
II amplă și poffiiică 
bzhalere a proiMelor 
laMimihii în școli
l Stadioanele, la dispo- 
vția elevilor!
L O propunere intere
santă: insigna de „At- 
vt școlar"
L Numărul orelor de edu- 
wție fizică este insufi
cient
L Atletismul să devină 
frietenul tuturor elevilor ! 
I Sîntem absolut convinși că nu a e- 
■stat nici măcar unul dintre partici- 
lanții la lucrările primei conferințe 
le țară a profesorilor de educație fi. 
lieă cu specializarea în atletism, care 
|ă nu fi salutat cu căldură și care să 
Iu fi primit ca toată simpatia ideea 
lAinjsteruilui lnvățăimÎDtutai și Culturii 
ie a organiza această conferință, deo- 
lebit de importantă pentru dezvolta- 
lea viitoare a sportului atlttic în rn- 
lătămintul nostru de toate gradele, 
hiletismul școlar, in aten
ția Ministerului Invățămin- 
I tulu>i și Culturii
I lovarășuil Gheorghe Ploeșitea-rm, se 
Jretar general al Alinisterului l’nvă- 
Eămintuiui șj Culturii, a arătat clar 
In cuvintul său că dezvoltarea sportu
lui în școli este una din problemele 
fele mai importante care stau astăzi 
In fața t.itiuror cadrelor și forurilor 
Ife resort.
I „Recenta Ilotărîre a partidului și 
guvernului, din iulie 1957, cu privire 
L reorganizarea mișcării de cultură 
fizică și sport, arată — a spus tov. 
|>h. Ploeștea.nu ■— că s-a const-.itut o 
himînere in urmă a unor ramuri de 
j^orL printre care și atletism d. Ho. 
țarirea arată că Ministerul Invătă- 
miniului și Culturii, sindicatele și ce
lelalte organe interesate nu au acor- 
Mf atenția cuvenită acestei probleme". 
| lată de ce, înlelegîndu.și rolul. Mi
nisterul Invățămîntului și Culturii, a 
(i»t o serie de măsuri menite să îm
bunătățească necontenit activitatea de 
^dncație fizică Și sport în unitățile 
ile învățămînt, în scopul realizării tu
turor sarcinilor ce ii revin. Printre 
altele, M.l.C. a publicat instrucțwmi 
)entru îmbunătățirea activității de at
letism în școli. Acest material a con. 
stituit și ini semnal de alarmă pentru 
a se trece cu hotărîre Ia dezvoltarea 
atletismului în rindurile elevilor Ur
mărind, pe de o parte, performan’cle 
care sc obțin pe plwi mondial, și pe

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA!

ATLETISM

(Continuare in pag. 4)

Organ al Uniunii de cultura iizicd și sport din R. P. Romînă

ANUL XIII Nr. 3117 ★ Marți 19 noiembrie 1957 ★ 6 pagini 25 bani

• Andrei Demeter a aruncat 
75,88 m. la suliță

In cadrul unui concurs desfășurat zi
lele trecute la Tg. Mureș maestr-d .. ;r- 
tuluâ Andrei Demeter a aruncat sui ța 

, ia 75,88 m. Acest rezultat reprezintă 
nou record al R.P. Romîne. vechiul 

i cord era de 73,73 m.
20.9.1956 lui Alexandru

FOTBAL
și aparținea 

BizLm.

U.1 
re
cita

Aspecte ale reorganizării mișcării: 
de cultură și sport

If aid - anchetă ia unele colective sparta ve din Capitală
Cu toate că zilele posomorite de toamnă și-au făcut in sfirșit apariția 

adresind parcă sportivilor un indemn să mai stea... acasă, activitatea colec
tivelor sportive nu trece acum prin obișnuita pauză dintre competițiile de 
vară și cele de iarnă. Chiar dacă animația pe bazele sportive a scăzut, mii 
de activiști sportivi sint angrenați intr -o muncă mai vie ca oricind. Se reor. 
ganizează colectivele sportive, se face înscrierea membrilor in U.C.F.S. Pen
tru a constata stadiul in care se află această importantă acțiune, o echipă. completate de membrii secției în cărei 

matrițerul Ni colac Tudorache, un buh S 
sportiv, este în același timp un ani-* 
mator și un propagandist activ. In ge-§ 
neral, numărul salariaților labricii cafeg 
doresc să devină membri ai UCFSg 
depășește cu mult numărul adeziuni- S 
lor date colectivului, iar dacă consi-p 
liul colectivului s-ar hotărî să nu mai* 
lase totul pe umerii președintelui Cris- » 
tea Zamfirescu tocmai în această pe. g 
rioadă, lucrurile ar merge și mai bine.« 
Cel mai semnificativ aspect al pre-f 
gătirilor pentru alegeri ni s-a părut* 
însă a fi acel... 90 din 93 realizat cui 
concursul sportivului Tudorache și spe,<| 
răm că multe alte colective vor găsi? 
în acest fapt o prețioasă sugestie: a 
sprijinul pe care-1 pot da masele de 
sportivi în acțiunea de reorganizare 
poate deveni de primă importanță,' 
dacă vom ști să folosim cum trebuie 
elanul lor, dorința lor de a servi reor-' 
ganizarea. '

INTR-UN MARE COLECTIV [ 
SPORTIV... <

...munca este categoric mai grea, dar . 
și metodele ce pot fi folosite sînt'mai' 
numeroase, lată un lucru demonstrat' 
de vizita făcută la colectivul Energia, 
„23 August”, unde primele rezultate' 
nu sint, deocamdată, de natură să im. ] 
presioneze dar acțiunile întreprinse—1 
în măsura în care vor fi duse Ia bun ' 
sfirșit — garantează succesul campa-' 
niei înscrierii membrilor în UCFS și' 
a

numărul total de oameni dintr-o uni
tate de muncă. Unde s-a petrecut a- 
cest fapt de-a dreptul impresionant? 
In secția matrițerie a fabricii Electro- 
apărataf. Din numărul total de 200 a- 
dezhini primite de colectiv, 90 au fost

• Duminică în J 
v 

cate- 
cadrul

A

de reporteri și corespondenți ai ziarului s-a deplasat in âteJa colective 
Capitală, constatind /apte pe care le exDunem in rindurile ce urmează.

din

categoria
Duminică se reia campionatul 

gorlei A cu penultima etapă în_ _
căreia în București se dispută două 
meciuri. Locomotiva. București toacă' 
eu Flamura roșie Arad pe stad’onul 
din Ciulești de la ora 11.15, iar Pro
gresul București cu Energia PlecsU pe 

, stadionul Republicii de la ora 14.15.
Jocul Energia Tg. Mures — C.C.A. a 
fost amînat (la 27 noiembrie campionii 
joacă la Dortmund în R. F. G.) pentru 
data de 12 decembrie. De asemenea, a 
fost amînat și meciul C.C.A. — Loco
motiva București' de la 1 decembrie 
pentru 15 decembrie. Celelalte meciuri 
din etapa ce duminică se dispută după 
cum urmează : ----- — ‘
Energia St. Roșu 
Cluj — Energia 
Progresul Oradea 
Ia Oradea.

Știința Timișoara — 
la Timișoara. Dinamo 
Petroșani, la’ Cluj și 
— Dinamo București

90 DIN... 93

lată un procent care exprimă

proape unanimitatea și ați înțeles 
sigur că el se referă la numărul 
membri înscriși în UCFS raportat la 

tendința unor colective de a considera în- 
in U.C.F.S. drept o problemă secundară și de

a-

de- 
de

RUG Bl

ln legătură eu 
scrierea membrilor 
a se pripi cu organizarea alegerilor.

— Fiind preztnți jumătate plus unul din numărul membrilor, declar 
ședința deschisă! (desen de NEAGU RADULESCU)

• A fost alcătuit lotul 
naționale

Antrenorii N. PĂDUREANU 
PIRCALÂBESCU au reținut 25

echipel

<
și G.H.- 

______  de ju-- 
t cători, di nd astfel formă definitivă Io-- 
, tutui național, care zilele acestea îșil 
, va începe pregătirile în vederea tur— 
. neului din vestul Europei. Tată com— 
i ponența lotului : PENCIU, VELUDA'„ 
' CHIRI AC. BLAGESCU, MARIN ACHE.
' TEOFILOVICI, R. NANU, ENACHE,, 
'DOBRE (C.C.A.), ILIF, ION, IONESCU,. 
' DORUȚIU, rORDACHESCU, DUMI... 
' TRESCU (Dinamo), ȚIBULEAC MORA-- 
RU, MLADIN, COTTER, PlRCALABES—

' CU, STANESCU (Locomotiva), TEODO- 
'RESCU, MATEESCU, LUSCAL, RADII- 
' LESCU (Energia I.S.P.) șl MANOI.E 
' (Locomotiva P.T.T.).

TENIS

eorganizarea colectivului sportiv
pregătirii alegerilor.
Despre ce este vorba? In primul

• In 1958 vom vedea la Bucu
rești pe cei mai buni jucă
tori ai Franței

După cum s-a anunțat, între 9 și 16 
iunie 1956, vor avea loc în Capitală. 

, campionatele internaționale de tenis ale 
R.P.R. In vederea acestei importante 
competiții au fO6t trimise invitații în 
Europa, în Statele Unite ale Americir 
și !n Australia. Primul care a răspuns 
afirmativ, a fost forul de specialitate 
francez. Kuntz, președintele comitetului 
tehnic al federației franceze de tenis, 

, a comunicat că forul francez acceptă 
cu satisfacție invitația și că va trimite 
la București patru dintre cei mai buni 

> reprezentanți ai tenisului francez <2 
jucători și 2 jucătoare).

• Cum se face reorganizarea colectivelor cu cercuri sportive în aceeași în- 
treprinxlere • înscrierea membrilor, in centrul atenției • Cum trebuie orga

nizata adunarea generală de alegeri
I Un recent raid-anchetă prin cole divele din București ca si discuțiile 

avute cu activiști sportivi din restul țării ne-au sezisat de faptul că o
I serie de întîrzîeri în punerea în pra etică a planurilor de măsuri ale co-
I lectivelor sportive se datoresc ezit ării consiliilor, care nu
I suficientă măsură sarcinile ce le revin pentru buna 

și efectuarea reorganizării.
Iată de ce revenim asupra acestor reor„anizarea 

probleme, propuriîndu-ne să prezentăm, 8 
în aceste rin duri felul în care se face care nu sint

cunosc in
pregătire a alegerilor

în colectivele sportive 
divizate în cercuri sau

(Desen de Matty)

— Am spus eu l 
Nu-i ușor să Joci 
un zid ca lumea!

La Belgrad, Mi- 
Iuti novici a mar
cat primul gol de
oarece ..zidul” for. 
mat de apărătorii 
noștri a mișcat

care an actualmente cercuri numai în 
cadrul aceleiași întreprinderi.
IN CE CONSTA REORGANIZAREA

In colectivele sportive care funcțio
nează pe lîngă o singură întreprindere 
(cum ar fi de exemplu Energia Uzi
nele de Tractoare Orașul Stalin, Fla
mura roșie lanoș Herbac—Cluj, Fia 
mura roșie UTA Arad etc.) reorgani

zarea constă în desființarea cercurilor, 
[transformarea colectivului sportiv al 
■ asociației în colectiv al UCFS prin 
[înscrierea membrilor în UCFS, alege- 
'rca consiliului colectivului sportiv, a 
(comisiei de revizie și a delegaților la 
(conferința raională (orășenească) a 
kUCFS și în numirea organizatorilor 
[sportivi în ateliere, sectoare de produc- 
*ție sau alte forme organizatorice ale 
I instituției sau întreprinderii.
J Iar după această succintă „definiție” 
tsă trecem la capitolul „măsuri con- 
[ crete”...
(PRIMA SARCINA: ÎNSCRIEREA IN 

U.C.F.S.
' Insistăm asupra unui fapt pe care 
Ll-am remarcat și pînă acum: LA 
’ALEGERI PARTICIPA NUMAI MEM-

(Continuare in pag. 2)

(Continuare in pag 2)

PE DRUMUL TRASAT DE HOTARIRE
Hotărîrea Comitetului Central al P.M.R. și a Consiliului de Miniș- 
R. P. Romine cu privire la reor ganizarea mișcării de cullură fizică și 
din R P. R. prevede „Sfaturile populare trebuie să asigure posibili- 

• ■ “ cui turii fizice și sportului, ln acest scop
porfire folosind și londuri din autaimpu-

tri al
sport _____ . ...
tați cit mai largi de dezvoltare a cui turii fizice și sportului. In acest scop 
se vor construi și amenaja baze sportive folosind și londuri din aiitjimpu- 
nere și mobilizind cetățenii la mun că voluntară”.

Respectindu-se îndrumările parti dului, in tot mai multe orașe se cons
truiesc și se reamenajează noi și noi baze sportive, lată, în clișeu o vedere 
a terenului de fotbal din Bistrița.

(foto I. Talpan),

CITIȚI IN CORPUL ZIARULUI:
O Lovitura de pedeapsă — rubrică de satiră.

(pag. 3)
• Dintre gimnastele noastre. Elena Teodorescu rămîne 

cea mai bună concurentă.
(pag. 4)

• Un vechi refren: tehnica individuală a fotbaliștii ir este 
insuficientă.

(pag. 5)

Arbitrajul trebuie să fie întotdeauna regulamentar I 
Concluziile anchetei noastre cu privire la arbitratul 
în volei.

(.pag- &)_
Echipa de rugbi a Franței a intrat în stacți”1 pregă 
firilor finale pentru meciul cu echipa Romîniei.

(pag 7) 
(pag. 8)Ecourile jocului de la Belgrad.



Miale iîiiemaiiopalo 
numai peiiirn echipele 
masculine de handbal?

In linii mari programul interna
tional la handbal de sală poate să 
mulțumească doar pe... handbaliști. 
Aceasta, deoarece ei sînt principalii 
^beneficiari" ai calendarului interna
țional, care se prezintă astfel: 30 
Idee. 1957 — 2 ian. 1958 echipa 
IBucureștiuIui participă la turneul de 
3a Berlin, unde vor măi juca echi- 
ipele Berlin, Magdeburg, Praga, Pa- 
iris, Kristianstadt. La 4 și 5 ian. 1958. 
deci în continuare, tot echipa Bucu- 
reștiului va juca la turneul dc la. 
•Neumiinster (R.F. Germană) alături 
de echipele orașelor Leipzig, Magde- 
iburg, Rostock, Hamburg, Kiel, FJens- 
'burg. Ltibeck. In sfîrșit, între 26 fe
bruarie și 8 martie echipa reprezen
tativă a țării va participa la Cam- 
pionattle mondiale de handbal de sa
lă ce vor avea loc la Berlin.

Asta este tot. Ceea ce înseamnă că 
pentru handbaliste sezonul <fe hand
bal de sală se va rezuma doar la 
cele cîteva competiții interne. Ce să 
mai spunem de spectatori și de ma- 
irea masă de jucători și jucătoare de 
handbal de sală care nu vor putea 
să vizioneze altceva decit, probabil, 
aceleași meciuri de campionat pe care 
le-au mai văzut și anul trecut...

Firește că mai important ni se 
pare faptul că handbalistele au din 
nou în activitatea tor internațională 
un gol de aproape un an. De la ul
timul meci disputat de junioarele 
noastre în Polonia și pînă la viito
rul joc internațional de handbal re
dus va trece deci multă vreme. Este 
toarte adevărat că rezultatele inter
naționale ale handbalistelor noastre 
aii fost slabe. Dar, considerăm gre
șeală ca din dorința de a evita ase
menea rezultate să fie scoase din 
program toate Întâlnirile internațio
nale. Mai bine să se găsească ad
versari de talia echipei noastre sau 
de talia echipelor de colectiv frunta
șe în a?a fel incit să se asigure pro
gresul tehnic și tactic. Pentru că să 
fie clar: fără intîlniri inter naționale 
progresul handbalului de sală feminin 
nu este asigurat în mod efectiv.

Aspecte de reorganizării mișcării de cultură fizică și sport
(Urmare din pag. 1) 

rînd despre o consfătuire organizată 
zilele trecute, în care s-a prelucrat 
planul de acțiune al colectivului spor
tiv. N-a participat numai consiliul co
lectivului ci și sportivi, antrenori, re
prezentanți ai celor 12 cercuri spor
tive și ai organizațiilor de masă din 
uzină' ca și șefii unora dintre sectoa
rele de muncă. Rezultatul a fost nu 
numai o simplă informare ci și repar
tizarea sarcinilor concrete, pe oameni. 
Astfel, campania înscrierii membrilor 
în UCFS a fost încredințată unei 
comisii, în timp ce un alt grup de ac
tiviști se va- preocupa de alcătuirea 
Șării de seamă pe baza rapoartelor 
prezentate de cercuri și de pregăti
rea adunării generale de alegeri. O 
atenție deosebită a-fost acordată -ac
tivității propagandistice și agitatorice, 
planul de acțiune prevăzînd nu numai 
folosirea materialelor sosite de la 
UCFS ci și a celorlalte mijloace de 
propagandă și agitație-: se vor expune 
lozinci mobilizatoare, 2 panouri, ga
zeta sportivă va apare în „ediție spe. 
cială“ cu problemele reorganizării co
lectivului, iar stația de radioamplifi
care și ziarul de uzină vor dezbate 
principalele probleme ale vieții spor
tive a întreprinderii, pînă la 6 de
cembrie cînd vor avea loc alegerile. 
Toate aceste acțiuni vor li însoțite, 
începînd de săptămîna viitoare, de o 
serie de competiții interne de șah, te
nis de masă, popice, volei, cros și 
eîteva întreceri cu alte colective. Sec
ția cu cele mai frumoase realizări 
în această perioadă va primi o cupă.

Iată măsuri care, dacă vor fi în
deplinite întocmai, vor crea cele mai 
fericite premize alegerii noilor organe 
de conducere ale colectivului și în pri
mul rînd condiția de bază: la aduna
rea generală să participe un-----“
cît mai mare de membri ai 
In această privință vă vo«n ține 
curent cu telul In care vor evolua lu
crurile. Pînă atunci insă, colectivele 
sportive pot extrage o serie de sugestii 
din planul de acțiune ai colectivului 
uzinelor „23 August* și să le trans
forme în măsuri concrete.

In privința sugestiilor insă, ele pot 
fi „extrase* și din activitatea coiec-

tivului uzinelor „Republica", unde cele 
500 de adeziuni primite au și fost com
pletate, 
motiva 
larizare afișe-

amlnă 
în 

știu ei

ca și ale colectivului Loco- 
MTT, unde acțiunile de popu- 

duse prin intermediul

Există activiști care 
înscrierea membrilor 
U.C.F.S. pe motiv că... _ 
cam cine o să se înscrie șt 
au timp să facă acest lucre...

ie— Ce băieți barul M-au scutit 
aprovizionările de iarnă!

desen de NEAGU RADULESCU

lor, al gazetelor de perete etc. au a- 
vut ea rezultat înscrierea unui număr 
mare de membri în U.C.F S.

