1 parcurge 
scrima modernă. Noutatea la Mel
bourne și în orice concurs de as
tăzi nu constă în elementele teh
nice. ci în modul de luptă. în ca
litățile fizice ale concurenților și 

* în rezistența lor psihică. Sheen, 
campioana olimpică, mi este repre
zentanta sarimei „elegante" sau 
personificarea tehnicii desăvlrșite, 
dar în turneul ‘olimpic a știut să 
lupte cu răbdare,’cu'putere de con
centrare în momentele’ decisive, in
sistent, calm și variat. La rîndul 
său, D’Oriola. tehnicianul nr. 1 al 
floretei mondiale, s-a prezentat la 
Melbourne în condiții fizice opti
me, cîștigînd sigur, la mare luptă 
fără să se resimtă de pe urma e- 
fortului.

„Olga Orban ne-a reprezentat cu 
cinste, demonstrînd posibilități 
peste performanța din Australia. 
Tehnic și fizic n-a prezentat lacu
ne, în schimb tactic și psihic a a- 
vut scăderi" „Batman-urile" ei di
recte au zdrobit pe Lachman, „o- 
pririle" îndrăznețe (obraznice, cum 

> le-a calificat Muller-Preis) execu
tate în mare viteză (în această 
calitate a strălucit Olga) au su
focat-o pe veterana olimpică, iar 
ruperile de distanță și parăzile-ri- 
postă au dus la zero „cupee-ul“ 
excepțional de rapid practicat de 
Rotnary. Dar aceste execuții di-

Olga Orban

au fost folosite de Orbanferite nu 
întotdeauna și în momentele o- 
portune. Lipsa ei de rutină, de ve
chime pe planșe, i-a îngustat ba
gajul tactic, făcînd foarte necesară 
conducerea ei de pe margine (Din 
acest jjpnct de vedere antrenorul 
Csipler a făcut tot ce era posibil, de 
multe ori prov.ocînd protestele ad
versarelor OlgăiSși avertismentul 
ațbitrilor. DaHpentru victorie tre- ------- = -■-«■ totu]) 

pu- 
„Dar 
cos-

sa riști 
apostrofare

b’jae uneori 
chiar și o 
blică, _ desigur neplăcută, 
nervozitatea excesivă a __
tat-o pe Oiga titlul olimpic. Și în 
eliminatorii și semi-finale a trebuit 
să o opresc de citeva ori și s-o 
calmez, dar în baraj, cînd s-a re
pezit s-o spulbere pe Sheen (o în- 
trecuse de trei ori pînă atunci) în 
cîteva secunde nu a mai fost chip și 
timp pentru a o tempera (n.n.- Gra
ba strică treaba!). Totuși sînt satis
făcut că Orban a inceput să aibă 
rezistența psihică pentru a reface 
terenul atunci cînd este condusă.

care
ccm- 

01-
ne- 

Estc

Este un inceput promițător 
indică maturizarea ei", a 
tinuat Csipler. In privința 
găi credem că nu mai sînt 
cesare completările noastre. ___
bine însă ca și alții (sau altele) 
să învețe din pățania ei. „Ecateri- 
na Orb a stat foarte puțin pe 
planșă așa că n-a avut timp să a- 
rate ceea ce știe. In schimb, a do
vedit din nou ceea ce nu știe și 
anume: să lupte cu adversare ca- 
re-i sînt net inferioare". Părerea 
noastră este că Orb știe să lupte 
cu începătoarele, dar ia lucrurile 
mult prea ușor. Ea, alți scrimeri 
de-ai noștri și chiar Orban, tre
buie să înțeleagă că orice asalt 
este greu, chiar foarte greu. Cînd. 
vor tine seama de acest lucru nu 
se vor mai înregistra ieșiri neaș
teptate din concurs, mai cu seamă 
dacă pînă atunci tehnica: se va 
îmbunătăți, iar rezistența și vite
za — vor deveni — așa după cum 
susține antrenorul Csipler — „ar
mele nr. 1 ale scrimerilor noștri”.

EM. VALERIU

PERSPECTIVE NU PREA LUMINOASE
BOX PE ECHIPE...PENTRU CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

Ion Nicolae la un pas de K.O în 
miedul cu Dumitru Ciobotaru.

In ciuda faptului că la ora acea
sta pugiliștii noștri fruntași nu 
urcă treptele ringurilor și că tre
buie să ne mulțumim cu reuniunile 
din cadrul campionatului de cali
ficare. pregătirile continuă cu sîr- 
guință pe toate fronturile, iar an
trenorii își întocmesc, gri folii, di
verse scheme de îcrmațîe pentru 
campionatul pe echipe din anul in 
curs.

De acest răgaz (nedorit) vrem 
să profităm și noi ca să abordăm 
problema campionatului republican 
de box pe echipe.

Avem în față un exemplu situat 
Ia un interval de doi ani în urmă: 
campionatul din 1955. In acea pe
rioadă, C.C.A., Dinamo și Metalul 
su concurat cu loturi proprii, în 
vreme ce —■ pentru asigurarea u- 
nar echipe mai puternice — Flamu
ra rusie a fuzionat cu Progresul, 
Locomotiva cu Știința.iar Voința cu 
Constructorul.

In 19£t. renunțîndu-se la princi
piul „fuzionării", echipele au scă
zut considerabil ca valoare, (excep
ție făcînd Voința !). Nu puține au 
fost întîlnirîle în care antrenorii 

n.se -trezeau că rămîn. cu,,.flancurile

descoperite, tocmai în meciurile 
cele mai importante. Zadarnice e- 
rau truda și sudoarea risipite- de 
boxeri la unele categorii, dacă e- 
chipa pierdea prin neprezentare 
(0—3) la altele!... Dacă vă amin
tiți, Progresul a cedat fără luptă 
nu mai puțin de trei meciuri cu 
C.C.A., două cu Voința ș.a.m.d. Lo
comotiva n-a fost în stare să ali
nieze efectivul complet în întilnirea 
cu Energia iar C.C.A. avea meciul 
pierdut dinainte în fața lui Dina
mo, cu cele două „găuri" în echipă. 
O statistică ne arată că doar aso
ciațiile Dinamo și Voința au pre
zentat de fiecare dată echipa com
pletă. Cele mai multe formații 
(Progresul, Energia, Locomotiva 

și FI. roșie) s-au zbătut ca peștele 
pe uscat. ,,Breșele” din echipă nu 
puteau fi. astupate cu toate că se 
uza de toate .Jongleriile" posibile, 
ca trecerea unui boxer dintr-o ca
tegorie într-alta și chiar reintrarea 
unor pugiiiști care anunțaseră o- 
ficiaț că abandonează boxul (Al
bert Blank și-a pus din nou mă
nușile de box ca să salveze onoa
rea Progresului jn meciul cu Vo-

in— Oare și în 1957 vom avea 
campionat echipe disproporționate 
ca valoare? Răspundem „da“ la 
această întrebare 1 C.C.A., Dinamo 
și Voința vor prezenta formații re
dutabile, în progres numeric și ca
litativ. Dar ce vor f 
echipe, căci pînă una 
natul numără șapte 
Iată, de pildă, situația 
greșul, antrenată de 
pcscu. După ce că în 
voită să facă mari jonglerii ca să 
poată prezenta o echipă „cîrpită", 
anul acesta Progresul se vede în 
situația de a avea doi oameni lipsă 
la apel : D. Prunoiu și 1. Rodi- 
cenco. Cine îi vor înlocui ? Nu se 
știe. Nu știe nici antrenorul și nici 
asociația, care și-a revărsat din 
belșug atenția și oblăduirea numai 
asupra echipei de fotbal a colecti
vului F. B. Ce vor face însă boxerii 
care îmbracă aceleași tricouri ale 
asociației Progresul? Nu interesea- 

Verdictul conducătorilor e 
și clar: antrenorii să se des
emn vor putea ! Locomotiva, 
efectiv, nu contează decît pe

face celelalte 
alta campio- 
participanți? 

i echipei Pro- 
Lucian Po- 
1956 era ne-

ză ! 
scurt 
curce 
care, 
trei-pairu oameni de nădejde, se 
zbate în aceleași friguri. Ce echipă

să alinieze, cîtă vreme doar St. 
Bogdan a venit anul acesta să-i 
întărească rîndurile? Nu mai vor
bim de Fi. roșie (unde D. Mîțu a 
anunțat că se retrage din box) și 
Energia, unde antrenorii Gh. Axioti 
și Z. Popazu au adevărate coșma
ruri cu formula viitoarei echipe.

Să fim foarte bine înțeleși. In 
ruptul capului n-am dori să se 
renunțe la acest campionat pe e- 
chipe, mai ales acum cînd boxul 
nostru a căpătat laurii glorioși la 
Melbourne. Indiferent de dispro
porția de valoare înregistrată între 
unele echipe, el se dovedește totuși 
un adevărat balon de oxigen pen
tru activitatea competițională... Sîn- 
tem chiar de părere că această 
competiție dă impuls colectivelor și 
asociațiilor sportive, pentru spriji
nirea boxului, că, în general, con
tribuie la popularizarea lui 1 Este 
clar, însă, că fără preocuparea a- 
tentă a asociațiilor și a Comisiei 
Centrale de box, campionatul pe 
echipe nu-și poate atinge în între
gime telurile.

p. mihalache



Primul concurs atletic de sală,
primele recorduri ale anului 1957

Reconfortant spectacol! Cită ri
sipă de energie și tinerețe din 
partea acestor 160 de băieți și 
fete ale căror corpuri tinere și fra
gede se avîntă cu încordare spre 
firul alb de lînă sau în zborul 
peste ștacheta pictată în alb și 
negru. In sala Floreasca II care, 
sîmbătă și duminică, a cunoscut 
tumultul pe care numai o mare 
întrecere tinerească îl poate ge
nera, și-au dat întilnîre sportivi, 
antrenori, profesori de educație 
fizică, oficiali, iubitori de atletism 
care au venit să asiste la o ade
vărată ,,paradă a speranțelor”.

La capătul a trei săptămini de 
activitate în centrele de pregătire 
organizate la: Oradea pentru să
ritorii în înălțime și alergătorii 
de garduri, Timișoara pentru să
ritorii de lungime și prăjiniști, 
București pentru sprinteri și a- 
runcători, tinerii attefi s-au între
cut în prima competiție pe teren 
acoperit a anului — concursul re
publican pentru juniori. Spațiul nu 
ne permite să înșirăm aici foate 
rezultatele (numai Ia o singură 
probă : 50 m- juniori cat. I-a, au 
fost 60 de eoncurenți, ceea ce a 
necesitat 13 serii! ) deși, în mod 
hotărît, tinerii sportivi ar merita 
acest lucru, pentru ardoarea cu 
care au luptat Și nentru perfor
manțele realizate. Dintre acestea, 
le amintim pe cele mai bune, în
cepi nd cu noile recorduri de sală: 
Grigore Marinescu 1,83 m. la să
ritura în înălțime (record de ju
niori cat. I și cat. Il-a), Sanda 
Bordan 7,1 sec. la 50 m., record 
de junioare cal a 11-a, Victoria 
^rzmani 4,95 m. l>a lungime, re
cord de junioare cat. a Il-a și Va- 
leriu Jurcă 2,90 m. la săritura în 
lungime fără elan, record de juniori1 
cat. 1. Alte rezultate: înălțime ju
niori cat. I-a: C. Porumb 1,80 
m.; 50 m- plat junioare cat. I 
Gabriela Luță 7,0 sec., I. Zilli 
7,0 sec.; 50 m. plat juniori cat. 
a Il-a: Gh- Dragu 6,5 sec., Ga
briel Ilias 6.6 sec. :50 m. plat ju
nioare cat. Il-a Aneliese Dortlef 7,2 
sec.! înălțime junioare cat. Il-a Val. 
Smărăndoiu și Astrid Kramer 1,30 
m.; 50 m. plat juniori cat. I-a 
Gh. Ciobanu 6,3 sec-, FI. Dinescu

In plin efort, spre linia de so
sire... Aspect de la concursul re
publican pe teren acoperit pentru 

juniori.

