
In acțiunea de reorganizare 
se pot obține succese și mai mari

este zi în care numeroase co-Nu
respondențe, relatări telefonice sau 
vizite în colectivele sportive să nu 
ne aducă noi vești despre frumoasele 
success obținute în importanta acți
une de reorganizare a mișcării de 
cultură fizică și sport. In regiuni 
cum sînt Cluj, Timișoara. Bacău etc., 
numărul oelor care'au devenit mem
bri ai U.C.F.S. este de pe acum mai 
mare ca în trecut. Cum să nu te 
bucuri atunci cînd ai în față cifre 
care vorbesc de la sine despre munca 
entuziastă a activiștilor sportivi ? Și, 
aceleași simțăminte le încerci și a- 
tunci cînd afli despre succesul de 
care s-au bucurat alegerile în colective 
ca Locomotiva Ploești, Energia „Tim
puri Noi“ București sau S.M.T. Stîl- 
pu — raionul Buzău, sau că la Tlr- 
năveni — pentru prima oară — au 
fost adese în consiliile colectivelor 
sportive numeroase femei, că la un 
oarecare colectiv sportiv școlăresc 
peste 100 de elevi au devenit — în 
cinstea alegerilor — purtători ai in 
signei G.M.A....

Astfel de succese sînt evidente și 
pot fi întîlnite pretutindeni. Ele re
prezintă o puternică mărturie a fap
tului câ acțiunea de reorganizare se 
bucură de toată atenția în întreaga 
țară, că ea constituie obiectivul „nr. 
1“ al tuturor organizațiilor sportive, 
ai comitetelor de organizare a
U.C.F.S., al fiecărui sportiv. O cit 
de sumară analiză a muncii desfășu
rată pină acum ne prilejuiește însă 
și suficiente note critice. Sînt încă 
destule lipsuri care au făcut ca, In 
unele locuri, succesele obținute să 
nu fie pe măsura posibilităților. Un 
singur exemplu: regiunea Stalin - 
unde acțiunea de înscriere în U.C.F.S 
se desfășoară greoi, rezultatele Defi
ed nrea îmbucurătoare. Explicația 

ralabilă nu numai pentru regiunea 
Jtalin) constă în faptul că în timp 
ce în unele colective sportive activiș
tii muncesc cu entuziasm și tragere 
de inimă, în altele lucrurile sînt tă- 

St

Af.4/?M POGOREVICI

cărui eroină este tot o sa- 
Romtnia.
POGOREVICI a câștigat 

de la Cracovia, rămînînd 
pentru titlul mondial! Tur- 

au toc-

nu s-au stins ecourile exce
lentei performanțe realizate de echipa 
noastră la campionatul mondial fe
minin de șah pe echipe de la Emmen 
(locul II la egalitate cu U.R.S.S. cam
pioana mondială), și iată că duminică 
ne-a parvenit vestea unui nou rezul
tat de mare răsunet în arena interna
țională, a 
histâ din

MARIA 
concursul 
în cursa 
neele zonale, opt la număr, au toc
mai menirea să desemneze pe cele 
mai bune șahiste ale lumii, pentru ca 
din riadul acestora, la un turneu in
terzonal să fie aleasă cea care va în- 
tîfni în meci pe campioana lumii.

Maniera în care Maria Pogorevici a 
cîștigat acest turneu zonal de o va
loare tehnică excepțională o recoman
dă ca o jucătoare de prima clasă în 
șahul feminin mondial. Mai ales că 
victoria aceasta vine după marele suc
ces din campionatul mondial pe echi
pe și după meciul pe care cuplul nos
tru (Pogorevici—Teodorescu) l-a cîș
tigat împotriva Olandei, cotată ca una
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în regiunea Baia

răgănate de la o 
pul trece. O altă 
va vizite făcute 
Mare, unde în ultima vreme munca 
merge destul de bme; nu toți mem
brii comitetelor de organizare a 
U.C.F.S. muncesc așa cum trebuie 
pentru reușita acțiunii de reorganizare. 
Astfel de situațH ne-au fost semna
late și din alte orașe și credem că 
lucrurile trebuie îndreptate cît mai 
grabnic. Un alt aspect negativ — în- 
tMnit, din fericire, in puține locuri — 
este controlul făcut din... birou. Une
ori nu din comoditate ci dlnd priori
tate unor sareini de importanță se
cundară, activiștii sportivi își petrec 
zilele în birou, rezolvînd fel de fel de 
probleme mărunte, în dauna unei ne
cesare legaturi cu terenul, cu colecti
vele sportive în care se desfășoară 
acțiunea de reorganizare.

Șir în sfîrșit, o ultimă problemă care 
nu pretutindeni a fost rezolvată în 
spiritul Hotărîrii din 2 iulie a. c.: 
asigurarea continuității activității 
sportive pe tot timpul reorganizării. 
La Oradea și în alte orașe acțiunile 
de înscriere în U.C.F.S., de alegere 
a organelor colectivului sportiv etc. 
s-au desfășurat de multe ori complet 
izolate. Masele de sportivi n-au fost 
mobilizate în competiții organizate în 
cinstea alegerilor sau în alte acțiuni 
care să dea reorganizării caracterul 
sărbătoresc corespunzător și, în ace
lași timp, să contrbuie efectiv la 
dezvoltarea activității sportive.

Iată de ce, bucuria de a înregistra 
numeroasele succese obțmute pînă 
acum în acțiunea de reorganizare nu 
trebuie să ne facă să uităm că în 
unde locuri treburile nu merg așa 
cum trebuie.

Să depunem toate eforturile noas
tre pentru lichidarea acestor lipsuri, 
să adăugăm succeselor de pină acum 
noi și importante victorii In acțiunea 
de reorganizare a mișcării de cultură 
fizică și sport.

Jocul matur, tactica adecvata și calmul 
au fost armele principale ale Măriei Pogorevici 

In turneul zonal de șah de la Cracovia
dia cele mai puternice echipe din lu
me.

Turneul de la Cracovia a întrunit 
un lot foarte select de participante. In 
rindul celor 13 șahiste prezente la 
start s-au numărat maghiara Kertesz, 
poloneza Holuj, campioana Bulgariei 
Ivanova, multipla campioană a Ceho-

Reorganizarea mișcării de cultură fizica și «port în țară

VEȘTI DIN ȘASE REGIUNI
ajcatmt urmatoar

Intre timp, ne comunică Z. Singer, Dvspuy, Bouquet, . , , . , , , Vignss; Danos;irespondentul nostru, îa întreaga r^re. ceiaya Mt
Este de ajuns să vizitezi un colec

tiv sportiv, să stai de vorbă cu un 
sportiv sau un activist, pentru a-ți 
da seama de faptul că reorganizarea 
mișcării sportive este o ches
tiune la ordinea zilei pentru fiecare 
iubitor al sportului. Dar o imagine 
a întregii acțiuni, a amploarei sale 
de ansamblu, o poți căpăta stînd 
câteva ore la... telefonul redacției 
noastre, care nu mai contenește să 
sune annnțîndu-ne noi și noi 
fapte, date din toate colțurile 
Redăm în rînduriie de mai jos 
peie din aceste transmisiuni.

cifre, 
țârii, 
crîm-

99.000 MEMBRI AI U.C.F.S.
REGIUNEA CLUJ...

IN

s. a în-această noutateCu _____ _____  .... _ ...
esput corespondentul nostru Emil Bo- 
cos relatarea. Numai în orașul Cluj 
s-a înscris mai bine de un sfert din 
acest număr de membri: 5918. Un 
rezultat meritoriu în raionul Turda : 
2200 de oameni ai muncii înscriși în 
U.C.F.S. Reorganizarea colectivelor 
sportive a început și corespondentul 
nostru a avut cuvinte bune despre 
felul în care s au ținut alegerile or
ganelor de conducere ale colectivu- 

at X-lea

Energia

campionat de șah al R.P.R.

București în campionatul de

PROLETAR BIR TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAt

Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P. Romîna

ANUL XIH Nr. 3125

Cum întâmpinăm sezonul de iarnă?

★

Mulți activiști sportivi au și răs
puns acestei întrebări printr-o... sus
ținută campanie de pregătiri in ve
derea sezonului sportiv de iarnă. 

Buni gospodari, ei s-au Îngrijit din 
vreme de amenajarea terenurilor 
pentru patinoare, de punerea la punct 
a sălilor, de revizuirea echipamen
tului și materialelor sportive. Exem
ple ? Nenumărate. Amintind doar de 
colectivele sportive din Sighet, Con
stanța, Cluj, Bacău sau Craiova, am 
rămîne „datori' multor altora. Și. 
tocmai de aoeea nu ne propunem o 
analiză a felului cum decurg pregă
tirile pentru iarnă, ci doar citeoa în
semnări și unele... recomandări.

Activitatea de iarnă desfășurată 
anul trecut a arătat cu prisosință 
că numărul iubitorilor de sport a 
crescut considerabil, lată de ce se 
face necesară, înainte de toate, ame
najarea de noi baze sportive, pîrtii 
sau săli, patinoare sau cluburi. Ini
țiativa sportivilor de la colectivul 
Minerul Lupeni de a-și amenaja o 
nouă popicărie este un singur exem
plu din cățele numeroase, care do
vedesc că activiștii sportivi au înțeles 
la timp această necesitate. Trebuie 

slovaciei Hrușkova-Belska, jucătoare 
consacrate în șahul feminin interna
țional care au mai luat parte la 
întrecerea din cadrul campionatului 
lumii.

In această ambianță de mare com-

(Continuare în pag. a 8-a) 

lui sportiv de La Fabrica de țigarete. 
Pentru astăzi este prevăzută o acți
une care constituie un eveniment pen
tru viața sportivă clujeană: alegerea 
consiliului colectivului sportiv al uzi
nelor Ianoș Herbac.
..SI 13.432 IN REGIUNEA BACAU

Corespondentul nostru V. Mihăilă 
precizează însă: este numărul de în
scriși în U.C.F.S. pînă la 24 noiem
brie. Primul loc în „clasament" îl 
deține reședința de regiune, Bacăul, 
eu aproape 2500 de înscriși, pe locu
rile următoare situîndu-se Romanul 
(aproape 1500), Momești (1164) și 
Tg. Neamț (950). 6 colective din re
giune și-au ales consiliile, majorita
tea o vor face însă în luna decembrie. 
O mențiune pentru comitetul regional 
și comitetele orășenești și raionale de 
organizare a U.C.F.S., care își fac 
cu drag datoria.

ÎN ȘCOLILE DIN PITEȘTI...
...se acordă toată atenția probleme

lor legate de reorganizarea mișcării 
sportive, ne relatează corespondentul 
Dorel Ștefănescu. Recent a avut loc 
o consfătuire a profesorilor de edu
cație fizică, organizată din inițiativa 
U.C.F.S. și a U.T.M. In afara altor 
probleme, s-a vorbit despre felul în 
care decurge înscrierea în U.C.F.S. 
a elevilor și a corpului didactic din 
școlile piteștene. Cele trei școli me
dii au totalizat aproape 650 de în
scriși și rezultate la fel de îrumoase 
au fost realizate în școlile profesio
nale Construcții, Metal-lemn și C.F R. 
PRIMELE COLECTIVE 
ORGANIZAT

CARE AU
ALEGERI LA ORA

DEA
despre colectivul spor- 
de ulei, al fabricii „In

Este vorba
tiv al fabricii
frățirea“ și al C.F.R.-ului. La „în
frățirea" au luat parte 355 membri, 
jar la C.F.R. 570.

care va giz- 
ie iarna — 

în acrsl ar.

să vezi cu cită dragoste și entuziasm 
te . muncește la terminarea sălii de 
sport din Baia Mare — 
dui o intensă activitate 
ca să-ți dai seama că

Marți 3 decembrie 1957

FOTBAL

1
Sportivi fruntași sau incepători, 

iubitorii schiului se bucură deopo
trivă de venirea iernii.

• Miercuri, meci internațional’ 
Ia Giulești

NeMpa belgar* *e fotbal Goma Orw- 
1M va rusțtae miercuri dup* amiază, 

tuceptnd de la orele IMS. un meci a~ 
mleai la rampiala echipei bucure* ten» 
L»r—«Hva Gara de Nord. Amintim c* 
acesta cate revanșa partidei pe care 
a sazțiaut-e Locomotiva Gara de Nord 
ev echipa oaspe ta KP. Bulgaria a* 
cam e-a terarbaat ce «corni de 1-4.

PATINAJ
• Sportivii rontini vor parti-* 

cipa la concursul interna-. 
țional de fa Alma Ata

Clțlva dlatre patănatorU ao*lit rraa-
b»»l aa fost Invitați hi Unăenca Sovie
tică MBtra a con rara ta s»eie de « 
B S februarie ta cadrul unei competiții 
organizau de tecMa anlOMli de pall- 
MJ viteză, vor mal participa sportivi 
dta R.P.B. Coreean*. K. p. Chineză 

|*l UnAtnea Sc-i- '-i.

POLO PE APA
activiștii sportivi sini mai preocu
pați ca oricînd de noul sezon spor
tiv. Asemenea acțiuni se desfășoară 
și la Timișoara. Hunedoara, Iași și 
Ploești.

Numeroase sînt și sălile de sport 
care și-au deschis încă de pe acum 
„porțile' pentru a-i primi pe cei..., 
izgoniți de vremea friguroasă. La 
Tg. Mureș, Orașul Stalin și Arad, 
jucătorii de volei, baschet, handbal, 
etc. au și intrat in sezonul de iarnă 
ca și jucătorii de tenis de masă, șa
hiștii și ceilalți sportivi. Se pare,

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 2 a) 

corespondentul nostru, 
regiune continuă înscrierile

(Continuare in pag a 2-a)
în UCFS

Angajamente care vor deveni fapte

CĂTRE COMITETUL DE ORGANIZARE

UCFS BUCUREȘTI STR •AS”.I COSTA
'-------- NR 16 RAI 1 MAI - ------------------

Q_359 RESITA 820 LOO/99 27 11 1730 - ~ |
DELEGAȚII MEMBRILOR IlCf SDIN COMBtNATUL METALURGIC RESIT* j

ÎNTRUNIT! IN CONFERINȚA. FENTRU ALEGEREA ORGANELOR SPORTIVE D£ I 

CONDUCERE ASIGURA COMITETUL DE ORGANIZARE UCFS BUCUREȘTI CA
VOM DEPUNE TOATA STRADUINTZA DE A DESVOLTA ACTI VITATEA SPORTIV* 

0E MASA Si DE PERFORMANATZA IN AȘA FEL I NCAT SPORTIVII Sl' 

SPORTIVELE NOASTRE SA FORMEZE MINDRIA MUNCITORILOR RESTITZENI 
1OTARIREA PMR ULUI Sl GUVERNULUI DIN 2 IULIE 1957 CU PRIVRE 
LA 0RGANI ZAREA Ml SCĂRI I SPORTI VE DI N TZARA NOASTRA VA CAPATA. 
VIATZA IN ACTIVITATEA VIITOARE A COLECTIVULUI SPORTIV = —I 

PREZIOIUL CONFERI NTZ.EI AL COMBINATULUI METALURGIC RESITA- 

COL 1J1 0 C F 5 2 1957 -

Prfm:tbr

Adunările generale de alegeri con stituie pentru colectivele sportive na 
numai un prilej de analiză critică a activității trecute ci mai ales o ocazie 
de a întocmi un temeinic plan al activității viitoare. Cu inimile pline de 
hotărîrea de a transforma în fapte an gajamentele luate, participanții ia a-t 
dunările generale sau conferințele colectivelor sportive trimit comitetului de 
organizare a U.C.F.S. scrisori și telegrame care exprimă acest sentiment 
O astfel de telegramă, primită de la colectivul sportiv al Combinatului mot 
talurgic Reșița, o publicăm astăzi.