Vineri încep la Reștțî

număr 
UCFS.

la

„VOM FACE... VOM DREGE..."
Data alegerilor se apropie la uzi

nele „Timpuri Noi* iar numărul de “ 
de membri UCFS existent la ora 
toată arată că preocupările n-au 
sit complet. Dar acest număr, care 
ne-ar satisface în cazul unui mic co
lectiv de pe lingă o întreprindere mo
destă, este cu totul insuficient față de 
posibilitățile uzinelor „Timpuri Noi* 
iar explicația trebuie căutată tn slaba 
activitate a comisiei de organizare 
special constituită (ee face atonei

200 
ac- 
lip-

REORGANIZAREA COLECTIVULUI SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

BRII U.C.F.S. Iată de ce înscrierea 
în UCFS constituie cea mai impor
tantă sarcină în perioada actuală. Este 
de la sine înțeles că aricit de bună 
ar fi darea de seamă, oricît de bine 
.ar fi pregătită adunarea generală, dacă 
numărul de participant — membri ai 
UCFS — va fi mic, organele alese 
nu se vor putea numi cu adevărat re
prezentative. Deci, nu este vorba de 
a se considera înscrierile făcute în a 
'ceastă perioadă ca urmărind realiza
rea unui „minim necesar* pen
tru organizarea adunării generale, ur- 
mînd ca înscrierea membrilor să con
tinue apoi, cîndva, mai tîrziu. Trebuie 
să fie clar pentru orice activist spor
tiv că majoritatea iubitorilor sportului 
din întreprindere sau instituție trebuie 
atrași în UCFS ACUM, ÎNAINTEA 
ADUNĂRII GENERALE, PENTRU CA 
ADUNAREA GENERALA SA CON
STITUIE CU ADEVARAT UN FOR 
STATUTAR, CAPABIL SA ALEAGA 
CONDUCĂTORII COLECTIVULUI 
SPORTIV SI SA HOTARASCA ASU
PRA DRUMULUI DE VIITOR AL 
COLECTIVULUI SPORTIV. Bineînțe
les că oricine se va putea înscrie în 
UCFS și ulterior. Dar rămîne în 
afara oricărei îndoieli că actuala cam
panie de înscriere trebuie să atragă 
marea majoritate a celor doritori să 
facă parte din UCFS, iar pentru a- 
ceasta o serie dc măsuri sînt indis
pensabile.

Este vorba în primul rînd de măsu
rile organizatorice, care trebuie să 
permită oricărui salariat să știe pre
cis cum, cind, la cine și în ce condiții 
jse poate înscrie în UCFS. Iată de ce 

„Șzonsiliile colectivelor sportive trebuie 
•să lucreze conform unui plan de ac
țiune concret, repartizînd sarcinile le
gate de campania înscrierilor în mod 
'concret, pe oameni și aducînd la cu
noștința generală acest lucru. Am re
comanda, mai ales în cadrul colec
tivelor mari, ca de această treabă să 
se ocupe nu numai consiliul colectivu
lui ci și conducerile fostelor cercuri, 
tehnicienii, sportivii fruntași ai colec

tivului, care să participe ia acțiunile 
r, propagandistice și să faciliteze drumul 

cît mai multor salariați spre calitatea 
de membru în UCFS. Consiliile colec
tivelor sportive trebuie să ce.ară spri
jinul organizațiilor de partid, UTM și 
ăl comitetelor sindicale în atragerea 
salariaților în UCFS. Materialele pro
pagandistice (afișe, lozinci, articole 
la gazeta de perete, emisiuni la sta
țiunile de radio-amplificare și, în ca-

zurile respective, articolele la gazeta 
de uzină) trebuie să fie concrete, si 
indice exact modalitățile înscrierii (da
tele și orele la care lucrează secreta
rul colectivului, cine distribuie adeziu
nile, ca și primele rezultate ale cam
paniei de înscriere, stimuiindu-se ast
fel un interes, am spune „competițio- 
nal“ în jurul campaniei ) și nu să se 
rezume la generalități în general cu
noscute. In unele colective sportive 
(Energia 23 August, Locomotiva 
M.T.T. etc.) există o adevărată între
cere între sectoarele de muncă pentru 
înscrierea cît mai multor membri în 
U.C.F.S.
mandabil. _ 
propagandistice este de asemenea o 
metodă foarte indicată pentru o ac
țiune al cărei scop trebuie să fie crea 
rea unui interes general în jurul reor
ganizării
CUM SE

Este un exemplu reco- 
Organizarea de competiții

mișcării sportive.
ÎNTOCMEȘTE darea de 

SEAMA
de seamă trebuie să aibă

măr de membri, ci să se pregătească 
în prealabil tot ce este necesar pentru 
deplina reușită a acțiunii. Data ale
gerilor trebuie neapărat anunțată cu 
5 zile înaintea zilei fixate, adueîndu-se 
totodată la cunoștința membrilor 
UCFS ordinea de zL Ordinea de zi 
va consta într-o scurtă introducere 
rostită de președintele colectivului 
sportiv asupra scopului adunării ge
nerale; alegerea unui prezidiu de con
ducere a lucrărilor și a secretariatului; 
dacă adunarea este statutară (o par
ticipate de cel puțin jumătate plus 
imn a membrilor UCFS) se trece la 
expunerea dării de seamă. După dis
cuțiile pe marginea dării de seamă, 
președintele prezidiului adunării gene
rale face recomandările necesare și se 
trece la alegerea consiliului colectivu
lui, a comisiei de revizie și a nu
mărului indicat de comitetul raional 
(orășenesc) de organizare a UCFS de 
delegați Ia conferința organului supe
rior UCFS. După cel mult 24 de ore 
de la alegeri, 
sportiv trebuie 
tru constituire 
cărui membru.

Și aci este---------- ---  ,------ .
este de la sine înțeles că în consiliul 
colectivului trebuie aleși oameni capa
bili, muncitori cinstiți, competenți, oa
meni care să merite din toate punc
tele de vedere încrederea ce li se 
acordă.

consiliul
Qricăror _
însă, după cum ne asigură tov« Gh. 
Ionescu, secretarul colectivului, „se 
vor face“ I). Data alegerilor se apro
prie, iar numărul membrilor nu spo
rește. Și nu este deloc recomandabil 
să se întîmple și aci ca la Fabrica de 
confecții .unde principala preocupare 
a fost pregătirea adunării generale 
care a avut loc cînd colectivul avea... 
200 de membri. Pripeala în . fixarea 
datei alegerilor nu are nici nn rost 
atîta vreme cît condițiile organizatori
ce și în special mimărul de membri 
ai UCFS nu corespund posibilităților. 
De acee» preocuparea principală \în 
actuala perioa'dă'trebuie sâ fie înscrie
rea unui număr rit mai mare de mem
bri în UCFS .adică exact ceea ce nu 
s-a făcut în foștul colectiv Flamura 
roșie Fabrica de confecții și ceea, ce se 
face toarte... aneriWC la Energiâ TJfm- 
puri Noi“, Flamura, roșie „Adesgo" și 
în alte colective, dia Capitală. Cit des
pre ultimul colectiv Sportiv citat, am 
întilnit un punct de vedere destul de... 
original. „Semnalul* pregătirilor va 
fi dat se spune, de... alegerile care 
vor avea loc la fabrica „Kirov", pen
tru ca și consiliul colectivului „Ades
go" să învețe ce are de făcut. Nu 
ne-ar mira ca, pînă la urmă, consiliu! 
acestui colectiv să aștepte să se ter
mine întreaga perioadă de organizare 
pentru a... acumula experiență.

IN CONCLUZIE
...ia vizitele tăcute, putem afirma un 
fapt îmbucurător: în colectivele spor
tive mari preocupările legate de reor
ganizare se dovedesc pe măsura im 
portantei acestor unități. Și un alt 
aspect, nu mai puțin însemnat: reor
ganizarea nu constituie numai o 
preocupare a activiștilor sportivi ci și 
a maselor de membri ai colectivelor. 
Totuși putem sezisa tendința dăună
toare de a se considera înscrierea 
membrilor în UCFS ca o acțiune oare
care, de a se proceda formal în a- 
tragerea membrilor în UCFS (Las’că-i 
știm noi, vin ei și fără propagandă 
să se înscrie). Este un punct de ve
dere total greșit, care trebuie combă
tut. Reorganizarea trebuie să aibă ca 
prim efect creșterea numărului de 
membri ai colectivelor, întărirea orga
nizatorică a unităților de bază ale 
UCFS. Iar acest obiectiv nu poate fi 
realizat nici prin tergiversări, nici prin 
promisiuni și vorbe goale, ci numai 
printr-o muncă chibzuită, atentă, dusă 
cu conștiința faptului că ceea ce se 
tace acum nu este o acțiune oarecare 
ci punerea pietrei fundamentale a vii
toarelor succese în activitatea fiecă
rui colectiv sportiv.

colectivului?) ca și în lipsa 
acțiuni propagandistice (care

Vineri încep la Reșița finalele cam 
pionatului republican individual la lup 
te libere juniori. întrecerile s-au bucu 
rai pînă acum de un mare interes, ît 
general, marcîndu-se un spor numeric 
și o mai ridicată valoare tehnică. O 
frumoasă mobilizare au reușit comi
siile regionale Timișoara (98 concu- 
renți), Baia Mare (87 concurenți), 
R.A.M. (57 co'n'curenți) și comisia o- 
rășeheaseă București (82 concurență). 
Cifrele slut superioare celor de anul 
trecut, la Baia Mare înregistrîndu-se 
chiar un procent de peste 100 la sută, 
acțiune pentru care comisia respecti
vă merită sincere felicitări. Nu știm 
încă ce s-a întîmplat la Oradea, dar 
firește că în primul rînd vina este a 
comisiei respective că numărul parti- 
cipanților la faza de regiune a scăzut 
la jumătate față de 1956 (30 față
de 59).

Firește că participarea mai mare de 
la faza regională a dus la o creștere 
a numărului finaliștilor și încă într-o 
proporție însemnată. (141 față de 90). 
Ne-ar părea rău însă dacă nu s-ar 
da tuturor acestor tineri posibilitatea 
să participe la cel mai însemnat cam
pionat rezervat lor și am dori ca în 
colective să li se creeze condițiile cele 
mai favorabile.

Tot în privința numărului finalițti- 
lor am mai vrea să adăugăm un a- 
mănunt. In scopul de a ajuta comi
siile regionale în munca de mobili
zare și promovare a juniorilor, comit 
sia centrală a prevăzut în regulamen
tul competiției o clauză importantă: 
vor putea participa în finale cite doi 
ooncurenți la acele categorii unde nu
mărul sportivilor la faza de regiune 
depășește cifra 7. Astfel se face că 
dintr-o serie de regiuni (București, 
Baia Mare, Timișoara, R.A.M.) parti
cipă un număr mai mare decit mini
mul pe categorie. Din nou remarcăm 
regiunea Baia Mare care are 20 fina- 
liști.

Acțiuni ale comitet elor de organizare a U.C.F.S,

Rodnică activitate sportivă de masă în școli

Darea 
eîteva calități indispensabile pentru a 
putea constitui o bază de discuție în 
adunarea generală: să fie redactată 
clar, concis, în spirit critic și auto
critic, să cuprindă cît mai puține ge
neralități și cît mai multe fapte. Ea 
se întocmește pe baza rapoartelor 
cercurilor și secțiilor pe ramură de 
sport și cuprinde principalele aspecte 
ale activității de masă și de perfor
manță a colectivului sportiv, ale mun
cii de instruire, de propagandă și 
educație, ale situației administrativ- 
financiare. Recomandăm ca darea de 
seamă să fie alcătuită nu de un sin
gur om ci de un colectiv și, obliga^ 
toriu, să fie aprobată într-o ședință 
a consiliului colectivului sportiv. Ea 
va fi adusă la cunoștința membrilor 
înaintea adunării generale, consiliul 
colectivului afișînd-o din vreme.

O precizare: darea de seamă nu 
trebuie să constituie un raport static 
asupra unor realizări și lipsuri pe o 
anumită perioadă, ci o relatare dina
mică, din care să nu( Acum cîteva a avut Ioc lamo un caz solubile pentru lich darea \ ur c<>n(.urs rfe care a afras
lipsurilor și expunerea perspectivelor Jn mare număr de ^0^ 14, din
muncii colectivului sportiv reorganizat. Jtoate efectivele sportive di-n tocali- 

ADUNAREA GENERALA DE State, lată primii clasați: indrvidual- 
ALEGERI /bărbați: Gh. Lupan 87 pet; 2. i.a-

Data adunării generale nu trebuie Azăr Pavel 86 pct.; 3. Sttrger Walde_ 
legată mecanic de o zi oarecare, ci.ea/nrar 86 pct. temei: Maria Oțoi 8 
trebuie stabilită, de comun acord cujPft-l 2. Viorica Rusu 82 pct.; 3. Ma- 
comitetul raional (orășenesc) de orga-Cr,1'a Junea 81 pct.
nizare a UGFS, în concordanță cux N. Sbuchea, corespondent
condițiile create (popularizare, numă- C . „ ..
rul de membri, anunțarea lor din vre- iBăiffîărSRI! VOf 3V63 UR p3<.in03r 
me etc.). In nici un caz nu Trebuie să y
se procedeze pripit, să se treacă la/ In incinta parcului sportiv „23 A-u- 
alegeri în price condiții, cu orice nu-lgust“ din Baia Mare a fost ameua-

consiliul colectivului 
să se întrunească pen- 
și fixarea sarcinilor fic

necesară o precizare;

Digii toamna șim trunis de mult 
vesUtoni' tineretul școlar de pe în
treg cuprinsul patriei continuă să 
se întreacă pe terenurile de sport în 
cele mai variate competiții, el deve
nind în aceste zile un principal ani
mator al sportului de mase.

La Deva de pildă, ne informează 
corespondentul nostru iov. N. Sbu- 
ch<a, a avut loc de curind un con
curs ' regional la care au luat parte 
elevii și elevele din școlile medii și 
profesionale din regiunea Hunedoara. 
Concursul a fost inițiat de comite, 
tul de organizare a U-C.F.S. — re. 
giunea Hunedoara în colaborare cu 
secțiunea de învățământ și cultură a 
sfatului popular regional și s-a bu
curat de o largă participare. Astfel, 
numai la fazele de colectiv și raion 
au luat parte 5.000 de elevi și eleve 
iar la etapa regională (finală) peste 
400 concurenți. Au avut loc întreceri

la baschet băieți și fete, volei băieți 
și fete, tenis de masă și fotbal re- 
marcîndu.se îndeosebi elevii și ele. 
vele școlilor din Deva, Petroșani, 
Alba lulia. Hunedoara și Sebeș.

Corespondentul nostru din Ploești, 
Matos Bedrosian, ne scrie că de cu- 
rînd a avut loc pe stadionul Energia 
din Ploești un reușit concurs atletic 
la care au luat parte 352 elevi și 
eleve. Rezultatele obținute la acest 
concurs au confirmai că la școlile 
medii tir. 1,2,3 și școala metalurgică 
profesională există in prezent nume
roase elemente talentate. Tot la Plo
ești au avut loc și întreceri de volei 
la care au luat parte șase echipe de 
băieți și 3 echipe de fete precum și 
două concursuri de handbal redus re
zervate elevilor din școlile elementare 
și celor din școlile medii și profesio
nale.

privind reorganizarea„Măsurile , _
activității de cultură fizică urmează 
a fi luate în 
încât să ou 
rări a activității sportive în 
(Din Hotărirea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri al R.P. Ro- 

’mîne cu privire la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică si sport 
din R.P.R.).

14 echipe ia un concurs de tir

mod treptat, în așa fel 
dăuneze bunei deofășu- 

curs."

jat un patinoar avînd dimensiunile 
40/60 " “ ' ' ' '~
cîțlva 
Mare.

m. Patinoarul este așezat la 
metri de brațele rîuitui Valea 

In prezent se lucrează in-

p1

pa-ment și conducători capabili 
persoana asistentului N. 
asistentelor E. Mujicicov 
fan.

Institutul are cite o 
gimnastică, volei și baschet. Recent 
a fost organizat un concurs de vo
lei între echipele de volei ale ani
lor I, II, III și IV.

Horvath, corespondent

Pionierii joacă handbal

Stoica 
și M.

echipa de

tens la completa amenajare a pati
noarului, astfel incit la primul În
gheț el să poaită deveni practicabil-

VasiZe Săsăranu, corespondent

învățătură și sport

La institutul „Maxim Gorki“ din 
Capitală sportul are miullți prieteni. 
Sute de studenții și studente fac sport 
în orele libere. Condiții de dezvol
tare a activității sportive există : o 
sală bine utilată, materiale și echi-

Di.n inițiativa cercului sportiv a' 
Casei Pionierului cu concursul comi
tetului orășenesc U.T.M., s-a des
fășurat recent în orașul Ploești ur 
campionat de handbal re-dus, rezer
vat echipelor de pionieri. întrecerile 
care s-au încheiat zilele trecute, at 
avut loc pe terenul de la Palatu 
Pionierului. Cele șase echiipe parti 
cipamte (școlile mixte 1, 2, 3, 4 ș 
școlile elementare 10 și 14) s-a-u în 
trecut cu dîrzenie oferind multe fazi 
spectaculoase. Campionatul a tos 
câștigat de echipa școlii medii mix 
te nr. 2.

Dog Cuca, coresponden

marc%25c3%25aendu.se


A căzut prima zăpadă...} Din lumea baschefulur
9 Un nou concurs de ver if icare $ Fondiștii fruntași au plecat in U. R. S. S 

@ Lucrări despre
A căzut prima zăpadă. 

Dar nu în Capitală, nici 
la Cluj și nici măcar la 
Predeal sau Bușteni. Pri
ma zăpadă a fost văzută 
doar pe crestele Bucegi- 
Jor, prevestind că în cu- 
rînd iubitorii schiului se 
vor putea avînta din nou 
pe nantele îmbietoare ale 
munților noștri. Vestea
despre căderea primei
zăpezi nu am aflat-o din 
buletinele meteorologice 
ci de la schiorii fruntași 
de pe Valea Prahovei și 
din Orașul Stalin, care 
au susținut al doilea con
curs de verificare a pre
gătirilor efectuate 
acum

GH. CRISTOLOVEANU 
A CÎȘTIGAT DIN NOU...

...dar nu coborîrea, ci 
proba de 100 m. plat. 
Vechiul stadion din Pre
deal este predestinat pro
babil să găzduiască con
cursurile campionilor ță
rii, dacă nu la atletism, 
cel puțin la schi. Culoa
rele pistei au fost aglo
merate de ciusele schiorilor, curioși 
să-și verif ice ef ic ac itatea antrenamente
lor din ultimele trei săptămfni, cît a 
trecut de la prima întrecere de con
trol. Cristoloveanu a cîștigat proba 
de 100 m și... 5 zecimi de secundă. 
La 20 octombrie a parcurs dis-

Editura Tineretului © Ce

URME DE SCHI PESTE 
VEACUR'

se intknplă cu telefericul ?
tur de cei mai buni fondiști sovietici, 
la o tabără de pregătire.

Instaurarea unui spirit
cu adevărat sportiv

Am citit acum cîteva zile în zia
rul „Sportul popular" articolul „1 
tril întărirea continuă a educației 
disciplinei 
simțit al ți 
terial, dar 
satisfacție, 
plinare luate împotriva 
transformă nobila idee a întrecerii 
sportive într-o goană pentru victorie 
eu orice preț, gîndesc că 
efectul dorit: instaurarea 
cu adevărat sportiv.

Fac de 11 an i sport și, 
spun că acum, la virsta de 30 ani, 
mă simt mindru. Am atins această 
vîrstă fără să primesc — în viața 
mea sportivă — nici cea mai mică 
sancțiune. Fără falsă modestie tre
buie să afirm că nu muiți sportivi 
se pot mîndri cu o ascmer.ea „per
formanță". Și, probabil, mulți ama
tori de box cunosc cite ceva din suc
cesele mele, care dovedesc că mai cu 
seamă in mod cinstit se poate ajunge 
la succese însemnate, 
tul meu preferat am 
și „cazuri" care au 
nare. Anul trecut de 
meci de box între Dinu Eugen și N. 
Mmdreanu — desfășurat în cadrul 
diviziei — Dinu Eugen și-a lovit ad
versarul cu capul, spărgîndu-i ar
cada, deși era clar că Mmdreanu va 
cîștiga și deci nu se putea inversa 
rezultatul orice „metode" s-ar fi fo
losit. In meciul de fotbal desfășurat 
recent între CCA. — Energia Stea
gul Roșu, fundașul metalurgiștilor, 
Bîrsan, a urmărit de repetate ori pi
cioarele lui Tăfaru deși acesta nu 
avea mingea. Faptele în sine, poate, 
nu sînt cele mai pregnante, dar e 
cert, asemenea atitudini nu au ce 
căuta pe terenurile noastre de sport. 
Fără îndoială că sancțiunile sînt 
binevenite. Ele vor duce la stabilirea 
unui climat cu adevărat sportiv iar 
amatorii de asemenea „ 
abandona acest med de 
la o întrecere sportivă, 
sfătuiesc pe tați sportivii 
asemenea comportare pe 
sport, și în viața particulară, incit 
să fie demni de numele de sportiv.