• Iată cum arată un Vuletin Pro
nosport cu 12 rezultate exacte la 
concursul nr. 4 (etapa din 27 ia
nuarie 1957):
I. Juventus — Fiorentina (camp.

italian) x
H. Napoli — Genoa (camp, ita

lian).
III. Sarnpdoria — Internazionale

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

lian) 1
V. Bologna — Roma (camp, ita

lian) 1
VI. Lazio — Palermo (camp. ita

lian) 1
VIT. Saint Etienne — Racing Pa

ris (camp, francez) 1
VIII. Nice — Marseille (camp.

francez) 2
IX. Toulouse — Angers (camp.

francez). 1
X. Monaco — Lens (camp, fran

cez) 2
XI. Rennes — Nancy (camp.

francez) 2
XII. Valenciennes—Reims (camp.

francez) 2 
In urma trierii și omologării celor 

«90.479 variante depuse la concursul 
•Pronosport nr. 4 (etapa din 27 ia
nuarie) au fost stabilite următoarele 
premii:

Premiul I: 20,5 variante cu 11 re
zultate exacte, revenind fiecăreia cîte 
7J99 lei.

Premiul II: 407,7 variante cu 10 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cîtc 434 lei.

Premiul III: 3.917,4 variante cu 9 
rezultate exacte, reveninc' fiecăreia 
căte 67 lei.

Neexistind nici o variantă cu 12 
rezultate exacte, conform regulamen
tului au fost reportați pentru con
cursul Pronosport nr. 5 din 3 fe-

M, Stein și A. Brasad 6,4 sec.; 
greutate junioare cat Il-a Anca 
Gurău 9.85 m., iar la cat I-a E- 
rika Scherer 1237 m-, Olga Jaba 
10,32 m.: lungime juniori cat 
Il-a G. Marinescu 5,86 m, M. E- 
remia 5,74 m.! iar Ia cat 1 N.
Sobescianski 6.46 m. S. Ciochină 
631 m., L Parvk 630 m.; pră
jină juniori cat I T. Nicolau 
330 m., cat TI-a M. Antonescu 
2,60 m.; 55 m. garduri juniori 
cat I V. Jurcă 8A sec.: S- Stoi- 
cescu 8.6 sec.. A. Deiaport 8.7 sec., 
iar la cat Il-a G. Marinescu 10,0 
sec-; gTeutate juniori cat I-a St 
Pemeki 12.60 ai. C. Drăgulescu 
12,59 m . iar la cat 11-a D. Sera
fim 1135 m.: triplu salt juniori 
cat l-a S. Ciochină 13,76 m.. A. 
lonescu 12,78 m. Si Stoicescu 
12,44 m ; lungime junioare cat 
I-a G. Luță 4,77 m, Eda Knall 
4,75 m., P. Constantinescu 4.74 m.

Atleți pe stadion
Simbătă dimineața a avut loc 

pe stadionul Progresul F.B. pri
mul concurs în aer liber al anului 
fa care au luat parte o serie de 
tineri aruncători. Rezultatele au 
avut de suferit de pe urma condi
țiilor grele fir care s-a desfășurat 
întrecerea: terenul de aruncare 
foarte moale, timp rece- Iată re
zultatele înregistrate: disc băieți 
1. C. Drăgulescu 36,49 m., 2. St. 
Perneki 35,26 m., 3. I- Gyosy 34,92 
m„ 4. D. Filer 34,44 m., H.C- L. 
Purdea 41,79 m. Ciocan juniori (5 
kg.) C. Drăgulescu 56,77 m. Suliță 
fete Maria Iordan 41,00 m., Z. 
Ventzel 36,30 m. Disc, fete A. Cal
ciu 28,79 m. A. Mateescu 28,56 m. 
Suliță băieți A. Hampel 46,57 m.

Nioulaie D. Niiculaie
corespondent

Juniorii noștri
la turneul F.I.F.A.

Reprezentativa noas/ră tie ju - 
niori va lua parte, cum se știe, la 
ediția de anul acesta a Turneului 
F.I.F.A., care se va desfășura în 

, Spania. Ea va face parte din seria 
a IV-a, împreună cu Cehoslovacia, 
Belgia și Franța. Programul jocu
rilor a fost alcătuit cu prilejul șe
dinței comisiei de organizare, în
trunită sîmbătă la San Sebastian, 
în Spania. Iată programul seriei a 
IV-a :

13 aprilie : ROMINIA-Ceho- 
slovacia și Belgia-Franța.

14 aprilie : ROMÎNIA-Belgia și
Fr a n ța - Cehoslovac ia.

16 aprilie : ROMINIA-Franța și
Belgia-Cehoslovacia.

pronosport
bruarie 69.048 lei, repi ezentind 10 la 
sută din fondul de premii al con
cursului nr. 4 (etapa din 27 ianuarie).
• Programul concursului Pronos

port nr. 5 (etapa din 3 februarie 
1957) cuprinde 8 meciuri ce fotbal 
din campionatul italian și 4 din 
cadrul „Cupei Franței**.

Prima întîlnire a programului 
opune formației Roma pe proaspăta 
autoare a două victorii în depla
sare: Genoa. Echipa genoveză pare 
a fi într-o formă bună de vreme 
ce a reușit să dispună de Lane- 
rossi la Vicenze, iar duminică să 
realizeze surpriza etapei depășind 
Napoli în deplasare. Cele cOua 

rezultate pe care vi le-am reamin
tit pledează în favoarea oaspeților 
suficient de concludent pentru a 
trece pe buletine alături de „1" și 
,,2‘*.  Atalanta are o sarcină destul 
de grea în fața echipei din Na- 
P-oli care se descurcă cu ușurință 
în meciurile pe teren advers. Cu 
dese alternări de formă Juventus 
nu ne apare solist cert în întîlni- 
rea cu Lazio, ceși — trebuie să o 
recunoaștem — componența forma
ției ca și avantajul- terenului o 
incică totuși favorită. Triestina va 
înfrunta pe teren propriu liderul 
clasamentului Milan. Un meci care 
se poate termina î-i favoarea ori
cărei din cele două formații, nu 
atît datorită valorii gazdelor ci— 
mai curînd dîrzeniei cu care este 
înfruntat liderul de fiecare dată. 
Lanerossi pornește favorită în me
ciul cu Palermo care în cele 8 me-

• FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL 9 FOTBAL • FOTBAL

Echipa C.CA. in Turcia, la Izmir:

0 victorie și un meci nul cu selecționatele orașului
IZMIR 28 (Prin telefon). — De 

trei zile, fotbaliștii echipei C.C.A. 
sînt oaspeții orașului. Delegația 
rominâ a sosit vineri la ora 18 la 
Izmir, venind cu avionul de la 
Ankara, unde aterizase la ora 14. 
La sosirea în cete două orașe, 
oaspeților li s-a făcut o primire 
prietenească.

In ambele jocuri C C.A. a întîl- 
nit selecționate ale orașului. Pe 
prima a Invins-o sîmbătă cu 4—1 
(2—1), cu a doua a terminat — 
duminică — la egalitate: 2—2 
(1-1).

Sîmbătă, C.CJL. a jucat în for
mația: Tom a—Zavoda IL Brinzei, 
Neacșu—On: sie, Bone—Cacoveanu 
(Zavoda I min. 75). Constantin, 
Alexandrescu (Ozon min. 46), Za
voda I (Georgescu min. 75), Tă
taru. Selecționata Izmir a fost al
cătuită din jucători ai echipelor 
clasate pe locurile 1—2 în campio
natul regiunii Izmir (Giostepe și 
Altai): Akin—Dogan, Semih. YF 
maz—Sedat, Gurgean—Galer, Faik, 
Fikri. Bayram, Gonen.

Oboseala drumului, terenul (cu 
zgură) moale din cauza timpului 
ploio6 și adviTsarul necunoscut ca 
valoare au fost factori care au 
influențat comportarea echipei noa
stre, care — deși a cîștigat cu 
4—1 — nu s-a ridicat totuși la 
valoarea sa reală. A avut iniția
tiva majoritatea timpului, a cons' 
truit acțiuni duse pînă la poartă, 
dar n-a avut finalitatea necesară, 
ratînd foarte multe ocazii clare 
(Tătaru, Ozon, Zavoda 1. Caco
veanu de două ori). C.C.A. a în
ceput bine șî în min. 20 a deschis 
scorul prin Tătaru ca-re a reluat 
direct o centrare a lui Neacșu. 
Echipa noastră slăbește însă rit
mul de joc și turcii profită ega- 
lînd în min. 30 prin Fikri, la o 
minge dată înapoi de Bone. C.C.A. 
preia inițiativa și domină pînă la

FOTBAL PE GHEAȚĂ...
Duminică dimineață, pe te

renul II de pe stadionul Pro
gresul F. B. era un meci de 
fotbal în toată regula. „Cei 
22“ care se războiau pentru balon, 
nu se sinchiseau de temperatura 
destul de scăzută și, mai ales, nu 
dădeau atenție terenului — un 
veritabil patinoar de cea mai proa
stă calitate. Singurul care 
își luase... măsuri de protec - 
ție excepționale era „arbitrul" jo
cului — BASIL MARIAN — înfo
folit în palton, cu manșetele de la 
pantaloni ridicate și avînd ca sem
ne distinctive ale misiunii sale doar 
bocancii de fotbal și, bineînțeles, 
fluierul 1

Dar am uitat să vă prezentăm 
echipele : Selecționata de tineret 
și Progresul I.P. 2. Prima își con-, 
tinua pregătirile în vederea apro- 
piatnlui turneu în Egipt, Liban și 
Siria, iar a doua îi servea ca par
tener selecționatei. Fiindcă nu

ciuri disputate pînă acum în de
plasare nu a... adunat cecît 2 puncte. 
Duminică Roma a cedat în fața 
Bolognei. Ne îndoim că deținătoa
rea „lanternei roșii'*,  Torino, va 
obține în deplasare un alt rezul
tat! I.n urmărirea liderului, Fio
rentina are desigur prima șansă 
în meciul cu Udinese care nu se 
acomodează cîtuși de puțin în de
plasare. Ultimul meci italian: 
Sarnpdoria — Padova ni se pare 
ceschis deși acel 1—2 cu Spăl pe 
teren propriu ar putea convinge pe 
unii participanți că oaspeții sînt 
în formă slabă.

Șl acum cîteva amănunte asu
pra meciurilor din „Cupa Fran- 
tei". In primul rînd o precizare: 
întîlnirile se vor disputa pe teren 
neutru (la Bordeaux: st. Etienne— 
Sochaux: la Paris: Dens — Tou
louse; la Rouen: Nancy—Rennes și 
ia Lyon: Nimes—Valenciennes). In 
caz că după prelungirile regula
mentare scorul se menține egal, 
meciul se va rejuca. In acest caz 
pronosticul valabil pentru concurs 
este însă „X". Deci, atenție la 
un eventual ,,X"! șl acum, în în
cheiere, o scurtă analiză a celor 
patru meciuri:

St. Etienne dorește desigur ab
ținerea unei duble performanțe: 
campionatul și cupa. Deci nu va 
juca... lejer cu Sochaux! Cam ace
leași gînduri cu St. Etienne le ara 
și Lens care are însă mai puține 
sanse în fața formației din Tou
louse. Urmează două î.itîlniri foarte 
echilibrate, care programează for
mații d’n a d*oua  jumătate a cla
samentului campionatului: Nancy— 
Rennes șl Nîmes—Valenciennes.

După părerea noastră’ mai multe 
șanse ce victorie au Nancy și Nî
mes. 

sfîrșit, marcind încă un goi prin 
Alexandrescu (min. 35). La re
luare, C CJL a domina: mai mult 
și a înscris prin Constantin (mia 
70) și Ozon (min. 79).

A doua zi, duminică, CC A. a 
întiinit o selecționată ma: bună, 
din care au făcut parte doar cinci 
jucători din echipa din ajun. In 
plus, rominii au resimțit oooseala 
primului joc.