Telegrame asemănătoare au 
lectivelor sportive ale fabricii < 
LC.A.R. I.G.S.IAL, Metak>globus

rnai fost primite și din partea cot 
de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“j

București etc,

• Lokomotiv Karl Marx Stadt 
și Cerveno Zname Sofia la 
București

Sîmbătă. duminică $i Ion! bazinul a- 
copeiit de ia Fforeasca va găzdui mt 
interesant turneu de polo pe apă c« 
participarea echipelor Progresul (Ro- 

Lokomotiv Kart Marx Stactt 
(R. D. Germană) fi Cerveno Z&ame 
Sofia (Bulgaria). In cele tret zile de în
treceri, partidele de polo vor fl pro
cedate de probe * - -----

RI G BI
de înot.

• A fost
Franței 
reprezentativa Romînîei 

vederea meoialul care va avea Kx

alcătuită echipa 
pentru meciul cu

I Ia . _____ ________._____ _________
la ÎS decembrie la Bordeaux, latre e- 
chlpele reprezentative de rugbl ale Frrx- 
ței și Romtafei. Federația franceză a 
alcătuit următoarea formație: Vannlerț 

', Boniface. Xdauduy, 
Ccauste, Barthe. Cav- 

____ . Celaya, Mtas; Domenech, Vlgiedț 
Quaglio.

Rezerve: Lecaze, Marquez, Fort, ne
get, Gut bort. Blanc.



ascultat
Onesciue,

Un experimentat finalist, maestrul sportului Ion Dmescu (Energia 
floești), în plină acțiune cu ocazia unei întltniri internaționale.

CtL blocnotesul» la drum..»

Nota 10 la... reorganizare

Finala campionatului individual de popice 
se anunță deosebit de interesantă

culin și 81 femuun) ș4 IM izola Ic ._ 
masculin și ZIS feminin), vor trebui să 
suporte un viguros asalt din partea unor 
elemente mal tinere. Este suficient să 
arăt că o serie de sportive ca Ținea Ca- 
ragață (Loc. B.uc.), Sidonla Jilovan. (FI. 
roșie Arad), Maria Bogoli și Margareta 
Klerer (Voința Timișoara) sau D. Amă- 
răzeanu, Mateiță Băd-eajlu (Voința Cra
iova), Iosif Mahall, D. Farkaș (FI. roșie 
Tg. Mureș), sînt în fruntea celor care 
au depășit cu ocazia fazei regionale nor
ma de maestru și se anunță deosebit de 
„periculoși”. In 1956 existau numai 7 
asemenea rezultate la băieți și 
nici unul la fete. Acum, avem 14 la bă
ieți, adică dublu șl 13 U fete. Semnifica
tiv, nu?

— Ați omis insă cele 
probe de mixt Motivul?

— Nu e un subiect tot axit de plăcut 
mal cu seamă In ceea ce privește proba 
de 2«a lovituri mixte unde nu am reușit 
să avem rezultate valoroase, deși este 
cea mal importantă probă, ea figurind în 
toate concursurile de amploare din stră
inătate. Depinde de cirzeaia șl concen
trarea cu care vor concura puținii În
scriși la această specialitate, pentru ca 
titlul Iui Petre Buhăescu (Voința Ro
man) — SZ8 p.d. — să fie periclitat. In 
schimb, campioana Erika Arion (Loc. 
Buc.) — 487 p.d. la 15» mixte — va avea 
mai mult de furcă. In orice caz este de 
dorit ca și ia acest capitol al lovittuEor 
mixte, deficitar și U campionatele mon
diale de la Viena, sportivii noștri să facă 
un pas înainte cu prilejul finalelor de 
la Timișoara. Dar aceasta depinde nu
mai de eL~”

(n. m.)

Au mai rămas doar două zile pînă eînd 
pe mai multe arene din Timișoara vor 
Începe să se desfășoare — între 5 șl 8 
dec.--finalele campionatului individual 
la popice. Am căutat să aflăm noi amă
nunte despre aceasta ultimă confruntare 
a popicarilor noștri adresîndu-ne inspec
torului de specialitate Marin ducă ți 
scurta noastră convorbire ne-a întărit 
convingerea că ediția 
fi una dintre cele 
Pe ce?

— in primul
că la Timișoara se . _ ______ . .
maeștrii și maestrele acestui sport și în 
plus un număr de concurențl care depă
șește cifrele înregistrate pînă acum. 
Avem aproape 100 de înscrieri printre 
care aproximativ 40 sportive, ceea ce 
•sie un fapt foarte îmbucurător.

— Mai sînt și alte elemente care fac 
Interesantă această finală?

— Desigur. Trebuie să avem în ve
dere că Ia turneele finale ale campiona
telor pe echipe de la Ploești care au 
avat Ioc aproximativ acum o lună, for
mațiile campioane pe 1956 Energia Pio- 
ețti la băieți și Locomotiva București la 
fete ca și alte formații valoroase cum 
ar fi Energia IOB nu au reușit să se ca
lifice și astfel componențil lor nu au 
mai avut prilejul unei noi confruntări, 
unui nou rodaj în vederea individuale
lor. Ii așteptăm pe toți insă, bineînțeles 
mai „Ine pregătiți, la Timișoara.

— Cied că întrecerile vor fi stimulate 
ș. de aportul noilor finaliști?

— Fără doar șl poate, că deținători! ti
tluri ior de anul trecut și mă refer In 
special la soții Szemarti care sînt cam
pioni la loo lovituri singuratice (M mas-

de anul acesta va 
mai interesante.

rilnd. pentru 
vor intilni toți

Cum întâmpinăm
(Urmare din pag. 1)

CZ7S

două

— Au venit adeziunile ?
— Nu 1 Așteptăm...
Răspunsul acesta l-au 

Anton Sugatagy, Dionisie 
Cornel Pop și alți activiști sportivi, 
ăteva zile la rînd. Și lată că înir-o 
dimineață, pe masa președintelui Co
mitetului raional de organizare 
a U.C.F.S. stăteau frumos rînduite 
2000 de adeziuni.

— Să vezi că acum o să trebuias
că să așteaptăm, spunea too. loan 
G allot, membru în comitet.

Nici vorbă. Cele 2000 de adeziuni 
au „dispărut" în cîteva zUe. Ce s-a 
întîmplat cu ele?

Sportivii de la fabrica de mobilă 
„Alexandru Tamaș'- au avut în ziua 
aceea prilej de justificată mlndrie. 
Primele 100 de adeziuni au luat dru
mul colectivului lor. Handbalistul A- 
drian Slujeru a fost pur și simplu 
asaltat de ceilalți sportivi. Bine pre
gătită, din vreme, acțiunea de în
scriere în U.C.F.S. a însemned un 
prim succes. Și pentru a nu mai re
peta imagini ale aceluiași entuziasm, 
amintim că în majoritatea colective
lor din Sighet înscrierile s-au des
fășurat în cele mai bune condiții. Să 
nu rămîncm însă datori și cu exem
plele. Iată cîteva: Recolta U.I.L., 
Gostat, Progresul U.R.C.C., Comrai- 
prod, Alimentara, T.A.P.L....

Cele 2000 de adeziuni s-au epui
zat rapid și activiștii sportivi au ră
suflat ușurați zilele trecute cînd, au 
sosit și celelalte 5000 de adeziuni 
ce-ute de comitetul de organizare.

Deci,. 7.000! Să nu uităm să spu
nem că înainte numărul membrilor

țin de... 15 cercuri sportive fără nici 
o activitate. Acum, 12 dintre aceste 
cercuri vor deveni colective sportive.

★
Deosebit de interesant ni se pare 

faptul că pretutindeni, oamenii își 
manifestă dorința de a organiza un 
colectiv sportiv în cadrul întreprin
derii lor. Astfel, la comitetul raio
nal de organizare a U.C.F.S. au ve
nit înir-o zi A. Năsui — secretarul 
sfatului popular raional, Aladar Rat
ko wi — secretarul biroului organiza
ției P.M.R., Maria Gherlan — secre
tara comitetului U.T.M. și alți acti
viști.

— Vrem să avem și noi un colec
tiv sportiv I

0 simplă dorință nu-i însă dea- 
juns. Sînt necesare condiții mate
riale corespunzătoare ele. Membrii 
,jdelega(iei“ au arătat însă că au tot 
ce le trebuie iar ceea ce le lipsește 
vor realiza. Și, pentru a aduce măr
turii și mai... convingătoare, ei 
luat măsuri și au amenajat și 
frumos club unde se desfășoară 
intensă aetivitafe de șah, tenis 
masă...

Am aflat cu bucurie că în multe 
alte locuri sprijinul acordat activi
tății sportive a devenit mai concret, 
mai eficace. Astfel, la „Alimentarei 
s-a alocat suma de 7.000 lei pentru 
cumpărare de materiale și echipa
ment necesar pentru activitatea nou
lui colectiv sportiv. Importante sume 
de bani au căpătai aceeași destinație 
și la fabrica de mobilă, la fabrica de 
piele etc.

an 
un 

o 
de

sezonul de iarnă?

deci, că în acest an iarna este întim- 
pinată nu cu... teamă, ci cu pregă
tirile făcute din vreme. Așa și este. 
Dar, nu peste tot. La Cărei, Pitești, 
Brăila sau Sibiu, oamenii nu se prea 
grăbesc. Trebuie spus însă că nu 
peste tot problema pregătirilor pen
tru sezonul de iarnă poate fi rezol
vată ușor. In multe locuri este nea
părată nevoie de sprijinul organelor 
locale, al comitetelor de organizare 
a U.C.F.S. și, în special, al sfaturilor 
populare locale. La Cărei, de exemplu,

cu o sumă destul de mică de bani 
poate fi amenajată o modernă sală 
de sport care ar rezolva în mare mă
sură numeroasele probleme ridicate 
de... marele număr de tineri și tinere 
care doresc si continue practicarea 
sportului și in lunile de iarnă.

Frumoasele succese realizai e pînă 
acum In campania pregătirilor de 
iarnă nu trebuie să ne facă însă să 
uităm că în unele locuri oamenii aș
teaptă ca... ,ddoș Gerilă" să le aducă 
sălile de care au nevoie, să Ie pro
cure echipamentul sau materutieie 

sportive necesare...

de colective abia atingea cifra de
5.000

★
Și, totuși, n-am terminat acest co

pitol. Am întîlnit cîteva lucruri in-
teresante a căror relatare poate fi

trei școli, la fabrica de mobilă 
lexandru Taanaș”, la fabrica de piei 
„Partizanul" etc. Nu este în intenți 
noastră să înfățișăm cititorilor și a 
tiviștilor sportivi o situație statistic 
a acestor ședințe, d să sublinieri c 
teva lucruri care ni s-au părut de< 
sebit de importante.

1. Participarea la ședințe a foi 
mai mult decît îmbucurătoare.

2. Adunările 
și conduse cu

3. Discuțiile
curajos slaba 
tn cercurile sportive I

4. Multe probleme și-au găsit o rad 
zoi v are imediată și exemplul direcJ 
torului Ion Gyorgy de la fabrica del 
mobilă care, fiind criticat că a culmi» 
transformarea popicăriei în depozit) 
s.a angajat să o pună imediat la dis-J 
poziția sportivilor, nu este singurul 
de acest fel.

5. In organele de conducere au foss 
aleși oameni cinstiți, pricepufi, ca 
multă dragoste de sport.

6. Pretutindeni alegerile au fost înJ 
tîmpinate prin organizarea unor com-l 
petiții, prin realizarea sarcinilor 
rente ale colectivelor respective, 
nu odată, alegerile au fost urmate 
frumoase întreceri sportive cum

au fost bine pregătit*  
competență.
au sublimat în mat 
activitate desfăxu-nati

folositoare și ctitora. Astfel, cercul 
spcrtiv_ Progresul „Iile Pintilie" oare 
avea pînă acum... 28 de membri, nu
mără astăzi peste 100 de sportivi 
dornici să activeze. Un alt exemplu 
care ilustrează racilele vechii forme 
de organizare, eliminate acum în în
tregime : Colectivul Recolta funcționa 
înainte pe lingă I.F.E.T. Sighet și avea 
aproximativ 60 de membri. In cercu
rile sportive ale acestui colectiv 
(U.I.L., Fabrica de cherestea, Gos
tat), activau însă sute 
Cercul sportiv „Gostat” 
ea un colectiv puternic 
chipe în campionatele 
secții bine închegate și 
materială corespunzătoare. In ultimul 
timp — de cînd a fost transformai în 
cerc sportiv — Recolta Gostat a pier
dut toate acestea. Acum, sportivii aces
tei unități au toate posibilitățile să 
desfășoare o cîi mai bogată activi
tate.

Și tot așa era și cu Progresul-Si- 
ghet colectiv care avea nu mai pu-

★
Inir-una din aceste zile de toam

nă, zeci și sute de iubitori ai spor
tului s-au 
a liceului 
ședință de 
ducătoare

S-au mai

întîlnit în frumoasa sală 
ucrainean. A fost prima 
alegere a organelor can
ale colectivului sportiv, 

desfășurat alegeri la alte

de membri, 
fusese cîrtd- 
cu multe e- 
raionale, cu 
cu o bază

nu și-au ter-
1 decemlBj 
reorganizai

de

întîmplat la liceul Filimon Sîrbu unde 
peste 30 de tineri au participat la • 
reușită gală de box.

ir
Activiștii din Sighet 

minat „examenele". La 
va începe acțiunea de
în colectivele sportive sătești. După 
faptele de pînă acum, putem acorda 
însă activiștilor sportivi din Sighed 
— nota 10. O merită pe deplin. Ei 
și toH cei care le vor urma exemplul.

DAN GÎRLEȘTEANU

VEȘTI DIN ȘASE REGIUNI
(Urmare din pag. l-a)

Din totalul de 15.718 membri înscriși, 
peste 6000 sînt din reședința de re
giune. Frumoase rezultate au fost 
realizate în raioanele Șiimleu (2903) 
și Salonta (2586), spre deosebire de 
raioanele Criș și Lunca Vașcău, unde 
numărul de membri ai U.C.F.S. este 
cu mult sub posibilități.

ADUNARI GENERALE DE
GERI LA TIMIȘOARA

ALE-

Și în regiunea Timișoara au înce
put alegerile în colectivele sportive.

Nu numai 
precizează 
Gross ci și în raioane ca Moldova 
nouă, Ciacova etc. Numărul total de 
membri ai U.C.F.S. pe regiune este 
de 16.000, 3275 în Timișoara, 2500 în 
orașul Arad și 900 în raionul Arad. 
Rezultate bune s-au obținut în r^^ 
nul Orșova. Păcat că nu se pțUfi 
spune același lucru despre raioanele 
Pecica și Caransebeș, unde înscrierea 
membrilor în U.C.F.S. nu decurge In
tr-un ritm suficient de viu.

în orașul Timișoara, ne 
corespondentul nostru AL

COMITETUL REGIONAL DE ORGA
NIZARE. LA LUCRU

REGULAMENTUL COLECTIVULUI—PRILEJ DE BUCURIE ȘL SPERANȚE
. i jariția regulamentului de or ganizare și funcționare a colectiv .-

lui sportiv a fost primită cu entuzias m de către sportivi. Ne-am convins
de acest lucru nu numai din discu țiUe purtate — în aceste zile — cu 
unii activiști sportivi sau din diferi iele relatări telefonice, ci și cu oca
zia cîtorva vizite făcute în colective le sportive, din Capitală. Un astfel
de popas printre sportivii de la ‘ ' ' '
convingerea că noul regulament 
mai entuziasm și bucurie, ci și

FIECARE UTEMIST — UN
INTENSA ACTIVITATE
TURISTICA

In dustria Bumbacului „B" ne-a întărit 
al
nu

SPORTIV.

