
n nou pas 
e drumul
nfăptuirii
sarcinilor

Im" aceste zile, presa a făcut cu
noscut sutelor de prieteni ai sta
dioanelor, sportivi activi, srnnpat;- 
zanți și activiști sportivi, regula
mentul de organizare și funcționare 
a colectivului sportiv. Nu este ur. 
fapt oarecare. Apariția regulamen
tului colectivului sportiv reprezinți 
un eveniment cu totul deosebit țn 
viața mișcării de cultură fizică și 
sport din țara noastră—un hotărît 
și însemnat pas înainte pe dnm.:l 
realizării sarcinilor cuprinse în Ho
ta rîrea din 2 iulie 1957 a Partidului 
și Guvernului. Masele de iubitori ai 
sportului au primit noul regulament 
ou multă bucurie și entuziasm ma- 
nifestîndu-și satisfacția deplină față 
de acest prețios îndreptar pentru ac
tivitatea sportivă care se desfășoară 
■» orașele și sațele patriei. Din re- 
^kările telefonice, dim discuțiile pur- 
W cu activiști sportivi sau din po
pasurile făcute țn ultimele două zile
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Hotarîni
printre sportivii diferitelor colective, 
am jnțeles că pretutindeni conținutul 
noului regulament este apreciat ca 
o vie și puternică expresie a largului 
democratism al mișcării noastre spor
tive.

Imp rtanța care se acordă colecti
vului sportiv apare cjt se poate de 
evidentă, ea străbate ca un fir con
ducător toate capitolele noului regu
lament. De altfel, chiar de la jnceput 
se precizează: .COLECTIVUL SPOR
TIV ESTE UNITATEA ORGANIZA
TORICA DE BAZA A UNIUNII DE 
CULTURA FIZICA ȘI SPORT, CON
STITUIT PE PRINCIPIUL LOCU
LUI DE PRODUCȚIE SAU TERITO
RIAL IN VEDEREA PRACTICĂRII 
CONTINUE DE CĂTRE MASELE 
OAMENILOR MUNCII A EDUCA
ȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI.

COLECTIVELE SPORTIVE POT

(Continuare in pag. 2)
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BONE

Multe avioane au sosit ieri pe ae
roportul Băneasa, dar unul din ele a 
fost așteptat cu deosebită nerăbdare 
și — în același timp — cu interes. 
In jurul orei 17,30, holul aerogării 
Băneasa era literalmente plin de prie
teni, rude și colegi ai celor care al
cătuiesc echipa C.C.A., care miercuri, 
la Dortmund, a întîlnit în cadrul 
Cupei Campionilor Europeni echipa 
Borussia, campioana R. F. Germane.

In ciuda insuccesului lor în primul 
meci, campionii noștri păstrează șanse 
pentru calificarea în turul următor. 
„Te rog neapărat să notezi că avem 
mari șanse să întrecem pe Borussia, 
dacă jucătorii noștri vor da tot ce 
pot în meciul de la București. La 
Dortmund, germanii ne-au întrecut 
doar la capitolul luptă", ne-a spus

două 
de a 
rația 
țările 
cel mai înflăcărat, cel mai nobil, cel mai uman, în apărarea celui mai de 
preț bun al omenirii: pacea. Chemind popoarele la luptă neobosită pentru 
interzicerea experiențelor nucleare, pentru scoaterea bombei atomice în 
afara legii, Declarația consfătuirii și Manifestul sint citite, discutate, apro
bate cu căldură de oamenii simpli și cinstiți. Largul ecou trezit în mase, 
adeziunea totală, unanimă, satisfacția cu care au fost primite cele două 
documente de către opinia publică nu se poate să nu pună pe gînduri pe 
cei care, uitînd că popoarele reprezintă o forță uriașă și de nebiruit se 
străduiesc în fel și chip să aprindă flacăra unui nou și distrugător război 
mondial.

Este un fapt dovedit că războiul e dorit numai de cercurile capi
taliste, care trag profituri însemnate din cursa nebunească a înarmărilor, 
din sîngele vărsat pe cîmpurile de luptă. Oamenii de rînd, mulțimile care 
au avui atita de suferit de pe urma ultimelor două conflagrații mondiale, 
vor însă pace. Pacea e prielnică dezvoltării științei, ridicării nivelului de 
trai. Pacea care să permită vieții să pășească pe făgașul fericirii depli
ne, al bucuriei de a trăi și munci.

Muncitorii vor să muncească rodnic. Savanții să cerceteze legile 
încă necunoscute ale naturii. Artiștii să creeze nemuritoare opere de 
artă. Scriitorii să scrie romane, poezii, piese de teatru. Sportivii vor 
să se înfrunte în pașnice bătălii pe stadion. Fiecare își are idealul său, 
condiționat, în primul rînd, de pace. Pentru împlinirea lui, pentru apă
rarea păcii, trebuie să limtăm din toate puterile, neobosit I

MARIN VIZIRU 
•"sostru al sportului

11^ AIPAIR1AIFRE A
IIII !

Cu adîncă satisfacție au primit oamenii simpli de pretutindeni cele
documente istorice elaborate ia Moscova în zilele sărbătoririi celei 
40-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie: Decla- 
consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din 
socialiste și Manifestul Păcii. Ei văd în aceste documente mesajul

• Recordul mondial al sportivuluf 
romîn Teodor Tănăsescu omo
logat de F.A.I.

• De c urî nd. Federația Aeronautici 
Internațională (F.A.I.) a făcut cunoscut 
că recordul parașu tist ului Teodor Tă- 
năsescu la saltul individual cu deschi
dere automată de La înălțimea de 100t 

F «u distanța de la punctul fix de 
141 realizat la M iulie 1957. a fost 

i omologat ca record mondial. Recordul 
parafutistului romîn va fi înscris * 
lista oficială a performanțelor F.A.I.

FOTBAL
Ltt

• Tratative pentru un turneu 
echipei Dinamo București 
Belgia și R. F. Germană

In prezent sînt In curs tratative pen
tru efectuarea in Jurul datei de 2« de
cembrie a unui turneu al echipei Dinamo 
București în Belgia și R.F. Germani. 
Programul și echipele pe care le vor 
fntBni o’namovlștii vor fl comunicaț
ia definitivarea tratativelor.

TURISM

aT
ia

roase 
durUe

VA

Fiecare concurs școlar reprezintă un prilej de afirmare a nume- 
talente care, îndrumate și bine pregătite, pot completa mi ine rin- 
sportivilor noștri fruntași.

PROPUNEM

Meciuri atletice inter-școli
Participînd la prima conferință pe 

țară a profesorilor de educație fizică 
cu specializarea atletism, am ascul
tat cu atenție toate propunerile me
nite să contribuie ia angrenarea ti
neretului școlăresc în practicarea at
letismului. Cele mai multe se refe
reau la crearea unui program compe- 
tiționai bogat, care să stimuleze prin

Voinescu. „N-am jucat miercuri, ast
fel că de pe margine, am putut să-mi 
dau mai bine seama de valoarea 
reală a camoionilor Germaniei occi
dentale. Meciul a fost foarte mult 
apreciat ca spectacol în cîmp. S-au 
făcut însă și greșeli, inerente într-un 
meci de cupă, pe jumătate elimina
toriu. Astfel, ai noștri au greșit 
foarte mult în apărare. Nu e mai 
puțin adevărat că și înaintarea nu 
s-a lăsat mai...prejos din acest punct 
de vedere: la 0—0, Cacoveanu și 
7.avoda ! au avut cel puțin patru 
ocazii clare de a marca, dar le-au 
ratat. Sperăm ca așa ceva să nu se 
mai întimple și în meciul de la 
București".

Am discutat apoi cu Victor Dumi
trescu : „Rotlie Erde" este un stadion 
frumos, dar lumina, pe lingă că a 
fost insuficientă, ne supăra la ochi: 
erau doar patru buchete de reflec
toare așezate in colțurile terenului. 
Lumina era foarte puternică în jurul 
lor, dar mai slabă spre mijlocul te
renului. Ceața care domnește zi și 
noapte prin aceste locuri a fost și ea 
un impediment".

In momentul acela l-am „reperat" 
pe antrenorul /. Sacru : 
practică un joc atletic, în forță dar 
poate fi învinsă. Meciul noi l-am pier
dut, nu l-au cîștigat ei. Cu Boroș 
valid (n.r. în min. 30 și-a fracturat 
un deget de la mîna dreaptă), altul 
ar fi fost rezultatul. Partea stingă a 
apărării noastre a mers destul de 
slab. Din echipa germană mi-a plă
cut aripa dreaptă alcătuită din Prets- 
sler și Peters, ca și stoperul Michalek. 
De la noi Dragomirescu și Vasile 
Zavoda. In orice caz am mari spe
ranțe în calificarea noastră".

Ultimul intervievat a fost D. Tănă- 
sescu, crainicul radiodifuziunii ro
utine care a însoțit C.C.A. la Dort
mund.

— Ce scrie presa germană după 
acest meci ?

— Aproape toți cronicarii de fotbal 
au asemănat jocul practicat de C.C.A. 
cu acela al echipelor maghiare și, 
interesant lucru, ei sint de părere 
că va avea loc șt un al treilea meci.

(M. T.)

rezultatele obținute și prin crearea u- 
nor rivalități sportive, o participare 
activă a elevilor la munca de instrui» 
re. Am fost de acord cu cele expuse dea 
profesorii de educație fizică și am cău-l 
tat un mijloc eficace pentru a-i a-ț 
juta. Discutînd cu o serie de specialiș-> 
ti, cărora le-am prezentat propunerea J 
noastră, am ajuns ta concluzia că or-J 
ganizarea unor întilniri atletice in
ter-școli poate să aducă o contribuție ; 
efectivă Ia realizarea acestui scop. 
Iată în ce constă propunerea noastră 
privind organizarea întilnirilor de 
atietism între reprezentativele de șco-1

1. Crearea unor echipe de atletisma 
în școlile elementare de 7 ani cuj( 
participarea elevilor din clasele VI-VII.$ 
Să numim această categorie A. Selec-l 
ționatete vor fi formate din concu-» 
renți la următoarele probe: băieți — i 
înălțime, lungime, greutate, arunca- ( 
rea mingii de oină, 80 m. plat; fete —

• Un mare hotel
Predeal

Cu prilejul celei 
sări a proclamării__ _______ _____ _____
Romine se va inaugura la Predeal, pe 
Cioplea, un mare hotel turistic, a cărui 
construcție a fost terminată rec nt. 
Tot cu aceiași pruej va fi inaugurată și 
microcentrala electrică de la Peștera. c« 
ajutorul căreia vor fi electrificate ~»- 
banele turistice din valea Ialomitei.

In iarna acestui an vor fi date in 
folosința sch-ltftul de pe Paring, cea 
mai mare construcție de acest gen -lira 
țară. care va fl inaugurat în curînd. 
cabanele „Cota 1500”. reconstruită. și 
..Furnica”, unde s-au făcut instalații ăo 
încălzire cu gaz metan și altele.

Tot în vederea practicării în "bun» 
condiții a turismului de iarnă au fost 
revizuite marcajele din masivele frec
ventate în sezonul friguros $i s-au făcut 

' lucrări de reparații la numeroase ca
bane din Bucegi, Făgăraș, Postăvaru. 
Piatra Craiului și altele. Telefericul de 
la Poiana Stalin a intrat de asemenea 
în revizie generală.

a fost construit fa

de a l#-a ani er- 
Republicit Pop Jare

(Ager preș)
—

In acest număr
II. Spartachiada de iarnă
III. In fiecare sîmbătă (ru-

„Borussia

f

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. 5-a)

Pag.
Pag- 

brica de desene satirice)
Pag. IV. Jucătorii turci și romîni 

au făcut o splendidă propagan
dă baschetului

Pag. V. Sfîrșit de stagiune în 
campionatul de fotbal

Pag. VI. Prea puține concursuri 
la motocros

Pag. VIII. — Ce-i nou în fotbalul 
internațional

— Prima zi a campionatelor 
internaționale de tenis de 
masă ale Scandinaviei

— Lupta strînsă în turns ut fe
minin de șah de la Krako- 
wia

— Pînă azi, eu n-am crezut că sînt și cicliști care să nu știe si 
meargă pe bicicletă III

Desen de MATTJ^,

i



ACTUAEITATI DIN NATAȚIE 
t Atenție la întîlnirea cu înotătorii din Leipzig ^iPzig-

Adrian Oanță și Maria Both an plecat la Magde-" noștri Padversari? pe plan internațio-

Pe teme actuale

Spartachiada de iarnă
bnrg k Astăzi și mîine: concurs de verificare
• In ultimele două duminici, îno- 

îăîbrîi din Capitală au apărut din 
nou pe blokstarturile bazinului de la 
Florecsca. Dar, așa cum lesne ne-am 
închipuit, pauza nepermis de lungă 
din activitatea înotătorilor și sărito
rilor (pregătire și competiții) a avut 
repercusiuni din cele mai neplăcute 
asupra rezultatelor consemnate pe 
foil; de concurs.

Din fericire. înotătorii de fa Pro
gresul au constituit o excepție „în 
Koc“. dominînd prin comportarea lor 
tsltimele concursuri de verificare. In
tr-adevăr, unul din cele două recor
duri de sală a fost opera unui re-

Rsgulamentu! colectivului sportiv—un nou pas 
pe drumul înfăptuirii sarcinilor Hotărui
(Urmare din pag. l-a)

DOB1ND1 PERSONALITATE JU
RIDICA-...O;
jși !

;nă acum, colectivele sportive 
desfășurau activitatea sub dife

rite conduceri și doar jn unele cazuri 
sub conducerea propriilor lor orga
ne adunarea generală, consiliul eo- 
Wtivului sportiv, comisia de revizie. 
Era normal ca. în astfel de condiții, 
colectivul sportiv să nu poată activa 
O o organizație de masă și ca mutte 
caracteristici de bază ale centralis- 
m 1-i democratic să mi fie respec- 
t t» hotărîrile adunărilor generale 
fiind de multe ori schimbate după do- 
r»”*a unuia sau altuia dintre condu
ri tril de care depindea colectivul 
«port ie.

Acum, conform regulamentului, 
torte colectivele sportive fac parte 
dir. U.C.F.S. și sînt conduse direct 
dc către U.C.F.S. Aceasta nu înseam
nă eă activitatea din colectivele spor
tive nu se va bucura de sprijinul pre
țios și de îndrumarea organelor sin
dicale a organizațiilor U.T.M., 
etc. Hotărîrea partidului și guvernu
lui eu privire la reorganizarea miș
cării de cultură fizică și aport reco
mandă sindicatelor să se ocupe de 
problema culturii fizice și sportului 
ea de o parte integrantă a activității 
sind’Cale De asemenea. Jn Hotărjre 
se arată că: „U.T.M. va trebui să 
devină principalul factor de mobili
ze re a maselor de tineri de la orașe 
ș> sete. jn practicarea educației fi- 
xtc<“

Si, acest sprijin al tuturor organe
lor si organizațiilor este fibtarjtor. el 
e chezășia înființării unor colective 
sr> rt:ve puternice, care să trăiască o 
vi iă intensă, să poată face față cu 
si’c-es importantelor sarcini ce-i re
vin

Desigur, multe din prevederile ve- 
ebiu’ui regulament au fost păstrate 
tie fiind valabile și în actuala etapă 
de dezvoltare a mișcării noastre 
sportive. Intjlnim însă și multe lu
cruri noi a căror importanță trebuie, 
de asemenea, consemnată. Este vorba 
despre desființarea cercurilor sportive 
și transformarea secțiilor pe ramură 
de sport în unități vii, puternice care 
nu se vor mai confunda cu o echipă 
sau cu un grup restrîns de sportivi; 
de prevederea privind organizarea a- 
legerilor în colectivele sportive o- 
dztă la doi ani — și mt Jn fiecare an 
ca pînă acum —, efc. Sînt mult mai 
numeroase drepturile membrilor 
UCFS, mult mai numeroase dreptu
rile colectivului sportiv. In afara fap- 

Safu Mareînsemnări din
I

— Ce zici, de mâine ptecăvn pe teren?
— Nu. Nu merge așa. Să rezolvăm mai întîi toate lucrările astea. 

Jn toiecitve se descurcă oamenii și fără noi...

prezentant al asociației Progresul, 
Dumitru Caminschi, care a parcurs 
suta de metri în stilul spate în 1:08,7. 
Ne-au reținut atenția apoi, rezultatele 
reușite de Nicoleta Ștefănescu, Elena 
Ghinea, Mihai Mitrofan, Emil Voicu, 
Elisabe'ta Bratu, Al. Ștefan, toți de la 
Progresul. Timpurile lor exprimau un 
progres sensibil (Nicoleta Ștefănescu, 
Elena Ghinea) sau menținerea formei 
manifestată în perioada sezonului de 
vară. Desigur că datorită formei jn 
care se găsesc actualmente, ei vor 
alcătui baza de selecție în vederea 
întîlnirii (14—15 decembrie) dintre 
selecționatele orașelor București și

tului că pot dobindi personalitate ju
ridică, colectivele sportive au drep
tul de a hotărî — jn adunare gene
rală — denumirea și eulorile colec
tivului iar colectivele sportive du 
peste 100 de membri pot avea in
signă și steag propriu.

Fără jndolalâ, în aceeași măsurăFărâ îndoială, în aceeași măsură 
au crescut și sarcinile colectivului 
sporfiv și ele nu se rezumă doar la 
pregătirea tehnică a sportivilor. 
Scopul colectivului sportiv este să 
atragă oamenii muncii țn practicarea 
continuă a educației fizice și spor
tului Jn vederea dezvoltării lor mul
tilaterale, să contribuie la întărirea 
sănătății acestora, la educarea lor jn 
spiritul dragostei față de patria 
norffră, în spiritul frăției poporului 
romîn cu naționalitățile conlocuitoare 
și a luptei active pentru pace.

Regulamentul de organizare și func
ționare a colectivului sportiv cuprin
de, de asemenea, numeroase preve
deri care constituie un îndreptar și 
un ajutor prețios pentru toți activiștii 
sportivi mai ales acum jn munca pe 
care aceștia o desfășoară în întreaga 
țară pentru a asigura succesul ac
țiunii de reorganizare. Este datoria 
fiecărui activist sportiv, a fiecărui 
sportiv, să studieze temeinic noul re
gulament, să și-l Însușească și să 
lupte pentru aplicarea lui jn fiecare 
colectiv din orașele și satele patriei 
noastre.

