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VOTUL NOSTRU GAND1DAȚILOR F.D.P, 
CEI MAI BUNI FII AI POPORULUI
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PENTRU PACE

număr și eu.
Voi acorda v< 

tutui F.D.P., ști

ȘI SOCIALISM

Alături de 
întregul nostru 
popor, sportivii 
se vor prezen
ta mîine în fa
ța urnelor.
Printre ei mă

i! meu candida- 
d că în acest

fel votez pentru pace și socialism 
și pentru a-mi exprima recunoș
tința față de regimul nostru de
mocrat-popular, față de partid 
șl guvern, care mi-au asigurat 
minunate condiții pentru practi
carea sportului.

Chem pe toți sportivii să vote- 
re cu drag pentru victoria în ale
geri a Frontului Democrației Popu
lare.

Simion Ismailciuc 
campion olimpic

medalii pentru ea să-ml revină 
in minte tot sprijinul pe care-l 
primesc zi de zi pentru a-mi ri
dica măiestria sportivă. Eu, fata 
unui simplu muncitor, am avut 
posibilitatea, la 18 ani, de a re
prezenta culorile patriei peste ho
tare. Și sînt fericită că am putut-o 
face ca cinste la Melbourne.

Sînt convinsă că fiecare spor
tiv ai patriei gindește ca mine și 
toți laolaltă ne vom da cu încre
dere votul candidaților F.D.P., 
tiii cei mai iubiți ăl poporului.

Ol ga Orban 
vice campion olimpic 

la floretă
VOTAM PENTRU VICTORIA 

IN ALEGERI A F. D. P.

PENTRU O VIAȚA DIN CE IN 
CE MAI PROSPERĂ

Sînt fericit că 
am putut con
tribui și eu la

ORGAN Al C0HUTHULU1 PENTRU" CULTURĂ FIZICĂ SI SPORT DE PE UNGĂ CONSILIUL DE MINIȘTB 

Si AL CONSILIULUI CENTRAL Al SINDICATELOR DIN R. P. R.
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INTILNIREA TOVARĂȘULUI
GH. GHEORGHIU-DEJ CU ALEGĂTORII

Și eu sînt ti
na dintre cetă- 
țenele acestei 
țări care se vor 
prezenta mîine 
în fața urnelor. 
Această datorie

<le cinste mi-o voi îndeplini acor- 
dînd votul nteu candidatului
F.D.P.

Votînd pentru Frontul Demo
crației Populare îmi exprim depli
na încredere în reprezentanții re
gimului democrat-popular, regim 
datorită căruia am reușit să mă 
pregătesc temeinic și să realizez 
numeroase performanțe internați
onale.

Votînd F.D.P. dau votul meu 
celor care se vor strădui să adu
că poporului nostru mai multă 
bunăstare și înflorire și să-i a- 
sigure o viață liniștită și pașnică. 
De aCeea sînt convinsă că votînd 
condidatut F.D.P. îmi voi aduce 
și eu contribuția la făurirea unei 
vieți din ce în ce mai prospere.

succesul obținut 
de boxul nostru 
la /. O. de la 

Melbourne. Nu voi uita niciodată 
primirea care ni s-a făcut la reve
nirea în țară, nu mi se vor șterge 
niciodată din minte cuvintele rostite 
cu acest prilej. Ele n-au reușit însă 
să ne facă să uităm că succesele 
noastre se datoresc în primal rind 
condițiilor de pregătire de care 
se bucură sportivii azi, în Repu
blica Popu'ară Rorn'nă. Ce ar fi 
valorat oare eforturile, voința și 
perseverența noastră altădată, 
cind soarta boxului romînesc se 
găsea în miinilg unor afaceriști ? 
Numai astăzi, chid regimul demo
crat-popular asigură sportului con
diții optime de dezvoltare, efor-, 
tuiile noastre pot fi încununate de 
succes. Acesta este unul din moti
vele pentru care eu voi vota din 
toată inima catdidatul F.D.P. și 
îndemn pe toți sportivii să voteze 
pentru victoria în alegeri a Fron
tului Democrației Pe nutare.

Gh. Negrea 
vice campion olimpic | 

la box

In clișeu: Aspect din sala Flo- 
reasea unde a avut loc întîlnirea 
tov. Oh. Gheorghlu-Dej ca ale
gatorii din circumscripția elec
torală „Grivița Roșie" ți repre
zentanții alegatorilor din toate cir
cumscripțiile electorale din ca
pitală.

(Foto P. COZIA)

Angelica Rozeanu
maestră emerită a sportului

AȘTEPT CU NERĂBDARE
ZIUA DE MÎINE...

...cind mă voi 
prezenta — 
pentru prima 
oară în viața 
mea — în fa
ta urnelor pen
tru a-mi da

candidatului P.D.P., too.
Constardinesca. membru al

votul 
Miron
Hiroulut Politic al C.C. al P.M.R., 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministru al fnvăță- 
mîntului. De ce voi vota candida
tul F.D.P. ? Este suficient numai să 
mă uit la vitrina plină ca cu
pe, plachete, diplome, tnsignd șl

In sala de sporturi Ftoreasca, 
mii de cetățeni din circumscripția 
electorală „Grivița Roșie" și repre
zentanți ai alegătorilor din toate 
circumscripțiile electorale din Ca
pitală s-au întîlnit vineri după-a- 
miază cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim secretar al C.C. al 
P.M.R., candidat al F.D.P. în a- 
ceastă circumscripție.

In prezidiul adunării, primiți cu 
aplauze puternice, iau loc tovară
șii: Gheorghe Glieorghiu-Dej, Chi- 
vu Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceaușcscu, losif 
Chișinevschi, Alexandru Drăghici, 
Constantin Pîrvulescu, Leonfin Să- 
lăjan, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Janos Fazekaș, Florian Dănălache, 
Anton Vlădoiu, iar alături de ei, 
cetățeni din circumscripția electo
rală „Grivița Roșie": Vasile Po
pescu, prim secretar al comitetului 
raional „Grivița Roșie" al P.M.R. 
și alții.

Sala întreagă, În picioare, salută 
pe conducătorii partidului și gu
vernului. Un grup ăe alegători le 
oferă buchete de flori roșii.

Deschizînd adunarea toy. Ffak 
rian Dănălache, președintele Con
siliului orășenesc București al 
F.D.P., prim secretar al Comitetu
lui orășenesc București al P.M.R» 
a spus, între altele:

Numărul mare Ce adunări ce «■ 
avut Ioc în această perioadă în o- 
rașul București, ca și pe întneț 
cuprinsul țării, au demonstrat ei 
masele de milioane consideră poli
tica partidului nostru ca Find pr*» 
pria lor politică și că sînt bo*V 
rî'e s-o aplice cu consecvență la 
practică.

Din rîndurife alegătorilor a tu«t 
apoi cu'întul muncitorul frvn*as 
Aurel Nichescir de la Com’-fextil 
C.F.R. „Grivița Roșie", care • 
arătat:

la numele vieții 
. sale noi, pentru fa
bricile șl ogoarele, 

^bibliotecile și sta* 
| dioariele sale, pen

tru. viitorul fericit 
al patriei, pentru 
pace, tinara gene
rație a . Republicii 
Populare Romin.e 
îșl va da votul cu 
dragoste și încre
dere candidă filor
FRONTULUI 

DEMOCRAȚIEI 
POPULARE I

(Continuare tri flag. B 7-a)

Plenara Comitetului Centrat al 
Partidului Muncitoresc Rom:n di« 
decembrie 1956 a stabilit noi iri
suri pentru creșterea ciștigufuT 
muncitorilor și pentru îmbunați— 
țirea traiului nostru. Eu, ca și ori
ce om al muncii din țara noastră» 
am încredere că acest lucru se va

Regimul nostru democrat popular acordă activității de cui tură fizică și sport — ca parte is tegrantă a 'educației comuniste cr
tineretului — un sprijin prețios. Acest sprijin a făcut posibilă Iar- ga dezvoltare a activității sportive de masă, angrenarea unui maree
număr de tineri țn lupta pentru per formanță, întărirea necontenită a bazei materiale a mișcării spor live. Tinerii care au obținut rezida
late de valoare pentru ridicarea prestigiului sportiv al patriei se bucură de dragosf.a și prețuirea întregului popor.

Crescuți și educați de par tid, devotați caistructor'i ai Socja lismului în patria noasFră, tinerii sportivi își vor da din toată inimtk 
votul candidaților Frontului Ddmo crațței Populare. ~ .(.Foto compoziție; L, TlBOtQJ



Printre tinerii de la nzinele „Republica” 
e _■_____■ ft Iîn ajunul lui 3 februarie!

PRIMA ESCALADA DE IARNA A VÎRFULUI SENTINELA
Mîine, peste 

11.000.000 de cetățeni 
ai Republicii se 
'prezenta în fața 
nelor pentru a-și 
ge reprezentanții 

i Marea Adunare 
țională.

In reportajul

uor 
ur

al e- 
în 

Na-

de 
. față ne propunem să 
; vă prezentăm cîPoa 
' crimpeie din viața tu- 
î mult coasă a tinerilor 
\de la uzinele „Repu- 
pblica" din Capitală, 
; acum, in preajma eve- 
țnimentului de care nu 
fne mai desparte decît 
o singură zi...

I Primul popas în u- 
Izină l-am făcut la 
l secția laminoare de 
>6 țoii. Maistrul Teo- 
idor Morărescu, un tî
năr viguros, ca orice 
jucător de rugbi, ne 
vorbește în cuvinte e- 
moționante de avîntul 
cu care muncesc 
nerii din brigada sa. 
pentru a realiza 
gajamentul luat 
cinstea alegerilor: 10 
procente peste plan și 
nici un fel de rebut. 
•^Mîine, cînd vom 
merge cu toții Ia vot, 
vom ii mîndri că am 
reușit să înfăptuim a- 
cest angajament".

In labirintul de hale 
prin care trecem ne 
însoțește gîfiiala rit
mică a ciocanelor 
pneumatice, creîndu-ne

ti-

an
in

un amestec de curio
zitate șl parcă de... 
teamă. Oricum, aproa
pe nu ne-am dat sea
ma cînd s-a schimbat 
acest decor și cînd am 
ajuns in altă hală: 
acolo unde se află sta
ția de cromaj. Aici 
ne-a fost prezentată 
tînăra ingineră Ga
briela ionescu, apre
ciată de toți muncito
rii uzinei pentru dra
gostea și sirguința cu 
care îndeplinește una 
din cele mai dificile 
operațiuni, aceea de 
prelungire a „vieții" 
pieselor. Ing. Gabriela 
Ionescu se dovedește o 
excelentă - sportivă: 
este finalistă în com
petiția de tenis de 
masă închinată (degă
rilor șl totodată pivo
tul echipei de volei a 
uzinei. „Evenimentul 
de la 3 februarie — 
ne-a declarat inginera 
Gabriela 
preocupă 
sebit II 
credere.
toată
candidaților Frontului 
Democrației Populare, 
pentru necontenita dez
voltare a industriei, 
pentru creșterea nive
lului de trai al oame
nilor muncii, pentru a 
vedea desăvfrșită re-

Ionescu, mă 
în mod deo- 
aștept cu în-
Doresc din

inima succes

CONTRIBUTH IA ÎMBUNĂTĂȚIREA 
MUNCII SPORTIVE

DISCUȚII RODNICE LA TIMI
ȘOARA

Organizatorii ședinței de analiză 
a activității de cultură fizică și 
sport din regiunea Timișoara s-au 
temut degeaba că mobilizarea pen
tru adunarea generală nu va reuși. 
Activiști sportivi din tot cuprinsul 
regiunii, antrenori, arbitri, membri 
ai celor 23 comisii regionale pe ra
mură de sport, instructori regio
nali ai asociațiilor care au fost pre- 
zenți în număr de mai bine de 200 
au dezmințit aceste temeri.

După -Ce tov. M. lovanovici, vice
președinte al comitetului executiv 
al sfatului popular regional Timi
șoara a deschis ședința, tov. Pavel 
Gheorghiu, președintele comitetului 
regional C.F.S. a prezentat darea 
de seamă pe anul 1956. Raportorul 
a arătat că în cursul anului trecut 
au funcționat In cuprinsul regiunii 
un număr de 485 colective spor
tive care înglobează peste 89.000 
membri, dintre care 19.000 femei. 
In activitatea sportivă pe 1956 re
giunea Timișoara a obținut unele 
succese printre care trebuie subli
niată realizarea celor 2900 purtă
tori ai insignei G.M.A. gr. TI, a 
celor peste 13.600 purtători ai in
signei G.M.A. gr. I, 18.000 membri 
In colectivele sportive, 3300 spor
tivi clasificați, etc.

■In continuare, tov. P. Gheorghiu 
'a scos în evidență activitatea rod
nică desfășurată pe linia complexu
lui G. M. A. în orașele: Arad, Re- 

■șița și la Gătaia. S-a subliniat, de 
-asemenea, faptul că sportivii re
giunii au cucerit în anul 1956 peste 

■40 titluri de campioni republicani.
S-a arătat apoi că, din negli

jența consiliilor de conducere cîte- 
'va colective au avut o activitate 
■sub orice critică (Loc. At C.F.R. 
'.Timișoara care n-a avut nici o 
preocupare pentru secțiile de atle

tism și box, FI. roșie înd. Lînei, 
\U.T.A. și Loc. Arad).

După prezentarea dării de seamă 
îov. Gh .Teodorescu, tehnician al 
comitetului regional C.F.S., a expus 
«obiectivele pe anul 1957. La dis- 
/cuții au participat 20 tov. dintre 
-care A. Sușu, 
•și Dr. Cătină 
importante.

A luat apoi
Ghibu, director în C.C.F.S./C.M. 

■care a făcut o interesantă expune- 
<re privind orientarea activității 
«sportive în următorii ani.

prof. C. lovănescu 
au ridicat probleme

cuvîntul tov. Emil

SPORTUL POPULAR
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dinvoluția culturală 
țara noastră”.

...Printre cel ca ca- 
am stat de vorbă 
afla șl un tînăr ca- 
de-abia a împlinit 
ani: frezorul Cons-

re
se 
re 
18
tantin Mihalache, de 
la secția scule și cali
bre. Succesul lui — 150 
la sulă depășire de 
normă— este la fel de 
lăudabil ca și proiec
tele sale de viitor: „La 
3 februarie voi vota 
pentru prima oară. îmi 
voi da votul candida
tului F.D.P., pentru 
bunăstare și pace, 
pentru viața luminoa
să pe care ne-o asi
gură regimul demo
crat-popular. Condițiile 
speciale create de gu
vern și partid tinere
tului mă vor ajuta 
să-mi împlinesc peste 
puțin timp visul: vreau 
să devin inginer."

Concluzia acestui 
scurt reportaj se des
prinde clar: miine, îm
preună cu întregul 
nostru popor, tinerii 
de la uzinele „Repu
blica* vor vota pentru 
victoria în alegeri a 
Frontului Democrației 
Populare, dovedind 
că-și iubesc patria, că 
le este scump viitorul 
lor și al țării, că do
resc din toată inima 
bunăstarea și fericirea 
oamenilor muncii.

T1BERIU STAMA

Plecasem din Predeal cu gînd 
să escaladăm peretele N—E al 
vîrfului Sentinela din masivul 
Bucegi.

Această idee ne-a venit în ur
ma schimbului de experiență ce 
l-am avut în anul 1956, cu alpini- 
știi cehoslovaci și bulgari. Și anii 
și alții, execută pe timp de iarnă 
asemenea escalade, care la noi în 
țară au fost foarte puțin efectuate. 
Cum este și normal, acest gen de 
ascensiuni, în care se fcnbină per
fect cățărătura cu lucrul la ghea
ță și zăpadă este mult mai greu.

In parcurgerea masivilor mun-

toși la care se rezumă activitatea 
noastră alpină de iarnă, greutatea 
constă în faptul că alpiniștii tre
buiau să doarmă în corturi, să 
ducă greutăți mari în spate și să 
parcurgă lanțuri de munți lipsiți 
de cabane și marcaje pe distanțe 
mari. In acest gen de ascensiuni, 
majoritatea drumului (80—85 la 
sută) este parcursă pe schiuri. 
La ascensiunile pe pereți, lucrurile 
se schimbă. Alpiniștii urcă înălți
mile cu materiale proprii alpinis
mului : .pio-let. colțari, frînghie, 
pitoane etc.; în plus, tehnica ur
cușului trebuie să fie bine pusă

in cinstea zilei 
de 3 februarie al-. 
piniștii 
G.C.A. au 
dat vlrful 
nela“ din
l-iniile punctate a- 
rată drumul par
curs de curajoșii 
alpiniști.

de la 
escala- 

„Senti- 
Bucegi.

sub aspect tactic cit

Competiții sportive in cinstea alegerilor
BUCUREȘTI — Cîștigătorii între

cerilor „Cupei C.C.S.* vor fi cu- 
noscuțl astăzi după-amlază. In sala 
Dinamo, unde vor avea loc finalele, 
se vor lntilni la volei masculin 
echipele Locomotiva si Energia I 
«ora Vil, la handbal de sau (fe
minin) Fregiesnl și Flamura rafie 
(ora 17,45) iar la handbal de sală 
(masculin) C.C.A. ți Energia (ora

• întrecerile din cadrul galei de
monstrative de box desfășurate In 
sala de sport a întreprinderii 215 
Energo-Construcțil din Capitală. ta 
care au participat sportivi de La 
școala de tineret. Recolta I. P. R. o. 
r. 1 L. șl Voința, s-au bucurat 
de o buna organizare.

Cele 11 meciuri programate au 
fost urmărite cu viu interes de nu
meroși muncitori din întreprindere.
• Pe stacionul din șos. Mihal 

Bravu a avut loc duminică, în or
ganizarea colectivului sportiv Lo
comotiva P.T.T., o întrecere de 
cros la care iu participat I4ț spor
tivi.

In proba de seniori, primul a 
sosit D. Dragomir (Recolta), far 
în cea de senioare. Geargeta Mogoș 
(Energia). La juniori. locul I l-a o- 
eupat Mihai Stadeker (Recolta) 

Iar la junioare, Nina Eana (Loco
motiva).