„In întreprinde
rea noastră — ne 
spune tovarășa 
MARIA RUSU, se
cretara comitetului 
U.T.M. —■ peste
30 la sută sînrt ti
neri. Mulți dintre 
ei,, utemiști. Pînă 
acum, colectivul 
sportiv destul de 

reușea să cuprindă 
organizată nici ju- 

în evidența colectivului figurau ea 
membri mulți utemiști însă rareori 
ft întîlneam și pe... terenurile de 
sport. Aceasta era însă situația de 
pînă acum. In ultima vreme acțiunea 
d" reorganizare a început să se des
fășoare și în cadrul colectivului nos
tru sportiv. Irxțeilkigînd pe deplin 
sarcinile ce le-au fost trasate prin 
Hotărîrea din 2 iulie, utemiști! s-au 
înscris printre prjmii în U.C.F.S., 
angajîndu-se totodată să devină pur-

slab închegat, nu
Intr-o activitate 
mătate dintre aceștia. Este drept,

membri mulți utemiști însă rareori
I..‘.T.----- 1 și pe... terenurile de

colectivului sportiv a prilejuit nu nu- 
speranțe.
insignei G.M.A. In ceea ce 
comitetul U.T.M., noi am 
cu secretarii organizațiilor 
care au primit sarcini con 
•*-1  sprijinirea activității

me roase...
tatori ai 
privește 
discutat 
de bază, 
crete pentru 
sportive.

Este foarte 
ristică se 
colectivului sportiv. Cele cîteva ae- 
țiuni inițiate pînă acum ne vor fi de
sigur un real ajutor pentru extin
derea turismului pentru o activitate 
turistică bine organizată.

sirit convinsă, că aceleași sentimen
te le vor cunoaște și muncitorii mai 
vîrstnici care vor fi alături de noi, 
ne vor ajuta și bineînțeles... încu
raja. Rămine o sarcină pentru noi 
ca prin succesele obținute în între
cerile sportive, prin comportarea 
noastră pe terenul de sport ca și la 
locul de muncă să cinstim întotdea
una aceste culori”.

SECȚIA DE FOTBAL IȘI DES
CHIDE LARG PORȚILE

bine că activitatea tu- 
va desfășura în cadrul

VOM AVEA STEAG PROPRIU

vo-
COR-

M1NCU

„prevederea re
gulamentului, 
ne-a declarat 
leibairsta 
NELIA
— care arată că 
toate colectivele 
al căror număr 
de membri ce ac- 
I ivează în sec
țiile pe ramură de

sport depășește cifra de 100 au drep
tul să aibă steag propriu, ne-a um
plut inimile de bucurie. Va fi o 
mindri-e pentru fiecare sportiv să 
lupte pentru culorile steagului co
lectivului din oare face parte. Și,

Mecanicul ION 
CHIRITA, un tî- 
năr fotbalist, ne-a 
vorbit — bine în
țeles — 
secția din 
face parte: 
gulamentul colec
tivului a fost de 
sigur studiat de
fiecare membru al 

secției. Dar nu numai de noi. Nu
meroși muncitori dornici să practi-
— r-iu-t-i -j împiedicați să
___ _____  ____ ------ 1 organi-

I
despre 

care 
„Re

ce și ei fotbalul și împied 
facă acest lucru de cadrul 
zatoric restrîns *1  vechilor secții, 
ne-au 
celor 
Astfel 
arată 
echipe 
din jucători avansați, ci și din nu
meroși fotbaliști începători. In 
ceeași situație vor fi desigur și sec
țiile de sporturi individuale unde 
vor lua ființă noi grupe, în care va 
activa uu mare număr de muncitori.

și anunțat că se
25 de component' 
vom avea și noi 

în regulament — 
de fotbal formate

vor alătura 
ai secției.

— cuen se 
mai multe 

nu numai

n

Încă din primele zile după alegerea 
sa, comitetul de organizare a UCFS- 
Regiunea Stalin a început o activi» 
tate rodnică. Alegerea comitetelor de 
organizare raionale și orășenești a 
decurs în bune condițiuni, la fel ca șl 
instruirea activiștilor acestor comite
te. In tot acest timp comitetul re
gional a folosit cu succes deplasarea 
de brigăzi la nivelul raioanelor și 
orașelor, metodă care a dat rezul- 

atît de bune îneît s-a hotă- 
. t ca ea sa fie folosită și în etapa 

interlocutor a fost f reorganizam colectivelor sportive. In 
inginer ul A- ’’
LEXANDRU PR1- 
COP, antrenor 
voluntar cu o 
specializare ... 

multilaterală j, 
cu o activitate a- 
semănătoare. I 
cîteva din gîrtdu-

Apariția regulamentului, i-a stimulat 
nu numai pe sportivi ci și pe mem
brii consiliului colectivului care au 
și început să se gîndească la înfiin
țarea unor secții pe ramură de 
sport (gimnastică, basctiet, fcatid- 

bal etc.).

EFORTURI PENTRU O BAZA 
MATERIALA CORESPUNZĂTOARE ț taie

rile acestuia •

schimb au fost obținute rezultate 
destul de slabe în campania de în
scriere a membrilor în U.O.F.S. 
(abia 12.000 pe regiune pînă te 20 

j,-/noiembrie), fapt care a format obiec
tul unei atente analize în cadrul unei 
recente ședințe lărgite a comitetului 

’/regional de organizare a U.C.F.S.
I După cum ne comunică corespon- 

ne vom îndeplini/dentul nostru regional Al. Dincă, s-a 
o ba<ză sportivă decis cu ocazia acestei ședințe- 

partizarea membrilor comitetelor de 
organizare pe colective sportive, în 
scopul sprijinirii și accelerării înscrieri
lor și a pregătirii alegerilor; să se 
ceară sprijisuil presei locale; intensi
ficarea propagandei și agitației. De 
asemenea au fost

„Cred că acum 
o veche dorință: 
proprie situată în apropierea*  între
prinderii. Avem de asemenea nevoie 
de noi materiale și echipamente spor
tive care să satisfacă cerințele tu
turor celor care vor face sport. Și 
vor fi mai mulți ca înainte. Spun a- 
ceasta gîndindu-mă în special la an
grenarea muncitoarelor în practica-( asemenea au fost luate o serie de 
rea sportului, lucru care nu s-a prea-r alte măsuri, ca de pildă întocmirea 
făcut pînă acum, deși în întreprin- vunui plan de organizare a Spartachi- 
ctenea noastră muncește un mare nu-(antei de iarnă, ținerea unui curs eda- 
măr de femei care și-au manifestat f cattv cu sportivii fruntași în orașele 
dorința să practice gimnastica, hand- S biu, Sighișoara, Mediaș, Orașul 
balul, atletismul etc.". V Stalin, etc.

re



ȚICU Si Ail ON

Necesitatea unei mai bune 
cunoașteri a elementelor 

tinere
ți fost duminică pe Stadionul Republicii ? Dacă ați fost, vă felicit; 
dacă nu, aveți ce regreta. Și nu atît datorită jocului prestat de 
cele două echipe fruntașe — Progresul și Dinamo — și nici inte

resantei evoluții a scorului in meciul vedetă, ci excepționalului spectacol 
fotbalistic ai cărui protagoniști au fost toți cei 27 de tineri fotbaliști care 
au făcut parte din selecționatele seriei I și a ll-a a categoriei B.
Sînt convins că nici unu! dintre cei zece mii de temerari care au în
fruntat gerul de duminică nu a regretat că a venit mai devreme la 
stadion. Fazele de joc se succedau cu repeziciune de la o poartă la 
alta, trecerile de balon se făceau în viteză, combinațiile erau de-a dreptul 
entuziasmante și șuturile trase cu putere și precizie puneau la grea în
cercare portarii, care nu erau zgîrciți de fel cu plonjoanele spectaculoase. 
Și nu de puține ori spectatorii din tribune (mai ales cei din a doua, 
unde soarele își trimitea oarecum mai darnic razele-i călduțe) se ridicau 
în picioare, aclamind îndelung pe acești tineri, pe cît de înzestrați, pe 
atît de puțin cunoscuți.

I n astfel de condiții există un acord unanim in privința reușitei a- 
cestei interesante experiențe hotărite de biroul comisiei centrale de fot
bal, la propunerea colegiului central de antrenori. Ea a dus la cunoaște
rea unor fotbaliști despre care sîntem siguri că se va vorbi mult in vii
tor. Dintre aceștia, numele cîtorva se cere scris de pe acum cu majuscule: 
Filip (centru la Dinamo Bacău), Vasilescu (aripă stingă la Știinta lași) 
Nacu (stoper la Dinamo 6), Niculesc u (fundaș dreapta la Energia C. Turzii), 
Panait (stoper la Energia Hunedoara ), Asan (centru înaintaș la Energia 
peni) și Crișan (inter stingă la uzinele de tractoare Or. Stalin). Dar 
turor și antrenorilor lor li se cuvin cuvinte de laudă.

Succesul acestei experiențe impune continuarea ei și în domeniul 
tegoriei C și chiar al echipelor din regiuni. Și nu-i așa, tovarăși din 
misii de selecție, nu va mai fi atît de anevoios să aflăm alți jucători in 
locul acelora blazați sau ieșiți din formă deveniți senatori de drept 
lotul național ?

Dar cunoașterea elementelor tinere și înzestrate este o problemă la 
fel de actuală ca în fotbal și în alte jocuri sportive. In baschet, handbal, 
volei, nu s-ar putea urma experiența reușită duminică pe stadionul Repu
blicii ? Cu puțină strădanie și bunăvoință, problemele spinoase ale date
lor și fondurilor și-ar găsi rezolvare. In orice caz talentul dovedit de ti
nerii fotbaliști prezintă o pledoarie puternică și convingătoare.

Procedînd în felul acesta va dispare și penuria de elemente tinere și 
sîcîitoarea lamentare referitoare la așa zisul nivel scăzut al unor sporturi. 
Categoriile inferioare, tinerii din orașele și regiunile țării, bat puternic la 

consacrării. Să găsim mijloacele de a le da ajutor să-și ocupe locul 
Ia care le dă dreptul talentul lor real.

Sala alegem/nei/li//' e/r/eilâ/geagițw 
gîîn celecnwîiwfrir dpwtiti //wmefâA 
în W.C.jty.penfrwaputea fya/artela, 

adunarea generală de alegeri
T

Discuții despre un campionat 
reușit și mai ales, util

• Cine va cîștiga campions tui pe echipe categoria B ia scrimă ? 0 Răspunsul, lat: 
7—8 decembrie în București! • Clasamente generale după un an de întreceri
Printre competițiile de

ificate prete
scrimă cu 

cele mai justificate pretenții de exi
stență (întrucît servesc cel mai bine 
cauza răspîndirii în masă, a popu
larizării și a ridicării calitative a a- 
cestei discipline sportive) se numără 
și campionatul pe echipe-categorîa B. 
Inițiat în scopul promovării elemen
telor tinere și aț angrenării unor noi 
centre de scrimă în activitatea cotn- 
petițională oficială, campionatul ca
tegoriei B a cunoscut o grabnică as
cendență, oferind încă din primul an 
de existență trei noi rezervoare de 
cadre: Tg. Mureș, Ploești și Cărei, 
Din aceste orașe, primele două ajun
se deja în „A”, iar al treilea, Oarei, 
fiind pe cale să intre în „A” în acest 
an, au fost recrutate multe elemente 
talentate, dintre care Cecilia Neagu. 
Sorin Poenaru. Iuliu Perierii ș. a. 
au ajuns chiar în reprezentativele de 
juniori și de seniori ale țării.

In anul următor, numărul partici
pantelor la ,B“ a crescut simțitor, o- 
dată cu ele făc»ndu-și apariția un 
nou centru de scrimă: Orașul Stalin. 
Mai apoi, din Ploești, Oradea. Tg. 
Mureș, Cluj și București s-au angre
nat noi secții, iar pentru anul urmă
tor și-au înaintat înscrierea încă trei 
echipe, printre care cea din Craiova 
aduce un alt oraș în activitatea per
manentă, iar cea din Arad trezește 
vechea tradiție a scrimei din orașul 
de pe malul .Mureșului. De semnalat 
faptul că în ultimii ani. numărul par
ticipantelor a crescut din trei în trei: 
8—11—14! Acest lucru a determinat 
ca în ediția la al cărei sfîrșit ne gă
sim. echipele înscrise (11) să fie îm
părțite în două serii (după criterii 
geografice) ceea ce a scăzut simțitor 
și volumul cheltuielilor impuse de de
plasarea formațiilor. Acest principiu 
de repartizare este prevăzut și pentru 
anul care urmează, dar am propune 
în continuare (tot In spiritul „unor 

. judicioase economii)' să se renunțe la 
turneele finale, Inter-serii, pentru sta 
bilirea clasamentului general de la 
locul doi în jos. Socotim că este ne
cesar numai uri meci între cîștigâtoa- 

. rele seriilor pentru desemnarea echi
pei care promovează în categoria A.

Spectaculozitatea scrimei atrage ne
contenit iot mai muifi tineri. Ră- 
mîne numai să știm să angrenăm a- 
cești tineri pasionați înir-o activitate 
organizată și permanentă. Campio
natul pe echipe categoria B ne con

duce spre această importantă 
realizare

Și fiindcă 
puneri” și 
lamentelor 
„A* cît și pentru „B‘ 
meciul nuî

In plină reorganizare a activității sportive la fabrica „Mistrețul"

timpurie din sala de școală de planșee 
sau azvîrlirea tineretului direct îa 
dispute de mare intensitate, ratează!, 
ascensiunea normală a unui tînăr, ii 
limitează posibilitățile, transformin- 
du-1 de cele mai multe ori din scrimei! 
în... ciomăgaș. Tocmai de aceea, 
campionatul categoriei B formează o 
trăsură de unire între școală și între
cerile de mare anvergură, în care 
timp ne obișnuim cu victoriile, dar și 
cu înfrîngerile și, mai cu seamă, ca 
lupta pe planșe, care rămîne muW 
diferită față de lecțiile de sală".

Necesitatea campionatului pe echF 
pe categoria „B" nu este contestată 
de nici un specialist. Mai ales nourii 
cînd ediția care se încheie a prilejuit 
un progres evident, o luptă palpitan
tă în care scorurile de 8—8 și 9—7 
au abundat la tot pasul și un final 
care nu poate fi întrezărit. Conform 
regulamentului, ’a 7 și 8 decembrie, 
la București se întîlnesc patru echi-! 
pe (una prima dată în „B“ : Progreă 
sul F. B. II și trei formații cu veă 
chi state de serviciu: Voința Carei^ 
Flamura roșie Timișoara și Voința 
Buc.) pentru a-și disputa în final tin 
loc în categoria „A" ediția 1958. A4 
ceste echipe sînt primele clasate îri 
— —51----- ic clasamente generale t

Voința Lemn Mo
bilă Buc. 80 p„ 2. Progresul F.B. II 
62 p.. 3. Energia Buc. 61 p., 4. Vo
ința Or. Stalin 53 p„ 5. T. D. Buc. 
53 p„ 6. FI. roșie Sibiu 48 p.; SERIA 
a Il-a: I. Voința Cărei 63 p.,2. FI. 
roșie Timișoara 54 p., 3. Progresut 
Oradea II 46 p., 4. Energia Tg. Mu
reș 42 p_, 5. Știința Cluj 35 p.