Și aici am fost întîmpmat cu ace
leași cuvinte: „Reorganizarea este o- 
biectivul nostru nr. 1“... Intr-adevăr, 
în Satu Mare, majoritatea colective
lor sportive și-au concentrai toate 
forțele pentru a asigura un deplin 
succes acestei importame acțiuni. 
Munca de pregătire a înscrierilor a 
fost făcută cu nădejde. Cu multe zUe 
înainte de sosirea adeziunilor atît de 
așteptate, panouri și lozinci îndemnau 
tineretul să se înscrie în U.C.F.S. iar 
stațiile de amplificare ale întreprin
derilor „Unio", Mondiala, Fabrica 
textilă, fabrica JTudor Vladimirescu" 
etc., transmiteau emisiuni speciale cu 
probleme ide reorganizării, în colecti
ve, eras. în plină desfășurare adună
rile deschise pentru prelucrarea Ho- 
tărlrii și pentru dezbaterea proble- 

nai, problema alcătuirii lotului nu se 
poate rezolva numai cu înotătorii de 
la Progresul. Or, cei mai mulți dintre 
înotătorii noștri fruntași și-au între
rupt antrenamentele complect imediat 
după jntilnirea cu tinerii înotători 
din R.D. Germană (5—6 octombrie). 
Atunci, ar fî fost indicată o perioadă 
de scădere progresivă a efortului, 
pentru ca odată cu trecerea la acti
vitatea în bazin acoperit să se ur
mărească treptat reintrarea In formă. 
Afirmațiile acestea sînt valabile și 
pentru săritorii și săritoarele din 
București.

• Ieri dimineața înotătorii Adrian 
Oanță și Maria Both au părăsit țara 
cu destinația Magdeburg unde vor 
participa alături de înotători din 
Olanda, Franța, Germania, Austria, 
Polonia și Cehoslovacia la un mare 
concurs internațional.

• Astăzi (ora 19 30) și mjine (ora 
10) aaainul Floreasca găzduiește un 
nou concurs de verificare.

G. N.

1654 de școlari 
constanțeniau cucerit 

insigna de atlet !
Stadionul „1 Mai" din Cons

tanța a cunoscut recent o ani
mație puțin obișnuită. Comisia 
de atletism a orașului, în co
laborare eu comitetul regional 
și cel orășenesc de organizare 
a U.C.F.S. și cu sprijinul unui 
mare număr de profesori de 
educație fizică, a organizat uh 
mare concurs de atletism, pen
tru ca un număr dt mai mare 
de elevi să-și poata cuceri m- 
aigrta de atlet

întrecerea s-a bucurat de un 
frumos succes. Pista de aler
gări, amplasamentele pentru a- 
runcări și sărituri, au fost pur 
și simplu luate cu asalt de că
tre micuții atleți. Dar nu numai 
acesta este aspectul principaL 
Cei peste 2000 de elevi care 
au luat startul în concurs s-au 
prezentat bine pregătiți, astfel 
eă rezultatele lor au fost din
tre cele mai bune: 1.654 dintre 
ei au cucerit insigna de atlet

De ce bal Toca 
corespondent

K

9

comentarii:
Voința a solicitat 700

melor muncii sportive. Se cuvine să 
amintim aici și aportul dat de unii 
membri ai Comitetului orășenesc de 
organizare a U.C.FS. cum sânt: Zol- 
tan Ferber, Iosif Szepessi, Ștefan 
lloș, Hady Adalbert, Victor Dragoș, 
Aurel Moraru precum și munca entu
ziastă desfășurată de unii secretari ai 
Comitetelor U.T.M. pe întreprindere 
ca Vasile Zelescovici de la „Mondia
la"", Oscar Muncean de la „Unio", 
Vasile Donca de la „Arta Lemnului" 
sau loan Palcea de la uzina electrică.

*
Situația înscrierilor (alegerile nil 

începuseră încă) în orașul Satu Mare 
este bună. Cele 5000 de adeziuni au 
fost date din timp la colective și 
cercuri sportive. Și, după datele de 
pînă acum, după entuziasmul cu care 
tineri și vîrstnici, sportivi și sirnpa- 
tizanți se înscriu în colective, se poa
te întrevedea o depășire a angaja
mentelor luate de către Comitetul 
orășenesc de organizare a U.C.F.S. 
(7.000). Iată și clieva date care ne 
scutesc de alte

— Colectivul 
de adeziuni.

— Colectivul 
încă din 
ziuni ca

— La 
torii de 
miți cu 
la început.

Aceleași însemnări despre colec
tivele de la P.T.T., fabrica .,Tudor 
Vladimirescu" Sfatul popular, combi
natul „1 Mai" etc.

Cu toate că acțiunea de înscriere în 
U.C.F.S. se desfășoară, în general, 
cu multă chibzuială, fără a se face 
remarcată goana după cifre, activiștii 
din Satu Mare se pot mândri că au 
realizat pînă acum. 3148 de înscrieri 
în colectivele școlare și sindicale. Este 
— de ce să nu spunem — un succes 
care le face cinste.

★
De fapt, reportajul nostru ar fi 

trebuit să ja sjirșit aței, Dar, la Satu

Locomotiva a epuizat 
primele zile cele 150 de ade- 
și cele 200 primite ulterior 
întreprinderile „Unio", ama- 
svort s-au declarat nemul fii
cele 250 de adeziuni primite

Toamna — decisă, se 
pare, în acest an să nu 
părăsească „terenul" așa 
cu una cu două — a 
fost un— aliat prețios al 
sportivilor noștri. Activi
tatea competițională a 
fost prelungită la multe 
ramuri de sport (ciclism, 
atletism, călărie, etc.) ; 
în prezent se desfășoară 
In întreaga țară nume
roase întreceri în aer 
liber. Prinși în iureșul 
acestor Întreceri și, mai 
ales, în rezolvarea impor
tantelor probleme ale re
organizării, activiștii 
sportivi din unele regiu
ni uită insă că nu peste 
muzt timp, prima zăpadă 
va vesti sosirea iernii și 
odată cu aceasta, înce
putul primelor întreceri 
ale ediției de iarnă a tra
diționalei competiții de 
masă: SPARTACHIADA 
TINERETULUI.

Erie drept, în cîteva 
locuri au început pregă
tirile pentru această ian 
portantă competiție. ht 
București, comisia oră
șenească lucrMză de vor, 
In regiunea Baia Mare planul de mă
suri privind amenajarea sălilor și a 
patinoarelor care vor găzdui Între
cerile din cadrul SPARTACHIADEI 
este realizat aproape In întregime, 
la Constanța — ca și în regiunile 
Oradea și Timișoara se desfășoară • 
susținută acțiune de popularizare a 
SPARTACHIADEI, etc.

Pregătirile făcute pînă acum ni se 
par Insă insuficiente și Intensificarea 
lor apare ca o sarcină evidentă pen
tru toți activiștii sportivi. După cum 
se știe, Întrecerile încep la 15 de
cembrie. Aparent, ar exista „motive" 
să nu ne grăbim dar pînă atunci tre
buie rezolvate numeroase și impor
tante probleme legate de temeinica 
pregătire a acestei acțiuni- Firește, 
concursurile de schi, de exemplu, nu 
se vor putea organiza deeît mult mai 
tîrziu — dacă vremea se menține ca 
pînă acum — dar amenajarea pîrtiilor, 
pregătirea din vreme a corpului de ar
bitri și tehnicieni, munca de propa
gandă și agitație pentru ca la a- 
ceste întreceri să ia parte cît mai 

Conferința metodică

Mare, am avut — pe lingă satisfacția 
acestor frumoase realizări — o sur-ț 
priză din cele mai neplăcute.

Surpriza ne-a prilejuii-o declarația.
— ce-i drept foarte cinstită a tovară
șului Marin Gerea, președintele comi-\ 
tetului orășenesc de organizare a 
U.C.F.S.: „Tovarășe, să fim sinceri,I 
nu prea știm concret ce s-a făcut pen
tru că pînă acum n-am fost pe te-l 
ren“... Limpede, nu? Dar, cu ce s-a 
ocupat, ce sarcini mai importante au' 
avut cei 4 activiști salariați. Prezen-, 
(a lor în colective (și nu sînt chiar 
edit de multe — 17) era mai necesară, 
ca oriei nd. Nu pentru a culege date 
pentru situații statistice, nu pentru a 
număra înscrierile ci pentru a supra
veghea desfășurarea acestei acțiuni, I 
a-i ajuta pe activiștii sportivi din co
lective, a lămuri numeroasele prable-i 
me pe care le ridicau muncitorii...

Și, apoi, acțiunea de înscrieri poate \ 
să capete ici-colo, din nepăsarea unor,

a antrenorilor de atletism 
buire de adeziuni care urmează sa\
fie completate fără ca oamenilor săi Antrenorii de atletism din țara 
Zi se explice forma și conținutul} noastră vor participa, începînd d« 
mișcării noastre sportive, drepiuriiel marți, la o importantă conferință 
și îndatoririle ce le au ca membri înveți caracter metodic. Conferința va 
colectivul sportiv. Membrii comitetului C. dura șapte zile și va avea Ioc îtl 

■trebuie să fie prezenți în colective{sala Progresul din bul. Maghera 22. 
~ *" * • -> Qj acest prilej o serie de antre-'

nori vor expune referate, oglindind 
metodele folosite de ei în activitatea

pentru ■ curma cu hotărîre astfel de 
tendințe.

★ .
O samară concluzie: a) FoarteZ profesională. Rezultatele practice de 

bine s-a desfășurat munca de pregă-j pînă acum și discuțiile ce vor fi 
*” ri de purtate pe marginea acestor referate,

* ’ * * ade’ “ '
tire — organizatorică și „ , ____ __ ____ ______  ______ ,
gartdă — a primei etape: înscrierea} vor pune în adevărata lumină reali- 
în U.CJLS.; b) Există toate coradi-l zările fiecărui antrenor în 
jiile ca numărul celor înscriși să de-f același timp vor fi scoase 

membri existenți pînă acum; c) Con
trolul muncii de înscrieri este ne sa- ___ ____ ___ _ „,r____„ _____
tisfăcător și trebuie întărit cit mail îndreptar pentru activitatea viitoare, 
grabnic; d) faptul că n-au început j țintind seamă de faptul ca sezonul 
încă alegerile nu poate fi considerai Z atletic al anului 1958 cuprinde o se- 
o lipsă pentru că pregătirile n-auKrie de competiții deosebit de import 
fost terminale. ț tanfe care vor culmina cu întrecerile

din cadrul campionatelor europene 
de ia Stockholm.

parte. In 
a rv^ală 

pășească cu peste 2000 numărul dcț. lipsurile și greșelile de ordin metodic 
■" Lucrările conferinței vor constitui un 

minunat shimb de experiență și un

DAN GIRLEȘTEAND

El '
IfesăS. ’ jS

Partidului și Guvernului 
la reorganizarea mișcării 
fizica și sport acordă o 
deosebită competițiilor de 
trebuie să se desfășoare

mulți membri ai U.C.F.S., toate aces-Ș 
tea trebuie rezolvate pînă la 15 de
cembrie. Și, dacă se poate, chiar «nai 
înainte. Același lucru pentru cei care 
cred că încă n-a sosit timpul să se 
gîndească la întrecerile de patinaj 
sau săniuțe.

Nu odată, în anii trecuți, am eon* 
semnat cu destuH tristețe întîrzîere» 
— complet nejustificată — in pregăj 
tirea SPARTACHIADEI DE IARNji 
„Motivele1* erau aceleași: „La noi 
venit iama“... „Ce să facem fără ză- 
padă“? Anul acesta, astfel de „moti
ve" nu trebuie să mai revină. Recenta 
Hotărîre a 
cu privire 
de cultură 
importanță 
masă care
în cele mai bune condiții și să dacă 
la angrenarea unui număr cit mai 
mare de tineri și tinere. Activiștii 
sportivi au deci datoria să depună 
toate eforturile lor pentru traducerea 
în viață a sarcinilor cuprinse î» 
Hotărîre.

Să nu ne plîngem de lipsa zăpezii 
Pkiă la sosirea ei avem multe de fă
cut. Campania pregătirilor trebuie în* 
cheiată cu succes și la timp în toate 
regiunile țării. Și, apoî, să nu uităm 
că regulamentul SPARTACHIADEI 
nu cuprinde numai întreceri de rehi, 
patinaj, sau săniuțe ci și ccncurswi 
de șah, tenis de masă, trîntă ți gim
nastică G.M.A. M



LOCOMOTIVA GRIVIȚA ROȘE-PENTRU A TREIA OARĂ, ÎN ULTIMA 9 ANI, 
CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ LA RUGBI

Pentru a treia oară in uiiiimij 9 ani 
— 1950; 1955; 1957—LOCOMOTIVA 
GRIV1ȚA KUȘIE a cucerit a»! a- 
cesta campionatul republican de rug- 
bi. Ln felul acesta, echipa feroviară 
a echilibrat de fapt balanța victoriilor 
obținute în acest interval, împărțîn- 
du-și în mod egal titlurile cu două 
din fruntașele rugbiuiui nostru: C.C.A. 
(1949, 1953, 1954) s DINAMO (1961, 
1952, 1336).

Este o' încun’jnare bine meritată a 
eforturilor și activității pozitive de
puse de colectivul Locomotiva Gri- 
vija Roșie de-a lungul a 25 de anj de 
viață. In tot acest interval colectivul 
a ținut treaza „flacăra" sportului cu 
balonul oval în r.'ndUrile miracitorilor 
feroviari, cresând generații de ade- 
vărați rjgbiștî care s-au acoperit a. 
(Ieșea de glorie sportivă apârînd cu
lorile naționale. Iar astăzi dacă ar fi 
să aruncăm o privire asupra lotului 
acestei echipe: Cotter, Soaulesca, Pir- 
călăbescu, Stoenescu, Mladin, Mo
runi, Rttsu. Pica, Cocor, Șerbrtn, 
Naoa (înaintași) Stănesou, Comșa, 
Oblemenco, X’asta, Pilă, Oprea, IFu. 
sek, Georgescu, Țîbaleac, Bostan, 
Silica (trei sferturi) șj Buda, Narai 
(fandași), vom găsi tocmai acea îm
binare armonioasă între experiența 
pe care o dă maturitatea și avântul 
tineresc, ceea ce determină in fond 
forța acestei echipe.

Alături «de un Pircalabescu, în vfr- 
siă de 37 de ani, neobosit antrenor, 
în același timp și' jucător, minunat 
prin exemplul, său, «ie Cocor (37), 
Soailesca (33) „veterani" ai mișcării 
rugbistice de la noi, alături de spor
tivi în plină maturitate ca Rtou (28 
de ani), Mararu (26), Mladin (25), 
Cotter (24), Rusu (24), găsim ele- 

> merrta de mare talent, cu reale per
spective, care de aftia au depășit 
vîrsta junioratului: Țîbuleac (19), Ob
lemenco. (18), Pilă (18), Naca (18), 
Nasta (19) etc. care anul trecut au 
adius Locomotivei și titlul de cea mai 
bană echipă de juniori. Și este tta 
mare merit al antrenorului Gică Pir. 
călăbescu care a promovat an de an, 
cu curaj, elemente tinere, ri-dicmd ge
nerați] de tineri rugbiști, cresicuiți din 
propriile cadre.

Prin ce s-a caracteriaat jacul Lo
comotivei ? In primul rînid prin acti
vitatea toarte organizată a înaintării, 
ații în grămadă rit și ia margine. 
Au excelat elemente de mare ktpia ea 
Ptrvălăbesou, Cotter, Cocor, Socule.

Campionii zimbesc fericiți după cucerirea titlului suprem. la rindtu 
de sus (de la stînga la dreapta): Mtiuftq, Cotter, Moron, Stor neon, 
Soculescu, Pircălăbesai, Picu, Rum. Jos: Bastrm, Țîbuieac, Ghica, Wuset, 
Buda, Stănescu fi Oblemenco.

(Foto GH. DUMITRU)
sau, jucător, tehnici ca Mararu și 
Pica (buni in atac și apărare, a ac 
adus un mare aport în realizarea a 
numeroase victorii), imbatabilii ,.prin- 
zători“ în margine Rusu șî Stozoescc 
(care însă participă insuficient în jo
cul de cîmp). Linia de trei sferturi 
feroviari, din care se ridică Țibuleac 
(promovat azi în echipa națională), 
Oblemenco, Bostan etc. s-a arătat și 
ea foarte activă, contribuind la înfrin- 
gerea multor adversari mai rut tos ți 
chiar. -Multă siguranță și -stăpânire de 
sine a arătat șj Esrtdașul titular, Pe. 
tre Buda.

Și dacă ar fi că vorbim de lipsuri, 
se cuvine să amintim câteva mai 
flagrante: an taionai fi o deschidere 
prea lente, o uisufidentâ tehnici a 
paselor fi o accentuată lipsă de va
rietate în desfășurarea acțiunilor e- 
fensive.

Remedierea acestor deficiențe, care 
va veni fără îndoială odată ca matu
rizarea generației tinere, vor face din 
echipa Locomotivei, în continuare, o 
formație de prim rang cu care ne oom 
rrdndri.

D. CAL1MACH1 IN FIECARE SIMBATA

Sportul în școli
Elevii din Capitala se pregătesc 

în vederea sezonului de schi
Ca în toți anii, in școlile medii din

Capitală au început pregătirile pen
tru organizarea taberelor de schi din 
timpul vacanței de iarnă. Având 
drept principale scopuri să deprindă 
tineretul școlar cu viața de tabără 
și să descopere cele mai talentate e- 
lemente pentru campionatele școlare, 
aceste tabere aa stirr.it in fiecare an 
jn larg ecou in rinduriie elevilor și 
elevelor din Capitală.

Frumoasa inițiativă de a organiza 
asemenea tabere va primi anul acesta 
un important sprijin, a fit din partea 
Comisiei centrale de schi, care va 
pune la dispoziția școlilor pcofesori 
de educație fizică cu specializare 
cit și din partea Consiliului Central 
al Sindicatelor care — prin Birourile 
de Turism — va înlesni școlilor or
ganizarea taberelor în împrejurimile

Ceva despre lipsa de colaborare!*
Recent au avut loc concomitent, 

în Capitală, două competiții sportive, 
fiecare importantă si interesantă în 
felul ei: CONCLRSLL INTERNA
TIONAL DE SCRIMA și CAMPIONA
TELE REPUBLICANE DE GIM
NASTICA.

De această dată, scrima și gim
nastica ne-au oferit tablouri asemă
nătoare ca montare, însă deosebite 
ca_ fast In privința acestui ultim 
element ara vrea să insistăm, ana- 
iizindu-1 prin prisma spiritului de 
echitate și de chibzuită gospodărire 
care trebuie să stea la baza acti- 
li^ății noastre sportive.