„Capa F.T.T." pentru cea mal 
bună mobilizare a fost atribuită 
atleților șl atletelor de la Loco
motiva.

BAIA MARE. — Pe pîrtia Mogoța 
de pe versantul de nord al Dealu-

lui Negru a avut Ioc sunbătă $1 
duminică un concurs de schi la 
care au participat ți sportivi din ra
ioanele Sighet, Oaș și Lapuș. în
trecerile au fost dotate cu „Cupa 
3 Februarie".

Cupa a revmit sț«»rtlvktor cin 
Baia Mare care au totalizat 153 
puncte. Pe locurile următoare s-«u 
clasat sportivii din Sighet (7t p.). 
cel din Oaș (45 p ) și cei din LĂ- 
puș a» p.),

(Vasile Săsăranu, coresp)

HAȚEG. — Comitetul raional 
C.F.S. Hațeg a organizat, un con
curs de schi la care au luat parte 
zeci de tineri și tinere. Pe primele 
locuri s-au clasat: Emil Biriea 
(15.MM m.), Elena Fu eh iu (5M m.) și 
Marcel Nicula (1*50 m.)

(Nicu Sbuchea, coresp.)

SIGHIȘOARA. — In orașul nostru 
s-au desfășurat zilele trecuta nume
roase competiții sportive organizate 
In cinstea zilei de 3 februarie. Ast
fel, colectivul sportiv Voința a or
ganizat un concurs de săniuțe la 
care au participat 145 concurenți. 
Colectivul sportiv Locomotiva a ini
țiat o eompetfție la șah, tenia de 
masă și popice cu participarea mal 
multor cercuri sportive, iar comi
sia raională da volei a organizat 
„Cupa 3 Februarie" în care se în
trec 14 echipe masculine țt * fe
minine.

la punct, atît 
și fizic.

In dimineața zilei de 23 ianua
rie am atacat peretele N—E al 
Seatinelii. Traseul este, de fapt, 
un prag de .piatră îngust ce stră
bate in diagonală peretele 
al 
ră 
B
t*

N—E 
vîrfului Sentinela. Această tu- 
este clasificată vara Ia gr. IV 
de dificultate și are o înclina- 
ce alternează între 70 și 90

grade. Seara, am bivuacat la baza 
peretelui, la adăpostul corturilor 
noastre izoterme. In zori, am în
ceput ascensiunea. Peretele era a- 
coperit cu zăpadă Ș* lăsa să se

O datorie
tineretul sportiv al pa
va prezenta, alături de 
popor, în fața urnelor 

i-și îndeplini cea mai de

Mîine, 
triei se 
întregul 
pentru a 
cinste îndatorire cetățenească: ale
gerea deputaților în Marea Adu
nare Națională. Ei își vor da eu 
încredere votul candidaților F.D.P. 
și vor sprijini acest vot cu noi 
realizări, menite să îmbogățească 
frumosul bilanț al mișcării noas
tre sportive.

*

REZULTATELE CONCURSULUI „PENTRU CEA MĂI BUNA CORESPONDENȚA” 
ORGANIZAT DE ZIARUL NOSTRU

De curind s-a Încheiat concursul organizat de 
ziarul nostru cu tema „Pentru cea mai bună cores
pondență". Numeroasele scrisori primite din toate 
colțurile țării cu mențiunea „Pentru concurs* au 
adus de cele mai multe ori știri îmbucurătoare care 
ne vorbeau despre avîntul mereu crescind al miș
cării noastre sportive. Altele, își propuneau să 
scoată Ia iveală (reușind deseori) lipsurile care 
mai dăinuie în activitatea colectivelor, secțiilor pe 
ramură de sport sau a echipelor frunF:șe. Și unele 
șl altele, ne-au demonstrat că concursul iniVat de 
ziarul nostru s-a bucurat de un deosebit interes in 
rîndurile corespondenților voluntari, ale activi
știlor sportivi și chiar ale iubitorilor de sport care 
au scris cu acest prilej pen'ru prima oară ziarului 
Majoritatea corespondenților au arătat mult spirit 
de inițiativă în alegerea temelor variate și semni
ficative din activitatea mișcării sportive locale și 
o preocupare accentuată pentru calitatea articole
lor. Din acest punct de vedere concursul a consti
tuit un outernic stimulent ceea ce a corespurs 
întru totul scopului urmărit de noi. Desigur, că 
munca celor chemați să stabilească rezultatele nu 
a fost deloc ușoară. Din noianul de scrisori sosite 
pentru concurs comisia a apreciat ca valoroase mult 
mai multe corespondente decit numărul premiilor 
și al mențiunilor. Operațiune grea dar frumoasă 
atunci cînd ai de ales între atîtea corespondențe 
bune ,în urma căreia s a ajuns la următoarea cla
sificare •

PREMIUL 1: Nieolae Dumitrescu din Or. Stalin 
— 1 aparat de radio marca „Armonia".

PREMIUL 11: Petre Enache din Constanța — 
1 bicicletă marca „Victoria".

PREMIUL Ill: Romulus și Zeno Radu din Oțe
lul Roșu, regiunea Timișoara, cîte una pe

reche bocanci schi.
MENȚIUNI:
1. ’Ioan R'zoiu (Ploești) — una servietă piele și 

! ioc țab.
Vpri Cecoveam» (Cluj) — 1 pulover schi și 
o pereche palete ping-pong.
Eugen Ursu (Iași) — 1 canadiană și 1 pereche 
paiete ping-pong.
Mathos B’drosian (Ploești) — 1 haină sport 
ți 1 ioc șah
Lazzr Valentin (Făgăraș) — 1 trening și 1 
sac de sport
Gr. Grăjdan (București) — I pantalon schi.

Evidențiem de asemenea o serie de concurenți 
ca: ■ Ircea Vlsdoianu (Sibiu), Mișu Avanu (Tîrgo- 
viște). Nicu Sbuchea (Hațeg), Ion Popescu (com. 
Mihâilești, reg. București), Al. Andronescu (corn. 
Vaîea Teancului reg. Ploești), V. Arakelian (Con
stanța). Petre Arcan (Timișoara), Victor Zbarcea 
Bușteni, reg. Ploești, și alții care deși nu se nu
mără printre cei premiați au concurat cu materiale 
interesante și utile.

FeFeitîn 1 pe câștigătorii concursului inițiat de 
ziarul nostru, mulțumim tuturor participanților în- 
d-mnindu i să continuie această frumoasă activi
tate si în viitor

2

3.

4.

5

6.

vadă în cîteva locuri mari cîm- 
puri de gheață care, în lumina 
timidă a unui soare de ianuarie, 
aveau o lucire stranie. In ciuda ce
lor 5 granite minus, ne legăm în 
frînghie și atacăm peretele. Un 
prag ierbos, acoperit cu gheață și 
zăpadă, ne ta multe ore de lucru. 
Mîinile sînt tot mai mult solici
tate, iar cățărătura cu mănuși 
nu-i posibilă. Pentru a evita de
geraturile, preluăm pe rînd capul 
de coardă. Astfel au condus 
A. Irimia, Scheu Matei, Caracsoni 
Ladislau și subsemnatul. Cele 12 
lungimi de coardă cît măsoară 
traseul, adică vreo 2S0 in. de pere
te, ne-au luat 10 ore de lucru. De 
pe vîrf am coborît cu ajutorul 
frînghiilor pe ~peretele vestic al 
Sentineiii in valea Verde, pentru 
ca de aici să ajungem, odată cu 
întunericul, din nou la corturile 
noastre.

Sîntem fericiți că am realizat 
această performanță care deschide 
un nou domeniu de activitate în 
alpinismul nostru.

Tmaseul din peretele Sentineiii 
constituie cea mai grea escaladă 
de iarnă executată de echipa de 
alpinism a Casei Centrale a Ar
matei și o închinăm cu toată dra
gostea alegerilor de la 3 febru-

EMILIAN CRISTEA 
maestru al sportului

arie.

Vești din școli
La școala medie mixtă de 10 ani 

din Bistrița unde există 3 sec
ții de studii, romînă, germană și 
maghiară, activitatea sportivă a 
cunoscut în ultimii ani o dezvol
tare continuă. Pentru a ilustra 
acest lucru trebuie arătat că în 
cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului participă în prezent 
1044 de a.evi. Această școala se 
mîmdrește că din rîndurile elevi
lor săi s-au ridicat elemente de 
valoare pe tărîm sportiv printre 
care se numără Radu Negulescu. 
care a participat recent Ia cam
pionatele internaționale de tenis 
de masă, Crista Maesai și lost 
Reschner cîștigători ai probelor 
d© 400 plat junioare și 100 m. 
liber juniori la natație din cadrul 
Spartachiadei de vară a tineretu
lui. Aceste rezultate se datoresc 
sprijinului acordat de directorul 
școlii Leon Titieni și de profe
sorii de educație fizică M. Crișan, 
Elena Cucu, T. Rusu și L. Sta- 
giorzan.

de onoare
Realizările pe care mișcarea 

noastră sportivă le poate raporta, 
acum, în prag de alegeri, ne um
plu inimile de mîndrie. Sportivii 
noștri de frunte s-au impus ca 
elemente deosebit de valoroase pe 
arena sportivă internațională: suc
cesele lor, culminind cu victoriile 
de la Melbourne, au făcut cunos
cută țara noastră pînă în cele mai 
îndepărtate colțuri ale lumii și 
le-au atras simpatie și admirație. 
Aceste succese de mare prestigiu 
au fost posibile datorită sprijinu
lui neprecupețit pe care partidul 
Și guvernul îl acordă mișcării de 
cultură fizică șl sport, excelentelor 
condiții de dezvoltare a sportului 
create în anij regimului democrat- 
popular. Pentru prima oară în is
toria țării, tineretul a căpătat po
sibilitatea de a participa în masă 
îa activitatea sportivă, iar numă
rul de 991.688 membri ai colecti
velor sportive vorbește de la sine 
despre amploarea acestei partici
pări. Masele largi de tineret, iz
vor nesecat de noi sportivi de va
loare, furnizează an de an mai 
multe elemente talentate activi
tății sportive de performanță. Sis
temul de clasificare sportivă are 
un important aport la acest pro
gres, iar diferența dintre 25.000 
clasificări efectuate în anul 1951 
(nu în 1949 cum din eroare a 
apărut în graficul nostru de joi 3) 
ianuarie) și 228.155 clasificări 
sportive existente în anul 1956 
arată în ce măsură s-a dezvoltat 
mișcarea sportivă din punft de 
vedere calitativ.

Conștienți de laptnl că astlel 
de condiții pot fi create numai 
într-un stat în care puterea a- 
parține oamenilor muncii, sportivii 
sînt hotărîțj să-și dea contribuția 
la întării ea orînduirii democrat 
populare, la înflorirea scumpei 
noastre patrii, Repub'iea Popu
lară Romînă, votînd cu st în
credere candiiiații Frontului Demo
crației Populare.
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In zilele premergătoare ale
gerilor de la 3 februarie, bilan
țul marilor realizări dobîndite 
de poporul nostru muncitor în 
anii puterii populare a fost pre
zent mai mult ca orîcînd, în 
conștiința tuturor. Din cuvin
tele rostite de zecile de mii de 
participanți Ia adunările cetă
țenești, la întîlnirile dintre can
didați și alegători, se deslușeau 
aceeași caldă aprobare față de 
politica partidului și guvernu
lui, aceeași totală adeziune. Ia 
politica externă a țării noastre 
și satisfacția față de poziția in
ternațională pe care Romînia 
și-a cucerit-o în ultimii ani. Po
ziția pe care țara noastră o 
ocupă în arena internațională, 
ca și contribuția ei efectivă la 
rezolvarea unor probleme care 
frămîntă astăzi omenirea, pot 
fi apreciate la adevăratele lor 
proporții doar prin comparație 
cu timpurile trecute, ale regi
mului burghezo-moșieresc. cînd 
monopolurile străine dictau 
după bunul lor plac politica in
ternă și externă a Romiuiei. 
Pe atunci, țara noastră era un 
simplu pion în mîinile puteri
lor imperialiste, obiect de tran
zacție pentru cei cărora grî- 
nele, petrolul și celelalte bogă
ții ale noastre le deschideau 
căile unui formidabil „bussi- 
nes”. Pentru poporul romîn, a- 
ceastă stare de lucruri a adus 
consecințe nefaste: învrăjbirea 
cu popoarele vecine, izolarea, 
și în cele din urmă tîrirea, îm
potriva voinței sale, în crimina
lul război antisovietic.

După eliberarea țării noastre 
de către glorioasa Armată So
vietică și după cucerirea puterii 
politice de către clasa munci
toare în alianță cu țărănimea 
muncitoare, țării noastre I s-au 
deschis pentru prima oară zo
rile adevăratei independențe 
naționale. Astăzi. Romînia, stat 
independent și suveran, promo
vează o politică externă de pa
ce șl colaborare internațională, 
conformă cu năzuințele cele 
mai scumpe ale poporului nos
tru. „In politica sa externă, R.P, 
Romînă se pronunță cu hotâ- 
rîre pentru prietenie și colabo
rare cu toate popoarele lumii, 
pentru coexistența pașnică”, a- 
rată Manifestul Consiliului Cen
tral al F.D.P. Un eveniment 
care a contribuit la întărirea 
prestigiului R.P. Romîne în a- 
rena internațională a fost admi
terea țării noastre în O.N.U. 
De Ia tribuna înaltului for in
ternațional se face acum auzit 
glasul poporului nostru, in a- 
părarea păcii și securității in
ternaționale. întreținem legă
turi economice și culturale cu 
70 de țări. Schimbul din ce 
in ce mai intens de delegații 
ale oamenilor de artă, știință 
și cultură, de formații teatrale 
și ansambluri artistice, de dele

gații sportive, constituie de a- 
semenea un minunat mijloc de 
cunoaștere și înțelegere reci
procă.

Legăturile în domeniul spor
tului ocupă un loc important în 
relațiile internaționale ate țării 
noastre. Aproape că nu trece zi 
fără ca presa să nu anunțe un 
nou turneu peste hotare al spor
tivilor romiai sau vizita în 
țara noastră a sportivilor din 
alte țări. Numai intrau singur 
an. 1955, am fost vizitați de 137 
de delegații cuprinzind 2400 de 
sportivi din 26 de țări, iar 136 
de delegații rominești. totalizînd 
2000 de sportivi, au reprezentat 
peste graniță sportul nostru. 
Pretutindeni pe unde au trecut, 
sportivii noștri si-au fiert ne- 
numărați prieteai. Modestia, fi
rea deschisă și prieteșteasă, tră
sături care caracterizează pe 
cei mai multi dintre sportivii 
noștri, le atrag simpatia unani
mă. Să ne gîndim numai la im
presia deosebit de bună pe care 
au lăsat-o sportivii romini par
ticipanți la întrecerile de la Mel
bourne. nu numai ca of mane > 
rezultatelor lor excelente, ci și 
a comportării m afara terenuri
lor de întrecere.

Ridicarea necontenit-, a pres
tigiului Rominiei In viața spor
tivă a lumii nu poate fi sepa
rată de rolul tot mai însemnat 
pe care îl deținem în activita
tea forurilor sportive interna
ționale. Ne referim in primul 
rtnd la faptul că țării noastre i 
se acordă încrederea deosebită de 
a organiza competiții sportive 
de mare amploare. Reprezen
tanți ai mișcării noastre spor
tive fac parte din Comitet»! 

Olimpic Internațional, din comi
tetele executive ale federațiilor 
internaționale de volei, tir, ca

notaj.
Succesele sportivilor romini, 

fac să se vorbească de 
noastră pretutindeni în lume. 
Este cunoscut puternicul ecou 
stîmit de strălucitele perfor
manțe obținute de sportivii ro
mini la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne. Lumea Întreagă a 
putut vedea cum sportivi ai 
unei țări cu o tinără mișcare de 
cultură fizică și sport pot ajun
ge și chiar întrece pe reprezen
tanții unor țări cu o veche tra
diție în sport.

Datorită sprijinului partidului 
și guvernului, există toate pre- 
mizele pentru o și mai puternică 
înflorire a sportului în patria 
noastră. Sportivii, care au azi 
toate condițiile pentru a cuceri 
treptele cele mai înalte ale mă
iestriei, pentru a contribui cu 
noi succese Ia întărirea presti
giului internațional al scumpei 
noastre

țar*

patrii, vor vota miine 
din toată inima 
CMdidațn F. D. P., 
candidații păcii și 
socialismului.

■
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Cu o tehnică de mare campioa
nă. Ella Zeller a cucerit, an de an, 
simpatia noastră, a tuturor.

Alături de Angelica Rozeanu, 
ea a prins „aripi11. smulgînd acla
mațiile calmilor londonezi, excla
mațiile de admirație ale japonezi
lor, italienilor, vienezilor...

Astăzi o vom aplauda iarăși pe 
Ella Zeller I Mulți însă dintre cei 
care se vor grăbi să ocupe un loc 
cît mai aproape de masa scăldată 
în lumină nu au de unde ști că 
mimai cu cîteva zile înainte maes- 
tra emerită a sportului, Ella Zeller, 
a sărbătorit împlinirea unui... de
ceniu de la cucerirea primului ei 
titlu: locul I în campionatul ora
șului Timișoara I

Pe atunci, copilă încă, ea dorea 
să ajungă o jucătoare „mare”. 
Mesele de ping-pong nu le întîl- 
neai însă la tot pasul, mingile ța 
fel, așa că numai cu o simplă 
paletă-

Da! Dar numai cu aceasta nu se 
putea obține.- titlul mondial!

Sportul a găsit înțelegerea par
tidului și și-a ocupat locul alături 
de celelalte probleme de stat Ti
neretul l-a îmbrățișat cu dragoste, 
ca pe un bun prieten, și printre 
mlădițele care au răsărit din rân
durile sale a fost și micuța elevă 

de la S.MT.C.F-Timișoara, Ella 
Zeller.