VICTOR SCHIOPU 
maestru al sportului

,Pen- 
i Ș* 

sportive". Nu știu ce au 
sportivi citind acest im
personal am avut o mare 

deoarece măsurile disci- 
celor care

In plin efort..
tanța în 12,2 iar la 10 noiembrie in 
11,7. Pandre» clasat pe locul dci, a 
..sărit” de la 13.2 la 12,4 iar Gh. Fri 
țilă de la 13,1 fa 12,1. Alți cîștigători: 
Mano le Aldescu (din grupul fondiști- 
lor) cu 12,8 (de Ia 13.1). Elena Tmn- 
Zangor în probele de 100 și 400 m.

. (14,3 și 66.8), Ștefania Botcariu cro
sul de 3.000 m„ Alex. Zangor crosul 
de 5.000 m, etc. Păcat însă că o seric 
de schiori de la Știința Orașul Stalin 
(Cristian Albert, Schuller) și de la 
Știința IC.F. (V. Ionesco, Berindei, 
i.exen) ca și aproape toate concuren
tele de la probele alpine nu au parti
cipat.

In general concursul a lost reușit 
și a ilustrat progresul înregistrat în 
privința pregătirii fizice de toți schio
rii, care pînă la 1 decembrie, cînd se 
speră că vor avea zăpadă bună de 
schiat, își 
„pe usca*”

Cei mai
vor începe
Dar nu in Postăvar sau in Bucegi 
ci în Uniunea Sovietică. C. Enache. 
M. Aldescu, I. Supeală, I. Cimpoia, 
Dinu Petre și Stelian Drăguș însoțiți 
de antrenorul D. Frăția, au plecat 
in U-R.S.S unde vor participa, ală-

Mărturisim că am fost de două ori 
emoționați cînd am îost înștiințați că 
în primul trimestru al anului viitor 
Editura Tineretului va publica lucra
rea cunoscutului și apreciatului poli
sportiv, fost de nenumărate ori in 
echipele reprezentative ale țârii, 
Gheorghe Epuran. Am fost emoționați 
pentru că apare în sfîrșit o carte des 
pre frumoasa și poetica istorie a 
schiului și, in al doilea rind, pentru 
că lucrarea (pe care am citit-o în ma
nuscris) este de o reală valoare. Scri
să într-un stil plăcut, atrăgător, car
tea descrie istoria schiului de la în
ceputurile Iui pînă în zilele noastre 
Datele cuprinse, palmaresurile celor 
mai importante competiții, ca și des 
crierea evoluției tehnicii constituie ,o 
lectură nu numai plăcută, ci și Toarte 
instructiva. Sperăm că în prima lună 
a anului 1958 —• așa cum am auzit
— vom vedea editată această pre- 
țioa'â lucrare, care va umple un gol 
în literatura sportivă.

Tot Editura Tineretului va îttmiza.
— de data aceasta pînă la sfîrșitul 
lunii noiembrie, — încă o becurie a 
amatorilor de schi. Este vorba de pu
blicarea noului regulament al con
cursurilor de schi, regulament care 
cuprinde ultimele modi’icări (adopta 
te după congresul de Ia Dubrovnik), 
comentarii asupra celor mai impor
tante reguli, tabele de punctaj, norme

construire a trambulinelor etc.de

aveavor 
unui spirit

trebuie să

Dar, in spor- 
mtilait deseori 
produs mdig- 
piWă, la un

aventuri" vor 
a participa 

Personal, 
să aibă o 

terenul de

vor continua pregătirile

buni iondiști ai țării își 
în curind antrenamentele.

TELEFERICUL NU MAI 
FUNCȚIONEAZĂ

Vestea o avem de mai multă vreme, 
dar am sperat că forurile competente 
vor lua măsurile necesare pentru ca 
telefericul de la Poiana Stalin, locul 
de desfășurare a celor mai importante 
concursuri interne și internaționale, 
să-și reînceapă funcționarea. Iarna se 
apropie însă cu pași repezi, iar te- 
leiericul continuă să stea imobilizat, 
fiind considerat impropriu de a fi 
folosit. Piesele care trebuie înlocuite 
nu necesită o sumă mare și totuși 
direcția combinatului, I.E.B.S., ins
pecția și comisia centrală nu au trecut 
la fapte. Așteaptă oare primele 
concursuri ? Să sperăm că nu.

D. STANCULESCU

Pe aici nu
Ședinla ținuse cam multișor, dar 

oamenii erau mulțumiți cel puțin că 
făcuseră o treabă bună. Ca urmare a 
inițiativei U.C.F.S. orășenesc, buzoie- 
nii aveau să asiste în ziua de 7 no
iembrie 
sportiv, 
ciul de 
zău — 
ceea un 
lecționate locale. Știindu-se că echipa 
de fotbal Locomotiva trebuia să 

oficial la Plo.
1 a fost for- 
echipei Voința,

la un interesant program 
In .deschidere' se juca me- 
rugbi cat. B Loecmotija Bu- 
F.nergia Ploești, iar după a- 
meci de fotbal între două se-

să-și creadă ochitor. Au început dis
cuții între activiștii U.C.F.S. și con
ducătorii colectivului Locomotiva și 
în cele din urmă, tov. Ștefan Papado
pol, președintele U.C.F.S. orășenesc, 
văzînd că nu mai există alta ieșire 
din încurcătura pe care au provocat-o 
cei de la Locomotiva, a propus tov. 
C. Popescu, președintele colectivului

susțină un meci 
ești, selecționata nr. 
mată pe „scheletul" 
cu participarea cîtorva jucători de la 
Energia. Oricum, selecționerii din Bu
zău au avut mai puțină bătaie de cap 
decît cei care au trebuit să stabilească 
„unsprezecele" nostru pentru meciul 
cu Iugoslavia...

Dar cum meciul oficial al Locomo
tivei fusese programat pentru ziua de 
10 noiembrie, colectivul s-a gînd't că 
n-ar strica pînă atunci să-și încerce 
forțele într-un „amical", organizînd 
astfel o întîlnire cu Progresul Focșani. 
S-au dus tratativele de rigoare, s-a 
căzut de acord și în ziua de 6 noiem
brie, pe la amiază, fără a anunța 
U.C.F.S., fără a-i cere aprobarea și 
nici măcar arbitri, colectivul a împîn- 
zit orașul cu afișe cu mec'ul Locomo- 
t'va Buzău — Progresul Focșani.

Celor de la U.C.F.S. nu le venea,

• Tradiția jacurilor Oetusmo Oradea — C.C.A. se
țâța «Două originale recorduri stabilite ta Orarfeai
• Astăzi, antrenament al lotului reprezentativ • He- 
prezenta ti va Tu „iei, o corn binată a renumitelor cluburi

Galatasaray și Fenerbahce
• După cinci etape In campionatul 

masculin se conturează tot mai mult 
că CCA va juca rolul principal. Dar, 
mai accentuat decît in anii trecuți, 
echipele provinciale vor da de furca 
bucureștenelor. Și chiar actuala frun
tașă a clasamentului — C.C.A. — a 
constatat duminică ce dificile devin 
meciurile în deplasare. „Tradiția" par
tidelor Dinamo Oradea — CCA nu 
s-a dezmințit! La Oradea s-ae bătut 
cu acest prilej două recorduri : ai nu 
mărului de spectatori (bravo orăde- 
nilor, care vin în număr tot mai 
mare la meciurile de baschet) și al 
nivelului de joc, fiindcă meciul dintre 
baschetbalițtii orădeni și bucureșteni
• depășit tot ceea ce s-a văzut pină 
acum — in materie de baschet — la 
Oradea. Intîlnirea a prilejuit și o ve- 
rtabilâ performanță: aceea a fui Thill 
(34 puncte realizate) pe care nu au 
mai reușit e mulți jucători la noi. In 
orice caz antrenorii lotului de tineret 
pentru meciul cu echipa Turciei au in 
ThT! un jucător de bază 
de rea" acestei 
jocul feminin Progresul 
Oradea — Progresai 
MIC, a fost la înălțan? 
așa că spectatorii oră
deni nu se pot pHnge că 
aa avat satisfacții numai 
pe jumătate. Demnă de 
remarca: este ascensiu
nea de fermă ți.. retal
iate a echipei Voința din 
lași care a cedat la mare 
faptă (47-48) Științei 
Timișoara, dovedind că 
victoria de acum o săptă
mână asupra Locomoti
vei PTT n-a fost o simplă 
intimplare. încă o probă 
că întrecerea echipelor 
masculine devine mult 
mai echilibrată spre fo
losul baschetului care nu 
are decît de cîștigat din- 
jr-o asemenea situație, fi 
indcă pe de o parte e- 
chipele fruntașe trebuie 
să se pregâteseă mai se
rios iar pe de alta cele 
socotite pînă acum vic
time simt că pot ieși din 
această postură și se an
trenează și ele temeinic. 
Bine ar ti ca și in can» 
pionatul feminin să pu
tem semnala o aseme
nea stare de fapt. Doi 
pînă acum echipele bueu- 
reștene arată o deplină 
dominare a situației. Ex 
ceptînd meciul egal smuls 
de Voința Orașul Stalin Energiei 
București, nu s-au înregistrat alte 
performanțe . provinciale". Dar să mal 
așteptăm...

suspendată. Se dispută doar jocurf! 
in campionatul feminin. Și fiindcăl 
veni vorba despre meciul cu Turciai 
iată alte noi amănunte în legătură! 
cu el:

— Antrenorul Alexandru Popescul 
va face astăzi .apelul" selecționabi-w 
Iilor după care va conduce în 
Floreasca primul antrenament al 
tăminii. EI va fi urmat zilnic 
alte ședințe de pregătire pînă în 
nat partidei.

— Arbitrii jocului maghiarul
renez \ elkey și iugoslavul Miodragj 
Ștefanovici sosesc vineri în Capitală...

— In lotul Turciei cei mai mulții 
reprezentanți ii are clubul Fenerbahce* 
(5). Urmează în clasament Ga-fej 
atasaray (4), Vefa (3) și Modal 

Spor (1). După cum se vede, repre
zentativa Turciei este alcătuită pe>

salat 
săp— 

dei 
aju—

Fe-r

partide
Și . rfeschi-

Dispută sub panou : Nadar, afiat in plan mu: bun; 
reușește să prindă mingea. Fază din meciul Lo

comotiva P.T.T. — Dinamo Tg. Mures 
(Foto • TH. ROIRU)

• Deoarece duminieă echipa repre
zentativă masculină întîlnește națio
nala Turciei etapa de campionat este

scheletul celor mai bune formații alo 
Turciei: Galatasaray și Fenerba'ice.

— Este foarte probabil ca pariidaă 
de duminică d'n sala Floreasca să ffȘî 
televizată. Spre mulțumirea celor caret 
nu vor găsi bilete dar... sînt posec 
sorii unui aparat de televiziune;) 
(Ef. I.).

Locomotiva, să mute măcar cu 30 mi
nute mai devreme ora începerii par
tidei de rugbi, ca să fie timp pentru 
disputarea ambelor meciuri de fotbal.

— Nu se poate1 a răspuns tăios 
iov. Popescu. Nu mai e timp să fie 
anunțați jucătorii t

Ora de începere a meciului de rugbi 
tot s-a schimbat pînă la urmă. Nu 
însă cu o jumătate de oră mai de
vreme cum rugase iov. Papadopol, ci 
cu aproape o jumătate de oră... mai 
tîrztu, adică la ora 13,10 în loc 
12,45 cum fusese anunțat.

La ora 14 și-au făcut apariția 
cele 4 echipe de fotbal. Discuțiile 
reînceput. Cei de la Locomotiva

de

F 
au 
nu

voiau în ruptul capului să permită alt', 
joc în afara celui al lor cu Progresul., 
Cei de la U.C.F.S. argumentau pe\ 
bună dreptate că programul inițial) 
fusese aprobat de toate forurîe des 
resort și anunțat din timp.

Văzînd situația, tov. Papadopol, cai 
un nou... Solomon, a venit cu diversei 
sugestii:

1) Să se dispute ambele jocuri, cu: 
remize a 30 minute.

2) Din fiecare meci să se joace) 
nu-mai cîte o repriză de 30 minu.

S-a mat propus ca mec'ul a itrei 
cele două reprezentative să dureze nu- 
mai 40 minute (2 reprize a 20 minute),, 
iar celălalt 80 minute. Cineva, proba
bil un glumeț, a propus ca mec’urileț 
să se joace... simultan: 22 de iucetori) 
contra 22!

In toiul discuțiilor și-a făcut apa
riția tov. Gh. Nedelcu din colectivul) 
Locomotiva, care a rezolvat pe toci 
problema, spunînd că nu dă drumul', 
pe teren decît jucătorilor de la Loco
motiva și echipei din Focșani. „Nu se:, 
va trece decît peste trupul meu!" ai 
spus tov. Nedelcu. Și... nu s-a trecutlb

Dacă acțiunea ana'hi că a colectivul 
lui Locomotiva-Buzou n-a putut fi o— 
prită de către forurile sportive locație,, 
care au dat dovadă de slăjy'c'une,. 
poate că ar fi cazul ca de la centru.', 
să se intervină acum cu măsuri care; 
să treacă și peste... trupul tov. Ne
delcu și eventual și al altora!...

JACK BERARIULJi 
Al. STANESCU?®- 

c' '••'•'ri.fent:
. . ......... —.......... - •



O amplă și rodnică dezbatere 
a problemelor atletismului în școli
(Urmare din pag. 1)

.de altă parte rămînerea în urmă a va
lorii atletismului nostru, așa cum se 
subliniază și în Hotărîrea partidului 
si guvernului din iulie 1957, pot fi 
■trase concluzii importante, care im
pun o serie, de măsuri concrete care 
să ne dea cea mai justă orientare în 
:această problemă. Condițiile din ce 
iîn ce mai bune, create de partid și 
guvern, pentru activitatea sportivă și 
unăsuriie care vor fi luate în viitor, 
jpot și trebuie să asigure creșterea 
•cantitativă și calitativă a atletismului 
în rîndurile tineretului nostru.

După ce a fost fixat cadrul discuții. 
Hor, numeroși vorbitori au ținut să-și 
.aducă contribuția personală și luind 
<cuvîntul au căutat să lămurească o 
serie din multiplele probleme ale acti- 
•vității atletice în învățămînt.

La Or. șui Stalin: 
„Ziua porților deschise “ 

i Prof. Anno Kummer (Orașul Stalin) a 
expus o serie de chestorii foarte in
teresante. Astfel, întracît profesorii 
Ue educație fizică ni: ">u timpui nece. 
sar ca să se ocupe de toate problemele 
'de instruire ale mai multor sporturi, 
la Orașul Stalin profesorii din loca- 

Aspect de la conferința pe (ară a profesorilor de educație fizici 
cu specializarea in atletism

titate au hotărît ca ar.t. s .a: lentele 
să și Ie desfășoare în comun. In felul 
acesta, un profesor se ocupă numâî 
de pregătirea în sportul pe care-! cu
noaște mai bine, dar cu elevi de Ia 
toate școlile dfn oraș și rezultatele 
BÎnt evident cu mult mai bune. Tot 
la Orașul Stalin, a fost instituită 
„Ziua porților deschise' Să vedem 
despre ce este vorba : porțile stadio.

Adunarea generală de alegeri 
ia colectivul sportiv 
al fabricii I.C.A.R.

Sportivii fabricii I.C.A.R. din Ca
pitală și-au ales conducătorii. In ca
drul adunării generale care a avut 
■loc acum cîteva zile, cei 73 de mem
bri U.C.F.S. prezenți au ridicat o șe
fie de interesante probleme în legă
tură cu activitatea trecută si cu 
perspectivele muncii sportive din în
treprinderi. A fost criticată tendința 
fostului consiliu al colectivului de a 
neglija activitatea sportivă de masă 
.și a secțiilor pe ramură de sport în 
favoarea secției de fotbal, ca și lipsa 
de colaborare cu organizația U.T.M. 
și celelalte organizații de masă din 
fabrică.

După alegerea noului consiliu al 
colectivului, din care fac parte prin
tre alții, tov. Dinu Petre, Petre Mă- 
uescu, Andrei Constantin și lom Fur- 
narache, a comisiei de revizie și a 

■de'legațilcr ia conferința raională, a- 
dunarea generală a discutat și apro
bat proiectul de hotărîre asupra sar
cinilor ce trebuie rezolvate de noul 
consiliu. Dintre aceste sarcini, spi
cuim: amenajarea unui teren de 
volei în curtea întreprinderii. înfiin- 
ițarea unor nci secții pe ramură de 
sport (popice, tenis de masă, șah, 
’atletism) organizarea în mai bune 
condițiuni a competițiilor de masă, a 
celor intercolective și oficiale, întă
rirea muncii de propagandă și edu
cație în colectivul sportiv.

Participanții 'ia adunarea gene
rală de alegeri și-au exprimat con
vingerea că aplicarea măsurilor pre
conizate prin Hotărîrea partidului și 
guvernului cu privire la reorganiza
rea mișcării sportive va duce la în- 
lvforarea muncii și în colectivul spor
tiv al fabricii I.C.A.R.

Stan Cristea 
corespondent 

rttdui de sub Tîmpa sînt deschise, în 
mod gratuit, în anumite zile pe eăp- 
tămînă elevilor, care vin să se an
treneze sub conducerea profesorilor de 
educație fizică respectivi. Pe stadion 
găsesc la dispoziție materialele și echi
pamentele trebuitoare.

Insigna de „Atlet școlar'4
Prof. Angela Firip (București) a 

vorbit despre necesitatea instituirii 
unei insigne speciale de ., Atlit școlar", 
cu performanțe pe trei grade (aur, 
argint și bronz) care să înceapă din 
primăvara anului viitor. Această in. 
signă va avea scopul de a Irămînta 
masele de elevi, aprapiindu-îe de at
letism. cunoscuță fiind dorința copii
lor de a cuceri laurii sporiu- ii. In 
afară de aceasta, faptul că Insigna 
are trei grarte, cu performanțe din ce 
Tn ce mai tari, constituie un puternic 
stimulent ca fiecare, odată ce a cu. 
cent insigna de bronz — cu caracter 
de masă— să se pregătească și mai 
temeinic pentru a cîștiga și celelalte 
două grade ale acesteia.

In primul riad 
PASIUNE I

Uaji dintre vorbitori au subliniat 
faptul că printre principalele grentâ’i 
ale practicării atietwrirA-'i ta școli 
este și aceea a lipsei bazelor sportive 
simple. Remarca acestora a fost fără 
îndoială cit se poate de pistă. Dar se 
pare, așa cum arătau mai apoi alții că 
situația nu este totuși chiar atît de 
precară ca să poată justiftea prin ea 
'tosăși. deztn’-eresU pentru atletism 
manifestat de înșiși profesorii de e- 
ducație fizică. Alți vorbitori, printre 
care Zeno Dragomir, Come! Iovănesc i. 
Eugenii: L. Bran, Anton looescu. Vic
tor Firea și alții ,au arătat cit se poa
te de convingător, cu puterea propriu, 
lui lor exemplu, că pentru a putea 
face atletism nu este neapărată nevoie 
de stadionul RepuoiicH, de materiale 
din cele mai bune, prăjini suedeze, 
sulițe finlandeze etc.

înainte de toate este nevoie de pa- 
sitme pentru atletism, este nevoie de 
entuziasm, este nevoie de a ști să 
instiflj elevilor dragostea pentru acest 
sport atît de frumos, de natural și de 
util. Baza materială necorespunzătoare 
așa cum a arătat prof. Cornel Iovă, 
nescu, poate fi îmbunătățită, dacă nu 
chîar rezolvată, ta primul rînd prin 
eforturile profesorilor de educație fi
zică. Căci nu este un Iticr-i imposibil 
de realizat .acela de a canaliza entu
ziasmul tineretului, de a cointeresa 
comitetele de părinți din cadrul școli, 
lor, în spre amenajarea prin acțiuni 
obștești a bazelor sportive simple, 
pentru confecționarea pe scară locală 
și cu mijloace proprii a materialelor 
de concurs.