Echipa CC A a avut și de data 
aceasta numeroase situații de goi, 
atacanții ajungind de mai multe 
ori singuri in fața porții. Ei au 
rata: insă de fiecare dată Prima 
repriză j-a aparținut, totuși sco
rul a fost deschis de gaz-e ia min. 
20. prin Altan care se găsea în 
poziție clară de o'said, semnalată 
de arbitru! de tușă. 11 minute mai 
tirziu. Ozon primește o pasă de 
la Zavoda I, driblează stoperul șî 
egalează. Tătaru șî Alexandrescu 
ratează apoi două ocazii. La re

Fotbaliștii luptă cu convingere pentru balon pe un teren unde 
hocheiștii cu patinele, crosele și pucurile s-ar simți mult mai ia 

largul lor.
(Foto: L- Tibor)

vani mai vorbi despre ea in rindu- 
rile care urmează, să subliniem a- 
cum că echipa Progresul I.P. 2 
nu și-a întrerupt deloc antrena - 
mentele de la terminarea campio
natului, ceea ce este lăudabil, atît 
pentru jucători cit și pentru antre
norul Costică Marinescu.

Să revenim acum la selecționată. 
In nrima repriză a fost întrebuin
țată formația : Cozma-Pahoniu, 
Lazăr, Soare-Al. Vasile, Nunweil- 
ler-Copil, Seredai, Biikossy, Dinu- 
lescu, V. Anghel. Rezultat : 3—0 
prin golurile înscrise de Dinule- 
scu (2) și Seredai. In repriza se
cundă, fiindcă apărarea era destul 
de puțin pusă la încercare de par
teneri, atacul selecționatei, adică 1 
Oaidă, D. Munleanu, Ene II, Sere- 
dai, Anghel a jucat la... I.P. 2 con
tra apărării proprii care avea ur
mătoarea înfățișare : Uțu-Moar- 
căș, Stanca, Soare-Al. Vasile, 
Nearnțu.

Ce ar fi de spus despre jocul 
tinerilor fotbaliști ? In primul rînd 
că — deși terenul prezenta foarte 
mari dificultăți pentru controlul 
balonului și chiar pentru alergare 
— acțiunile de mijloc au fost des
fășurate destul de precis și, mai 
ales, cu un scop. S-a vădit (un 
punct important cîștigat) tendința

Pregătiri,
• ENERGIA METALUL 108 din 

categoria C și-a reînceput antre
namentele direct în aer liber cu un 
lot de 23 jucători. Antrenorul Ion 
Mărgineanu se ocupă intens de 
pregătirea jucătorilor dintre care 
foarte multi sînt proveniți din c- 
chipa de juniori. Dintre cei 23 de 
fotbaliști notăm pe: Călinescu, Vtl- 
ceanu, Jiroș, Sasu, Bundik, Bulbu
cau, Meta, Drăghici, Crăciun, Ciu- 
peg-

• INVAȚIND DIN EXPERIEN
ȚA anului trecut, clnd și-a început 
pregătirile abia De Ia mijlocul lunii 
martie, echipa de fotbal Victoria 
Tecuci a deschis seria antrenamen
telor în ziua de 16 ianuarie sub 
conducerea antrenorului Gh. Stăn- 
culescu. Pentru luna ianuarie au 
fost prevăzute exerciții de pregătire 
fizică și controlul balonului care 
se execută Ia sală, urmînd ca în lu
nile viitoare să facă antrenamente 
în aeț liber. Victoria Tecuci ya 

luare, gazdele domină 10 nintrfe, 
apoi joc egaL CC A. revine în 
atac și urcă scorul in min. 72 prin 
Constantin, care marchează cu ca
pul la o centrare a lui Cacoveanu. 
In min. 74 turcii egalează: Alei 
execută o lovitură liberă de la 
circa 18 m., mingea se lovește 
de capul lui Bone și intră în 
poartă. Două minute ducă aceea, 
Cacoveanu înscrie un al treilea gol 
la capătul unei acțiuni, publicul 
aplaudă gohii, dar arbitrul il anu
lează pe motiv de ofsaid.
Formațiile—C.C_A : Toma—Zavo

da ll, Brinzei, Neacșu—Onisie, 
Bone—Cacoveanu. Ozon (Constan
tin). Alexandrescu (Ozon), Zavoda 
I (Georgescu), Tătarii. 1ZM:R: 
Seyfi—Dogan, Semih Ekrem — 
Gurgean. Kâmuran—Yldrim, Alei, 
Fikri, Faik. Altan.

Miercuri, echipa C.C.A. pleacă la 
Ankara, unde vor fi stabilite da
tele următoarelor două jre-jri 

de a se juca cît mai mult în 
dîncime în preajma careului de 16 
m. Dar — există și aici eternul 
dar — înaintașii au tras rar ia 
poartă, ceea ce l-a făcut pe drept 
cuvînt pe unul dintre antrenori să 
spună „Bukossy, ai uitat să mai 
șutezi De altfel, atenția celor 
doi conducători tehnici ai selec - 
ționatei (Niki Petrescu și M< rian) 
este concentrată acum în special 
asupra acestui capitol, după ce re
zistența. și, în general, pregătirea 
fizică au fost puse cît de cît la 
punct. Ca o explicație a corecti - 
tudinii și preciziei cu care sînt 
desfășurate acțiunile din cîmp sînt 
concludente cuvintele antrenorului 
Petrescu : „Căutăm să imprimăm 
jucătorilor deprinderea de a des
fășura în diagonală acțiunile- plnă 
în apropiere de poartă, de unde 
trebuie să se producă lansări „in 
gaură" sau pe extremă pentru a 
se asigura finalitatea acțiunilor. 
Deși avem multe dificultăți din 
cauza terenurilor impracticabile, 
constat că, din acest punct de ve
dere, jucătorii aplică destul de 
bine și gindit intențiile noastre".

Selecționata își continuă toată 
săptămîna antrenamentele urmînd 
ca la 5 februarie să părăsească 
țara Dlecînd spre Orientul nr’locity-

pregătiri..,
foiosi următorul lot: Boceannt 
Klein, Mădărăș.m, Szoker, Ba<intt 
Niculescu, Gh^rghely, Molnar, Su
dai. Merle. Eodor, Pădureanu, Ncm- 
tescu.

• ENERGIA F LAC AR A LEORi 
DENI, recent promovată în cate-, 
goria C, și-a început antrenament 
tele la 25 ianuarie direct pe teren 
sub conducerea antrenorului Mirced 
Popescu. După cum sîntem infort 
mâți, echipa din Lcordeni are echi-*  
pament insuficient (în special bo
canci și tricouri). In campionatul 
de anul acesta va conta ne urmă
torii jucători: Nistor, Mirlici — 
portari, landa. Mincă, Vasilescu 
— fundași, Gavrilă, Lefter, Gh. 
Mircea, — mijlocași, Petrescu. Do- 
garu, Stroe, Periate, Rădulescu — 
înaintași. '
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FfBMMR/E
întrecerile de sah conti

nua

In runda a 6-a a turneului indi
vidual de șah s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Ichim—Că

țeii 0—1, Taină—Fischer l/2—1/2, 
Dumitrașcu—Iliescu 1-0, Olteanu— 
Teodorescu 0—1, T. Dumitrescu— 
N. Dumitrescu 0—1, Nicoară— 
Rugină >/2—‘/j- In clasament con
duce Cateli cu 5 puncte (dar cu 
o partidă mai mult jucată), urmat 
de Fischer 4'/2, Nicoară și Teodo
rescu 4. Rugină 31/.,, Selăgeanu 
2*' 2 Ichim 2, Taină, N. Dumi
trescu, Olteanu și Dumitrașcu 
l'/2, Iliescu 1, T. Dumitrescu */ 2.

întrecerea pe echipe programea
ză primul meci al turneului final 
sîmbătă 2 februarie, în sala Loco
motiva. Se întîlnesc echipele 
C.C.A. și Energia.

D. Munteanu 
corespondent

MECIURI INTERESANTE 
LA BASCHET

întrecerile de baschet desfășurate 
duminică în cadrul acestei compe
tiții festive s-au bucurat de un 
real succes, atrăgînd în sala Ciu
lești peste 1000 de spectatori. Se
ria întrecerilor a fost deschisă de 
partida dintre echipele feminine 
Energia și FI. roșie. Fără să de
pună prea mari eforturi, prima a 
cîștigat comod: 57—10 (36-10). Un 
scor mai strîns s-a înregistrat în 
meciul dintre baschetbalistele Lo
comotivei și ale Științei. Deși la 
pauză studentele obținuseră un 
mic avantaj, ele nu au mai putut 
rezista ritmului impus de feroviare, 
care au obținut victoria la patru 
coșuri diferență: 43—35 (20—23). 
A treia întîlmire a feteloir a opus 
echipele Progresul și Voința Ora
șul Stalin. După un joc egal în 
primele zece minute, bucureșten- 
cele s-au detașat apoi cîștigînd 
la diferență: 57—30 (24—14).

In prima întrecere a băieților e- 
chilibrul de forțe a fost evident și 
surpr'nzător. Pentru că Locomo
tiva P.T.T. a întrecut de-abia cu 
o jumătate de coș — 66—65 (33—— 
29) — tînăra și neexperimentata 
formație a Progresului învăță- 
mînt Celelalte idouă între
ceri ale băieților, s-au soldat cu 
rezultatele așteptate și au dat loc, 
mai ales ultima, la dispute dîrze: 
Dinamo—Progresul 78—65 (41— 
31) și C.C.A.—Energia 73—55 
(35—20).

CU ELEK DESPRE PREGĂTIRILE 
BASCHETBALIȘTILOR MURE

ȘENI

Zilele trecute, cu ocazia deschi
derii întrecerilor. de baschet din 
„Cupa 16 Februarie1*,  l-am întil- 
nit în sala Giulești, pe Martin E- 
lek, antrenorul echipei masculine 
Dinamo Tg. Mureș. Și în timp ce 
Locomotiva P.T.T. surclasa Pro
gresul Arta, am stat de vorbă cu 
el despre campionatul care bate 
la ușă și despre echipele mure
șene.

— Avem o serie foarte grea, ne 
spunea Elek, C.C.A., Locomotiva 
P.T.T., Știința Timișoara și Ener
gia București sînt, după părerea 
mea, echipe foarte tari, de forțe a- 
propiate și alcătuiesc o serie mult 
mai redutabilă decît cealaltă. Sar
cina noastră nu este prea ușoară 
și de aceea am început pregătirile 
încă de la 3 ianuarie.

— Am auzit că anul- aceasta 
Dinamo Tg. Mureș va avea o for
mație întărită.

— Da, în afară de jucătorii de 
anul trecut, Fulop, Koos, Buzan, 
Bokor, Bodo, Berekmeri Geza, Lă- 
zărescu și Toth, anul acesta be
neficiem și de aportul lui Retegy 
și Kadar de la Progresul Tg. Mu
reș, ca și al lui Borbely, fost Ia Ști
ința I.C.F. și Kari, fost la Dinamo
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Dinamo Tg. Mureș conduce in turneul 
de hochei pe gheață de la Sighișoara

Simbătă seara a început la Si
ghișoara, într-o ambianță sărbă
torească, care vădește deopotrivă 
eforturile organizatorilor și entuzi
asmul publicului sighișorean, tur
neul final al campionatului repu
blican de hochei pe gheață pentru 
locurile 5—8. Turneu] are o dublă 
miză: pe de o parte urmărește 
să stabilească ordinea valorică a 
echipelor participante: Dinamo 
Tg. Mureș, Energia St. Roșu O- 
rașul Stalin, Progresul M. Ciuc 
și FI. roșie Sighișoara, iar pe de 
altă parte evitarea ultimului loc, 
care implică retrogradarea in ca
tegoria B.

In prima zi Dinamo Tg- Mureș 
a întrecut surprinzător Energia St. 
Roșu Orașul Stalin cu 6—0 (0—0, 
5—0, 1—0) prin punctele marcate 
de Hollo, Varga, Incze II, Publik, 
Szatmari și Nașca.

In cel de al doilea meci, pește 
2000 de spectatori au încurajat

Mîine începe campionatul 
categoriei B la hochei pe gheață

De cîteva zile, pe noul patinoar 
din Rădăuți domnește forfota. Se 
fac ultimele pregătiri, se verifică 
instalația electrică, și se aruncă 
priviri (îngrijorate!?!)) spre... ter
mometru. Este explicabilă această 
agitație pentru că mîine urmează 
să înceapă în localitate întrecerile 
campionatului republican de ho
chei pe gheață categoria B.