In timp ce echipele de mai sus, 
cu formațiile lor complete Ia floretă 
bărbați, floretă fete și sabie (în 1958 
este prevăzută pentru prima oară șt 
spada în categoria B), vor asalta ca
tegoria „A” și vor desemna ordinea 
primelor patru clasate în ,.B”, la Tg. 
Mureș, Energia București, Voința Or. 
Stalin, Progresul Oradea și Energia 
Tg. Mureș vor lupta pentru locurile 
5—8, iar Ia Cluj, T. D. București, FI. 
roșie Sibiu și Știința Cluj își vot 
disputa locurile 9—11. Vom avea deci 
de-a face cu o încheiere interesantă 
la o competiție reușită și, mai cti

următoarele 
SERIA I :

Perspective mari pentru un colectiv sportiv mic

sîntem la capitolul „pro- 
înaintea definitivării regu- 
am opinat — atît pentru 

„3* — să se elimine 
(8—8), sfabilindu-se, 

conform regulamentului internațional, 
un învingător și în acesta situație de 
egalitate de victorii pe baza tușave 
rajuhii (tușe primite, date etc). Am 
obișnui în felul acesta pe trăgătorii 
noștri, încă din perioada de formare 
(ne referim la categoria „B") să 
lupte nu numai pentru fiecare victo
rie, ci și pentru fiecare tușe.

Revenind Ia argumentarea subiec
tului „SÎNTEM PENTRU MENȚINE
REA CATEGORIEI B LA SCRIMA*, 
folosim cuvrntul antrenorului Râul 
Dristoreanu, inițiatorul activității de 
scrimă la 'Tîriărul DîhamoviSt”: “.La

spre deosebire, de majoritatea seamă, de deosebită utilitate și pers-î 
disciplinelor sporthe, progresul call- cecftvă.
tativ al trăgătorilor este de ordinal 
anilor. Orice grăbire, orice scoatere RENATO ILIESCU i

Un reportaj despre fabrica de me
zeluri „Mistrețul" în paginile „Spor
tului popular"? S-ar părea că a o 
greșeală de... adresă. Și totuși, în 
ciuda tuturor aparențelor, nu e la 
mijloc nici o confuzie. Reportajul de 
față a fost scris, dat la cules și 
paginat pentru ziarul nostru. In de
finitiv, sport se face și la „Mistre
țul" (mai bine sau mai rău, după 
cum vom vedea îndată), iar o vizită 
printre sportivii acestei întreprinderi 
(ale cărei produse sînt foarte... gus
tate de către mulți dintre cititorii noș
tri) ni s-a părut oportună, mai ales 
acum, în plină reorganizare a colec
tivului sportiv.

ATMOSFERA 106% SPORTIVA

De la bun început, o precizare; ve 
nind la fabrica „Mistrețul* nu ne-am 
așteptat nicidecum să întîlnim un co
lectiv sportiv cu sute de membri, cu 
un mare număr de secții pe ramură 

Doritoarele de a face sport dintre muncitoarele de la Mis
trețul au de ales în tre fotbal și... haltere 1

— Am încercat cu c&leDalte, dar sînt prea grelei...
(Desen de MATTYj

de sport, cu multe baze sportive. Dim
potrivă. Știam că avem de-a face cu 
o fabrică mică, cu puțini salariați, 
cu un colectiv sportiv modest, ca am 
ploare și ca pretenții. De aceea, pri 
mele impresii au fost dintre cele mai 
favorabile. In fabrică există un cli
mat din cele mai propice dezvoltării 
unei intense activități sportive. Di 
rectorul tehnic, tov. Szigeti Francisc, 
este nu numai un mare amator de 
sport (a jucat pe vremuri fotbal la 
Ferencvaros), dar și membru în co
mitetul de organizare a U.G.F.S.-oraș 
București. Președintele comitetului de 
întreprindere, tov. C. Sima, secreta
rul organizației de partid, tov. Andrei 
Sandor, și directorul administrativ, 
tov. Ion Glovac, manifestă aceleași 
bune sentimente față de activitatea 
sportivă. Nu-i deci de mirare că a 
tunci cînd colectivul a venit cu pro 
punerea amenajării unei săli de an
trenament pentru halterofili (haltere
le bucurîndu-se de multă popularitate 

Ia „Mistrețul* unde lucrează, printre 
alții, frații Iiie șj Gheorghe Ienciu), 
s-a găsit fără mari dificultăți spa
țiul necesar, într-un fost depozit, care 
stătea nefolosit. Nu mai vorbim de 
echipa de fotbal care, deși clasată 
pe locul 13 din... 14 formații parti
cipante în seria I-a, categoria a Il-a, 
a campionatului orășenesc, se bucură 
totuși de un sprijin și o... indulgență 
deplini.
LIPSIRI ACTUALE SI REALIZARE- 

VIITOARE
Am întîlnit însă la „Mistrețul* o 

situație care ni s-a părut ce! puțin 
paradoxală; într-o fabrică în care ma
joritatea salariaților sînt femei, sin
gurele sporturi practicate sînt.. fot
balul și halterele I Cît despre o ac
tivitate sportivă de masă nu se poate 
vorbi, în afara participării sporadice 
la unele competiții populare. Se poa
te spune deci că, pînă acum, colecti
vul sportiv de la .Mistrețul* nu și-a 
îndeplinit decît în mică măsură înda
toririle.

Interesant este însă faptul că, în 
ultima vreme, consiliu) colectivului 
pare decis să îndrepte munca spor
tivă pe un alt făgaș. Primele simpto- 
me; peste 90 la suta din numărul to
tal al salariaților au devenit membri 
ai U.C.F.S. au început pregătirile 
pentru Spartachiada de iarnă și este 
în curs de amenajare un chtb în care 
se vor instala mese de șah și o masă 
de tenis. Multe speranțe sînt legate 
de „tratativele* care au loc actual
mente între colectivul de aci și cel 
al întreprinderii „Abatorul*, pentru 
amenajarea în comun a unei baze 
sportive pe un teren viran din car
tierul PiscuIui-CărămidarL Se fac de 
asemenea eforturi pentru a se ex
tinde preocuparea pentru turism.

Firește, sînt inițiative lăudabile. 
Sîntem convinși că adunarea gene
rală de alegeri va constitui pentru 
acest colectiv un prilej de a le spori 
și de a le grăbi punerea în prac
tică. Și este bine ca atunci cînd vor 
elabora pfoiectele de viitor, activiștii 
sportivi de Ia „Mistrețul* să nu piar
dă din vedere „problema nr. 1* a 
colectivului lor: îmbunătățirea acti
vității sportive feminine.

A. G.

I Uzină și școală
t In zilele noastre, între uzină ș'

copil (nu e o greșeală de tipar.
căci chiar așa am scris: intre uzi-
na și copil) s-au creat raporturi 
directe, intime, oricît de curioasă 
și de nepotrivită vi s.ar părea a- 
ceastă apropiere. Copiii cresc în 
creșele și căminele uzinei, învață 
in orele de practică profesională 
meserie Ia strungurile uzinei, se 
edunâ de Amrl Nou in jurul Po
mului de Iarnă din uzină. Interfe
rența este clară. Robotind cu hăr
nicie Ia mașinile lor, rezolvînd 
complicate procese de producție, 
raționînd, inovînd, economisind 
timp și materie primă, oamenii de 
azi se g'ndesc, paralel și intens, 
la oamenii de miine. De astă dată 
însă, verbul a gîn- 
di iese
sa 
materi alizează, 
venind, printr.o ciudată metamor
foză, rind pe rind, verbul a ajuta, 
a sprijini, a colabora...

Sînt multe 'domenii în care pro
fesorul de la catedră simte alături 
umărul muncitorului din uzină. De 
ce nu l-ar simți și in sport? De ce 
n.am avea stadioanele pline de 
larma voioasă a elevilor? De ce să 
nu îndrumăm antrenorii spre zecile 
de mii de elevi de toate virstele 
care otita așteaptă: să inunde cu 
tinerețea lor nezăgăzuită stadioa
nele! De ce să nu luptăm cu toții, 
pentru a-i învăța pe elevi, de la 
copilul zburdalnic, care descifrea
ză primele semne din abecedar, la 
adolescentul din ultima clasă de 
liceu, obiceiul vieții de stadion, cu 
marile și trainicile ei bucurii? De 
ce? De ce? De ce? Uite-așa: pentru 
că (să ne fie iertat) președinții co
lectivelor noastre sportive nu văd 
mai departe de poarta întreprinde, 
ni! Unii vor protesta, alții vor in
voca motive, dar cei mai mulți 
vor recunoaște: e adevărat! Să 
vorbim sincer, deschis: cîți dintre 
activiștii sportivi (da-da, acei ac. 
liniști sportivi pe care.i lăudăm, 
fiindcă merită, pentru inițiativele 

or, pentru munca lor) s.au gindit 
ă ajut ■ colectivele sportive șco

lare. Puțini! Și chiar dacă au 
jăcut.o, scopul n-a fost chiar afit 
de dezinteresat: cutare elev „dln- 
tr-a X-a" joacă bine baschet, cuta
re elev „dintr-a IX.a“ ar putea fi 
bun pentru echipa de fotbal, cuta, 
re elev ,,dintr-a VIII-a“ ar putea 
fi legitimat pentru secția de atle
tism.

Iii bine, sportul școlar, parte in. 
tegrantă In ansamblul mișcării 
noastre sportive, nu de așa ceva
are nevoie. Are nevoie de o spri
jinire activă, deliberată. Colecti
vele sportive din întreprinderi au 
baze sportive, cele mai multe mo. 
derne, bine utilate. Să le punem 

la dispoziția copi.
din sfera J NJ C Țf XX NT /f P I itorl Colectivele 

obișnuită, se L Irl IV zi IX L spOrțiue intre
de- ------ prinderi au mat?-
riale sportive, unele chiar din bel
șug. Să Ie împrumut ărn copiilor! 
Colectivele sportive din întreprin. 
deri au antrenori cu experiență, 
cu ,,ochi“ deprinși să ghicească 
talentul Mr-o săritură, într.im fu- 
leu, într-o aruncare la coș. Sg le 
cerem să vină in mijlocul copiilorl 
Colectivele sportive au experiență, 
maturitate. Și ele pot fi împrumu
tate copiilor!

Noi n.avem nevoie de „sprijiniri'' 
înguste, limitate. Cerem colective
lor sportive din întreprinderi și in 
stituții, din fabrici și uzine, să.șl 
îndrepte privirile spre școli. Nn ne 
vom supăra, firește, dacă vom ti
fla cindva în echipele diverselor 
colective elevi de școală. Nu ne 
vom supăra, dacă grija se va do
vedi egală pentru virfuri, ca și 
pentru marea masă.

Sportul nostru este în plină re
organizare. Se fac înscrieri, se țin 
alegeri, se întocmesc planuri de 
perspectivă. Dacă ne permiteți, 
vom face o propunere valabilă 
pentru toate colectivele sportive 
sindicale din toată țara: înscrie, 
ți-vă în plan sprijinirea colecti
velor sportive școlare! M. G.



VOLEI LEGAT LA OCHI... Handbalul de sală are viitorul asigurai
Nu ește nicidecum vorba de un 

toon sport, care-ar putea primejdui 
faima proaspăt născutului „Fulger“ 
sau „Ringbal", cum i s-a spus la în
ceput... E doar o rcîlecție (și din pă
cate de loc măgulitoare) pe care ne-o 
prilejuiește aproape fiecare meci de 
volei din cadrul campionatelor primei 
noastre categorii, iar recent în spe
cial jocurile mase dine Dinamo — 
C.C.A. si Energia Tr. III — Flamura 
roșie M.l.B.C. Și chiar jucători de 
primă mînă, cum sînt de pildă, 
Derszi, Teodorescu (Dinamo), Cor- 
leanu și Claici (C.C.A.).

Mai toate echipele și majoritatea 
Jucătorilor manifestă într-adevăr o te- 
xibilă predilecție pentru jocul în for
jă sau, invers, desconsideră încă în 
tmod grav avantajele atacului variat. 
Exemple? Există cu duiumul, în fie
care echipă și la fiecare partidă. Vi 
i3e veți alege desigur cu ușurință sin- 
Jguri... Căci sînt nenumărate situațiile 
Ijn care poți jura, judecind după fe
lul cum a fost lovită mingea și după 

dlraectoria ei, că jucătorul respectiv... a 
Închis ochii — cum se zice — și a 
•tras. Cînd de foarte multe ori cu ochii 
®>ine deschiși și privind în terenul ce
leilalte echipe, ai putea aprecia lesne 

«eficacitatea superioară a unei mingi

liftate, puse ușor lingă blocajul ad
vers... Iar la blocaj, de asemenea. Ju
cători sar deseori fără a se orienta, 
nici după punctul pe fileu în care se 
petrece faza, nici după poziția lor și 
nici după unghiul acțiunii întreprinse 
de adversar.

Și într-un caz și într-attui, ca și în 
multe momente ale jocului din linia 
de fund, de apărare și de inițierea o- 
fensivei, cauza principală pare să o 
constituie insuficienta atenție acorda
tă de echipe în pregătirea lor dezvol
tării gîndirii tactice. Aceasta, în ciu
da faptului incontestabil că, și în vo
lei, o bună gîndire tactică poate ge
nera înainte de toate un joc mai eco
nomic, evitînd risipa (adesea inutilă) 
de energie ce caracterizează sumede
nie din întîlnirile de la noi.

Și nu-i păcat? Amintiți-vă de pil
dă jocul voleibaliștilor cehoslovaci. 
Sau, ceva mai aproape, urmăriți mă
car acțiunile acelora dintre propriii 
noștri voleibaliști fruntași care nu 
joacă îndeobște... cu ochii închiși: Ro
man, Rusescu, Plocon, Ponova... Și 
ne veți da dreptate. Iar dacă ne vor 
da dreptate și jucătorii vizați de noi, 
atunci va fi perfect.

— c. f. —

; Apostol (Dinamo) a tras puternic, tar Roman și MOroi (CC.A.) au blo- 
eei... ușor. Și cit loc era în jurul blocajului executai de voleibaliștii

> de la C.C.A...
i (Foto : CONSTANTIN FAUR)

In mod normal, astăzi, cînd nu s-au 
scurs nici 48 de ore de la terminarea 
ultimului joc din cadrul Cupei Ora
șelor la handbed de sală, ar trebui 
să oferim cititorilor o serie de con
siderații, mai mult tehnice, pe mar
ginea acestor meciuri. Ne și pregăti
sem în acest sens. încă de la pri
mele partide am făcut notații privind 
valoarea echipelor, a jucătorilor, a 
posibilităților lor de dezvoltare.

Dar cu cît competiția se apropia 
de sflrșit, aceste considerații ne apă
reau din ce în ce mai puțin folosi
toare. In primul rînd pentru că nu
mărul celor evidertțiați crescuse foarte 
mult și apoi pentru că — tocmai din 
această cauză — devenise mult mat 
util să scoatem în evidență un alt 
fapl. Acela al interesului de care se 
bucură în momentul de față handba
lul de sală, sport care reușește să 
cuprindă mase tot mai largi de 
tineri, în special de elevi.