Gazetarii au „asaltat-o” pentru 
prima oară la întoarcerea de la 
Bombay. Fusese o încercare timi
dă, soldată totuși cu un rod bo
gat: campionatele mondiale din 
capitala Indiei i-au trezit ambiția 
de a cuceri cândva supremația I 
După terminarea studiilor, ea vine 
la București și s« înscrie la Insti
tutul de Cultură Fizică. Aici, în 
Capitală, a obținut primele suc- 
oese... lnvingind-o pe Sari Szasz, 
tinâra timișoreancă a părăsit pen
tru totdeauna „tușa” și a intrat 
în echipa reprezentativă a țării, 
alături de Angelica Rozeanu. De 
la Angelica Rozeanu și-a însușit 
ea nu numai tehnica tot mai bună, 
ci și puterea de luptă, siguranța, 
dorința de a învinge...

Ce a recoltat Ella Zeller în cei 
patru ani cane s-au scurs de la

pînă la anb-

Stăteam de vorbă ca cițioa din
tre membrii delegației noastre ia 
Jocurile Olimpice de la Melbourne. 
Discuția s-a învirtit în jurul rezul
tatelor, a marilor campioni ai a- 
cestor intilniri grandioase, a suc
cesului realizat de sportivii ro
mini

Alexandru Bădiță, unul dintre 
sportivii delegației noastre, ne po
vestea despre drumul minunat fă 
cut cu avionul peste mări și țări', 
despre diversitatea oamenilor '•*- 
ttlniți și mai ales despre caifortu! 
călătoriei — lungă 
pozi.

Sportivul nostru 
plinit 20 ani. El a 
regimului democrat popular. El 
știe că de cite ori pleacă înir-o de
legație sportivă, fie că se dues 
la Praga sau la Melbourne, că sta
tul nostru îi pune la dispoziție cele 
mai bune condiții.

Dar Bădiță nu Știe prea bite în 
ce condiții se practica sportul ina. 
inte. Pentru iinârul Bădiță și

nici nu a tm- 
crescut în anii

Wt cuplu care de multă vre 
Angelica Rmeanu—Ella Zeller, 
diale la proba de dublu.

prima ei evoluție în reprezentati
va țării la campionatele mondiale 
din București ?

Avînd ca profesoară și tovarășă 
de ecbipă pe Angelica Rozeanu, 
ea s-a apropiat mult de valoarea 
acesteia. Condițiile minunate de 
pregătire și faptul că tenisul de 
masă și-a ocupat locul de cinste 
alături de celelalte sporturi, i-au 
asigurat ascensiunea. A urmat 
un șir de victorii asupra „stele
lor" tenisului de masă mondialt 
surorile Rowe, austriaca Linda 
Wertt, Eva Koczian, Tanaka, Wa- 
tel-campioana Franței; cucerirea 
titlului mondial la dublu fete (ală
turi de Angelica Rozeanu), iar 
la ultimele campionate mondiale, 
la Tokio (Japonia) a ajuns în 
semifinala probei de simplu unde 
avea cele mai mari șanse de cîș- 
tig. Ultima ei mare performanță, 
victoria asupra Angelicăi Rozeanu, 
jucătoarea care timp de 12 ani nu 
a cunoscut înfrângerea în fața 
compatrioatelor sale...

„Ce și-ar putea dori mai mult 
un spor tio ?” întrebarea aceasta 
i-a adresat-o un puștan la una din 

pentru 
cîteva

generația sa, să depănăm 
amintiri.

i * - - •
în 1924. La Paris se orga-Era _

nizau jocurile olimpice. Romînii au 
înscris și ei cîțiva sportivi intre 
care și o echipă de rugbi. Călăto
ria pină la Paris și kiapoi costa, 
în vremea aceea, aproximativ 
patru mii de lei, o sumă care nu 
stătea la îndemina oricui. Federa
ția de rugbi s-a gîndit că are ne
voie de vreo 90.000 lei ca să a- 
copere cheltuielile. Nici vorbă să 
se fi găsit îa casa federației o 
asemenea sumă. Nici dacă se vin
dea toată averea federației cu 
echipament, cu mingi cu tot, nu 
s-ar fi scos bani pentru 2—3 jucă
tori. Și atunci, membrii federației 
s-au adresat guvernului cerînd a 
subvenție. In fond era vorba de 
reprezentarea țării într-o competi
ție internațională.

Răspunsul nu s-a lăsat mult aș
teptat: un NU categoric. „Nu a- 
vem borti*.

Rugbiștii slnt însă oameni dlrzi. 
Ei s-au adresat Comitetului olim
pic romîn. Nu că acest comitet ar 

me n-a mai cunoscut înfrîngerea 5 
Ele sini, de-altfel campioane mon-

fntilnirile pe care Ella Zeller le-M- 
avut cu pionierii, viitorii ei elevi. 
Răspunsul a tost cel normal: Bila 
tinde la cucerirea titlului mondial 
la simplu I

Ea a terminat însă Institutul și 
vara aceasta își va folosi tot tim
pul liber pentru pregătirea exa
menului de stat. Ca maestră eme
rită și ca viitoare profesoară, Ella 
Zeller are datoria să promoveze 
baschetul și tenisul de masă (dis
ciplinele sportive în care s-a spe
cializat I) în rîndui elevilor și, așa 
cum a făcut-o la Palatul Pionie
rilor, să ajute cu experiența ei la 
formarea și cimentarea cît maî 
multor secții.

Intre cele două voturi, cel de 
acum patru ani și votul pe care-l 
va da mîine, Elia Zeller a crescut 
și cu pași de uriaș a săltat în rîn
dui valorilor recunoscute ale teni
sului de masă din lume 1 In aceiași 
timp, ea a absolvit un Instil ut, 
și-a însușit o profesiune. Drumul 
pe care l-a străbătut Ella Zeller 
este deschis miilor de tineri spor
tivi.

PETRE MIHAI

fi avut bani mai mulfi dectt fe
derația, dar componenții Comite
tului olimpic de atiicia erau Aris
tide Blank, bancher cu renume, om. 
legat de finanța internațională, 
prințul Valentin Bibescu, om cu 
avere, Tabacovici, mare industriaș. 
Aluzia rugbiștilor era vizibi’ă. 
Membrii C.O.R. erau invitați să 
bage puțin mina în buzunar și să 
ajute deplasarea. Cred că venitul 
pe o singură zi al celor pomeniți 
mai sus nu era mai mic decit aju
torul care ar fi acoperit cheltuie
lile de deplasare! Spre disperarea 
rugbiștilor, aceste trei mari perso
nalități financiare ale timpului nu 
s-au mișcat prea mult. Au răspuns 
Și ei, tot atlt de candid ca gu
vernul: „nu avem bani!"

Plecarea nu mai putea tnttrzia. 
Au fost convocați jucătorii selec
ționați și a s.a arătat situația. Nu 
exista dectt o soluție.- fiecare să-și 
plătească singur partea de chel
tuieli. Dar nu fiecare avea bani. 
Unii au adus cite 4000 lei, fiind 
desigur feciori de oameni mai a- 
vuți. Alții au fost sprijiniți de su
porterii cluburilor „Stadiul-Romt.nu 
și „Ter.inis Club". Au rămas totuși 
patru jucători care nu aveau de 
unde lua bani. Aceștia erau Titl 
Crătunescu, Paul Nedelcovîci, A. 
Balș și O. Luchidt. Toți patru erau 
titulari în echipă și fără ei treaba 
ar fi mers greu. Singur Paul Ne- 
delcovici a rezolvat repede situa
ția-.^ a spart tejgheaua cîrciumti 
tatălui său și a adus banii. Cei
lalți trei n-au avut cum să-i Pro
cure și au rămas la București.

Rezultatele meciurilor ? Ne-a 
învins Franța, cu 59—3 și Statele 
Unite, cu 37—0.

Iată o imagine a sportului din 
regimul burghezo-moșieresc. A- 
ceastă imagine este bine să fie cu
noscută de toți tinerii care se bu
cură azi din plin de marele spri
jin pe care regimul nostru îl a- 
cordă sportului.

ART. VOGEL
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DIN NOU SURPRIZE IN 
COMPETIȚIA DE BASCHET

Meciurile masculine de baschet 
disputate joi seara în sala Gtu
lești au ținut încordată atenția 
spectatorilor pînă în ultimul ml- 
Mut de joc.

Cu multă nerăbdare a fost aș
teptată partida dintre Locomotiva 
P-T.T. și Energia M.E.E. Intere
santă se anunța disputa directă 
dintre cei doi pivoți ai naționalei, 
Cucoș și Novacek. unui jucător 
la Locomotiva celălalt la Ener
gia. In prima repriză. Energia, 
Intimidată oarecum de renume Te 
adversarului, joacă crispat si nu 
cuce Ta bun sfîrșit decit foarte 
puține acțiuni. în timp ce petett- 
știlor le reușește aproape totul, 
și în consecință conduc cu 26—16. 
După pauză. Energia apare pe te
ren ca o echipă cu totul.w meta
morfozată. Novacek se mișcă 
foarte b;ne și-1 depășește pe 
Cucoș aproape regulat. Tursugien 
Jnițiază acțiuni terminate aproa
pe toate cu coșuri înscrise, astfel 
că, pînă la urmă, pe teren exi
stă o singură echipă : Energia 
M.E.E. Scor final : 72—5S (16—26) 
în favoarea ei.

In ultima partidă s-au întîlnit 
Dinamo București și C.C.A. Ca și 
In întîlnirile precedente, și în 
acest meci a avut loc o adevăra
tă răsturnare de situații. Dinamo 
a pornit foarte bine și se părea 
că îsi va lua revanșa după în- 
frîngerea suferită în returul cam
pionatului din partea C.C.A. Dar, 
odța'ă cu trecerea minutelor, 
campionii își revin și joacă din 
ce în ce mai bine, reușind tă se 
apropie pînă la scorul de 64—64

O COMPETIȚIE DE BAZA;
CUPA TINERETULUI

VATRA DORNEI (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Cînd am 
cercetat prima oară calendarul in
tern al competițiilor de schi pe a- 
nul în curs, nu mi-am închipuit 
că concursurile din cadrul „Cupei 
Tineretului* vor suscita un interes 
atît de mare. Niciodată n-am cre
zut că a doua garnitură a schiului 
romînesc. „puștii", pot furniza 
spectacole atît de interesante, că 
cot satisface din punct de vedere 
tehnic — natural în raport cu vir- 
sta lor. — și pe cei mai preten
țioși specialiști. Și-alunei cînd în 
timpul concursului,.șau după termi-

pentru D'mmc. cînd E Râducar.u 
este descalificat pentru cinci gre
șeli personale, ceea . ce a corwti- 
tuct jn mare handicap pentru di- 
namovrștr. Cu cînd secunde îna
inte de fluierul final, la s’tuatla 
SS—ra. Radu Popovicî (D) înscrie 
un co». Se parea câ acesta va fi 
rezultatul final, dar Fodor. bine 
lansat, egalează in ultima secim- 
da. In prelungiri. C.C.A. a învins 
pe merit datoriti excelentei pre
cizii a lui Fodoc. Rezultat: SS—“S 
(31—34, 71—71). Se poate spune. 
Imprumutînd o expresie foloeiU 
In box. că la Dinamo a lipsit 
..omul din cclț'1. care s-o dirijeze 
în momentele critice.

In cealaltă partidă a zilei. Pro
gresul Arta a întrecut foarte 
greu Progresul Invătămint (fost 
Știința), cu «3—5» (ÎO—M)

In partidele feminine dispu
tate Ieri seară, sau înregistrat 
următoarele rezultate:

Știința - Flamura Roșie <7-24 
C*-»), Locomctiva-Voința O. S. 
75-47 (33-»). Progresul Invățămlnt- 
Energia 64 53 (3C-25).

narea probelor, auzi comentarir do 
genul acestora: „Mai are puțin și-l 
ajunge pe Biră!“ sau „Are stilul 
lui Enache dar îi lipsește rutina" 
ele trebuie să ni se pară foarte fi
rești. Rezultatele ..puștilor* slnt de 
Ia concurs la concurs mai val<> 
roase. Am fost entuziasmați cînd 
la prima etapă din cadrul acestei 
competiții — probe alpine (Seme- 
nic) și apoi probe nordice (Borșa) 
— am constatat că numărul schiori
lor care se bat pentru primul Ioc 
a crescut considerabil față de anii 
precedenți. Dar și mai entuzias
mați slntem atunci cînd acești ti
neri concurenți iau parte la între
ceri alături de cei mai buni schiori 
ai țârii noastre și se clasează pe 
locuri fruntașe- Si dacă exemplele 
de pînă acum sînt rare, slntem 
convinși că intr-un viitor apropiat 
ele se vor Înmulți in așa fel Incit 
tabelele Cu rezultatele diferitdor 
probe să cuprindă in plutonul frun
taș tot mai multe nume de schiori 
tineri.

O LUPTA ACERBA IN PROBELE 
DE FOND DE LA BORȘA

Probele de 3 km. pentru femei 
și 10 km. pentru bărbați au dat 
naștere unor dispute decsebri de 
dîrze. Ca să ne dăm și mar bine 
seama de tăria acestor curse tre
buie să amintim că in proba de 3 
km. femei, concurentele clasate In
tre locurile 2—17 au fost depar
tajate în clasament doar de 58 se
cunde. în cea de 10 km. bărbați 
învingătorul a terminat cursa în 
timpul de 42:12,0 iar al 7-lea cla
sat fci 42:59.0— Aceste rezultate ne 
scutesc de comentarii și ne îndrep
tățesc să afirmăm că tinerii repre
zentanți ai fondului romînesc pă
șesc pe un drum bun.

MARIA BRATU. CONCURENTA 
REDUTABILA PENTRU MARGA

RETA ARVA1

Probele rezervate fetelor au fost 
cîștigate cu autoritate de repre
zentanta asociației Energia. Mar
gareta Arvai. Și dacă numele ace
stei schioare s-a făcut îndeajuns de 
cunoscut pjna acum, nu tot același 
lucru îl putem spune despre cel al 
Măriei Bratu de la Recolta, cla
sată pe locul doi în proba de 3 km. 
și pe locul trei ia cea de 5 km.

Maria Bratu, deși foarte tînără, 
fare doar 14 ani și schiază numai 
de un an) a reprezentat cu cinste 
culorile asociației și satul care a 
dat fcndului nostru atiția schiori

valoroși: Fundata. O performanță 
invers proporțională cu vlrsta ei, 
ded cu atît mai demnă de sub’î- 
niat—

I. Leampă, surorile Bomfert șl 
Anelise Biiles ne obișnuiseră să le 
acordăm o atenție deosebită dato
rită performantelor lor excelente. 
Din 23 concursuri. L Leampă nu a 
pierdut hi anul trecut declt unul, 
surorile Grefe șj Rose Bomfert și

Etapa
Vatra Dornei (prin telefon de 

I* trimisul nestru). Ieri s-a desfă
șurat etapa a Il-a din cadrul con
cursului republican de tineret (pe 
echipe) care a cuprins două probe 
nordice. La 3 km. fond fete Mar
gareta Arvai (Energ.) a ocupat 
primul loc cu timpul de 13:18,0. 
Pe locul II a sosit Maria Bratu

a

Anelise Bilks, campioane în proba 
de 3x5 km., au avut anul acesta 
o comportare sub posibilitățile lor, 
clasîndu-se, mai ales în proba de 
3 km, pe locuri care diminuează 
prestigiul ciștigat în 1956. Un 
început de sezon cu... stîngul pen
tru cei mai buni tineri fondiști ai 
asociației Voința. Sperăm Insă că 
ei vor reveni la forma sportivă din 
trecut

doua
(Rec.) 13:53,0. Locurile 3—4 au 
fost împărțite de Anelise Biiles șl 
Grete Bomfert (Voința).

Proba de 5 km. băieți a fost cîș- 
tigată de Dinu Petre (Voința) cu 
timpul de 21:23,0. El a fost urmat 
de Ion Leampă (Voința) 21:34,0 
și Adolf Zeidel (FI. r.) 21:35,0. 
Concursul continuă.

Cupa Valea Lupului
Poiana Stalin (prin telefon). Cu 

proba de slalom uriaș a început 
ieri concursul de schi dotat cu 
„Cupa Valea Lupului" în organi
zarea asociației Voința. Zăpada 
căzută în ultimele zile a permis 
lungirea pîrtiei de la Canțer pînă 
la căsuța din canal. Iată rezulta
tele înregistrate: BARBAȚI: 1. I. 
Bîrsan (Dinamo) 2:01,9; 2—3. K. 
Theil (Voința) și N.
(C.C.A.) 2:02,6; 4. Gh. Cristolo- 
veanu (Dinamo) 2:03,6; 5. I. Co- 
liban (C.C.A.) 2:05,5; 6. M. Ena
che (C.C.A.) 2:07,3; 7. N. Lupan 
(Dinamo) 2:07,8; 8. I. Albert 
(C.C.A.) 2:08,3; FEMEI: 1. Magda
lena Marotineanu (C.C.A.) 2:20,0; 
2. Ilona Miklos (Loc.) 2:23,4; 3. 
Hildegard Welter (Energ.) 2:28,6;

Pandrea

I. OPRESCU

4. Susze Weber (Voința) 2:39,0. 
Astăzi, tot pe pîrtia Lupului, se 
dispută proba de coborîre

AL. DINCA
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SCHIOR! R0MIN1
IN R. D. GERMANĂ
Astăzi dimineață a părăsit 

țara lotul de schi al R. P. Ro- 
mîne (probe nordice) cu desti
nația Oberhof (R. D. Germană) 
unde va participa Ia concursu
rile internaționale din cadrul 
„Săptămînii sportului de iarnă" 
(6—10 februarie). Printre cei 

care au făcut deplasarea se află 
C. Enache, M. Aldescu, M. Du- 
caru> Elena Zangor, Ștefania 
Botcariu, Gh. Frățilă etc.