Primul tablou : Impunătoarea sală 
Eloreasca. pavoazată ca în zilele de 
mare sărbătoare, găzduia disputa seri- 
merilor români, unguri, egipteni și 
germani. Asalturile, de un remarca
bil nivel tehnic, meritau să fie ur
mărite. Dar de cine ? Numai de cei 
tițiva spectatori presarăți din loc în 
loc, pe sus, pe jos, prin dreapta, 
prin stingă, care dădeau din cind în 
citid viață posomoritelor tribune ? In 
imensitatea sălii Eloreasca se pier
deau și glasurile celor cîțiva supor

Predealului, Dihamului, Buștenilor, 
și Sinaiei.

In unde școli din Capitală au și 
început pregătirile în vederea orga
nizării acestor tabere. Astfel, în șco
lile medii nr. 27, 22, 1, 13-Mihai 
Viteaztti. 7-1. L. Caragiaie, 12-Gh. 
Lazăr, 19 - L Creangă, profesorii de 
educație fizică au anunțat organiza
rea taberelor.

O interesa r tă propunere este in 
studiul Consiliului Central al Sin
dicatelor, Comisiei centrale de schi 
șî ai Comisiei școlare de setai Este 
vorba de Înființarea unui centru 
permanent de schi pentru școlari, 
care va organiza, la Predeal, în fie
care duminică, antrenamente și con
cursuri pentru elevii și elevele din 
școlile Capitalei. 

teri ai reprezentanților noștri. Fini
să analizăm de ce n-au venit spec
tatorii, să privim...

...tabloul doi: Cocheta sală Dinamo, 
creată parcă special pentru interna
ționalele de scrimă, găzduia cam
pionatele «le... gimnastică. Concurcn ii 
reclamau absența spațiului regulamen
tar pentru încălzire, spectatorii care 
ocupaseră un loc stăteau înghesttiți 
ca vai de lume, iar amatorii de gim
nastică, nelipsiți la asemenea între
ceri, luau cu asalt porțile stadionu
lui Dinamo I

Biata echitate I Sărmanul spirit de 
colaborare între două discipline din 
aceeași mare familie sportivă! Un 
concurs sufocat din lipsă de spațiu, 
iar un altul estompat tocmai prin 
absența atmosferei ocazionate de o 
tribună plină. Argumentele folosite în 
favoarea scrimei — „repetiție ge
nerală pentru Criteriul mondial de
la anul" (N. R. repetiția cu ofi
cialii, nu cu sala I), sau „să lăsăm 
străinilor o impresie bună" (N. R. 
printr-o tribună mică dar plină, nu 
printr.una mare dar goală !) — n-au 
avut in fond temeinicie. Toate 
au fost baloane de săpun. Re
alitatea le-a infirmat. In schimb, 
a dezvăluit la unii lipsă de echitate 
și de simț gospodăresc 1

R. 1.

Ziarul „SPORTUL POPULAR’
OFICIUL P.T.T.R. București I
CĂSUȚĂ POȘTALA nr 21

Pentru primirea mai opera
tivă a corespondentei adresată 
ziarului, rugăm pe coresponden
ții noștri și pe toți «iei ce ne 
scriu să ne trimită de acum 
înainte scrisorile numai pe urmă
toarea adresă:

La început de drum...

Succese remarcabile in activitatea 
noului consiliu al colectivului 

sportiv „Metaloglobus“

La Sibiu, îutitalrea din cadrul 
campionatului rcpuMicaat «ie bou 
p« echipe (i'roz rests — Voința) 
a-a tiitatami «ale-o sau ea to
tul «corespunzătoare.

După TONA ți VOINESCU, șl 
BOKOȘ—al treilea portar al edil- 
pei c.C-A ut accidentat, creîad 
mari dificultăți campioasal

Nevri.ncI să mal concureze, lup
tătorii M. Klss și A. Porta <1'1. 
r. Arad) e-*n prezentat ia cintar 
în finala „Oupei orașe lor “ ci* 
cîte 1#W—1.2W gr. în plus peste 
categoria respectivi, fiind astfel 
respinși de comisia de cîaftărlee.

Mărturisim că ne-a surprins, la ia- 
ceput, optimismul care se degaja «lin 
-relatarea tor. Gh. Constantinescu, 
președintele noului consiliu al colec
tivului sportiv „Metaloglotois". II 
vizitam pentru a afla cîteva amă
nunte asupra muncii la care ș.-au an
gajat noii* aleși și nb speram să gă
sim mai mult decât proiecte (alege
rile avuseseră loc doar cu patru zile 
înainte) și eventual. . . rugămintea 
de a fi sprijiniți de diferite foruri. 
Dar n-a' fost așa. Oamenii porniseră 
cu sîrg la t-reabă. OptimisHiul era 
generat de succesele repurtate în 
primele acțiuni și de o dorință demnă 
d'e laudă pentru muncă. Să vă împăr
tășim însă faptele, fiindcă așa o să 
puteți judeca și aprecia mai bine 
„startul" noului-consiliu al colectivului 
sportiv „Metăloglobus".

Sprijiniți efectiv de către organiza
ția de bază P.M.R., de către U-T.M. 
comitetul de întreprindere, directorul 
fabricii ’ 
gin erai 
este In 
chipelor

^consiliu 
rea
U.C.F.S. din raionul „23 August" care 
a îritîrzîat să vină (?!?) și și-au îm
părțit provizoriu sarcinile pe baza 
proiectului de hotărîre.

In primul rînd au asigurat conti
nuitatea în antrenamente și partici
parea la competițiile of.iciale a echipe
lor de fotbal (juniori și seniori) și a 
celor de volei (băieți și fete). Pen
tru reușita acestei acțiuni unul din 
membrii consiliului supraveghează a- 
tent munca de instruire, comportarea 
tehnică si disciplinară a jucătorilor 
la comp toii ?i informează periodic 
consilii ii

Apoi s-au guKb-t, ca niște oameni

St. Migleczi și de către in- 
șef Pui>u Simîonescu (care 
același timp și antrenorul e- 

de volei!) membrii noului 
•n-ati mai așteptat îndruma- 

comiietului de organizare a

gospodari ce sînt, că și In ttapul 
iernii activitatea sportivă trebuie să 
aibă continuitate. Dar ves;ra aceasta 
era necesară o sală. In discuțiile dc 
la ședința de alegeri se ridicase a- 
ceastă problemă și invitații, veniti de 
la întreprinderile din apropiere, le-au 
promis o mină de ajutor. Au „bătut 
fierul cit a fost cald* și iată cum s-a 
ajuns la rezolvarea unei dificile sar
cini. La întreprinderea „Antefrigul" 
exista o sală de sport bună pentru 
antrenamente și etxnpetițîi dar care 
trebuia reamenajată. Intr-o consfă
tuire aa hotărît ea sportivii de la 
„Metăloglobus", „Solex" și „Antefri- 
gul" să facă lucrările de reamena- 
jare după un plan stabilit și să fo
losească împreună sala pe timpul ier 
niî. Cei de la „Solex" repară insta
lația electrică, sportivii de la „Me- 
tătoglobus" pun în stare de func
ționare instalația de încălzire, iar 
membrii colectivului sportiv „Antefri
gul* se îngrijesc de instalațiile sani
tare. Așa dar o realizare de seamă!

Tot din discuțiile din timnul ale
gerilor a reieșit că nivelul politic și 
cultural scăzut al unor sportivi a 
dăunat activității colectivului. Cu 
sprijinul organizației de bază P.M.R. 
și al U.T-M. consiliul colectivu
lui sportiv a inițiat o serie de cercuri 
de studiu speciale pentru sportivi.

Ridicarea numărului de membri ai 
U.C.F.S. la 250... participarea a 300 
muncitori la întrecerile Spartachiadei 
de iarnă...arganizarea unor competiții 
de șah și tenis de masă în cinstea 
zilei de 30 Decembrie... iată numai 
cîteva dintre obiectivele pe care noul 
consiliu și-a propus să le realizeze 
în acest an. La sfîrșitul acestei con
fruntări cu faptele n-am mai nutut 
spune decît: „Spor la mii”că'"

11. NAUM

Fără cuvimel — E binevenită zgirietura ta de — Deh! Ne luptăm fi noi cung 
la mină. Vom ooea impresia că e un putem /
meci internal io nai.

— Te văd că părți echipa
mentul! Au relncoptii antrena
mentele?

— Ilac.ar fi după asta, nici 
nu le-am întreruptl...

Hoelieiștii <ie la Flamura roșie 
Sighișoara *u.„ uitat să paedm 
oolectivuirrl sportiv eetopameutnl 
folosit în focurile... 4e anul tre
cut.

stirr.it


Echipele de volei Dinamo București învingătoare 
în revanșa cu reprezentativele Berlinului

’ Plină... ochi, sala Dinamo a fost 
gazdă joi după-amiază întîlnirilor in
ternaționale de volei revanșe ale me
ciurilor disputate cu două zile în 
urmă de reprezentativele Berlinului și 
formațiile dinamoviste.

Confruntarea, conform așteptărilor, 
a dat din nou cîștig de cauză echipe
lor bucureștene, cărora însă emoțiile 
le-au fost de astă-dată servite, ca 
să spunem așa, în sens invers. Adică, 
pe cîtă vreme garnitura masculină a 
oaspeților le-a dat dinamoviștilor o 
ripostă inferioară celei din prima 
partidă, echipa feminină s-a comportat 
dimpotrivă mult mai bine, ținînd 
a-roape tot timpul pasul cu învin
gătoarele. Iar rezultatele, deși în am- 
be'e meciuri 3—0, arată totuși foarte 
bine aceasta : 15—5, 15—6, 15—10 în 
pa.tida masculină, 15—5, 15—13, 15— 
12 in cea feminină. Să adăugăm că 
voleibalistele berlineze, conduse în 
setul al doilea cu 6—12, au egalat 
-și au și condus apoi cu 13—12, 
cupă cum in setul ultim, după o 
■desfășurare echilibrată pînâ la 6—6 
au fost apoi conduse cu 6—13 însă 

rau remontat pînă la 12—13. Cum? 
'Datorită în cea mai mare parte ac
tivității eficace și deosebit de inteli
gente a atacului (Ingeborg Wolf, 
Wiith Korn și Ursula Reeck), bine 
servit de ridicătoarele Liselotte Miiller 
?șl Margot Rother, dar într-o oare- 
•care măsură și mulțumită scăderilor 
«din defensivă (dublaje) ale gazde- 
Uof
i Dinamovlstele (dintre care s-au evi-

Etapă
Turul campionatelor re- 

Jpublicane de volei se apro- 
'pie de sfîrșit, făcînd sâ 
crească totodată și aten- 

fția acordată întrecerii, prin 
clarificările pe care fieca
re partidă le poate aduce 
clasamentelor. In fruntea 

. Ier se află în clipa de 
'față echipele bucureștene 
^Locomotiva C.T.F.T. la 
'băieți și Locomotiva Ga
ra de Nord la fete.

"tapa a Vlll-a. impor
tantă mai ales pentru e 
«cliinele masculine, are cap
• de program meciurile ce 
rse vor disputa la Floreas-
• ca astăzi după amiază 
.(C.C.A. — Dinamo, în 
fluptă pentru locul II și E- 
tnergia Trustul III Bucu- 
jrești — cu FI. roșie 
ZM.LB.C. București, în 
□uptă pentru locul VIII 
.-sau chiar mai mult) și 
rimîine dimineață (Locomo- 
țtiva C.T.F.T. București — 
EȘtiința I.M.F. Cluj).

In țară, cel mai important meci 
sie va desfășura la Arad între E-

astă dată, 
piept ?

Activitatea la popice începe să se intensifice
In toate capitalele regiunilor din 

fiara noastră s-au desfășurat de eurînd 
îintrecerile care au desemnat jucătoa- 
irele și jucătorii pentru ultimul act al 
«campionatului republican individual de 
popice.

NUME NOI IN FINALA
O constatare îmbucurătoare este 

'faptul că pentru prima oară întilnim 
pe lista finaliștilor, alături de nume 
cc sacrcte, un pluton destul de nwns 
res de elemente noi. Olimpia Popescu 
(R colta M.A.S.), Ținea Caragață 
(Loc. P.T.T.), Rozalia Stenberg (Vo- 
iira Ploești), Margareta Chirer (Vo
ir ,a Timișoara) Ion Enicek (FI. roșie 
G urgiu), Nic. Leaned (FI. roșie Ro
man), Nic. Saenco (Energia 1.0.R.), 
Tema Tudor (Voința Craiova) și De- 
zideriu Deneș (Energia I.O.R.), iată 
numai cîteva elemente noi, talentate, 
c 2 prin procentajele realizate în 
ct pele anterioare ale campionatului, 
au reușit două lucruri foarte impor

tante: 1. Obținerea calificării î,n fina
la campionatului R.P.R. care va 

cavea loc între 5—8 decembrie la Ti- 
TTiișoara ; 2. Afirmarea în sportul lor 
preferat

RODUL MUNCII INTENSE

Obținerea titlului de maestru al 
«portului este rodul unei pregătiri in- 
«delungate și conștiincioase. Alexandru 
IBenedek (Prog. Tg. M.J, GA. Szol-

SPORTUL POPULAR
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dențiat Florina Teodorescu, Tineta 
Pleșoianu, Cornelia Moraru și Vio
rica Herișanu) au reușit și de această 
dată o partidă bună în general. 
Doar ofensivei lor ar fi poate cazul 
să i se reproșeze jocul practicat 
cîteodată mult prea în forță și in
suficienta varietate a acțiunilor...

Echipa masculină a gazdelor, în ex
celentă dispoziție de joc și funcțio- 
nînd cu multă siguranță din mai 
toate punctele de vedere, dar în spe
cial la servici și blocaj, s-a comportat 
foarte bine. Bun de asemenea și 
atacul. Avîntată, însă ceva mai im
precisă, apărarea, îndeosebi în pri
vința dublajelor. La acest capitol re
prezentativei Berlinului i se poate a- 
corda o notă bună. Și de asemenea 
pentru activitatea atâcanților. Stau 
prost în schimb voleibaliștii germani 
(și jucătoarele berlineze la fel) cu 
execuția preluărilor, din pricina că
rora au pierdut vreo 15 puncte direct 
din servici. Aceasta a și decis de 
altfel desfășurarea disputei dintre echi
pele masculine.

S-au remarcat Mihăilescu, Micules- 
cu, Păunoiu șl Apostol de la învin
gători, Finow, Doring și Brandem- 
burg din formația reprezentativei 
Berlinului.

In afara calităților lor de ordin 
tehnico-spettacular. cele două partide 
s-au bucurat și de un arbitraj bun, 
asigurat la meciul masculin de H. 
Karschewsky (R.D. Germană) și de 
N. Mateescu la intilnirea feminină.

— c. f. —

„tare” la volei

Două dintre echipele care vor evolua astăzi și 
mîine la Floreasca, C.C.A. și Știința IMF. Cluj, 
surprinse într-un moment al meciului lor din etapa 
a 111-a a campionatului. In luptă cu blocajul stu
denților clujeni, Corbeanu (C.C.A.) a pierdut de

Vor izbuti și dinamoviștii să-i țină 

nergia din localitate și Energia U- 
zinele de tractoare Or. Stalin.

losi (FI. roșie Tg. M.), Dumitru Far. 
kas (FI. roșie Tg. M ), Grigore Voicu 
(Energia 23 Aug.), Nicolae Constan
tin (Energia 1.0.R.) și Iosif Mihaiu 
(FI. roșie Tg. M.) au îndeplinit norma 
de maestru la proba de singuratice 
(80 popice) iar GA. Scurta (Progresul 
Justiția) și Alexandru Hălmaglu (Vo
ința Craiova) și-au obținut norma 
(280 popice) la izolate. Performan
țele obținute trebuie să le dea un nou 
imbold pentru cucerirea cit mai grab
nică a invidiatei insigne prin înde
plinirea normelor de maestru la 
toate celelalte stiluri.

Aspect de la un concurs de popice desfășurat pe arena Giulești 
din Capitală.

La Tg. Mureș

Jucătorii turci și romini au făcut o splendidă propagandă baschetului
Nu exagerăm cieioc atirmînd că 

speotacolul realizat de întîlnirile bas- 
chetbaliștilor turci la Tg. Mureș, în 
compania echipei naționale de tineret 
a Romîniei și a reprezentativei locale 
a fost excelent și a cucerit pe de
plin publicul mureșan. Cele două me
ciuri au fost deosebit de interesante 
și au entuziasmat numeroșii specta
tori care au aplaudat cu multă căl
dură frumoasele faze create de bas- 
chetbaliștii turci și romîni. Și trebuie 
să precizăm că la această deplină 
reușită, cea mai importantă contri
buție a fost adusă de naționala Tur
ciei, care a avut o comportare supe
rioară celei de la București.

Oaspeții au impresionat în primul 
rînd prin precizia aruncărilor de la 
semi-aistanță și distanță. Putem spu
ne chiar că acesta a fost principalul 
„atu" al basclietbaliștilor turci în cele 
două întîlniri susținute în compania 
echipei de tineret și a selecționatei 
orașului Tg. Mureș. Citeva cifre sînt 
elocvente în această privință. In me
ciul cu selecționata de tineret echipa 
Turciei a obținut la aruncările din 
acțiune un procentaj de 48%, iar în 
jocul cu Tg. Mureș 47%, procentaje 
superioare celui din partida cu Ro- 
mîma. Dincer, Erdogan și Erin au 
avut cea mai mare eficacitate obținînd 
la aruncările din acțiune procentaje 
de 50 sau 60%.

Explicația acestui salt evident ne-a 
dat-o antrenorul echipei oaspe, Samim 
Gorec :

.Jucătorii turci au fost cam „spe. 
riați~ în primul meci, de la Bucu
rești, din cauza aplicării celor 30 de 
secunde. Deoarece nu jucaseră nici 
odată cu această regulă, nu au știut 
să aprecieze timpul, s-au pripit și au 
aruncat la coș cu oarecare teamă. Din 
fericire, partida a fost o bună lecție 
pentru ei și în meciurile următoare 
au știut să folosească răgazul de 30 
de secunde, au aruncat fără teamă și 
rezultatul l-ați văzut~.