Nu este neapărată nevoie ca instrui
rea începătorilor să fie făsută numai 
cu sulițe de calitate superioară. Sim
ple nuiele de alun, cărora să li se dea 
o formă cît de cît corespunzătoare, 
pot ține locul sulițelor; tot așa, cum 
pietrele rotunjite pot ține locul greu, 
taților etc. In felul acesta intrui- 
rea începătorilor s-ar putea face cu 
foarte multă economie și se va putea 
ajunge tot la aceleași rezultate.
Mai multe ore de educație 

fizică
Majoritatea vorbitorilor au arăitat 

și subliniat necesitatea imperioasă a 
măririi numărului orelor afectate edu. 
cației fizice în învățămînt, întrucît 
numai două ore de curs și o ședință 
de colectiv sportiv pe săptămînă, nu 
corespund cerințelor actuale și nevoi
lor de mișcare ale elevilor.

Profesorul Emil Dragam (Cîmpu- 
>:ing Muscel) a insistat pentru o co. 
laborare cît mai rodnică între profe
sorii ide educație fizică din școli și 
antrenorii de atletism din colectivele 

sportive și școlile sportive de tineret; 
maestrul sportului Ion Wiesenmayer a 
vorbit despre necesitatea ca sportivii 
fruntași să meargă cît mai des în 
mijlocul elevilor din școli, să le dez
văluie frumusețea acestui sport, să.i 
cheme și să-i îndrume pe stadioane. 
Tov. Ciochină, tatăl atletului Șerban 
Ciochină, a arătat cît de mari sînt 
satisfacțiile sale de a-și vedea copilul 
preocupat de un sport atît de frumos, 
fără ca aceasta să-l distragă de la 
învățătură.

Pic-aștiî cheamă 
Ja întrecere

Prof. Mircea Simion (Ploești) a 
expus cîteva din metodele sale, oare 
i-au adus pină acum nenumărate sa
tisfacții (legătura permanentă cu pă. 
rinții copiilor, insuflarea ia elevi a 
convingerii că atletismul este unr sport 
al voinței și al perseverenței, desfă
șurarea activității ta orice condiții), 
in încheiere, prof. Simion a chemat 
Ia întrecere toate școlile sportive de 
elevi din țară, proponind drept criteria 
de clasificare rezultatele la viitoarea 
ediție a concursului republican al a- 
cestor școli.

Participanții la conferință au ascul. 
tat cu mare atenție cuvtatul rostit de 
tovarășe! Mstiai Fforesce. președintele 
comisiei centrata de atletism. Spor
tul este o necesitate pentru elevi, ce
rută de însuși specificul activității 
lor. Trebuie să dăm elevilor posibili, 
ta tea si facă sport, mișcare. Muiți 
dtotre campionii și recordmanii noștri 
de azi pot afirma că Ia baza activității 
lor atletice a stat educația sportivă 
primită in școală. Vorbitorul a arătat 
cit de important este ca orofesoru! 
de educație fizică sâ iubească cu pa
siune atietiscK!, să nu dea îndărăt în 
fața greutăților. Condițiile in care își 
desiăsoarj azi activitatea profesori’ 
noștri sânt incomparabil mai bune 
decit ta trecTt. A crescut enorm și 
dragostea tineretului centre sport și 
de aceea numărul stadioanelor a de
venit insuficient. Datorită grijii părin
tești a partidului față de sport, această 
situație se va îmbunătăți treptat. Tov. 
Mihai Florescu a insistat asupra ne
cesității de a îmbunătăți prin toate 
căile activitatea atletică in șroli. Baza 
de mase a atletismului nostru trebuie 
asigurată prin școli. Vorbitorul a ce
rut U.GF.S. de a reglementa oroWe. 
ma accesului elevilor pe stadioane, in 
așa fel incit colectivele și cei care 
dispun de stadioane să fie obligați a 
le pane de cîteva ori pe săptămînă 
la dispoziția elevilor.

U.C.F.S. promite 
tot sprijinul

Din partea Uniunii de Cuîtură Fizică 
și Sport a luat cuvînt il tov. Ion Si
nton, vicepreședinte al comitetului de 
organizare. D-sa a arătat că U.C.F.S 
a privit cu toată atenția această con. 
ferință care a dat posibilitatea să fie 
scoase tn evidență, pe de o parte, 
cauzele care au dus Ia rămînerea în 
urmă a atletismului în școli, ia>- pe 
<fe alts parte, mijloacele cele mai e- 
îicace pentru îndreptarea situației e- 
xister.te. Probleme de mare impar, 
tanță. cum sint: colaborarea între 
Al.l.C. și U.C.F-S. baza materială a 
allet'smuiui în școli, activitatea cooi- 
petițională școlară, formele organiza
torice în care se dezvoltă sportul 
școlar, sprijini:' acordat de sportivii 
fruntași. îmbunătățirea muncii de pro
pagandă în domeniu! atletismului șco
lar, sporirea namărulci de ore afec
tate educației fizice, și ?!<ele. au fost 
dezbătute lâ această conferință și 
U.C.F.S va extrage toate învățămin
tele din aceste rodnice lucrări.

In încheierea discuțiilor a vorbit 
tov. Samuel Baranyi. directorul Direc
ției Educației fizice din M.I.C., care 
a prezentat concluziile pe marpme.i 
lucărilor conferinței.

Ciclocros în raionul
A tost suficient ca vremea să se 

schimbe puțin, pentru ca numărul 
participanților la cel de al treilea 
ciclocros — organizat de forul sportiv al 
raionului Tudor Vlad'imirescu — să 
scadă simțitor. Totuși, au fost destuii 
cei care au dovedit că au rămas cre
dincioși acești; dificil dar frumos gen 
de întreceri, în care dîrzenia joacă 
un rol determinant.

La avansați, C. Istrate, (FI. r. A. 
bator), care s-a dovedit un bun cu
noscător al traseului, a condus tot 
timpul obținând o victorie detașată. 
Pe locul II s a clasat M. Kamer (FI. 
r. Or. Stalin) care, pînă în clipa cînd 
i s-a rupt bicicleta, a fost un vaj
nic adversar al lui Istrate. Celelalte 
locuri, au fost ocupate ta ordine de : 
D. Dragomir (Recolta), I. Stoica

Dintre gimnastele noastre fruntașe 
Elena Teodorescu 
rămine cea mai bună concurentă

O nouă ediție a campi
onatelor republicane in
dividuale de gimnastică 
a luat sfîrșit. In cadrul 
ei, întrecerea feminină s-a 
bucurat, în ceea ce pri
vește organizarea, de un 
succes aproape deplin, 
atrăgîndu-și astfel apre
cierile unanime ale publi
cului. După părerea noa> 
tră, succesul repurtat se 
datorește numărului mic 
de aparate la care s-a 
lucrat; 2 în loc de 3—4 
concomitent ( cum se obiș
nuia), ceea ce a prilejuit 
vizionarea concursului în 
bune condițiuni. Specta
torii au putut urmări pe 
fiecare gimnastă în par
te, și-au putut da seama 
pe tot parcursul întrece
rii de situația în clasa
mentul general, au com
parat, au pronosticat. To
tuși, pentru ca organiza
rea sa fi reușit pe deplin 
mai trebuiau rezolvate 
două probleme: o sală mai 
încăpătoare, care să asi
gure o vizibilitate perfec
tă din orice colț al ei și 
în ai doilea rîndț o disci
plină de concurs care să 
fie respectată pînă la 
sfirșitui întrecerii (dumi
nică spre seară concursul 
a fost „scăpat" dinmîini, 
la sol concurentele au 
fost chemate cu întîrziere, „golurile" 
din program au scăzut din spectacu
lozitate, cei prezenți In tribune înce- 
pind, în mod justificat, să dea semne 
de nerăbdare).

Noua campioană a țării, Elena Teo
dorescu, este un nume nelipsit de pe 
tabelele de campioni republicani din 
ultimii ani. Și de data aceasta, la
ureata J. O. de la Melbourne a mono
polizat toate titlurile puse în joc: 
campioană absolută plus titlurile la 
cele 4 aparate de concurs. Dacă îna
intea începerii campionatului se pu
nea întrebarea dacă Elena Teodorescu 
va fi și în acest an campioană, după 
prima jumătate a programului de 
«îmbată răspunsul a venit în mod 
clar: Elena Teodorescu rămine în 
continuare cea mai bună gimnastă a 
noastră. Cea C3re s-a arătat totuși în 
st3re să o înfrunte de la egal la egal 
a fost Georgeta Hurmuzache (clasa
tă pe locul l la „paralele impuse"). 
Din nefericire, ea s-a accidentat după 
cel de 31 doilea aparat, ieșind din lup
ta pentru titlu. Sa crezut totuși că 
vor apare nume noi în dreptul locu
rilor I la aparate. Printre favorite se 
numărau Emilia Vătășoiu. Sonia lo- 
van. Ileana Petroșanu (care a impre
sionat prin amplitudinea cu care a 
executat exercițiul impus la paralele), 
Elena Mărgărit și altele, d3r acestea 
an fost depășite de campioană nu 
printr-o mai bună pregătire tehnică 
sau printr-o superioritate la capitolul 
.calități fizice", ci pur și simplu prin 
exactitatea exercițiilor. Se impune 
deci ca toate 2ceste gimnaste să lu
creze mai mult și mai atent pentru 
obținerea calmului în timDul execu
ției.

Mult au dat de furcă gimnastelor 
noile amendamen-.e tehnice, mai pre
tențioase ca în trecut Ele au fost 
cauza pentru care la multe gimnaste 
fruntașe (Elena Mărgărit) punctarea 
a început de la nota mai mici de 10 
(9 sau chiar 8), apărînd pe tabelele 
de punctaj ale arbitrelor medii cu 
care nu eram obișnuiți la maestrele 
gimnasticii noastre; 7,40, 7,80 sau 
chiar mai puțin. Tot amendamentele, 
prin noile cerințe, au produs multe, 
foarte multe căzături de pe bîrnă 
(Sonia lovan, Elena Mărgărit, Elena 

'■Poptyvici etc ) și multe ezitări mari

Tudor V Iddtmirescu
(C.C.A.), A. Magdo (C.C.A.) și O. 
Hohotea (Locomotiva).

Deși s.a accidentat la plecare, Gh. 
Lucian (Recolta) a refăcut terenul 
obținînd o meritată victorie la semi- 
curse. El a fost urmat de: R. Pușcă 
(Energia), D. Gologan (C.C.A.), Al. 
Anghel (Fi. r.), I. Badea (Rec. Ră
can), A. Constaotinesou (Voința) și 
D. Ștefan (Voința). Proba pentru ju
nior; a revenit din nou lui T. Ohane- 
sian (C.C.A.), după care s.au clasat: 
D. Rotaru (C.C.A.), C. Căpriță 
(C.C.A.), G. Belcf.il (Rec.), Gh. Nea- 
goe (Rec.), Șt. Creți (Locom.) și 
Gr. Bică (Voința).

Pe echipe, primul loc a revenit for
mației C.C.A. urmată de Recolta. FI. 
roșie, Energia, Voința șl Locomoitva.

Maestru sportului Emilia Vătâșoiu (Dinamo) a 
ocupat în clasamentul individual compus locul II. 

lat-o executînd la cal săritura liber aleasă

care, bineînțeles, ru atras după ele 
și scăderi serioase de punctaj. La sol. 
la care în afară de cerințele de mai 
sus se mai adaugă „un sfîrșit valoros" 
s-au înregistrrt multe căderi din răs
turnare înapoi și o slabă execuție, a 
elementelor acrobatice (unde este sal
tul înapoi al Anicăi Eocsis ?). Dar 
să nu disperăm. Exercițiile, alcătuite 
după noile cerințe, sînt de un nivel 
superior celor vechi și, bine lucrate, 
ele vor aduce mai tîrziu (sîntem con
vinși) noi victorii internaționale și noi 
afirmări ale gimnastelor noastre pe 
plan internațional. Mai sînt multe de 
pus la punct și la exercițiile impuse 
(bazinul prea sus la urcare, lipsa sări
turii cu întoarcere 180 grade la bîr
nă, căderea picioarelor în față, dez
echilibru după roată și ieșirea' de la 
paralele, întoarcerea incompletă la să
rituri, răsturnare în față cu picioa
rele depărtate, lipsa amplitudinii la 
sol etc.) dar lucrul nu sperie pe gim
naste și deci putem spera într-o grab
nică îmbunătățire.

Locul a>l Il-lea în ierarhia gimnas
telor pe 1957 a revenit Emil'ei Vătă- 
șoiu. Este un loc pe care îl merită 
atît prin felul cum s-a prezentat la 
această întrecere, cît și prin constanța 
pe care o arată de ani și ani de 
zile. Surpriza campionatelor a fost 
realizată de Anastasia lonescu clasa
tă pe locul III. Pentru felul cum a 
muncit, pentru seriozitatea cu care 
s-a pregătit, locul ocupat este o me
ritată răsplată și totodată un anga
jament pentru viitor.

Ca încheiere, o mențiune pentru a- 
sociația Știința ale cărei gimnaste 
au ocupat 4 din primele 6 locuri în 
clasamentul general.

__ _____________________ ANA IHM

Rezultatele primului 
concurs de tir 

pe ținte reduse
SîrnbâiQj și duminică s-a desfășurat pe 

.'.oligonul Tunari, în organizarea colec
tivului sportiv Voința Prestări Servicii, 
primul concurs de tir din țara noastră 
pe noile ținte, reduse, aprobate de U- 
niunea Internațională de Tir. Rezulta
tele primilor clasați în această compe
tiție vor fi omologate ca recorduri re
publicane stabilite. Iată rezultatele teh
nice:

Combinată (bărbați): 1. H. Herșoovici 
592 p.; 2. I. Sîrbu 5M p.; 3. L. Ciontolac 
582 p.; femei: 1. Iudith Moscu 577 p . 2. 
M’arieta Juverdeanu 574 p.; 3. Jacqueline 
Zvonevschi 572 p.; juniori: 1. M. Marco- 
vici 578 p.; 2. N. Sarambei 577 p.; 3. M. 
Maoovei 575 p.; armă liberă calibru re
dus 3-28 (bărbați): 1. H. Herșcovici P68 
p.; 2. I. Sîrbu 567 p.; 3. V. Enea 559 p.; 
femei: 1. Iudith Moscu 556 p.; 2. Filof- 
teia Bâjenaru M3 p.; 3. Lia Sîrbu 541 
p.; Juniori: 1. m. Străoanu 549 p.; 2. T. 
Aron 545 p.; 3. Dănescu 536. Clasamen
tul pe echipe este următorul: 1. Dioamo 
21 p.; 2. FI. roșie 20 p.; 3. C.C.A. ÎS p.

Belcf.il


La terminarea campionatului de rugbi

ECOURI LA UN CUPLAJ EXCELENT
Constatări pe marginea înfîlnirii internaționale de fotbal Roinînia B-Iugoslavia B

UN VECHI REFREN: TEHNICA INDIVIDUALĂ
Activitatea competițională la rugbi 

s-a încheiat duminică. Timpul cro
nicilor și analizelor statistice asupra 
șanselor diferitelor echipe a trecut, 
făcînd Ide acum concluziilor. Și nu 
am putea începe aceste comentarii 
fără a ne opri și a relua ecourile care 
mai răzbat încă după cuplajul de ex
celentă factură de pe stadionul Dina
mo, cuplaj care a ținut să șteargă, 
prin ținuta înaltă a partidelor impre
siile, nu întotdeauna plăcute, care au 
marcat această lungă și dificilă com
petiție- CAMPIONATUL 
CAN.

Concluzia majoră, de 
care s.e desprinde de pe

REPUBLI-

ansamblu, 
urma aces

tui program select este forța de joc a 
principalelor noastre echipe, vastele 
lor posibilități tehnlco-tactice care din 
păcate însă nu sînl puse totdeauna în 
valoare. Dacă în jocul Locomotiva — 
Energia I.S.P. jucătorii au apărut oa
recum crispați, acest lucru apare ex
plicabil. Intr-adevăr, Locomotiva își 
juca „șansa" de campioană. Echipa 
feroviară avea nevoie (întocmai ca 
echipa de fotbal a Romîniei) de o vic
torie sau chiar de un meci nul pen
tru a deveni campioană. Și, ceea ce 
nu au reușit fotbaliștii, au realizat 
ieri rugbiști feroviari, care prin me
ciul egal obținut, au devenit campioni 
al țării pe anul în curs, performanță 
pentru care îi felicităm încăodată. 
VIOREL MORARU, căpitanul echipei 
și unul din principalii factori In re
alizarea acestei victorii de prestigiu, 
era cel mai fericit după meci: „Echipa 
noastră a acționat calm — ne-a spus 
el — și, știind că are două șanse; 
victorie și meci egal, a jucat econo
mic. cum s-ar spune „la titilu“, reali- 
zînd ceea ce a dorit: un meci egal, 
care i-a fost suficient pentru a deveni 
campioană. Am vrea să 
închinăm această victo
rie unei aniversări deo
sebit de dragi: 25 de ani 
de existență a echipei 
de rugbi a muncitorilor 
teroviari, pentru a răs
plăti astfel eforturile co
rectivului nostru în ve
derea propășirii rugbiu- 
lui“. Rugbiștii feroviari 
continuă a fi, de ani de 
zile, pe primul plan al 
rugbiului romînesc.

Partida care ne-a de
lectat însă cel mai mult 
a fost acea care a ur
mat, între Dinamo și 
C.C.A. Se întilneau două 
echipe care nu mat aveau 
nici ce pierde nici ce 
tlșliga. Ele au oferit. 
In consecință, un pic 
spectaculos, bazat pe șar
je, pe atacuri la mînă. 
Marcînd în total 22 de 
puncte echipele ne-au 
dat o imagine a ceea ce 
tnseamna tocul de rugbi, 
tn adevăratul său spirit. 
Realizîndu-și punctele nu 
din lovituri de picior cl 
din încercări, echipele 
ne-au demonstrat că rug- 
biul deschis este cel mai 
eficace. Și dacă echipele 
noastre ar nrivi mai de
parte decît cele trei 
puncte ale unei victorii, 
dacă s-ar descătușa de 
spaima Infrîngerii, dacă

In urma trierii celor 842.745 variante 
depuse la concursul Pronosport nr. 4« 
(etapa din 17 noiembrie 1957) au fost 
găsite :

8 variante cu 12 rezultate :
175 variante cu 11 rezultate ;

1.983 variante cu 10 rezultate.
Omologarea este în curs de desfă

șurare.
• Programul concursului Proncso-'.rt nr. 

47 (etapa din 24 noiembrie 19571 este 
alcătuit cin 5 meciuri dir. cadrul celei 
de a zecea etape a campionatului ca
tegoriei A. 3 meciuri italiene (a unspre
zecea etapă) șl 4 întîlniri din cam
pionatul francez (etapa a XlV-a). Să 
le luăm la rînd.

l. Locomotiva București — Flamura 
roșie Arad. Ir. meciurile susținute pî- 
nă acum — cu excepția unor rari 
„sclipiri*1 atît feroviarii cît și ar-idar.ii 
și-au deziluzionat suporterii. Sperăm 
că reluarea campionatului să aducă am
belor echipe revenirea mult așteptată. 
Ca pronostic „1** ni se pare a fi cel 
mai indicat — dat fiind avantajul te
renului — completat de „X“, pentru 
a nu neglija totuși valoarea oaspeților.