I
f!
I

Cînd m-am întîlnit cu Livia 
Costa, care a participat la 
J.O. în calitate de arbitră 

4te gimnastică, eram „expertă” 
jln materie de... Melbourne. Ne vi- 
^itaseră în acest timo atîția oixn- 
,yci pe la redacție... Puteam să țiu 
■jocul oricărui „melboumist" în fața 
wnii auditoriu, pentru a povesti 
din peripețiile drumului, arhitec- 

■fonica orașului, felul de viață, 
«tc. Dar dacă auditoriul mi-ar fi 
«erut să spun ceva și despre gim
nastică, pretențiile msie de „ex- 
pertă' ar fi căzut fără drept de apel, 
iată deci că întîlnirea mea cu Lî- 

’VM Costa îmi oferea prilejui să 
•fiu 'șî cîteva amănunte despre 
■cest sport. O întîlnire ~mult aș
teptată, dar... pe neașteptate, 
eeea ce m-a făcut 03 >n

SPORTUL POPULAR 
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primul moment să nu știu ce să 
întreb mai întîî. Și cum în astfel 
de clipe vrei să afli totul dintr-o 
dată, am rugat-o pe cunoscuta ar
bitră și ^ntrenoare să-mj spună* 
tot -Ce crede ca m-ar putea inte 
resa. Ce mPa spus ? Iată:

.Părerea mea e că performan
țele bune Obținute de gimnastele 
noastre la actualele Jocuri O'im- 
pice se datoresc' iii primul rlnd. 
exceptind pregătirea din țară, 
faptului că echipa Kodstră a sosit 
pe pămîntul australian mai de
vreme decit celelalte echipe. Mă 
îngrozesc la glndglț că am fi pu
tut concura tn perioada cînd acli
matizarea na <se făcuse încă. Fe
tele noastre arătau prost. Pur și 
simplu nu se regăseau. I.i sală nu 
lucrau, erau nervoase, le era 
somn într-una. Nu știam ce să 
facem. înaintea concursului, însă, 
am început să recunosc la antre
namente, pe rind, pe toate fetele. 
Nu maif puteai să le scoți din sală 
De acum așteptam concursul cu 
o „febră de start" de a’tfel propi
ce unei mari întreceri. Asta a fost 
în „avanpremieră". La .premieră" 
echipa a avut uit bun „deschiză
tor" de pîrtie în Ileana Săcălici 
care a început la toate aparatele 
tn afară de bîrnă, și care prin 
calmul și siguranța cu care a lu
crat a ridicat foarte mult moralul 
echipei. Fetele au luptat și au 
concurat foarte frumos. Ca arbitră, 
«St „declar alicii ceLasaitotn W-

rat al nostru a fosl „solul* unde 
am căpătat nu numai note toarte 
bune dar am cules si aplauze la 
„scenă deschisă"'. Urmează în or
dine săriturile, paralelele si 
bîrnă”.

Am vrut apoi să știu dacă noua 
olimpiadă a adus o nouă orientare 
a gimnasticii cum s-a întîmplat 
Ia Helsinki. Iată Ce mi-a spus:

„Jocurile Olimpice nu au adus o 
linie nouă in gimnastică, cum s-a 
întîmplat la Helsinki. Dacă vrem 
să vorbim despre „nou” atunci 
cred că e cazul să amintim de 
gimnastele și gimnașiii japonezi 
care au fost revelat ia concursu
lui. Exercițiile liber alese prezen
tate, dinamice, vioaie, variate, au 
fost oglinda gimnasticii de mîine. 
Singurul lucru ce le lipsește japo
nezelor este rutina de concurs”.

— Ce ne poți spune despre 
„duelul" dintre acrobatică și artis
tică. In favoarea cui s-a soldat?

„Concursul de la Melbourne a 
pus punctul pe „i" în ce privește 
disputa de păreri ce exista, la fete, 
în privința exercițiilor liber alese: 
nredomiM acrobatica sau artis
tica ? Ultima dintre păreri a tri
umfat. Asta nu înseamnă însă că 
exercițiile prezentate Pot fi mai 
ușoare declt cele de pînă acum. 
Nu! Și în sprijinul acesteia stă 
baremul de dificultate care se va 
introduce la fete. Ce s-a precizat 
însă: trebuie să existe o în
lănțuire perfectă între elemen
tele acrobatice si cete ar
tistice. Să se pună accoitul pe 
expresivitate, ținută, eleganță, să 
se tindă spre o execuție perfectă 
din toate punctele de vedere, care 
nu poate fi atinsă dectl, prin gim
nastică artistică și prin!r-o muncă 
titanică, atît din partea gimnastei 
cil si a. aniMnatului aenilJi fiecare

detaliu în par.te. Exercițiul prezen. 
tat trebuie să semene cu o dantelă 
de cea mai fină calitate. Concursul 
de la Melbourne nu s-a ciștigat 
printr-un element greu în plus, cl 
tocmai printr-o execuție cit mai u- 
șoară și precisă, cit mai „plutitoa
re’' ca să întrebuințez cuvintul li
nei arbitre sovietice. Prin asta a 
cucerit Larisa Latînina și sovieti
cele titlul olimpic, publicul, arbi- 
trele. Aveam o plăcere deosebita 
să arbitrez pe Larisa Latînina. E- 
lena Leușteanu, Agnes Keleti, Eva 
Bosakova și să nu pot să le scad 
nici o zecime de punct la sfîrșitul 
unei fraze torent de elemente acro
batice. ponf-u că intrarea in ele
mentul artistic o făceau cu aceeași 
precizie și ușurință n care ridic 
eu mina acum. Nu același lucru 
pot spune despre exercițiile gim
nastelor americane, engleze sau 
italiene care, deși cuprindeau un 
bagaj bogat de elemente acrobatice 
nu semănau deloc cu cele dinain
te. Erau ca o rochie abia la prima 
probă. Totul este valabil Și la 
bîrnă’

— Alte lucruri mat deosebite ați 
mai remarcat în întrecerea de la 
Melbourne ?

„Da. am văzut și ceva care 
m-a impresionat plăcut. La con
curs s-a înscris și o gimnastă 
din Canada. Foarte talentată, cu 
călități fizice deosebite. Ea a fost 
surpriza zilei la exercițiile liber 
alese. A prezentat, la toate apa
ratele, exerciții în componența 
cărora intrau absolut toate ele
mentele grele existente la im o- 
parat. La bîrnă, de exemplu, avea: 
stlnd pe cap cu 3>j grade întoar
cere,'roți', stînd pe mîini cu di
ferite reveniri, răsturnare lentă, 
piruete, sărituri artistice grele Și 
dșțcă mai știi- unele.eletțțUfe.'JlA

mare dificultate, îți spun precis că 
le-a executat. Lucrase și gimnas
tică artistică mult, se vedea din 
execuție, dar nu concurase pînă 
acum la nici un mare concurs. E- 
moția, ca de obicei, n-a iertat-o..

Dar toate arbitrele au zimbit. Iți 
dai seama cită importanță se dă 
gimnasticii in unele țări capita
liste, dacă nici măcar schema de 
alcătuire a exercițiilor liber alese 
nu se cunoaște!''

— Ce învățăminte ați reținut 
pentru a fi aplicate în antrena
mentele viitoare ?

„Mi-am notat în carnetul meu, cu 
litere mari: DISCIPLINA ți IN
DIVIDUALIZARE. Gimnasta tre
buie să intre în sală știind perfect 
Ce are de lucrat în ziua respectivă. 
Asta o va face să lucreze conti
nuu, la antrenamente fără supra
veghere și „pisînd" elementele pe 
care nu le stăpînește bine. Cu asta 
individualizarea s-ar Mregi. !n 
ceea ce privește disciplina, am 
să-ți spun ce am văzut la un an
trenament al polonezelor. Se lu
cra la cal. Gimnasta sărea și apoi, 
^ând îi venea rîndul, lucra sin
gură, la sol și bîrnă, dar cînd tre
buia să sară din nou, ea se afla 
la locul de olecare pentru săritură 
Glasul antrenorului se auzea, e 
drept, dar de fiecare dată țăcînd 
cîte o corectare, sau dînd o indi
cație tehnică. Așa aș vrea să văd 
și antrenamentul nostru. Nu cer 
mult, nu ?"

M-am despărțit apoi de Livia 
Costa, după ce am constatat că 
trecuse aproape o jumătate de oră 
de cînd stăteam de vorbă. De alt
fel eram și grăbite: ea să pună în 
practică învățămintele die la Mel
bourne, iar eu să vă împărtășesc 
dvs. cele aflate deocamdată.

■ WfHM



F O T B AL LĂ ZI
NOUTĂȚI I» ECHIPELE DE CATEGORIA A

In baza avizului comisiei de transferări. Biroul Comisiei cen
trale de fotbal a aprobat pînă acum următoarele transferări la echi
pe de categoria A:

La C.C.A.: Jenei (Flamura roșie U.T.A. Arad) și Costea (Pro
gresul București).

La DINAMO BUCUREȘTI: Cosma (Progresul București). Popa 
Cornel (Dinamo Bacău), Iosif Lazăr (Dinamo Orașul Stalin), AI. 
Vasile (Dinamo Bacău) și Koszegi (Progresul Oradea).

La DINAMO ORAȘUL STALIN: Furnea (Energia Minerul Lu- 
peni), Weber (Dinamo Bacău), Campo, (Dinamo Tg. Mureș). Hulea 
(Dinamo Bacău), Mihai (Dinamo București), Filip (Energia Mediaș) 
și Ujvari (Energia Minerul B. Mare).

In efectivul acestei echipe este probabil însă, să intervină — 
îa urma unei cereri a asociației Dinamo — eîteva modificări. în 
sensul ca Filip să treacă la Dinamo 6 București, Ujvari la Dinamo 
Bacău, iar Eftimie și Nitulescu. transferați initial la Dinamo 6 să 
activeze la Dinamo Orașul Stalin.

La ENERGIA FLACARA PLOEȘTI: Sfetcu (Energia 1 Mai 
Ploești) și Cioboată (Progresul Focșani).

La ENERGIA MINERUL PETROȘANI: Coman și Florea (Pro
gresul Oradea), Corneanu (Dinamo Bacău), Czako (Energia Me
talul 108), Găină (Energia Flac. Orăștie) și Njculescu (Fi. roșie 
Tg. Jiu).

La FLAMURA ROȘIE ARAD: Demșoreanu (Locomotiva Arad). 
Seres (Dinamo Orașul Stalin), Varga (FL roșie Bere Rahova Buc) 
și Schmiedinger (Fl. roșie 7 Nov. Buc.).

La LOCOMOTIVA BUCUREȘTI : Raab. Szilagy șj Greavu (toți 
Progresul C.P.C.S. București).

La PROGRESUL BUCUREȘTI: Birtașu (Dinamo București), 
Iliescu (Energia uz. tr. Orașul Stalin), Toma (Dinamo București), 
lonită. Mihăilescu și Mateianu (toti Progresul CJ’.C.S. București), 
Oaidă (Dinamo Bacău) și Dinulescu (Știința Timișoara).

La PROGRESUL ORADEA: Demien (Energia Petroșani), Su
gar (Dinamo 6 București), Mazilu (Energia 23 August București), 
Nagy, Szoboszlai și Covaci (Toti Energia Met. Oradea).

La ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Andreescu (Locomotiva Timișoara), 
Lereter (Energia Otelul Roșu) și Manciu (Progresul Timișoara).

La ENERGIA STEAGUL ROȘU ORAȘUL STALIN : Maghet (Di
namo București), lonescu Const. (Dinamo Dorohoi).

La RECOLTA Tg. MUREȘ: Meszaros, Mogut, Torok și Kiss (toti 
Dinamo Tg. Mureș) și Nemeș (Dinamo Orașul Stalin).

Intrebarea ar părea fără rost 
din moment ce există un regula
ment care stabilește aceste dimen
siuni. Dar nu-i chiar așa și vom 
vedea mai jos pentru ce.

Regulamentul jocului de fotbal, 
elaborat de forul internațional 
F.I.FA., se ocupă, într-adevăr, de 
această problemă, chiar în primul 
său articol în care se spune: 
.Jerenul de joc va fi un dreptun
ghi cu o lungime de cel mult 120 
m. și cel puțin 90 m.. cu o lățime 
de cel mult 90 m. și cel puțin 45 
m. Pentru meciurile internaționale, 
lungimea va fi de cel mult 110 m. 
și cel puțin 100 m„ lățimea de 
cel mult 75 m. și cel puțin 64 m. 
Lungimea va trebui, în orice caz. 
Să fie mai mare decît lățimea.

Cu alte cuvinte, regulamentul 
stabilește limitele maxime și mi
nime ale dimensiunilor, dar nu 
conține un cuvînt măcar cu refe
rire la dimensiunile intermediare, 
decît în mod accidental, atunci 
cînd face precizări cu privire la 
jocurile internaționale și atunci 
numai pentru a fixa 'imite (110x75 
—100x64).

S.i de aici pornește toată încur
cătura de care vom vorbi mai jos.

In mod normal, între , lungimea 
și lățimea unui teren de fotbal 
trebuie să existe o proporție. De 
pildă, la lungimea de 90 m. tre
buie să corespundă o lățime de 
45 m., fiind îngăduită însă — 
pentru dimensiunile minime — o 
toleranță de 1 m. Fond de specia
litate însă, n-a asigurat pînă acum 
o îndrumare precisă în vss»,stă 
direcție și colectivele cir'-’' -Ja vrut 
să-și construiască terenlfii, au fost 
lipsite de o indicație privind di
mensiunile intermediare. Pe de 
altă parte, au fost cazuri cînd co
lectivele și-au amenajat terenuri 
pe spații limitate, cu dimensiuni 
anumite. In sfîrșit, ș-aii construit 
terenuri fără să se țină seamă de 
prevederile regulamentare. Astfel 
că s-a ajuns la terenuri cu dimen
siuni din cele mai Variate, uneori 
chiar fanteziste. Comisiile speciale 
de reomologarea terenurilor; care au 
funcționa t anul trecut în toată țara,

Cimpul de joc al Stadionului 
refacere. Parte din teren a și fost 
fie. Lucrările continuă. A' fi bine 
retușarea dimensiunilor terenului, 

in raport cu laț 

au constatat dimensiuni ca acestea: 
102x72 m. (stadionul din Suceava), 
110x68 m. (Lupeni, Satu MareȚ, 
110x64 m. (Cîmpina), 108x64 m. 
(Locomotiva Arad). 110—65 m. 
(Cluj și Sibiu), 105x65 m. (Tg 
Mureș, Reghin, Iași), 106x69 m. 
(Mediaș, Petroșani) 110x70 m. 
(Locomotiva Timișoara), 110x75 m. 
(Reșița) și chiar 115x66 m. (FL 
roșie U.T.A. Arad și Oradea)... 
Deci, dimensiuni diferite și nepro- 
porționate, determinate fie de bu
nul plac al constructorilor, fie de 
lipsa de îndrumare, ori de lipsa de 
spațiu.

Cert este că această lipsă de 
proporționalitate între dimensiuni 
duce la construirea de terenuri 
mai lungi și mai înguste sau mai 
scurte și mai late. In orice caz, 
crează uneori — cum este cazul 
terenului din Arad său Oradea — 
suprafețe de teren în plus care 
ar putea fi folosite la îmbunătă
țirea pistei de atletism, de pildă.

Forurile de specialitate s-au se- 
zisat de această situație și au 
și luat măsuri după încheierea o- 
perațiunilor de reomologare a te
renurilor. îndrumările date colec
tivelor precizează că trebuie să se 
ajungă la dimensiuni proportionate 
chiar la terenurile existente, că
rora este bine să li se facă corec
tările necesare ținîndu-se seama 
de faptul că lungimea unui teren 
trebuie să fie o dată și jumătate 
mai mare decît lățimea. Colecti
vele trebuie să aibă, în vedere și 
faptul că mărimea terenului, di
mensiunile tai, influențează în- 
tr-o măsură oarecare pregătirea 
jucătorilor (de exemplu, pe un te
ren îngust jucătorii își formează 

lei deprinderile telinice și

ȘTIRI
• TIMP de două săptămîni, 

fotbaliștii echipei Dinamo Bucu
rești își vor continua pregătirile 
la Herculane.

• RECOLTA Salonta va activa 
în seria a VUI-a a Cupei Primă
verii, în locul formației Fl. roșie 
Cluj, care va lua locul din seria 
a Vil-a al echipei Dinamo Tg. 
Mureș.

• SELECȚIONATA de tineret 
a făcut joi după amiază un antre
nament la două porți în compa
nia formației Progresul Poligra
fie Nr. 1, iar azi dimineață va 
ține o nouă ședință de pregătire.

• DINAMO Galați din catego
ria C își va desfășura activitate» 
anul acesta la Brăila.

• ENERGIA Metalul Hunedoa
ra (cu un lot de 22 de jucători) 
și-a început antrenamentele de la 
19 ianuarie, sub conducerea an
trenorului Remenv.

• SERVICIUL de legitimări- 
fotbal aduce la cunoștința tuturor 
echipelor sportive de categorie 
regională, raională și orășeneas
că, că sînt obligate să respecte 
datele publicate în Buletinul In
formativ nr. 19, de prezentare 
pentru preschimbarea carnetelor 
de legitimare. De asemenea, li se 
atrage atenția că trebuie să men
ționeze pe tabelele nominale nu
mele exact al întreprinderii pe 
lingă care funcționează.

„30 Decembrie' din Arad este în 
arat — cum se vede din fotogra- 

ca prilejul să fie folosit și pAitru
pentru că este prea lung (115 m.) 

mea (66 m. ...).

orientarea tactică și altfel pe unul 
mai lat).

In generai, trebuie să tindem 
spre terenuri cît mai mari, spre 
dimensiunile maxime proportiona
te (prevăzute de regulament pen
tru jocurile internaționale).

