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VOM DA CU ÎNCREDERE VOTUL NOSTRU

Voi vota cn încredere.îmi dau votul celor care m-au ajutat
candidatul F.D.P.

. ‘"a piitviiia
1fata urnc'or- ,n 
I ceasta zi care c<

uW un«*■ k î ■ j IIMI II tui
Cetățenii patriei iși exprimă 

hotărirea de a asigura
VICTORIA F.D.P. IN ALEGERI

Ne mai despart 
doar trei zile de 
marele eveniment 
pe care țara în
treagă îl întîmpină 
ca pe o mare săr
bătoare: alegerile
de deputați în Ma
rea Adunare Națio

nală. Mii de oameni iau parte ia 
marile adunări cetățenești prilejuite 
de întîinirile dintre candidații 
F.D.P. și alegători. Larga partici
pare a alegătorilor la aceste adu
nări, profundul interes și maturi
tatea cu care ei se preocupă de 
problemele fundamentale ale poli
ticii interne și externe ale statului 
nostru democrat-popular, entuzias
mul cu care ei ascultă cuvîntările 
conducătorilor partidului și guver
nului și ale celorlalți candidați 
F.D.P., sint mărturii ale deplinei 
adeziuni a maselor populare la po
litica plină de chibzuință a parti
dului și guvernului.

Înconjurați de dragostea și în
crederea alegătorilor, candidații 
F.D.P. expun fapte din șirul mari
lor realizări ale regimului demo
crat-popular. Mii de alegători au 
fost prezenți în sala Operei de 
Stat din Timișoara, la consfătuirea 
dintre tovarășul Alexandru Mo- 

ghioroș, membru al Biroului Poli
tic al C.C. a| P.M.R., prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
și alegătorii din circumscripția c- 
lectorală Timișoara nord-vest. Ei 
au salutat cu bucurie cuvintele prin 
care candidatul lor a subliniat e- 
fectul binefăcător al prieteniei din
tre naționalitățile conlocuitoare — 
rod al politicii juste a partidului 
în problema națională — asupra 
dezvoltării sub toate aspectele a 
acestei regiuni a țării.

Cu convingere, dînd exemple din 
viața lor, oamenii muncii din Pi
tești și-au exprimat satisfacția față 
de drepturile depline pe care de
mocrația socialistă le asigură celor 
ce muncesc. După cuvîntarea ros
tită de tovarășul Nicolae Ceaușes- . J 
eu, membru în Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R., secretar ' al 
C.C. al P.M.R., candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorală nr. 1 
Pitești, s-a dat citire unei telegra
me prin care cei aproape 5.000 de 
participanți Ia adunare încredin
țează Conrtetal Central al P.M.R. 
că vor lupta pentru a asigura vic-

toria deplină a candidaților F.D.P. 
în alegerile de la 3 februarie. Acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, candidat al 
F.D.P. în circumscripția electorală 
„6 Martie" din Capitală le-a vorbii 
alegătorilor despre succesele obți
nute de savanții noștri, succese da
torite sprijinului partidului și gu
vernului.

In aceste adunări cetățenești ca 
și în celelalte care au avut loc cu 
prilejul întîlnirii dintre fruntașii 
vieții noastre publice, candidați ai 
F.D.P., cu alegătorii din circum
scripțiile electorale respective, mase 
largi de alegători au avut posibi
litatea să ia cuvîntul în probleme 
dintre cele mai importante. Ei au 
făcut-o pentru a-și manifesta bucu
ria față de realizările obținute și 
față de perspectivele de bunăsta
re și înflorire deschise prin re
centa Rezoluție a plenarei C.C. al 
P.M.R., hotărîrea fermă de a-și da 
votul candidaților F.D.P., oameni
lor cii adevărat demni să-i repre
zinte în Marele Sfat al țării.
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CANDIDAȚII SOCIALISMULUI ȘI AI PĂCII!
să devin sportiv fruntaș

„La întîlnirea pe
& care am avut-o noi 

\ alegătorii din cir- 
cumscripția electo- 
rală Tg. Mureț- 
Nord cu candidatul 

F.D.P., tov. Ianoș Fazekaș, secre
tar al C.C. al P.M.R.. am putut 
să-mi dau și mai bine seama că 
oamenii muncii din Tg. Mureș 
susțin cu toată dragostea pe can
didați! Frontului Democrației Popu
lare. Este firesc să fie așa, pentru 
că ei sînt reprezentanți adevărați 
ai poporului, ceî care se vor în
griji de prosperitatea țării, de satis
facerea
muncii. Pe mine, regimul democrat 
popular m-a crescut, m-a ajutat să 
absolv Institutul, de Cultură Fizică 
și mi-a dat posibilitatea să devin 
sportiv fruntaș. II voi 
tă încrederea pe tov. 
kaș, conștient fiind că 
contribui și eu la 
vieții noastre noi.

tuturor nevoilor oamenilor

vota cu toa- 
Ianoș Faze- 
prin aceasta 
consolidarea

ATILLA
component 
de baschet

BORBELY 
al lotului 
al R.P.R.

Votînd candidați! F.D.P. 
votați pentru întărirea 
continuă a regimul ui 
democrat-popular, pentru 
un trai mai bun, pentru 

socialism!

i

„La 3 februarie 
\ mă voi prezenta în 

i a-* 
ceasta zi care con
stituie și pentru 
Aradul nostru ca 

și pentru întreaga tară o sărbătoa
re dragă, îmi voi da cu încredere 
votul candidatului F.D.P. Sînt con
vinsă că votînd candidatul F.D.P. 
îmi îndeplinesc o datorie patrio
tică, o datorie sfîntă față de copiii 
mei Eva, Maria și Ion, care se bu
cură și se vor bucura mereu de 
viaja nouă, luminoasă pe care sta
tul democrat popular o făurește 
pentru fiii săi.

Faptul că am avut posibilitatea 
să concurez în competiții de mare 
amploare și să aduc patriei vic
torii de prestigiu se datorește grijii 
cu care partidul și guvernul în
conjoară pe sportivi. Pentru toate 
acestea îmi voi da cu drag votul 
candidatului F.D.P.

TEREZA QUINTUS 
maestră a sportului

„Pe tov. Gh. Ba-, 
rabaș, candidat al 
F.D.P. în circum-» 
scripția electoralii 
de care aparțin, îl‘ 
cunosc bine. L-am;

văzut de nenumărate ori lui nd' 
parte la concursuri de șah, susți- 
nînd echipa noastră în meciurile 
cu alte formații și am auzit 
foarte multe ori despre importan-- 
tele sale realizări în producție.. 
Pentru mine, ca și pentru ceilalți 
cetățeni, el constituie un exemplu 
demn de a fi urmat. Peste 3 zile 
îi voi da cu încredere votul meu.. 
Fac acest lucru pe deplin convins, 
că în Marea Adunare Națională 
tov. Barabaș va reprezenta cu cin-- 
ste pe oamenii muncii din circum— 
scripția noastră electorală.

de:

GH. MARINESCU
din echipa de fotbal 

Energia Steagul Roșu 
Orașul Stalin

COMPETIȚII SPORTIVE IN CINSTEA ALEGERILOR
• BUCUREȘTI, 

trui sportului Victor Ciocîltea 
susținut un simultan de șah 
școala profesională metalurgică 
uzinelor ,,Republica“ 
El a repurtat 25 victorii și a remi
zat cu tînărui C. Georgescu, elev 
în anul III — lăcătușerie. (I. Con
stantin, corespondent).

— Din nou comitetul regional 
C.F.S. București a obținut nota 
„foarte bine“ în organizarea unei 
competiții de popice. întrecerea do
tată cu „Cupa 3 Februarie” și care 
s-a desfășurat sîmbătă și duminică 
pe arena Recolta M. A., a stîmit 
un viu interes printre membrii celor 
8 echipe participante.

Locul I a revenit primei echipe a 
orașului București.

O TIMIȘOARA. — 
avut loc un concurs 
care au participat 20

’Recent maes-
a 

ia
_ a 

din Capitală.

In localitate a 
de haltere la 

sportivi repre-

25.000
70.000

! 1944

SPORTIVI CLAS 1Fl CAT1
J9 56

Aspect din desfășurarea ..Cupei ' 
C.C.S." la handbal de sală, a cărei 
finală se va disputa vineri in sala 

f-'loreasca.
(Foto: I. Mihăică)

zentînd colectivele Encrgia-Elec—, 
tromotor, Progresul și școala spor
tivă de tineret. Cu prilejul concur
sului au fost .stabilite cîteva recor
duri regionale. Astfel, Gh. Mocanw 
(Ehergia) a stabilit, la cat. semi
grea, un nou record regional la; 
stilul „aruncat”; 115 kg. Tot el a; 
corectat și recordul orășenesc lai 
„smuls”: 85 kg. (Al. Gross).