H. Progresul București — Energia 
Ploești. Dacă meciul s-ar disputa la 
Ploești problema pronosticului ar fi 
mult mai simplă dat filr.d forma bună 
arătată de Energia în ultimele întîl
niri. Cum însă se va juca la Bucu
rești. precauțl. noi vom lua ca pro
nostic de bază „X‘'-uI. Dumneavoastră 
adăugati-i (conform inspirației sau sim
patiei) fie „1", fie „2“ (sau... ca să 
evitați emoțiile și 1 și 2 1).

m. știința Timișoara — Energia 
Orașul șbalin. Nu se poate spune că 
echipa dir. Orașul Stalin a... evitat 
surprizele în acest campionat 1 Să ne 

ar renunța la un joc destructiv, am 
asista mult mai des la asemenea spec
tacole rugbistice. Pentru că ieri, am 
văzut multe faze constructive șl de 
aceea publicul nostru a adresat aplau
ze deopotrivă învingătorilor ca și în
vinșilor.

Ținem pe aceasta cale să felicităm 
și pe cei patru participanți anonimi la 
realizarea acestui spectacol: antreno
rii, Al. Argeșiu, Gh. Pîrcălăbsscu, C. 
Munteanu și A. Groman, al căror a- 
port se cuvine subliniat.

Dacă ar fi să considerăm cuplajul 
de ieri ca un trial — pentru că in 
definitiv au evoluat aproape tofi ju
cătorii seleclionabili — aim putea da 
următoarele calificative (cu sublini
erea că tofi cei ce au jucat au me
rite): FOARTE BINE: Iordăchescu, 
Penciu, Uie Ion, Veluda, Teodorsscu, 
Dobre, Paloșanu, Moraru; BINE: Do- 
ruțiu, Teofilovici, Ionescu, Mehedinți, 
Stoenescu, Stănescu, Mateescu, Dia- 
eonescu, Florescu, Țibuleac, Ciobanu, 
Leonte.

Și acesta este poate bilanțul cel 
mai pozitiv al cuplajului de ieri, pen
tru că ne dă perspectiva de a privi cu 
fruntea sus viitorul.

D. CALIMACHI
CLASAMENTUL FINAL

1 Loc. Gr. Roșie 18 15 2 1 276: 34 59
2. C.C.A. 14 15 1 2 385: 38 49
3. Energia LS.P. 18 34 1 3 396: £• 47
4. Dinamo Buc. 18 13 1 4 235: 76 45
5. Locomotiva P.T.T. 18 6 3 9 78:116 23
6. Progresul F.B. 18 6 2 19 61:221 31
7. Știința IM. 18 4 4 19 65:132
8. Energia Republica 18 5 1 12 48:196 Zi
9. C.S.A. Ploești 18 4 1 13 60:295 27
1» Energia Petroșani 18 • 9 18 3l:3£0 18

Să fi sărit jucătorii pină la înălțimea amețitoare 
a etajului al 111-lea al clădirii care se vede in 
fotografie ? Simplă iluzie optică pe care ne-a dat-o 
fotograful nostru, imprimînd pe peliculă acest 
..duel aerian" rugbistic. (Fază din inlilnirea Lo- 

comotiva-Energia I.S.P.)
(Foto: GH. DUMITRU)

^^ono sport

furnizeze una și în meciul de la Ti
mișoara ? Noi nu o credem deși Știin
ța Timișoara e și ea o specialistă în 
răsturnarea pronosticurilor așa că vom 
indica „V* (pentru cei curajoși chiaT 
solist).

IV. Progresul Oradea — Dinamo 
București Ir. 9 meciuri orădenii au to
talizat un singur punct ! O „carte de 
vizită** care argumentează — în locul 
nostru — pentru ce nu le vom acorda 
decît. cel mult, șansa unul scor egal 
în meciul cu dinamoviștii bucureșteid 
care vor depune toate eforturile pen
tru a micșsra cistanța care-1 desparte 
de lider. Deci : ,,X“ și ,»2**.

V. Dinamo Cluj — Energia PetroșanL 
Liderul are de susținut o partidă difi
cilă la Cluj în fața unei formații care, 
cîteodată, știe să ofere suporterilor 
satisfacția unor frumoase victorii. Ju
decind prin prisma ultimelor compor
tări Energia Petroșani pornește totuși 
favorită puțind obține chiar ambele 
puncte puse în joc.

VI. Juventus — Napoli. Forma bună 
a primei clasate ca și faptul că va 
juca pe teren propriu constituie argu
mente destul de concrete pentru a in
dica „1“ deși Napoli este o parteneră 
ere temut pentru orice formație, indi
ferent dacă joacă acasă sau ir. dep- 
plasare.

VII. Roma — Lanerossi. Gazdele nu 
au pierdut încă nici un meci pe te
ren propriu în timp ce oaspeții au ob
ținut un singur punct în 5 întilr.lri 
susținute în deplasare. O .ituație care

A FOTBALIȘTILOR NOȘTRI ESTE INSUFICIENTĂ
Cele două întîlniri dintre reprezen

tativele secunde ale Romînie! și Iu
goslaviei — în septembrie la Skopije 
și acum. Ia București — au avut mul
te puncte comune: rezultat egal la 
pauză (0—0 la Skopije, 1—1 la 
București), același scor final de 2—1 
și un factor care a determinat supe
rioritatea și victoria echipei iugoslave
— tehnica individuală a jucătorilor 
săi.

După meciul de duminică, antreno
rul de stat CoIoman Braun, vorbind 
despre întîlnirea care tocmai se ter. 
minase, a subliniat că ceea ce a de
terminat și desfășurarea jocului și e- 
voluția scorului a fost tehnica indivi
duală. Oricît ne afectează această în- 
fringere — și o dată cu ea și cele 
două de la Belgrad — trebuie să pri
vim lucrurile în față și să dăm Ce
zarului ce este al Cezarului: iugo
slavii ne sini superiori ca tehnică in
dividuală și de aici și ca tactică « 
concepție de joc. Este de acum un 
lucru arhicunoscut că tehnica indi
viduală constituie baza fotbalului și 
evoluția' de duminică a iugoslavilor 
ne-a demonstrat—dacă mai era nevoie
— cu prisosință acest adevăr. Prin 
tehnica lor individuală fotbaliștii iu
goslavi au controlat mai bine balo
nul și încet-încet au ajuns să stă- 
pînească terenul. Calitățile lor tehnice 
au fost evidente și e bine să le rețină 
jucătorii noștri pentru că au avut ce 
invăța de la iugoslavi: lovirea corectă 
și precisă a balonului, static și în miș. 
care: lovituri de cap la fel de precise 
ca și cele cu piciorul; opriri și pre
luări cu multă dexteritate și numai 
in raport cu cerințele jocului: condu
cerea balonului, driblinguri cu fente 
derutante în funcție de necesitățile 
tactice: atac foarte bun la adversar 
cu deposedarea balonului de cele mai 
multe ori; viteză în execuție. E de la 
sine înțeles că toate acestea n-au pu
tut fi însușite și perfecționate decit 
după antrenamente asidue și perseve
rente în colective, în cursul cărora 
elementele tehnice au căpătat și un 
conținut tactic. Ani văzut duminică o 
serie de pase, alternativ scurte și 
lungi care au scos din dispozitiv pe 
apărătorii noștri. Ceea ce-i mai impor
tant de reținut din jocul iugoslavilor 
este cîștighl de teren care se reali
zează din cîteva pase și breșele care 
se creează prin pase la întîlnire, a că
ror precizie este dublată și de demar
cări inteligente și de schimburi de 
locuri "rapide. Așa au marcat iugo
slavii cele două goluri (Jerkovici si 
Ognianovici din postul de inter stin
gă).

Desigur că la victoria Iugoslavilor 
au concurat și alți factori, care au 
însemnat tot atitea avantaje de par
tea lor: echilibru în formație, deter-

CLASAMENTELE
SERIA I

1. Locomotiva Iași
2. Dinamo Brăila
3. Progresul Rădăuți
4. C.S.A. Tecuci
5. FI. roșie Buhuși
6. Locomotiva Pașcani
7. Energia Moinești 

12 9 2 1 30: 7 20
12 8 3 1 33:12 19
12 € 3 3 23:14 15
12 7 1 4 18:14 15
12 5 4 3 19:12 14
12 8 2 4 23:15 14
12 5 3 4 18:17 13

ne îndreptățește să acorlâm Romei 
pronosticul nostru. Adică un nou „1“ 
solist

VIII. Milan — Bologna. In campiona
tul trecut ambele întîlniri au revenit 
milanezilor. Anul acesta echioa din 
Milan și-a adunat puncte mai mult 
din meciuri egale decît din victorii. 
Nici Bologna nu strălucește ceea ce 
nu a.... împiedicat-o să termine la ega
litate 4 cin cele 6 meciuri susținute 
în deplasare. După cum vedem ambe
lor formații le place care este
de altfel și pronosticul nostru.

IX. Metz — Racing Paris. Numai a- 
vantajul terenului poate pleda pentru 
ultima clasată a cărei comportare e 
neînțeles de slabă. Nici parizienii nu 
s-au arătat încă a fi la reala «or va
loare. Toate acestea ne fac să încli
năm mat curînd spre un scor egal 
decît spre victoria uneia dintre for
mații.

X. Nice — Angers. Două formații de 
valori apropiate dintre care una a- 
vantajată de terenul propriu care i-a 
adus în cele 6 întîlr.iri de pînă acum 
10 puncte. In această situație cel mai 
indicat pronostic este „1“, „2*’-ul con
stituie la acest meci o surpriză la 
care iru se gînuește probabil decît 
Angers’!...

XL Sedan — St. Etienne. Deși cla
sată pe locul 15, Sedan este foarte pri
mejdioasă pe teren propriu. Echipa 
campioană St Etienne a realizat pînă 
acum o adevărată performanță : nici 
un meci pierdut, dar... 10 egale din 13 
disputate ! Și de data aceasta ,»X*‘-ul 
va „„împăca” echipele? Noi așa cre
dem, acordînd în plus șanse Sedan- 
ului ce a-și concretiza avantajul tere
nului.

XII. Lyon — Monaco. Monaco urmă
rește îndeaproape liderul, depurtînd la 
fiecare meci toate eforturile în vederea 
acumulării de noi puncte. La Loyn a- 
cest lucru va fi greu de realizat... 
„Calculul bîrtiei" indică „1°. Dumnea
voastră ce părere aveți t

Rezek, nujlocașul dreapta al reprezentativei secunde a Iugoslaviei, respinge 
spectaculos un balon pentru care lupta Constantin

minat de jucători — luați individual
— de valoare apropiată și omogeni
tate între compartimente, precum șl 
ritm uniform în joc.

Ocupîndu-ne mai mult de iugoslavi 
n-am făcut altceva decît să subliniem 
lipsurile jucătorilor noștri la capito
lul tehnică individuală și pregătire 
tactică. Pasele greșite (mijlocașii mai 
ales), opririle defectuoase (stopuri 
la 2—3 m. — Torok și Oaidă), condu
cerea inutilă a balonului, ceea ce 
a dat răgaz apărării iugoslave să se 
grupeze (Meszaros II, Cons/antin, Oai
dă) — din punct de vedere tehnic, — 
și lipsa de demarcări .oprirea prea des 
a mingii, concentrare.a acțiunilor pe 
tripletă — din punct de vedere tactic
— au împiedicat echipa noastră să 
desfășoare jocul mai clar și mai larg 
și i-au redus șansele de a străpunge o 
apărare care nu era imbatabilă. Mai 
mult, înaintașii n-au sezisat slăbiciu
nea fundașului din prima repriză, 
Kosciak, și nu l-au jucat suficient pe 
Oaidă. In schimb, iugoslavii nu 
ne-au... iertat și l-au ocolit pe Caricaș 
pentru a ataca mai mult pe partea 
stingă (pe unde au și venit golurile).

In sfîrșit, la toate acestea s-a adău
gat și un dezechilibru între compar
timente, decisiv într-un meci de fot
bal: mijlocașii noștri n-au contat și e- 
chipa s-a rupt în două, silind Și apă
rarea imediată și atacul să muncească 
mai mult pentru a compensa insufi
ciența Liniei de halfi. In schimb, mij
locașii iugoslavi au asigurat un echi
libru perfect, contribuind astfel la a- 
sigurarea victoriei.

Aici se opresc observațiile noastre

CATEGORIEI C
8. știința Galați
9. Știiața IM1F iași

19. Progresul Dorohoi
11. Energia Bacău
12. Energia Bîrlad
13. Fî. roșie Botoșani
14. Locom. Tg. Ocna 
Energia Moinești-C.S.A.

12 3 5 4 18:16 11
12 5 1 6 13«M 11
12 3 3 6 15:24 9
12 3 2 7 8:20 8
12 2 3 7 9:25 7
12 1 4 7 15:34 S
12 3 0 9 9:21 6 

Tecuci 0-2 (0-1).

SERIA A n-a
1. Energia Tîrgovâște 12 9 2 1 44:13 20* Energia 131 12 8 2 2 29:12 18
3. Energia București 12 7 3 2 32:15 17
4. Energia Sinaia 12 7 1 4 34:19 15
5. Locomotiva Galati 12 6 2 4 22:21 14
6. Energia Galați 12 5 3 4 18:13 13
7. Energia Constanța 12 4 3 5 18:20 11
8. Energia Victoria 12 5 1 6 16:23 11
9. Energia Medgidia 12 5 1 6 14:22 11

19. Dinamo Pitești 12 4 2 6 13:29 10
11. FI. roșie Buc. 12 4 1 7 11:19 912. Energia 4 Cîmpina 12 3 2 7 25:31 S
n. FI. roșie Giurgiu 12 2 2 8 14:37 6
14. Energia Leordenâ 12 2 îl 9 13:38 5

SERIA A in-a

SERIA A !V-a

1. Loc. Tr. Severin 12 8 2 2 31:15 18
2. Energia Oțeiul Roșu 12 9 0 3 26:14 18
X Știința Craiova 12 7 2 3 24:13 16
4. FI. roșie Rm. Vîlcea 12 6 3 3 29:13 15
5. Progresul Brad 12 6 3 3 23:14 15
C. Progresul Corabia 12 5 3 4 16:12 13
7. Energia IM 12 5 2 5 16:15 12
X. Locom. Craiova 12 4 2 6 14:18 10
». Energia 3 Reșița 12 4 2 6 15:23 10

1». Fi. roșie 7 Nov. 12 3 4 5 12:19 10
11. Energia 14 12 4 2 6 11:26 10
12. Energia Tg. Jiu 12 4 1 7 16:25 9
1J. Energia Craiova 1? 2 4 6 11:20 8
14. Energia Arad 12 1 2 9 8:25 4

1. Progresul Bistrița
2. Fi. roșie Oradea
3. Recolta Sîghet
4. FI. roșie Sf. Gh.
5. Progresul S. Mare
6. Energia Oradea
7. Progresul Turda
8. Voința Tg. Mureș
9. FL roșie Cluj

19. Recolta Toplița
11. Recolta Sal an ta
12. Dunamo Baia Mare
12. Recolta Cărei
14. Energia 7

12 8 2 2 28:12 18
12 8 1 3 31:19 17
12 5 4 3 22:19 14
12 3 7 2 21:15 13
12 6 1 5 18:23 13
12 5 2 5 17:17 12
12 4 3 5 24:20 11
12 5 1 6 21:20 11
12 2 7 3 14:15 11
12 3 5 4 10:15 11
12 4 3 5 15:23 V
12 4 2 6
12 2 5 5 14:21 9
12 3 1 8 24:34 7

Clasamentele sînt alcătuite pe b-aaa 
recoltatelor de duminică, n©omologate.

(Foto: GH. DUMITRU)
• . “ -» _v'• • f. . 'a

niai importante pe marginea întîlnirii 
de duminică în care — e adevărat — 
echipa noastră ar fi putut obține un 
meci nul dacă ar fi concretizat situa
țiile avute în primele 30 de mintie. 
Dar, superioritatea tehnică a iugosla
vilor și mai ales hpsurile noastre teh
nice ar fi rămas aceleași și spre ele 
este bine să ne îndreptăm atentia în 
viitor. S-a mai spus acest l icru de ne
numărate ori. Nu vom obo i să-1 repe
tăm. TEHNICA, TEHNICA ȘI IAR 
TEHNICA. Jucătorii noștri trebuie să 
privească cu toată seriozitatea pregă
tirea lor și — în schimbul condițiilor 
care li se creează — să dea mai mult 
decît pînă acum. Intîi la colectivele 
lor, acolo unde de fapt trebuie să în
ceapă și să se desăvîrșească pregăti
rea lor tehnică, și apoi în echipele re
prezentative. Antrenorilor li se pretin
de mai multă conștiinciozitate și exi
gență în muncă, iar forurilor tehnice 
conducătoare mai multă preocupare 
pentru îndrumarea și controlul m mefi 
de instruire. Dar nu circulare și dis
poziții, ci muncă practică de teren, 
control efectiv și îndrumare eficientă.

P. GAȚU

Un sever avertisment
antrenorilor

Există o veche dispoziție a Comi
siei centrale de fotbal care stabilcsl. 
că— î.n timpul meciurilor *— antre
norii trebuie să stea la un loc fix, 
pe o bancă situată în dreptul centrului 
terenului, fiindu-le strict interzis sâ 
circule pe tușă în jurul terenului. 
Deși prevederile acestei dispoziții au 
fost mereu reamintite, totuși o serie 
de antrenori n-au înțeles să se con- 
formeze. Părăsindu.și locul fixat, ei 
s-au plimbat pe tușă, făcînd obser
vații jucătorilor, protestînd la deci
ziile arbitrilor și avînd chiar atitudine 
nesportivă față de spectatori. Pentru 
astfel de vini, constatate în ultimele 
etape de campionat B și C. Col eglul 
central al antrenorilor a sancționat 
recent, cu sever avertisment pe an
trenorii : T. Befa (Energia Sinaia), 
R. Ghiurițan (Locomotiva Gara de 
Nord), 1. Unguroiu (Energia I upe- 
ni) și I. Lengheriu (Locomotiva Con
stanța). In același timp, Colegiul cen
tral a atras atenția tuturor antreno
rilor din țară, de toate categoriile s« 
de la toate echipele, că trebuie să 
respecte hotărîrile Comisiei centrale 
și să păstreze pe teren o atit tdine 
corectă, altfel orice abatere nrmînd 
să lie și maj aspru safrțibițstă, cf 
retrogradare și chiar radiere.

Intervenția colegiului central ai 
antrenorilor este binevenită Era ne
cesar să li se reamintească unor an. 
trenori, — subiectivi, pătimași — 
și o dată cu ei tuturor celorlalți. că 
misiunea lor este cu totul alta decît 
aceea de a contribui la actele de in
disciplină ale jucătorilor, la înăs
prirea atmosferei în jurul arbitrajelor 
și Ia incitarea spectatorilor. Antre
norii au un important rol educativ în 
mișcarea noastră sportivă și exsmplul 
personal constituie un important mij
loc de educare. Cine nu înțelege acest 
lucru, se exclude. De asemenea an
trenori nu are nevoie sportul nostru.



In vo’.ei, ca și in oricare alt sport

ARBITRAJUL TREBUIE SĂ FIE
Unele probleme de arbitraj 

și interpretarea „luptei libere" în

ÎNTOTDEAUNA REGULAMENTAR!
Interpretarea justă n-o poate da insă

Ancheta deschisă de ziarul nostru In legătură cu cau
zele arbitrajelor slabe din ultima vreme și a solu
țiilor ce se impun, ia sfîrșit cu rîndurile de față 

De fapt, discuțiile, exprimarea punctelor de vedere, vor 
mai continua și este bine ca ele să continue pentru cla
rificarea noțiunii de arbitraj corect. Ele vor fi duse 
desigur — în imediata vecinătate a terenurilor, dind loc 
la comentarii „pe viu", provocate de viitoarele intilniri 
de volei. Sperăm ca concluziile lor să fie folositoare, 
rodnice.