Opt echipe se vor întrece 
pentru ocuparea primului loc 
care dă dreptul la disputarea 
unui baraj cu echipa clasată pe 
ultimul loc în campionatul catego
riei A. Urmează, ca în anul viitor, 
cîștigătoarea acestui meci să par
ticipe la prima competiție a țării. 
Și acum, după ce ați aflat scopul 
întrecerii ce se dispută sistem 
turneu numai tur, iată și protago
niștii: Progresul Rădăuți, FI. ro
șie Tg. Mureș, Voința M. Ciuc, Re
colta Sebeș. Energia Tîrnăveni, 
Știința Galați, Locomotiva T. A. 
R. O. M. București și Locomotiva 
Cluj.

Privind lista participahților este 
foarte greu să poți spune, măcar 
cu oarecare aproximație, cine va 
cîștiga întrecerea. Totuși, ceva se 
poate preciza în acest sens și anu
me că lupta se va da între forma
țiile FI. roșie Tg. Mureș, Progre
sul Rădăuți, Recolta Sebeș, și 
Voința M. Ciuc. Echipa din Tg. 
Mureș, ca și aceea de la Sebeș, 
are în componența ei jucători mat 
vechi, mai rutinați, a căror ex
periență poate avea un rol impor
tant în obținerea victoriei. In ce 
privește echipa din Rădăuți, după 
informațiile pe care le avem ea 
este hotărîtă ca anul acesta să 
joace un rol de frunte în cam
pionat. Pentru această, tinerii ju
cători din Rădăuți s-au pregătit 
serios la Tușnad, sub conducerea 
antrenorului St. Tomovici.

In mod special am lăsat la

București. Nu ne putem pregăti 
însă așa cum am dori fiindcă 
sala I.M.F. din Tg. Mureș unde ne 
antrenăm are numai două panouri, 
astfel că e greu să lucrezi cu un 
lot de 12—13 jucători deodată. De 
asemenea, sala nu are nici ves
tiare și nici dușuri. Și cînd te gîn- 
dești că colectivele plătesc pentru 
folosirea sălii 40 de lei pe oră! Ar 
fi cazul să se rezolve mult tără
gănata problemă a amenajării ves
tiarelor în camerele afectate ini

țial acestui scop și folosite acum 
în cu totul altul.

IN CURÎND VOM ASISTA I.A 
JOCURI DE RUGBI IN ȘAPTE

Săptămîna aceasta se vor reîn
toarce în Capitală jucătorii echipei 
d'e rugbi Dinamo București. Stînd 
de vorbă zilele trecute cu antreno
rul echipei, Artur Vogel, am aflat 
că asociația Dinamo va organiza în 
curînd o interesantă competiție de 
rugbi redus (cîte șapte jucători în 
fiecare echipă) la care vor participa 
opt echipe cin cadrul asociației Di
namo. Formațiile vor fl alcătuite din 
jucători de categoria A, B și juniori, 
în așa fel îneît între echipe să exis
te un echilibru perfect. Competiția 

frenetic echipa locală, FI. roșie Si
ghișoara, care a înregistrat o vic
torie meritată în dauna Progresu
lui M. Ciuc, cu scorul de 2—1 
(1—0,0—0,1—1). Au marcat Va- 
niec (2), pentru învingători și 
Varga (Progresul).

Duminică seara, în cel mai dis
putat joc al turneului, Energia 
St- Roșu Orașul Stalin a terminat 
la egalitate cu Progresul M. Ciuc: 
2—2 (0—0, 0—2; 2—0). Au mar
cat Weissortel și Tudor pentru E- 
nergia și Biro (2) pentru Progre
sul.

Prin victoria înregistrară în par
tida cu Fi. roșie Sighișoara la sco
rul de 4—2 (2—1,1—1,1—0) Di
namo Tg. Mureș are cele mai 
mari șanse de a cuceri primul loc 
în turneul de la Sighișoara. Au 
marcat Incze II (2), Publik și 
Moldoveanu pentru Dinamo, Va- 
niec și Camili pentru FL roșie.

N. Dumitrescu, 1. Turjan 
corespondenți

urmă echipa Voința din M. Ciuc, 
care, într-un anumit fel, va con
stitui poate punctul de atracție al 
întrecerii. Gîndiți-vă că în această 
formație cel mai „bătrîn" este 
portarul Purcărea în vîrstă de... 
19 ani. Majoritatea jucătorilor 
echipei — ucenici ai cooperative
lor din M. Ciuc — sînt în vîrstă 
de 15 ani. Asta nu înseamnă însă 
că echipa va fi o „pradă ușoară” 
la îndemîna oricăreia dintre for
mațiile participante. Rezultatele 
de pînă acum ale „puștilor” de Ia 
Voința AL Ciuc sînt concludente 
în acest sens: 6—5 cu Știința Ga
lați, 12—1 cu Energia Construc
torul Tg. Ălureș și 8—5 cu Pro
gresul Rădăuți.

O echipă care poate furniza sur
prize este Energia Tîrnăveni în 
rîndurile căreia activează veșnic 
tînăru! Roșea. Același lucru se 
poate spune și despre Știința Ga
lați.

Echipa Voința Miercurea Ciuc, participantă la campionatul cate
goriei B.

va -urmări realizarea unor acțiuni 
tactice noi și totodată îmbunătățirea 
tehnicii jucătorilor.

ANUL ACESTA VOR AVEA LOC 
IMPORTANTE COMPETIȚII 

DE TIR
In timpul Congresului U.I.T. 

care a avut loc anul trecut la Mel
bourne, delegatul R.P.F. Iugosla
via a cerut pentru țara sa orga
nizarea în 1957 a campionatelor 
europene de tir pentru juniori 

și senioare. Congresul a apro
bat cererea vicepreședintelui fe
derației iugoslave de tir, Mile 
Ștefanovic. Este probabil ca aceas
tă competiție internațională să se 
desfășoare la Belgrad la începu
tul lunii octombrie.

In planul de muncă pe acest an, 
al comisiei de tir a orașului Bucu
rești este prevăzută organizarea 
unej competiții interpoștale de tir 
cu participarea mai multor repre
zentative de capitale. Sînt vizate 
în special orașele Sofia, Buda
pesta, Praga.

Intre 4 și 10 februarie va avea

0 ETAPĂ INTERESANTA
Cu un meci de debut și altul de 

încheiere anoste, etapa de dumini
că a concursului republican de 
handbal de sală a reușit totuși să 
pasioneze pe numeroșii credin
cioși ai acestui sport aflați, 
din nou la... datorie. Pentru 
că, dacă jocul feminin FI. 
roșie Sighișoara—Energia Mi
ja 5—1 (3—0) și mai ales cel 
masculin dintre Dinamo 6 și Re
colta M.A. — 24—11 (12—6) — 
n-au_ avut nimic interesant în 
desfășurarea lor, în schimb cele
lalte trei meciuri merită. fiecare, 
cîteva rjndurl.

Progresul I.T.B., una dintre ce
le maj serioase candidate la. locul 
II, mai alas după retragerea din 

concurs a formației Știința I.C.F., 
a trebuit să plece steagul în fața 
Energiei 23 August, după un meci 
în care acumulase Ia un moment 
dat, un avantaj de 3 puncte, sufi
cient pentru a-și adjudeca victo
ria. Motivul înfrîngeril ? El este 
mai degrabă de ordin moral decît 
lizic, tehnic, sau tactic. Enervați 
de revenirea metalurgiștilor în 
ultimele minute de joc, itebiștii 
înceo un joc brutal, care le atra
ge însă sancțiuni consecutive (lo
vituri de 7 m., transformate apoi 
în goluri) și pierd cu 16—18
(6—7) un meci pe care, normal, 

trebuiau să-l cîștige.
Cei care au crezut că întîlnirea 

dintre C.C.A. și Energia Ploești 
va fi o simplă formalitate și-au 
dat seama că s-au înșelat, chiar 
după primele minute de joc. Cu 
un caim imperturbabil, ploeștenn, 
deși cu multe indisponibilități în 
echipă și aproape fără jucători de 
schimb, au opus o rezistență dîr- 
ză, reușind chiar să capete avan
taj în unele momente. La 7—6 
însă, arbitrul M. Petrescu acordă 
„gratuit” o lovitură de 7 m. în 
favoarea militarilor și... scorul de
vine 8—6. Jucătorii Energiei nu 
pot suporta și acest „șoc moral”- 
și pierd jocul cu 27—16 (10—7). 
Să fim lămuriți: nimeni nu dă
dea șanse Energiei înaintea for
mației C.C.A. Dar greșeala de ar
bitraj a lui M. Petrescu, comisă 
într-un moment „psihologic”, ne-a 
privat de vizionarea unui joc mult 
mai echilibrat.

O plăcută surpriză ne-a fost o- 
ferjtă de echipa feminină Progre-

Ioc la București consfătuirea pe 
țară a antrenorilor de *tir.  Cu a- 
ceastă ocazie se vor discuta și ul
timele modificări aduse regulamen
tului de tir de către congresul 
U.I.T. De asemenea, vor fi luate 
în discuție diferite probleme pri
vind procesul de instruire.

JN GEST URÎT

Acum un an, comisia centrală de 
baschet nu a permis disputarea jocu
rilor de baschet de categoria A în 
sala Locomotiva Giulești, motivt.nd, 
pe bună dreptate, că terenul nu are 
dimensiunile regulamentare necesare 
disputării unor meciuri cu caracter 
republican. I.i plus, sala nu oferea 
posibilitatea găzduirii unul număr 
mare <fe spectatori, care, la rîndul 
lor, nu ar fi fost prea bucuroși să se 
deplaseze pînă la Giulești, cînd pu
teau viziona același spectacol Ia Flo- 
reasca sau Dinamo.

Se vede treaba însă că unii membri 
al consiliului central al asociației 
Locomotiva nu au înțeles în mod 
obiectiv hotărîrea luată ce comisia 
centrală' și au privit-o în mod în
gust ca o măsură luată pentru „per
secutarea" echipelor de baschet ale 
asociației Locomotiva și pentru a 
împiedica asociația să realizeze bene
ficiile probabile din găzduirea întîl- 
nirllor de baschet. Altminteri nu ne 
explicăm de ce tov. Chirulescu a re
fuzat cererea inspecției de baschet 
de a pune la dispoziție sala Giulești 
(în timpul dimineții) pentru antre
namentele lotului republican mascu
lin, sub pretextul că sala nu e omo
logată. Aceasta deșt jocurile de bas
chet cin cupa „16 Februarie” sînt 
în plină desfășurare !?!

Gestul e regretabil șl reflectă o 
mentalitate care nu-și mal are locul. 
(D.S.)

LA HANDBAL DE SALĂ
sul Tg. Mureș, mult întinerită (am 
recunoscut printre jucătoare o tî- 
nără elevă de școală elementară, 
Edith Szasz, finalistă a Sparta- 
chiadej la handbal) care a cîști
gat moralmente un meci al cărui 
rezultat a fost 3—3 (1—0), în 
fața puternicei echipe Progresul 
'Min. Invățămînfului. Dacă marea 
capacitate în apărare manifestată 
de formația mureșeană (portarul 
Rozalia Ferencz s-a arătat o dem
nă urmașă a Irinei Naghi) va îi 
îmbinată cu mai multă finalitate 
în atac, Progresul Tg. Mureș va 
deveni o echipă de mare viitor.

V. ARNĂUTU

TIMIȘOARA. Fete, știința Timișoa
ra — Fl. r. Mediaș 0—3 (3—1), Ener
gia Reșița — Recolta CodJea 2—2 
(2—0). Băieți. Energia Tehnometal— 
Energia Reșița 31—7 (16—3), Progresul 
Timișoara — Recolta Jimbolia 22—29 
(16—9). S-au calificat pentru turneul 
final Știința Timișoara șt Energia 
Tehnometal.