O PREDEAL. — Pe traseul Pîrîul 
Rece-Sanatoriu-Clăbucet plecare — 
Susai-Cioplea a avut loc d'uminicâ: 
o ștafetă turistică’ organizată de 
asociația Energia. Au participat 
sportivi din 13 colective b'ucurește- 
ne. Pe primul loc s-a clasat echipa1 
lormată din I. Băjenaru, Erwin 
Teleghi, Nicolae Dincă și Elisa 
Ghema. (I. Schleifer, coresp.).
• ARAD. — In competiția femi

nină de volei la care au participat 
reprezentantele colectivelor Voința. 
Progresul și Tînărui dinamovist s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Voința-Progresul 3—2; Progresul — 
Tînărui clnamovist 3—0: Voința — 
T. dinamovist 3—0. (St. Weinber- 
ger-coresp.).
• IAȘI. — Comisia regională de 

Laschet a organizat „Cupa 3 Februa- 
rie“ cu participarea echipelor frun
tașe ale orașului: Voința I, Voința 
JT, Știința, Progresul și FI. roșie. 
Cupa a revent baschetbaliștilor de 
la Voința T.

— Tn înr^Utate a fost organizat, 
tot în cinstea alegerilor un concurs 
de șah. Au participat 7 echipe (5

y masculine și 2 feminine). (R.
jV corespondent)^



■Mîine, start in concursul 
^INSIGNA DE SCHIOR”
■ Mîine, se dă startul Intr-un nou concurs de amploare rezervat 

ginerilor între 12 și 15 ani. Este vorba de concursul pentru obține- 
;rea „insignei de schior", la ale cărui probe pot participa numai aspi- 
.Țanții sau purtătorii insignei F.Q. M.A. Cei cs doresc să devină pur
tători ai „insignei de schior" vor avea de trecut următoarele norme:

® ă s e t i Fete
Vlrsta Distante Performante

1? - 13 am 2 km 2( m|n

.!•* - If an 3 km 2' jnin

Vîrsta Distanta Performanța

12 — 13 ani 2 km 22 mln.

14 — 15 ani 2 km 20 mln.

MĂSURI BINEVENITE

Întreceri de schi la Borșa

' De curînd, printr-un ordin al 
(Ministerului InyățăiBÎntului au lost 
elate o serie de directive importante 
pentru îmbunătățirea activității de 
educație fizică în școli. Aceste di
rective care au trezit pretutindeni 
«1 viu interes au în vedere dez
voltarea educației fizice în așa fel 
incit ea să poată aduce un aport 
substanțial în procesul de instruire 
și educație al elevilor, să contribuie 
Ia buna dezvoltare și pregătire fizi
că a acestora, pen- 
.tru asigurarea să
nătății și a for
mării deprinderilor 
de mișcare și cali
tăților morale și 
de voință

In rindurile care urmează, pre- 
-zentăm cititorilor noștri dteva pă
reri în legătură cu noile directive... 

1 ARE CUVINTUL O 
I DIRECTOARE DE ȘCOALA

— Măsurile preconizate prin or
dinai ministerial nr. 49 — ne-a 
spus pro:. Cecilia Cri st eseu, direc- 
.toarea școlii de fete nr. 22 — fac ca 
orele de educație fizică să fie pri
vite cu mai multă seriozitate, in 
ce mă privește, ca o adeptă însu
flețită a activității sportive in școli, 
voi căuta să contribui la rezolvarea 
in special a problemelor legate ae 
crearea de baze sportive. Ir. pri
măvara acestui an vom amenaja 
in folosul elevilor un teren de bas
chet și unul de volei.

PĂRERI ALE PROFESORILOR 
DE EDUCAȚIE FIZICA...

La școala medie de băieți nr. 1, 
prof. C. Tudose tocmai terminase 
ora. Prezenta noastră și mai ales 

(tematica discuției i-a trezit în mod 
deosebit luarea aminte: „Directi
vele incluse in recentul ordin, al 

Ministerului au produs o mare bucu- 
■.rie in rîndul elevilor ca și al pro- 
ifesoriloe de educație fizică. Intr- 
■ adevăr, aceste directive vor per
mite să se asigure un mei mare 
interes pentru învățătură, dar și ur. 

.spirit de disciplină mai accentuat. 
■Eu cred însă că traducerea in viață

'MAI MULTA ATENȚIE OR
GANIZĂRII REUNIUNILOR 

DE BOX!
t Campionatul de caliiicare la box 
ra promovat într-o etapă superioară.
i.Ca  și în faza precedentă și 
ide data aceasta se constată, cu 
i satisfacție, afluiența unor tinere
■ elemente talentate, care deși fac 
[.primii pași în activitatea pugilis- 
itlcă oficială, dovedesc frumoase 
calități. Ne referim la „semiușo- 
inil“ Marin Mirea (Loc. Gr. Ro
șie), la „ușorul” Ion Marin (Pro
gresul Gospodării) și alții.

Se resimte însă serios lipsa de 
rsprijin a unor colective sportive 
i și chiar a asociațiilor. .Asociația 
'Locomotiva, de pildă, a interzis 
-desfășurarea reuniunilor pugilis
tice jn spațioasa sală de sporturi 
de la Giulești, iar unele dintre 

('colectivele care au organizat gale
le de pînă acum (Ex : Energia 
„■Mao-Tze-dun") nu au asigurat 

totdeauna întrecerilor o desfășura- 
:re normală. Problema organizării 
[reuniunilor de box. in special a 
:celor rezervele tinerilor noștri 
iboxeri. este da fapt o concluzie 
care revine; de dorit ar fi deci, 
ica cri puțin acum, cîrxi campiona- 
itul a pășit în faza a II-a. să i se 
acorde importanța pe care o men
ită cu prisosință, (m.p.) 
^CONSFĂTUIRILE ARBITRILOR

$1 ANTRENORILOR
DE BASCHET

■ In zilele de 5 și 6 februarie va 
lavea loc în Capitală consfătuirea 
pe țară a arbitrilor de baschet. In 
ițadrul acestei consfătuiri vor fi. 
eîe/entațe-rap.oarte ale unor colegiM, 

a i.oum mc-surl va depinde foarte 
mult și de înțelegerea pe care di
rectorii de școli o vor arăta, prin 
poziția ce o vor adopta' fală de 
problemele catedrei de educație fi
zică".

Pro!. Ernest Lascar de la școala 
medie de băieți nr. 18, a cărui ac
tivitate neobosită es.e cunoscută 
profesorilor și elevilor, ne-a preci
zat în termenii următori, punctul 
său de vedere: Jdeea de a se acor

da catedrei de edu
cație fizică și acti
vității sportive, în 
genere o importan
ță deosebită este 
binevenită. Eu cred 

că problema cea mai dificilă, și 
către care va trebui să se îndrepte 
mai mult atenția, este aceea a ba
zelor sportive. In raionul .V. Bâi- 
cescu. ca să dau un singur exem
plu, numai trei șco i elementare au 
săli de sport. De asemenea, este 
de subliniat rolul directorului de 
școală care va trebui să susțină 
ide ea creării unor condiții materi
ale care să ajute la desfășurarea 
activității sportive in bune condi- 
țuini".

—ȘI A UNEI ELEVE
Fruntașă la învățătură și in ac

tivitatea sportivă, eleva Aurelia 
C.'ii'u, din clasa a X-a F a școlii
i.Kidii  nr. 22, ne-a spus : ..Am fast 
foarte bucuroasă cînd ani aflat de 
noile măsuri avind drept scop îm
bunătățirea activității de educație 
fizică 'în școli. Mi-am spus: de 
acum inainte. erele de educație fi
zică nu vor mai fi privite ca o dex
teritate, ci li se va acorda un in
teres egal cu al celorlalte materii. 
In ce mă privește, am fost totdea
una o adeptă a sportului, pe care 
l-am practicat însă în mod cumpă
tat. fără a-mi neglija timpul re
zervat studiului ; dimpotrivă. dună 
erele de clasă, activitatea sportivă 
pe care o desfășor în cadrul școli', 
mă odihnește și-mi ajută să reiau 
studiul cu mai multă plăcere, lată 
în puține cuvinte însuși secretul 
succeselor mele..." 

de arbitri din țară precum și di
ferite referate cu carater metodic 
și va fi dezbătut planul de activi
tate al colegiului central de ar
bitri.