Această speranță ne-o îndreptățește și suma concluzii
lor care pot fi trase — cu mici excepții — din răspun
surile solicitate de noi din partea unui activ larg de 
antrenori, jucători și bineînțeles... arbitri. Și, deși pare 
că e prematur, incepem cu o concluzie: am fi foarte 
mulțumiți dacă aproape unanimitatea de păreri expri
mate în coloanele „Sportului popular" s-ar reflecta și pe 
terenul de joc. Astfel, foarte ușor chiar, problema contra
dicțiilor în arbitraj ar fi rezolvată. Din nefericire, pe 
ieren, nedumerirea, confuzia, mai domnesc incă. 
REGULAMENTUL NU ȘI-A PIERDUT NICI O LITERA !

Arbitrii noștri trebuie să știe că recomandarea care li 
s-a dat pentru situațiile cu totul și cu totul speciale, nu 
trebuie să afecteze cu nimic aplicarea exactă și promptă 
a regulamentului, prin sancționarea tuturor infracțiunilor 
clare (riAerindu-ne în special la „duble" și „ținute"). 
Niciodată nu Ii s-a dat o îndrumare contrară și desigur 
că ei n-au avut de unde să afle că regulamentul a 
fost schimbat! Dar, multi dintre arbitri au folosit „linia 
nouă", pentru un arbitraj „larg" care, chipurile, li s-ar 
fi dat, drept o scuză a reflexelor întirziate in interpretare. 
1 lipsei de antrenament și uneori chiar de competență. 
In aceste condițiuni, recomandarea care urmărea să per
mită dezvoltarea jocului din linia a doua in cadre strict 
regulamentare, să sprijine defensiva prin anumite îngă
duințe la preluarea mingilor din poziții dificile, a fost 
de multe ori anapoda pusă în practică. Și, pe de altă 
parte, echipele au început să solicite circumstanțe ate
nuante pentru poziții perfect echilibrate, pentru mingi 
nedr.bioa.se

Este bine să se rețină că nu trebuie să existe nici o 
îngăduință pentru preluările din serviciu. Serviciile, ori- 
cît de puternice, plasate sau... inedite ar fi, nu pot fi 
considerate situații dificile. De asemenea, intervențiile dis
perate. în extremis, din linia a doua, cu toată spectaculozi
tatea lor, nu intră nici ele în categoria amintită și în 
consecință „dublele" sau „ținutele" evidente efectuate cu 
această ocazie nu trebuie să înmoaie, prin dramatismul 
fazelor^ inimile arbitrilor. Uneori, plonjoanele disperate

decit r?:gătirea temeinică a arbitrilor
efectuate de jucătorii din linia a 11-a sînt urmarea blo
cajului defectuos, a mobilității insuficiente sau a greși
tului plasament pe teren. Deci, dacă nu le-ar fluiera, ar
bitrul ar trece cu vederea o suită de lipsuri de natură 
tehnică, tactică sau fizică a echipei care se apără, deza- 
vantajind implicit echipa ce se remarcă printr-un atac 
bun.

Mai grav este faptul că s-a extins această libertate de 
interpretare și îngăduință și asupra acțiunilor la fileu, 
unde se cere întotdeauna, o severitate maximă. Mai cu 
seamă să avem în vedere că aci, la fileu, greșelile arbi
trului pot da peste cap un meci...
PREGĂTIREA COMPLETA VA ALUNGA ULTIMELE 

CONFUZII
In concluzie, pentru nici una din greșelile clare nu tre

buie să existe toleranță. Arbitrul va trece cu vederea nu
mai preluările absolut dubioase, din poziții dezechilibrate 
și în special cînd sînt provocate de un atac foarte pu
ternic. Pentru a putea drămui și aprecia in
mod just aceste situații speciale de joc. se în
țelege că arbitrii noștri trebuie să se pregătească 
temeinic, continuu. De aceea, in frunte cu colegiul lor, 
arbitrii nu trebuie să considere suficiente ședințele teore- 
tizante, lipsite de practică, oricite ar fi ele. Este necesar 
ca ei să arbitreze cit mai mult, iar pentru antrenamentul 
lor ar fi credem foarte util să se organizeze meciuri fără 
public, la care arbitrii să discute amănunțit fazele neclare 
și care pot da loc ia interpretări contradictorii. In plus, 
un deziderat permanent : cei ce conduc meciurile să fie 
recrutați din ce in ce mai mult din rindul foștilor jucă
tori cu experiență. Nu este, de exemplu, o intimplare fap
tul că unul dintre arbitrii evidențiați în întrecerile cam
pionatului orășenesc și regional București este un jucă
tor: fostul international Nae Tănăsescu. In sfîrșit. consi
derăm că trebuie promovate cu mai multă botărire ele
mentele tinere, neconsacrale, dar in același timp, pentru 
că meciurile de importanță trebuie să fie conduse de 
cei mai buni și cei mai in formă arbitri, socotim necesar 
ca programările să se fixeze numai de la etapă la etapă.

Nu putem încheia aceste rinduri fără a aminti necesi
tatea ca arbitrii noștri, in momentul exercitării funcției 
lor, să-și frineze orice simpatie pentru vreuna din echipe 
și, totodată, ca entuziastul public al meciurilor de volei 
să facă totul ca — prin competență și atitudine — să 
ușureze sarcina atit de dificilă uneori a celor ce conduc 
partidele. Aceasta, spre progresul voleiului nostru!

M TUDORAN 
N. MARDAN

Vă prezentăm „speranțele" noastre 
pentru „Turul Egiptului"

In primele zile ale lunii noiembrie, velodrom. In ultimii doi ani, a rea- 
alergătorii A. Șelarii, Gh. Cakișcă.
1. Eraharu, C. Moiceanu, V. Dobres-
cu, C. Dumitru, V. Cohanciuc, 
Voinea și A. Simion, care alcătuiesc 
lotul republican B, au început — sub 
Îndrumarea antrenorului Al. Someșan, 
pregătirile pentru „Turui Egiptului".

După cum se vede, din grupul de 
mai sus, lipsesc nume de răsunet în 
ciclismul nostru. Faptul nu este de 
fel intimplător, ci reprezintă noua 
orientare a forului central de ciclism, 
care — împreună cu colegiul de an
trenori — a hotărit să lie experi
mentată, de data aceasta, formula 
participării numai cu elemente tine
re, in plină ascensiune. Așa cum 
de altfel au făcut cu succes in ultima 
ediție a „Turului Egiptului" Polonia, 
R. D. Germană și alte țări.

Prin măsura lu^tă, se urmărește 
să se dea posibilitatea dezvoltării și 
afirmării pe plan internațional și li
nii i valoros mănunchi de tineri, lăr- 
gindu-se astfel efectivul nostru de 
cicliști fruntași.

Și pentru a-i cunoaște mai bine 
pe acești tineri, considerăm potrivit 
să vi-i prezentăm.

In fruntea plutonului de „speranțe" 
se situează incontestabil Aurel ȘE- 
LARU (Dinamo). Are 22 ani, s-a 
evidențiat în tabăra de tineret din 
1953 și a activat apoi cu succes pe

ION BRAHARU

lizat comportări de seamă și la 
fond : victoria în „Cupa 7 Noiembrie" 
1956, iar anul acesta a ciștigat .Cir
cuitul regiunii Statin" și cursa 
.București-Soiia", după ce, in ianua
rie, se clasase pe locul XVII în „Tu
rul Egiptului". Alături de el, se si
tuează un alt tinăr talentat, Gheor- 
ghe CALC1ȘCA (Dinamo) în vîrstă 
de 22 ani. Ciclist combativ, el a 
ciștigat „Cursa Scînteii" 1956, an în 
care s-a clasat pe locul IX în „Cir
cuitul R.P.R.", iar anul acesta a 
terminat proba „Bucuresti-Sofia" pe 
locul IV.

Instalatorul Ion BRAHARU (Voin
ța), de 19 ani, înalt, dur, cu multă 
ambiție, este una din „marile spe
ranțe". A ocupat locul III în „Cri
teriul juniorilor" 1956, iar anul a- 
cesta locul VI în „Cursa Victoriei", 
sfirșind „Turul Iugoslaviei" pe locul 
XI. Colegul său de colectiv, Constan
tin MOICEANU, este de asemenea 
un element de viitor. Are 20 de ani, 
rulează suplu, e curajos și excelează 
în etapele de plat. Dintre perfor
manțele sale, notăm pe cele din 1957 : 
al I9-leț în „Cursa Scînteii" și al 
7-lea în „Cursa Munților", după ce 
purtase „tricoul galben" cîteva eta
pe. „Turul Iugoslaviei" nu l-a putut 
tc-mina din pricina unei căzături 
grave, tocmai cînd se afla pe primele 
locuri în clasamentul general.

Alergător robust, energic, înzestrat 
cu multă dîrzenie, Vasile DOBRESCU 
(C.C.A.), în vîrstă de 22 de ani, cîș- 
tigător al ultimei etape din „Cursa 
Victoriei" 1957, completează lotul de 
frunte al „speranțelor", fiind un ex- 
celest om de echipă. Un aF om de 
echjpă, care s-a remarcat prin cali- 
tățiie sale bătăioase și multă rezis
tență, este mecanicul Constantin DU
MITRU, de la Progresul (în vîrstă 
de 23 ani), cîștigător al „Cupei re
giunii București" 1957 și clasat pe 
locul VII în can pionatul de fond din 
acest an.

Insfîrșit, Victor COHANCIUC, Mar
cel VOINEA și Ariton SIMION, toți 
de la Voința, sînt alergători talen 
tați care — la 18—19 an: pe care îi 
au — s-au evidențiat categoric anul 
acesta în probe de amploare, depășind 
confortabil o serie de cicliști cu ve
chi state de servicii. Sînt tineri ir, 

- plină dezvoltare, înzestrați cu certe 
posibilități și, mai ales, cu mult'- 
ambiție.

AUREL ȘELARU

Ținînd seama de elanul, combativi
tatea, curajul și dorința lor vie de 
progres, ca și de frumoasele rezultate 
obținute de către unii dintre ei, pu
tem spune că este cazul să acordăm 
credit viitoarelor elemente de bază 
ale ciclismului nostru.

EMIL IENCEC

DINAMO BUCUREȘTI CONTINUĂ 
SERIA VICTORIILOR LA LUPTE
In campionatul republican pe echipe, 

Dinamo București a avut — așa cum 
de altfel nu era greu de prevăzut — 
din nou o sarcină ușoară. La Deva, hip- 
tătorii dinamoviști au învins cu 14-2 
formațiile Energia din Cluj și Hunedoa
ra și cu 16-» Locomotiva Timișoara. Fe
roviarii timișoreni au întrecut cu 15-1 
Energia Cluj și cu 11-5 Energia Hune
doara, dar această ultima formație a 
învins Energia Cluj cu 10-6.

De remarcat înfrînrerea la puncte a 
lui Al. Ruzsi (Din.) de către tî nărui I 
Bobei (En. Cluj) și mediul egal reușit 
de i. Bîrz (E. ci.) în compania maes
trului sportului I. Cri suie (L.T.)

„CUPA SFATULUI POPULAR 
AL CAPITALEI" LA BOX

Duminică a avut loc în sala uzinelor 
„Mao-Tze-dun” din Capitală cea ds a 
doua reuniune de box din cadrul lazei 
a Il-a a ..Cupei Sfatului popular al 
Curțfa’el”. Cel mai atractiv meeă l-au 

proaspeții campioni republicani 
pe anul 1957, la juniori — Oscar Sil-

Cu multe luni înainte de Olimpiada 
de la Melbourne, nenumărați gaze
tari de specialitate, iudecători-arbi- 
tri și antrenori ao dezbătut in coloa
nele ziarelor sau în revistele sportive 
din Europa unele probleme de arbi
traj în box, comentînd pe larg con
cepția și sistemul de arbitraj din 
Europa. America și restul continen
telor.

Se poate observa că arbitrajele de 
pe continentul african se apropie de 
arbitrajele europenilor, ca o conse
cință a influenței directe a relațiilor 
pugilistice cu țările europene. Pe de 
altă parte, arbitrii din Asia și Aus
tralia suferă o influență a sistemu
lui de arbitraj practicat în cele două 
Americi, ca urmare a relaților spor
tive directe

Arbitrii, în general, și mai ales cei 
din țările unde există boxul profe
sionist. au căpătat deprinderea de a 
lăsa ca lupta să se desfășoare în- 
tr-o formă care să nu sufere prea 
multe intervenții. Ei intervin cu ob
servațiile lor numai Ia abater] gra
ve, ca loviturile cu ca.pul, sub cen
tură, țineri repetate și obstrucții. Ca 
o consecință a acestui fel de arbi
trai. se produce traumatizarea spor
tivilor.

Dacă Ml Europa, și Africa regula
mentul a fost mai strict aplicat în 
ultimii ani, nu același lucru și în 
aceeași măsură se aplică în America 
de Sud și de Nord sau în Austra
lia si Asia. Arbitrii de pe aceste 
continentț lasă meciurile să se des
fășoare prea „liber", la discreția bo
xerilor, iapt care dăunează deseori 
integrității, sănătății acestora și 
chiar nivelului tehnic al întilnrrilor. 
Ei nu opresc cu hotărîre unde aba
teri cum ar fi loviturile cu dosul pal
mei. cu mănușa deschisă, sub cenlu- 
ră. la rinichi sau la ceafă.

Pentru clarificarea acestor aspecte 
voi încerca să fac unele precizări. In
terpretarea luptei libere în box pre
supune că în primul rînd cei doi 
boxeri să posede bine tehnica boxu
lui și să cunoască perfect regula
mentul. condiții fără de care nu 
pot da un randament satisfăcător în 
lupta lor sportivă.

In al doilea rind, boxerii trebuie 
să aibă o dezvoltară educație a dis
ciplinei, calitate care îi va mobiliza 
La o atenție deosebită și continuă în 
timpul luptei, să dea ascultare fără 
șovăire comenzilor dictate de arbitrul 
de ring. Concomitent cu această a- 
titudine a sportivilor, este necesar 
ca asistenții boxerilor să nu le dea 
instrucțiuni verbale în timpul luptei.

In al treilea rînd, trebuie să e- 
xiste o perfectă coordonare a cali
tăților morale și de voință ale spor
tivilor și pregătirea lor fizică ge
nerală și specială. Aceasta dă po
sibilitate boxerilor participant! în 
competiție să-și dozeze eforturile, să 
mențină ritmul luptei, să nu piardă 
coordonarea fizică cu cea tehnică. 
Aceste elemente îi vor duce în si
tuația de a nu practica un box con
fuz, obstructionist, epuizant — lipsuri 
care, toate la un loc — îi pot pune 
în situația de a încălca regulamen
tul.

In sfîrșit, rolul cel mai important 
în realizarea unei lupte libere și 
corecte în box, îl are arbitrul din 
ring, care trebuie să fie calm, a- 
tent, hotărit și obiectiv. Este nece
sar ca arbitrul să se orienteze prompt, 
iar atunci cînd constată o ușoară a- 
batere, să atragă atenția celui care 
a comis-o, fără să oprească lupta.

barman (Centrul școlar) și Cezar Preda 
(T.D.), în limitele categories semi-mij- 
locie. Ambii aiu practicat un box teh
nic și au schimbat puternice lovituri. 
Mai decis, Silberman a ciștigat la punc
te. S-au mpj remarcat: Aurică Ștefan 
(Energia Clement Gotwald), Șt. Bejan 
(Energiia Mao-Tze-dun), A. Moise (Loco
motiva ICCF), Zahar ia Grigor e (Ener
gia „Grig>ore Preoteasa”), P. Ioani- 
țescu (T.D.), Florea Oprea (Centrul Șco
lar) și ucenicul de 16 am fi Vasile Matei 
de la Energia Semănătoarea.

N. Tokacek — corespondent

Joii 21 noiembrie a.c. ora 18.30, tot în 
sala uzîneilor „Mao-Tze-dun” din Capi
tală, va avea loe cea de a treia reu
niune de box din cadrul fazei a Ii-a 
a „Cupei Sfatului uomuliar al CaniihlePC 

Astfel, boxerul încunoștiințat de gre
șeala comisă, se va strădui să nu c 
repete și lupta va continua normai 
fără intervențiile arbitrului care 
împiedică uneori desfășurarea unot 
acțiuni concepute de unul din boxeri 
In general este bine ca arbitrii ss 
comunice sportivilor, unele greșeli 
mai importante, in perioadele cinei 
nu sînt angrenați în schimburi de 
lovituri. Numai în situații grave 
lupta trebuie să fie oprită pentru ce 
să se poată comunica natura abaterii 
și, eventual, sancționarea cehei vi
novat. Aceasta nu înseamnă că ar
bitrul va sta pasiv în timpul lupte 
și nu va interveni atunci cînd unui 
sau ambii boxeri repetă abaterile sar 
adaugă acestora altele mai grave 
Avertismentul care se dă bcxeriloi 
are ca scop în primul rînd să fe 
rească pe adversar de traumatisn 
și totodată să aducă pe cel în cans 
pe linia unei activități regulamentul 
fără de care meciul nu poate să i 
desfășoare în condiții tehnice nor 
male.

In concluzie, lupta liberă î-n bo: 
nu înseamnă o luptă obstructionist; 
și plină de neregiilarități. De ase 
menea, nu înseamnă că arbitrul s; 
intervină și să oprească lupta fări 
rost pentru mici greșeli sau pentn 
a face unele comunicări pe care 1 
poate transmite in mers. Lupta s 
oprește numai în situația cînd boxe 
rul persistă asupra abaterii sau cîr>< 
arbitrul îl sancționează. In acts 
sens trebuie înțeleasă lupta liberă în 
box și în acest sens trebuie să st 
desfășoare activitatea arbitrilor îs 
ring.

I. GRUIA 
arbitru internațional

Angelica Rozeanu 
și EHa Zeller 
învinse de... 

Marta Tompa!
Derbiul campionatului republican de 

tenis de masă feminin, Progresul 
F.B. — Progresul Cluj a luat sfîrșit1 
cu victoria scontată, dar obținută în 
condiții foarte dificile, a formației 
bucureștene cu scorul de 3—2. Cu 
aceasta, Progresul F. B. a cucerit din 
nou titlul de campioană naț:onală.

Derbiul de ieri a furnizat însă două 
din cele mai mari surprize înregistrate 
în ultimul timp în tenisul de masă 
autohton. Clujeanca Marta Tompa a 
reușit să realizeze două victorii sen
zaționale in dauna Angelicăi Rozea
nu cu 2—1 (19—21, 21—20, 20—15) 
și Ellei Zeller cu 2—0 (23—21,
21—1/5). Marta Tompa iși datorește 
aceste două victorii dirzeruei excep
ționale cu care a luptat și unei bune 
defensive. In schimb, atît Angelica 
Rozeanu cît și Ella Zeiiler deși nu 
și-au desconsiderat adversara, au jucat 
departe de posibilitățile unor jucătoa:- 
re de talie mondială. Cele trei puncte 
ale Progresului F. B. au fost obținute 
de Angelica Rozeanu și Ella Zeller 
care au învins-o pe Maria Gavrilescu 
cu același scor: 2—0 și în partida 
die dublu, unde cuplul Rozeanu — Zel
ler a dispus cu 2—0 de perechea Tom
pa — Gavrilescu.

Intîlnirea masculină Progresul F.B. 
— Progresul Cluj a revenit primei 
echipe cu 9—0 (neprezentare).

In program 13 meciuri. Pi intre aflții 
vor evolua juniorii Radu David ovict, 
Marius Ionescu, l. Lenădatu, I. Manela 
și alții.

CAMPIONATUL DE RUGBI — 
CAT. B.