P. GAȚU

• Concursul Pronosport nr. 5 (eta
pa din a februarie) întrunește toate 
condițiile pentru a atrage partlcipan- 
ții, care fără Îndoială se Dot aștepta 
la... apariția unor noi premii de va
loare. Pentru aceasta pledează în pri
mul rînd alcătuirea programului: 8 
meciuri din cele 9 ale primei etape 
a returului campionatului italian și 
4 întîlniri din 18-imile „Cupei Fran
ței'. Fără îndoială că în această si
tuație „socotelile" partielpanților sînt 
destul de... simple. Dovadă sînt Jn- 
se-și discuțiile purtate în agenții de 
„specialiștii” concursurilor de pro
nosticuri sportive Să vă redăm cî- 
teva concluzii ale acestora, concluzii 
care pentru dumneavoastră pot con
stitui o bază de plecare în alcătui
rea schemelor de pronostictni pen
tru concursul de duminică:

a) In mod normal într-o etapă de 
campionat — și în special în cel ita
lian — după cum dovedesc rezulta
tele înregistrate pînă acum nu se în 
reglstrează mai mult de 2 surprize. 
Deseori nu este vorba decit de 2—3 
rezultate mai puțin așteptate și nu 
chiar de surprize. Deoarece în pro
gramul concursului nr. 5 sînt cuprin
se — cu excepția unei întîlniri — 
toate meciurile etapei italiene este 
normal să nu ne așteptăm în primele 
8 întîlniri din program la mal mult 
de 2 surprize. Care pot fi oare? In 
această privință fiecare din dumnea- 
voaastră are desigur o părere per
sonală bazată ne date documentare 
sau... inspirație!

b) Ultimele meciuri — cele patru din 
cadrul „Cupei Franței" fac parte din 
șaisprezecimile competiției. Desfășu
rate pe terenuri neutre (St. Etienne 
—Sochaux la Bordeaux, Lens—Tou
louse la Paris, Nancy — Hennes Ia 
Rouen și Nîmes — Valenciennes la 
Lyon) nu mal dau loc Ia discuții în 
ceea ce ptivește avantajul terenului 
propriu. La aceasta mal trebuie să a-

Pentru atletismul romînesc,

VĂ FI 1957 UH AN AL TINEREȚII ?
Duminică dimineață, cînd con

cursul era De sfîrșite, toată lumea 
se îndreptase spre fundul sălii, 
unde își măsurau puterile, pe o 
parte băieții —la triplu, pe cea
laltă parte, fetele — la lungime. 
Acolo, în grupul privitorilor în- 
ghesuiți de-a lungul pistei de elan 
am recunoscut silueta impunătoare, 
și mereu zveltă. a lui LADISLAU 
KISS, 4n ultimul timp, antrenorul 
orădean se ocupă cu predilecție de 
pregătirea tinerilor atieti așa că. 
firesc, prima întrebare pe care 
i-am pus-o a fost:

— „CE-ȚI MAI FAC „COPIII"?
— „Sînt foarte mulțumit de eL 

Și de ai mei, de la Oradea, ți de 
cei pe care i-am „adoptat” in 
timpul celor trei săptămîni cit a ți- 
nut tabăra de pregătire. Știi la 
Oradea au venit săritorii de înăl
țime, de care s-a ocupat profesorul 
Nemeș, și alergătorii de garduri, 
de care m-am ocupat eu .

— „TOT VECHEA PASIUNE..."
— „Vechea ? E la fel de actuală 

și acum, băieții mi s-au părut foar
te talentați. dar rezultatele de azi 
nu pot spune prea multe. La vară... 
Dar, mă ierți. Am o fetiță care 
sare la lungime și vreau să văd ce 
face~“

Secretara probei tocmai anunțase 
pe Victoria Pazmani să se pregă
tească. Am privit-o pe fetița din 
Oradea. Părea grozav de emoțio
nată, obrajii îi ardeau Kiss i-a 
spus citeva cuvinte, poate un sfat, 
poate o încurajare, nu știu. Un e- 
lan scurt („dar știi că fuge fru
mos puștoaica asta", aud o voce 
în spate) un prag prins în plin, ex
clamația de uimire a celor din jur, 
ritualul convertirii în cifre a acestei 
încordări de o clipă, și, în sfîrșit, 
o voce care anunță: nou record de 
sală pentru junioare categoria a 
ll-a: 4.95 m! Vi se pare, poate, 
titlul prea lung și săritura prea.- 
scurtă? Ar fi trebuit s-o vedeți pe 
Victoria Pazmani, copleșită de bu
curie, mulțumind antrenorului ei. 
pentru a înțelege ce înseamnă pen
tru cei mai mici atleți tabela de re
corduri a juniorilor de 15—16 ani.

In ce privește săritura...
— „Viki a împlinit în noiembrie 

15 ani, și un an de cînd a început 
atletismul. Cu o pistă mai bună ar 
fi trecut chiar azi de 5 m.“ îmi 
spunea mai tîrziu LADISLAU 
KISS.

Victoria Pazmani n-a fost singura 
revelație a concursului republican 
de sală pentru juniori, desfășurat 
sîmbătă și duminică. Aș îndrăzni 
să numesc la fel și... afirmația an
trenorului ADRIAN ZUGRÂVES- 
CU, care a condus tabăra de pre
gătire din București;

— „Stăm foarte, foarte bine Ia 
sprint (aud oare bine? Tocmai fa 
sprint, unde atletismul nostru bate 
pasul pe loc de atîția ani... Totuși 
nu e o greșeală, antrenorul începe 
să și exemplifice) Sanda Bordan, 
Ileana Zilli și în special micuța 
Aneliese Drotlef din Mediaș — 
care n-are decît 14 ani — Valeriu

Pronosport
SSSSSSSZSSESS^SSSSSSSSSB

dăugăm și faptul că în caz de scor 
egal meciul se mal prelungește cu 
încă două reprize a cite 15 minute, 
fapt care mărește șansele de victorie 
pentru formațiile mai bine pregătite. 
Surprize? Destul de greu de crezut 
că vor apare! Ca un amănunt edifi
cator în această privință vă reamin
tim că în 32-tml s-a înregistrat o 
singură surpriză: Nancy — S£te: 0—0! 
Acest meci era însă cuprins și în 
programul concursului Pronosport și 
„X“-ul respectiv a dus la trierea 
multor buletine. Să se repete ,,poves
tea” si de acestă dată? Oricum este 
bine să fiți precauți. O „surpriză*4 
prinsă la meciurile de cupă poate 
aduce premii de valoare.

Și acum, ca o concluzie generală 
la cele de mai sus. noi vă sfătuim 
să depuneți cît mai multe buletine 
la acest concur®. In felul acesta vă 
veți mări șansele de a Indica even
tualele surprize și odată cu aceasta 
si de a obține un premiu în valoare 
de zeci și chiar sute de mii de lei. 
Nu trebuie să uitați de altfel că fon
dul de premii al concursului nr. 5 
va fl mărit cu cei 69.048 lei repor
tați de la concursul n>r. 4.

Totodată vă reamintim șl premiile 
speciale care vor răsplăti participan- 
ții care vor obține variante cu „0” 
rezultate: o motocicletă I.J. — pentru 
participantul cu cele mai multe va
riante cu „0“ rezultate; o mo-tocicletă 
Jawa — pentru participantul urmă
tor cu cele mai multe variante cu 
. 6“ rezultați:, nrin tragere din urnă 
vor fi acordate: o motocicletă 
Jawa, 3 amarate de radio „Armonia44

GRIGORE MARINESCU

Gorgan, Gh. Ciobanu, sint ele
mente cu mari perspective".

In aceeași categorie îți merită 
cu prisosință locul și un alt per
former a| concursului: reprezentan
tul Progresului. Grigore Marinescu. 
La 16 ani — 1.83 ro. la săritura 
în înălțime, asta . dă de gindit 
Tot 16 ani are și Ștefan Pernek:, 
un tînăr voinic și îndesat, care 
n-are nevoie acum de altă reco
mandare mai bună decît cei 12 €C 
m. obținuți cu greutatea de 7,250 
kg

In prima zi, concursul a ținut 
mai bine de 6 ore. Pe săritorii de 
prăjină era să-i prindă miezul 
nopții în sală. Dar, au fost măcar 
rezultate bune’ „Stăm slab de tot 
la prăjină. îmi spunea Eugen Lup- 
ța, comentînd rezultatele probei. 
3.2G m„ asta e prea puțin pentru 
concursurile internaționale de ju
niori care ne așteaptă. Dar. ce mă 
mir? La Timișoara, s-a prezentat 
in tabără un singur săritor de pră
jină".

Subliniind victoria netă și meri
tată a asociației Progresul întiț* 
probă „hors concours": clasamen
tul pe asociații, performanța pro
mițătoare a Măriei Iordan la arun
carea suliței în aer liber: 41,00 m. 
(record personal) și eforturile încu
nunate de succes ale organizatori
lor, închei această scurtă privire 
asupra primului eveniment atletic 
al anului, concurs al celor tineri 
care ne-a adus o speranță: VA Fl 
ANUL 1957 UN AN AL TINE
REȚII PENTRU ATLETISMUL 
ROMINESC ?

I. MANOLIU

In Capitală
AZI

TENIS DE MASA. — Sala Flo- 
reasca, ora 17: R. P. Romină-R. P. 
Chineză (feminin), în continuare: 
R. P. Romînă-R. p. Chineză (mas
culin).

HANDBAL REDUS. — gala Dl- 
namo, ora 18: Finala Cupei C.C.S.: 
Progresul-Fl. roșie (feminin), C.CA. 
—Energia (masculin).

VOLEI. — Saia Dinamo, om 17:
Finala Cupei C.C.S.: Energia I- 

Looomoiiva (masculin).

ȘAH. — Sala Locomotiva (Bd. Dl- 
nicu Gol eseu Nr. 38), om 17,38: 
C.C.A.-Energia (în cadrul Cupei ÎS 
Februarie).

și 2 aragazuri cu 3 ochiuri și bu
telie.
• Ați citit „Agenda Pronosport 

1057**? Nu uitați! in „Agenda Prono
sport 1957“ găsiți un bogat și docu
mentar material care vă ajută ka in
dicarea a cît mai multe rezultate 
exacte la concursurile Pronospont și 
deci la obținerea unor premii de 
valoare. „Agenda Pronosport lSSr* 
nu trebuie să lipsească dăm mina 
nicăimui iubitor al sportului!

De vînzare la toate agențiile Pro
nosport.
• Iată acum Programul concursului 

Pronosport nr. 6 (Etapa din 10 fe
bruarie 1957):

I. Lazio—Fiorentina (camp. Ita
lian)

II. Mi? i — Bologna (camp. Ita
lian)

III. Genoa — Atalanta (camp, ita
lian)

TV. Spăl — Juventus (camp, italian)
V. Torino — Sampdoria (eamp. Jr 

talian)
VI. Udinese — Lanerossi (camp. 1- 

talian)
VTI. Padova — Internazlonale (camp, 

italian)
VIU. Palermo — Roma (camp. Ita

lian)
IX. Marseille — Reims (camp, 

francez).
X. Nancy— Nice (camp, francez)

XI. Angers — Monaco (camp, fran
cez)

XU. Nimes — Strasbourg (camp, 
francez)
MECIURI DE REZERVA

A. Lens — Sochaux (camp, frank* 
cez)

B. Toulouse — Valenciennes (camp, 
francez)

Nr. 2957
SPORTUL POPULAR

M ft)



DISCUȚII Care este cea mai potrivită formulă
pentru campionatul republican de hochei pe iarbă?

așa 
mai

Intr-unui dm numerele trecute 
ale ziarului nostru am analizat ac
tivitatea la hochei pe iarbă pe a- 
nul 1956, ajungînd la concluzia 
că modul în care a fost organizat 
campionatul republican n-a fost 
bun. Ținînd seama de faptul că 
anul acesta hocheiștii noștri frun
tași vor susține numeroase întîl
niri internaționale (este vorba de 
turneul din cadrul Jocurilor Prie
tenești de la Moscova, precum și 
de alte întîlniri care* urmează să 
fie definitivate), socotim că pro
gramul competițional trebuie alcă
tuit în așa fel înejt să angreneze 
într-o activitate susținută toate e- 
chinele.

Credem că formula turneu zonal 
și turneu fina! trebuie folosită și 
în acest an, cu deosebirea ca tur
neul zonal să nu se desfășoare 
timp de două sau trei zile, 
cum a fost anul trecut. Cel 
potrivit sistem ar fi ca toate echi
pele din țară să fie împărțite tn 5 
zone geografice (pentru a se evi
ta călătoriile lungi) urmînd ca în 
fiecare zonă să joace 4—5 echipe. 
Jocurile din cadrul zonelor ar ur
ma să se desfășoare tur-retur. In 
acest fel s-ar aiinge scopul pro
pus : echipele ar avea o activitate 
continuă și prima clasată ar urma 
să fie într-adevăr cea mai bună 
echipă din zona respectivă. In fe
lul acesta, echipe cum sînt cele 
din Oltenița, Ploești, Craiova, 
lași etc. nu și-ar limita toată ac
tivitatea la 2—3 întîlniri pe durata 
întregului sezon sportiv. Lnțnd 
parte la o competiție de durată, 
ele ar avea prilejul să acumuleze 
o serie de cunoștințe noi șl în fe
lul acesta și-ar ridica nivelul teh
nico-tactic.

In privința activității echipelor 
biicnreștene există două variante: 
prima ar fi ca toate echipele să 
activeze într-o singură zonă pen
tru a se evita total cheltuielile le
gate de deplasări. In acest caz, 
ar urma ca în turneul final să se 
califice una sau două echipe cla
sate pe primele locuri. Varianta 
doua preconizează ca echipele 
bticureștcrie să fie repartizate în 
două zone, cele mai apropiate de 
București. In felul acesta numeroa
se echioe din provincie ar avea 
ocazia s'5 s» înlî’nească cu echi-

Campionatul categoriei B 
de hochei pe gheață 

e în plină desfășurare
Rădăuți 1 (prin telefon). La Ră

dăuți, într-o frumoasă ambianță 
'(patinoar bine amenajat, public 
numeros și entuziast) au conti
nuat întrecerile din cadrul campio
natului republican de hochei pe 
gheață (categoria B) .

Iată cîteva amănunte în le
gătură cu ultimele rezultate în
registrate în întrecerile desfășurate 
joi și vineri. FI. roșie Tg. Mureș a 
întrecut Energia Tirnăveni cu
11— 2 (3—0, 5—0, 3—2). Un joc
fără istoric, în care mureșenii au 
fost net superiori. După această 
partidă a urmat întîlnirea dintre 
Progresul Rădăuți și Recolta Se
beș Alba, care s-a încheiat cu vic
toria localnicilor la scorul de 
6—4 (4—2. 2—1, 0—1). Continu- 
îndu-și seria victoriilor, Flamura 
roșie Tg. Mureș, a întrecut la scor 
o zi mai tîrziu și pe Locomotiva 
Cluj. Rezultatul partidei: 11—1 
(4—1, 6—0 1—0). După o partidă 
disputată, care a plăcut numeroși
lor spectatori, Știința Galați a în
trecut Energia Tirnăveni cil 7—3 
’(1—0, 5—3, 1—0). Recolta Sebeș 
Alba și Voința M. Ciuc au termi
nat la egalitate după un joc echi
librat: 3—3 (3—2, 0—0, 0—1).
Prin victoria înregistrată la scor 
asupra Locomotivei T.A.R.O.M. 
'Buc.: 10—2 (3—0. 5—0, 2—2),
Progresul Rădăuți se anunță drept 
o candidată serioasă la primul loc. 
'Au marcat: Ciobotaru (4), Laza- 
rov (2), Chirilă II (2) Murin (2), 
pentru Progresul și respectiv Tur- 
ceanii și Loghirt.

Ultimele rezultate: Recolta Sebeș 
Alba—Locomotiva Cluj 3—0 (0—0, 
1—0, 2-dV Au înscris Petooșan, 
Beșot șî Munfeanu. Voința Miercu
rea Ciuc — Locomotiva TAROM 
București 20- -2 II—2, 8—0,8—0). 
Au marcat: G. Szabo (2), Nagy 
(3), Andrei 15), I. Szabo (6). 

Kolomar 12), Csoba și Zeri>eș. res
pectiv Buda și Turceanu Progre
sul Rădăuți—Energia Tirnăveni
12— 1 13—0 2-1, 7—0). Au în
scris: Nichito-ii'c (4). Mtiris (2), 
Ciubotnru HI. Tomovici 12} res
pectiv Szigetti.

S. Sontag — corespondent

Nu. se poate spune că hocheiul pe iarbă nu este un sport spectacu
los. lată o fază de poartă care ilustrează ajirmafia noastră. Proțap 
goniști; echipele Progresul F. B. și FI. roșie MJ.U.

pele bucureștene și să-și însușeas
că diferite elemente pozitive din 
jocul buctireștenilor.

In ceea ce privește .zonele, pro
punem' următoarea împărțire: 
Zona l-a: Arad, Oradea și Tim,- 
șoara. Zona ll-a: Cluj. Sighișoa
ra, Aliercurea Ciuc și Gheorghienî. 
Zona IlI-a: București. Ploești și 
Orașul Stalin. Zona IV-a: " 
rești, Oltenița și Craiova. 
V-a: Iași și Suceava.

Presupunînd că nu toate 
title sau orașele enumerate 
sus ar avea echipe, fa data înce
perii competiției împărțirea pe zo
ne s-ar puiea face și în felul ur
mător : Zona l-a: Arad. Craiova, 
Oradea, Timișoara. Zona H-at 
Cluj, Sighișoara. Miercurea Ciuc, 
Gheorghienî. Zona III-a: Bucu
rești, Oltenița, Ploești și Iași.

Natural că această împărțire 
presupune că fiecare zonă ar a- 
vea pînă la 7—8 echipe ceea ce 
ar pretinde un termen mai lung

Bucu- 
Zona

rezu
mai

fos 
dr

Deo-

ACTIVITATEA 
LOTULUI DE 

TINERET LA
BASCHET
De curînd a 

I format lotul
uneret la baschet, cu scopui de a 
promova șt asigura o pregătire 
metodica a elementelor tinere ta
lentate din întreaga țară, 
camdată. lotul este format efec
tiv din tineri din Capitală, care 
se antrenează de două ori pe săp- 
tămînă sub îndrumarea antreno
rilor Corneliu Riegler și Aurel 
Predescu și sub supravegherea me
dicului Popescu-Herasca. Lotul 
actual va fi completat cu jucători 
din restul țării, care peste puțină 
vreme vor fi chemați și ei în Ca
pitală, pentru a participa la an
trenamente. Pregătirile trebuie să 
aducă selecționata în maximum de 
formă în luna august, cînd va juca 
în Capitală cu echipa „Tsien-Tsin" 
din R. P. Chineză. De asemenea, 
în caz că va fi perfectat meciul 
cu Turcia din luna martie, oas
peții vor juca și cu echipa de ti
neret. Lotul de tineret va fi folo
sit și ca partener de antrenament 
pentru lotul de baschet al R P R , 
iar periodic își va verifica stadiul 
de pregătire jucînd cu echipele de 
categoria A.