— Antrenorii își vor ține consfă
tuirea pe țară în zilele de 6, 7 și 8 
februarie. Vor fi prezentate refe
rate asupra turneului de baschet 
de la Olimpiadă, asupra stadiului 
actual și căilor de ridicare calita
tivă a baschetului romînesc, etc.

VOLEI IN DOI
Jocurile de volei în doi pro

gramate în cadrul celei de a doua 
etape a competiției organizată de 
comisia centrală, se vor disputa 
azi duDă amiază de la ora 17 în 
sala Floreasca, în următoarea or
dine : Păunoiu, Derzsi — Mihăiles- 
cu, Miculescu; Rusescu, Palade — 
Roman, Nicolau; Ponova. Crivăț — 
Mușat. Corbeanu.

„Cupa 16
AZI, C.C.A. — DINAMO 

LA BASCHET

Azi și mîine se dispută în sala 
Giulești a IlI-a etapă a întrecerilor 
masculine și feminine de baschet.

Din programul de azi se detașea
ză întîlnirea masculină dintre Di
namo și C.C.A. care se întîlnesc 
pentru prima oară în acest an. A- 
matorii de baschet își amintesc pro
babil de calitatea și spectaculozita
tea întîlnirilor dintre aceste două 
echipe, care, de cîțiva ani, se în
tîlnesc regulat în cele mai impor
tante . — ' ale campionatului re

publican. tntrucit și astăzi.. atît

Ion Letcă (Dinamo) în proba de 
slalom special pe Postăvar 

(Foto: Em. Valeriu)

Cocheta stațiune de iarnă Borșa 
va fi în acest an teatrul multor 
întreceri sportive de schi. Inaugu
rarea s-a făcut încă de sâptămîna 
trecută cînd și-au dat întilnre aci 
cei m3i buni săritori de pe 
trambulină, fiind puse în-joc două 
frumoase trofee sportive: Cupa
Rodna și Cupa Știința, prima o- 
ferită de comisia centrală de schi 
și a doua de asoc:ația cu același 
nume. Cu acest prilej, s-a văzut 
că schiul are mulți prieteni în re
giunea din nordul tării, numeroși 
localnici ca și multi cetățeni de 
prin împrejurimi fiind prezențl la 
locul de desfășurare a probelor. 
Fără modestie, se poate vorbi des
pre un veritabil pelerinaj către 
pîrtiile de la Borșa, mai ales că 
printre spectatori nu se aflau nu
mai dintre acei care purtau fru
moasele costume de schi, ci și 
foarte mulți țărani țn r.u mai pu
țin pitoreștile lor straie.

La succesul competiției ă con
tribuit și timpul admirabil ca șl

O nouă pirtie
Colectivul sportiv Progresul din 

Sinaia a avut o frumoasă inițiati
vă atunci cînd a început amenaja
rea unei pîrtii rezervată fondiștilor 
de toate categoriile. Colaborind 
cu organele locale și bucurîndu-se 
de sprijinul direct al tovarășului 
Mihai Bota, membru în comisia 
centrală de schi, tovarășii Ștefan 
Ionescu. Marin Niculescu. Cons
tantin Ciocoiu și Filică Pascu au 
ales și marcat o pirtie cu multe 
porțiuni dificile, dar care permite 
desfășurarea de probe, începînd 
de la 3 km. și pînă la 50 km. Ple

carea se dă din fața castelului Pe- 
Ieș, traseul îndreptîndu-se spre 
cariera de piatră din Poiana Ța
pului, pentru a reveni în Sinaia, 
în apropierea castelului Peleș, un
de se efectuează sosirile.

Inaugurarea pîrtiei s-a făcut 
duminica trecută cu prilejul unui 
foarte reușit concurs, organizat de 
colectivul sportiv Progresul Sina
ia. La start au fost prezenți cei 
mai buni fondiști și fondisțe, cu 
excepția cîtorva dinamoviști, ple
cați în R.D.G., și a lui C. Enache 
(Energia), care era suferind. Or
ganizarea excelentă a ușurat mult 
greutățile pe care în mod firesc 
le ridică un traseu necunoscut. Ti
neretul s-a afirmat și de această 
dată, pe primele locuri sosind re
prezentanții tinerei generații de 
fondiști. De remarcat reintrarea 
multiplului campion de fond Du
mitru Frățilă. Traseul a măsurat 
15 km. și a fost acoperit în urmă
toarele timpuri: 1. I. Cimpoia 
(C.C.A) 56:14,0; 2. Gh. Frățilă 
(Dinamo) 58:47,0 ; 3. St. Drăguș 
(C.C.A.) 59:39,0 : 4. D. Enache
(Dinamo) lh.00:13,0; 5. D. Fră- 

Februarie64
Dinamo cît și C.C.A. vor alinia Cele 
mai bune formații, sperăm că în
tîlnirea va fi la fel de interesantă 
ca și cele anterioare. Meciul va 
începe la ora 20, La ora 17, Știința 
va întîlni Progresul Arta, iar la 
ora 18,30, Locomotiva P.T.T. va da 
replica recent promovatei Energia 
M.E.E.

Mîine, tot de la ora 17, se vor 
disputa trei partide feminine. In 
primul meci, FI. roșie va întîlni 
Știința, la ora 18,30 Locomotiva 
va da replica Voinței, iar la ora 20 
Energia Constructorul, campioană 
republicană pe 1956, va întîlni 
echipa_ProKreșpl.F, B.__

comportar ă sportivilor. Sub aspect 
tehnic, trebuie remarcată dubla 
victorie a tînărului săritor dinamo- 
vist Florea Voinea, care l-a învins 
pe campionul probei, veteranul 
Cornel Crăciun (C.C.A.). De ase
menea, prezența la start a 14 să
ritori reprezintă un promițător în
ceput de sezon, mai ales că prin
tre ei se află și cîțiva mal puțin 
cunoscuți.

Ca o concluzie a celor două 
concursuri de sărituri: trambulina 
de la Borșa este excelentă șl ea 
trebuie să devină un loc obișnuit 
de întreceri al săritorilor. Și a- 
cum rezultatele : CU?-A RODNA : 
1. FI. Voinea (Dinamo) 214,0; 2. 
C. Crăciun (C.C.A.) 208,5; 3. N. 
Munteanu (Dinamo) 193,5; 4. D. 
Brenci (Voința) 183,0 p. ; 5. V. 
Prișcu (Voința) 181,0 p.; 6. Mo- 
goș V. (Recolta) 169,5 p.

CUPA ȘTIINȚA: 1. FI. Voinea 
213,0 p. ; 2. C. Crăciun 207,0 p.: 
3—4. N. Munteanu și D. Brenci 
185 p. ; 5. I. Bîrlă (Dinamo) 180 
p.; 6. V. Prișcu 176,5 p..

★
Borșa 29 (prin tele Jong Pe 

pîrtiile de fond din localitate, s-a 
desfășurat prima etapă a Cupei 
Tineretului, : Ia probele nordice. 
Programul ă cuprins numai între
ceri de fond, deoarece organele 
tehnice au ajuns la concluzia că 
trambulina de la Borșa este prea 
dificilă pentru tinerii săritori, mai 
ales că aceștia nu au avut nici 
posibilități să se antreneze pentru 
salturi de la mare lungime. Asoci
ația Știința, căreia i-a revenit sar
cina de a organiza concursul, s-a 
achitat cu succes de misiunea sa, 
astfel că am avut prilejul să asis
tăm Ia întreceri frumoase pe care 
eforturile schiorilor le-au făcut șf 
mai interesante. Totuși, timpii în
registrați nu sînt dintre cei mai 
buni, aceasta însă numai din cauză 
că profilul traseelor a fost extrem de 
dificil, concurenții avînd mult de 
urcat. Am remarcat, de asemenea, 

de fond la Sinaia
țilă (C.C.A.) 1.01:05,0; 6. FI. Le
pădata (C.C.A.) 1.01:51,0; 7. N. 
Dinu (Voința) 1.02:59,0: 8. I. Șu- 
peală (Energia) 1.05:34,0 ; 5 km. 
fete: 1. Elena Zangor (C.C.A.) 
24:40,0 ; 2. A. Mănescu (Energia) 
27:19,0; 3. Emilia Borzea (Dina
mo) 27:43,0 ; 4. Rita Schob (Di
namo) 28:51,0; 5. Rodica Tampa 
(Energia) 29:18,0.