Duminică, s-au disputat în cam
pionatul de rugbi meciuri și în ca
drul categoriei B. Iată rezultatele, 
cu care s-au soldat aceste partide: 
BUCUREȘTI : Energia Mime — Di
namo II 14—0 (8—0); Energia 
M.T. D.—Progresul Sibiu 3—0 (0—0)'; 
Progresul LA S. — Energia lupeni 
14—3 (11—0); PLOEȘT1: Energia — 
Știința Iași 6—0 (3—0) surpriza e- 
tapei(l); B1RLAD : Energia — Știin
ța Galați 3-3 (3-0); BRAILA: Ener
gia T.U.G. — Progresul Tecuci 3—8 
(3—3); CLUJ: Știința — Energia 
Hunedoara 13—3 (10—0); CON
STANȚA : Energia -r Știința I.M.F, 
5-12 (5-6).
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TSEN FUN-IUN prima atletă
Niciodată nu s-a vorbit atit 

nult despre proba de săritură 
nălțime la femei, ca în această 
oamnă. Cu cîteva săptămini în 
fmă, la București, Iolanda Balaș 
și recucerea recordul pierdut la O- 
impiadă, adăugîndu-și numele ală
turi de acela al americancei Mil
led Mac Daniel pe tabela celor 
nai bune performere din lume. Ne 

aducem aminte că știrea a produs 
senzație printre specialiștii din occi
dent. La multe din posturile <le radio 
apusene, emisiunea de sport și-a în
trerupt cursul normal pentru a face 
loc știrii recordului mondial, ega
lat la București.

Duminică seara, microfoanele pos
turilor de radio au vorbit iarăși des
pre recordul mondial la înățime. Ști
rile veneau din nou din răsărit, dar 
de data aceasta ele porniseră mult 
mai de departe, tocmai din Pekin. In 
aceeași zi, în capitala R.P. Chineze, 
tânăra atletă Tsen Fun-iun a reușit 
să adauge recordului mondial încă 
Un centimetru, trecînd ștacheta înăl
țată la 1,77 m.

Evident, pentru occidentali și a- 
ceastă știre poate fi trecută in cate
goria senzaționalului. Mai ales că 
3e Tsen Fun-iun n-a auzit mai ni
meni vorbindu-se pîgă în acest an. 
Pentru noi, însă, cei care am văzut-o 
evoluînd pe stadionul Republicii, dar 
mai ales i-am urmărit graficul de 
performanțe în continuă creștere, 
Răstea aceasta era aproape așteptată. 
Tsen Fun-iun dovedise grăitor că 
se poate apropia de acel 1,80 m. 
care a devenit un ideal al săritoa- 
refcr în înălțime, acel „zid" care 
r-î exprimat în alte cifre — stârnește 
emulația atleților în atîtea alte Dr«- 
be de pe stadion. Poate că nu ne-atn 
fi așteptat totuși ca — "x ---------- x
un record mondial 
acestui an. L-am fi 
anul următor, mai 
actual era practic 
Fun-iun a avut însă r, șansă neaș
teptată în aceea că în îndepărtata 
SCSiină timpul frumos a durat mai 
mult ca altă-dată în acest sfîrșit de 
toamnă. Pe stadionul din Pekin a 
'domnit adevărată vreme de vară, 
duminică, atunci cînd ea s-a hotărît 
să încerce marea ei performanță.

împrejurările în care a [ost obținut 
recordul sînt desigur interesante. 
Tsen Fun-iun a început să sară la 
1,56. Ștacheta a fost ridicată apoi 
succesiv la; 1,60 — 1,64 — î,68 — 
Jj72. De fiecare dată, atleta chineză 
a trecut înălțimea din prima în
cercare. Poate că și aceasta a hotă- 
ilt-a ca să continue direct cu 5 cm. 
în plus, la înălțimea record 1,77 m. 
La prima încercare, ștacheta este 
doborftă. Urmează însă o a doua și

ea să reușească 
chiar în cursul 
presupus pentru 
ales că sezomtl 
încheiat Tsen

VARIETĂȚI
Un 11 m. puțin
obișnuit...

O înlîm'plare puțin obișnuită s-aO înlîm'plare puțin obișnuită s-a pe
trecut la un meci de fotbal desfășu
rat la Munchen. Arbitrul a dictat o 
lovitură de la 11 m. împotriva for
mației Eichelberg. Centrul înaintaș 
al echipei Kummenacker a bătut lo
vitura, dar portarul lui Eichelberg a 
apărat excelent, respingînd mingea cu 
mina. A făcut apoi un salt, a prins 
mingea și după ce a bătut-o de pă- 
mint a șutat-o puternic înainte. A 
jutată de vînt mingea a făcut o traec- 
torie de-a lungul întregului teren, in- 
țrînd în... poarta formației Kumme
nacker, care cu cîteva clipe mai îna
inte ratase penaltyul — gol valabil!

Un suporter credincios
După exemplul unor ziare engleze, 

cotidianul suedez „Aftonbladet" a în
treprins o anchetă intitulată „cel mai 
bun suporter din Suedia*. Ca urmare 
la redacție au sosit o serie de scrisori 
în care se arata „eroismul" sau ,,ata
șamentul" unor suporteri pentru echi
pa lor favorită. Se pare că cele mai 
mari șanse de a cîștiga concursul le 
are unul din admiratorii echipei de 
fotbal A.I.K. — care activează in 
prima divizie a campionatului. Supor
terul echipei A.I.K-, în semn de ad
mirație pentru echipa sa favorită și-a 
botezat cei patru copii cu pronume 
formate din inițialele clubului A.I.K. 
Primul copil: Alf-Ingvar-Kenny; al 
doilea copil: Aneta-Inger-Karina; al 
treiilea copil: Alexandr-Isidor-Krister 
și în sfîrșit. al patrulea copil: Anders- 
Isidor-Knut. Așa suporter mai rar...!

0 înaintare... interna- 
țională

In campionatul italian, după cum se 
știe, pe primul loc se află echipa Ju
ventus. Interesant de remarcat că 
înaintarea acestei echipe este formată 
din argentinianul Sivori, suedezul 
Hamrin, englezul John Charles și... 
'italienii Boniperti (căpitanul echipei 
țytționale) și Stivamellj,

XI- 
ci-

ur-
de

toate că pînă la cea de a 
a tradiționalei competiții 
„Cursa Păcii" ne mai despart

lat-o pe Tsen Fun-iun în plină săritură, cu ocazia participării la cea 
de a X-a ediție a campionatelor internaționale ale R.P.R., pe stadionul Re
publicii.

treacă

Ia

Tsen Fun-iun reușește să 
ștacheta extrem de sigur, absolut 
„curat*. Nou rece rd mondial I

Pe tabela celor mai bune perfor
manțe din lume la săritura în înăl
țime se află acum pentru prima oară 
în frunte numele Tsen Fun-iun 
și R. P. Chineză. Este, de fapt, 
pentru prima oară in istoria atletis
mului și a sportului în general, că 
o femee chineză obține un record 
mondial. Tinăra mișcare sportivă 
din R.P. Chineză a primit de 
Tsen Fun-iun un minunat dar 1

La cei 20 de a-ni ai săi, Tsen Fim- 
iun este o mare speranță a atletis
mului mondial. Este pentru a șaptea 
oară în acest sezon că ea își îmbu
nătățește performanța, ureînd succe
siv recordul țării sale la înălțimile: 
1,63 — 1,65 — 1,72 — 1.73 — 1,74 — 
1.75. Tsen Fun-iun sare cu stilul „dublă 
frarfecă*.
I olandei
acum.

Firește, 
chineze și-a dat din plin contribuția

același care i-a adus și 
Balaș succesele de pistă

Ia succesele tinerei atlete

Așteptînd partida cu Romînia de Ia 15 decembrie

Echipa de rugbi a Franței a intrat In stadiul pregătirilor finale
de rugbi 
care pu-

A învinge cu 8-0 echipa 
a Londrei este o ispravă cu 
ține formații s-ar putea lăuda 1 Citi
torii bucureșteni care au văzut evo- 
luind. la 5 mai, la București reduta
bila echipă a Londrei — cu Williams, 
Simmonds, Inglis, Raffle și excepțio
nalul Jeeps — vor înțelege prea bine 
aceasta.

Și iată totuși că această formație a 
fost întrecută recent la Paris de selecțio
nata capitalei franceze, după un meci 
care avea pentru gazde o importantă 
semnificație: începutul pregătirilor
în vederea selecționării jucătorilor 
parizieni în naționala Franței, pentru 
care sezonul internațional se va des
chide la 15 decembrie, cu ocazia par
tidei cu Romînia.

Parisul a jucat in următoarea for
mație: Vannier — Rebujent, Stener, 
Vignes, Marquesuzaa — Haget, Pel- 
lane — Moncla, Crauste, Brun — 
Hoche, Fremeaux — Garoche, Cou- 
rault, Paillassa. Londonezii — care 
plecau mari favoriți — prin faptul 
că prezentau o excepțională linie de 
trei sferturi condusă de „cuplul" Ba- 
ker-Jeeps erau deciși să răscumpere 
înfrîngcrea suferită cu un an înainte 
tot la Paris, cu 16-8. Și cu toate a- 
cestea victoria nu le-a surîs, ba mai 
mult, francezii au învins categoric, 
beneficiind de următoarele ,,atuuri*: 
forța lui Brun și Crauste, talentul 
ofensiv al lui Stener, Vignes și .Mar
quesuzaa și în fine, excepționalele lo
vituri de picior ate lui Vannier (desi
gur că de ele își vor aminti și spec
tatorii bucureșteni încă multe vreme).

Dar să vedem mai b:ne ce au ur
mărit selecționerii francezi în această 
partidă? Ei au vrut să vadă în pri
mul rir.d, dacă jucătorul de linia a 
doua Hoche, actualmente ieșit din 
formă, va fi în măsură să figureze 
în echipa care va întîlni Romînia. 
Dacă Crauste și Brun pot pretinde a 
figura în „XV-la” Franței. Dacă Ste
ner a redevenit centrul „visat”, de al
tădată. Și dacă, în fine, Vignes este 
într-o formă de internațional. Se 
pare că ia toate aceste întrebări me
ciul Paris-Londra a dat răspunsuri 
afirmative.

Paralel cu acest joc francezii s-au 
pregătit pe mai multe fronturi în a- 
ceastă zi de 11 noiembrie. A fost 
ultima zi „internațională* înaintea 
partidei cu Romînia și a „Turneului 
celor 5 națiuni”, în care echipa Fran
ței va debuta la 11 ianuarie la Mur- 
rayfield cu ocazia partidei cu Scoția. 
Și parizienii, ca și romînii de altfel, 
mai au de rezolvat citeva necunoscu
te: un pilier dreapta, o linia a doua,

(Foto: L. TIBOR)
ei, Huan-Czin. El 

al Institutului de eul- 
Moscova. Studiind în

și antrenorul 
este absolvent 
tură fizică drn _______  _______ ...
capitala Uniunii Sovietice, el a avut 
prilejul să urmărească tehnica atle- 
ților sovietici, care astăzi dețin su
premația în lume la proba mascu
lină^ de săritură în înălțime. Iată 
că învățămintele căpătate de la prie
teni dau astăzi roade. Tsen Fun-iun 
a dovedit-o cu prisosință, trecînd a- 
cum în fruntea săritoarelor în înăl
țime din întreaga lume.

Recordul atletei chineze nu con
stituie deeit o etapă în istoria aces
tei probe. Recordurile sînt făcute ca 
să fie bătute... Tsen Fun-iun este ca
pabilă de performanțe și mai mari. 
Dar și rivalele ei principale — 
dintre care Iolanda Balaș și sovie
tica Taisia Ceacik au dovedit recent 
că sînt în sensibil progres — vor 
avea un cuvint greu de spus în se
zonul viitor. Lupta pentru supre
mația în proba de săritură în înăl
țime femei se anunță șj de aci încolo 
extrem de interesantă I

aripile liniei a treia, un mijlocaș la 
_ " 1 probleme dificile.grămadă etc. Sînt
Pentru soluționarea lor s-au desfă
șurat (în afară de jocul Paris-Lon
dra) și întîlnirile Pyrenees-Enseig- 
nants (echipa prof, de educ, fizică) 
la Toulouse , Pau-Sel. Armatei, la 
Pau, Franța A-Franța B, la Limoges.

Au fost încercați cu acest prilej 
mulți internaționali, lipsind doar cîți-

Whitby Dunlops
O echipă necunoscută anul trecut... 

▼a reprezenta Canada 
la campionatele meiidîiafe 
de hochei din 1958

Data inaugurării campionatelor 
mondiale de hochei pe gheață se apro
pie... La 28 februarie 1958 cele mal 
bune echipe din lume vor mcepe în
trecerea pe gheața stadionului lordal 
Ainfi din Oslo. Fără îndoială că pe 
noi ne interesează in primul rind po
sibilitățile echipelor care fac parte din 
grupa „celor 5 mari* adică : Uniunea 
Sovietică, Suedia, Cehoslovacia, S.U.A. 
și Canada.

Dacă echipele europene sini îndeob
ște cunoscute, un punct de întrebare 
îl constituie în fiecare an mai ales 
echipa Canadei care de fiecare dată 
prezintă o formație nouă. Și dacă re
prezentativele europene nu au fost 
încă alcătuite, acest lucru urmînd să 
se facă cu puțin înainte de începerea 
campionatelor, jn Canada, în schimb, 
„zarurile au fost aruncate* de pe 
ac-m. Tricoul alb cu frunza de paltin 
va fi îmbrăcat de echipa Whitby Dun
lops care în actualul sezon a cîștigat 
în med surprinzător „Cupa Allan", 
cea mai mare competiție amatoare din 
Canada.

Primii care vor încrucișa crosele cu 
campionii canadieni sînt hocheiștii so
vietici, care, înaintea turneului de la 
Stockholm vor întreprinde un turneu 
în Canada, întilnind — printre altele 
și formația din Whitby. Ni se pare 
deci interesant să vă furnizăm citeva 
date despre această echipă.

Un lucru foarte bizar. Cele mal 
bune echipe canadiene nu trebuiesc 
căutate în marile localități, ci în mi
cile orașe de provincie. La fel ca și 
orășelul Kitchener (a cărui echipă 
Kitchener Waterloo Dutchmen a re
prezentat Canada la penultima ediție 
a campionatelor) și Whitby este o lo
calitate mică, avind 7267 de locuitori, 
care pînă nu de mult nici n-a avut 
un club de hochei pe gheață. Cine vroia 

CICLIȘTII POLONEZI AU ÎNCEPUT 
PREGĂTIRILE IN VEDEREA 

„CURSEI PĂCII' 

ediție 
diste 
aproape 5 luni, federația de speciali
tate din Polonia a început pregătirile 
în vederea marii întreceri. In funcția 
de antrenor principal al lotului polo
nez a fost numit Tropaczynski care 
este secondat de Nowaczek, Mocha- 
lak și Kapiak. A fost elaborat deja un 
plan amănunțit de pregătire. In pri
ma fază a fost fixat un lot de 30 ci
cliști care vor începe antrenamentele 
de la 1 decembrie a. c. In perioada 
7—31 ianuarie 1958 ei se vor pregăti 
în tabăra de la Zieliona Gora, 
mînd ca după cîteva concursuri 
selecție să fie ales un Iot de 12 ci
cliști.

Aceștia din urmă vor pleca în Ita
lia unde între 10-28 februarie 1958 
vor absolvi o nouă etapă de antrena
ment în compania unor cicliști ita
lieni. Inițial, cicliștii polonezi trebuiau 
să ia startul în „Turul Egiptului" 
dar pînă la urmă au renunțat și nu 
vor mai concura la actuala ediție. La 
reîntoarcerea din Italia, cei 12 ci
cliști vor participa la numeroase 
curse și concursuri de verificare, ur
mînd ca apoi să se aleagă cei 6 ci
cliști care vor alcătui echipa Poloniei.

Un semn 
participarea 
data cînd a

la
mai cerut forului de specia- 
fie inclus în lotul reprezen-

de întrebare îl constituie 
ciclistului Krolak. De la 

fost suspendat el n-a mai 
nici o competiție ciclistăconcurat 

și nu a 
Iitate să 
tativ.

O NOUA SALA DE SPORT 
LA PRAGA

a
Conducerea asociației Ruda Hvezda 
luat mai de mult hotărîrea de a 

pune ia dispoziția membrilor săi o 

va accidentați (Dufau, Barthe, M. 
Prat, Martine, Danos). Oare văzîn- 
du-i la lucru d-nii Jaureguy, Ver
ger, Lerou selecționerii echipei’Fran
ței să se fi edificat asupra formei 
lor? Nu știm încă, presa franceză 
de specialitate e rezervată. Și poate 
că răspunsul nu-1 vom afla decît cu 
ocazia jocului echipei noastre la Bor
deaux.

să joace hochei trebuia să se depla
seze în orașul Ontario. Apoi intr-o zi. 
poate să fie șase sau șapte ani de 
atunci, un tinăr funcționar al socie
tății de construcții .Dunlops", Wren 
Blair, a avut ideea de a înființa o 
echipă. |n felul acesta a luat titnță 
clubul Whitby Dunlops, a cărui echipă 
juca in categoria a ll-a fără a avea 
pretenții de a participa la campionatul 
țari;.

Totuși, intr-una din zilele ternii 
anului 1956 hocheiștii de la Whitby 
Dunlops au învins pe Kitchner-Water
loo Dutchman cu scorul de 4—3, 
ciștigind în felul acesta campionatul 
regiunii Ontario. Anul acesta echipa 
Whitby Dunlops a participat pentru 
prima oară la campionatul Canadei. 
Lupta era cu atit mai interesantă cu 
cit participa la întrecere. hors-concours 
și echipa americană Seatle Washing
ton. Inchtpuiți-vă ce frică aveau su
porterii echipelor canadiene ca nu 
cumva campionatul să fie cîștigat de 
americani. Dacă n-ar fi fost V’hitby

Hocheiștii echipei Whitby Dunlops, după cucerirea campionatului Canadei.

AUISMUL1
sală modernă de sport. Pe terenurile 
din cartierul Stromovka, propr.etatea 
asociației, au început lucrările de 
construcție a noii săli de sport.

Sala va avea printre altele și o 
pistă de atletism de 90 metri cu 6 
culoare. A c vor putea avea loc con
cursuri normale la p’ ibele de 60 m. 
plat și 60 m. garduri In mijlocul 
sălii va fi amenajat un teren pe care 
se vor putea desf'șura jocuri de te
nis, baschet și volei.

In afara sprinterilor 
tea concura în c- ’e 
viții săritorii în lungime, in înălțime 
și cu prăjina, se vor putea deși, șura 
probele de triplu salt, aruncarea 
greutății, suliței și discului, în sală 
existînd o plasă specială de protec
ție.

Lucrările începute în luna august 
a. c. vor fi terminate la sfîrș.tui ’.uf 
decembrie.

vor mai pu
ni ai bune con-i

A
A X a ANIVERSARE 

PATINOARULUI DIN OSTRAVA

In
Otls 

; law
s'au 

in-

La 28 octombrie 1947 a fost inau
gurat la Ostrava în „inima de oțel* 
a Cehoslovaciei un mare stadion de 
iarnă. Această construcție a avut u 
at'.re însemnătate în viața sportivă * 
orașului și a întregii cjiuni.. 
afara meciurilor de hochei, n 
cursurilor de patinaj artistic pe 
șeul de beton al stadionul 
disputat numeroase întreceri 
terne și internaționale I? gimna: ică. 
volei, baschet, box. tenis etc. în t r.aă 
cu doi ani stadionul a fost ca: plet 
acoperit astfel că și-a prelungit acti
vitatea și in timpul iernii. Numai In 
sezonul sportiv 1956—1957 pe g.reafA 
stadionului au patinat 152.952 di ti
neri șl tinere. Datorită acestei con
strucții au crescut numeroși sportivi 
care au făcut parte din reprezenta
tiva de hochei a ță-.i uim ar fi, maa 
eștrii sportului Blazek, Stanka SeimI, 
Kașper, Vlach, Navrat și Grabo sky

Anul acesta, cu prilejul jvb'laulul 
de 10 ani, stadionu1 din Ostrava a 
fost reamenajat. Capaaiiatea ra a 
fost mărită la 16.000 locuri iar acope
rișul a devenit pliant asigurn a-se 
o mai bună aerisire. Acul acesta au 
fost terminate și lucrările de ar :na- 
jarea tribunei cu fotolii, care a a • 
capacitate total,, de 3.000 locuri.