In prezent, lotul este alcătuit 
din: Pruncu. Ne-jeiea Burada. 
Ianculescu, Nosievici, Ghentz. Bor- 
cescu, R. Popovid, Paraschivtscu, 
Barau, Cimpiași, Popper, Iordă- 
chescu, N. Popescu și J. Ionescu, 
toți din Capitală. Din provincie, 
deocamdată, sîrrt în vederile selec
ționerilor următorii: Radu (Cluj), 
Agaoescu (Iasi), L. Toth și Mit- 
telman (Tg. Mures). Dumitrescu, 
Chioreanu (Orașul Stalin).

Componenta lotului de tineret va 
suferi modificări în funcție de gra
dul de dezvoltare a componenți- 
lor și bineînțeles, de valoarea e- 
lementelor tinere care se vor im
pune între timp.

PATINAJ ARTISTIC LA ORAȘUL
STALIN

Orașul Stalin 1 (prin telefon). 
Peste 800 de spectatori au populat 
două seri la rînd tribunele pati
noarului Flamura Roșie, de la 
poalele Tîmpei, care a găzduit 
faza pe regiune a campionatului 
de patinaj artistic. Organizarea a 
fost bună, de asemenea și gheața’ 
s-a prezentat în bune condifitmi. 
îmbucurătoare este particioarea la 
categoria neclasificați a 15 tineri 
sportivi, dintre cars Bernt B&nk-

ar reuni la start 
cinci zone), echi- 
primul loc în fie- 
patru echipe (în 
zone), meciurile

pentru desfășurarea jocurilor pe 
etape. Numărul echipelor din fie
care oraș sau regiune ar urma să 
fie stabilit mai tîrziu.

Tumeut final 
(tn cazul celor 
pele clasate pe 
care .zonă, sau 
cazul*ceior trei 
disputîndu-se după sistemul tur, 
pentru locul IV urmînd să fie fi
xat un baraj între echipele clasate 
pe locul doi în fiecare zonă.

In ceea ce privește concursul re
publican rezervat echipelor femi
nine, Comisia Centrală a hotărît 
Ca sa aibă loc o etapă de califi- ' 
care, echipele urmind să susțină 
jocuri eliminatorii. Etapa finală va 
reuni 4 echipe care își vor disputa 
întîietatea după sistemul tur-retur- 
Jocurile din cadrul turului urmea
ză să se desfășoare la Cluj. iar 
cele ale returului la Gheorghienî.

V. BENKOVSKY

hes. Caro! Herdel, Despina Bucur 
și Imgrid Schiel au dovedit reale 
aptitudini. In schimb, situația la 
probele de avansați este de-a drep
tul alarmantă: s-a prezenta: die 
un singur concurent, atît la băieți 
cît ți Ia fete. Raioanele Mediaș și 
Sibiu nu și-au trimis nici un re
prezentant Iată rezultatele tehnice: 
Categoria neclas.jicați. Băieți 1. 
Bernt Bomkhes (Energia St. R. 
Orașul Stalin) 81.78 p. 2. Iuliu 
Bogdan (Recoita O SL) 73.90 p. 
3. Carol Herdel (Recoita O. St.) 
73.04 p. Fete. 1. Despina Bucur 
(Recoita O. SL) 72,27 p. 2. Im- 
prid S-'h:el 69.74 p. 3. luliaraa 
Constan:inescu (Recolta O. St.) 
64.83 p. Categoria avansați. Bă
ieți. 1. Bernt Feuchert (Energia 
St R. O. St.) 147,27 p. Fete. 1. 
Trude Kcnnert (Energ. St. R. O. 
St.) 130,7 p. Perechi: 1. Wenchert- 
Konnert (Energia St R. O. St.) 
110 p. (Traian Brenner, corespon
dent) .

IN CURIND CAMPIONATELE 
REPUBLICANE DE PATINAJ 

ARTISTIC
Intre 9 și 13 februarie se vor des

fășura la București pe patinoarul 
de Ia centrul de antrenament Nr. 
2 (fost Doherty) campionatele re
publicane de patinaj artistic. La

au Început campionatele 
DE PATINAJ VITEZĂ

LACUL ROȘU 1 (prin telefon 
de la trimisul nostru). De cîteva 
zi!6 locuitorii acestei pitorești sta
țiuni de munte admiră siluetele 
zvelte ale patinatorilor de viteză, 
care alunecă vertiginos pe gheața 
de pe lacul Ciucaș. Ei ar aluneca 
și mai repede decît cum au făcut-o 
la antrenamente și chiar în între
cerile care au început ieri, dacă 
pista s-ar prezenta în condiții mai 
bune. In ciuda faptului că are o 
grosime de 75 cm., gheața se pre
zintă foarte prost, cu numeroase 
ondulafii și crăpături, ceea ce a 
împiedicat obținerea unor rezul
tate pe măsura pregătirii și va
lorii celor 81 de concurenți care 
au participat la întreceri.

Desfășurarea probelor din pri
ma zi a demonstrat posibilități

Jocul național-oină-a crescut
'■> din punct de

Țn anul 1956 jocul nostru națio
nal oină a înregistrat un progres 
calitativ important, datorită în pri
mul rînd antrenorilor și instructo
rilor voluntari care s-au străduit 
să asigure sportivilor o pregătire 
metodică intensă. De asemenea și 
modificările aduse regulamentului 
jocului de oină au contribuit Ia 
dezvoltarea și dinamizarea acestu
ia, ducînd totodată și la crearea 
unor scheme tactice noi. Analizînd 
activitatea echipelor pe anul 1956, 
putem afirma că majoritatea s-au 
prezentat bine pregătite, atîț din 
punct de vedere tehnic cît și tac
tic. S-a putut constata o îmbună
tățire serioasă a sistemului de 
joc la echipele care au avut un 
contact mai strțns cu echipele care 
au antrenori. Nu putem afirma a- 
celași lucru despre alte echipe ca 
Recolta Curcani și Progresul Ba
la Mare care, deși au avut în 
componența lor elemente cu mari 
calități individuale nu au dat ran
damentul scontat, pentru că au 
fost lipsite de îndrumările unui 
tehnician.

Un lucru îmbucurător față de a- 
nii trecuți este acela că toate echi
pele participante la finalele celor 
trei competiții importante (Campio
natul R.P.R., Cupa R.P.R. și Spar- 
tachiada Tineretului) s-au prezen
tat pe teren la „bătaie” sau la 
..prindere” cu un sistem de joc 
mereu * * ——— "■ ■ —
levăm 
aduse 
grupei 
bieme 
prezent echipa de la „bătaie” își 
baza tactica pe 2—3 apărători și 
combinații de grupe, astăzi această 
tactică nu mai corespunde. ȘI iată 
de ce: ca o echipă de la „bâtaie” 
să poată face față cu succes unei 
echipe bine organizate la „prin
dere", trebuie să aibă ta compo
nența ei cel puțin 5—6 apărători 
care să creeze posibilități de trecut 
prin culoare, pentru coechipierii a 
căror apărare este mai vulnerabilă.

îmbunătățit Trebuie să re- 
eă tot datorită modificărilor 

regulamentului și anume 
de joc, s-ati creat noi pra

de tactică. Dacă pînă în

întreceri vor par- 
■•(Ș® t*°'Pa campionii 
MM regiunilor Clăi. 

Stalin. Autonomă 
■I Maghiară și ai o- 

rașului Bucuești.

PENTRU PATINATORII 
DIN CAPITALA

Mîine se redeschide pentru public 
patinoarul de la Centrul de antre
nament Nr. 2 (fost Doherty). A- 
matorii de patinaj au acces zilnic 
între orele 8—13 și 15—19. Prețul 
de intrare 2 lei.

ALPINIADA DE IARNA A 
CARPAȚILOR

După cum se știe, între. 20 fe
bruarie și 5 martie, în masivul Re
tezat se va desfășura Alpiniada de 
iarnă a Carpaților. Tragerea la 
sorți a echipelor participante va 
avea ioc la 5 februarie, ora 18, 
la sediul C.C.F.S./CM.

UN NOU CENTRU ȘCOLAR 
DE BOX

In capitală s-a deschis centrul 
școlar de box nr. 2, care funcțio
nează în fiecare dimineață între 
orele 9—11 în sala ICF (intrarea 
prin str. Maior Ene) sub condu
cerea antrenorului Alexandru 
Vladar.

Reamintim că tot la ICF .mai 
funcționează în fiecare di?5 a- 
miază un alt centru școlar de 
box, condus de antrenorul Mi
hail Fulea.

nebănuite de dezvoltare a acestui 
sport. Nenumârați tineri care au 
luat parte pentru prima oară la un 
concurs de talia acestuia, după 
numai un an de patinaj, au obți
nut rezultate mai mult decît pro
mițătoare. Astfel, Rodica Zoicaș 
(Progresul Cluj), Ovidiu Cosma 
(Dinamo Cluj), Magdalena Udrea 
(Recolta București) — cîștigători 
ai probelor în care au concurat, 
au demonstrat 
mai vii dispute 
tegoria juniori 
Ion Moldovan
Petre Tivadăra 
Ion Crăciun
Stalin), s-au comportat excepțio
nal.

o certă clasă. Cele 
au avut loc în ca-
15—16 ani, unde 
(Progresul Cluj), 

(Dinamo Cluj), 
(Dinamo Orașul

vedere tehnic
a devenit și maiJocul în grupă 

dificil deoarece „prinderea la mij
loc" paralizează funcționarea gru
pelor. Toate aceste probleme duc 
la ideea că jocul „grupelor fixe" 
cedează pasul jocului grupelor mo
bile (formate în funcție de desfășu
rarea jocului) sau jocului indivi
dual, care presupune o mare liber
tate de acțiune a jucătorilor. A- 
ceastă tendință în ceea ce privește 
jocul în grupă s-a observat mai 
accentuat la cele două echipe frun
tașe Știința București și Dinamo 
București. In timp ce jocul Științei 
,,la bătaie" s-a bazat pe grupele 
mobile și combinări de grupe, echi
pa Dinamo și-a axat jocul pe o li
bertate de acțiune acordată jucă
torilor, combinată cu utilizarea la 
maximum a bătăilor lungi sau în
alte. Primul sistem presupune o 
acțiune mai rigidă a cărei aplicare 
cere un proces îndelungat de in
struire și un mai mare spirit de 
colaborare în echipă, în timp ce 
sistemul aplicat de Dinamo cere o 
mai mare mobilitate și o mai mare 
încredere în calitățile individuale 
ale jucătorilor. Majoritatea echipe
lor au adoptat primul sistem de 
joc și aceasta datorită faptului că 
el a constituit o trecere mai ușoa
ră de Ia vechea formulă a grupei, 
la -noua formulă.

Posibilitatea pentru echipa de la 
„bătaie" de a obține mai multe 
puncte suplimentare din bătaia 
mingii cu bastonul a ridicat de 
asemenea pentru echipa de la prin
dere noi probleme tactice. Rotai 
fundașului a devenit mai impor
tant. El are de supravegheat un 

cîmp mai mare și, din această cau
ză, organizarea apărării spațiului 
dintre linia de trei pătrimi și fund, 
precum și a zonei de fund a con
stituit o preocupare de primă im
portanță pentru tehnicieni. Ceea ce 
este și mai important e faptul că 
echipele și-au îndreptat atenția și 
spre însușirea elementelor tactice 
care pînă acum erau neglijate. In 
această direcție trebuie evidențiate 
echipele Știința București, Știința 
Iași, Dinamo București, Locomo

tiva Sibiu, echipe care au avut o 
comportare bună întrucît au dis
pus de un lot constant de jucă
tori și pregătiți în prealabili pen
tru competiții. S-a văzut că acei 
antrenori și conducători 
lective care 
îndrumările 
întregească 
țea jocului 
putem trece 
alt fapt îmbucurător și anume a- 
cela că jucătorii de oină cunosc 
bine regulamentul de joc și în a- 
ceastă direcție putem 
pe următorii: Viorel 
lancti. N. Cristache, G. Dumitres
cu (Știința București), Ciobanu, 
Tașcu, I. Voicu, P. Sulea (Dina
mo București), V. Gurinov, 
Calapod și V. Papuc 
Iași), Al. Gheorghe și 
(Recolta Curcani).

Mai rămîne totuși o 
pentru viitor și anume 
a organiza cît mai multe compe
tiții de oină și în special în me
diul sătesc.

ALEXANDRU RAFA1LESCU 
antrenor de oină

de co- 
au pus în aplicare 

primite au reușit să 
intr-adevăr frumuse- 
nostru national. Nu 
cu vederea peste un

evidenția 
Bălin, C.

D.
(Știința 
Gruianu

problemă 
aceea de

N. OLARU

REZULTATE TEHNICE: FETE 
14 ANI: 100 m. și 300 m. Rodica 
Zoicas (Progresul Cluj); BĂIEȚI 
14 AN1: 300 m. și 1.000 m. O- 
vidiu Cosma (Dinamo Cluj); JU-' 
NIOARE 15—16 ANI : 300 m și
1.000 m. Maria Mihatcz (Recolta 
M. Ciuc) ; JUNIORI 15—16 ANI: 
500 m. Io.t Moldovan (Progresul 
Cluj), 1.500 m Petre Tivadaru 
(Dinamo Cluj) ; JUNIOARE 17— 
18 ANI : 500 m. Magdalena Udrea 
(Recolta București) — campioană 
R.P.R. — 62,2; 1.500 m. Magda
lena Udrea (Recolta București) 
— campioană R.P.R. — 3:23,5.

Titlul de campion al R.P.R. se 
acordă numai la categoriile ju
niori și junioare 17—18 ani, se
niori și senioare.

RENATO ILIESCU



EXPLICAȚIILE SLABEI COMPORTĂRI A CICLIȘTILOR ROMINl 
IN TURUL EGIPTULUI

Tntîlnirea tovarășului
Gh. Gheorghiu-Dej cu alegătorii

Un aspect înaintea plecării în etapa El Ghizeh-Tahrir

Telegramele agențiilor de presă 
străine, privind desfășurarea celei 
de a IV-a ediții a „Turului ciclist 
al Egiptului", au fost mult prea 
sărace în date și cifre, și, bineîn
țeles, nu au putut satisface intere
sul legitim al iubitorilor sportului 
cu pedale din tara noastră. A fost, 
deci, firească nerăbdarea cu care 
ara așteptat înapoierea delegației 
noastre din Egipt

Astfel, îndată după sosire, ne-am 
adresat conducătorului delegației, 
tov. Ion Balaș, vice președinte al 
C.C.F.S./C.M. pentru a culege amă
nunte asupra inexnîicabitei (pen
tru noi. cei din țară) comportări 
a formației noastre pe a dcua parte 
a cursei.

— „Organizarea „Turului Egip
tului' — ne-a spus tov. I .Balaș — 
în condi'iunile actuale, a căpătat 
o semnificație deosebită. După 
cum remarcau conducătorii altor 
delegați', care participaseră ți la 
edițiile anterioare, anul acesta in 
ciuda greutăților inerente situației 
din Egipt, organizarea a fost mult 
mai reușită decit in ceilalți ani. 
Pentru toate acestea, federația e- 
gipteană de ciclism merită cu pri
sosință laude. Caravana ciclistă a 
fost intimpinată pe întreg traseul 
de o mulțime imensă și entuziastă 
care a făcut o caldă manifestație 
de simpatie tuturor reprezentanților 
națiunilor participante ia acest 
concurs. In plus, contactul direct 
dintre membrii diferitelor delegați* 
a contribuit realmente la cimen
tarea legăturilor de prietenie dintre 
sportivii prezenti la competiții".

— „Am fost surprinși de „căde
rea" echipei romîne în a doua par
te a cursei. In legătură cu aceasta, 
am vrea să știm ce s-a întîmplat?

— „Cîteva defecțiuni materiale, 
frecvente în întrecerile cicliste, la 
care s-au adăugat apoi evidente de

RENAȘTE SPORTUL MAGHIAR
După evenimentele din octom

brie, sportul ungar șl-a reluat ac
tivitatea la începutul lunii decem
brie. De atunci, șl în special în 
ultimele săptămîni, la Budapesta 
și in întreaga Ungarie activitatea 
sportivă și-a reluat cursul normal. 
Echipele de fotbal susțin săptămî- 
nal nenumărate jocuri amicale, 
pregătindu-se pentru viitorul cam
pionat sau pentru turneele pe care 
le vor susține tn străinătate. In 
ciuda gerului și a zăpezii, aceste 
partide sînt urmărite cu deosebit 
interes de mii de spectatori. De 
un succes remarcabil se bucură 
tntilnirile de box, hochei, patinaj 
artistic, schi, volei, handbal in 
sală, etc. la care participă nume
roși concurenți, iar la unele com
petiții cum ar fi ,£ur.a de iarnă" 
ta baschet și handbal in sală s-au 
înscris peste 100 echipe. Pe scurt, 
întreaga activitate sportivă din Un
garia a fost reluată.