ORAȘUL STALIN. Fete. Progre
sul Or. Stalin — Fl. r. București 
12—7 (4—3), Fl. r. sibiu — știința
l. C.F. 6—0 (neprezentare!) Băieți. Fl. 
r. Ghimbav — Voința Sibiu 20—15 
(9—11). Voința Sighișoara — Recolta 
Hălchiu 26—30 (14—12), Progresul Or. 
Stalin — Știința Or. Stalin 29—26 
16—15), Dinamo Or. Stalin — Ener
gia Făgăraș 17—17 (8—9). S-au califi
cat pentru turneul final Dinamo Or. 
Stalin și EneTgia Făgăraș.

CAMPIONATELE DE PATINAJ 
VITEZĂ ÎNCEP MÎINE 

LA LACUL ROȘU
Anul acesta campionatele repu

blicane de patinaj viteză vor avea 
loc pe pista de gheață amenajată 
pe Lacul Roșu. Întrecerile vor îTT- 
cepe mîine și vor dura pînă la 5 
februarie. In afara seniorilor și 
senioarelor își vor disputa întîieta- 
tea juniorii și junioarele împărțiți 
pe categorii de vîrstă. Iată acum 
probele la care se va concura: 
seniori: 500 m., 1500 m., 5000 m., 
10.000 m.; senioare: 500 m.,
1000, 1500, 3000 m. Categoria 14 
ani: băieți — 300, 500, 1000, 1500
m. ; fete: 100, 200, 300, 500 in. 
Categoria 15—16 ani: băieți —500,
1000, 1500, 3000 m.; fete — 300, 
500, 1000, 1500 m. Categoria 17— 
18 ani: băieți — 500, 1500, 3000 
și 5000 m.; fete — 500, 1000, 1500, 
3000 m.

întrecerile se anunță deosebit de 
disputate. Patinatorii au avut la 
dispoziție gheață și s-au pregătit 
temeinic, atît în centrul de antre
nament de la Tușnad, organizat 
de secția sport a C.C.S. în timpul 
vacanței de iarnă, cît și la M. Ciuc 
și Cluj, unde de asemenea pati
natorii au avut amenajate piste 
speciale și condiții optime de an
trenament.

★
Duminică a avut loc în București 

faza regională a campionatului de 
patinaj artistic. Iată rezultatele 
înregistrate: categoria avansași: 
fete: 1 Elisabeta Medilanschi
(Progresul I.T.B.) 167,70 pct.; 2. 
Mioara Morțun (Știința Invăță- 
mînt) 149,41 pct.; 3. Dorina Ca- 
han (Fl. roșie M.I.A.) 130,72 pct.; 
Neclasificați: băieți: 1. Radu Io
nian (Dinamo) 117,60 pct.; 2. Ru
dolf Medilanschi (Recolta) 97,70 
pct.; 3. Gh. Malarciuc (Recolta) 
75,82 pct.; fete — 1. Cristina Anas- 
tasiu (Recolta) 103,10 pct.; 2. Ma
riana Stern (Recolta) 174,8 pct.; 
3. Roxana Găbunea (Recolta) 
67,22 pct. Perechi, avansați: Mioara 
Morțun+Gh. Săndulescu (Progre
sul I.T.B). Perechi, neclasificați: 
Margareta Bugaev 4-Radu Ionian 
(Dinamok

Centra de călărie 
pentru tineret in Capitală

Pe linia măsurilor generare luate 
pentru dezvoltarea sportului călare, 
îndeosebi în rîndurile tineretului. 
Comitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri și Comisia Centrală de că
lărie vor organiza, la începutul 
lunii februarie, un centru de antre
nament pentru tineret care își va 
desfășura activitatea în Capitală 
— pe o durată de 3 ani. Se pot 
înscrie, pentru a urma cursurile, 
tineri și tienere între 12-14 ani. în
scrierile se fac în str. Ștefan Fur
tună nr. 187 (vis-a-vis de Cămi
nul de studenți de Ia Podul Co- 
troceni) între orele 10-12 și 17-18, 
cu începere de Ia 21 ianuarie a. c.

Tinerii participanți la cursuri și 
antrenamente vor avea asigurat 
echipamentul necesar.



I

Desființarea echipei de rugbi Progresul Sănătatea, j 
o măsură arbitrară a asociației Progresul

Campionatul de șah al U. R. S*

Nu de mult, mica lume a 
rugbiștilor a aflat o știre sur
prinzătoare care, în nici un 
caz, nu era în măsură să o 
bucure: asociația Progresul a 
hotărît să comaseze două din 
echipele sale divizionare de 
rugbi — Progresul Sănătatea, 
care activa de mai mulți ani 
în categoria A, cu Progresul 
F. B. din categoria secundă.

Prin aceeași hotărîre colectivul pentru a infirma 
Progresul Să
nătatea își pier
dea locul în 
prima catego
rie a țării, a- 
cesta fiindu-i a- 
tribuit colectivului Finanțe 
Bănci. Dacă această unificare ar 
fi dus Ia o întărire efectivă a 
unei echipe, la gruparea celor 
mai buni jucători din ambele 
formații într-una singură care 
să reprezinte cu mai mult suc
ces culorile asociației într-o 
competiție atît de dificilă, cum 
este campionatul republican, 
toate ar fi fost bune.

Dacă cercetăm însă mai atent 
urmările acestui act vom con
stata că el atrage după sine 
un lanț îniireg de nedreptăți.

In primul rînd, vom preciza 
că es'.e vorba de o comasare 
„sui generis", deoarece colec
tivul Progresul F.B., cel căruia 
i s-a „dat" locul în categoria 
A, nu a luat de la Progresul 
Sănătatea decît doi jucători, 
pe Făgărășeanu și Ceaușu, cei
lalți primind calificativul de 
„indezirabili". Dar să cercetăm 
mai departe lucrurile. Progre
sul Sănătatea care activa în

Activitatea sportivă
® La școala medie mixtă nr. 7 

din Capitală activitatea sportivă 
de iarnă se află în plină desfășu
rare.

Recent, .sfatul colectivului spor-

E bine să se joace volei in doi, 
dar nu ca duminică...

Ne-am îndreptat cu multă curio
zitate spre sala Floreasca pentru 
a urmări primele meciuri de vo
lei în doi, despre care știam că 
—• bine jucat — poate oieri faze 
frumoase, spectacole interesante. 
Mai știam că voleiul în doi este, 
în principal, un important mij
loc de îmbunătățire a pregătirii 
tehnice, tactice și fizice.

Cele trei meciuri disputate în ca
drul competiției organizate pentru 
componenții lotului republican au 
dezamăgit însă, pentru că cele 
șase perechi care au evoluat au 
luptat cu mijloacele cele mai ru
dimentare, pentru a obține victoria 
și nu au folosit întregul bagaj 
de cunoștințe tehnice și tactice 
pentru a-și perfecționa pregătirea. 
In cele trei jocuri s-au tras multe 
„bombe", s-a jucat numai în forță 
și prin aceasta s-a ajuns la un 
schimb interminabil de servicii, Ia 
un joc lipsit de Interes, de spec
tacol și, mai ales, fără utilitate. 
Faptul că Ponova—Crivăț i-au în
vins cu 2—1 pe Derzsi—Păunoiu, 
Mihăilescu—Miculescu cu 3—0 pe 
Rusescu—Palade și Mușat—Cor- 
beanu cu 2—1 pe Roman—NIcolau 
poate constitui eventual un motiv 
de mîndrie pentru învingători. Jo
cul învingătorilor și al învinșilor 
a fost însă departe de a cores
punde scopurilor competiției. De 
aceea, considerăm că sînt necesare 
unele modificări în regulamentul 
acesteia în așa fel ca echipierii să 
fie obligați să practice un joc care 
să le dezvolte nu numai pregătirea 
fizică, ci și, mai ales, plasamen
tul, simțul mișcării în teren, sigu
ranța în apărare, fantezia în atac 
și gîndirea tactică. Iar acestea se 
pot realiza prin obligativitatea tre
cerii mingii peste plasă numai 
după al doilea pas, prin interzi
cerea trasului în forță, permițîn- 
du-se numai mingile plasate sau 
trase liftat. In ceea ce privește 
durata timpului de joc, socotim ca 
binevenită măsura organizatorilor 
ca un set să se încheie la 10 
puncte.

Sperăm că se va ține seama de 
aceste propuneri, astfel ca vineri să 
putem vedea întreceri mal specta
culoase și de mai mare utilitate.

(D. S.) 

prima categorie a țării de trei 
ani s-a dovedit indiscutabil su. 
perioară Progresului F.B, care 
a retrogradat în categoria B. 
Să admitem că această retro
gradare a 
dent, dar 
ne-am fi 
găsim în 
pe primul 
activa în

fost un simplu acci- 
in această ipoteză 

aștep.jt desigur să 
anul următor echipa 
loc al seriei în care 
categoria B, tocmai 

retrogradarea. 
Dacă totuși cer
cetăm 
mentul 
categorii găsim 
echipa F. B. a- 
bia pe locul III 
după Știința

clasa- 
acestei

cu 42 puncte
București (50 p.) și Energia 
Mine București (43 p_). In a- 
ceastă situație ne întrebăm în 
mod firesc, cum poate activa cu 
succes o echipă de categoria B 
printre cele mai bune formații 
ale țării, mai ales că și Iodul 
este cam același ?

Este clar că dacă asociația 
Progresul vroia cu adevărat 
să-și întărească o echipă, ea 
trebuia să o facă folosind ca 
bază lotul mai valoros al echi
pei Progresul Sănătatea.

Ne întrebăm deci în mod 
firesc ce se ascunde în spatele 
măsurii asociației Progresul? 
Neseriozitate, sau interese 
meschine care nu au în nici 
un caz în vedere progresul 
rugbiului romînesc ? Toate ne 
duc Ia concluzia că măsura a- 
sociațid Progresul e un act 
arbitrar, care se cere a fi ana
lizat temeinic de comisia cen
trală de rugbi

D. CALMACHI

♦ I i 
î
I 
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de iarnă in școli
tiv, împreună cu profesorii de e- 
ducație fizică, au organizat trei 
tabere de schi: la Poiana Secuilor, 
Predeal și Pîrîul Rece, unde 120 
elev' și eleve au participat la între
cerile din cadrul Spartachiadei.

Concursurile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de mare însuflețire 
și au prilejuit afirmarea multor 
tineri: Stoenescu Adina, Rosengen 
Sodr, Baridu Dan, Persache Ion, 
Ionescu Anca și alți.
• O preocupare de seamă pentru 

activitatea sportivă se remarcă și 
la școala medie de fete nr. 22 din 
Capitală. Aici sînt angrenate îu 
Spartachiadă, Ia schi, patinaj și să
niuțe, peste 600 de eleve. Si acea
stă școală a organizat recent o ta
bără la Vîrful cu Dor, cu care pri- 
lei s-au evidențiat o serie de eleve 
printre care Knalld Durthen, Filip 
Mihaela, Vasilescu Silvia, Olteanu 
Nora, Sîrbulescu Ancei a și altele-

Meridiane

Istoria sportului iranian se 
pierde în colbul anilor. Ba
soreliefuri datind din antichi

tate relatează scene din pregăti
rea fizică a ostașilor lui Cirus și 
Darius, care a permis armatelor 
din vremurile de glorie ale Persiei 
să ajungă la porțile Atenei și de
parte, pe cîmpiile fără de sfirșit 
ale patriei sciților. Cu aproape un 
mileniu în urmă marele poet per
san Ferdousi (933-1021) amintea 
în celebrul său poem „Șahname" 
(55.000 versuri) despre călărie, 
despre întreceri ale trăgătorilor 
cu arcul, despre box, lupte și ri
dicarea de greutăți. încă de atunci 
datează o tehnică a pugilatului și 
a luptei iraniene, discipline și as
tăzi foarte populare în țară. Fer
dousi explică dragostea de sport 
a perșilor prin dorința lor de a fi 
puternici și de a putea lupta Îm
potriva dușmanilor patriei.

Vechile sporturi iraniene (lup
tele, călăria, tragerea cu arcul) 
sînt și acum nelipsite Ia toate ma
rile serbări populare. Dar paralel 
cu ele s-a dezvoltat, mai ales în 
ultimele trei decenii, sportul mo
dern. Cam din jurul anului 1920 
educația fizică a devenit obiect de 
predare în școli. Tot atunci iau 
ființă și primele cluburi sportive. 
Întrecerile oficiale pentru campio
natul țării au fost organizate însă 
mai tîrzîu, cunosctnd jp desfășu
rare regulată abia din anul 1939.