Dunlops poate că s-ar fi infrri’at 
aceasta. Dar WTiitby a învins și < aoa- 
rea Canadei a fost salvat". tfel 
s-a hotărît ca ethlpa cîștîgăîoare să 
reprezinte Canada fa câmp'cit tete 
mondiale din anul 1958.

Vaj- face deplasarea 18 jucători î® 
frunte cu cel mai bun om al ec :pei, 
portarul John Henderson, care e o 
înălțime de... 2 metri șj c nurește 
100 kgr. Specialiștii -teclară că este a 
cel mai bun portar Pe care l-a ayut 
Canada. Echipa va fi întărită cu 4 
jucători din alte cluburi.

Ei urmează să susțină citeva me
ciuri de acomodare in Europa. A:tfel, 
jucătorii canadieni vor susține 3 in- 
tîlniri în Anglia, una în Scoția, 5 m 
Suedia și una sau două Ia Oslo. După 
terminarea campionatelor vor juca in 
R.F.G. un meci cu echipa canadiana . 
a forțelor de ocupație. L; ar dori să 
mai joace la Varșovia și Fraga. De 
altfel, președintele federației europene 
de hocei, W. F. Aherne, duce tratative 
pentru ultimele două orașe.



ECOURILE jocului de la BELGRAD O competiție a tineretului

k O victorie iugoslavă pe deplin meritată k Ce scriu ziarele din capitala 
Iugoslaviei k „Am toată considerația pentru bravura lui TOMA1* declară 

BFARA k Unanimitate asuora comportării foarte slabe a înaintării

99Sportul popular** 
fa handbal de sală

BEARA k Unanimitate asupra comportării 
echipei romîne

acest meci cinstit, nu au lăcut 
sistem de apărare beton pentru 
menține avantajul de un punct 
care îl aveau. Este adevărat că 
nu și-au concentrat toate forțele pen
tru atac dar atunci cînd mingea a 
trecut în jumătatea de teren a noas
tră întreaga înaintare intra in ac
țiune și uneori chiar și mijlocașul 
dreapta. Za vodă II face parte dintre 
fundașii de elită ai Europei, Căli-

BELGRAD 18 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Acum, la aproa
pe 24 de ore după terminarea me
ciului dintre reprezentativele de fot
bal ale Iugoslaviei și Rominiei, în 
cent ul atenției au trecut declarațiile 
„eroilor" și comentariile presei. In 
general ele subliniază superioritatea 
fotbaliștilor iugoslavi. Așa cum am 
arătat și în cronică, echipa Iugo
slaviei a fost mai bună, ne-a domi

foarte slabe

un
a 

pe 
ei

mult pus la încercare." 
(AUSTRIA), arbitrul 

,Un joc foarte greu de

am fost prea
SZEIPELT 

meciului: ,
arbitrat. Al doilea gol asupra căruia 
au existat discuții nu a fost ofsaid. 
Este foarte adevărat că colegul meu 
de la tușă a semnalat repetat, dar în 
ofsaid se afla Petakovici și nu Milu- 
tinovici căruia i s-a trimis balonul 
și a înscris."

La această declarație ne permitem 
să facem următoarele precizări:

a) nu numai Petakovici ci și Milu- 
tinovici se afla în ofsaid;

b) așa cum „scrie la carte" pozi
ția de ofsaid se judecă după momen
tul pasei și nu după poziția jucăto
rului în clipa cînd a primit balonul. 
Cum a putut deci arbitrul Szeipelt 
să anticipeze CUI II VA FI ADRE
SAT BALONUL ? Fiindcă asupra 
unui lucru toată lumea este de a- 
cord. Semnalizarea arbitrului de tușă 
a fost corectă, promptă și reală a- 
trăgind atenția asupra unei poziții 
flagrante de ofsaid pe care arbitrul 
de centru A TRECUT-O CU VE
DEREA.

Programul activității interne la 
handbalul de sală s-a mai îmbogă
țit cu o nouă și interesantă compe
tiție : cupa „Sportul popular", or
ganizată de către comisia centrală 
de handbal și de către ziarul nos
tru. Întrecerea este rezervată numai 
echipelor formate din juniori și 
junioare și are deci ca scop princi
pal popularizarea handbalului de sală 
în rindurile tineretului.

Prima etapă a competiției se 
desfășura între 1 
și I martie 1958 în 
tre, care dispun de 
toare: MASCULIN: 
șui Statm, Timișoara, Tg. Mureș, Ga
lați, Ploești, Sibiu; FEMININ: 
București. Orașul Stalin, Timișoara, 
Tg. Mureș, 
cestei etape 
legările de 
de handbal 
teresanl de 
centrul care

va 
decembrie 1957 

următoarele cen- 
sădi corespunză- 
București, Ora-

Sibiu. Organizarea a- 
(programul jocurilor, de- 
arbitri) privește comisia 
din centru! respectiv. In- 
subliniat este faptul că 

va organiza prima e-

tapă cu m.ai puțin de 6 echipe nu 
va putea participa la etapa finală.

Cea de a doua (ultima) fază a 
întrecerii, fa®a finală, va avea loc 
la București între 12 și 16 martie 
1958. In Capitală se vor întîlni, fă 
băieți, echipele clasate primele în 
etapa pe centre plus echipa clasată 
pe locul al doilea în București. Lla 
fete se vor califica în finală tot 
primele clasate la etapa de centru 
plus echipa clasată pe locul al doilea 
in centrul cu cel mai mare număr de 
echipe participante.

In cadrul etapei finale echipele 
calificate vor fi împărțite în serii de 
cite patru la băieți și în serii de 
cite trei la fete, în fiecare serie me
ciurile disput.îndu-se sistem turneu, 
numai tur, în zilele de 12, 13 și 
14 martie. In ziua de 16 martie șe 
vor disputa partidele finale, 
pele cîștigătoare vor primi 
„SPORTUL POPULAR", iar 
lalte diferite premii.

Echî- 
cupa 

cele-
I

RADU URZ1CEANU

La 17 noiembrie a părăsit Moscova, 
plecînd în Canada, echipa reprezenta
tivă de hochei pe gheață a orașului 
Moscova. Hocheiștii sovietici vor 
susține mai multe meciuri la Montreal, 
Ottawa, Quebec și alte orașe în com-

pania celor mai puternice formații ca
nadiene de hochei. Din echipa sovietică 
fac parte cunoscuții jucători Nikolai 
Pucikov (portar), Ivan Tregubov, Ni
kolai Soiogubov, Iuri Fantiuhov și alții;

(Agerpres)

0 CUPĂ A CAMPIONILOR EUROPENI LA POLO
w

DIN RĂSĂRIT E SORTITĂ EȘECULUIFARA ECHIPELEpumnul 
primul plan, Panait (nr. 3) și Neacșu 
intervenția lui Toina.

(Telefoto Agerpres) 
noiu și Bone alcătuiesc o solidă linie 
de mijlocași. Atacul a fost foarte 
slab."

Și, în continuare, declarații.
EMERICH VOGL: „Iugoslavii 

făcut un meci excelent Au învins 
merit MILUTINOVICI 
mai bun de pe teren. Sint nemulțu
mit de comportarea echipei noasire, 
în special a atacului, care a jucat 
extrem de slab, cu mult sub posi
bilitățile lui. Am fost handicapați de 
rănirea lui Toma, in repriza intiia. 
Nu pot fi de acord cu unele decizii 
ale arbitrului, total eronate și tot
deauna defavorabile nouă."

1NG. M1LOȘEVICI, antrenor al e- 
chipei Iugoslaviei: „Rezultatul este 
real. A fost o luptă supraomenească 
de ambele părți. Astfel de meciuri nu 
se pot ciștiga de cit luptind fără ră
gaz 90 de minute. Jocul n-a fost la 
înălțimea tehnicii ambelor echipe din 
motive obiecfive: miza mare și ner
vozitatea. Echipa romină a avut cei 
mai buni oameni in mijlocași și 
fundași. Linia de atac a fost insă 
surprinzător de slabă.

BEARA : „Romtnii 
bun și știu ce vor. 
insă o teamă prea 

. tanța jocului și nu 
largul lor. Toma a 
dentat și am toată considerația pen
tru gestul lui — adevărată bra
vură — de a nu-și părăsi echipa. Și 
eu am fost lovit la picior, dar am 
putut continua jocul mai ales că nu

loina oprește un nou atac iugos Iau, respingina balonul cu 
sub privirile lui Zebeț (dreapta). Pe 
(nr. 4) urmăresc cu atenție și grijă

nat, a meritat indiscutabil victoria. 
Marea învățătură a partidei trebuie 
să -ămînă necesitatea de a ajunge la 
ieh a 
goslavi. 
dev.“ rat 
un joc 
o repet 
cum spicuiri din presă și declarații:

ZIARUL „POLITIKA" scrie: „Ro- 
mînii au fost un adversar puternic. 
Apărarea lor a luptat exemplar însă 
apărîndu-te 90 de minute nu poți 
ieși învingător. Echipa Rominiei a 
fost mult handicapată de faptul că 
porterul ei s-a rănit serios la mij
locul primei reprize."

ZIARUL „BORBA" sub semnătura 
fostului internațional LOVRICI scrie: 
„Din punct de vedere tactic romînii 
aii jucat bine. Ceea ce am apreciat 
la ei este că nu au făcut un joc 
Închis, strict de apărare. Dacă nu au 
atacat motivul este că nu li s-a dat 
ocazia. In acest joc oaspeții au fost 
considerabil în urma echipei iugo
slave. Cei mai buni jucători romini 
au fost Bone, Neacșu, Zavoda II dar 
o impresie deosebită mi-a . lăsat 
Neacșu. Arbitrul Szeipelt a ținut 
jocul în mină dar a făcut greșeli 
inadmisibile pentru un arbitru de 
asemenea talie".

ZIARUL DE SPECIALITATE 
„SPORT": „înaintarea romină ne-a 
apărut ca o armată risipită, în ciuda 
faptului că Petschowski și-a asumat 
rolul de dirijor. Romînii au jucat

superioară a fotbaliștilor iu- 
Nu este însă mai puțin a- 

că echipa noastră a prestat 
sub așteptări, atacul fiind — 
— de nerecunoscut lată a

au
I*

a fost cel

joacă un fotbal 
Astăzi au avut 

mare de impor- 
s-au mișcat în 

fost serios acci-

DE PESTE HOTARE
CAMPIONATUL MONDIAL FEMININ

• In orașul Kcakowia 
Olțl se desfășoară turneul 
ijnn zonal de șah pentru 

campionatul mondial 
feminin. După două runde în clasament 
«•aduce Kertesz (R. p. Ungară) eu Z 
puncte, urinată de Pogorevici (R. p. 
■omîna), Asenova <R. P. Bulgaria) și 
Altrich te r (R. D. Germană) cu cîte 1'/, 
puncte fiecare.

VIITOARELE
PENE :

BOX

partide, campionii mondiali au alcătuit 
un lot format din următorii jucători: 
Sawitaki, Herkenrath (portari), K. Sch
midt, stoEenwerk, Erhard t Eckel (fun
dași), Mal, Schiffer, Simamah (mijlo
cași) peters, Alf Schmidt, Keibassa, 
Soya, H. Schăffer, Ctsiarczik. De men
ționat ca din acest lot numai Hertoen- 
rath. Mai, Eckel ți H. Schăffer au fă
cut parte din echipa care a câștigat în 
1954 la Berna titlul de campioană mon
dială. Trei dintre jucători aparțin for
mației Borusia Dortmund: peters. Aii 
Schmidt și Kelbossa.

care am 
continuă dl. 
de nivelul 

pen-

„In era ionosferei, fotbalul a ieșit 
de mai multe sezoane din frontierele 
sale pentru a respira un aer nou", 
constată cu egală gelozie și amără
ciune un animator al echipei cam
pioane de polo pe apă a Franței: 
E. N. Tourcoing. „Noi, 
stagnat afiția ani — 
Desbouvries, conștient
scăzut at poto-ului francez — 
tru ce n-am putea face la fel?'

De aici s-a născut ideea, care 
și-a găsit ecou in ziarul „l’Equipe" 
din 22 octombrie, de a se organica 
pentru anul 1958 o „cupă a campio
nilor europeni". Pină aici toate în 
regulă. Mai departe, însă. dl. Des
bouvries restrioge sfera de partici
pare la această competiție numaj la 
campioanele Belgiei, Olandei, " 
maniei 
Franței.

- ~ - • •_ Ger-
occidentale și bineînțeles. 

Deși numai în fază de 
proiect, eforturile organizatorilor le 
socotim sortite eșecului. Cum ar pu
tea progresa — devine firească în
trebarea — iucăt-orii de polo frân
cezi numai din contactul cu echipele 
Belgiei și Olandei 
rerea noastră, nu 
nici o clasă. N-a 
vreme de cînd dl.
torul naționalei olandeze, prezent la 
turneul dotat cu „Cupa București"

de care, după pă
și nt despărțite de 
trecut prea multă 
Planjen conducă-

să dămne declara: „Ne-am grăbit 
curs invitației dvs. De mult timp 
dorim un contact cu polo-ul răsări
tean, fără discuție cu multe clase 
superior celui apdsean." In sprijinul 
acestor afirmații vin în primul rînd 
rezultatele care au încheiat ultimele 
mari turnee de polo pe apă. Viito
rul, după- cum lasă să se înțeleagă 
întrecerea reprezentativelor de ti
neret din cadrul „Cupei București", 
va aparține tot răsăritului. Am so
cotit oportună intervenția noastră 
acum, cînd o primă confruntare în-

De ce numai trei echipe

tre echipele campioane a 3 țări (Un
garia, U.R.S.S., România) abia s-a 
încheiat. Desăvîrșitul succes înre
gistrat pe plan tehnic ne îndreptă
țește să pledăm și noi în favoarea 
organizării unei „Cupe a campionilor 
europeni" — sistem eliminatoriu (ca 
Ia fotbal) — cu participarea tutu
ror țărilor. Pînă în luna aprilie, 
cînd proiectul pornit din orașul 
Tourcoing urmează să fie tradus în 
fapt. Liga Europeană de Natație are 
tot timpul să mediteze...

G. N.

la turneul internațional
de polo din Capitala?

întrebarea am pus-o imediat ce am 
aflat că la turneu nu vor participa 
decît trei echipe și nu patru, cum se 
anunțase initial. Ni s-a răspuns că 
alcătuirea unei selecționate (Știința, 
Progresul sau de tineret) nu este po
sibilă deoarece jucătorii și-au între
rupt antrenamentele imediat după în
cheierea campionatului național și că 
deci nu pot prezenta garanția for
mării unei echipe care să ne repre
zinte cu cinste. Argumentele s-au do- 
devit însă lipsite de valabilitate, de
oarece :

Echipa de polo Dinamo Moscova, văzută de Neagu Rădulescu. 
De la stingă: Mșveniradze, Malfev, Karmanov, Sleapin, Novikov

— la terminarea unui campionat ju
cătorii nu-și întrerup antrenamentele, 
ci scad treptat intensitatea lor

— în deschiderea partidelor inter
naționale am văzut evoluînd selecțio
nata asociației Progresul, care se află 
în preajma urnii turneu în R. D. Ger
mană și care ar fi putut folosi meciu
rile drept cel mai bun mijloc de pre
gătire, selecție și verificare.

— adversarele Progresului au fost 
echipe alcătuite din jucători de valoare 
(C. Marinescu, Chirvăsuță, Zâne) 
care împreună cu rezervele de la Di
namo (Biro, Cociuban) și cu unii ju
cători aflați în... tribune (Patrichî, 
Iosifli, Novac, Marchițiu etc) puteau 
alcătui o echipă redutabilă.

Din păcate însă, au jucat numai trei 
echipe. Spre regretul spectatorilor și 
în paguba jucătorilor...

D. ST.

(Agerpres) 
CAMPIONATE EURO- 
LAUSANNE 195»
• Comitetul executiv 

al Federației interna
ționale <je box ama

, tor, întrunit la Monte
Carlo, a hotărît ca viitoarele campio- 
^ate europene de box amator să se 
desfășoare în 1959 în orașul Lausanne 
(Elveția). Congresul general al Federa
ției va avea loc în octombrie 1959 la 
Leipzig (R. d. Germană).

MECIURILE INTERNAȚIONALE 
DE FOTBAL DE MlINE

In „Cupa campionilor europeni’’ se vor 
desfășura mîine mai multe meciuri. La 
Ane, are loc întîlnireia dintre Wismut 
KaM Marx Stadst CR.D. Germană) și 
Ajax (Amsterdam). Tot măine, în cadrul 
aceleiași competiții, ]a . Manchester, 
echipa locală Manchester United va în- 
tîlni formația cehoslovacă' Dukla Praga. 
La Geneva, echipa elvețiană Young- 
Boys (Berna) va întîlni formația ma
ghiară Vacas Budapesta.

In meci amical, mîine la Hanovra, 
echiy.s R. F. Germană va întîlni repre- 
zent-•*”a Suediei. in vederea acestei

NOTE EXTERNE
pri râne ale unui comitet „mondial” de box

Invingînd pe Ray Sugar Robinson, 
Carmen Basilio a devenit campion 
mr-piial al categoriei mijlocii. Con
form regulamentului a rămas însă 
vacant titlul de campion mondial 
la cat-goria se mi mijlocie deținut de 
Basilio. După multe amînări și dis
cuții comisia „mondială" (cu sediul 
în S.U.A.} a decis organizarea unul 
turneu eliminatoriu care să desem
neze pe viitorul campion al semimii- 
locidor. Mare a fost surprinderea 
europenilor că această comisie ,.mon-

dială" nu a găsit de cuviință să de
semneze pentru turneu nici un repre
zentat al Europei.

In această orivință comentariul pu
blicat de ziarul „Corriere dello 
Sport" din Roma ne scutește de... 
comentarii: „înțelegem supărarea d-lui 
Gremaux (n.n. președintele federației 
franceze, care și-a exprimat nedume
rirea jață de această decizie arbi
trară) dar nu și surprinderea sa. 
Americanii continuă să-și facă inte

resele, nesinchisindu-se de boxerii 
europeni și conducătorii lor.

Atunci cînd a fost constituit comi
tetul mondial, am spus clar și răspi
cat că noul organism nu reprezenta 
decît un paleativ. Excluderea din tur
neul eliminatoriu a boxerilor europeni 
confirmă din nou inutilitatea comi
tetului. In Statele Unite contează 
doar dolarul; altceva nu are impor
tanță, iar protestele nu ajută cu ni
mic".

Mai clar decit așa nici că se poate.

CAMPIONATUL MONDIAL DE 
FOTBAL

12 echipe pretind să joace 
împotriva Israelului...

După cum se știe, Federația Inter,2, 
națională de Fotbal a luat recent 
hotărîrea ca echipa Israelului, care' 
urma să se califice în finala campio
natului mondial de fotbal fără ca să 
fi susținut vreun meci în prealabil, 
să dispute un meci tur-retur cu una 
din cele 9 echipe clasate 
în grupele europene. 
Această știre a provocat 
în rîndul federațiilor de 
din America de Sud. De 
derația dc fotbal din Argentina a tri
mis a adresă F.I.F.A. prin care pro
testează împotriva acestei hotărîri și 
propune ca în numărul echipelor ear» 
vor participa la tragerea la sorți să 
fie incluse și echipele clasate pe locul 
secund în grupele Americei de Such

ln cazul cînd această cerere va fi 
rezolvată în mod favorabil, numărul 
echipelor cărora li se acordă șansa 
de a juca cu echipa Israelului ar fi 
de 12.

Iată că de unde nu se găsea ad2 
versar pentru Israel, acum este o a- 
devărată.... abundență.

pe locul 2

nemulțumiri 
specialitate 
curînd, fe-

Redacția și administrația- București, str Const Miile Nr 17: telefon => 10.3B - 5.30.37 Nr 1-2 SI AS 1452. Inireprinderiea poligrafică Nr. 2. Str. Brezolanu Nr. 23-25
3 X I X X Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difu zorii voluntari din Întreprinderi.