DESPRE REORGANIZAREA 
SPORTULUI MAGHIAR

In atenția generală se situează, 
firește, reorganizarea mișcării de 
cultură fizică și sport din R. P. 
Ungară. Menționez că această re
organizare este independentă de 
evenimentele de tristă amintire 
care au avut loc în octombrie. Fă
ră îndoială că fostul lor suprem 
at mișcării sportive din Ungaria 
—O.T.S.B.— a obținut multe suc
cese în ce privește dezvoltarea șt 
alirma'ea sportului maghiar din 
ultimii am. Dar in același timp 
acest lor a comis numeroase gre
șeli, printre care amintim: munca 

ficiențe în ceea ce privește coeziu
nea între echipierii noștri, o greșită 
orientare tactică, individuală ți 
colectivă (tocmai în momentele ho
tărî toare) și, in sfîrșit ușurința 
cu care au demobilizat după pri
mele obstacole, iată, iu mare, ele
mentele care au determinat „inex
plicabila" cădere. Tn această pri
vință explicații mai ample puteți 
obține cercetînd însemnările antre
norilor. Unul dintre aspectele ne
gative pe care le-ara seri sat în 
comportarea cicliștilor noștri îl 
constituie însă și manifestările de 
un individualism exagerat adeseori, 
în opoziție cu interesul colectiv, de 
echipă, împiedicînd munca antre
norilor. Acest aspect se manifestă 
îndeosebi la cicliștii cu vechi state 
de serviri care devin, de multe ori, 
refractari chiar la indicațiile ele
mentare dar deosebit de importan
te pentru comportarea lor (exemplu 
C. Dumitrescu refuză să facă în
călzire înaintea cursei). Sortesc 
că mai este de rezolvat și o altă 
problemă: aceea a antrenorilor. 
Formula cu doi antrenori nu este 
cazul să mai fie experimentată. 
Responsabilitatea conducerii tehni
ce trebuie să revină unui singur 
antrenor. Si iată de ce. Voi da un 
singur exemplu. La Cairo, in ziua 
de odihnă, antrenorul N. Voicu a 
propus să se facă un rula) ușor. 
Celălalt antrenor. Gociman, s-a 
opus, fiind de părerea cicliștilor: 
repaus complet. La plecarea In e- 
tapa următoare, greutatea cu care 
au făcut față alergătorii noștri rit
mului ridicat al cursei mi-a dove

dit că N. Voicu avusese dreptate...'
Pentru completarea informațiilor 

asupra comportării reprezentativei 
noastre în „Turui Egiptului" am 
stat de vorbă și cu antrenorul Ni- 
colae Voicu, cerîndu-i să facă o 
descriere succintă a etapelor a 
Vil-a și a VlII-a care au stîrnit 

birocratică și dictatorială a unor 
conducători, lipsa de încredere ma
nifestată față de tuta specialiști, 
antrenori, instructori voluntari din 
comisiile centrale, lipsa de preocu
pare pentru educația sportivilor 
fapt care a contribuit la creșterea 
manifestărilor vedetiste ale unor 
sportivi fruntași.

Opinia publică maghiară a fost 
pe deplin de acord cu măsura lua
tă de guvernul revoluționar munci- 
toresc-țărănesc, ca in locul fostu
lui O.T.S.B. să ia ființă în cadrul 
Ministerului Culturii o federație

pentru cultură fizică și sport. Gu
vernul maghiar a însărcinai pe 
Hegyi Gyula cu întreaga muncă 
pentru reorganizarea sportului un
gar. In noua federație ungară de 
sport și-au găsit 'oc oameni pri- 
cepuți care vor asigura propășirea 
mișcării sportive din R. P. Ungară. 
In urma reorganizării acestui for, 
federațiile de special tate au că
pătat depline puteri in ceea ce 
privește dirijarea întregii activi
tăți în ramura sportivă respectivă.

CE E NOU IN FOTBAL?
Dintre toate federațiile recent în

ființate, munca cea mai dificilă și 
în același timp activitatea cea mai 
bogată o are federația ungară de 

atîtea și atîtea semne de întrebare.
— „Am ajuns la Cairo mai bine 

decît speram: de 5 etape formația 
romînă conducea în clasamentul 
general pe echipe, iar individual a- 
lergătorii noștri _ se aflau toți în 
primele 15 locuri, situație pe care 
nu o avea nici una din celelalte 
formații. Se pornește în etapa a 
VH-a pe un vînt potrivnic, deosebit 
de tare. Cicliștii noștri sînt puțin 
contractați. După primii kilometri, 
din pluton se desprind Nencio 
Hristov (R.P.B.) și H. Tueller 
(R.D.G.) Nesezîsînd pericolul ace
stei „evadări", alergătorii romini 
continuă să ruleze în mijlociii plu
tonului, pe poziții diferite, fără * 
încerca să aniinleze acțiunea celor 
doi printr-o „morișcă" bine orga
nizată. Ar fi fost simplu de rezol
vat această situație dacă echipa 
noastră s-ar fi instalat în fruntea 
plutonului și fiecare alergător ar 
fi „tras* cu maximum de viteză 
cîte 200 m. (ceea ce însemna că 
fiecăruia i-ar fi venit rindul să ia 
vmtul în piept la cîte 800 m.) de
sigur că cei doi „fugari" ar. ti ce
dat Hristov și Tueller treceau pe 
rînd la conducere după cite 200 m. 
Ca atare „evadații" nu aveau șanse 
să reziste luptei inegale: 5 contra
2. Dar rominii na au înțeles să pro
cedeze după cam am arătat și Hri
stov și Tueller nu au mai fost 
prinși".

—De ce nu ați intervenit pen
tru a schimba situația ?

—„Ne-a fost imposibil. Distanța 
intre fugari și pluton s-a menți
nut pînă la km. 90, de numai 2-3 
sute de metri și dea, datorită dis
ciplinei obligatorii m caravană, 
care nu ne permitea să ieșim din 
coloană pentru a devansa plutonul, 
nu ara putut interveni. Apoi, pe a 
dona parte a etapei Poreceanu a 
căzut destul de grav, Șandru—și 
imediat după el Șelaru — au spart, 
iar în pluton nu au rămas decit 
Dumitrescu și Tudose. In această 
situație am pierdut multe minute 
și „căderea* a fost inevitabilă. A 
doua zi, o fisură îngrijorătoare in 
formația rommâ: o demoralizare 
pe care zadarnic am încercat s-o 
înlăturăm. In pios, în această eta
pă (a Vlll-a) Dumitrescu, care 
era într-un mie grup de „evadați" 
a spart tocmai cind mașina noastră 
(fa fel cu întreaga caravană)fusese 
reținută de o barieră. Enervat că 
nu t s-a dat roată de schimb Du
mitrescu a renunțat să mai lupte. 
Apoi, în plutonul care urmărea pe 
fugari numai Șandru a rezistat 
pînă ia capăt. Ceilalți, pedalind, 
fără însuflețire, s-au pierdut pe 
rînd, sosind cu multe minute în- 
tîrziere. Această scădere a pus 
problema dacă pregătirea noastră 
a fost sau nu corespunzătoare. So
cotesc că noi ne-am pregătit sufi
cient față de condițiile atmosferice, 
iar dacă vremea ne-ar fi permis 
am fi putut acumula o pregătire 
mai bună și, fără îndoială, și re
zultatele ar fi fost altele".

I. N.

fotbal. Ea nu are de rezolvat nu
mai probleme de ordin intern ci 
șl unele de natură externă, mai a- 
les în ce privește fotbaliștii ma
ghiari aflați peste hotare. Cititorii 
romini știu desigur că la sfirșitul 
anului trecut mai multe echipe ma
ghiare au susținut turnee peste 
hotare. După expirarea acestor 
turnee, toate echipele ca excepția 
tul Honved, s-au reîntors în patrie. 
Echipa Honved a fost invitată in 
America de Sud. Federația un
gară nu s-a împotrivit acestei 
invitații ci a sfătuit jucătorii să 

se reîntoarcă în țară și să susțină 
turneul la o dată ulterioară. A- 
ceasta, pentru că jucătorii erau 
desigur obosiți, în urma numeroa
selor jocuri susținute. O odihnă ar 
fi fost bine venită.

Cu toate acestea, sub influența 
unor jucători mai vîrstnici de la 
Honved și a conducătorului admi
nistrativ al echipei. Emil Oster- 
reicher, echipa nu a ascultat sfa
tul federației, plecînd in turneu în 
America de Sud. La această „a- 
centură" s-au alăturat șt unii ju
cători de la M.T.K. care nu s-au 
reîntors in patrie (Sandor st Szot- 
nok), precum și Sztisza de 'a Do- 
zsa). Față de această situație, fede

(Urmare din pag. I)

realiza, fiindcă tot ce spune par
tidul se realizează și în practică.

Partidul nu ne promite marea cu 
sarea, el ne arată deschis care sînt 
greutățile și lipsurile, dar ne și în
vață ce avem de făcut ca să le 
biruim .

A vorbit apoi profesorul Adam 
Căliman. directorul școlii nr. 175 
din raionul „Grivița Roșie".

Pentru mine și cadrele noastre 
didactice — a spus vorbitorul — 
este o mîndrie să învățăm și să 
educăm copiii muncitorilor celeriști.

Ca profesor și conducător de 
școală simt o adîncă mîndrie că la 
baza succeselor obținute de poporul 
nostru stă ea o mărturie și munca 
învățătorilor și profesorilor.

Pentru aceasta cadrele didactice 
se vor prezenta cu încredere în 
ziua de 3 februarie pentru a-și da 
votul lor celor mai dragi fii ai po
porului nostru, candidaților Fron
tului Democrației Populare.

Ioana Munteanu este o tînără și 
harnică muncitoare de la întreprin
derea „Textila Grivița".

Alături de milioane de femei din 
patria noastră, a spus ea la adu
nare, eu ca muncitoare la Textila 
Grivița și cetățeancă în circum
scripția electorală Grivița Roșie 
primesc marea sărbătoare a ale
gerilor pentru Marea Adunare 
Națională cu eforturi sporite pen- 
tiu îndeplinirea și depășirea pla
nului de producție.

La adunare a vorbit și inginerul 
Teodor Baltag, de la Complexul 
C.F.R. „Grivița Roșie*, care a 
spus ;

Clasa noastră muncitoare a reu
șit astăzi să-și crească propriu săi 

fii în spiritul muncii socialiste, în 
spiritul creator al muncii. Astăzi 
tinerii ingineri sînt fii de munci
tori, ei luptă și muncesc alături 
de frații și părinții lor pentru un 
trai tot mai bun, pentru fericirea și 
bunăstarea poporului, pentru pace.

Tînărul muncitor ceferist Petre 
Răducanu, care își va exercita 
pentru prima oară dreptul de vot. 
luînd cuvintul a spus :

Nu am crnoscut vremurile care

Tal și Nejmetdinov atacă...
Arătam In cronica noastră trecută 

excelenta performanță a stucentu- 
lui MIHAIL TAL care încă de la 
startul campionatului de șah al
U. R.S.S. a pus pe gînduri pe marii 
maeștri prin forța excepțională cu 
care a condus partidele. Astăzi sis
tem în măsură să oferim cititorilor 
noștri una din realizările Iui Tal, în- 
tîlnlrea din runda a Ii-a, în care l-a 
învins pe TAIMANOV campionul
V. R.S.S.
Alb: TAIMANOV

Negru: TAL

L C4 C«, L~CC3 ei, 3. (14 NM, 4. 
<j, es, s. Ndj »-». «. cn as, i. »-s 
Cct, a. a3 ed: 3. ab: des «. be: Del, 
U. De2 Ndl, 12. e< de: 13. N:e4 C:e4,

rația ungară nu a mai încuviințat 
turneul echipei maghiare în Bra
zilia. inlerzicind totodată ca echi
pa să jelosească denumirea de 
Honved.

Se pare insă că jucătorii ișl dau 
seama acum de greșeala sâvirșită. 
Soțiile multor jucători s-au reîn
tors recent la Budapesta și au de
clarat că majoritatea jucătorilor de 
la Honved se vor întoarce în luna 
martie în patrie.

întreaga muncă a federației ma
ghiare de fotbal este dusă de 22 
membri. In ultima ședință a fede
rației s-a hotărî} ca activitatea 
contpefvtonală să înceapă in pri
măvara acestui an prin desfășurarea 
unui campionat de primăvară 
cu un singur tur, la care 
vor participa cele 12 echipe din 
campionatul maghiar de anul tre
cut. Campionatul de primăvară va 
începe la 17 martie și va lua sfir- 
șit la 30 iunie. Campionatul ca
tegoriei a doua va continua în pri
măvara acestui an, iar primele cla
sate vor promova, in categoria l-a. 
Campionatul oficial a! R. P. Un
gare 1957—58 va începe la toamnă, 
după sistemul — turul toamna, 
returul primăvara. O altă hotărîre 
a federației este aceea că ea nu 
va da deslegare nici unuia din 
jucătorii aflati în străinătate.

Desigur, despre noua activitate 
sportivă din Ungaria se pot spune 
multe lucruri. Despre acestea însă, 
vă voi ser e în alte scrisori.

«*!”*£PT ZOLTAN
Budapesta, ianuarie 1957 

au trecut, timpuri grele pentru 
tineri ca mine cit și pentru în
tregul popor muncitor. Cum erau 
alegerile în trecut mi-au povestit 
și mie cei mai vîrstnici și părin
ții mei, le-am citit în cărți.

Dar trecutul acela de altădată 
a trecut, a rămas doar ca un vis 
urît pentru tinerii care vom vota 
pentru prima dată.

Dar pentru toate lucrurile mă
rețe șî frumoase, care s-au făcut 
în anii democrației populare, pen
tru viitorul nostru fericit și lumi
nos, pentru viața noastră tine
rească, pentru grija și dragostea 
ce ne-o poartă nouă zi de zi par
tidul și guvernul nostru, pentru 
prietenia cu Uniunea Sovietică, 
pentru pace și prietenie între po
poare, in ziua de 3 februarie voi da 
primul meu vot din toată inima, 
cu toată încrederea, candidatului 
Frontului Democrației Populare.

Președintele sfatului popular al 
raionului „Grivița Roșie", Ion 
Zamfir, a înfățișat apoi cetățeni
lor cîteva din principalele reali
zări care s-au obținut în cuprin
sul raionului.

Cuvintelor înflăcărate ale vor
bitorilor le răspund prin aplauze 
și ovații miile de cetățeni din 
sală, care își manifestă simță
mintele de dragoste și atașament 
față de partid și guvern, hotă- 
rirea de a munci cu abnegație 
pentru construirea socialismului 
în patria noastră.

Urcă apoi la tribună tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Aduna
rea de mii de oameni ovațio
nează pentru Partidul Muncito
resc Romîn, stegarul neînfricat 
al luptei poporului nostru pentru 
viitorul luminos ce și-l făurește.

Cuvîntarea, care îmbrățișează 
problemele fundamentale ale po
litică interne și externe a sta
tului nostru, este primită cu pu
ternic entuziasm. înflăcărată ma
nifestație a cetățenilor ilustrează 
hotărîrea lor de a asigura vic
toria Frontului Democrației Popu
lare în alegerile de la 3 fe-' 
bruarie. (Anerpres)

TAL

14. D:e4 «, 13. Tdl Tfdt, ÎS. Neî eS, 
VI. MJ+ Rh8, 18. Dd6? De».

TAIMANOV

In această poziție TaImaNov a 
Jucat inexact 13. b5? permițind ad
versarului său „să contreze- în mod 
fulgerător: 13„. Nh3, 20. Da3 T:dl->-, 
21. T:dl Dg4! cu o amenințare de 
mat împotriva căreia nu există apă
rare suficientă. 22. CeL Tristă so
luție Se putea de altfel ceda fără 
regret în această poziție. 22... B:d., 

®:el+ M. Rg2 Cd4î Un sa
crificiu de piesă care dă negrului 
o poziție ușor cîștlgată. A mai ur
mat: 23. ed: eg: 24. Nf4 De<+, 27. 
RZ3 b5. 23. Dd6 Rh?, 2S. Ddl Te8, 
ta. b4 Dgs+, 31 Rf3 Tei Si albul ce- 
dează.

Ia prima rundă debutantul in fi
nală GURGHENIDZE a „încrucișat 
armele** cu RA$ID NEJMETDINOV 
un reputat maestru al combinației. 
Spectatorii bucureșteni își mal amin
tesc desigur splendidele partide pe 
care șahlstul sovietic le-a jucat In 
turneu] internațional sâzduit ce Ca
pitala tării noastre

GURGHENIDZE nu s-a arătat ti
morat de faima adversarului său, a 
Jucat îndrăzneț deschiderea sacrifi- 
cînd chiar și o calitate. Dar, lăsînd 
adversarului său perechea de nebuni 
<o armă grozavă în mina iul NE.’- 
METDINOV) i-a dat posibilitatea să

GT’RGHENIDZE

După o lungă gindire NEJMET
DINOV a Jucat în poziția cin dia
gramă 24— T:f2! oferind un sacri
ficiu aproape paradoxal. Ce căi de 
apărare stau la îndemîna albului? 
La mutarea „naturală” 25 D:f2 ne
grul pregătise o nouă lovitură ce trăs
net: 25... Tf3? 26. Del Tfl+!î 27 D:fl 
Ne3 + . 28. Df2 D:g3 + cu distrugere. 
Simnira alternativă, pe care Gurghe- 
rdze a ales-o, a fost ?5 R:f2 
Oh?-»* 26 Rel D:g3-» 27. Rd2 D:e5»

| 28. Cd5 Dg5+ și albul se recunoaște
învins.



HEPREZENTATIVA DE HOCHEI PE GHEAȚĂ 
a orașului București a plecat la Sofia o

In preajma Ccnferințet de Ia Gauting

CUPĂ A EUROPEI”
Ieri la amiază a părăsit Capitala, plecînd cu avionul la Sofia, 

echipa reprezentativă de hochei pe gheată a orașului București. 
După cele trei jocuri pe care le va disputa în Capitala R. P. Bul
garia, hocheiștii romîni se vor deplasa la Belgrad unde i așteaptă 
un turneu mult mai dificil, în compania unor puternice echipe se
lecționate : „CUPA ORAȘELOR". Antrenorii noștri s-au fixat asupra 
următoarei echipe care va reprezenta culorile orașului București în 
aceste întreceri internaționale: Lako, Stafie — portari, Czaka I, 
Torok II, Ionescu, fneze III — fun dași.Ferenczi. Torok I, Takacs I, 
Peter, Nagy, Zografi, Biro, Lorincz. Takacs II, Kozan If — înaintași. 
Echipa este însoțită de Adalbert Kovaci antrenor și I- Lupu, arbitru.