Sportivii iranieni au pășit în 
arena internațională după cel de 
al doilea război mondial, iar in 
1948 la Londra au participat pen-

Rundele a 4-a și a o-a din ca
drul finalei campionatului de șah 
al U.R.S.S s-au caracterizat prin- 
tr-o luptă extrem de aprigă, prin 
eforturile deosebite ale lavoriți- 
lor de a-1 ajunge pe neașteptatul 
„evadat" Mihail Tal. Astfel, Petro- 
siarf, Keres și Spasski, refăcuți (mo
ralmente), după insuccesele din pri
mele runde, au realizat sută la 
sută, înscriind fiecare cîte două 
victorii pe tabela de turneu. Li
derul, Ta' după ce a cîștigat și 
In runda u 4-a a preferat pruden
ța hazardului și n-a riscat nimic 
la Korcinoi (deși avea albele). 
Cîștigătorul turneului de la Bu
curești a fost de acord să împartă 
punctul. Foarte puternic vine și 
marele maestru Alexandr Tolus 
care în întîlnirea cu Nejmetdinov 
a dejucat intențiile combinative ale 
adversarului său întrerupfnd par
tida într-o poziție mult superioară, 
iar în runda următoare a trecut 
(în același stil de atac) peste te

„SECRETELE” ÎNOTĂTORILOR AUSTRALIENI
De vorbă cu antrenorul Iosif Toth

Fără îndoială că în anul 1956 
Australia a constituit revelația îno
tului Concurenții australieni au 
ameliorat numeroase recorduri 
mondiale, iar la sfirșitul anului, 
cu ocazia jocurilor olimpice, au 
răsturnat dominația americană Ia 
probele în stil liber. Cel mai inte
resant ni se pare însă faptul că 
Australia a aliniat cei mai tineri 
concurențî și concurente. Toți, a- 
proape fără excepție, aveau încă 
vîrsta junioratului.

In astfel de condițiuni nu este 
de mirare că experiența acumu
lată de antrenorul nostru Iosif Toth, 
care a făcut parte din delegația 
R. P. Ram ine la M’-bourne este 
interesantă pentru înotătorii noș

Alexandra Popescu

sportive: > H
tru prima oară la jocurile olim
pice, concurind în probele de box, 
haltere, lupte, tir și baschet !n 
întrecerile de haltere ei au cucerit 
o medalie de bronz.

In ultimii ani sportul a luat în 
această (ară o dezvoltare mai 
mare. AstfeL în 1951, Iranul par
ticipă Ia jocurile asiatice. Spor
tivii săi cuceresc primul toc la 
haltere, 3.000 și 5.000 m. și locul 
doi în turneul de fotbaL Iu anul 
următor, la olimpiada de la Hel
sinki, iranienii concurează cu mai 
mult succes decît Ia Londra, cla- 
sîndu-se pe locul trei pe echipe în 
întrecerile de lupte libere și hal
tere. De altfel, in aceste două 
discipline reprezentanții Iranului 
au repurtat cele mai multe succese. 
După debutul din 1948. echipa de 
lupte libere ta parte la toate cam
pionatele mondiale, ocupind inva
riabil locul III. Intre anii 1954-1956 
echipe de club ale luptătorilor din 
Iran susțin întilniri in Turcia, Pa
kistan și India, cîștîgîndu-le pe 
toate. Meciul Iran—Japonia a 
luat sfirșit ele asemenea cu victoria 
iranienilor la un scor categoric 
(8—0), iar întîlnirea Iran — 
U.R.S.S., desfășurată anul trecut, 
s-a terminat la egalitate (4—4). 
La haltere, iranienii au dețirtut 
mulți ani prin Namdju recordul 
mondial la categoria cea mai u- 
șoară.

La Olimpiada de la Melbourne, 
Iranul, reprezentat de o delegație 
mai numeroasă și mai bine pre
gătită. a cucerit primele sale me
dalii olimpice de aur. Acest succes

nacele Antoșin. Deși în partida 
sa cu Nejmetdinov „verdictul" nu 

a fost (oficial) dat, Toluș poate 
îl considerat și el printre perfor
merii acestor două runde.

In schimb Furman, învingătorul 
lui Petrosian, după un start foarte 
bun a înregistrat la rînd două 
„zerouri" Nu se reculeg (cel pu
țin pînă acum) Taimanov și Bo- 
leslavski (nici o victorie în aceste 
cinci runde) și Bronstein, pe care 
înfrîngerile la Toluș și Tal l-au 
stopat serios.

Rezultate tehnice:
Runda a 4-a. Banmk-Tal 0-1, 

Korcinoi-Aronson •/j-1/-,. Mikenas- 
Tarasov 0-1. Taimanov-Bronstein 
Vî-'/î- Boleslavski-Klaman l/2-*/2.  
Spasski-Gurghenidze i-0, Antoșin- 
Holmov Hasln-Aronin
’/r'/s. Furman-Keies 0-1, Petro- 
sian-Stolear 1-0.

Runda a 5-a: Keres-Boteslavskl 
1-0, Klaman-Petrosian 0-1, Toluș-

tri- Iată ce ne-a spus antrenorul 
Toth:

— Bineînțeles, am fost foarte ca 
rios să aflu cum au reușit austru- 
limii să obțină excepționalele lor 
rezultate. Ciad in cursul anului ci
team in ziare seria aproape ine
puizabilă de recorduri mondiale 
stabilite de concurentele și concu
rența australieni, le dădeam dife
rite explicații. M-am gindit de 
exemplu, la faptul că australienii 
folosesc o apă specială în bazin, 
mai bine zis apa are o compozi
ție chimică specială care opune o 
rezistență relativ mică corpului 
înotătorului Am mai crezut că 
poate au inventat un nou element 
tehnic care accelerează înaintarea 
in apă.

A N
remarcabil a lost obținut in tur
neul de lupte libere. Sportivii Ha- 
bibi și Tahti s-au clasat pe primul 
loc iar Hodjaste și lagubi pe lo
cul 11. In clasamentul general Ira
nul a ocupat din nou locul 111 
după Turcia și U.R.S.S.

In întrecerile de haltere, deși 
n-au putut rivaliza cu echipele 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite, 
iranienii au demonstrat că se află 
imediat in urma lor, reușind o 
comportare onorabilă. La cei 37 
de ani ai săi, fostul recordman 
mondial Namdju a cucerit medalia 
de bronz în limitele categoriei ce
lei mai ușoare, stabilind totodată 
și un nou record al țării (332,5 
kg.) superior vechiului record 
mondial. La categoriile ușoară 
(Tamraz — 365 kg.), mijlocie 
(Mansouri — 4173 kg.), semigrea 
(Rahnavardi — 425 kg.), Iranienii 
au ocupat locul IV, iar la catego
ria grea locul V prin Pedjan, care 
a totalizat un valoros rezultat de 
450 kg.

După cum remarcă ziarul 
„Varzes" (Sport) care apare la 
Teheran succesele sportivilor ira
nieni ar putea fi și mai mari dar 
ele sînt frînate de slabul sprijin 
pe care-l acordă statul mișcării de 
cultură fizică. Educației fizice îi 
sînt alocate anual numai 20 mi
lioane riali (aproximativ 1.500.000 
Iei) adică doar 0,0014 din bugetul 
țării. Criticînd această stare de 
lucruri ziarul remarcă *. „Nu-I de 
mirare că din cauza acestei situații 
nu se pot obține succese sportive 
mai importante"*.

Antoșin 1-0, Tarasov Spasski 0 1, 
Tal-Korcinoi ‘/2-‘/2. Aromn Fur
man 1-0, Aronson-Nejmetdinov 1-0, 
Bronstein-Bannik 'f2Af2, Stolear- 
Taimanov '/o-'A. Holmov Mikenas 
72-V2

Partide întrerupte : Aromn- Spas
ski 'l2-'j2. Toluș-Korcinoi ‘/a'/z. 
(runda a 3-a) au rămas netermi
nate partidele Nejmetdinov-Toluș 
(r. 4) și Gurghenidze-Hasin (r. 5).

Clasamentul după 5 runde -. 1.
Tal 4'Ap.; 2-4. Petrosian, Aronin, 
Spasski 3>/2 P-î 5-7. Toluș (1), 
Keres, Korcinoi 3 p.; 8-11, Kia- 
man, Holmov. Antosin, Furman 
2V2 P-t 12-19. Nejmetdinov (1), 
Boleslavski, Stolear. Tarasov, A- 
ronson, Bronstein, Bannik, Mike- 
nas 2 p.; 20-21 Hasin (1), Taima- 
nov l'/2 p.; 22. Gurghenidze (I) 
Op.

La punctaj egal ordinea concu- 
renților este cea de pe tabela de 
turneu.

La fața locului însă, dintre toate 
presupunerile mele nu s-a adeve
rit nici una. Nu am descoperit nici 
un secret. Am studiat stilul folosit 
de australieni, dar acesta nu mi-a 
spus nimic nou. Am avut cel mult 
de admirat tehnica lor de respi
rație, pe care o consider drept cea 
mal perfectă dintre cele pe care 
le-am văzut pînă azi. Discutînd 
insă cu antrenorii australieni am 
ajuns și la explicația rezultatelor 
lor. Astfel, am aflat că australie
nii au început să studieze mai te
meinic metodele de lucru în apă 
cu ocazia Jocurilor Olimpice de la 
Helsinki- Au ales-o pe cea folosită 
de unguri, pe care au dezvoltat-o 
însă considerabil din punct de ve
dere cantitativ. Au dublat aoroape 
cantitatea exercițiilor in apă.

— Și cum se explică faptul că 
australienii au ajuns la aceste re
zultate excepționale la virste atît 
de fragede?

— In Australia sînt posibilități 
mari pentru înot. Peste tot se gă
sesc bazine și înotul este obligato
riu in școli, lată baza succeselor 
lor, pentru că după cum se țtie— 
în notație contează extrem de mult 
începerea antrenamentelor la ° 
vlrstă cit mal fragedă. In Australia 
am văzut chiar șl copii de 5—6 
ani înotînd. Deci, viitorul concu
rent este familiarizat astfel cu e- 
lementul apă încă de la bun înce
put.

Faptul că Australia a fost tea
trul celei de a XVI-a ediții a Jo
curilor Olimpice a însemnat un 
puternic imbolc șl pentru notație 
pe acest continent. Gazdele au pre
zentat un mare număr de tineri 
între 12—14 ani, aproape complet 
formați și cu un trecut de 5—6 
ani tn natație. Acest material li
man, antrenat timp de 4 ani con
form cu cele mai moderne meto
de, cu cantitatea de antrenamente 
dublată față de alte țări, a tre
buit să ajungă la rezultatele pe 
care le știm-

In continuare, antrenorul nostru 
ne-a vorbit despre Maria Both și 
AL Popescu, cei doi reprezentanți 
romîni la probele olimpice da 
înot

•— Maria Both a realizat la an
trenament 1:15 (100 m. spate) re
zultat cu care putea să ajungă ți 
tn finală. Ea nu s-a obișnuit cu 
faptul că la eliminatorii s-a luat 
tn considerație timpul realizat ți 
nu locul obținut. In seria el a fost 
a doua tntrecînd cu multă ușurin
ță pe cele clasate după ea șt astfel 
nu și-a dat seama că ti vor mai 
lipsi 8 zecimi de secundă pentru 
calificare. Un amărunt In plus: 
In seria cealaltă s-au adunat mult 
mai multe înotătoare de clasă, care 
tn lupta desfășurată au putut ob
ține — bineînțeles — timpuri mat 
bune.

Al. Popescu a folosit foarte bine 
timpul pe care La avut la dispo
ziție la Melbourne, înaintea 
concursurilor La un ant'enament 
Lam cronometrat odată chiar 
2:28P- Performanța sa: finalist la 
proba olimpică de 200 m. fluture, 
este foarte promițătoare. Specia
liștii consideră că tatentul și cali
tățile sale U pot face să ajuzgă 
printre primii patru înotători din 
lume. Dar el trebuie să se antre
neze în viitor mult mai temeinic.