Se poate spune că recent încheiatele 
jocuri din cadrul Cucei Orașelor au 
fost o adevărată sărbătoare a tinere
tului școlar din diferite centre ale 
țării. Bine pregătiți din punct de 
vedere tehnic (mai puțin tactic) ele
vii și elevele care au participat la 
această competiție au surprins, prin 
aceasta, pe toți cei prezenți. Cunos- 
clnd stadiul actual de dezvoltare al 
handbalului, ni se părea firesc — 
spre exemplu — ca echipele orașelor 
Sibiu, Timișoara, București, Sighișoa
ra (centre în care handbalul are o 
veche tradiție) să se prezinte cu 
șanse mari de a ocupa primele lo
curi. Spre surprinderea tuturor însă, 
echipele unor orașe ca Rm. Vîlcea, 
Odorhei, Ploești au răsturnat toate 
previziunile și, practicînd un hand
bal de sală din ce în ce mai bun. au 
pus de multe ori în dificultate for
mații care se anunțau mai tari

Situația aceasta a produs la în
ceput nedumeriri. Numai la început. 
Apoi cu toții neam convins că hand- 
cald de sală a cucerit mase largi 
de elevi și eleve, care — așa cum 
ne-au mărturisit mulți profesori de 
educație fleică — U practică eu 
pasiune.

Este un fafd demn de a fi 
niat și după părerea noastră
este și primul merit al Cupei Ora
șelor. Organizatorii se pot felicita 
pentru ideea inițierii unei asemenea

multi

subli- 
acesta

CEVA DESPRE POPULARITATEA REUNIUNILOR DE LUPTE...
o disciplină 
să luăm în 
unei anchete 
bucureștean

Este sportul luptelor 
(populară ? Dacă ar fi 
•.considerație rezultatele 
'Jăoută de 
■sau să ne 
datorilor 
(lupte din 
inu poate , 
Itasd de îmbulzeala (tui este deloc o 
(figură de stil) care se produce la 
Hintrarea în sălile din Reșița, Satu 
hMare, Baia Mare, Lugoj, Galați și 
urfte orașe provinciale, putem spune 
tcă sportul luptelor se bucură totuși 
ale aprecierea maselor, fără a avea 
pretenția să concureze alte sporturi 
m boxul, atletismul etc. — La Satu 
Mare (de ex.) au asistat la reuniu
nea de duminică circa 2.000 spec
tatori.

Din 
trage 
tă în 
mai puține reuniuni de lupte, dată 
fiind în primul rînd concurența pe 
bare trebuie să o suporte din partea 
aporturilor cu mai mare priză in 
tîndul spectatorilor, țn continuare la 
fsceastă concluzie, socotim că ar fi 
titil ca reuniunile pe care urmează 
aă le organizeze echipele bucurește- 
ne în cadrul campionatului pe echipe, 
aă fie programate în orașe de pro
vincie, în special din Moldova unde 
te impune o largă popularizare a a- 
cestui sport, bineînțeles după ce vor 
fi create condițiile minime de des
fășurare ale unui concurs de acest 
gen. Firește că o serie de manifesta
ții de lupte, mai ales finale de cam
pionat individual, ca și întreoeri in
ternaționale pot fi organizate, în 
continuare, la București cu condiția 

■ i

un confrate 
ghidăm după numărul spec- 
prezenți la reuniunile de 
Capitală, atunci răspunsul 

fi afirmativ. Ținînd seamă

cele de nud sus s-ar putea 
o concluzie sumară și anume 
Capitală ar trebui organizate

SPORTUL POPULAR
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ca echipele bucurește- 
de acord cu sugestia 
organiza meciurile lor

ca acestea să fie mult mai bine 
popularizate.

S-ar putea 
ne să nu fie 
noastră de a
în provincie, dar atunci ar trebui ca 
acestea să-și înțeleagă cu adevărat 
sarcinile care le revin in calitate de 
gazde. Pentru că nu este suficient 
să pui la dispoziția concurențelor con
diții bune de întrecere, ci tot atît 
de importantă este popularizarea re
uniunii respective. In fond, nu poate 
fi nimănui indiferent faptul că cele 
mai multe reuniuni se desfășoară 
in anonimat, cum s-a întîmplat du
minică ia București, cînd în sala 
C.C.A. se oficiu circa 100 spectatori.

La urma urmelor, campionatul 
este organizat nu numai pentru a fi 
desemnat un învingător, ci pentru a

atrage noi mase de practicanți, a 
oontribui la progresul sportului res
pect fc etc. Or, desfășurindu-se „în 
familie' campionatul nu-și atinge 
unul din țelurile sale principale.

Cunosclnd cu mult timp înainte 
programul, colectivele organizatoa
re pot întreprinde o muncă serioasă 
de popularizare (tipărind afișe pe 
care să le răspîndească prin între
prinderi. în tramvaie etc.) așa cum 
se obișnuiește la marile întreoeri și 
în oricare alt sport, și nu cum pro
cedează de obicei echipele bucu- 
reștene. (Duminică, de pildă, la in
trarea sălii C.C.A. era un afiș mi
nuscul, scris de mînă, care a trecut 
neobservat).

Acestea sînt datele problemei; dis
cuția rămine deschisă.

i. ș.

Finala „Cupei Orașelor" disputată intre echipele feminine Tg. Mureș și 
Orașul Stalin a scos în evidență exceiema pregătire a jucătoarelor mu- 

plonjon, execu-reșenoe. In. fotografie Valeria Covrig trage la poartă din 
tind foar.'e bine acest procedeu tehnic 

(Foto: I

competiții. Acum ei au însă fi obli
gații, printre care cea mai importan
tă este aceea de a continua să sti
muleze activitatea eompetițională a 
juniorilor in handbalul de sală.

UUimele rlnduri ale acestui mate
rial le-am rezervat echipelor ciști- 
gătoare care merită cu prisosință

MIHAICA)

evidentă. Echipascoaterea far în
masculină a orașului București (an
trenor pro<. Eugen Trofin) și cea fe
minină a ---- .... ■ •
nor prof. 
zentat ca 
concepție 
celor doi

orașului Tg. Mureș (antre- 
A. Kaanenitzky) s-au pre- 
două echipe mature, cu o 
de joc. Toate felicitările 
inimoși antrenori!

începe finala celui de al X-lea 
campionat de șah al R.P.R. - 

k Astăzi tragerea la sorți k Mîine prima rundă ®
• ...Și totuși finala campionatului 

de șah *1 țării va întruni 23 de par
ticipant!. Biroul comisiei centrale de 
șah a luat în discuție (în ședința sa 
de sîmbătă) memoriul prezentat de 
Bela Soos. Apreciind tonul profund 
autocritic al cererii și angajamentul 
lui Soos de a curma pentru totdeau
na cu abaterile (atît de dese) de la 
disciplină, biroul comisiei a hetărît 
să modifice sancțiunea dictată împo
triva lui Bela Soos, înlocuind sus
pendarea printr-un ultim avertisment 
și acordîndu-i drept de joc în finală. 
Rămîne, firește, ca Bela Soos să do
vedească prin atitudinea sa viitoare că 
angajamentele atît de solemne n-att 
fost luate numai... pe hîrtie, ci că 
reprezintă punctul de cotitură în con
duita sa.

Sperăm de asemenea, că în puținele 
ore care au mai rămas pînă la trage
rea la sorți, configurația 
va mai suferi nici q... 
sau patru, cîte au fost 
deajuns...

• Campionatul care 
fazi este al 10-lea în istoria șahului 
din Republica Populară Romînă. Cine 
au fost cîștigătorii celor nouă ediții pre
cedente ? lată-i:

1948 — Tome 
Erdely; 1950 — 
G. Alexandrescu
— V. Cociltea; 
1954 — Dr. o. Troianescu . 1955 — I. 
Bălănel; 1956 — Dr. O. Troianescu.

• Intre 1940 și 1947 campionatul 
de șah al Romîniei s-a disputat 
doar de trei ori, dînd următorii câști
gători: 1943 — P. Selmeanti; 1916
— Dr. O. Troianescu; 1947 — T. I- 
chim. Astfel, „recordul" victoriilor în

cele 12 turnee le dețin Troianescu și 
Bălanei care au cîștigat nu mai pu
țin de șase ediții, fiecare de cîte trei 
ori. Cu excepția lor nici un alt șa- 
hist nu a reușit să devină de maihist nu a reușit să devină 
multe ori campion al țării.

• La fiecare ediție a campionatului 
întrecerea a fost extrem de disputată 
și nu odată (ci mai exact de c’nci ori) 
itirneul s-a arătat insuficient de... 
lung pentru a desemna pe cel mai pu
ternic. După ultima rundă doi sau 

găseau la egali-

finalei nu 
modificare. Trei 
pînă acunt, sînt

se deschide as-

Popa: U-49 — St. 
I. Bălanei; 1951 — 
și T. Flondor: 1952 

1953 I. Bălanei;

RIN6BALFUL6ER
Am asistat în urmă cm cîtva timp 

la demonstrația unui nou sport: 
RINGBAL, varianta FULGER, după 
titulatura ce i-a dat-o inventatorul 
său. Eugen Forica.

Datorită cerințelor materiale puțin 
costisitoare, ringbalul ar putea ca în 
scurt trop să devină baza de plecare 
pentru aite sporturi mai complicate.

Terenul se prezintă aidoma unuia 
de volei, bineînțeles fără cei doi stîlpi 
și fără plasă: 9 X ra-. împărțit 
printr-o linie de mijloc și o linie de 
atac în patru „sferturi". La capete, 
două porți înalte de 2,20 m. și lungi 
de 4 m. — sînt toate accesoriile te
renului. Jucători: un portar, doi fun
dași și doi atacanți de fiecare echipă. 
Ca la orice joc în care există poartă 
și aci echipa care marchează cele 
mai multe goluri iese învingătoare.

Dar regulile sînt ceva mai deose
bite. De pildă, cei doi atacanți n-au 
voie să tragă la poarta adversă de. 
fiii dia bâtele liniei proprii de *-

tac, fiecare din „sfertul" său de te
ren. Dacă trece dincolo, arbitrul dic
tează o lovitură de pedeapsă simplă, 
adică echipa în apărare are dreptul 
să facă „zid", pentru că mai există 
și lovitura de pedeapsă gravă, fără 
„zid". Ceea ce este caracteristic a-

8 ‘'"‘.a

• eoKCAS
• fm/DAȘ 
O trstxfrr

cestui sport, e faptul că fundașii ac
ționează de regulă înaintea proprii
lor lor atacanți; ei au voie să trea
că dincolo de linia de atac (jumăta
tea terenului) pentru a culege bato 
nul din terenul adversarului și pen
ial gJ servi atacanțilpr, singurii

care au dreptul să tragă la poartă. 
Jocul decurge într-o viteză infer

nală. Pentru că e foarte obositor, pe 
foaia de arbitraj sînt trecuți cîte 10 
sportivi de fiecare echipă (în vederea 
înlocuirilor), iar pentru cursivitatea 
jocului se folosesc 2 mingi : atunci 
cînd una iese din teren, pentru a nu 
se pierde timp, se folosește imediat 
oealaltă. Un meci constă din patru 
ture a cîte 15 minute, ou o paiiză de 
2 minute între ele.

Cam acestea se pot spune despre 
ringbal-fulger. Dar dece i se spune 
și „ringbal" ? Prima variantă a jo
cului avea ca loc de desfășurare un 
ring dreptunghiular, podit, cu porți 
la fiecare capăt. „Fulger" este vari
anta mai nouă.

Să notăm și echipele care au jucat 
pentru prima dată acest nou sport; 
poate că peste ani, vor folosi vre
unui statistician sau istoriograf al 
activității sportive:

ROȘII : Bessermeny — Bogdan, Da
vid — Venczel, Nagy.

ALBII : Oprea — FNip, PîrlOagă — 
Albii, Csiszar.

Rezultat: 12—6 pentru roșii,

terme. După ultima 
mai mulți jucători se 
late de puncte.

In 1949 Erdely a devenit campion, 
învingîndu-1 în meci de baraj pe St. 
Szabo. In 1951, G. Alexandrescu și T. 
Flondor, aflați la egalitate și după 
cele patru partide suplimentare, au fost 
„unși” amîndoi drept campioni ai 
țării. Nici anul- următor finala nu s-a 
încheiat odată cu. ultima rundă: Cio- 
cîitea și Troianescu au acumulat ace- 
lași număr de puncte, primul reușind 
să câștige apoi cu 21/,—*/., si să și ad- 
judece titlul. In 1953 .trei jucători iau 
parte la un meci turneu de baraj (Bă
lanei, Voiculescu și Troianescu), si
tuația care se repetă și în 1955, cînd 
însă prin retragerea lui Gunsberger 
meciul de baraj este susținut între Bă
lanei și Ciocîltea. Și anul trecut era 
cît p-aci să asistăm la o. dispută sh7 
plimentară între Troianescu si Mititelu.

Acum însă, lă a X-a ediție a cam
pionatului R.P.R, este puțin probabil 
ca situația să se repete. Motivul: 
turneul numără cu patru runde măi 
mult decît în mod obișnuit și credem 
că 2.3 de runde sînt suficiente pentru 
a desemna pe cel mai bine pregătit, 
pe cel mai rezistent, pe c•-! mai în 
formă, într-un cuvînt pe primul jucă
tor al țării, pe campion.

• Din cei 23 de concurenți care în
cep întrecerea, 19 Ați mai jurat Îrî fi
nalele .campionatului.. Patru. însă., sînt 
debuțanți: Pușcașii.. Stan.ciu. .Pavlov 
și Bozdoghină. Debuțanți în finală 
dar jucători Cu stagii destul de vechi 
în activitatea șahistă. Toți patru s au 
consacrat încă din anii junioratului, 
afirmîndtt-șe ca autentice talente. Par
ticiparea for va aduce fără îndoială 
un suflu de tinerețe și va da un plus 
de, interes, finalei, fiind foirle posibil 
să-i vedem pe cei patru ’debuțanți, 
concurîrid la locurile fruntașe. \

• Si în sfîrșit o ultimă remarcă: în 
rîridul participanților se- -iflă și cinci 
campioni ai țării: Troianescu, Bălă- 
nel. Ciocîltea, Alexandrescu și Sei- 
meanu, care vor fi dornici să reedi
teze performanțele din trecut. Adău
gind acestora pleiada de valoroși șa
hiști care se aliniază'la start, precum- 
și amănuntul că nici unul din jucă
torii noștri de frunte nu lipsește, pu
tem afirma că în acest an vom asis-' 
ta la cea mai aprigă și mai încor
dată luptă șahistă din întreaga istcF 
rie a campionatelor țării.

VALERIU CH1OSE
• Ședința tehnică cu jucătorii are 

loc astăzi la ora 19 în clădirea 
U.C.F.S., et. VII. Mîine, prima rundă 
în amfiteatrul Institutului de Petrol și 
Gaze din Capitală.



echipă 
frunte.

locul de onoare pentru echipa 
Ploești. Meritat fiindcă ea a ju-, 
bine în ultima parte a jumătății 
campionat, cînd nu numai inimo- 

ei susținători (inimoși cum nu

calitate, cu 
spectaculară, 
tinerii jucă- 
tinerii jucă-

IN

la bătaie

prin omo- 
fizice ale 
au oferit 
este fru-

Peste cit e v a momente mingea aruncată de coechipierul jucătorului 
de Ia bătaie vă zbura Și poate va poposi peste linia de fund de la 65 m.