Firește, explicația este plauzibilă, 
dar mai trebuie să adăugăm că bas- 
chetbaliștilor turci le-au fost opuse a- 
părări mai puțin organizate decît la 
București, din care cauză au putut 
deseori arunca nestînjeniți la coș. E- 
chipa de tineret a Romîniei și se
lecționata orașului Tg. Mureș au ju
cat în general bine, în fața unei re
prezentative de certă valoare, cum 
este cea a Turciei. Baschetbaliștii ro
mîni au excelat în atac, unde com
binațiile organizate, acțiunile indivi
duale și aruncările de la semi-dis- 
tanță le-au adus multe puncte și pro
centaje mulțumitoare. Echipa de ti
neret, de pildă, a obținut 50%, iar 
Tg. .'«Iureș 49%, în timp ce unii ju
cători, care s-au dovedit și oamenii 
de bază ai echipelor respective, au

NEGLIJENȚA...
La popice, chiar dacă este vorba de 

campionatul republican individual, pe 
pistă se întrec totuși cîte doi concn- 
renți pentru ca lupta să fie mai di
namică. să stimuleze astfel pe spor
tivi în obținerea unui rezultat cît mai 
bun. La Orașul Stalin însă, din lipsa 
de orientare și planificare a comisiei 
de organizare a întrecerilor regionale, 
o parte din jucătoare au fost nevoite 
să concureze singure, deoarece pere
chile lor și anume componentele for-

Yenigabah, una din speranțele echipei Turciei, trece în dribling 
printre Toth și Borbely, care par oarecum surprinși.

Fază din meciul Istanbul — Tg. Mureș.
(Telefoto: AGERPRES *)

la distantă și în general la acțiunile 
de tehnică și tactică individuală din 
apărarea „om la om".

realizat procentaje foarte bune. In 
mod special se ouvine să evidențiem 
comportarea lui Till care s-a dovedit 
nu numai coșgeterul echipei de tine
ret (a înscris 32 puncte, cu procentaj 
de 55%), ci și un element de bază, 
foarte combativ și cu o bună pregătire 
tehnică. Cuvinte bune se mai pot 
spune despre Hoffman, Borbely, Bo- 
kor și Vania.

Din păcate, ambele echipe s-au do
vedit deficitare în apărare. Afirmînd 
aceasta nu ne referim la culegerea 
mingilor sub panou, în care oaspeții 
s-au dovedit maeștri, ci la oprirea pă
trunderilor, la jenarea aruncărilor de

In preajma finalei campionatului 
de șah al R.. P. R.

• O sală excelentă pentru jucălcri și spectatori
• Schimbări în componența listei participanților la 

turneu
Organizatorii celei de a_ X-a ediții 

a campionatului de șah al' R.P.R. se 
revanșează de data aceasta în fața 
spectatorilor bucureșteni, programînd 
finala într-o sală corespunzătoare unui 
eveniment sportiv de asemenea am
ploare. Și dacă anul trecut turneul 
primilor șahiști ai țării s-a consumat 
aproape în anonimat, într-un local im
propriu, friguros, incomod deopotri
vă pentru participant și spectatori, 
acum amfiteatrul Institutului de Pe
trol și Gaze din Capitală constituie 
un admirabil loc de desfășurare a 
acestei interesante competiții.

Va fi o plăcere să joci, dar mai 
ales să urmărești în asemenea condi
ții un turneu de șah.

★
Miercuri seara, în ședința biroului 

comisiei de șah, au fost făcute unele 
modificări în componența participan- 
ților la finală.

mației Voința Sibiu se aflau în acel 
moment... la Ploești, în finala cam
pionatului republican pe echipe. Ase
menea neglijențe de programare dău
nează direct rezultatelor.

„GUPA 30 DECEMBRIE"

Recent au început pe patru arene 
din Capitală întrecerile Cupei „30 De
cembrie" la popice. La acest concurs 
individual participă 24 fete și 44 bă
ieți, care își vor disputa întîietatea 
tur-rstur în șase manșe a cîte 100 
bile (50 izolate, 50 pline).

Primele jocuri ale turului au scos 
în evidență forma bună a unora din
tre jucători. Astfel, Alexandru An
drei (Voința București) 425 p.d., Gh. 
Popescu (Energia I.O.R.) 421 p.d, 
T. Purcaru (Recolta M.A.S.) 418 
p.d.. Constantin Nuțescu (Prog. 
Gosp.) 418 p.d., Gh. Scurtu (Prog. 
Justiția)! 415 p.d., Nic. Șerbănescu 
(Recolta M.A.S.) 410 p.d., Ușer Klein 
(Energia Boleslaw Bierut) 406 p.d., 
Dezideriu Deneș (Energia I.O.R.) 402 
p.d., au trecut după cum se vede gra
nița celor 400 popice, iar Ion Lăpu- 
șan (Loc. P.T.T.) 392 p.d. și Eronim 
Moldoveamu (FI. roșie) 394 p.d. au 
realizat procentaje care dovedesc că 
sînt în real progres.

întrecerile continuă. Concursurile 
feminine pe arenele Energia Boleslaw 
Bierut și FI. roșie Victoria Socialistă, 
iar cele masculine pe pistele Progre
sul Justiția și Energia 23 August.

Tr. I.

*
Și acum, citeva cuvinte despre 

campionatele republicane: cel femi
nin continuă cu etapa a V-a, iar cel 
masculin va fi reluat cu etapa a VU-a. 
Cele mai interesante meciuri; Pro
gresul Oradea—Locomotiva București, 
la fete, Dinamo București—Energia 
București, Energia Cluj—Știința Ti
mișoara, Dinamo Tg. Mureș—Știința 
Cluj și Locomotiva P.T.T.—Progresul 
M.l.C. București, la băieți.

D. STANCULESCU

Luînd în discuție abaterile de la 
disciplină comise de șahistul Bela 
Soos în timpul desfășurării semifina
lei de la București, biroul comisiei 
centrale de șah a hotărît să-l sus
pende pe timp de un an de la orice 
activitate sportivă. O sancțiune 
drastică, dar pe '■ deplin justificată, 
mai ales dacă ținem seama că Bela 
Soos este un recidivist al abaterilor 
de la disciplină.

S-a ivit de asemenea problema in
disponibilității jucătorilor Șuta și 
Partoș. In consecință, biroul comisiei 
centrale a hotărît să acorde drept 
de joc în finală șahiștilor V. Ursea- 
nu și M. Pavlov, care în semi fina
lele de la București și, respectiv, Si
biu, s-au clasat la egalitate de punc
te, primul cu Seimeanu și Soos, cel 
de al doilea cu Pușoașu, fiind elimi
nați doar datorită unui punctaj al 
coeficienților mai slab.

Astfel, în forma sa definitivă, fi
nala celui de al X-lea campionat de 
șah al R.P.R. va cuprinde 22 partici
pant și anume: 1. O. Troianescu; 2.
I. Bălănel; 3. V. Cioctltea; 4. G.' 
Mititelu; 5. M. Rădulescu: 6. /. Sza. 
bo; 7. .4. Gunsberger; 8. Th. Ghițes. 
cu; 9. E. Costea; 10. P. Seimeanu;
II. G. Alexandrescu; 12. Em. Rei- 
cher; 13. D. Drimer; 14. A. Negrea; 
15. O. Pușcașii; 16. E. Crețules- 
cu; 17. C. Radovici; 18. T. Stanciu; 
49. E. Nacht; 20. C. Bozdoghină; 
2.1. V. Urseanu; 22. M. Pavlov

V. CH.

Cinci „meciuri” pasionante 
la concursul „Drumeții veseli” 

ile luni seara
Amatorii de box ne-au asaltat în ulti

mele zile cu telefoane, soiicitîndu-ne a- 
mănunte în legătură cu concursul 
„DRUMlETUf VESELI” pe tema „BOXUL 
ROMINESC DE-A LUNGUL ANILOR”, 
care va avea loc luni 2 decembrie, la 
ora 19.30, în sala Floreasca. Iată de ce 
ne-am gîndit să vă furnizăm cîteva lă
muriri suplimentare. Este bine să știți 
că, în cadrul concursului, cinci pe
rechi de foști și actuali boxeri își vor 
disputa întîietatea, răspunzînd la între- 
Uârile binecunoscutului examinator, 
profesor NICOLAE SAFTU. Perechile au 
fost alcătuite ținîndu-se seama de ve
chile rivalități pugilistice și de... apro
pierea de vîrstă. Deci, pe ringul de la 
Floreasca, (transformat pentru circums
tanță în estradă), vo-m puțea fi martorii 
următoarelor meciuri:

CONSTANTIN NOUR — DUMITRU 
TEICĂ

LUCIAN POPESCU — M’l’ELU DOCU- 
LESCU

ION POPA — ION CH1RIAC
ALBERT BLANK — LUCA ROMANO 
EUSTAT1U MĂRGĂRIT — CONSTAN

TIN DUMITRESCU
Biletele pentru această originală între

cere pot fi reținute la casa sălii D'alles, 
agenția centrală Pronosport, agenția 
Dinamo și casa din str. Ion Vidu. La 
acest concurs, permisele de orice fel nu 
sînt valabile.



(urmare din pag. I)

intre cele douăsprezece echipe 
a categorie vor apare mîine 
zece. Motivul ? C.C.A. — în 

area jpciilui-retur cu Borussia 
rut amînarea jocului cu Locomo-

etapa de mîine, se încheie tu- 
campionatului categoriei A la 
1. Unsprezece etape de întreceri 
•, interesante uneori, dar, din 
te... întrerupte prea des. Ar fi de
t — spre însuși binele fotbalului 
ru — ca returul să nu împărtă- 
ă soarta primei părți a campio- 
lui fiindcă atunci însuși sensul 
tei competiții de regularitate

IRȘIT DE STAGIUNE IN CAMPIONATUL DE FOTBAL
Mîine, ultima etapă a turului k Numeroase reintrări, 

echipele care.« au pierdut etapa trecută k Vom vedea 
„speranțele" categoriei B

tatorii buciireșteni să vină cu o 
și jumătate mai devreme pe stadion 
(mai ales că și timpul se pare că 
este dispus să o permită) spre a 
vedea în deschidere o serie dintre 
cei mai talentați jucători ai catego
riei B care vor evolua în cele două 
selecționate ale seriilor întjia * și a 
doua. Nu se știe: poate vor asista 'a 
apariția unor viitori internaționali jn 
arena consacrării...

ȘTIINȚA TIMIȘOARA primește un 
oaspe... destul de incomod: DINAMO 
CLUJ. Joi studenții au susținut un 

! amical cu P-ogresul Timișoara de 
care au dispus cu 2—1 (1—1). An
trenorul Dinei Schileru intenționează 
să utilizeze formația: Fuchs-Zltircea 
Brtnzei, Florescu-Coiereanu, Tănase- 
Girleanu, Eilip, Ciosescu, Mazăre, 
Boroș învingătoarele de duminică. 
ENERGIA PLOEȘTI și ENERGIA 
ORAȘUL STALIN — vor să adauge 
încă două puncte celor realizate a- 
cum o săptâmină jn deplasare. Cre 
dincioase principiului că „echipa care 
a învins nu trebuie modificată' 
vor arunca în luptă 
din ultima etapă. 
FLAMURA ROȘIE 
GREȘUL ORADEA 
proba bile (Serfozo și Petschowski la 
arădeni. Demien la Progresul), In 
sfîrșit ENERGIA TG. MUREȘ - 
care s-a odihnit 
nește pe 
Aceasta 
mențină contactul cu locul jntîi și 
s-a antrenat 
ta susținînd 
Baia Mare.

Și cu ceea 
vor mai pierde 
de categoria A vor aștepta pină la pri
măvară. Fiindcă pentru fotbal pro
verbul s-a schimbat. Aici „vara (adică 
la terminarea campionatului) se nu
mără bobocii' (adică... punctele).

, ceea ce s-a și admis pe bună 
tate. Așa că etapa de încheiere a 
lui programează doar cinci par-

șteptăm de la aceste cinci jocuri 
cadou asemănător celui făcut de 
a de duminică: goluri, cjt mai 
te goluri căci aceasta înseamnă 
terea eficacității.
ueureștenilor le este rezervat un 
de tradiție: Dinamo-Progresni 

dionul Republicii ora 14). Amln- 
vă de ultimele jnljlniri dintre 
te două formații: totdeauna dis- 
te, terminate la scoruri strînse

ă evoluții aproape de dramatism, 
ne va fi altfel ? Nu credem. Amîn- 
ă formațiile au încheiat pregătirile 
cjnd au făcut antrenamente la 
ă porți. DINAMO va utiliza echipa 
la Oradea. La PROGRESUL 
dru va lua locul lui Birtaști. Mi-

Luptă aeriană pentru balon între 
Topșa (Energia Ploești f și Oaidă 
(Progresul București).

(Foto: L. TIBOR)

hăilescu pe al lui Ciocea iar Caricaș. 
probabil, pe al lui loniță. In orice 
caz un unsprezece considerabil în
tărit în defensivă față de jocul cu 
Energia Ploești. Dar sfătuim pe spec-

eciuri atletice inter-școli

gime, aruncarea mingii de oină, 
m. plat.
. In categoria B vor intra selecțio- 
ele formate din elevii sau elevele 
Iilor medii, clasele VIII și IX- 
robele prevăzute în programul în-
irilor selecționatelor din această 
egorie urmează să fie: băieți — 
lțime, lungime, greutate, arurtca- 

mingii cu ureche, 100 m. pî'at;
e — înălțime, lungime greutate, 80 

plat.
. Categoria C la care vor participa

ecționatele ultimei clase a școlilor 
dii, ar urma să aibă în
ătoarele probe: băieți — înălțime, 

gime, facultativ prăjină, greutate, 
100 m plat sau 200 m. plat.

m. plat sau 1.500 m. plat, 110 
g.; fete — înălțime, lungime, g'eu- 

sufiță, 100 m. plat sau 200 m. 
mg.

iecare echipă trebuie să prezinte 
în concordanță cu înțelegerea în- 
profesorii de educație fizică d n 

iile respective — cîte 2 sau 3 con- 
renți la fiecare probă. Punctajul ur- 
ază să fie: a). în cazul prezentării 
cîte 3 concurenți: 7 p. pentru lo- 

1 I, 5 p. pentru locul II, 4 p. pentru 
ul III, 3 p. pentru locul 4, 2. p. 
ntru locul V și 1 p. pentru locul VI;

în cazul prezentării a cîte 2 con- 
rtnți (deci în total patru de fie
re probă): 5—3—2—1 p. 
Programul se poate desfășura într-o 
ngură jumătate de zi, de preferință 
mintă după-amiază sau duminică 
mineață. In jurul acestor întîlniri 
ebuie făcută o largă popularizare 
■ntru ca ele să se bucure de partici- 
irea — în calitate de spectatori și 
!... viitori concurenți — a tuturor 
evilor din școlile care își dispută în- 
ietatea. In orașele unde sînt mai 
iține școli și condițiile permt, se 
>t organiza campionate orășenești cu 
ape săptămînafe. Pentru obținerea 
icului de desfășurare a meciurilor 
! va cere ajutorul colectivelor spor- 
ve puternice din localitate sau al 
rganelor U.C.F.S.
După fiecare dintre aceste întîlniri 

rofesorii vor avea grijă să afișeze i- 
fiediat rezultatele obținute, evidențiind 
erformanțele mai valoroase și com- 
ortarea unor elemente care au dove- 
it mai multă atenție în perceperea 
numitor noțiuni de tehnică, 

j. Prin desfășurarea unor astfel 
r.tîlniri se stimul'ează evident dragos
tea tineretului școlăresc pentru între- 
:eri, sînt pregătiți mai atent elevii 
•are dovedesc talent pentru o probă 
sau alta, se verifică mai ușor — prin 
evoluția în cadrul meciurilor — sta-

oro^ram

de

mai ales in 
la București

oră

ele 
aceleași formați! 

Adversarele lor 
ARAD și PRO- 
anunță reintrări

diul de antrenament în care se află 
atleții din școli și se creează o tradi
ție care va genera, fără îndoială, o 
afluență de tineri la secțiile de atle
tism ale școlilor sportive de elevi. Ur
mează numai ca profesorii să cultive 
cu grijă apoi gustul elevilor pentru 
atietism, să-i îndrume către probele 
unde dovedesc aptitudini.

Foarte importante sînt întîlnirile 
din categoria A, unde participă ele
vii școlilor elementare de 7 ani. Prin 
aceste școli trece întreg tineretul ță
rii. Tofcmai de aceea trebuie pus un 
accent deosebit pe angrenarea aces
tor copii în practicarea atletismului 
Odată cîștigați ei vor cere apoi în 
sectoarele de activitate unde vor mer
ge condiții pentru practicarea atle 
tismuNii. 
gând iști 
Și poate

Facem 
zonul în 
din mai 
mu! rînd pentru faptul că sugestiei 
noastre i se pot aduce îmbunătățiri 
de către profesorii de educație fizică, 
care pot adapta — de la caz la eaz 
— regulamentul competiției la speci
ficul lor; în al doilea rînd pentru a 
da suficient timp de instruire a ele 
viler care vor forma selecționatele 
școla-e. și. în sfîrșit, pentru a putea 
introduce meciurile asupra cărora s-a 
căzut de acord în programul compe- 
tițional
U.C.FS-. pe anul 1958.

devenind adevărați propa- 
ai acestei discipline sportive 
și cei mai valoroși.
această propunere, cînd se- 

aer liber este practic încheiat, 
multe considerente: în pri-

al organelor regionale

dtiminică — jntjl- 
ENERGIA PETROȘANI, 

din urmă este decisă să

serios săptămjna aceas- 
Și un meci amical la

ce vor mai aduna sau... 
duminică, formațiile

Știri din fotbal
• ȘTIINȚA- CLUJ a plecat in Bulga

ria unde va susține trei partide. Mîine 
va întilni la Russe echipa locală Dunav, 
joi 5 decembrie va juca la Tîmovo cu 
Lokomotiv iar duminică 8 va întâlni la 
Sofia echipa Akademik.

• MECIUL RESTANȚA (categoria B) 
disputat joi la Tîrgoviște între Energia 
Vio reni și Progresul C.P.C.S. iBucurești a 
luat sfînșit cu un rezultat de 
1—1 (0—i).

• TOT IN RESTANȚA, dar : 
Cupei R.P.'R., joi la Bîrlad: 
Birlad-Știința Iași 3—1 (1—0).

Au marcat Panticl (mln. 43 și 
rilă (mln. 70) pentru Dinamo șl Căruntu 
(min. 90) pentru Știința. (S. Solomon- 
coresp).