FERDINAND SOOS
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îfitilr.irile candidatilor
F. D. P. cu alegătorii

(Urmare din pag. 1) 

guvernul care ne călăuzesc pe a- 
cest drum luminos.

in cele aproape 5000 de înttl- 
niri dintre candidați șl alegători 
Ia care au participat milioan© de 
oameni și au luat cuvîntul la dis
cuții peste 35 000 cetățeni, propti*  
neriie făcute au găsit înțelegerea 
necesară punerii lor tn practică. 
Din Baia Mare și Giurgiu, din 
raioanele Zimnicea, Călărași și 
din numeroase alte localități ale 
țării sosesc vești despre măsurile 
luate *n vederea realizării unor 
propuneri privind îmbunătățirea 
șosetelor, lărgirea rețelei electrice, 
îmbunătățiri in aprovirionare etc. 
Cită deosebire între acest? fapte și 
cele ce se petreceau cu prilejui a- 
legerilor din trecut, cînd „repre
zentanții națiunii" uitau promisiu
nile făcute cu muit patos, îndată 

oârăseau întrunirea electorală!

• Redacția $t administrația: București, str. Const Miile Nr. 17: telefon 5.30.38 —5.30.37. Nr.l—9 52 STAS 3452. Intr. Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu Nr. 23—25, 
1 X X Abonamentele se fac Ia oficiile poștale prin (actorii poștali șl difuzorii volun tari dia întreprinderi.

Ca o dovadă vie a încrederii în 
politica partidului și guvernului, 
în candidații Frontif'it D-mocra- 
ției Populare, cetățemi patriei în- 
tîmpină cu tot mai frumoase suc
cese în muncă alegerile de 'a 3 
februarie. La veștile sosite din în
treprinderile din întreaga țară s-a 
adăugat în ultimele zile știrea des
pre cooperativizarea completă a 
încă două raioane — Medgidia șl 
Călmățui. Sint fapte ce sprijină 
cuvîntul pe care masele muncitoa
re îl spun răspicat, în întîinirile 
cu candidații: Vom vota cu în
credere caididafit F D.P., candi
dații vieții noastre noi ți ai viito
rului socialist ai patriei, candidații 
păcii-

In luna mai:

„CUPA BALCANICĂ” LA LUPTE
Urm.nd exemplul atietâsmu- 

lui, lupte'.e vor înnoda anul a- 
cesta lirui întrerupt al tra
diționalelor întreceri balcanice. 
Discuții în acest sens au fost 
purtate încă anul trecut, cu 
ocazia desfășurării „Cupei Ja- 
dratt“. Atunci, in tuna septem
brie, paiKkipanții la o reu
niune amicală (reprezentanții 
forurilor de specia-Utate din 
iugos^vla, Turcia și Rom&liaf 
au căzut de acord — avînd și 
asentimentul forului bulgar — 
să se reia sub o formă nouă 
întrecerile balcanice.

Acum citeva zile, la inspec
ția de lupte din C.C.F.S. s-a 
primit protocolul viitoarei „Cu
pe balcanice*,  protocol care ur
mează să fie definitivat piuă 
la 15 martie. In legătură cu 
aceasta, secretariatul viitoare
lor întreceri balcanice, aflat ta 
Belgrad, a propus o fntTnire 
a reprezentanților farurilor de 
specialitate din tarife partici
pante.

Primeie întrecți urmează să 
se desfășoare !a Sofia în curszfl

CALENDARUL INTERNAȚIONAL 
AL FOTBALIȘTILOR BULGARI

SOFIA (prin telefon). — Anul 
acesta reprezentativele de fotbal 
ale Bulgariei au un bogat program 
international. In afara meciurilor 
din cadrul preliminariilor campio
natului mondial reprezentativele A. 
B. de tineret și jimiori vor mal 
susține numeroase întîlnirL lat*  
programul jocurilor:

Reprezentativa A: 22 mai: Norve- 
gia-Bulgaria: 2C mai: Danemarca- 
Bulgaria; 23 iunie: Ungaria-Bulga- 
ria; 15 septembrie: Bulgaria-Unga
ria; 29 septembrie: Bulgaria-Polo
nia: 3 noiembrie Bulgaria-Norvegia. 
Meciurile cu Ungaria și Norvegia 
se dispută în carfrui preliminariilor 
campionatului mondial. Reprezenta
tiva B. va susține un singur joc la 
29 septembrie, într-unul din orașele 
Poloniei cu reprezentativa B. a aces
tei țări.

Reprezentativa de tineret (jucători 
între 1B-23 ani) are următorul pro
gram: 14 aprilie: Iugoslavia-Bulga- 
ria; 19 mai: Bulgaria-Anglia; 25 iu
lie — 19 august: Turneul din cadrul 
Jocurilor Prietenești de la Moscova; 
25 septembrie: Anglia-Bulgarta; 29
septembrie: Polonia-Bulgaria; ? no
iembrie: Bulgaria -R.D. Germană.

Reprezentativa de juniori va sus
ține următoarele jocuri: 14 april!®: 
Bulgaria-Iugoslavia; 29 septembrie: 
Bulgarta-Potonla.

in afară de aceste întîlniri inten> 
tări vor mat avea loc numeroase 
întîlniri între echipe de club

TOMA HBISTOV

DE PRETUTINDENI

• Reprezentativa Suediei va sus
ține în acest an următoarele întîl
niri: cu Austria, R.P. Ungară, Dane
marca, R.F. Germană, Finlanda și 
INorvegia.

In zilele lui august la Moscova...
...De cinci ori s-a înălțat pini 

acum spre cer steagul Festivalu
lui mondial al tineretului și studen
ților. Praga... Budapesta... Berlin... 
București... Varșovia... iată loca
litățile care au găzduit emoționan
tele intîiniri ale tineretului lumii.

Cea de a șasea ediție a Festiva
lului mondial se va desfășura a- 
nul acesta la Moscova, în capi
tala Uniunii Sovietice, între 28 iu
lie și 11 august. El va fi cel mai 
grandios dintre toate care au avut 
loc. In acele zile vor sosi la Mos
cova peste 30.000 de delegați din 
140 de țări ale lumii, cifre care 
depășesc cu mult pe cele înregis
trate la edițiile anterioare ale ma
rii sărbători. Nici nu-i de mirare! 
Ideile păcii, prieteniei și unității 
devin tot mai populare în rînduri- 
le tineretului.

Programul Festivalului va cu
prinde felurite întîlniri dintre ti
neri, concursuri artistice, carnava
luri. seminarii pe teme literare și 
cinematografice... In capitala Uni
unii Sovietice vor sosi colective 
teatrale, corale și coregrafice, an
sambluri muzicale din diferite țări. 
Ele toc ilustra arta popoarelor lor. 
Cite meiodii. cite dansuri. cite 
cintece pline de viața vor auzi și 
vor vedea spectatorii! Concertele 
internaționale, serile de cintece. 
concursurile de interpretare sinț 
cuprinse de asemenea în largul și 
multilateralul program al Festiva
lului.

Dat fiind că U Moscova se va 
aduna attta tinerețe, organizatorii 
nu au putut uita desigur sportul. 
Se știe că paralel cu Festivalul 
este programată a IIl-a ediție a 
Jocurilor sportive internaționale 
prietenești ale tineretului, organi- 
«ate de Comitetul Olimpic al 
U.R.S.S. Ele vor constitui fără

lunii mai (15—18 sau 22—27) 
cu participarea reprezentative
lor orașelor București, Belgrad, 
Istanbul (sau Ankara). Atena ți 
Sofia. Pentru viitoarde ediții 
prcuocolul prevede — dacă 
„fondatorii*  vor fi de acord — 
lărgirea cadrului parttcipanților 
p>nn invitarea sau ia îererea 
altor reprezentative.

In acest an urmează să se 
întiioească reprezentativele de 
lupte clasice ale orașelor amin
tite (cMe 8 luptători) și de 
asemenea cite ptfțru specialiști 
ta lupte libere (la cat 52, 62. 
73 și 87 kgr.). Reprezentativei 
care va totaHza la lupte cla
sice cele mai multe puncte i 
se va decerna .."Cupa balcani
că”. ta lupte libere „Cupa” va 
fi decernată din doi tn doi ani. 
adică după ee se vor fi intilnit 
șt luptătorii categoriilor de 57, 
67, 79 și grea. Clasamentul 
va fi întocmit pe categorii, 
punctajul urmmd să fie acordat 
In funcție de numărul panici- 
panțrtor.

«MamSTI HOTm
• Echipa ce fotbal r. C. Austria 

Viena care se afli in prezent ta 
turnee tn Turcia a Rtținut la :« ia
nuarie o tatflnlre m Ankara in ooan- 
pan'.a echipei Danirspor Pcttfaisțtil 
austrieci au atxținut victoria ra sco
rul de 9-1 (1-0. Duminică in al d^ lea 
joc susținut împotriva echipet Gdcu. 
austriecii au făcut meci nul: 1-1.

• Intr-un med international de 
fotbal desfășurat ta gr. ianuarie la 
Rfo de Janeiro echipa braziliană 
Botafoeo a întrecut cunoscuta for
mație suedeză Aik Stockholm cu 
scorul de 5-1.

Serviciul nostru c'e radio vă co
munică:

• St, Etienne, liderul campionatu
lui trances, a realizat o nouă victo
rie, <fe data aceasta In fața reduta
bilei formații pariziene Racing. Pre
țioase victorii au obținut în depla
sare Helms, Lens și Marseille care 
se urmăresc îndeaproape în lupta 
penOru locui secund. Surpriza eta
pei (mai ales prin proporțiile scoru
lui) a fost realizată) de către Toulouse 
care a dispus cu 5—O de revelația 
campionatului. Angers. Evenimentul 
zilei l-a oonstituit însă predarea „lan
ternei" de către Metz formației dirt 
Rennes.

Iată rezultatele etapei a 22-a: St. 
Etienne-Racing 3—1, Valenciennes- 
Reims 1—s, MAnaco-Lens 1—2, Nice- 
Marseille 1—3, Toulouse-Angers S—4, 
Nimes-Lyon 2—4, Me tz-S tras bour g

2—4, Rennes-Nancy 4—3. Sochaux-

de A. DMITRIEV
ARTICOL SCRIS PENTRU 

ZIARUL „SPORTUL POPULAR" 
îndoială cel mai important eve
niment sportiv al anului.

Dar, jocurile la care se așteaptă

întrecerile de canotaț din cadrai 
pe fluviul Moscova.

participarea unui lot numeros și 
valoros din rindul primilor spor
tivi ai lumii, nu vor constitui sin
gurul punct sportiv pe— ordinea 
de zi. însuși Festivalul va fi o 
sărbătoare pentru toți iubitorii 
sportului, chiar dacă performan
țele nu-i situează tn rindul cam
pionilor și recordmanilor.

La întrecerile sportive din ca
drul Festivalului vor putea lua par
te cluburi sportive muncitorești și 
studențești, oameni de ceie mai fe
lurite vîrste și profesii. Mai exact, 
fiecare participant la Festival iși va 
putea încerca forțele in lupta pentru 
cucerirea insignei sportive a Festi
valului. Cinci mari stadioane ale 
capitalei sovietice vor sta in mod 
special la dispoziția doritorilor de 
a îndeplini normele insignei spor
tive a Festivalului. In afara pro
gramului oficial. Ia dorința dele
gați lor, vor fi organizate întreceri 
în sporturi care deși nu sint in
cluse in program cunosc o mare 
râspindire in multe țări ale lu
mii. Este vorba de golf, criket. 
basse-ball, diferite lupte naționale 
etc.