Fază de la un meci de oină des fășurat pe stadionul Tineretului. In 
nd, jucătorii echipei de '

i acum, comentări le
ergia Ploești și-a adus aminte de campionatul 
din 1955 k S-au „trezit" înaintările ?

ma parte a campionatului de 
1 s-a terminat — în ciuda pro- 
nilor unei toamne ce părea că 

relungește — într-un decor 100% 
arnă. Gerul și zăpada au ținut 
anie celor 10 echipe de categoria 
re au ajuns duminică la juma- 

drumului spre titlul de cam- 
ă sau ... spre categoria B. Ur

lă acum comeniariile. Deocamdată 
a mici constatări oferite de a- 
ă linie de unire dintre tur și re
de acest coșmar pentru unele e-

campionatul de baschet

Dinamo București 
întrecut Energia București 
schiderea programului b3schetba- 

d'esfășurat aseară în sala Di-
o a fost asigurată rie echipele 
nine Progresul M I C. București 
rogresul F.B. București, ale că- 
jucătoare au depus toate efortu- 
pentru realizarea unui spectacol 
it. Intenția nu a fost însă întot- 
na îndeplinită, deoarece s-au
t multe greșeli de tehnică indi- 
ală (în special pase greșite), iar 
e altă parte Progresul M.I.C. a 

în permanență un avantaj de 
te care a scutit-o de emoții, 
resul M.I.C. a obținut victoria 
corul de 47—33 (19—10), dove- 

1 o mai bună precizie în aruncări 
folosind avantajul de înălțime, 
r continuare, echipa masculină 
omotiva P.T.T. a învins destul de 
od pe Progresul M.I.C. cu scorul 
77—61 (39—25). Petetiștii, avînd 
Cristian Popescu, Costescu și Că- 

u in excelentă formă, au 
să potolească acțiunile avîti- 

, dar insuficient de chibzuite ale 
ipierilor de la Progresul M.I.C. 
știa aii intrat hotărîți să câștige 
iul, au atacat cu mult elan, dar 
au realizat echilibrul necesar în- 
atae și apărare. In plus, și-au 

at prea mult jocul pe Nosievici, 
e deși a înscris 23 de puncte, nu 
utut „ține" întreaga echipă. S-au 
arcat Barau și Ionescu.
itiimul meci dintre cele jucate ieri 

Dinamo, a opus campionilor națio- 
i echipa Energia, care s-a prezen- 
foarte bine și conducea în min. 

u 20—8 ! și cu 37—34 la pauză, 
almente (după ce egalează, 55— 

în min. 33), Dinamo cucerește 
toria cu 68—66.
rbitrii L. Vasilescu și M. Bercuși 
condus acest meci cu greșeli.

chipe și prilej de bucurie pentru al
tele : clasamentul.
• ENERGIA PLOEȘTI a sprintat 

scurt și s-a instalat în fruntea pluto
nului. Meritat este după părerea noa
stră 
din 
cat 
din 
șii < 
știm dacă mai sînt alții), dar și spec
tatorii din București sau Cluj au a- 
preciat jocul de bună 
mult interes pentru nota 
a fotbalului practicat de 
tori din Ploești. Da, de 
tori din Ploești, căci Energia a reu
șit această performanță cu o 
in care tineretul este la loc de 
Pornind chiar de la jucătorul cu nr. 
1 pe tricou — de la portar — con
statăm că avem de-a face cu un tî- 
năr; Sfetcu. Vom întîlni apoi pe 
rînd pe Tabarcea, Dumitrescu, Dridea, 
George Marin toți foști titulari ai e- 
chipei Energia, finalista campionatu
lui de juniori din 1956. Tineri 
în sensul real al cuvîntului sînt și 
Pahonțu, Neacșu, Fronea, Zaharia și... 
rezerve de tinerețe au și Marinescu și 
Topșa. In orice caz, îmbucurător pen
tru noi este faptul că în fruntea cla
samentului turului a terminat una din 
echipele cu cele mai mici medii de 
vîrstă. Bravo antrenorului Oană si tu
turor jucătorilor. Dar un sfat pentru 
retur... Performanța din tur trebuie 
confirmată și asta numai prin jocuri 
bune și comportare sportivă. Altfel ea 
va rămine dorr o amintire. Și ca ori
ce lucru care a fost făcut doar pe ju
mătate, nu ca o amint're plăcută.

Revelația acestei prime jumătăți de 
campionat a fost Energia Petroșani 
care — exceptînd eșecurile din ulti
mele două etape — s-a menținut pe o 
linie constant bună. Fotbaliștii antre
nați de A. Șepci au demonstrat că și 
un unsprezece fără nume mari poate 
realiza lucruri foarte frtSnoase. Dem
nă de subliniat este ascensiunea de 
formă a majorității jucătorilor și in 
mod special a lui Panait, ajuns în e- 
chipa națională la o vîrsfă cînd alții 
se gîndesc la renunțare.

Pentru a încheia acest mic capitol 
să amintim un fapt interesant. Ener
gia Ploești a reluat o ofensivă termi
nată cu un eșec acum doi ani (1955) 
și care se pare că acum va avea ca 
principal adversar pe C.C.A. Militarii 
au posibilitatea teoretică să-i ajungă 
pe pîoeșteni. Și-atunci vom avea pen
tru ce aștepta cu nerăbdare... returul ! 
Gîndiți-vă la acest pasionant duel, 
gîndiți-vă la probabilele intervenții ale 
Științei Timișoara, Ener giei Orașul

Stalin 
căreia 
chipe 
vansa 
Va fi

• Ultimele 
pe ne-au 
plăcută 
ca mărire 
înaintărilor, 
iembrie 22 goluri în 5 
partide, alaltăieri 25 în 
tot atîtea. 
și de o 
apărărilor (deși ne cam 
place să 
totdeauna așa cînd încep 
și atacanții noștri să 
mai găsească poarta) 
dar, indiscutabil, că 
„s-au trezit" și înaintă
rile. Portarii încep să 
simtă acest lucru și 
Coman ne destăinuia că 
„dacă o să meargă fot 
așa, începem să avem 
și noi de lucru ! “ Păcat 
că acest reviriment s-a 
produs atît 
dar și mai 
ca el să fi
doar un... salut dedicat, 
încheierii turului, 
spuneți atacanți ? 
v-ar tenta pentru la 
măvară o doborîre a 
cordurilor de goluri 
marcate, stabilite in a- 
ceste ultime etape ? Iată 
ce se așteaptă de la 
voi! EF. IONESCU

sau
din 

cu gîndul Ia re- 
din primăvară, 

o luptă, nu ?
două 

rezervat 
surpriză : brus- 

a eficacității 
La 24 no-

ale 
celelalte

O fi vorba 
slăbiciune a

argumentăm

de tîrziu ; 
rău ar fi 

însemnat

Nunweiter (Dinamo), ajuns înaintaș, e în luptă 
pentru balon cu portarul Mindru (Progresul). 
Caricaș și Dobrescu urmăresc faza, gata si 

intervină
(Foto: L. T1BOR)

înotătorul G

l'itlul acestui material îi aparține 
fesorului .4. Rafailesou, cu care 

i avut o discuție utilă despre spor- 
săit preferat.

,Deși echipa Știința pe care o an- 
nez nu a reușit să recucerească 
11 acesta titlul de campioană, am 
ut totuși o mare satisfacție. In 
upa R.P.R." în finala campionatu- 

republican, în diversele competiții 
1 urmărit echipe noi, de forțe sen- 
>il egale ca Recolta Curcani, Dina- 

Tr. Severin, Energia Ploești și

ițele. Ele s-au remarcat 
enitate și prin calitățile

«mponențiior lor care 
icuri spectaculoase. Oină 
loasă și ea se va dezvolta neconte- 
it dacă va exista aceeași preoeu- 
are și în viitor".

Știri din fotbal
• PENTRU CA Energia Construc

torul Arad nu s-a prezentat în ziua de 
17 noiembrie a.c. Ia meciul ce trebuia 
să-I dispute Ia Tg. Jiu cu echipa locală 
Energia îri cadrul campionatului cat 
C seria a IlI-ă, echipa arădană a fast 
eliminată din competiție. In aceste 
condiții nici meciul Energia Ccnstrj 
Arad — Progresul Brad care fusesS 
reprogramat, nu va mai a ea loc.

Intrucît toate meciurile disputate de 
Energia Constr. Arad au fost anulate, 
clasamentul seriei se prezintă astfel:

1. Energ. O. Roșu 12 9 0 3 26:14 18
2. Loc. Tr. Severin 12 7 3 2 26:15 17
3. FI. r. Rm. Vilcea 12 7 2 3 30:13 M
4. Prog. Brad 12 6 4 2 24:12 16
5. Știința Craiova 12 6 2 4 22:14 14
6. Energia 108 12 5 2 5 17:15 42
7. Prog. Corabia 12 4 3 5 15:14 41
8. Loc. Craiova 12 4 2 6 16:19 ie
9. FI. r. 7. N. Arad 12 3 4 5 13:19 >0

1". Energia 3 Reșița 12 3 2 7 15:26 a
ti. Energ. Tg. Jiu 12 3 2 7 14:26 8
12. Energ. Craiova 12 2 4 6 10:19 8
IX Energia 14 12 3 2 7 8:.Kl a

•> DUMINICA la Calafat s- □ USpU-
lat o restanță, din Cupa R.P.R.: Pro
gresul Calafat — Locomotiva Tr. So= 
verin 1—2 (0—2). Golurile au fost în
scrise de Ludvig (2) 'pentru Locomo? 
tiva și Mitoiu r-entru Progres-:’ f/_ Vf- 
caioa — coresp.).

BLAJEC,
cel mai bun sprinter al țării, 
nu figurează anul acesta 

pe lista
Așadar, în urma ultimului con

curs de verificare „senator de drept" 
pentru proba de 100 m. liber în în- 
tîlnirea cu înotătorii din Leipzig a 
devenit, — 144 MOD SURPRINZĂ
TOR — Gavril Bdajec. Timpul cu 
care a acoperit distanța: 58,1 este 
de puțin superior și rezultatului care 
marchează recordul republican (59,1 
— H. Bock în bazin de 50 m.). Ți- 
riînd seama de avantajul pe oare-1 
oferă o întoarcere în plus (în bazin 
de 33,33 m. =două întoarceri, în ba
zin de 50 m. =o singură întoarcere) 
avantaj apreciat între 5—7 zecimi de 
secundă, performanța lui Blajec poa-

POATE DEZVOLTA NECONTENIT”
POATE JUCA OINĂ ȘI 

TIMPUL IERNII?

se poate. Este vorba de jocul 
în 6 oameni, pe un teren de dimen
siuni reduse. Regulamentul rămîne 
același cu singura diferență că frun
taș;:! și fundașul trebuie să tragă 
în adversar numai din cercurile In
stalate la mijlocul liniei de plecare 
și liniei de fund. Schița și celelalte 
amănunte în legătură cu noul joc se 
găsesc în buletinul nr. 5 al comisiei 
centrale.

can. Este o acțiune îndrăzneață, de 
care este legată indisolubil ridicarea 
calitativă a sportului nostru națio
nal. Oină în 6 dezvoltă elementele 
tehnice ale jucătorilor și rezolvă îm
bunătățirea problemelor tactice c.um 
ac fi coordonarea ieșirilor în funcție 
de bătaie, apărarea în unul sau doi 
jucători, jocul în triunghi și jocul în 
carwi.

O PROPUNERE

„Să ne gîndim de pe acum la 
campionatul din 1958, ne spunea an
trenorul Rafailesou. Toate campio
natele anterioare au avut mari de
ficiențe ca formulă de disputare"

Nu vom insista asupra lipsurilor 
campionatelor din anii trecuți pen
tru că ni s-a părut interesantă ur
mătoarea propunere a antrenorului 
Rafailescu : campionatul să se desfă
șoare ca și pînă acum pînă la faza 
de zonă iar primele 8 clasate la a- 
ceste întreceri să-și dispute întîieta- 
tea tur-retur în 4 etape. Echipa care 
va totaliza cel mai mare număr da 
puncte va deveni campioană a țării. 
Considerăm că în felul acesta între- 
cerile campionatului vor stîrni un 
deosebit interes, vor asigura o mai 
mare continuitate în activitatea echi
pelor și, implicit, se vor verifica 
posibilitățile reale ale formațiilor și 
jucătorilor de oină.

ȘI O NECESITATE

7

rși așteaptă rîndul.

Se pune întrebarea insă unde se 
pot desfășura meciurile de oină re
dusă. Sala Institutului Politehnic din 
Capitală oferă condițiuni optime de 
joc și pentru început ar fi foarte 
bine dacă comisia centrală ar iniția 
întreceri chiar cju caracter repubij-

La majoritatea competițiilor, rezul
tatele meciurilor au fost influențate 
în mare măsură de lipsa de pregă
tire a arbitrilor. Nu vom da nume 
pentru că este suficient să arătăm 
că pînă în prezent nu a fost organi
zată nici o școală centrală de arbitri. 
Deci fără o concepție unică de ar
bitraj, fără selecționarea riguroasă 
a celor mai bune elemente cărora să 
li se acorde titlul de arbitri nu este 
posibil progresul oinei. In consecință 
credem că a venit timpul să se 
organizeze un curs central de arbi
tri.

IR. iPANITESCU

primilor 1O performeri 
te fi apreciată ca fiind totuși sub PERSPECTIVELE PE CARE 
59. sec. DESCHIDE* ACEST 58.1

Un cunoscător în materie, dar care
(să admitem noi) a fost departe anul 
acesta de activitatea înotătorilor, ar 
avea toate motivele să pară contra
riat citind cele trei cuvinte scrise 
cu majuscule în primele rînduri. De 
ce în mod surprinzător s-ar întreba 
eî, pe drept cuvînt; nu este Blajec 
oare înotătorul oare a dominat la 
sfîrșitul anului 1955 lista celor mai 
buni performeri pe 100 metri 
liber? Așa este! Dar în anul urmă
tor, cînd toți specialiștii natației 
noastre erau curioși să vaidă evoluția 
de sprinter a lui Blajec, aflat în ul
timul său an de juniorat, înotătorul 
de la Știința s-a dedicat cu pasiune... 
jocului de polo. Deziluzia celor mai 
mulți dintre 
cată. Nit este 
mul sprinter 
momentul în 
zărește nici 
Blajec n-a putut fi convins. A jucat 
polo tot timpul, ajungi nd element 
de bază chiar în prima echipă a țării. 
La startul vreunei probe de 100 m. 
liber n-a mai fost văzut. Firesc, pe 
listele celor mai buni zece perfor
meri (bazin de 50 m.) ai anului 
1957, recent încheiate, Blajec nu 
figurează.

Dar duminică dimineață el a 
înscris de antrenorul de polo A. 
lint într-una din seriile probei 
m. liber, rezervată în exclusivitate 
jucătorilor die polo pe apă. Se obiș
nuiește...

Cine ar fi bănuit, măcar, eă jucă
torul de polo Blajec ar putea să ob
țină, în aceste condiții, cea mai bună 
performanță romînească din toate 
timpurile (58,1). In seria specialiști
lor din care aveau să se desemneze 
protagoniștii pentru ' întîlnirea cu 
înotătorii din Leipzig „minutul con
sacrării" la noi fusese depășit:‘ Ca- 
minschi 1:00,1, Voicu 1:01,1, Rujin- 
schi 1:01,3. Cum a fost posibil acest

specialiști era justifi- 
ușor să renunți la pri- 
al țării mai ales în 

care la orizont nu se 
un înlocuitor... Dar

mai

fost 
Ba- 
100

minschi 1:00,1, Voicu 1 
schi 1:01,3. Cum a fost posibil 
excelent 58.1”?