IN ALEGERILE DE ALTA DATA,

oei enxen âvveRwuL ...

echilibrul de forțe dintre tinerii și 
tinerele fondisțe. Astfel, la 5 km. 
fete, prima clasată a înregistrat 

29:18,0, iar cea de a 9-a 30:53,0! 
La 10 km. băieți cțștigătorul a 
fost cronometrat cu 42:12,0 iar al 
8-lea sosit cu 42:51,0 I La probele 
masculine, favoritul I. Leampă 
(Voința) a fost învins, dar aceas
ta nu constituie o surpriză, deoa
rece el fusese suferind o săptămî- 
nă înaintea întrecerii, fapt care I-a 
împiedicat să-și apere șansele în 
plenitudinea forțelor sale fizice.

Iată și rezultatele : 3 KM FETE :
1. M. Ărvay (Energia) 18:22,0 ;
2. M. Bratu (Recolta) — în vîrs-
tă de 14 ani — 19:36.0; 3. G. 
Klein (Stiinta) 20:23,0; 5 KM. 
BĂIEȚI: l.’A. Selder (FI. roșie) 
23:40,0: 2. Barabas (Știința)
24:24,0; 3. I. Leampă (Voința) 
24:35,0. 5 KM. FETE : 1. M. Âi- 
vav 29:18,0: 2. G. Klein 29:52.0:
3. M. Bratu 30:00,0: 10 KM. BĂ
IEȚI: 1. Dinu (Voința) 42:12,0;
2. I. Rășină (Energia) 42:13,0; 3. 
Bădescu (Voința) 42:49,0 ; 4. I. 
Leampă 42:51,0.

ION OPRESCU

Concursul de sărituri dotat cu 
cupa „C.C.A.". care a fost pro

gramat. pentru duminică 3 fe
bruarie la Poiana Stalin, a fost 

î amînat Ia o dată ce se va a- 
i nunta ulterior.

! RUGBIȘTII ROMIN1# 

vor susține mai multe meciuri
IN R. P. POLONĂ
In curînd se împlinește un an de 

cînd rugbiul a început să fie prac
ticat pe stadioanele poloneze. In 
prezent în R. P. Polonă activează 
30 de echipe de rugbi.

In anul 1957 va începe campio
natul de rugbi al R. P. Polone la 
care vor lua parte 8 echipe.

Prima competiție internațională 
la care, vor lua parte rugbiștii po
lonezi va fi turneul organizat la 
Moscova cu prilejul întîlnirilor 
sportive ale tineretului. Spre sfîr- 
șitul anului rugbiștii polonezi se 
vor antrena împreună cu sportivii 
romîni care vor susține mai multe 
întîlniri în R. P, Polonă.



CAPRICIILE SORȚILOR Șl... TURNEUL DE JUNIORI F.I.F.A.
Agențiile de presă străine ne-au 

făcut cunoscut seriile și progra - 
mul celei de a X-a ediții a tradi
ționalei competiții Turneul F.I.F.A.* 
juniori. Comentariile ziarelor stră
ine, care au urmat acestor vești, 
au subliniat odată în plus intere
sul crescînd pe care-1 stîrnește 
acest turneu, binecunoscut spor
tivilor noștri în urma celor două 
frumoase succese repurtate de re
prezentativa- noastră în edițiile din 
anii 1955 și 1956, cînd a ocupat lo
cul întîi în seria respectivă.

Și pentru că veni vorba de serii 
e bine să reamintim cititorilor că 
anul acesta, ediția se va disputa 
(In aprilie în Spania) după vechea 
formulă : cu turneu final și de - 
semnarea unei echipe cîștigătoare, 
adică așa cum s-a- desfășurat de La 
înființare și pînă în anul 1955. 
Din acest an, cum se știe, a fost 
adoptată formula întrecerii pe se
rii. fără turneu final. Acum s-a re
venit și aceasta credem că va fi în 
avantajul Turneului.

Țara noastră s-a înscris și la

.Vești din Izmir, de la echipa C.C.A,
IZMIR 30 (Prin telefon). — Zi

lele care au urmat celor două 
jocuri susținute de echipa C.C.A. 
au fost folosite de sportivii noștri 
pentru vizitarea orașului și a unor 
localități istorice. Pretutindeni, 
sportivii noștri au cunoscut lucruri 
noi și s-au bucurat de aceeași pri
mire prietenoasă care i-a impre
sionat plăcut încă de la sosirea pe 
pămintul Turciei. Vizita la guver
natorul regiunii Izmir, Kemal Ha- 
tîmlî, depunerea unei coroane la 
monumentul lui Ataturk, vizitarea 
locului istoric Ifes etc. au fost tot 
atîtea prilejuri pentru a constata 
prietenia localnicilor și impresia 
bună pe care fotbaliștii noștri au 
lăsat-o în urma jocurilor susținute.

Lucrul acesta se reflectă de alt
fel și în ziarele de aici, care co
mentează pe larg evoluția jucăto
rilor de la C.C.A. Astfel, ziarul 
„JENI AZIR“ scrie următoarele; 
„Romînii au arătat o clasă supe
rioară de joc și ne-au surclasat. A 
fost cel mai bun joc văzut în ul
timii ani". Un alt ziar „IZMIR" a 
subliniat de asemenea, valoarea 
fotbaliștilor noștri : „Romînii ne-au 
arătat un fotbal de calitate". In 
sfîrșit, ziarul „EGI-EXPRESS" a 
scris, printre altele, următoarele: 
„Printr-un joc foarte frumos, ro
mînii au învins selecționata Izmir 
(N.R. este vorba de primul meci). 
Prin pasele alternativ, scurte Și 
lungi, prin crearea pozițiilor de

ȘTIRB
• In legătură cu organizarea 

„Cupei Primăverii" pentru echi - 
pele regionale, Comisia Centrală 
de Fotbal a dat următorul comu
nicat: 1. în această competiție, în 
fiecare regiune vor lua parte cîte 
14 echipe, adică cele calificate în 
baza clasamentelor campionatului 
din 1956; 2. pentru evitarea de
plasărilor lungi și costisitoare, e- 
chipele vor fi împărțite în serii 
geografice, după specificul fiecă
rei regiuni; 3. formula campio
natului pe 1957/58 va fi anunțată 
pînă la data de 1 mai a. c.
• Echipele din Orașul Stalin 

și-au început pregătirile din timp 
și ele se desfășoară în ritm sus
ținut. Dinamo face antrenamente, 
alternativ, în sală și în aer liber, 
cu accent pe pregătirea fizică ge
nerală și însușirea elementelor 
tehnice. La antrenamente iau parte 
17 jucători. Antrenor: V. Mărdă- 
răsr.u Energia St. Roșu și-a în
ceput pregătirile la 14 ianuarie 
direct în aer liber, sub conducerea 
lui S, Ploeșteanti și cu participa
rea a 19 jucători. La început pre
ocupare față de pregătirea fizică 
a jucătorilor. Ceva mai grăbiți au 
fost jucătorii (în număr de 25) 
de la Energia Uz. de tractoare ; 
ei fac antrenamente în sală și pe 
teren, sub îndrumarea antrenorilor 
C. Mateescu și A'. Vulcăneanu. 
Pregătirile vor continua la Timi
șul de Sus.

• Conferința comisiei de fotbal 
a orașului București va avea loc 
la 1 februarie, ora 18, în sala 
C.C S (strada Lipscani). Cu a- 
cest prilej se va discuta și formula 
caimpionatului orășenesc. 

ediția din anul acesta și, după 
cum am anunțat, sorții i-au ales 
un loc în seria D, alături de Bel
gia, Franța și Cehoslovacia. Cam 
poznași acești sorți, dacă nu chiar 
răutăcioși — cum scria ziarul bel
gian „Les Sports" — și nu fără 
motiv. Pentru a doua oară, echi
pele din Romînia, Belgia și Franța 
fac parte din aceeași serie. In 
1955, în Italia, a fost la fel si e- 
chipa noastră a avut mult de furcă 
cu belgienii și francezii —și aceș
tia, la fel, cu noi — în jocuri 
strînse terminate cu 1—1 și res
pectiv 1—0 în favoarea noastră. 
Aceiași sorți au decis ca Unga
ria și R.F.G., de o parte, și Turcia 
șl R.D.G., de alta, să se reîntîl- 
nească, după un an, în aceleași 
serii. Rămîne de văzut pentru cine 
vor fi plăcute aceste coincidențe 
puse la cale de sorți... Oricum, ju
niorii noștri.—■ deși în majoritate 
alții — sînt dispuși să reediteze 
comportarea și rezultatele din 1955 
în jocurile cu Belgia și Franța.