• MECI AMICAL la Baia Mare: E- 
nergla Baia Mare-Energia Petroșani 5—3 
(5—1). Au marcat Sulyok (3), Ionescu șt 
Szilagy pentru Energia .Baia Mare, Flo- 
rea (2) și Gabor pentru oaspeți. (V. Săsă- 
ran-corespu.

egalitate:

în cadrul 
Dinamo

72), Chi-

• Nu se poate spune ca partlcipan- 
țli la concursurile de pronosticuri 
sportive au avut o săptâmină „ușoa
ră". In primul rînd premiul de 140.056 
lei obținut de Fischer Carolina din 
comuna Rișnov, regiunea Stalin, pe un 
buletin cu... numai 11 rezultate exac
te. (De altfel șl celelalte premii au 
fost „substanțiale" : 6.464 lei pentru
10 rezultate exacte și peste 300 lei o 
variantă cu 9 rezultate!). După cum 
vedem o adevărată avalanșă de pre
mii mari

In același timp — și desigur acesta 
este lucrul care interesează cel mai 
mult pe participanții Ia concursul 
Pronosport nr. 48 (etapa din 1 decem
brie) — concursul anterior, lipsit de va
riante cu 12 rezultate exacte, a... con
tribuit și el cu un report de

65.523 LEI 
la mărirea fondului de premii al con
cursului de duminică. Fond mărit de 
premii — premii mari, lată o axiomă 
care de mult a încetat a fi noutate 
pentru participanții la Pronosport și 
care explică în cea mal mare măsu
ră interesul stîrniit de concursul nr. 
48 în programul căruia participanții îh- 
tîlnesc întrecerile ultimei etape a tu
rului campionatului primei categorii

ono sport
din 
din

de-’

noastră, două restanțe 
campionatul italian și 5 meciuri 
campionatul francez.

In încheiere nu ne mal rămîne . _ 
cit să reamintim participanților să se 
grăbească cil depunerea buletinelor. 
In Capitală concursul se Închide mîi
ne la ora 11.

O Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr 47 (etapa din 24 de
cembrie) continuă în Capitală astăzi 
după amiază începînd de la ora 17 
numai la Agenția Centrală Pronosport 
din Calea Victoriei nr. 9.
• Atențiune, participaaiți !
In curînd I. S. Pronosport va dis

tribui numeroase premii speciale în 
obiecte:

UN AUTOMOBIL „SKODA” 
MOTOCICLETE „PANONIA", DOR

MITOARE COMPLETE, APARATE DE 
RADIO LUX. APARATE DE TELE-

Excepționale performante 
ale alpiniștilor noștri

In peretele Văii 
Munții Bucegi, se 
dificile trasee alpine din țara noas
tră. Printre altele enumerăm trasee
le „Soldat Erou Eftimie Croitoru", 
„Fisura Roșie", ~ 
traseul Cris'tea, 
traseul direct. ’ 
tost cucerite, 
mari biruinți

In ultimul 
pe au reușit să escaladeze cele două 
trasee ale Fisurii Albastre, cele mai 
grele din țara noastră. Fără îndoia
lă. conc'-uzia 
una singură: 
tri a crescut 
itimp.

In ziua de 
alpinism Dinamo Orașul Stalin, al
cătuită din Tudor Hurbean (cap de 
coardă) și Nkolae Jitaru (secund) a 
escaladat traseul direct al Fisurii 
A bastre, traseu ce măsoară 800 m. 
și are foarte multe porțiuni surpkxn- 
bante. Nu cu mult timp înainte, 
echipa Aurel Irimia (C.CA.) și A- 
lexandru Fkkicioiu (Voința) reu
șise să escaladeze pentru prima oară 
de la premieră acest traseu. De cu 
rînd, o altă echipă alcătuită din 
Pom pH iu Rădulescu și Stan Florin 
ambii de la Flamura roșie a reușit 
aceeași admirabilă performanță, »n- 
vingînd extraordinarele dificultăți 
ale acestui traseu în 10 ore.

O performanța excepțională au ob
ținut alpiniștii din colectivul bucu- 
reștean Energia M.LG: 3 echipe au 
reușit ca în aceeași zi să escalade
ze „Fisura Albastră" — traseul Cria 
tea. Cu această ocazie echipa alcă 
tuită din Gh. Udrea și Ștefan Focșe 
a realizat un timp excepțional: 3 
ere și jumătate. în timp ce echipele 
Dumitru Alexe — Ion Chiciorea și 
Alexandru Stătescu — Walter Kar-

Albe situat în 
găsesc cele mai

„Fisura Albastră" 
„Fisura Albastră" 

Toate, atunci cînd 
au fost considerate 
ale alpiniștilor noștri, 

timp, o serie de echi •

au
ca

care se desprinde este 
clasa alpiniști’or noș- 
foarte mult In ultimul

6 noiembrie, echipa de

gel au parcurs traseul în 5 ore ți 
jumătate.

Dar în afară de aceste performant 
țe, alpiniștii noștri au realizat în 
timpul din urmă numeroase premii 
ere de mare dificultate. De pildă, 
tot sportivii de la Energia M.I.G. 
București au parcurs în premieră 
mai mu.te trasee situate în Cheile 
Bicazului. Echipa Alexandru Stătes- 
cu — Dumitru Alexe a realizat 
traseul „Fisura Turnulețului"', de 
gradul V A. Traseul desparte în două 
peretele estic al Surducului. Are 10 
lungimi de coardă și este caracte
rizat prin faptul că are foarte mui- 
te traversări. Lungime: 250 m.

—Comenzi scurte, răspunsuri prompt 
te. Înălțimea se ciștigă încet dar 
sigur. Sub privirile pline de admi
rație ale celor veniți la odihnă în 
stațiunea Lacu Roșu, alpiniștii tai 
deazâ de zer. Astfel, Gheorghe U; 
drea ș: Ștefan Focșe termină ultime-, 
te două lungimi de coardă dm „Fi
sura Neagra". Traseul este cel mai 
greu din regiune (gradul V B) și 
este caracterizat prin faptul că Jn 
eacalaăare cățărătorii trebuie să fa
că ape: a toate cunoștințele tehni-, 
ce pe care Ie posedă. Se ramenea- 
ză, se trec surplombe direct, se exe
cută câtăratură la mare finețe și 
la bavareză. In aceiași timp echipa 
Ion Chiclorea — Alexandru Siâtes- 
cu a termi.-.at „Fisura Groîei" de 
gradul V A. Și pentru că cele tr« 
premiere au fost terminate mai re
pede dec;’, se prevăzuse, cel mai 
proaspăt in ae Alpinismului, Ștefan 
Focșe (avind ca secund pe Gh. U- 
drea). a executat în premieră tra
seul „începătorul".

In încheiere să amintim premiera 
efectuată de echipa Stan Florin — 
Călin Nicotae de la Flamura roșie, 
în peretele Coștilei: „Fisura Balcoa
nelor" cu o lungime de 300 m.

Activitatea competițională
la rugbi

• SASE ECHIPE DEBUTEAZĂ 
MÎINE IN „CUPA 30 DECEMBRIE'

Pentru a asigura continuitatea ac
tivității rugbistice, colectivul sportiv 
Energia Mine organizează în cinstea 
zilei aniversării Republicii o compe
tiție dotată cu „Cupa 30 Decembrie" 
(vezi programul primei etape la ru
brica „Unde mergem"). La această 
Cupă vor lua parte echipele: C.S.A. 
Ploești, Energia Ploești, Știința I.M.F., 
Energia Mine, Tînărul Dinamovist și 
C.C.A. (tineret). Meciurile se vor dis
puta sistem turneu, după un regula
ment special, menit să asigure o des- 

spectaculoasă jocu- 
cele două linii de 
permit lovituri de 
(o asemenea lovi- 
grămadă pe locul 
balonul) ; punctele 

decît prin încercări

fășurare mult mai 
rilor. Astfel, între 
22 metri nu se 
picior în margine 
tură determină o 
de unde s-a lovit 
nu se pot obține 
sau lovituri căzute (loviturile de pe
deapsă bătindu-se „la mină") ; în tot 
cursul jocului sînt permise trei schim
bări de jucători; eliminarea 
temporară șau definitivă 
rea arbitrului în funcție 
tea cazului)

tot 3—3. Astfel că, conform regula
mentului, se va disputa o a treia 
partidă. Cele două finaliste au iurni- 
zat și de data aceasta o partidă ex
celentă, chiar superioară celei de 
duminică. Echipele au dat totul pen- 
îru victorie. Feroviarii au înscris 
primii prin Pilă (o încercare) după 
o trecere rapidă a balonului de-a lun
gul întregii linii de Irei sferturi. La 
reluare, Energia atacă din ce în ce 
mai mult și datorită greșelilor re
petate ale deschiderii feroviarilor (Tă- 
noagă — Oblemenco) reușește să se 
mențină în terenul advers. Egalarea 
este adusă de Prodan printr-o lovi
tură de pedeapsă. Cei mai buni: 
Tuțuianu, Dăiciulescu, Dărășteanu, 
Popa Marin, (Energia) și, Naca, 
Baciu, Marinescu, Grigoriu (Locomo
tiva). Foarte slab s-a prezentat 
Oblemenco.

V. Hossu — coresp.

(la 
de

poate fi 
aprecie- 
gravita-

TREIA• VA FI NECESARA O A 
PARTIDĂ PENTRU DESEMNAREA 

CAMPIOANEI DE JUNIORI

Nici a doua finală dintre Locomo
tiva Grivița Roșie și Energia M.Ț.D. 
nu a putut da cîștig de cauză vreu
neia din echipe, deoarece după con
sumarea celor 80 minute de joc 
(inclusiv prelungirile), scorul arăta

VIZIUNE. APARATE DE SPALAT 
RUFE, MAȘINI DE ARAGAZ CU 3 
OCHIURI ȘI BUTELIE. CEASURI DE 
MINA. BICICLETE. ETC.

ConcLițiunile de participare și 
concursului vor ----- ‘
rior.
• lată acum 

Pronosport nr. 
cembrie 1957) :

I. C.C.A—Borussia 
camp, europeni).

II. Flamura roșie Arad—Dinamo Cluj 
(categ. A).

III. Reims — Racing Paris (camp, 
francez)

IV. St. Etienne—Lens (camp, fran
cez).

V. Sochaux—Nice (camp, francez).
VI. Ales—Marseille (camp, francez). 
VII Sedan—Angers (camp, francez).
VIII. Metz—Nimes (camp, francez).
IX. Spal—Fiorentina (camp, italian).
X. Milan—Roma (camp, italian).
XI. Napoli—Bologna (camp italian).
XII. Alessandria—Sampdoria (camp, 

italian).

MECIURI DE REZERVA :
A. Lazio—Torino (camp, italian).
B. Genova—Verona (camp, italian).

data 
Ii comunicate ulte- 

programul concursului 
49 (etapa din 8 de-

Dortmund (Cupa

UN REUȘIT 
AL LOTULUI

ANTRENAMENT 
REPUBLICAN

Joi la amiază a avut Ioc un 
antrenament al lotului R.P.R. 
compania echipei Locomotiva Gr. 
șie. Cei ce vor îmbrăca tricourile 
„naționalei" au arătat o formă destul 
de bună întrecîndu-și partenerii de 
antrenament cu: 17—3. Lotul a pre
zentat formația : Teofilovjci, fordă- 
chescu. Blăgescu — Marinache. Mla- 
din — Moraru, Doruțiu, Pircălă- 
bescu (Manole), — Ionescu (Stă- 
nescu), Chiriac, (Mateescu), — life, 
Nanu. Tîbtileac, Veluda — Dobre.

nou 
în

Ro

• In urma admiterii contestației 
depuse de Știința Institutul de Mine 
(tineret) în meciul cu Dinamo II, 
prima echipă . a devenit campioană a 
orașului București, promovînd în cate
goria B.

I>
Antrenori, instructori, profesori 
de educație fizică, arbitri, spor

tivi
Abonați-vă la revistele de spe-l 

cialitate
DE ATLETISM l 
DE GIMNASTICA 
DE NATATIE Șl

CAIETE
CAIETE
CAIETE
SPORTURI NAUTICE 2

Abonamentele se primesc de că-V 
tre difuzorii de presă din între-f 
prinderi, instituții și de la sateA 
secțiile de difuzare a presei, pre-/ 
cum și de către factorii și oficiile* 
poștale. f
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BRĂILA-ORAȘ CU TRADIȚIE
IN BOXUL ROMINESC

Prea pufine
Concursurile tie

concursuri de mofo-cr
inoto-cros pot fi organizate și iarna

Pare p„.. \ai, dar iată că am 
găsit o localitate în care fotbalul a 
fost făcut... K. O. I Orașul care s-a 
„încumetat" să lezeze drepturile ce
lui mai jwnuîar sport din țara noas
tră este I’răîla, iar adversarul cel 
mai de temut al fotbalului brăilean a 
fost șî este ...boxul. Numele coche
tul ui port dunărean e legat prin mii 
de fire d? spartul care i-a adus faima 
în toată țara.

De unde alîta pasiune pentru box 
la Brăila ? Există oare vreo tradi
ției. Da ! — spun localnicii. Cu cîțiva 
zeci de ani în urmă, la Brăila au 
putut fi urmărite — înaintea multor 
orașe din țară — primele reuniuni 
.de box, între marinarii străini care 
poposeau în port și localnici. Reuni
unile acestea care erau mai mult o 
demonstrație de forță — atunci ne- 
fiind atîta nevoie de tehnică și tac
tică — au plăcut atît de mult pu
blicului înc-ît. în scurtă vreme le-au 
devenit... indispensabile. Mai tîrziu, 
prin anul 1930, boxul brăilean și-a 
croit drum, mai organizat, spre afir
mare. Un anume Zalevschi, fotograf 
de meserie, a plecat într-o călătorie 
în jurul lumii. La Paris, el l-a cu
noscut pe manajerul Schveitzer care 
lucra la sala Carpentier. Schveitzer 
a primit oferta de a veni în Romî- 
nia. Și el a acceptat. Astfel au apă
rut de-a lungul anilor primele mlă- 
dițe ale boxului brăilean care mai 
tîrziu au devenit tulpini puternice, 
viguroase.

PE CELE MAI ÎNALTE TREPTE

Fără îndoială că printre alte lo- 
crfiikiți care au dat țării pugiliști 
de valoare, Brăila a ocupat unul 
«âiritre locurile fruntașe. Adevărata 
..revoluție" în boxul brăilean s-a pro
dus însă după 23 August 1944 cînd, 
datorită condițiilor create, s-au ri
dicat de aci o serie de elemente 
excepționale, care au dus boxul nos
tru — în ierarhia continentală — pe 
una din. cele mai înalte trepte. E 
deajuns șă amintim că Mircea Do- 
brescu, Dănilă Done, Ilie Dragnea, 
Ghețu Velicu, Octavian Eremia, Șerbu 
Neacșu, Ion Peicin, Gh. Cișmaș etc. 
— au crescut sau s-au dezvoltat în 
școala boxului brăilean. După cum se 
vede, cu mici excepții, lotul republican. 
Dar aceștei pleiade valoroase de

Competiții, concursuri
IN C APITALA

AZI
VOLEI — Sala {Floreasca, de ta. ora 

16.20: Dinamo—Știința I.C.F, (f), Ener- 
gia-TrustUil III-F1. roșie MJ.B.C. (m.h 
Dinamo-C.C.A. (cm.).

NATAȚ1E — Bazinul Ftoreaaea, ora 
19.29: Concurs de verificare a înotato- 
riilor din toate categoriile de ctesâficare.

MÎINE
HANDBAL — Sala Fioreasca, de la o» 

14: meciurile finale ale „Cupei Orașe
lor” și jocul Știința I.C.F.-Dlnamo din 
cadrul concursului republican de hand
bal ân sală

LUPTE — Sala C.C.A. Uranius, de ia 
ora 9: In cadrul campionatului republi
can p« echipe participă Progresul Bucu
rești, Energia Sinaia, Energia Hunedoa
ra C.C.A.

BASCHET — Sala Floreasca, ora fl£L-3€: 
Ștlinta I.C.F.-Fl. roșie „Oradea (D.

VOLEI — Sala r-oreasca, ora 8.3®: 
Progresul I.T.B.-Locomotiva Craiova (mj, 
Locomotiva C.T.F.T.-Știința I.M.F. Cl:«j 
(m).Sala GiuleșU, de la ora 9.30: Energia 
T.E.M.-Progreșul Tîrgnviște (f), Locomo
tiva G.N.-Voimta Orașul Stalin (f).

1UGBI — Stadionul Tineretului, teren 
J¥. era 11: Energia M.T.D.-Energia Lu- 
-?erl (restanță cat. B.) Stadionua Tânere- 
■nului, teren II. ora 9.30: C.C.A, Tineret- 
' 'înârul Dinamo vist București; ora 10.30: 
Tdnergia Ploești-C.S.A. Ploești; Teren III, 
ora U1.30; Energia Mine-Știința I.M.F. 
(jocuri în cadrul „Cupei 30 Decembrie”).

NATAȚIÎE — Bazinul Floreasica, ora 
10: Concurs de verificare al înotătorilor 
din toate categoriile de clasificare.

FOTBAL — Stadionul Republicii, ora 
12.15: Seria I-a-Seria a Il-a (meca între 
selecționatele seriilor cat. B.); ocna 14: 
Progresul București-Dinamo București 
cat. A. Stadionul GiuJești, era 9.30: Pro
gresul C.P.GS.-Energia 1 Mai Ploești 
(restanță cat. B).

ȚARA
AZI

LUPTE — Reșița; In cadrul campiona
tului republican .pe echipe, se întîlnesc 
Energia Baia Mare, Energia Cluj, Voința 
Tg. Mureș, Energia Reșița.

MÎINE
LUPTE — Satu Mare: In cadrul cam- 

pionatufliul republican de lupte, se întîl
nesc Dinamo București, Progresul Lu-
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boxeri i-a urmat o alta, mai tînără, 
viguroasă, plină de perspectivă: Ion 
Rodicenco, Dobre Pavel, Vasile și 
Stan Bogoi și, în sfîrșit, în momen
tul de față se conturează o nouă 
promoție valoroasă de tineri, între 
care se disting Ion Turcu, lani Cor- 
fiatis (Locomotiva), Ion Grigorjevschi, 
Baltă Peiruș (Voința), ș.a. Acești ti
neri pe cale de afirmare, par să 
continue tradiția... înaintașilor lor și, 
după cum ne asigură antrenorii C. 
Dobrescu (Locomotiva) și Gh. Baltă 
(Voința), peste puțin timp ei vor 
da de furcă multor pugiliști valo
roși. De altfel în aceste două colec
tive — Voința și locomotiva — bo
xului i se acordă o importanță ma
re și, dacă ar fi vorba să se al
cătuiască o leprezentativă a orașului 
fără îndoială că această cinste ar 
reveni tinerilor de la Voința și Lo
comotiva.