O EXPLICAȚIE
Bineînțeles, am căutat să 

bim cu „eroul". „N-am sperat 
menea performanță — ne-a 
Blajec, — dar pe parcurs parcă o 
intuim.i... înotam parcă aveam... 
aripi". Explicația mai științifică ne-a 
dat-o antrenorul Balint. „După cum 
știți, Blajec a înotat foarie mult a- 
nul acesta ca pregătire pentru jo
cul de polo. Cela trei competiții in
ternaționale : „Trofeu Italia", „Cupa 
București" și „Turneul celor trei 
campioni'', l-au supus pe Blajec la 
un efort continuu, creîndu-t o bună 
condiție fizică. Cu o săptămînă îna- 
inie de concurs, Blajec a făcut antre
nament specific de înot, cu multe 
sprinturi, pe lungimi de bazin. 
(33,33 m.). Așadar, Blajec a avut 
o bază solidă de rezistență în regim 
de .viteză"»

o
vor- 
ase- 
spus

Impărtășim desigur și noi părerea 
antrenorului Balint și a celorlalți 
antrenori și anume că în cazul lui 
Blajec (înotător de real talent) an
trenamentul de polo nu-i dăunează, 
ba ehiar după cum s-a văzut i-a per
mis să obțină un rezultat de zăa 
mari. Este clar că într-o probă de 
sprint prelungit, cum este 100 m. 
liber, antrenamentul specific de 
înot este mai puțin pretențios. Pen
tru automatizarea ritmului se lucrea
ză din greu abia pentru probele de 
la 200 rri. în sus. Aceasta nu insam- 
nă, însă, că cele șapte zile de antre
nament specific care au prvcedat 
acest rezultat au fost hotăritoare. 
Părerea noastră este că Blajec va 
trebui să-și dedice pe viitor timp e- 
gal pentru pregătirea sa de înotător 
și jucător de polo. Cu o tehnică îm
bunătățită care necesită multe ore de 
antrenament, randamentul va fi mult 
mai mare. Numai înțelegînd în felul 
acesta lucrurile, Blajec va putea fi 
un adversar demn pentru marii per
formeri la campionatele europene, 
așa cum a ținut să ne declare chiar 
el imediat după succesul reuși!.

G. NICOLAESCU

Joi după-amiază 
in sala Floreasca 
jocuri de handbal

In cursul acestei săptărnîni vor cot 
tinua jocurile de handbal de sală din 
cadrul concursului republican, în etapa , 
orașului București. In sala Fioroase* 
se vor disputa joi după-amiază ur
mătoarele partide: ORA 16,30: Lo-i 
comotiva P.T.T.—Dinamo București | 
ORA 17,45 : G.C.A.—Voința Bucu4 
rești ; ORA 19,00: Progresul l.T.B.—: 
Știința I.C.F.; ORA 20,15: LocomoS 
tiva G.N. — Energia 23 August

de



La finalele campionatelor de haltere pe echipe se va aplica 
noul regulament internațional

Cumperi sportive ale eMr si student!
La sfîrșitul acestei săptămîni hal

terofilii fruntași se vor întrece din 
nou. Este vorba de campionatele re
publicane pe echipe la care vor par
ticipa cei mai buni halterofili din 
țară din cadrul echipelor C.C.A., Di
namo, Flamura roșie, Recolta, Știința, 
Progresul, Energia, Voința și Loco
motiva. Pregătirile au început mai de 
mult. Halterofilii de la Știința și Re
colta s-au întrecut In cadrul cam
pionatelor asociațiilor lor iar alții au 
susținut concursuri de verificare. (Am 
fi dorit ca asemenea concursuri să 
fi fost organizate și de celelalte a- 
aociații).

In București a avut loc un concurs 
jl tinerelor speranțe și progresele 
unora în ultima vreme sînt demne 
de remarcat. La categoria cea 
inai ușoară, Dumitru Dumitru 
(Prog.) a progresat de la 202,5 
^g- la 212,5 kg., la cat semi-ușoară: 
Fr. Wagner (FI. r.) de la 257,5 kg. 
la 267,5 kg., la cat. ușoară, W. Schu- 
ieri (El. r.) de la 317,5 kg. la 327,5 
tg- etc. In același concurs, Gușbeth 
(Fl. r.) a realizat 347,5 kg. și V. Ru- 
dan (G.C.A.) 340 kg. la cat mijlocie 
etc.

Una din problemele cele mai im
portante înaintea acestor întreceri o 
constituie aplicarea noului regulament 
internațional — ratificat și aplicat 
jecent la ultima ediție a campiona 
telor mondiale de la Teheran. Con 
siderăm utilă publicarea unor amă 
punte cu privire la aceste modificări 
CW care vor trebui să țină seamă alh 
halterofilii cît și antrenorii și arbitrit 
Firește, cea mai mare exigență se 
cere din partea arbitrilor care vor 
fi obligați să respecte cu strictețe 
litera regulamentului.

Modificările privesc desfășurarea 
Kiltiiui împins cu ambele brațe.

TIMPUL I: Atletul aplecat înainte 
Va apuca cu mîinile bara așezată tn 
Jața picioarelor aduclni-xi pînă la 
Umeri. într-un singur timp, fie prin 
fandaie, fie prin îndoirea picioarelor.

CONFERINȚA METODICA A ANTRE- 
NORILOR DE ATLETISM

Incepind de astăzi âsm-neața, de la 
ora 9, în sala Progresul din Capitală 
(bd. Magheru 22) vor avea loc lucră
rile conferinței metodu-ce a antrenorilor 
de a /letism din R.P.R. Lucrările se vor 
pesf ișura pînă duminică.

BILETELE PENTRU JOCUL C.C.A.— 
BORUSSIA

Biletele pentru mediul de fotbal dLn- 
ire C.C.A. și Borussia Dortmund, care se 
desfășoară duminică pe stadionul „23 
Aug'iF.t”, se pun în vinzare de astăzi 
înce ;).înd de Ia ora 16 la următoarele 
agei .ii: C.C.A., Pronosport central (cal. 
Vict rioi .9), Pronosport Dinicu Golescu, 
Pronosport Schitu Măgureanu, Giuiești, 
case.e de ia Stadionul Republicii, Dina
mo, chioșcul din str. Ion Vidu și casele 
de li stadionul „23 August”.

Băietele cu preț redus pentru elevi șl 
Btudenți se pun in vînzare mamai ia 
Cassele stadionului „23 August”.
ULTIMA ETAPA A CAMPIONATULUI 

DE LUPTE PE ECHIPE
• Sîmbătă și duminică (și nu vineri 

și sîmbătă cum greșit este prevăzut în re
gulamentul competiției) se desfășoară In 
întregime la București ultima etapă a 
campi oftatului republican pe echipe, 
dup.; următorul program:

Sîmbătă: grupa I: Progresul București, 
Energia Cluj, Dinamo S-aitu Mare, Ener
gia Orașul Stalin grupa H: Energia B: 
Mare. Energia Sinaia, Locomotiva Tîmi- 
goara, FI. roșie Arad, Duminică:, grupa 
jH: Dinamo București, Locomotiva Ora
dea, C.C.A:, Energia Reșița, grupa IV: 
Fi. roșie Cluj, progresul Lugoj, Voința 
Tg. Biureș, Energia Hunedoara.

<9 -a zilele de 9 șl To decembrie se va 
deși ișura la București conferința antre
norilor echipelor diviteionare și a celor 
de 1 ’ școlile de tineret.
• Intre 13 și 15 decembrie va avea 

ia Hunedoara finala concursurilor 
lapte libere și clasice ale școlilor 
tineret.
• La 14 sau 1<5 decembrie (data _ 

mează să fie fixată ta cursul acestei 
Săptimîni) vor avea loc — pro ba b fi la 
București — meciurile de baraj dintre 
primele două echipe din campionatul de 
ealiîicare și ultimele două clasate în 
campionatul republican.
• lată rezultatele înregistrate In 

grupa de la Reșița în penultima etapă 
q campionatului republican:

Energia Reșița învinge Energia B. 
Mare cu 11—5, Energia Cluj cu 12—4 șl 
Voința Tg, Mur^ș cu 7—5, Voința Tg. 
iflureș dispună de Energia Cluj cu 14—2 
și de Energia Ș, Mare cu 8—6, iar Ener
gia B. Mare întrece Energia Cluj cu 9-7. 
VIE ACTIVITATE ȘAHISTA LA UZI

NELE VAfilLE BOAITA
Printre cele mal active secții ale 

•colectivului sportiv „Energia Vasile 
Boaită” se numără și secția de șah. 
.Cu sprijinul efectiv al sindicatului 
©arc- cu ocazia concursurilor oferă nu
meroase premii în materiale sportive, 
secția de șah, prin activitatea pe care 
e susține, rivalizează cu secția de 
fotbal Altul ți dintre galariații uzinei 
1&4 petrec timpul liber în fața 
Uaeseior de șah. Așa se explica 
Septul oă ia campionatul uzinei din 
gce-st an au participat 29 de jucători. 
Finala a revenit jucătorului de cate
goria a doua D, Emanoifl. cu 5*/# pct. 
(«in 3 posibile) urmat de N. Slavei 
« p.), Al. Pascalide (3’/s p.), E Ta- 
S®ftn (3 p.) etc.

D. Munteanu, corespondent
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El va așeza bara pe clavicule (la 
nivelul articulației sterno-claviculare) 
sau pe piept, sau pe brațele complet 
îndoite avînd picioarele complet întinse 
sau pe aceeași linie, încordate). In 
această poziție, sportivul va aștepta 
nemișcat semnalul arbitrului. (Atleții 
care nu pot așeza bara pe piept vor 
trebui să anunțe Înainte de concurs, 
pe arbitri). Arbitrii vor da sem
nalul pentru Începerea timpului II, 
nu după două secunde cutn prevedea 
vechiul regulament, ci numai după 
ce bara a fost fixată în poziție regu
lamentară.

TIMPUL II : La semnalul arbi
trului, atletul va ridica bara pînă 
la completa și simultana Întindere a 
brațelor fără a face vreo smucitură 
sau oprire, îndoire a brațelor, fără a 
retrage în mod exagerat trunchiul în 
spate sau a mișca picioarele. In po 
ziția finală, atletul va aștepta ne
mișcat semnalul arbitrului de a așeza 
bara pe platou.

Este, credem, foarte util să amin
tim unele mișcări incorecte care duc 
direct la anularea mișcării: ridicarea 
sacadată a barei, pornirea înaintea 
semnalului arbitrului, îndoirea genur 
chilor oricit de neînsemnată ar i 
ea, atît la pornire cît și în timpul 
mișcării, retragerea exagerată a trun
chiului, întinderea alternativă a bra
țelor, ridicarea pe vîrfuri sau pe căk 
cîi etc.

Fără îndoială că noul regulament 
constituie un important pas înainte 
în ce privește unitatea de vederi în 
arbitraj. Ef va exclude diferitele in
terpretări și aprecieri ale arbitrilor, 
care pînă acum — trebuie să recu
noaștem — au produs muite corfuzii 
în rîndul halterofililor. Arbitrii noștri 
vor fi obligați să aplice cu strictețe 
noul regulament, în timp ce haltero
filii noștri fruntași sînt datori să res
pecte noul regulament,. să-l învețe, fn 
felul acesta, ei nu vor mai fi puși 
în situația de a fi descalificați în în- 
tîlnirile internaționale

(L o.)

MIERCURI $1 JOI NOI PARTIDE IN 
CUPA 3t DECEMBRIE LA BVGB1

Mîine și joi vor continua pe stadionul 
Tineretului, începînd de la ora 15 jocu
rile (fin cadrul „Cupei 30 Decembrie”, 
inițiată de colectivul Energia Mine, vor 
avea loc jocurile etapei a doua după ur
mătorul program: miercuri, ora 15: TI- 
NARUL DINAMOVIST—ENERGIA PLO- 
EȘTI și ȘTIINȚA I.M.FL—C.C.A. (Tine
ret); joi ora 15: ENERGIA JCNE-C-S-A. 
PLOEȘTI.

CLASAMENTELE FINALE ALE 
CAMPIONATULUI CATEGORIEI B 

LA RUGB1
SERIA I

1. Știința laș! 14 10 3 1 112: 24 37
1, Energia Ploești 14 10 1 3 119: 33 35
31 Știința Galați 14 8 2 4 118: 38 X
4. Progresul Tecuci 14 7 1 8 68: 75 29
5. Fl. r. Or. Stalin 14 6 1 7 88:137 27
6. Locomotiva Buzău* 14 4 3 7 64: 67 25
7. Energia Bîrlad 14 3 1 18 80: 84 21

8. Energia Brăila 14 1 • 13 15:212 16
SERIA a Il-a

L Știința Timișoara 13 10 2 1 141: 38 35
2. Știința Cluj 13 9 • 4 129: 44 31
3. Energia Tîrnăvenl 13 8 1 4 70: 43 30
4. Locomotiva Cluj 13 6 2 5 52:64 27
5. Șt. Agronomia Buc. 13 6 1 6 81:63 28
6. Energia Hunedoara 13 4 0 9 55: 91 21
7. Voința Cluj 13 2 0 11 12:16T 17
8. Locom. Timișoara eliminată în retur

SERIA a IlI-a
1. Știința IMF Buc. 14 11 3 0 84: 25 39

2. fcnergla Mine 14 10 4 • 234:34 38
3. Energia M.T.D. 14 9 2 3 120- 36 34
4. rxinamo II 14 8 1 5 124: 57 31
5. Progr. IAS sibiu 14 4 0 10 32:150 22
6. Energia Constanța 14 2 2 10 48:128 28
7. Progresul IAS Buc. 14 2 2 10 46:125 20
8. Energia Lupeni 14 2 1 11- 39:169 19
• Primele clasate In fiecare serie pro

movează, conform regulamentului, 
categoria A.

REZULTATELE CONCURSULUI 
DE TIR DE LA CLUJ 

CLUJ 1 (prin telefon). — în cadrul 
unui concurs de tir, pe ținte mici, 
desfășurat în localitate, la care au 
participat trăgători din colectivele 
sportive Flamura roșie, s-au înregis
trat cîteva rezultate remarcabile din
tre care notăm : armă liberă calibru 
redus poziția culcat (bărbați) 
Antonescu 200 p.; — --------
Popovici 193 p ; poî 
mei) : iudith Moscu 173 p. ; 
genunchi : iudith Moscu 190 p.

Alte rezultate tehnice : armă 
calibru redus 3x20 — femei : 1. 
Moscu 555 p., £. Ccrctt:
Maria Otz 522 p.; bărbați : 1. 
tin Antonescu 561 p., 2. Gh 
P-, 3. " --------- —
roșie ___ _______ _________
259« p., 3. FI. roșie Cluj 2580 p.
VTRGIL SINDEANU (PROGRESUL F.B.» 
ST AURELIA RADU (CENTRUL MAO 
TZE-DUN) SlNT NOII CAMPIONI JU
NIORI DE TENIS DE MASA AI CAPI

TALEI
întrecerile de tenis de masă la care au 

participat cel mai buni juniori șl juni 
oare din București s-au încheiat cu vic
toria tul Virgii Sîndeanu (Progresul F.B.) 
la băiefi și Aurelia Radu (centrul Mao- 
Tze-dun) la fete. Rezultatele finalelor 
Sîndeanu—N A^^helescu (centrul M>ao 
Tze-dun) 2—1. Aurelia Radu—Mariana 
JandTescu (centrul Miao-Tze-djun) 2-4).

.... ____ _ c.
— femei : Elisabeta 

poziția^ picioare (fe- 
poziția

liberă 
Iudith 

2. Ana Goretti 544 p.. 3. 
’ “ ’ ' Constan-

, ---- To th 535
N Baloch 53® p.; Echipe: 1. FI. 
Buc. 2708 p„ 2 FM. roșie Arad

Lisias Ionescu, unul din cei mai 
buni halterofili ai categoriei ușoară.