In timpul Festivalului se va 
desfășura o intilnire intemaționa-

Hocheiștii bulgari învingători
Zilele trecute s-a desfășurat 

Ia Sofia meciul de hochei pe ghea
ță dintre echipele Cerveno Zname 
(Sofia) și Crvena Zvezda (Bel
grad). Rezultatul meciului a fost 
hotărit abia îs ultima repriză, de
oarece după primele două rerrize 
scorul era egal: 1—1. In ultima
parte a locului bocneițtii bulgari 
au atacat In repetate rinduri poar
ta echipei din Belgrad și au ta- 
scris încă trei pinote obtinfad 

victoria cu scorul de 4—1-

Sedan amina: Clasamentul- St.
Etienne 33 p.. Reims » p. Leas M p„ 

Racing 34 P-. Angers, S P- Ntee. Nî- 
mes » P-, Soctiaux. Lycm 21 p . Se
dan J p„ Valenciennes IT p.. Nancy 
it p.. Strasbourg, iretz 15 p-, Ren
nes Up. .

De remarcat că AMs Uderui <* vi
dai B a tost învins eu severul scor 
de T—4 d« către fosta oamptcanl a 
Franței. UUe. care activează ț> ea 
tn categoria secundă

• In ultima etapă a taretto essn- 
pionataltu italian, Uderui Milan a 
cîștigat... trei puncte! Două puncte 
datorită victoriei sale asupra forma
ției vicentine Lane Rossi și un punct 
tn urma faptului că Florentina, 
principalul său urmăritor a terminat 
la egalitate cu Juventus. Echipele in 
deplasare au obținut două victorii 
(prin Spăl și Genova) și două me
ciuri nule (prin Intemazionale și 
Fiorentina). De remarcat faptul că 
Torino pare să se fi resemnat tn 
fața situației și încasează înfrângere 
după tntrîngere. Iată rezultatele eta
pei (a IT-a): A talant* —Triertina 1—1, 
Bologna — Roma 1—4, Lazio — Pa
lermo 3—4, Milan — Lane Rossi 4—t. 
Napoil — Genova 1—2 (raport c’e 
comere 11—5 pentru... Napoli, care a 
ratat și un 11 m.), padova — Spal 
1 — 2, Sampdoria — Internationale 
2—2.tfdinese — Torino 5—I, Juven
tus — Fiorentina 1—1. Clasamentul: 
Milan 2S p.. Fiorentina 21 p.. Inter
nazlonale 2# p., Napoli, Sampdoria, 
Lazio 19 P, Juventus It p., Roma, 
Triestina. Bologna IT p., Padova, 
Vdinese IS p., Genova 15 p., Spal 14 

lă a turiștilor. Pe fluviul Moscova 
vor avea Ioc serbări dedicate spor
turilor nautice. Intr-un cuvînt, se 
vor găsi lucruri interesante pentru 
iubitorii celor mai felurite disci
pline.

Dragi prieteni romîni! Împreună 
cu cei cu care ne vom întîlni la

Jocurilor tineretului vor avea loc

Moscova vom putea spune intr-o zi 
minunată de august:

„Am muncit bine și cu spor în 
numele fericirii și apropierii tine
retului, pentru pace și prietenie!”

• In localitatea Zakopane se des
fășoară ta prezent campionatele in
dividuale de patinaj viteză ale R. P. 
Polone. In prima zi sportivii polo
nezi au stabilit două noi recorduri 
republicane: la 1540 m. femei Pl- 
lejczyk—2’39”4 19 și 566 m. Magie- 
rowski — 42’ "7/14.
• La 24 ianuarie s-a desfășurat la 

Fraga intilnirea de tenis de masă 
dintre echipele selecționate ale R- 
Cehoslovace și Suediei. Sportivii ce
hoslovaci au obținut victoria cu re
zultatul de 9—1. Din echipa R. Ceho
slovace au făcut parte Stipek, Vyh- 
nanovski. Ostravicky, Dressier, Graf- 
kova, Schwarzova și Krejkova. Din 
formație a lipsit cunoscutul jucător 
Andreadis care se află in prezent în 
India unde pregătește reprezentativa 
acestei țări pentru campionatele 
mondiale de Ia Stockholm.
• întîlniri internaționale de ho

chei pe gheață: R. F. Germană A— 
Italia A 4—l; R. F. Germană B — 
Italia B s—2i Cehoslovacia (jun.) — 
Polonia (jun.) 4—1,
• In Elveția s-au desfășurat cam

pionatele mondiale de săniuțe. La 
bărbați, pe primul loc s-a clasat 
Faller (R.F.G.) urmat de Teriani

: (Ely.). La femei, pe primul loc s-a
■ clasat Isser (Austria).

g Reprezentativa de handbal de 
sală a Franței a dispus de naționala 
Elveției cu scorul d» <3—15. .

g Campionul olimpic, înotătorul 
australian iohn Marshall a suferit 
zilele trecute un grav accident d« 
automobil. Din această cauză .nu se 
știe dacă își va putea relua activi
tatea sportivă.

g Cunoscutul gimnast sovietic Vic
tor Ctukarin s-a retras din activita
tea ccmpetițtonală și a fost numit 
antrenor de stat.

g La 19 februarie echipa secundă 
de hochei a Cehoslovaciei iți începe 
turneul in U.R.S.S.

g Federația de patinaj artistic din 
Cehoslovacia a cerut Federației In
ternaționale de patinaj (LS.U.) ca

p. Lane Rossi. A talan ta, Palermo 
13 p, Torino 12 D,
• In turul patru al Cupei Angtiei 

s-au înregistrat o serie le surpriza 
de mari proporții. Astfel, Newcastle 
United a fost eliminată de către for

mația din categoria B Millwell. De re
marcat că Newcastle a scos din cursă 
în turui precedent (în al doilet 
med) pe Manchester City, dețin â- 
tonrea Cupei Angliei pe anul l*w.  
iar Wolverhampton a fost eliminată 
de modesta formația Bomemouth.
• La Damasc, echipa cehoslovacă 

de fotbal Dukla Praga) a dispus 
de echipa orașului cu scorul de 4-3 
(3-U
• Duminică s-au desfășurat tn R. 

P. Ungară mai multe tatlărtiri. Pri
mul meci oficial al anului a avut 
toc ta cadrul sferturilor de finală 
ale Cupei R.P.U. Ferenc va ros a in
timi t la B'ic a pesta echipa <fin Szom- 
bathely. După o repriză In care sco
rul a fost alb. gazdele au învins 
cu 3—4. prta punctele marcate de 
Vilezsal (2) și Borsos.

• Nagy Marcel — secretarul Fede
rației Ungare de fotbal — a anunțat 
că în prima divizie a campionatului 
maghiar din acest an vor activa 14 
echipe, iar în divizia secundă vor 
fl 2 serii de cite ÎS echipe. Se în
ființează șt divizia a ni-a, ta care 
vor activa 32 echipa impqărțite ta 
4 serii.

• Zilele acestea este așteptată să 
sosească în R.P. Albania cunoscuta 
echipa bulgară de fotbal Ț.D.N.A. 
dta Sofia. Fotbaliștii bulgari, care se 
pregătesc în vederea sferturilor de 
finală ale „Cupei Campionilor euro
peni" vor susține două întîlniri prie
tenești ta compania echipei cam
pioane a R. P. Albania, Partizan din 
Tirana.

Intilnirea de Eox 
Romima-Franța perfectată 

pentru iunie 1957
In timpul desfășurării Jocurilor 

Olimpice de Ia Melbourne s-au dus 
tratative pentru organizarea în a- 
nul 1957 a unei întîlniri de box 
Romînia—Franța. De curînd foru
rile noastre de speoialitate au pri
mit din partea Consiliului Federa
ției Franceze de box confirmarea 
acceptării acestei întîlniri, care va 
avea loc la 20 iunie țn tara noas
tră.

& vizitează echipa de volei 
Stahl (R. D. G.)

La invitația consiliului central 
al asociației Progresul echipa mas
culină de volei a asociației sporti
ve Stahl din R-D. Germană va e- 
fectua un turneu în țara noastră 
la sfîrșitul lunii februarie.—

Campionatele mondiale 
Pe patinaj de la Oslo

In o. i SdCvegiei a sosit la 
26 ianuarie echipa patinatorilor so
vietici care va participa la campio
natele mondiale de patinai viteză 
organizate la Oslo în zileie de 2 
și 3 februarie. Din echipă fac par
te O. Gtincjarenko, campion mon
dial pe anul '956, -E. Grișin. cam
pion al Europei pe anul 1956. B. 
Șiikov. camnion mondial și euro
pean pe anul 1954, recordmanul 
mondial D. Sakunenko și alții.

viitoarea ediție a campionatelor eu
ropene (1958) să se desfășoare în 
Cehoslovacia.

g In cadrul semifinalelor campio
natului australian de tenis, Lewis 
Hoad — din echipa care a cîștigat 
Cupa Davis — a cedat tinerei „spe
ranțe" (cu care va face de altfel 
pereche in competiția amintită) Neal 
Fraser. Scor: 7—5, 3—6, 6—1, o—i. 
Celălalt semifinallst cooper a dispus 
de Mel Anderson cu 6—4, 9—7, 6—4.

In finală Cooper a d*ispus  de Fra
zer cu 6-3, 9-11, 6-4, 6-2.

g Duminică s-a desfășurat la Ber
lin meciul de handbal in sală din 
cadrul „Cupe, Orașelor” dintre re
prezentativele orașelor Orebre 
(Suedia) și Berlin (R.D.O.) victoria 
a revenit handbaliștilor suedezi cu 
15-12 (5-5).

g La 26 ianuarie s-a desfășurat ta 
Dublin intilnirea internațională de 
rugbi XV dintre echipele reprezen
tative ale Irlandei și Franței contînd 
Dentru „Turneul celor 5 țări”. Vic
toria a revenit reprezentativei Ir
landei cu scorul de 11-6 (3-0). A- 
ccasta este cea de a doua înfringera 
suferită anul acesta de echipa Fran
ței. După cum se știe, în urmă cu 
două săptămîni echipa franceză fu
sese întrecută pe teren propriu de 
Scoția cn 6-0.

g Echipa selecționată de tenis de 
masă a Suediei, care întreprinde în 
prezent un turneu în R. Cehoslovacă, 
a susținut ia 26 ianuarie o nouă î.i- 
tîlnire ta orașul Pardubice. Jucătorii 
suedezi au întîlnit o echipă' combi
nată cehoslovacă, victoria reve
nind sportivilor cehoslovaci cu re
zultatul de 9-1.

g In localitatea Pesenice s-a des
fășurat duminică meciul de hochei 
oe gheată dintre selecționata lo
cală și echipa maghiară Ferencvaros 
Budapesta. Hocheiștii iugoslavi au 
terminat învingători Cu scorul de 
9-1 (3-0, 0-0. 5-1)

g Federația internațională de box 
amatorțA.I.B.A) a anunțat dă în vede
rea campionatelor europene de box 
care vor avea loc la sfîrșitul lunii 
mai și începutul lunii iunie la 
Praga au fost trimise invitații de 
participare federațiilor de speciali
tate din 26 de țări. Printre acestea 
se află: Uniunea Sovietică, R. P. 
Ungară. Suedia, Irlanda, R. P. Ro- 
mină. R.P Polonă. Scoția. Turela, 
Anglia, R.P.F. Iugoslavia, Franța. 
R.D. Germană. R.F. Germană, Italia, 
Spania si altele

Hocheiștii noștri 
La Sofia și Belgrad

La sfîrșitul acestei săptămîni e« 
chipa reprezentativă de hochei pe 
gheată a tării noastre va pleca Ia 
Sofia, unde in zilele de 3, 4 și 6 
februarie va susține o serie de ta- 
tilniri amicale. Astfel, duminică ■*  
februarie hocheiștii noștri vor avea 
ea adversar reprezentativa orașu- 
îșl Sofia iar In celelalte două, par
tide selecționate ale unor asociațif 
din R.P. Bulgaria.

De la Sofia hocheiștii se vor în
drepta spre Belgrad unde vor ajun
ge ta ziua de 8 februarie. A doua 
zi — 9 februarie — în capitala Iu
goslaviei urmează să înceapă în
trecerile din cadrul categoriei B a 
campionatelor mondiale de hochei 
pe gheață ia care participă și re
prezentativa țării noastre.

Printre alții, vor face deplasarea 
Jucătorii; Dron, Lako, Stafie, Csa- 
ka I, TOrok I, TakacL I, Ferenczi, 
Nagy, Ionescu. Peter, Măzgăreanu, 
etc.