La Brăila există totuși părerea că 
boxul jși pierde oarecum din stră
lucirea de altădată. Nu se mai ridică 
atîtea elemente de talent ceea ce-i 
face pe mulți să se întrebe: a apus 
oare „steaua" boxului brăilean ? Noi 
credem că nu ! Dar cert este că — 
în condițiile în care această disci
plină progresează neîncetat — se cer 
create și anumite condiții de pregă 
tire noi, mai bune. Brăila — oraș cn- 
tradiție în boxul romînesc — nn 
are o sală de sporturi! VaTa, reu
niunile se țin la arena Locomotiva, 
în schimb iarna, din lipsa unei 
săli, nu se fine nici o reuniune pu-1 * * 4 5 
blică, astfel că boxerii își întrerup 
activitatea oficială și se rezumă doaT 
la antrenamente. Lipsa de competiții | 
aduce neîndoios plafonarea. Iată de ce 
problema unei săli de sport la Bră
ila se pune cu mare facultate.

CONSFĂTUIRE CU CARACTER 
ALPIN

ULTIMA ETAPA A CAMPIONATU
LUI DE BOX PE ECHIPE

Ultima etapă a campionatului repu
blican de box pe echipe, care &e va 
desfășura mîine, programează o singură 
întâlnire. La Sibiu, într-o dispută care 
nu poate influența decît situația din 
periferia clasamentului, ENERGIA va 
încerca să obțină prima victorie din a- 
cest campionat, în dauna PROGRESU
LUI. Meciul se anunță însă echilibrat, 
victoria putînd reveni oricăreia dintre 
cele două formații.

Iată acum clasamentul campionatului 
(fără înUîlnirea Energia-Flamura roșie, al 
cărei rezultat încă n-a fost omologat):

5 4 0 1 113: 84 13
4 4 0 0 91: 63 12
4 2 0 2 77 : 74 8
5 1 0 4 94:105 7
3102 45: 65 5
3003 43: 72 3

Restanța Uinamo-Progresul va avea loc 
Ia 22 decembrie.

SCHI
In vederea începerii activității com- 

petiționale, va avea loc duminică la 
ora 10,30 la sediul U.C.F.S. București, 
ședința colegiului de arbitri de schi.

Sînt invitați a lua parte toți arbitrii 
de schi din oralul București.

Nu este lipsit însă de adevăr că, | 
pe alocuri, a scăzut din interesul 
care se acorda pînă nu de mult pu- 
gîlisnitflui. Cel mai tipic exemplu: 
UJVL Progresul — uzină de unde au 
plecat multe din valorile actuale ale 
boxului nostru, dar în care acum, 
sportul cu mănuși este dat uitării ] 
aproape în întregime.

Va înflori din nou boxul brăilean? 
Iată o întrebare care și-o pun 
nu numai brăilenii, dar și mulți iu
bitori ai acestui sport din întreaga 
țară.

R. CALÂRĂȘANU

goj, Dinamo Satu Mare, FI. roșie Arad. 
Oradea: In cadrul aceleiași competiții, 
se întîlnesc: FI. roșie Cluj, Locomotiva 
Oradea, Locomotiva Timișoara, Energia 
Orașul Stalin.

BASCHET — Oradea: Dinamo-Voința 
Iași (m), Progresul-Locomotiva Bucu
rești (f/; Tg. Mureș: Dinaroo-Știmța Cluj 
(m), FI. roșie-Energia București (f); Ciuj: 
Energia-Știința Timișoara (m), Stiința- 
Voința Orașul Stalin (f); Orașul Stalin: 
Progresul-C.C.A. (m».

VOLET — Arad: Energia-Energia Ora
șul Stalin (m); Timișoara: Știința-Voin- 
ța Sibiu (f); Cluj: FI. roșie-Progresul 
C.P.C.S. București (f).

BOX — Sibiu: Energia-ProgTesui (cam
pionat republican).

RUG Bl: Cluj: J^ț-^motiva-Știința Agro
nomie București (restanța Cat. Bj.

1. Voința
2. Dinamo
3. El. roșie
4. Locomotiva
5. Progresul
6. Energia

Ultima competiție motodclîstă a 
sezonului, campionatul de moto-cros, 
nu a oglindit decît în mică măsură 
progresul înregistrat de sportul cu 
motor din țara noastră.

Spectatorii care au urmărit între
cerile de campionat se așteptau să 
vadă dueluri de înaltă factură tehnică 
pe măsura ultimelor rezultate obți
nute de motocicliști în concursurile 
internaționale din R. D. Germană și 
R. Cehoslovacă. Or, la ultimele a- 
lergări de moto-cros, concurențîi, în 
marea tor majoritate, au decepționat 
prin nesiguranța dovedită în împre
jurările dificile, prin lipsa de viteză 
în acțiune ca și prin slaba pregătire 
fizică care nu le-au permis să men
țină același ritm de alergare de la 
începutul pînă la sfirșitul probelor. 
Un grup restrîns de concurent!: M. 
Pop, AL Lăzărescu, N. Sadeanu, M. 
Cernescu la care s au mai adăugat 
M. Dănescu -|- AL Huhn și în pri
mele probe I. ioniță au făcut o notă 
discordantă în ce privește nivelul 
general de pregătire al participanțitor 
ia campionat, cîștigind întrecerile de 
o manieră categorică. Impresia pe 
care în mod firesc ți-a lăsat-o acest 
fapt a fost aceea că motocicliștii no
tați mai sus au avut drept adversari 
coacurenți neexperimentați, începători, 
intrați în concurs pentru a mări nu
mărul motocicliștilor la starturi.

De altfel, această impresie rm este 
departe de realitate. La unele probe 
ca de exemphi 500 cmc. caieg. ataș 
și femei clasa 175 cmc. abia de s-a 
putut completa cifra de 4 concurenți 
prevăzuți in regulamentul particular 
al campionatului pentru ca la pro
bele respective învingătorii să poată 
căpăta titlurile de" cei mai buni moto- 
crosisti ai tării

CU O FLOARE NU SE FACE 
PRIMA VARA „

Față de această situație, dezamă
girea spectatorilor a fost perfect în
dreptățită. Valoarea motoeiclismutoî 
în țara noastră mi poate fi discutată 
prin prisma comportării a 3—4 aler
gători merituoși, ci prin valoare;, 
medie a tuturor celor care intră în 
concursuri. Forurile competente ar fi 
trebuit să țină seama că pentru a 
continua tradiția unor comportări 
bune a alergătorilor romîni în com
petițiile internaționale pe teren variat 
este absolut necesari menținerea la 
un nivel cit mai ridicat a întregii 
mase de motocicliști, din rîndul că
rora să se poată recruta noi talente 
care să înlocuiască cu succes — a- 
tunci cînd va fi cazul — pe actualii 
fruntași ai sportului nostru cu mo
tor. In această direcție comisia cen
trală de auto-moto a dai însă do
vadă de neglijență. In afara campio
natului de regularitate și a celui de 
moto-cros nici o altă competiție pe 
teren variat nu a fost organizată 
pentru a ajuta pregătirea marii mase 
a alergătorilor. Din acest motiv 
foarte mulți motocicliști cu reale 
posibilități, fie că s au ferit fund ] 
nepregătiți să participe direct în 
campionat, fie că au participat și 
atunci comportarea lor, cum era și 
firesc, a lăsat de dorit

Lipsa organizării concursurilor pe 
teren variat s-a făcut simțită nu 
numai în Capitală dar și în restul 
țării. De altfel, în această privință 
este concludent faptul că la actuala

Mîine 1 decembrie, ora 10, la sediul 
tr.C.F.S., sir. Vasile Conta nr. 16, va a- 
vea 'loc o consfătuire cu tema ^Perspec
tivele alpinismului în R.P.R.”. Sînt in
vitați să participe antrenorii de alpinism, 
sportivii de categoria I și maeștrii.

AU FOST DESEMNAȚI CIȘTIGA- 
TORII FAZEI A DOUA A „CUPEI 
SFATULUI POPULAR AL CAPITA

LEI” LA BOX
Miercuri seara, în sala de festivități 

a uzinelor „Mao Tze-ctm“ din Capi
tală, în fața unul numeros public, au 
fost desemnați cîștigătoril fazei a doua 
a competiției pugilistice „Cupa sfa
tului popular al capitalei”. In cele 15 
meciuri disputate, tinerii boxeri s-au 
întrecut cu multă dîrzenie pentru cu
cerirea victoriei. S-au remarcat : P. 
Ioanlțescu (Tînărul dinamovist), Matei 
Vasile (Energia semănătoarea), Onisie 
Florea (Loc Gr. Roșie), Oscar Sllber- 
man (Centrul școlar), N. Callță (E- 
nergla „Mao Tze-dun"). Nlcu Constan
tin (Progresul Gospodării) ș. a.

Iată câștigătorii fazei a doua, ju
niori : minimă : Valeriu Obială (Loc. 
I.C.C.F.), hîrtie: P. Ioanlțescu (T.D.), 
muscă : Matei Vas-ile (Energia Semă
nat.) , cocoș: Marin Pîrvu (Energia Gr 
Preoteasa), pană : Tudor Dobre (Școa
la sportivă de tineret), semiușoară : 
Onisie Florea (Loc. Gr. Roșie), ușoa
ră : I. Lepădatu (Energ. Semănat.), 
semimijlocie ; Oscar Silberman (Cen
trul școlar), mijlocie mică : I. Monea 
(T.D.). Seniori : cocoș : C-tin Popa 
(T.D.), pană : Aurică Ștefan (Energia 
Cl, Gottwald), semi-ușaară : N. Calița 
(Energia Mao Tze-dun), ușoară : Cor
nel Moraru (Energia Timpuri Noi), 
mijlocie ușoară : Nicu Constantin

V. Szraăo (Dinamo) intr-un moment caracteristic probelor de mc 
cros: trecerea cu motocicleta printr-un vad.

(Foto: G. ȘTEFANESCV
ediție a campionatului de moto-cros 
alături de motocicliștii din Capitală 
au venit să ia startul doar doi comeu- 
renți din provincie.

MOTO-CROSURILE POT FI ORGA
NIZATE IN TOT TIMPUL ANULUI

Comisia centrală de auto-moto va 
trebui ca pentru viitorul sezon să 
ceară asociațiilor și colectivelor spor
tive bucureștene să prevadă în ca
lendarul lor competițional organiza
rea a cit mai multor competiții pe 
teren variat. De asemenea va trebui 
să ceară acest lucru și comisiilor o- 
rășenești și regionale de auto-moto 
și în plus să trimită acestora in
structaje în ce privește organizarea

€e fac parașutiștii noștri iarna
După cum se știe, în primăvara 

anului viitor, parașutiștii noștri vor 
participa la câteva competiții interne 
și internaționale foarte importante, 
care vor culmina cu concursul mon
dial de la Praga din luna iulie. In 
țară se vor desfășura campionatele 
regionale, interregionale și interna
ționale cu participarea sportivilor 
bulgari și, se pare, iugoslavi.

Ge fac, parașutiștii romîni în ve
derea acestor concursuri ?

— deocamdată nimic" — ne-a 
spus antrenorul lotului republican, 
Angfael Ciucur.

Cert este că în parașutismul nostru 
sportiv — ca din păcate și în mulie 
alte sporturi — există acum, la sfîr
șit de sezon, o perioadă „moartă", 
cînd chipurile, se face bilanțul pe- 
Tioaaei anterioare, iar sportivii și 
antrenorii se felicită reciproc pentru 
succesele obținute (dacă au cu ce), 
după care intră fntr-o perioadă de o- 
dihnă, care durează nici mai mult nici 
mai puțin decît 4—5 luni I Fără în
doială că o perioadă de relaxare 
este absolut necesară, mai cm seamă 
în parașutismul sportiv, unde condi
țiile speciale afe acestui gen de

(Prog. Gospodării), grea: ștefan. Co- 
mănescu (Șc. sportivă de tineret). 
Bune arbitrajele în ring prestate de 
N. Albu, M. Dtmulescn și L Dinesou.

N. Tokacek, coresp.
CAMPIONATUL DE JUNIORI

AL BUCUREȘT1ULUI LA TENIS 
DE MASA

Cei mai buni juniori și junioare din 
Capitală își desfășoară mîine eu În
cepere de la ora 9 întrecerea pentru 
desemnarea campionilor orașului Bucu
rești. Competiția va avea loc în sate 
Energia (str. Mendeleev nr. 34).
REUNIUNE DE LUPTE LA SALA

C.C.A. (Uranus)
Una dintre cele mal interesante re

uniuni ale penultimei etape a cam
pionatului republican de lupte pe e- 
chipe (al cărei program îl publicăm 
la rubrica respectivă) se va desfășura 
mîine în sala C.C.A din str. Uranus. 
Meciul vedetă opune formația gazdă 
Energiei Sinaia. Ambele echipe ali
niază formații tinere, alcătuite din 
luptători făcînd parte din lotul repu
blican (seniori șl tineret). Va fi in
teresant de urmărit întâlnirile dintre 
I. Cernea—D. Pîrvulescu, D. Pană— 
V. Micula, Gh. Dumitru—D. Grozavu 
ș. a. Alături de cele două echipe 
amintite vor mal evolua Progresii 
București (loc 8 în clasament) șl E- 
nergia Hunedoara (loc 11).

CUPA 30 DECEMBRIE LA GIM
NASTICĂ

Consiliul Uniunii Asociațiilor Studen
ților din București organizează în 
cinstea celei de a X-a aniversări a pro
clamării Republicii o competiție de 
gimnastică pe echipe dotată eu „Cupa 
S9 Decembrie".

Prima etapă a acestei competiții (cave 
se desfășoară sistem divizie) se dispută 
duminică 1 decembrie orele 8.99 în să
lile I.C.F. (fete) si sala institutului de 
Construcții (băieți).

respectivetor concursuri. $i nu al 
rău ca antrenamente pentru ml 
croa și chiar moto-crosuri să înd 
pă să fie organizate chiar de pel 
cum. Motociclistul sovietic E. GJ 
gaut, maestru emerit al sport:! 
spune: „MotocicUstul care dori
să devină un moto-crosist dfs&nl 
va trebui să exerseze cu mașina 
puțin de două ori pe săpiămlnă\ 
tot timpul anului". In Uniunea 
vfetică, moto-crosurile de iarnă 
mai ales antrenamentele de ia 
pentru moto-crosuri sînt frecvewț 
ajută în mare măsură alergj^N 
sovietici la ridicarea măiestri^^ 
sportive.

G. ȘTEFANESCJ

sport impun o pauză binemeriti 
Dar de aci și pînă la „hibernări 
totală în care se complac paTașutiB 
noștri este o diferență mare. ExJ 
piui parașutiștitor din alte țări (S 
elocvent. In Uniunea Sovietică, <1 
hostovacia, Bulgaria și Polonia I 
pildă, activitatea parașutiștitor, el 
cît se poate de intensă iarna. In I 
cest sezon, după perioada de relaxa 
(care nu durează mai mult de o Zuzl 
se fac chiar salturi de performanți 
Cel mai elocvent progres l-au făl 
— față de trecut — parașutiștii bl 
gări. De unde în 1950 acest sport J 
aproape în „fașă“, în 1956, BuloJ 
a ocupat locul 3 la campiJB 
mondiale de parașutism de la'^W 
coya, constituind ’revelația concura 
iui! Comentariile sînt de prisos. I

Ge se întimplă însă la noi ? I 
Ars de an, perioada practică I 

lansare se întrerupe și, timp de I 
teva luni (noiembrfe—aprilie) pal 
șutiștii sînt forțați, să facă o pa-.l 
foarte lungă care se dovedel 
dăunătoare. Mărturie stau rezultat! 
neconvingătoare, în general slal 
departe de posibilitățile și talenl 
parașuttiștîfor noștri sportivi. In m! 
măsură, de această situație nu' si 
vinovați ei. Anumite condiții — I 
biective sau neobiective — le barea] 
drumul spre un progres rapid. I 
noi nu. există încă o bază de mal 
în parașutismul sportiv și, firește, I 
performanțele de valoare sînt în J 
neral răzlețe, 1

In acest timp (perioada de iaml 
cel 7 instructori de la Aeroclutl 
Central al RPi?. se ocupă de pr| 
bleme tehriico-administrative: trial 
materialele, le controlează, pregătel 
■lecțiile pentru competițiile din ani 
viitor. Sînt treburi importante, fa 
îndoială, dar care nu trebuie să stl 
în atribuția unor instructori de pail 
■șutism. I

Salturile de iarnă își au importanl 
lor și tocmai asupra acestui luci 
ne vom opri puțin. Este știut c| 
pentru a-și menține forma, un spol 
tiv trebuie să se pregătească eoni 
nuu, fără pauze mari. Atunci, ral 
danientul săiu va fi sporit și, fireșl 
și performanțele vor crește. In prl 
zent însă, în parașutismul nostru 11 
crurile se petrec cu totul invers. Dl 
luna noiembrie și pînă la primăvarl 
salturile sînt abandonate. Această îl 
trerupere, c-ontează foarte mult. Nj 
făcînd salturi în permanența (și ial 
na) parașutistul are nevoie de el 
puțin o lună de zile pentru a fi re! 
dus în faimă. Iată de ce salturile dl 
iarnă s.înt absolut necesare mai q 
seamă în acest an, cînd peste ij 
timp destul de scurt paraștitismJ 
nostru va avea de dat un examd 
dificil.

R. U



cfualifăfi din sportul
b 1.500.000 m pătrați gheață pe patinoarele Moscovei • Rugbiul ciștigă popu
laritate La Voronej • Valoroase performanțe ale înotăterilor

I La Moscova a poposit iarna adu- 
lînd cu ea prima 
rheață. Aceasta înseamnă 
lînd patinoarele vor fi din nou popu
late.' iar pe pîrtiile de schi vor porni 
lă alunece mii și mii de
I Sezonul sportiv de iarnă se anunță 
Deosebit de interesant țn capitala 
Uniunii Sovietice. Aici vor avea 
loc competiții în nu mai puțin de 17 
Discipline. In decembrie va începe 
|>ț> arta driada de iarnă a elevilor care 
La fi continuată cu cea a studenților. 
Pentru prima dată se va desfășura 
campionatul de iarnă al fotbaliștilor 
Moscovei.