Va fi, însă, luptă mare în acea- 

tras la poartă, ei ne-au amintit de 
fotbalul maghiar". Acest ziar a pu
blicat în cadrul cronicii, faze din 
joc precum și schemele celor patru 
goluri marcate de C.C.A. în primul 
meci.

Impresia lăsată de C.C.A. a 
fost atît de bună încît gazdele au 
propus un al treilea joc la Izmir. 
Propunerea însă, a fost declinată. 
De altfel, echipa C.C.A. pleacă azi 
(n.r. miercuri) spre Ankara unde 
va susfine alte două meciuri, la 
date care nu au fost încă definitiv 
stabilite. Delegația noastră a pro
pus înainte de plecarea din tară și a 
reînoit aici propunerea ca jocurile 
de la Ankara să aibă loc la 3 și 6 
februarie sau la 3, 6 și 10 februa
rie, deci un meci în plus pentru a 
da posibilitate organizatorilor de 
a acoperi cheltuielile necesitate de 
disputarea unui joc în zi de lucru 
Nu s-a primit încă, niciun răspuns.

; O expoziție de cronometre sportive !

Zilele acestea s-a deschis o expoziție eehoslovacă de cronometre 
sportive. Deosebit de ingenioase in special cele de baschet și de hochei 
— aceste cronometre pot interesa colectivele noastre sportive. Atit in
stalarea cit și manevrarea lor este deosebit de simplă.

Expoziția de cronometre sportive este deschisă zilnic intre orele 
10 și 18 la sediul reprezentanței comerciale a R. Cehoslovace.

In fotografie imaginea unei părți a cronometrului pentru baschet. 
(Foto: M. BANUȘ)

«PREMIILE SPECIALE acordate 
variantelor cu „0” rezultate de la 
concursul Pronosport nr. 2 (etapa 
din 13 ianuarie) au revenit următo
rilor participanți: Motocicleta I. J. 
de 350 cmc. acordată participantului 
cu cele mai multe variante cu „0“ 
rezultate a revenit lui Orendi Ca
rol din București str. Stoica Lu- 
descu nr. 16 care a avut 32 va
riante cu .,0” rezultate. Premiile 
acordate prin tragere din urnă au 
revenit următorilor participanți: O 
motocicletă I. J. de 350 cmc.: Gri- 
goriu Ion din Orașul Stalin str. 
Moru nr. 50. Cîte un ceas Doxa: 
Stefan Constantin din Galati str. 
Beldiman nr. 105: Constantin eseu 
George din București str. Doamna 
Chiajna jnr. 19: Berlescu Maria Eli
za din București str. Călărași nr. 
20: Bakk Alexandru din Baia Mare 
str. Avram Iancu nr. 9 și Ene 
Alexandru din Rm. Vîlcea str. Ge
neral Praporgescu nr. 1.
• ȘTIAȚI că participantul care 

ar fi reușit să indice 12 rezultate 
exacte la concursul Pronosport nr. 
4 (etapa din 27 ianuarie) ar fi ob
ținut un premiu de peste 160.000 
lei?

Fără îndoială suma de mai sus 
este de natură s«ă’ pună pe gînduri 
pe mulți dintre participant! și în 
specia] pe cei care indicînd „nu
mai” 11 rezultate exacte au... ra- 

stă ediție, mai ales în două serii; 
B și D, care după părerea noastră 
sînt și cele mai echilibrate și inai 
tari, ca valoare a echipelor. In se
ria B, din patru echipe, două sînt 
cîștigătoare de turnee: Spania în 
1952 și 1954, Ungaria în 1953, 
Iar R.F.G. a fost finalistă în edi
ția d:n 1954. In plus. Ungaria a 
cîștigat de două ori consecutiv 
seria respectivă în edițiile din 1955 
și 1956. In seria noastră (D), 
Franța a cîștigat turneul din 1949, 
iar Belgia a fost finalistă în edi
ția 1952. Țara noastră, partid - 
pan'.ă doar din ediția de acum doi 
ani, a cîștigat seria în 1955 și 
1956, ca și Cehoslovacia. Deci, 
echipe cu frumoasă carieră, expre
sie a valorii lor.

O dificultate destul de mare, însă, 
vor întîmpina echipele prin modul 
cum a fost alcătuit programul. 
Comprimat la maximum (trei 
jocuri în patru zile, deci două 
meciuri consecutive), el va in- 
fluiența fără doar și poate com - 
portarea și șansele echipelor, ca și 
desfășurarea și nivelul competi
ției. Mai ales că vor fi și depla
sări, scurte e drept, dar oricum 
deplasări cu efecte asupra stării 
fizice generale a juniorilor. De 
pildă, echipele din seria D vor 
sta la Bilbao, dar vor juca și la 
San Sebastian, Irun și Toloso, în 
nordul Spaniei, în apropierea fron
tierei cu Franța. In plus, pentru 
echipele calificate în turul final, 
se va pune și problema semifina
lelor și finalei, ale căror date nu 
au fost încă anunțate, dar proba
bil că nu vor fi după 21 aprilie.

In asemenea situație — destul 
de dificilă pentru echipe de juniori 
și care putea fi evitată de organi
zatori prin intercalarea măcar a u- 
nei zile de pauză între primele două 
etape (13 și 14 aprilie) și mu
tarea celorlalte etape la 17, 19 și 
22 aprilie — echipele vor trebui să 
pună un accent special pe pregăti
rea fizică corespunzătoare condi- 
țiuniior de disputare a competiției.

O^onospori
tat de puțin o astfel de perfor
manță. Dar care au fost motivele 
care au dus la o situație <îestui de 
curioasă: 20,5 de variante cu 11 
pronosticuri exacte și niciunul cu 
12? Ar fi inutil credem să mai re
petăm constatarea făcută cu prilejul 
fiecărui concurs ce acest fel și 
anume inexistența unui rezultat 
care triază toate buletinele. Acest 
lucru este binecunoscut și dove
dește (am putea spune: cu încăpă- 
țînare!) că nu există surprize ca
tegorice ci numai participanți care 
se... tem să le treacă pe toate cîte 
studiul atent sau inspirația ii face 
să le prevadă apariția. Și aceasta 
cu atît mai mult cu cît așternute 
pe o schemă ele îi dau un „as
pect**... curios prin absența unui 
mai mare număr de „1“. In această 
direcție trebuie făcută o precizare. 
„Abundența** de „1“ în rîncîui pro
nosticurilor exacte nu indică decît 
rareori un concurs cu premii mari. 
Și aceasta dintr-un motiv foarte 
simplu: numeroși participanți
,tmerg“ obișnuit pe schem© cu mulți

O fază din meciul C.C.A.-Știința Cluj, disputat la București. Zo- 
grafi (C.C.A.) conduce pucul, urmărit de Tacaci II (Știința).

Cine va retrograda din categoria A de hochei?

PROGRESUL M. CIUC SE PREGĂTEȘTE 
PENTRU JOCURILE DE BARAJ
Sighișoara 29 (prin telefon) — 

Luni seara au luat sfîrșit la Sighi
șoara jocurile disputate în cadrul 
turneului final al campionatului 
republican de hochei pe gheață 
pentru locurile 5—8. Acum, ța sfîr- 
șitul unor jocuri pasionante, pu
tem afirma ca turneul s-a încheiat 
cu un deplin succes, datorită, în 
primul rînd, organizatorilor, care 
au făcut eforturi serioase spre a 
fi la înălțimea unei competiții de 
amploarea unui campionat repu
blican, ca și spectatorilor, care, în 
afară de entuziasm, au dovedit și 
o deplină sportivitate- Turneul a 
fost cîștigat cu autoritate de Di
namo Tg. Mureș care a avut o 
comportare constantă, superioară 
celorlalte formații. Echipa a eli
minat în bună măsură — și a- 
cesta este meritul antrenorului' 
ei — lipsurile dovedite în turneul 
preliminar.

Poate singura deliciență de Ia 
Sighișoara, care însă se dato- 
rește exclusiv... naturii, a fost 
starea proastă a gheții- In acea
stă situație echipele cu patinatori 
mai buni, mai rapizi au fost net 
dezavantajate. Numai astfel se poa
te explica comportarea sub aștep
tări a echipei Progresul M. Ciuc, 
care în urma jocurilor prestate în 
turneu] preliminar s« anunța drept 
candidată la un loc fruntaș. Ju
cătorii acestei echipe, obișnuiți cu 
gheața tare de la Miercurea Ciuc, 
nu s-au putut acomoda la Sighi
șoara și, în consecință, au termi
nat pe ultimul loc, însă la o dife
rență de numai o sutime de FI. 
roșie Sighișoara urmînd a susține 
două jocuri de baraj — tur-retur 
— cu echipa clasată pe primul loc 
în cadrul campionatului catego
riei B, pentru a desemna echipa 
care retrogradează din categoria A.