înainte de plecare am stat de vorbă cu Adalbert Nagy,căpitanul 
echipei Știința Cluj, unul din cei mai buni și mai populari jucători 
ai turneului fina! de la Bucureșli In legătură cu viitoarele 
treceri internaționale el ne-a declarat următoarele: „Din 1953 fac 
parte cu regularitate din lotul republican. Totdeauna am fost de 
părere că hocheiul nostru poate progresa dacă vom susține cit mai 
multe jocuri internaționale. De aceea, sint convins că și de această 
dată ne vom îmbogăți cunoștin'ele tehn:ce și tactice in partidele pe 
care le vom disputa în capitalele Bulgariei și Iugoslaviei. Din păcate, 
pe viitorii noștri adversari nu-i cunoaștem decit din auzite. Dacă 
vom munci însă serios și vom lupta așa cum a luptat și echipa 
noastră — Știința Cluj — în campionatul republican, inșpirindu-ne 
din elanul și combativitatea ei, vom obține rezultate satisfăcătoare.

■ .......................... " ’ ” ’—’ că
cu

în-

Știm că avem în față o răspundere mare. Dar, puteți fi siguri 
plecăm cu dorința de a învinge și. în orice caz, de a reprezenta 
cinste hocheiul romînesc peste hotare-*.

SOFIA 1 (prin telefon). ★
Programul complet al întâlnirilor dintre hocheiștii romhti________ ___________ ___ . . Și 

bulgari este următorul: duminică 3 februarie ora 10. luni 4 februa
rie ora 18 și miercuri 6 februarie după-amiază (ora n-a fost încă 
stabilită). Intîlnirile se vor desfășura pe micul stadion aflat în ve
cinătatea stadionului centrai „Vasil Levski“, acolo unde s-au des
fășurat și jocurile de baschet din cadrul competiției „Marele Premiu 
al Orașului Sofia".__________________________ . „ ..

Selecționata orașului Sofia va fi formată din jucătorii echipe
lor Cerveno Zname și Akademik. .

Partida de duminică este a treia întrecere internaționala desfășu
rată la Sofia și prima în care se întîlnesc o selecționată bulgară și 
una romînă. Victoriile obținute de selecționata Sofiei în fața echipei 
iugoslave Steaua roșie (Belgrad) fac ca intîlnirile cu hoc.ieișln ro- 
mîni să fie așteptate cu un deosebit interes de publicul sportiv din 
S°fla TOMA HR ISTOV

C.C.A. joacă astăzi
ANKARA 1 (prin telefon). — 

Schipa de fotbal C.C.A. a sosit 
miercuri In capitala Turciei. Ea 
a făcut joi și vineri ușoare an
trenamente pe terenul unde va 
juca. Deși conducătorii delegației 
sportivilor romîni au cerut schim
barea datelor meciurilor de 
Ankara, organizatorii nu au 
tut satisface această dorință 
că C.C.A. va susține sîmbătă 
treilea meci al turneului, iar 
minică al patrulea. In primul

la 
;.u- 
așa

al 
du-

și mîine îa Ankara
meci de la Ankara C.C.A. va pri
mi replica selecționatei orașului, 
iar in al doilea își va disputa 
întîielatea cu selecționata arma
tei turce. Interesul pentru în- 
tilnirile fotbaliștilor romîni este 
inarc. Ziarele anticipează meciuri 
disputate și de calitate.

In jocul de azi. C C.A. va alinia 
următoarea formație: Dungu-Zavo- 
da II, Brînzei, Ivănescu-Bodo. Bo- 
ne-Cacoveanu, Zavoda I, Ozon, 
Georgescu, Tătaru,

Rtminia a treia țară din lume la caiac-canoe
Federația internațională de caiac 

ți canoe publică un clasament al 
celor mai bune țări în domeniul a- 
cestui sport în lumina rezultatelor 
obținute la Jocurile Olimpice de 
la Melbourne. Punctajul pentru pri
mele șase locuri este următorul; 
locul l 10 puncte, locul II 5 puncte, 
locul III 4 puncte, locul IV 3 
puncte etc. In baza acestui punctaj 
la sporturile nautice clasamentul 
pe națiuni ar fi următorul:

1. U.R.S.S„ 47 puncte 2. R.P. Un
gară 40 puncte, 3. R. P. ROMI NA 
35 puncte, 4. Germania 31 p., 5.

Sjedia 25 p., 6. Franța ti p., 7. 
Cehoslovacia 9 p., 8. Australia 8 
p„ 9. Danemarca 5 p., 10 Austria 5 
p„ 11. R. P. Polonă 4 p., 12. Fin
landa 3 p.

Secția sport a agenției de presă 
vest germane, publică cele mai 
bune reprezentative de țări la anu
mite discipline sporlive: box 
U.R.S.S., handbal Germania, canoe 
ROMINIA, atletică grea U.R.S.S., 
canotaj S.U.A., ciclism Italia, tir 
U.R.S.S., sporturi de iarnă Aus
tria etc.

,,

Propuneri noi pe marginea unor
Cu aproape opt 

luni în urmă, î 
elegantul hol a 
hotelului „Flora 
din Praga discu
tam cu secretarul 
general al Federa
ției Internaționale 
de baschet — U7f- 
liam Jones — asu
pra unui proiect 
mai vechi privind 
organizarea unei 
competiții de bas
chet de nivel eu
ropean, după prin
cipiul unui cam
pionat și al desfă
șurării partidelor 
in diferitele orașe- 
gazdă ale echipe
lor participante.

Secretarul gene
rat care participa 
alături de aîți con
ducători de dele
gații ia o recepție 
oferită de echipa 
noastră participan- 
ților 1» campiona
tele europene, apre
cia necesitatea ri
nei asemenea competiții.

„Baschetul are nevoie de 
ceva, spunea Wiliam Jones, și da
că veritabilele campionate europe
ne masculine nu poi fi încă orga
nizate pe asemenea baze, 
schimb orice competiție care 
îngloba reprezentativele naționale 
lnir-o întrecere de durată ar fi 
priviră favorabil de Federația noa
stră".

Mulți dintre cei de față (și îmi 
aduc aminte în special de repre
zentanții federațiilor franceză, ita
liană, cehoslovacă, bulgară, grea
că) au aprobat pe loc ideea și fie
care exemplifica ce ar însemna 
pentru echipa națională masculină 
a țării lui o întrecere afît de bo
gată ea program și atit de impor
tantă ca participare. Am plecat de 
la hotelul „Flora" — în seara a- 
ceea frumoasă de primăvară—con
vins că baschetul, acest sport ca
re concurează cu boxul pentru lo
cul doi în clasamentul popularită
ții pe plan european, se va îmbo
găți curînd cu o nouă și necesară 
mare competiție... Dar n-a fost ~- 
șa I

LA BASCHET
discuții mai vechi

Două meciuri internaționale * 
de tenis de masă

O nouă partidă internațională 
de tenis de masă are loc astăzi 
după-amiază în sala Floreasca. De 
data aceasta se întîlnesc separat 
echipele feminine și echipele mas
culine ale Republicii Populare Ro- 
mîne și Republicii Populare Chi
neze

Meciurile vor avea loc exact 
după același sistem ca și in campio
natul mondial: echipele feminine 
vor fi formate din două jucătoa-e 
'{Cupa Corbillon), iar cele mascu
line din 3 jucători (Cupa Swavth- 
iing). Acum cind sîntem la cîteva 
săptămîni înaintea campionatu.ui 
mondial sistemul de disputare ai 
acestor întîlniri este și mai in 
teresant și mai elocvent in ceea ce 
privește posibilitățile echipelor 
noastre și ale fiecărui jucător în 
parte.

Mai mult chiar, va putea fi ve
rificată temeinic capacitatea valo
rică și de luptă a rezervelor echi
pelor noastre naționale. Astfel, pen
tru intîlnirile de astăzi colectivul 
de antrenori a pus în discuție in
troducerea Măriei Golopența în 
echipa feminină.

Deosebit de interesant este fap
tul că aceste întîlniri internațio-

• .nci propunem ca în competiție 
să fie înscrise lie reprezentativele 
capitalelor europene și atunci com
petiții ar urma să poarte numele 
ie ,,Cupa orașelor” fie echipele 

campioane ale țărilor și atunci ea 
s-ar numi „Cupa Campioanelor”.

Acestea ne sînt propunerile. Le 
facem, convinși că marea majori
tate a federațiilor au privit favo
rabil organizarea unei asemenea 
competiții care — pe de o parte, 
asigură în mod automat un pro
gram internațional bogat și de în- 
naltă calitate — iar pe de alta, 
crează baschetului o mare popu
laritate. Cît despre partea mate
rială, de susținere a cheltuielilor 
ridicate de întreăga organizare a 
competiției credem că nimeni nu 
se îndoiește că afîta vreme cît un 
joc de baschet ca Franța—Uniu
nea Sovietică a atras un 
record de 
mare sală 
vreme cît 
complexul 
fost creată 
le număr al celor ce doresc să vi
nă Ia jocurile de baschet și că — 
în sfîrșit — atîta vreme cît sala 
noastră Floreasca se dovedește 
minusculă centru cei ce își fac 
o adevărată pasiune din a asista 
la un joc de baschet cu adevărat 
interesant, ei bine, atîta vreme cît 
astfel de succese de public există, 
o asemenea problemă nu se va pu
ne.

Rămîne doar ca acei ce se vor 
reuni la Gauting să treacă Ia fap
te I

număr 
spectatori în cea mai 
a Parisului, că atîta 

impozanta sală din 
Lujniki din Moscova a 
în special pentru mare-

reprezentative 
spectacu- 

din fotografia noastră. Oare nu 
spectatorii din cit mai multe orașe 
nostru continent să le voată ad

mira ?
se încheia cu regretul mărturisit 
față de tergiversarea organizării u- 
nei competiții de anvergură euro
peană cu caracter permanent...

Nici Congresul Federației Inter
naționale ținut la Melbourne, ora
șul Olimpiadei, n-a soluționat a- 
eeastă problemă esențială pentru 
activitatea internațională a bas
chetului european. Ceea ce ne fa
ce să credem că forul internați
onal — preocupat, probabil, mai 
ales de modificările structurale pe 
care Ie-a adus regulamentului —• 
a uitat o doleanță vitală a basche
tului din bătrînul continent...

Iată de ce credem că este cazul 
— îndemnați mai mult și de faptul 
că reprezentanții federațiilor eu
ropene se vor întîlni la- începutul 
lui martie la Gauting, lîngă Mțin- 
chen, tocmai pen*ru a discuta pro
blema intensificării relațiilor — să 
revenim asupra acestui proiect ră
mas după atîtea luni în stare de 
intenție: organizarea unei com
petiții de durată a celor mei bune 
echipe masculine de baschet din 
Europa.

Propunerile noastre: sîntem 
pentru organizarea tmei „Cupe a 
Europei" la baschet, deschis ’ re
prezentativelor din întreaga Euro
pă. Jocurile să se dispute In cei 
doi ani d<ntre camnionatete euro
pene. înnplînd astfel un gol în ac- 
tivita^a naționalelor (De exemplu: 
Cu "a Europei să înceapă în anul 
1^'7 să se termine la sfîrșit ul 
lui 19~ii, urinînd ca în 1959 echi
pele să participe la campionatele 
europene).

Partidele să se dispute după 
sistemul turneu, fur-rețur, conform 
programului aleălnit de comisia de 
organizare. Jocurile să se dispute 
în orașele alese de. echioâ-găzdâ 
și care pot fi și altele decit capi
talele țărilor sau localitățile de o- 
rigină ale echipelor.

Dacă participarea echipelor re
prezentative este problematică, a-

înmnirite intre cele ma.
ale Europei au oferit totdeauna faze 
loose ca aceea 
este cazul ca 
ale bătrtnului

așa

in 
ar

„Ma
de aspru 

federației 
care (con- 

Chaillot)

Am citit recent în revista 
roir Sprint” un destul 
rechizitoriu la adresa 
franceze de specialitate 
chidea autorul, Andre
din lipsă de promptitudine și îm
piedicată și de greoaiele formali
tăți de perfectare a unui joc inter
național n-a reușit să-și asigure - 
pentru anul 1957 un pogram inter
național corespunzător. Si articolul

Astăzi in sala Floreasca

R.P.R.-R. P. CHINEZA
naie constituie ultima verificare 
a fruntașilor tenisului nostru de 
masă înaintea campionatelor in
ternaționale ale Italiei. Această

V AN C'U AN IAO

va 
vil

eftimie ionescu

HSTumm
DIN ACTIVITATEA FOTBALIȘTI

LOR BULGARI
SOFIA 1 (prin telefon). — Majo

ritatea echipelor bulgare de fotbal 
au început pregătirile în vederea 
noului sezon care va fi inaugurat 
la 17 martie, odată cu desfășurarea 
primei etape de campionat. In ulti
mele zile după pregătirile în sală 
echipele bulgare au trecut la an
trenamentele în aer liber. Astăzi 
are loc primul meci amical ia So
fia. Se întîlnesc echipele Dinamo 
si Lokomotiv.
• Selecționata de juniori a Bul

gariei nu va participa anul acesta 
la turneul F.I.F.A. deoarece majori
tatea jucătorilor sînt elevi de li
ceu și în timpul desfășurării me
ciurilor dft-l cadrul turneului

F.I.F.A., ei se află în perioaca cea 
mai încărcată din preajma exame
nelor. Tinînd seama de acest hi- 
cru, Ministerul Invățămîntului a 
comunicat că nu le poate acorda 
concediul necesar deplasării.
• Ț. D. N. A. și-a început pre

gătirile în vederea meciurilor “ 
echipa Steaua roșie (Belgrad) 
cadrul sferturilor de finală 
competiției „Cupa campionilor 
ropenl**. Pînâ acum, fotbaliștii 
litari au susținut 4 întîlniri. Săp- 
tâmîna viitoare se vor deplasa la 
Plovdiv unde vor susține două în- 
tflniri cu echipe locale.

TOMA HRISTOV
• Miercuri s-a desfășurat la Ma

drid meciul de fotlrai dintre Spa
nia și Olanda. Victoria a revenit 
spaniolilor cu 5—1 (1—5).
• La 8 martie va avea loc ia 

Viena meciul de fotbal dintre re
prezentativele Austriei șl R. F.
mane.

CTl 
din 
ala 
eu- 
mi-

Ger-

importantă competiție, care 
avea loc sîmbăta și duminica 
toare la Milano va reuni pe lingă

jucătorii și jucătoarele din R.P.R. 
și o serie de nume cunoscute din 
tenisul de masă european.

Intîlnirile de astăzi din sala Fio. 
reasca încep la ora 17 cu meciul 
feminin, după care urmează par
tida masculină.

★
Ultima știre care ne-a parvenit 

a fost aceea a formațiilor echi
pelor care se vor întrece azi. 
Iată-le : R.P.R.: feminin: Ella 
Zeller și Maria Golopența, iar la 
dublu : Angelica Rozeanu—Bila 
Zeller; masculin: Reiter, Gantner, 
Harasztosi ; R.P. CHINEZA: femi
nin : Sun Mei in și E Pei tiun, 
iar la dublu: Sun Mei in—Tziiu 
Tjun hur, masculin: Van Ciuan 
iao, Fu Tzi fan, Hu Bin ciuan. 
Iată și ordinea meciurilor: fe
minin: Maria Golopența— E Pei 
tiun, Ella Zeller—Sun Mei in, 
Angelica Rozeanu—Ella Zeller = 
Sun Mei in—Tziu Tjun hui, Maria 
Golopența — Sun Mei in, Ella 
Zeller—E Pei tiun; masculin: Reiter 
—Hu bin ciuan, Harasztosi—Van 
Ciuan iao, Gantner—Fu Tzi fan, 
Reiter—Van Ciuan iao, Gantner 
—Hu Bin ciuan, Harasztosi—Fu 
Tzi fan, Gantner—Van Ciuan iao, 
Reiter— Fu Tzi fan, Harasztosi— 
Hu Bin ciuan.

Campionatul de șah al U.R.S.S.

Spasski l-a ajuns pe Tal
campionatu- 
s-au decis 

favoarea u- 
în schimb

mută-In runda a 8-a a 
luo unional oe șah 
numai trei partide in 
nuia dintre jucători; 
s-au înregistrat 6 remize.

Tînărttl mare maestru Spasski 
ă jucat împotriva lui Aronson a- 
părarea indiană. Spasski a acțio
nat foarte energic și a realizat 
transformarea unui pion care i-a 
adus o a doua damă pe tablă. 
La mutarea 38-a în fața, matului 
inevitabil Aronson s-a recunoscut 
învins.

In partida Antoșin-Bronștein 
deschiderea prevedea un joc liniș
tit, pozițional. După schimbul dar 
melor lupta a devenit în schimb 
foarte tăioasă. Ambii jucători au 
intrat în criză de timp. Ultimele 
mutări înaintea închiderii timpu
lui de control au fost făcute sub 
presiunea ceasului și Bronștein, 
care a gîndit mai exact, a cîșt'- 
gat o prețioasă victorie.

Marele maestru Boleslavski, 
profitînd de o greșeală tactică a

lui Tarasov, a cîștigat la 
rea 39-a.

Partidele Stoliar-Aronin, 
troslan-Gurghenidze, Nejmetdinov- 
Bannik, Furman-Holmov, Klaman- 
Keres și Taimanov-Korcinoi s-au 
terminat remiză.

Două partide au fost întrerupte. 
Marele maestru Toluș are avantaj 
material la Hasin în timp ce par
tida Tal-Mikenas prezintă o situa
ție de egalitate.

Pe-

Ieri la jucarea partidelor între
rupte s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Korcinoi-Bronstein Vs—'A, 
Stolear-Klaman 'A—'A, Aronin-Pe- 
trosian V2—'A, Mikenas-Tal 'A—'A, 
Baanik-Korcinoi 'Iz—'ti, Gurghenid- 
ze-Hasin 1 — 0, Antoșin-Aronson 
1—0, xMikenas-Toluș 0—1, Toluș- 
Nejmetdinov 'A—*A, Spasski-Hol- 
mov ’A—’A.

în clasament conduc Tal și Spa
sski cu 5'A puncte (din 8 posibile) 
urmați de Toluș 5(1), Aronin și 
Petrosian 5, Keres, Holmov și Nej- 
metdinov 4'A etc.
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