Dar pentru cei care nu vor lua 
harțe la întrecerile maeștrilor sau ale 
lelor mai buni, pentru miile de iu
bitori ai sportului, ce va fi organizat 
n această iarnă? La dispoziția ama- 

lorilor de patinaj vor sta 1.500.000 
I!) metri pătrați de gheață. Numai 
n parcurile de cultură și odihnă ale 
Capitalei vor funcționa patinoare cn 
P suprafață de 300.000 m pătrați. 
tare vor putea fi frecventate simul
tan de 35.000 oameni

Cel mai mare număr de iubitori 
ai patinajului îl vor primi stadioanele. 
La Moscova vor exista 51 asemenea 
patinoare eu o suprafață totală de 
aproape 1 milion metri pătrați de 
Sdmță. Numai la Ltijniki ea va aeo- 

o suprafață de 150.000 an. pă

zăpadă, prima 
că în cu

tineri

ta aceasta trebuie să mai adăn- 
;ăm 17 patinoare în parcurge de e»-’

pii și 550 care vor fi amenajate în 
curțile marilor clădiri, pe lîngă uzine, 
cămine de elevi și studenți, diferite 
instituții.

Nu mai mică a fost grija față de 
iubitorii schiului Pentru ei vor func
ționa 21 baze speciale unde vor putea 
fi închiriate schiuri

★
Turneul de rugbi 

rilor Tineretului de 
cepe să-și arate roadele. După ce 
luat ființă o serie de echipe Jn 
pitala țării, iată că acum sportul 
balonul oval cucerește popularitate 
în dîierite centre din provincie. Nu 
de mult au fost create la Voronej 
cjteva echipe de rugbi jn cadrul Insti
tutului Tehnic de Silvicultură. Ele an 
ți susținut un meci de demonstrație, 
iar ziarul local „Tjnărul comunard" 
a publicat articole despre istoria a- 
eestut sport peste hotare ți în 
U.R.S.S., despre regulile jocirlnf. 
Mici foi cu un conținut asemănător 
au fost împărțite spectatorilor adu
nați țn număr mare pe stadionul „Di
namo" 
plăcut 
Există 
cursul 
de rugbi ai orașului

★
înotătorii sovietici an încheiat se

zonul competițional din acest an. Un 
sezon care a fost bogat In mari 
eoncarsuri și competiții, bogat ta re
zultate de valoare. In acest an na

pentru plimbare.

din cadrul Jocu- 
la Moscova jn- 

au 
ca
cti

din Voronej. Noul sport a 
mult tineretului din Voronej. 
In proiect organizarea în 

anului viitor a unui campionat

IN R. P. ALBANIA SINT
ESTE 70.000 DE SPORTIVI

Voleiul este un spori popular în Albania. Fotografia reprezintă 
în fața unuio fază din meciul R.P.R. — Albania desfășurat la Tirana 

numeros public.

La 29 noiembrie, poporul albanez 
a sărbătorit cea de a XIH-a aniver
sare a eliberării patriei sale de sub 
jugul fascist. O zi de cea mai mare 
importanță în istoria micului dar bra
vului popor albanez, care a pășit pe 
un drum nou și luminos.

In Albania de azi pulsează o viață 
nouă, plină de avînt, în care mișca
rea sportivă și-a găsit un rol im
portant. Cine ar fi putut crede înaintea 
eliberării țării, că în Albania sportul 
va deveni un bun al maselor, că miș
carea de cultură fizică va angrena 
zeci de mii de tineri de la orașe 
și sate ?

La cea de a XIII-a aniversare a 
Albaniei, bilanțul muncii pe tărîm 
sportiv este demn de toată lauda. 
Numărul sportivilor legitimați a atins 
cifra de 72.268. Aceștia sînt angre
nați în 2 774 colective sportive apar- 
ținind celor 7 asociații sportive, dintre 
care cele mai mari sînt: Puna (Mun- 
citorul) și Fshatari (Țăranul) cu un 
efectiv de cîte 24.090 membri. Dar 

, și celelalte asociații, Spartak, Stnden- 
ti, C i manic, Lokomotiv și Partizani 
desfășoară o activitate vastă și plină 
de roade. Printre sporturile cele mai 
populare din Albania se numără fofba- 

! fol, care are aproape t3.009 sportivi 
legitimați, atletismul cu 5.754 mem
bri, voleiul cu 4.551 membri ete.

In ultima vreme guvernul a alocat 
sume importante amenajării de noi

de sport In 
baze sportive 

de
Ti-
ti-

stadioane și terenuri 
Albania există 1 200 
bine utilate, un centra medical 
cultură fizică (înființat recent la 
rana), un institut pentru cultură 
zică și sport etc.

Datorită excelentelor condiții de 
practicare a sportului ce le-au fost 
asigurate, sportivii albanezi au reușit 
să doboare toate recordurile dinainte 
de război, iar un număr de 28 tineri 
și tinere au primit înaltul titlu de 
maestru al sportului. Remarcabile sânt 
unele performanțe realizate de spor
tivii albanezi. Cine nu-și aduce a- 
minte că Albania a cucerit în 1946 
titlul de campioană balcanică la 
fotbal, sau că în 1948 ea a terminat 
la egalitate cu reprezentativa Unga
riei ? Recent, fotbaliștii albanezi au 
întreprins un turneu în R. P. Chi
neză soldat cu 5 victorii, 2 meciuri 
nule și doar o singură înfrîngere. 
Frumoase au fost și rezultatele obți
nute de unele formații de colectiv 
în compania echipelor din Bulgaria, 
U.R.S.S., Iugoslavia.

Firește, în toate ramurile sportive 
practicate în Albania se fac acum 
eforturi pentru a ajunge la un nivel 
internațional cît mai ridicat. Nu în
cape îndoială că printr-o muncă in
tensă. ccntinuînd șirul frumoase- 
Mr r—»Fzărt din ultimii ani. sportul 
din R.P. Albania va înflori neîncetat.

tația sovietică 
tate pe plan 
drept o mare 
și mai cu seamă pentru Jocurile 
limpice de la Melbourne.

Recent, ziarul Sovfețki Sport

s-a impus cu autori- 
mondial, anttnțîndu-se 

forță în anii care vin
O-

a 
publicat lista celor mai buni înotă
tori sovietici ai anului, fojnd, bine- 
jnțefes, Jn considerație numai per
formanțele ob’inute jn bazine de 50 
m. Arancînd o fugară privire pe ta
belele celor mai buni 10, iese jn evi
dență marele număr de performanțe 
vaforoase trecute In dreptul înotăto
rilor.

Astfel, jn proba de 100 m liber 
toți „cei 10“ au performanțe sub 60 
de secunde, iar primii patru — So
rokin (56,6), Nikolaev (57.3), Pole
voi (57,4) și Lujkovski (57,9) — au 
Roșit să coboare sub 58 de secunde.

La 200 m liber Nikolaev conduce 
eu excelentul rezultat de 2:05,6 un 
pluton numeros de valoroși perfor
meri. Prunii 7 au reușit să coboare 
sub 2:13,0 timpuri de luat în consi
derație jn arena internațională.

„Maratonul nautic" (1500 m) 
soldat șt Jn actualul sezon cu 
meroase performanțe de valoare. 1 
mul s-a clasat Nikitin cu 18:25.2. 
ccndat de alți 4 înotători cu 
zultate sub 19 minute. De altfel, 
ris Nikitin s-a remarcat jn acest 

clasice de 
în 58,1, 

4:30,1. 
deține pe 
Minașkin

s-a
nu- 

Pri- 
se- 

i re-
Bo- 
sn

pe toate cele patru distanțe 
craul. El a j not at 100 m
200 m jn 2:09.5. 400 m în

O performanță excelentă
200 m bras (2:40,3) V.
recordmanul mondial la 100 m bras. 
Foarte aproape de el se află tțrrărnt 
gruzin Antonian cu 2:40,8 și fostul 
recordman al țării A. Golovcenko — 
2:42,8.

In sfârșit, în proba de 100 m spate 
s-au impus tinerii Barbier și Kuval- 
dfn, deținătorii unor rezultate 
1:05,0 și l:06,l_ Părerile unanime 
specialiștilor sînt că ambii mai 
îmbunătăți simțitor aceste cifre.

de 
ale 
pot

Stadionul „Armatei Populare" din Belgrad, văzut din avion.

A 12—a aniversare a 
Iugoslaviei Populare
Popoarele Iugoslaviei au sărbătorit 

ieri o aniversare glorioasă: s-au îm
plinit 12 ani de cind Ia 29 noiem
brie 1945 Scupsctna Constituantă a 
țării a proclamat Republica Popu
lară Federativă Iugoslavia, punmd 
capăt pentru totdeauna regimului mo
narhic antipopular.

Această victorie de importanță is
torică în viața oamenilor muncii din 
Iugoslavia a devenit posibilă dato
rită înaintării biruitoare a Armatei 
Sovietice, care a zdrobit mașina de 
război hitleristă. împreună cu 
ostașii armatei populare de eliberare 
a Iugoslaviei in ultima parte a răz
boiului de eliberare și-au vărsat siuge- 
le și vitejii ostași sovietici contribuind 
astfel la realizarea năzuințelor de 
veacuri ale popoarelor Iugoslaviei.

In cei 12 ani care au trecut de 
la memorabila dată, țara vecină și 
prietenă a repurtat succese impor
tante în domeniul industrializării, a 
măririi producției de larg consum, 
a dezvoltării agriculturii, in dome
niul creșterii nivelului de trai al po
porului. Progrese de seamă au fost 
obținute și pe calea dezvoltării miș
cării sportive, parte importantă a 
culturii generale.

La ora actuală Iugoslavia se nu
mără printre națiunile sportive frun
tașe în lume, iar reprezentativele și 
reprezentanții săi evoluează ca succes 
în arena întrecerilor internaționale.

Printre sporturile cele mai popu
lare din Iugoslavia se numără fără

îndoială fotbalul. Echipa reprezentata 
tivă a țării este cotată drept unut 
dintre cele mat redutabile formații 
din lume. Finaliști la ultimele două 
ediții ale Jocurilor Olimpice, partici
pând nelipsiți din turneul final al 
campionatului mondial, posesori ai 
unui palmares internațional impre
sionant, fotbaliștii iugoslavi se bucură 
pretutindeni de o binemeritată faimă.

Șahul a devenit in anii din urmă 
un veritabil sport nation.. în Iugo
slavia. Pleiada vechilor maeștri (Vid- 
mar, Kostiei, Pirc) a fost completată 
cu alte nume noi printre care foarte 
multi tineri. Succese deosebite an 
obținut Gligorici, Trifanoviei, Mat», 
novici, ifkov, Karaklaici ș.a. Echipa 
Iugoslaviei este considerată după cea 
a U.R.S.S. a doua în lume.

Progrese importante a Înregistrat 
atletismul iugoslav. De remarcat că 
din 1945 încoace reprezentanții Iugo
slaviei au câștigat invariabil toate 
edițiile Jocurilor Balcanice, perfor
manță care nu le reușise niciodată 
înainte de război.

In această succintă trecere în re
vistă a principalelor succese sportive, 
nu putem omite pe juc ării de polo, 
clasați pe locul li la Olimpiada de la 
Helsinki și Melbourne și considerați 
în rindul celor mai buni din lume.

Un cuvînt greu au de spus în toata 
marile concursuri jucătorii de tenia 
de masă, cicliștii, voleibaliștii ș.a.

Sportul iugoslaviei populare crește 
și se dezvoltă necontenit

VARIETĂȚI
DE LA CIRC LA.. VARIETEU
Paul Anderson, cunoscutul haltero

fil american și-a început cariera pro
fesionistă la arc... Acum ne parvine 
știrea că „macaraua sudului" s-a an
gajai la un teatru de varietăți, unde 
nu face aii cec a decit... ridică două 
enor-ne case de bani... Pentru a face 
reclama fi mai mare acestor isprăvi 
ale lui Paul Anderson, organizatorii 
acordă un premiu de 15.000 dolari a- 
celuia care va mișca din loc aceste 
case de bani... Nimeni pînă acum (în 
afară de Anderson, care bineînțeles 
nu intră în concurs) n-a reușit să 
âștige marele premiu.

• Orașul Dortmund deține recor
dul lumii în ce privește im mărul echi
pelor de fotbal. In total, numai în a- 
cest oraș există nu mai puțin de 507 
echipe de fotbal! (seniori, juniori, pi
tici. rezerve}.

• Fotbalul este cel mai popular 
sport și în Turcia. In primele nouă 
etape de campionat, numărul total al 
spectatorilor care au urmărit parti
dele din cadrul primei divizii de cam
pionat s-a ridicat la 715.415, ceea ce 
înseamnă o medie de peste 16.000 
spectatori de fiecare meci!
LORRAINE CRAPP S-A REÎNTORS 

IN AUSTRALIA FARA PREMIU-
Recent am anurdat că Lorraine 

Crapo, cunoscuta cammoană olimpică 
la înot a fost declarată în Italia cea 
mai bună sportivă a anului 1956. 
După cum se știe ea a primii premiul

P O V E S

„Cristofor 
l-a dus in 
toare a declarat că premiul (o operă 
de artă. în valoare de 1.500.000 lire 
italiene), nu-l va aduce acasă pentru 
simplul motiv că în Australia taxele 
vamale sînt foarte mari. Deocamdată, 
premiul se află depus la Ministerul 
Comerțului Exterior din Italia și nu 
se știe ci nd va fi Lorraine Crapp in 
nosesia lui..

..DURA LEX, SED LEX”
înaintașul reprezentativei olandeze 

de fotbal, Coen Mouljin își face în 
prezent serviciul militar. Unitatea 
din care face parte i-a permis să 
joace în echipa sa Feijenoord Roter- 
dam, toate meciurile de campionat cu 
condiția ca după fiecare meci să se 
reîntoarcă imediat în cazarmă. Re
cent, inter naționalul olandez n-a res
pectat disciplina militară, reîntoreîn- 
du se abia a doua zi dimineața... A- 
plicindu-i-se regulament:!, Mouljin 
trebuia să stea la carceră șase zile. 
In cursul săptămînii, unitatea din 
care face parte avea de susținut un 
meci ți, bineînțeles, Mouljin a fost 
scos din carceră. Echipa sa a cîștigai 
jocul cu 3—2 dar Mouljin s-a reîn
tors în carceră pentru a-și ispăși pe
deapsa... Disciplina militară nu » 
glumă I
DIN NOU DESPRE UN ACCIDENT 

AL LUI FAUSTO COPPI
Accidentele ciclistului italian Fausto 

Coppi au devenit aproape... tradițio-

T E F A R I CC

Coiumb' pe tare fosă nu 
Australia! Celebra înotă-

ruțle. Recent, la Milano, ,Jl Carnpio- 
nissimo" a suferit un nou. accident^ 
de data aceasta de... mașină. O limits 
tină condusă de un tânăr a intrat fo 
mașina lui Coppi. Dar de data o- 
ceasta marele pedalier c. fost mai 
norocos ca de obicei și a scăpat tea
făr, în schimb mașina t-a fost de
teriorată, iar cel care a fost vinovat 
de accident a suferit grave leziuni.

— Pentru prima oara — a decla
rat Coppi — am scăpat ca prin ure
chile acului. Nici eu nu știu cum... 
Dar principalul este că am scăpat 
de un accident și acum pot să-mi con
tinui pregătirile pe care le fac în 
vederea apropiatului turneu prin 
S.U.A

UN „AMANUNT” IMPORTANT...
După cum se știe, campionatele 

europene de box se vor desfășura în 
1959 în Elveția, la Lucerna, jn cere- 
rea pe care Federația elvețiană dd 
box a adresat-o Federației Interna? 
ționale (A.l.B.A.) se menționează 
că: „Nici o țară care dorește’să par-: 
ticipe la campionate nu va găsi în
chise porțile Elveției..." ladă un a? 
mănunt important, în urma nenumă? 
ratelor greutăți făcute de guvernul 
elvețian, In oe privește acordarea 
vizelor de intrare sportivilor din la
gărul păcii. Va ține oare cont gu
vernul elvețian de acest angajament 
al Federației elvețiene de box ?

V I N T E

Diș revista „WORLD SOCCER ILLUSTRATED.“- J



Cu gîndul la finala de fotbal din Suedia...
• Englezii iși confirmă valoarea, francezii nu... • Un vast program de pregătire 
al reprezentativei maghiare • Italienii au iritat să joace italieneșteI

ANGLIA și FRANȚA, două echipe 
calificate în campionatul mon 
dial din Suedia s-au întîlnit 

âiiercuri după-amiază pe gazonul verde 
al celebrului Wembley Stadium din 
Londra. Scutite de emoțiile jocurilor 
decisive și înfruntîndu-se într-un meci 
fără miză, cele două formații au 
jucat relaxat, iar selecționerii și-au 
putut verifica, odată în plus, efecti
vele în vederea mult așteptatei în
treceri din vara anului viitor de la 
Stockholm. Și dintr-un început trebuie 
spus eă englezii au trecut cu brio 
examenul de la Wembley, producînd 
o puternică impresie asupra specialiș
tilor. care-i instalează de pe acum în 
rîndtd favoriților turneului final. Iar 
echipa pregătită din vreme de Wal
ter Winterbotom (Hopkinson — 
Byrne. Howe — rdwards, Wrigth, 
Clayton — Douglas, Robson. Taylor, 
Haynes. Finney) își găsește, pe zi 
ce trece, cadența și pare a-și căpăta 
formă definitivă.

Francezii, în schimb, au rămas 
i,cori;enți“ la acest important exa 
men. După atîtea tatonări ei se află 
fntr-o situație mai precară ca Ia în
ceputul sezonului. Tinerii jucători in
troduci în echipă nu corespund, nu 
au n aturitatea și experiența necesară, 
iar echipa care joacă azi nu e decît 
o palidă imagine a formației ce 
evoiua cu succes acum 2 ani. Ce va 
face selecționerul Paul Nicolas ? Va 
încerca el în viitoarele întîlniri cu 
Bulgaria (25 decembrie), cu Spania 
(13 anrilie), care premerg cam
pionatului mondial noi formule, sau 
va. apela din nou la „vechea gardă"? 
Miercuri Franța prezenta pentru a 
treia oară. în acest sezon, o nouă 
formulă de echipă și mai... fante
zistă decît cele de pînă acum, cu 
alți patru debutanți în formație: 
R. Tylinski, Dom'ngo, Bolini și Douis. 
Dar aces*e schimbări hazardate nu 
numai că nu întăresc apărarea ci 
dimpotrivă, au compromis complet și 
atacul. Dovada stă în faptul că în 
ultimele lor trei meciuri disputate 
în> acest sezon — cu Ungaria, Belgia 
șt Anglia — francezii nu au marcat 
nici un gol.

*

Reprezentativa de fotbal a Ungariei. De la stingă la dreapta: 
Berendi, Lenkei, Machos, Bozsik, E ndzsak, Sandor, Sarosi, Matrai, 
Sipos, Grosics, Hidegkuti.
nuarie și 15 februarie—7 martie. In 
turneele de peste hotare echipele de 
club nu vor folosi jucători din lotul 
feprezentatlv... ■

După cum se vede în Ungaria se
fac de pe acum intense pregătiri pen
tru marea „bătălie" fotbalistică din 
Suedia!