Ultimele meciuri desfășurate 
luni, în nocturnă, au prilejuit Șt- 
treceri pasionante, deoarece foaie 
echipele în afară de Dinamo Tg. 
Mureș, care își asigurase după 
primele două etape șefia turneu
lui, luptau deopotrivă pentru e- 
vitarea ultimului loc- tn primul 
meci al cuplajului de luni, Dinamo 
1 g. Mureș nu a reușit decît joc 
egal cu Progresul M. Ciuc: 1—1 
(0—0, 0—0, 1—1). Scorul strîns 
arată clar raportul de forțe de pe 
gheață ca și dîrzenia cu care e- 
chipele și-au disputat șansele. Au 
marcat pentru Dinamo, Varga, iar 
pentru Progresul, Biro. Ultimul 
meci al turneului a fost însă și 
mai dramatie- El punea față în 
față echipele Energia St. Roșu 
Orașul Stalin și FI. roșie Sighi-

c'e „1" Indiferent ce meciuri cu
prinde programul concursului res
pectiv. Și ca o consecință normală 
fondul de premii este divizat între 
mal mulți participanți cu 12 re
zultate.

Premiile mari sînt aduse însă— 
în mod obișnuit — de concursurile 
care cuprind mal mulți de „2" șl 
„X”. Un astfel de concurs a fost 
și cel de duminică. Dar — și ast
fel revenim la cele arătate la înce
putul acestui articol — partlcipanțil 
au evitat, cel • puțin unul din cele 
couă „X“-uri și cinci „2". pier- 
zînd tot odată și ocazia de a încasa 
un premiu de peste 160.000 lei.

Dacă nu a existat nici un bule
tin cu 12 rezultate exacte la con
cursul nr. 4, participanți! la con
cursul nr. 5 din 3 februarie au în 
schimb satisfacția de a ști că fon
dul de premii al concursului va fi 
mărit cu cei 69.048 lei care au fost 
reportați conform regulamentului. 
Fond mărit de premii înseamnă în 
același timp și premii mai mari. 
Tot odată, creșterea continuă’ a nu
mărului de variante depuse la con
cursurile cin 1957 (de la 487.777 la 
concursul nr. 1 la aproape 700.000 
la concursul nr. 4) constituie o nouă 
dovadă că la concursul de dumi
nică ne fiecare dintre dumneavoas
tră îi așteaptă un premiu de va
loare. 

șoara, angrenate direct în lupta 
pentru evitarea retrogradării. Au 
învins metalurgiștii cu scorul de 
6—5 (2—0, 0—0, 4—5), după un 
joc care a ținut încordată atenția 
spectatorilor.

Iată clasamentul iinal al turneu
lui (n.r. în paranteză este trecut 
locul ocupat de echipă în campio
natul categoriei A) :
1. (V) Dinamo Tg.- M'. 3 2 1 11: 3 5
2. (VI) Energia St.

Roșu GT. Stalin 3 111 8:13 3
3. (VID FI. r. Sighiș. 3 1 0 2 9:11 2
4. (VIII) Progr. M. Ciuc 3 0 2 1 4:5 2

19. Dumitrescu 
corespondent

AU început întrecerile de 
HOCHEI DIN CATEGORIA B 
Rădăuți 30 (prin telefon). — 

Astăzi dimineață au început în lo
calitate întrecerile campionatului 
categoriei B la hochei pe gheată

In primul meci s-au întîlnit 
Știința Galați și Locomotiva 
T.A.R.O.M. București. După o în
trecere foarte disputată, la un ni
vel tehnic destul de bun, studenții 
au învins cu 3—2 (2—I, 1—1. 
0—0). Pentru Știința au înscris 
Brînduș (2) și Gheorghian, iar 
pentru bucureșteni Turceanu și 
Buta.

Al doilea meci a opus formațiile 
Voința M. Ciuc și Locomotiva Cluj. 
Clujenii au cedat în fața impetuo
zității jucătorilor de la Voința. 
Scor 8—5 (3—2, 0—0, 5—3).

Amînarea campionatelor 
republicane 

de patinaj viteză
Campionatele republicane de pati

naj viteză nu au început! Starea 
proastă a gheții a împiedicat pe 
cei 92 de concurenți prezenți să 
participe la lupta pentru desemna
rea campionilor anului 1957. To
tuși, în ultimele ore temperatura a 
scăzut brusc (sînt minus 14 grade 
noaptea, și minus 6-8 grade ziua), 
astfel că sînt speranțe ca întrece
rile să înceapă în cursul zilei de 
vineri, la Lacul Roșu.

• DIN ORADEA ne-a sosit o 
scrisoare a Irmei Kiss, antrenor de 
atletism ,în care este vorba de un 
concurs atletic de sală organizat 
în ziua de 20 ianuarie cu partici
parea juniorilor din tabăra de pre; 
gătire și a cîtorva zeci de tineri 
din localitate. Rezultatul cel mai 
valoros a fost cel obținut de sibia- 
nul Cornel Porumb (Flamura roșie) 
care a sărit la înălțime 1,79 m. 
stabilind un nou record de sală 
pentru juniorii de cat. I (n.n.: 
cu o săptămînă mai tîrziu, în sala 
Floreasca II, acest record a fost 
întrecut de Grigore Marinescu, care 
a sărit 1,83 m. Cu același prilej și 
Cornel Porumb și-a îmbunătățit 
rezultatul sărind 1,80 m.). Alte re
zultate ale concursului de la Ora
dea : 30 m. plat: Ana Galiș și Eva 
Mayer 4,7 sec.; 30 m. g.: Ileana 
Pop, Aurora Baroga și Eva Mayer 
5,5 sec.; 30 m. plat băieți; Geza 
Zanoni, Vasile Pop și Mihai Mă- 
runt'elu 4,2 sec.; 35 m. g.: Vasile 
Pop 5,5 sec.

• DUMINICA dimineața a a- 
vut Ioc la Orașul Stalin în sala 
Dinamo primul concurs de sală. 
Cu acest prilej a fost înregistra
tă o performanță remarcabilă. 
Ana Roth-Coman a aruncat 
greutatea la 13,94 m. stabilind 
un excelent record pe teren aco- 
Rent.__



„Cupa Orașelor" va înlocui campionatul mondial 
al categoriei B la hochei pe gheață

In prezent, selecționata de fot
bal de tineret țși continuă antrena
mentele în vederea apropiatului 
turneu în Egipt, Liban și Siria
.(plecarea fixată la 5 februarie). 
Acest turneu constituie o etapă
importantă în pre
gătirea lotului ’ de 
jucători care alcă
tuiesc prima re
prezentativă de 
tineret și care vor 
fi chemați anul 
acesta să susțină 
o serie de întîlniri 
internaționale. Fa
miliarizarea lor c8 
jocurile internați
onale, cu atmos
fera acestora și cil 
condițiile specifice 
în care se dispută 
(mai ales în depla
sare) este înlesni
tă în bună măsură 
de turneul în E- 
gipt, Liban și Si
ria. Aici, tinerii 
noștri fotbaliști 
vor susține o serie 
de meciuri cu adversari dite- 
riți ca valoare, la date destul de 
convenabile, întîlniri care vor soli
cita un efort (făcînd verificarea 
valabilă), dar nu peste măsură.

Programul comunicat de orga
nizatori prevede 8 meciuri în in
tervalul 8 februarie — 3 martie.

lz. STANCE

Miercuri, s-a reîntors in țară 
echipa selecționată de ciclism a 
R.P.R. care a participat la Turul 
Egiptului.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, cicliștii romîni au fost întîm- 
pmați de reprezentanți ai CCFS, 
ai comisiei centraie de ciclism, 
precum și de numeroși sportivi.

Liderul învins 
in campionatul de șah 

al U.R.S.S.
In runda a 6-a a campionatului 

unional de șah s-a înregistrat o 
mare surpriză : liderul clasamen
tului. Mihail Tal, a fost învins de 
maestrul Rașid Nejmetdinov. In
tr-o variantă a apărării franceze, 
Tal cu negrele, și-a dezvoltat pie
sele foarte bine în timp ce Nejmet- 
dinav a intrat în criză de timp. Cu 
toate acestea el a găsit un plan de 
apărare ingenios și în curînd si
tuația s-a inversat în defavoarea 
lui Tal. Nejmetdinov a atacat pu
ternic și a încheiat partida victo
rios printr-un mat de efect cu turn 
și perechea de nebuni.