★

La 4 decembrie echipa 
a Italiei va susține 
decisiv la Belfast în

Jocuri viu disputate in Cupa orașelor 
la handbal de sală

Mîine — în sala Floreasca—finalele

Pregătirea în vederea turneului 
tmal din Suedia este acum 
punctul principal al preocupă

rilor Federației de fotbal din Unga
ria. Un plan special a fost elaborat 
îr. acest scop.

La 22 decembrie, va avea loc la 
Hanovra ultimul meci din acest an al 
reprezentativei Ungariei. Fotbaliștii 
maghiari vor întîlni pe campionii 
mondiali (reprezentativa R. F. Ger
mane), care în urmă cu trei ani. la 
Berna, i au învins cu 3—2.

De la 27 decembrie la 4 ianuarie 
jucătorii maghiari vor intra într-o 
scurtă vacanță, ca apoi, de la 5 ia
nuarie să ia parte, timp de două 
săptămipi, la o tabără de pregătire 
în localitatea Tata. In continuare, se 
prevede un turneu în Indonezia și 
în Egipt (aproape o lună de zile) iar 
între 9 martie și 31 mai se va des
fășura campionatul. Interesant de 
remarcat că în această perioadă vor 
avea loc doar două jocuri interna 
ționaie, iar spre sfîrșitul turului sc. 
vor disputa și etape în cursul săp- 
■tămînii. Aceasta pentru a-i obișnui 
pe jucători cu efortul cerut de tur
neul final al campionatului mondial, 
tind fiecare echipă va trebui să sus 
țină cîte 2—3 jocuri, într-o săptă 
mînă. In primele zile ale lunii iunie, 
lotul reprezentativei maghiare va ple 
ea sore Suedia, făcînd două escale. 
Prima la Glasgow (8 iunie) unde va 
juca cu Scoția, iar a doua la Rej- 
kawik unde va întîlni echipa Isfandei.

Interesant este de asemenea faptul 
eâ Federația maghiară a regiemen 
tat și turneele de peste hotare ale 
echipelor de club. Acestea vor putea 
susține meciuri în străinătate numai 
în perioadele 16 decembrie—10 ia-

Dmr.io Moscova întreprinde 
un lung turneu in America 

de Sud
MOSCOVA (Agerpres). La 29 no- 

ieimbr.e a părăsit Moscova, plecjnd 
în Brazilia pe calea aerului, cu
noscuta echipă de fotbal Dinamo 
Moscova, campioana U.R.S.S. pe 
anul 1957, Fotbaliștii sovietici vor 
întreprinde un lung turneu jn ță
rile Americii de Sud, urmjnd să 
evolueze țn orașele Rio de Janeiro, 
Sao Prolo, Montevideo, Buenos Ai
res, Santiago de Chile și altele.

națională 
un îneci 
compania 

Irlandei de Nord. După surprinzătoa
rea victorie a irlandezilor 
echipei Angliei (meci la care 
tat și comisarul tehnic al 
Foni) în cercurile fotbalistice 
domnește o agitație vecină 
nica. O înfrîngere sau un meci nul 
chiar, va aduce necalificarea în fi
nala competiției, pe care a cîștigat-o 
odinioară faimoasa formație a „azzu 
rilor".

Care să fie cauza „pasei negre" 
prin care trece de multă vreme fotba
lul italian ? La această întrebare 
răspunde cunoscutul specialist Karl 
Rappan, fost ani de zile selecționerul 
unic al naționalei Elveției: „La baza 
insucceselor naționalei Azzura" stă, 
după părerea mea, faptul că ea nu 
mai joacă în stilul naționalei Italiene 
...Icătultă, se înțelege din italieni). 
Jucătorul italian are tendința să joace 
otensiv datorită temperamentului său. 
Dar atacul său este astăzi „amputat" 
(datorită 
tohtoni), 
defensivă 
natural", 
aici la 
{iilor se 
denumit 
ventator

la o echipă mai slabă cum este for
mala Elveției. In plus, amintește des
pre injectarea „sîngelui italian" în 
fotbal cu jocul diferit al jucătorilor 
străini importați). -„Italianul este de 
altfel constrîns să nu mai joace în 
stilul... italian. Trebuie să mai adaug 
faptul nu mai puțin important: banii 
au substituit inima jucătorilor italieni 
cu un carnet de cecuri...'1'

După jocurile disputate 
după amiază, competiția 
de sală rezervată juniorilor și juni
oarelor, „Cupa Orașelor", a intrat 
jn faza finală. Echipele calificate in 
finală își vor disputa îniîietatea 
mîine după amiază, de la orele 14, 
în sala Floreasca.

Deși competiția nu s-a terminat 
jncă, socotim necesare cjteva comen
tarii. In primul rînd, trebuie men
ționat interesul pe care ea l-a trezit în 
rjndul elevilor din Capitală, care au 
umplut sala Jn fiecare zi de dispu
tare, creînd o atmosferă plină de 
entuziasm, de tinerețe. Apoi, faptul 
că ultimele două zile au marcat o 
îmbunătățire în comportarea tuturor 
echipelor — atît din punct de ve
dere tehnic-individual cjt și ca joc 
colectiv — arată caracterul pozitiv, de 
schimb de experiență, al competiției 
care a oferit participanților — în 
majoritate elevi și eleve — posibi
litatea de a Învăța unii de la alții. 
Am remarcat de asemenea buna pre
gătire specifică handbalului de sală 
a unor echipe ca București (băieți și 
fete), Odorhei (băieți), Sighișoara 
(băieți), Tg. Mureș (fete). Este 
drept că alte echipe ca Timișoara 
(băieți) și Orașul Stalin (băieți) au 
folosit elementele de pregătire spe
cifice handbalului de cîmp, adaptate 
pentru circumstanță.

Iată rezultatele din ultimele două 
zile : Joi: Tg. Mureș—Sibiu (f)
9-3 (6-3). Timișoara—Lugoj

joi și ieri 
de handbal

1-1 (0-1). Sibiu—Odorhei (b)
17-9 (9-5). Sighișoara — București 
(f) 3-6 (0-3). Orașul Stalin—Plo- 
ești (b) 21-11 (12-6). Orașul Stalin 
-—Bistrița (f) 6-1 (1-0). Timișoara— 
Sighișoara 8-12 (5-6). București — 
Botoșani (b) 23-7 (10-2). Vineri;
Lugoj—Bistrița (f) 2-1 (0-1). Sighi
șoara—Sibiu (f) 4-2 (2-1). Botoșani 
—Rm. Vjlcea 11-21 (3-12) Odorhei 
—Orașul Stalin (b) 13-9 (7-3). Tg. 
Mureș—București (f) 8-6 (4-3). Bu
curești—Timișoara 
Sibiu—Ploești (b) 
Stalin—Timișoara

In urma acestor
tîlni pentru locurile 1-2 la băieți 
București și Sibiu, iar la fete Tg. 
Mureș și Orașul Stalin. La finale, 
elevii au acces In mod gratuit, pe 
baza carnetului de elev.

(b) 19-4 (7-1); 
9-8 (4-5); Orașul 
(f) 9-5 (6-3). 
jocuri se vor în-

asupra 
a asis-
Italiei, 

italiene 
cu pa

reducerii componenților au- 
impus la o activitate semi- 
și forțat să nu mai joace 

(n.n. Karl Rappan se referă
faptul că majoritatea forma- 
bazează pe sistemul deLnsiv 
„il catenaccio", al cărui in- 
a fost chiar el, dar aplicat

Luptă strinsă în turneul 
feminin de șah de ia Krakovia

VARȘOVIA (Agerpres).
Turneul zonal feminin de șah de 

la Krakovia se apropie de sfîrșit. 
După 11 runde, în clasament coity- 
tinuă să conducă șahista Maria Po- 
gorevici, (R. P. Romînă), cu 7 
puncte și o partidă întreruptă. Ea 
este urmată de Eretova (R. Ceho
slovacă)—7 puncte. Holuj (R.P. Po
lonă) — B puncte Teodor eseu
(R.P.R.), Asenova (R.P.B.), Kertesz 
(R.P.U.) — cîte 4‘A puncte fiecare^

• Echipele selecțio- 
D 1 O p ti r Ț nate de baschet ale a- 
D n d u II L I sociațlei sportive sovie

tice „Jalgiris” Kaunas 
Iși continuă turneul în R. Cehoslovacă. 
Echipa feminină a jucat ta Liberec cu 
formația locală •Lokomotiv pe care a în
trecut-o cu scorul de 75—67. Echipa mas 
culină a jucat la Marianske Lazne cu 
echipa Dukla și a obținut victoria cu 
72—54.
• întîlnirea internațională de baschet 

dintre echipele masculine ale R.P. Po
lone și Elveției, disputată la Geneva, a 
fost cîștigată de jucătorii polonezi cu 
scorul de 75—53 (35—19). Cel mal bun 
jucător polonez a fost Sitkowskl, cate a 
realizat 18 punct..

MILAN ÎNVINGĂTOARE LA GLAS
GOW 1

cu scorul de 1—0 (1—0) prin punctul 
înscris de extrema dreaptă Stamov.

• Federația de fotbal a Belgiei a a- 
nunțat că renunță să participe la trage
rea la sorți de la 15 decembrie, care 
urmează să desemneze un adversar pen
tru meciul de baraj cu Israelul. Această 
hotărîre este motivată de slab'ele 'rezul
tate înregistrate în acest an de echipa 
belgiană.
• In ultimul meci al turneului între

prins în R.F. Germană', echipa sovietică 
de fotbal Zenit-Leningrad a jucat
formația clubului Karlsruhe. Meciul s-a 
terminat cu un rezultat egal: 1—1.

cu

FOTBAL
• Miercuri s-a des

fășurat la Glasgow în 
nocturnă primul meci 
din cadrul sferturilor 

,,Cupei Campionilor Eu- 
echipa locală Rangers și

de finală ale 
ropeni” dintre _ .
Milan. După ce la pauză scorul era fa
vorabil gazdelor cu 1—0, echipa mila
neză a obținut victoria cu scorul de 
4—1 ! Revanșa meciului va avea loc la 
11 decembrie la Milano.

• După cum transmite Agenția Sin- 
hua, la Pekin a avut loc întîlnirea din
tre echipa sovietică Spartak-Minsk Șl 
selecționata orașului Cianclun. Jucătorii 
sovietici au cîștigat cu scorul de 1—0-

MECIURI ALE REPRE- 
MOSCOVEI IN CANADA

• Echipa selecționată 
dt hochei pe gheață a 
orașului Moscova șl-a 
continuat turneu] în

Canada, jucînd în orașul Kitchener cu 
formația „Waterloo Dutchmen” care a 
reprezentat Canada la ultimele Jocuri 
olimpice de iarnă. Meciul s-a terminat 
cu scorul de 4—2 (1—0; 3—1; 0—1) în 
favoarea hocheiștilor canadieni.

• In cel de-ai patrulea meci a( tur
neului pe care îl întreprinde în Canada, 
echipa selecționată de hochei pe gheață 
a orașului Moscova a întîlnit la 28 no
iembrie cunoscuta formație ,,Sudbury 
Wolves” (Lupii din Sudbury). Hocheiștil 
sovietici au făcut un joc foarte bun, re- 
purtînd victoria cu scorul de 7—4 (1—1; 
3—1; 3—2).

• La 28 noiembrie a părăsit Moscova, 
plecînd în Anglia, selecționata de hochei 
pe gheață a cluburilor din R.S.E.S.R. 
Sportivii sovietici vor susține mat multa 
întîlniri cu echipele profesioniste en
gleze de hochei.

• După cum anunță 
II > T A T I C ziarul atenian „Ethnos” A A I A J I L Federațiile de natație

L..^,--------...-------  -----—■ - -
viei au căzut de acord ca_în vfira anu
lui viitor să 
tîlnire între 
polo pe apă

ale Greciei și Iugosla- 

aibă Ioc~ la Belgrad o în- 
selecționatele de înot șl 

ale celor două țări. j<|

INCA DOUA 
ZKNTATIVEI

HOCHEI
• Pe stadionul „ Vasil Levski” din So

fia s-a desfășurat meciul internațional 
de fotbal dintre echipa suedeză Norr- 
koepping șl formația bulgară' Lokomo
tiv Sofia.

Victoria a revenit fotbaliștilor bulgari

3) După 7 runde. ÎW 
finala celui de-ai 19-k» 
campionat unional femi
nin de șah, conduc 

L. Rudenco șl V. Borisenko, fiecare cu 
cîte 5 puncte. Una din cele mai intere
sante partide ale rundei a 7-a a opus 
pe fosta campioana1 mondială. Ludmila 
Rudenco, actualei campioane a țării, 
Kira Zvorikina. Partida s-a terminat re
miză’.

ȘAH

SCHI
• Tradiționalul con- 

curs de schi ,,Memo
rialul B. Czech și H. 
Marusarzowna” se va

Prima zi a campionatelor internaționale 
de tenis de masa ale Scandinaviei

STOCKHOLM (prin telefon). — O 
vreme neprielnică — foarte friguroa
să cu ninsoare abundentă — a întîm- 
pinat delegația sportivilor romîni Ia 
campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Scandinaviei. După prL 
mirea frumoasă care ni s-a făcut, 
fiind de față membri ai legației noas
tre în capitala Suediei precum și re
prezentanți ai federației suedeze de 
specialitate, am fost cazați la un 
hotel — Foresta — ultra modern și 
somptuos. Dificultatea mare însă este 
că acest hotel se află șituat la cîțiva 
kilometri în afara orașului și pînă la 
sala de concurs este o distanță apre
ciabilă. singurul mijloc de locomoție 
fiind taxiurile. Deci o adevărată pier
dere de timp. De aceea am hotărît ca 
în zilele cu program prea încărcat 
să nu ne reîntoarcem la hote! d’cît 
seara.

întrecerile au Ioc la Kungliga Hal- 
len, sala unde s-a desfășurat ediția 
de anul acesta a campionatelor mon
diale. In sală, este foarte frig. Au 
fost instalate 6 mese, utilizîndu-se 
mingi Villa. înaintea acestei com
petiții au mai avut loc cîteva întîlniri, 
Stipek reușind să-l învingă pe Berc- 
zik de trei ori, iar Leach o singură 
dată.

La aceste concursuri se va încerca 
cu titlu de experiență, desființarea 
liniei care marchează mijlocul mesei 
pentru partidele de dublu.

După terminarea campionatelor — 
duminică seara — o parte din jucă
tori și jucătoare vor participa la o 
serie de meciuri demonstrative în 
cîteva orașe suedeze. Astfel Angelica 
Rozeanu, Ella Zeller, Berczik, Andrea
dis, Sido. Reiter, Bergman vor juca 
la 3 DECEMBRIE la: Norrkoping, 
4 DECEMBRIE: Boras. 5 DECF.M- 
BRIE : Halm st ad. 6 DECEMBRIE: 
Helsingor, la 7 decembrie urmînd să 
ajungă la Copenhaga. Un alt grup 
format din Eva Koczian. Maria Go- 
lopența, Gantner, Stipek, Harasztosi, 
Leach vor evolua la Sundsvall (3 
dec.), Hudiksvall (4 dec.), Găvle (5 
dec.), Borlange (6 dec.), sosirea la 
Copenhaga fiind ia 8 decembrie.

In prima zi a campionatelor Scan
dinavici s-au înregistrat următoarele 
rezultate : dublu bărbați: turul I: 
Reiter, lasvic (R.P.R., Iug.) ■— 
Bengston, Tortenson (Suedia) 3—0 
(15, 16, 18). turul II: Reiter, Iasvic 
— Alser, Anderson (Suedia)’ 3—0 
(neprezentare), Gantner, Harasztosi 
(R.P.R.) — Larson, Borg (Suedia)’ 
3—1 (13, —17, 17, 27). Dublu mixt •

turul II: Angelica Rozeanu, Harasz
tosi (R.P.R.) — Samberg, Vogrinc 
(Suedia, Iugoslavia) 3—1 (—20, 9,
13, 16), Ella Zeller, Gantner (R.P.R.)
— Wetterstrdm, Stipek (Suedia, Ce
hoslovacia) 3—1 (23, 18, —19, 18), 
Maria Golopența, Reiter (R.P.R.) — 
Harst, Graf (Suedia) 3—2 (—19.
11, 13, -19, 18).

In primul meci al probei mascu
line pe echipe, reprezentativa țării 
noastre a învins Iugoslavia cu 3—1 : 
Gantner — Vogrinc 2—1, Harasztosi
— Markovics 2—1, Gantner, Harasz
tosi — Vogrinc, Markovics II 1—2, 
Harasztosi — Vogrinc 2—0. După 
această remarcabilă victorie, echipa 
noastră va juca azi în semifinală cu 
Cehoslovacia.

In întrecerile individuale: simplu 
femei turul II: Zeller — Wetterstrdm 
3—0, Rozeanu — S. Tegner 3—0, 
Golopența — Petterson 3—0; dublu 
mixt sferturi de finală: Rozeanu, 
Harasztosi — Tegner, Leach 3—0, 
Koczian, Sido — Golopența, Reiter 
3—0, Zeller, Gantner — Thorson, 
Melstrom 3—0, Haydon, Andreadis
— Simon. Szepessy 3—2.

întrecerile continuă azi și mîine.

ANGELICA ROZEANU

desfășura în martie 1958. Acesta este 
unui din Cele mal mari concursuri de 
schi care au loc în fiecare an în lume. 
Federația poloneză de schi a invitat la 
acest concurs sportivi din Finlanda, 
Suedia, Norvegia, R. F. Germană, Bul
garia, Romînia, Iugoslavia, U.R.S.S., Ita
lia, Austria, Ungaria, Turcia, Franța, 
Elveția, R.D1. Germană șl Cehoslovacia.

, La 27 noiembrie aV fl I F I plecat din Moscova în
! u L L I Iugoslavia echipa de

voleibal Spartak-Lenin
grad, campioana U.R.S.S. pe anul 1957. 
Sportivii sovietici vor participa la un 
turneu internațional alături de echipele 
campioane ale R. P. Ungare, R. Ceho
slovace și R.P.F. Iugoslavia.

Silvio Pozzi (Italia) 
va arbitra meciul 

internațional de rugbi 
Rominia—Franța 
de Ia Bordeaux

PARIS 29 (Agerpres).
După cum transmite Agenția' 

France Presse, meciul internațional 
de rugbi care va apune la 15 de
cembrie, la Bordeaux, echipele Fran
ței și Romîniei, va fi arbitrat de 
Silvio Pozzi (Italia).
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