Gurghenidze a cîștigat la Fur
man în urma unui inspirat sacri
ficiu de figură. Partidele Boles - 
lavsht-Aronin. Petrosian-Keres, 
TaimanowBannik s-au terminat re
miză, iar Hasin a cîștigat la Ta
rasov. Restul partidelor s-au între
rupt.

*

Trei dintre aceste întîlniri se vor 
disputa în Egipt, mai precis la 
Cairo: la 8 februarie cu echipa 
Ahli, la 10 februarie cu selecțio
nata armatei egiptene și la 13 fe
bruarie cu un adversar nedesemnat. 
1 a 15 februarie, delegația va 

pleca în Liban, un
de fotbaliștii noș
tri vor susține alte 
3 jocuri: la 17 fe
bruarie cu echipa 
Homenmon, la 21 
februarie cu echi
pa Sagesse și ia 
24 februarie cu se
lecționata orașului 
Beirut. Toate
jocurile vor avea 
loc la Beirut. In 
sfîrșit. la 1 șl 3 
martie, selecționata 
de tineret va evo
lua In Siria, la Da
masc și respectiv 
Alep, in ambele 
meciuri in compa
nia selecționatei 
armatei siriene.

Proiectul prelun
girii turneului în

Sudan a căzut. In schimb, este 
probabil ca la înapoierea spre țară, 
selecționata să se oprească pentru 
două jocuri și în Turcia la date ca
re urmează să tie stabilite dacă 
tratativele pentru perfectarea jocu
rilor vor fi duse la bun sfîrșit.

Intr-o convorbire cu un cores
pondent al agenției „Agerpres", 
tov. Ion Balaș, vicepreședinte al 
CCFS. conducătorul delegației, a 
declarat următoarele :

„O/ de al IV-lea tur a! Egip
tului a constituit un frumos suc
ces sportiv. In ciuda condițiilor 
grele, federația egipteană, prin
tr-un efort lăudabil, a reușit să 
pună pe picioare o competiție de 
mare an •■'.oare și organizată in 
condifum excelente. Pretutindeni, 
de-a lungul traseului de la Luxor 
la Cairo, zeci de mii de spectatori 
au întimpinat cu entuziasm cara
vani cicliștilor. Turul Egiptului a 
constituit un nou prilej de afir
mare a prieteniei între sportivii 
diferitelor țări participante.

In ceea ce privește rezultatele 
cursei țin să precizez că am fost 
impresionat de cicliștii germani 
care au dovedit o tehnică remar
cabilă și mari calități de sprinteri. 
Echipa R.P. Bulgaria, cișiigăioa- 
rea pe țări, s-a remarcat prin o- 
mogenitatea sa și dîrzenia cu 
care a luptat în fiecare etapă. Ci
cliștii noștri s-au prezeru'at la start 
cu un antrenament incomplet. Cu 
toate acestea, în primele etape au 
mers foarte bine, apoi în etapa a 
Vil-a Cairo—El Tahir, desfășu
rata prin deșert, pe un vini pu
ternic, au pierdut multe minute din 
cauza unei greșeli tactice și a u-

Așa precum am anunțai, peste 
cîteva zile hocheiștii romîni vor 
pleca peste hotare spre a susține 
noi întîlniri internaționale. Pri
mele jocuri vor avea loc în capi
tala Bulgariei, unde sportivii ro
mîni vor înfrunta la 3, 4 și 6 fe
bruarie puternice selecționate bul
gare.

De la Sofia, reprezentanții ho
cheiului romînesc se vor deplasa 
la Belgrad pentru a participa la 
o competiție de amploare: „Cupa 

Simbătă in sala Floreasca

DUBLĂ ÎNTÎLNIRE DE TENIS DE MASĂ 
R. P. R. - R. P. CHINEZĂ

La sfîrșitul acestei săptămîni 
publicul bucureștean va avea pri
lejul să asiste la o nouă evoluție 
a fruntașilor tenisului de masă din 
R.P. Chineză și R. P. Romînă. 
Simbătă dună amiază la ora 17, sa
la Floreasca va găzdui dubla în- 
tîlnire dintre reprezentativele femi
nine și masculine ale celor două 
țări. Spre deosebire de întrecerea 
de săptămîna trecută, acum va a- 
vea loc un meci feminin după sis
temul Cupei Corbillon și unul mas
culin sistem Cupa Swaythling. 
Ambele întîlniri se anunță deosebit

Sosirea în Capitală a cicliștilor romîni 
participant la „Turul Egiptului”

nor accidente mecanice suferite 
de Șandru care a rămas singur și 
nu a mai putut reface. Același lu
cru s-a intîmplat cu Dumitrescu in 
etapa a VIII-a. Cu toate efortu
rile, în ultimele etape nu s-a mai 
putut aduce nici o schimbare și 
astfel echipa noastră a ocupa, 
locul 4 în clasament. In genera.' 
cicliștii noștri au arătat multă 
combativitate dar și serioase defi
ciențe: inefieaebate la sprint și o 
slabă orientare tactică. Vreau să 
subliniez comportarea curajoasă 
a t'mărului Aurel Șelaru, care se 
anunță un element cu frumoase 
posibilități. Cred că tn această 
cursă cicliștii noștri au învățat 
multe lucruri bune care le vor fo
losi in competițiile viitoare".

(Agerpres).

Atleții japonezi vor participa la Jocurile sportive prietenești 
te la Moscova

TOKIO (Agerpres). —
Intr-o declarație făcută luni re- 

prezentanti'or presei, un membru 
al Federației de atletism a Japo
niei a anunțat că anul acesta at- 
leții japonezi vor participa la trei 
mari competiții sportive internațio
nale organizate în Uniunea Sovie
tică, S.U.A. și Franța. Sportivii 

Propuneri care rețin atenția U. E. F. A.

Orașelor” (n.r. această competiție 
va înlocui campionatul mondial 
al categoriei B, programat inițial 
la Belgrad, care nu se mai dispu
tă). La Cupa Orașelor, care va în
cepe la 9 februarie, urmează să 
participe reprezentativele a cinci 
capitale: București, Belgrad, Bu
dapesta, Bruxelles și Tokio. Pțnă 
în prezent, în afară de echipa 
belgiană, toate celelalte reprezen
tative și-au confirmat participa
rea. Organizatorii speră însă să 

de interesante. Ținînd seama de 
faptul că formula de disputare este 
aceeași cu cea de la campionatele 
mondiale, partidele de sîmbătă vor 
constitui încă o ocazie pentru veri
ficarea stadiului de pregătire a 
sportivilor chinezi și romîni care 
peste o lună vor începe marea în
trecere din capitala Suediei.

Fără îndoială că la fete, selec
ționata noastră formată din Ange
lica Rozeanu și Ella Zeller (rezer- 

Maria Golopența) este favo
rită. In schimb. Ia băieți, partidele 
se anunță foarte echilibrate și cu 
toate că echipa R.P. Romîne are 
prima șanșă, față de ultimele rezul. 
tate ale oaspeților în fața jucători
lor noștri nu este exclusă vreo sur
priză

★
Biletele pentru aceste întîlniri 

se vor pune în vînzare cu începere 
de mîine Ia agenția centrală Pro
nosport din calea Victoriei Nr. 9.

ECHIPA R.P.R.
PARTICIPĂ LA UN TURNEU

INTERNATIONAL DE POLO 
LA VARȘOVIA

Și anul acesta programul inter
național al reprezentativei de polo 
pe apă a R.P.R. se anunță deo
sebit de bogat. Cea mai apropiată 
întîlnire a fost fixată pentru 22— 
23 martie. La aceste date vor fi 
reunite la Varșovia, în cadrul unui 
turneu, reprezentativele R.P. Po
lone, R.P. Romîne și R.D. Ger
mane.

japonezi vor fi prezenți la startul 
întrecerilor atletice din cadrul 
locurilor sportive prietenești de 
la Moscova (29 iulie — 10 au
gust), la tradiționalul maraton de 
la Boston (19 aprilie) și Ia cam
pionatele mondiale studențești 
programate la Paris de Ia 21 au
gust Ia 7 septembrie. 

obțină zilele acestea și avizul fa
vorabil al federației ' belgiene de 
hochei pe gheață. Desigur că un 
interes deosebit îl vor stîrni jocu
rile selecționatei de hochei a ora
șului Tokio care se și află de cî
teva zile în Europa.’ Față de a- 
ceastă selectă participare, sarcina 
hocheiștilor romîni apare ca deo
sebit de dificilă, dar ne exprimăm 
speranța că ei vor trece cu bine 
acest examen internațional.

• LENINGRAD (Agerpres) TASS 
transmite:

In ziua a treia a concursului in
ternațional de schi de la Leningrad, 
concurenții au luat startul în pro
bele de fond pe distanțele de 5 
km. (femed) și 15 km. (bărbați), ul
tima contînd pentru combinata 
nordică.

In proba de 5 km. femei a în
vins Eroșina (U.R.S.S.) 20’34”, urma
tă de Arhipova (U.R.S.S.) 20’39”;
Sușina (U.R.S.S.) și Ac ik as o va 
(U.R.S.S.) 21’03”.

Cel mai bun rezultat în proba 
masculină pe distanța de 15 km. a 
fost obținut de finlandezul Paavo 
Korhonen — 58’50”. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Nikolai Gusahov 
(UJt.S.S.) 59’11”; Esko Iusdila (Fin
landa) — 61’52” și Iuri Kuliev 
(U.R.S.S.) 65’35”. La combinata
nordică a cîștigat schiorul finlandez 
lusila care a totalizat 444,6 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat; 
Nieolai Gusahov (U.R.S.S.) 443,2
puncte, Uno Kaiak (U.R.S.S.) —
433,8 puncte.
• Intîlnirea internațională de box 

Polonia — U.R.S.S. se va desfășura 
la data de 10 martie la Wroclaw.
• Cu prilejul aniversării indepen

denței Malay ei, care va avea loc în 
cursul lunii septembrie, au fost in
vitați 600 de sportivi din 13 țări. cu 
acest prilej vor avea loc întreceri 
la: atletism, baschet, hochei pe iar
bă, fotbal, tir, ciclism, haltere, bad
minton, tenis, motociclism, krichet.
• înotătorul australian John Dfc- 

vitt a stabilit un nou record mon
dial la proba de 100 m. liber cu 
timpul de 54,6. Fiind cronometrat 
și pe distanța de 100 yarzi el a în
trecut recordul mondial, realizînd 
49,1.
• In Capitala Uniunii Sovietice a 

luat sfîrșit turul campionatului u- 
nional de baschet la care participă 
6 echipe masculine și 6 echipe fe
minine.

La masculin conduce echipa 
Ț.S.K.M.O. urmată de Burevestnic 
Alma-Ata și selecționata orașului 
Sverdlovsk. Iu turneul feminin 
prințul Joc este ocupat de echipa 
Institutului de Aviație din Moscova.
• Turul Franței — ediția 1957 — 

va avea 22 etape lungimea sa fiind 
de 4.630 km. Clasica întrecere ci- 
clistă va începe la 27 iunie și se va 
termina la 20 iulie. Organizatorii au 
programat două etape pe teritoriul 
Spaniei (pînă Ia Barcelona).
• La 2 februarie va avea loc la 

Palatul Sporturilor din Paris întîl- 
nirea internațională de baschet mas
culin dintre reprezentativele Fran
ței și Cehoslovaciei.
• William Yorzik campion olim

pic și recordman mondial al probe
lor de 200 și 220 y. fluture, sin
gurul înotător american care a cîș
tigat o medalie de aur la Melbour
ne, _a devenit instructor de înot, 
trecînd cu această ocazie Ia profe
sionism.

Ieri s-a jucat runda a Vil-a în 
cursul căreia au fost înregistrate 
următoarele rezultate: Taimaaov-
Klaman 1-0, Bronștein-Nejmetidinov 
1-0, Aronson-M'ikenas 1-0, Holmov- 
Hasin 1-0, Tad-Antoșin ’/2—V2, Gur- 
ghenicze-Boleslavski ¥2—V2, Kereș- 
Stolear — */2 ,Tarasov - Furman 
’'a—’/2, Toiuș-Spasski l/n—l/o. Par
tidele Aronin-Petrosian și Bannik- 
Korcinoi s-au întrerupt. In clasa
ment continuă să conducă Tal cu 5 
pet, urmat cfe Petrosian, Aronin și 
Spasski 4 (1), Keres 4, Toluș 3’/, (2) 
Holmov 3’/? (1).

„Clipa orașelor europene” 
la handbal redus

Ultima întîlnire din cadrul sfer
turilor de finală «le competiției de 
handbal redus, ,,Cupa orașelor 
europene” a avut loc la Katowice, 
unde reprezentativa locală a întîl- 
nit selecționata orașului Copenha
ga. Oaspeții au învins cu scorul 
de 22—12 (10—5). In urma aces
tui rezultat se cunosc semifinaliș- 
tii care se vor întîlni pînă la-data 
de 17 februarie. Iată programul 
jocurilor din semi finale : Paris— 
Orebro și Copenhaga—Praga. 
Finala se va desfășura în seara 
zilei de 9 martie la Palatul Spor
turilor din Paris.

UN CAMPIONAT EUROPEAN DE FOTBAL INTER-ȚARI
Formulele puse în discuție de presa și cercurile internaționale de specialitate

Un campionat european de fotbal pentru reprezentative de țări? 
Ideea nu este nouă și revine tot mai des în discuțiile specialiștilor. 
Competițiile care se desfășoară în prezent și la care participă echipe 
de club sau reprezentative de țări (Cupa Dr. Gero, Cupa Euiopei Cen
trale, Cupa campionilor europeni) se bucură de o mare popularitate, 
dar așa cum sînt organizate nu angrenează în întreceri —pe picior 
de egalitate — toate țările europene. Entuziasmul cu care aceste com
petiții sînt primite lasă să se întrevadă că un campionat european al 
reprezentativelor naționale ar avea o priză extraordinară. Ceva mai 
mult, un asemenea campionat ar putea constitui într-adevăr un cri
teriu just pentru stabilirea valorii diferitelor reprezentative de țări. 
Statisticienii nu ar mai fi puși în situația de a stabili clasamente 
uneori formale ținînd seama de criterii discutabile.

Părerile în privința organizării unui asemenea campionat sînt 
împărțite. Există însă un deplin acord și anume acela că: campionatul 
Europei ar trebui organizat în intervalul dintre două campionate mon
diale. In ceea ce privește formula de disputare sînt mai multe pro
puneri.

Ziarul „l’EQUIPE" a deschis focul discuțiilor lansînd o formulă 
care prevede desfășurarea întrecerilor pe două categorii, criteriul de 
participare fiind valoarea formațiilor.

După l’EQUIPE seriile ar urma să aibă următoarea componență:
A.: Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, R.F. Germană, Aus

tria, Italia, Belgia, Iugoslavia, Scoția, Suedia, U.R.S.S., Ungaria, 
Spania.

B.: Elveția, Danemarca. R.D. Germană, Finlanda, Islanda, Gre

cia, Irlanda, Tara Galilor, Olanda, Luxemburg, Norvegia, Polonia, 
Portugalia, Romînia, Turcia.

Nouă ni se pare că în unele cazuri împărțirea este arbitrară ba- 
zîndu-se pe forma de moment a uneia sau alteia dintre echipe. 
Această formulă a dat, de altfel, loc la numeroase discuții. Dar deo
camdată propunerea este o simplă... propunere și atît.

O altă formulă prevede desfășurarea campionatului sistem elimina
toriu cu condiția ca startul să fie luat de minimum 16 echipe, finala 
urmînd să se desfășoare pe teren neutru. Durata competiției ar fi 
august 1958—august 1960.

Interesantă ni s» pare însă o altă propunere. Criteriul de partici
pare și forma de desfășurare par a împăca „și capra și varza". Astfel, 
țările participante ar urma să fie împărțite în patru grupe, fiecare 
de cîte 8 echipe. Sistemul de desfășurare: turneu. Cîștigătorii seriilor 
și-ar disputa semifinalele, iar învingătorii — jucînd pe teren neutru 
— și-ar disputa titlul de campion al Europei.

O ultimă propunere presupune — ca și formula l’EQUIPE — o 
prealabilă categorisire a formațiilor reprezentative după valoarea lor. 
Se prevede desfășurarea unui campionat de calificare la care ar urma 
să ia parte majoritatea echipelor europene împărțite în două serii a 
cîte 11 echipe. Cîștigătorii celor două serii sau primii clasați (aceasta 
urmează să se stabilească) ar trebui să-și dispute finala alături de 
cele mai bune 10 formații europene (după autorul propunerii) și a- 
nume: Anglia, Austria, Iugoslavia, Italia, R.F. Germană, Franța, Sco
lia, Spania. U.R.S.S., Ungaria.

Discuțiile sînt deschise și... foarte contradictorii în această dez
batere care reține acum atenția Uniunii Europene de Fotbal Asociație 
(U.E.F.A.).
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