Activitatea pugilistică nu scade în intensitate
• Linca, Dobresca, Negrea și alți pagiliștî de frunte evoluează azi la Orad<
H Dinamo n-a scăpat de emoții... 9„Cupa Sf atului Popular** la ultima etaj

Cum anul se apropie de sfîr- 
șit, multe sporturi (firește, în 
primul rind cele practicate în aer 
liber) și-au încheiat socotelile, aș- 
teptînd ca 1958 să fie cel puțin la fel 
de darnic în performanțe de valoare. 
Boxul nu pare însă de loc dispus să 
iasă din arenă așa tie... timpuriu. 
Pregătirile continuă pe un front des
tul de larg, noi întreceri bat la ușă, 
iar amatorii „sportului cu mănuși" 
așteaptă cu nerăbdare să-și reia locu 
rile în tribunele sălilor Floreasca și 
Giulești. Și vom vedea, din rînduriie 
ce urmează, că nerăbdarea lor e 
perfect justificată...

CE SE VA 1NTIMPLA LA 13 ȘI H 
DECEMBRIE?

După - cum bămiiți, este vorba de 
dubla întîlnire cu reprezentativele A 
și B ale R.D. Germane. De mai bi
ne de o săptămînâ, cele două loturi 
ale noastre se antrenează sub condu
cerea colectivelor de antrenori (Ion 
Popa și Eustațiu Mărgărit pentru e- 
chipa A, Ion Chiriac, C. Nour și 
Marcu Spalcov pentru e'chîpă B). Astă 
seară, lotul A ,va- susține ia Oradea 
o înfȚnire de verificare în ccmparăa 
p-ugiliștilcr localnici, care s-au dove
dit și în alte împrejurări foarte buni 
parteneri de antrenament Orădenii 
vor avea deci prilejul să-î urmăreas
că în ring pe Mircea Dobresca, Vic
tor Șchiopul, Iosif Mihalic, Emil Ciș- 
maș, Mihai Trancă. C. Dumitrescu, 
Nicolae Linca, Ștefan Cojan, Dumitru 
Gheorghiu, Gh. Negrea și Eugen Fii- 
resz. Lotul B, în care se află, printre 
alții, Puiu Nicolae, Ludovic Ambruș, 
C. Gheorghiu, Toma Constantin, V. 
Stoianovici, Dănilă Done, Mihai Sto- 
ian, Șerbu Neacșu, Ghețu Velicu și 
Petre Deca, nu are, deocamdată, în 

■perspectivă o asemenea verificare.
După cum se știe, întîlnirea repre

zentativelor A va avea loc Ia Berlin,

• In urma trierii celor 699.97? variante 
depuse la concursul Pronosport ar, 48 
din 1 decembrie au fost găsite:

2«S variante cu 12 rezultate: 
3.993 variante cu 11 rezultate; 
13.271 var:ante cu I« rezultate.

Omologarea este !n curs de desfășu
rare.

• ȘI acum, o succintă prezentare a 
celor 12 întâlniri care alcătuiesc progra
mul concursului Pronosport nr 49 (etapa 
din 8 decembrie 1957).

X. Casa Centrală a Arroatei-Borussia 
Dortmund: Echipa oaspe — avantajată 
de acei 4—2 obținut la Dortmund — va 
depune toate eforturile pentru ca în ca
zul în care va părăsi terenul învinși să 
nu o facă însă La mai mult de un gol 
diferență. C.C^A. va forța obținerea u- 
neă victorii la cel puțin două gtfluri di
ferență (ceea ce ar duce la o a treia 
întâlnire). Noi trebuie să indicăm nu
mai echipa învingătoare și nu ne în
doim ci tu șj de puțin că va fi C.C.A.

U. Flamura roșie Arao-Dinamo Cluj: 
Una dintre cele trei întîlnâri restanță 
ale turului campionatului primei cate
gorii. Duminică, ambele echipe au ce
dat la scor juoînd în deplasare cu E- 
nergia Ploești (2—6) și respectiv știința 
Ttmlșoara (Ș—3>). Iu această situație pe 
ce să ne bizuim? Noi credem că pe a- 
vantaijui terenului așa că vom Hiduca 
..1” și cel mult „x”.

LU. Reims-Racing Paris; Peatnu că

Sălile școlilor medii nr. 20 
și comerț (fete) și nr. 1 (bă. 
ieți) i‘i găzduit duminică în- 
tîlinirile de volei din cadrul etapei 
a Il-a a „Cupei Comisiei centrale", 
rezervată echipelor școlare. La fețe, 
o excelentă pregătire au arătat echi
pele școlilor medii nr. 15 și 20, iar 
la băieți acelea ale școlilor medii 
nr. 1 și 13. lată și rezultatele tehnice 
înregistrate: FETE: Șc. medie 22 — 
Șc. medie 24 3—lj Sc. medie 4 — 
Sc. medie 10 3—1; Sc. medie 15 —
Sc. medie 16 3—0; Sc. medie 20 —
Sc. medie 32 3—0 ; BĂIEȚI : Sc. me
die 1 — Sc. medie 7 3—0 j Sc. me
die 13—Sc. medie 18 3—0.

Etapa viitoare — a 111-a — va 
avea loc duminică 8 decembrie, în a- 
celeași săli.

♦
Competiția de gimnastică organiza

tă de Consiliul orășenesc al Uniunii 
asociațiilor studenților și dotată cu 
Cupa „30 Decembrie", desfășurată 
duminică în sălile l.C.F. și Institutu
lui de Construcții, a cunoscut un 
frumos succes, în special sub raport 
mobilizatoric. O comportare meri
tuoasă, rod al unei pregătiri asidui, 
de luni de zile, au avut studentele de 
la Institutul medico-farmaceutic (lec

la 13 decembrie, iar re
prezentativele secunde 
se vor înfrunta la Bucu 
rești, la 14 decembrie.

CINE VA FI CAMPI
OANA PE ECHIPE?

Oficial campionatul ne- 
publîcain de box pe echl- 
pe s-a terminat. Dumi
nică, 1a Sibiu, s-a con
sumat ultima etapă a 
competiției. Și totuși, 
campioana nu este cu
noscută îhcă eu certitu
dine 1 Motivul este că 
a mai rămas de dispu
tat o restanță între Di
namo și Progresul, care 
poate influența 
metrtul, chiar 
vința... primului 
rește, în mod 
dinamoviștii sînt 
ții acestei întreceri, dar 
ea nu poate fi conside 
rată în nici un caz 6 
simplă formalitate .Voin
ța speră totuși să tragă 
beneficii de pe urma u- 
neî eventuale surprize...

Cît despre locul unde se 
șura această restanță, el n-a fost de
finitiv stabilit, dar se paie că alege
rea va cădea asupra orașului Craio
va. Data va fi 22 decembrie, întrucît 
numeroși boxeri din reprezentativele 
celor două asociații fac parte din lo
turile care se pregătese pentru întîl- 
nirite cu R.D. Germană.

clasa- 
în pri- 
loc. Fi- 
normal, 
favori-

SPOREȘTE INTERESUL IN JURUL 
„CUPEI SFATULUI POPULAR"

Competiție tradițională, „Cupa Sfa
tului Popular" intră de duminică în 
cea de a treia și ultima fază. De da
ta aceasta, vor urca treptele ringului 
boxeri de primă categorie, care-și vor

C^onosport
meciul se joacă la Reims 
râs victoria Racing-uluj e 
surprizei, care nu trebuie 
jată, dar numai după ce 
m1”.

și nu la Fa
de domeniul 
totuși negii- 
ați trecut și

Întrebare peIV. St. Etienne-Lens: o_________,,
care și-o pun desigur foarte mulți par
ticipant e dacă St. Etienne va obține ta 
cel de al șaisprezecelea meci al treis
prezecelea „x”. Noi credem posibil a- 
cest lucru deoarece înaintarea gazdelor 
funcționează slab Iar Lens ar fi de a- 
cord să mai „ciupească” un punct în 
deplasare.

V. Socha ux-Ni ce: Nice se comportă 
slab în deplasare așa că nu-i putem 
acorda prima șansă. In această situație 
terenul propriu devine într-adevăr un 
avantaj, motiv pentru care indicăm „1” 
Și ..x”.

joacă foar 
în schimb.

VI. Ales-Marseille: Ales, deși proas
păt promovată se comportă mai bine 
așa că vă sfătuim să treceți 
ttx” și ..1».

VII. Sedan-Angers: Angers
te bine în deplasare. Sedan _
„trăiește** numai datorită meciurilor dis
putat? acasă (a pierdut pe toate cel* 
8 jucate In deplasare). Ca o concluzie, 

pe bulletin*

tor prut. Valentina Saica) care au J 
ținut cel mai bun punctaj în pJ 
bele de categoria a II-a și a Ill 
In întrecerea studenților (cat. a 11- 
a putut fi remarcată valoarea api 
piață a reprezentanților University 
Parhon, cîștigătorij competiției, 
Institutului Politehnic. Vă amintim 
rezultatele: FETE: echipe cat.
Il-a : 1. I.M.F. j 2. Universit. Parhd 
3. Inst. Politehnic: individual: I. Podi 
Aldea (I.M.F.); 2. Cornelia Olid
(I.M.F.); 3. Georgeta Boțocl
(I.M.F.); echipe cat. a lil a : 
I.M.F.: 2. Inst. Construcții;
l.S.E.P. • individual: 1. Maria Bill 
(Inst. Petrol Gaze) j 2. Domnița Md 
teanu (I M..F.); 3. Adriana La
(I.M.F.); BĂIEȚI; echipe cat. a IU 
1. Universit. Parhon; 2. Inst. Po 
tehnic; 3. Inst. Construcții; individul 
1. Stelian Conja (Inst. Politehnic); 
Herman Guttman (Universit. Parhorl 
3. Gh. Gheorghiu (Inst. Construct

Menționăm că această competil 
s-ar fi bucurat de un succes și m 
mare, dacă organizatorii ar fi ales I 
loc de desfășurare a întrecerilor, si 
adecuate. Intr-adevăr, numărul ma 
de echipe participante a demonsfn 
că ambele săli n-au reușit să fa 
față interesului dovedit competiției.

va desfă- disputa întîietatea cu primii clas! 
din etapa precedentă. Deocamdal 
înscrierile nu s-au terminat, dar 
anunță participarea unui însemn 
număr de pugiliști de categoria I-a 
maeștri ai sportului. Galele (patru 
număr) vor avea loc în zilele de 
12, 15 și 19 decembrie în sala Gi 
Iești. Semnalăm, în sfîrșit, faptul 
Sfatul Popular al Capitalei și-a adt 
aminte că în urmă cu cîțiva ani spr 
jinea cu adevărat această întrecere ; 
în consecință, a hotărît să acorde i 
important număr de premii boxerii, 
care se vor distinge pe parcurs 
competiției.

credem că cele mai indicate prono 
ticuri sînt ,4” și ,4”.

VIII. Metz-Nîmes: Diferența de vj 
loare dintre Metz (ultima clasată) 
Nîmes (pe locul 7) e destul de evidenl 
pentru ca, temerari, să trecem de da 
aceasta, cu privirea avantajul terenul 
propriu și să acordăm prima șansă 
chip eu oaspe.

IX. Spal-Fioi entina: Fiorentina e dei 
părțltă de lider de numai 2 punct 
avînd însă un golaveraj superior, ca: 
în cazul unei înfrîngeră neașteptate 
Juvenbusulud ar aduce-o pe primul io 
Deci nu-i pornită deloc spre cedare c 
puncte... și cum Spăl nu-i o formaț 
greu de depășit acordăm oaspețâloi 
maximum de șanse: „2”.

X. Milan-Roma: Cele două echipe < 
mai sus sînt „specialiste” ale jociar^a 
egale (Milan 6, Romaî). Mai mult chila 
oaspețU au...remiz>at ultimele 4 partidi 
Bazați pe această predilecție a comba 
fanților, indicăm și noi „x“ alături d 
un „1” care să concretizeze dorința i 
eforturile gazdelor de a evada din zon 
retrogradării.

XL Napoli-Bologna: Să aducă aces 
meet prima înfrîngere pe teren propri 
a napolitanelor? Noi indicăm ..1” sofii

XII. AlessanQria-Sampdoria: Pe tere 
propriu Alessandria a obținut pini a 
cum 9 din 10 puncte posibile (fața d 
5 dl a 12 ale Sampdoriei în deplasare) 
Fără a ne număra printre ...suporter 
Alessandtveî, nod vă propunem (totuși 
„1” sofist.



Sprintul european în 1957

Odată cu venirea iernii bărcile cu 
Inînze, suple și elegante, se retrag 
de pe apele Golfului Finic în adă- 
postwri, pe uscat. Și totuși, cu 
Iteva zile în 
\ Leningrad ului
Ipinză tn depărtare. Ea nu venea de 
peste mări și țări, ci fusese lan
sată pe apă cu puțin înainte, ieșind 
\(nouă-nouță) dintr-o mare fabrică a 
orașului. Se încerca un yacht de con
strucție specială numit .Olandezul 
zburător".

Vasul clntărește mai puțin de 
200 kg. și a fost confecționat exclu
siv din material autohton, după 
proiectul inginerului N. Grigoriev 
din Moscova, respeciînd întrutotul 

caracteristicile prevăzute

Inter naționale 
cu acest an, 
de barcă cu

ACTUALITĂȚI DIN SPORTUL SOVIETIC
„Olandezul zburător” a trecut cu succes 

| probele de încercare
lamentai Federației 
de Yachting. Incepînd 
cursele pe acest tip
pîrrze intră în programul campiona
telor mondiale.

,,.Olandezul zburător" dezvoltă o. 
mare viteză, de unde firește i se 
trage și numele. La Leningrad, pe 
un vtnt foarte bun, yachtul de con
strucție sovietică „a fugit" cu 25 
noduri pe oră. El a dovedit o alu
necare excelentă, un bun lansaj și 
o sensibilitate deosebită la comen
zile cîrmaciului.

Trecînd cu succes probele de 
cercare ,,Olandezul zburător" a 
ceput să- fie fabricat în serie 
Uzina constructoare de nave 
Leningrad.

0 mare surpriză in turneul jubiliar de volei de la Moscova
dov, G. Alekperov și O. Agaev, un 
jucător cu o detentă excepțională și 
cu o lovitură de atac deosebit de pu
ternică.

Finala feminină a opus oechile ri
vale, echipele Moscovei și Leningra. 
dului. In echipa Capitalei U.R.S.S. e- 
voluau 6 campioane mondiale, in cea 
a Leningradului 4. După cinci seturi 
aprig disputate, moscovitele în 
frunte cu emerita lor căpitani Alexan
dra Ciudina, au obținut o grea, dar 
meritată victorie.

In fotografie, echipa âștigătoare a 
turneului masculin, reprezentativa 
RS.S. Azerbaidjartă.

ct- 
urmă, tn fața radei 
a fost văzută... • o

tn regti-

In Palatul Sporturilor din Moscova 
x-a desfășurat un mare turneu de vo
lei închinat celei de a 40.a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Au luat parte la întrecere 
reprezentativele Moscovei, Leningra
dului, precum și a tuturor republici
lor unionale. Cu o mare surpriză sji 
încheiat turneul masculin tn care fa- 

' sori tele concursului echipele Moscovei, 
Leningradului și Ucrainei au fost în
trecute de tînăra formație a Azerbaid
janului. Vin rîndul câștigătorilor s.au 
remarcat în mod deosebit căpitanul 
echipei A. Makogonov, cunoscut de 
altfel și publicului nostru, F. Mame-

Manfred Germar (R. F. G.) și Stanislas Swatowski (R. P. P.) 
i'avoriți ai „europenelor" de atletism de la Stock o’m

De la locui 12=.. 
pe primul Soc!

atletism 
scrie la 

redacție,’ au fost numeroși a- 
ceia care, în ultima vreme, ne-au ce
rut să trecem în revistă listele celor 
mal buni performeri ai sezonului at
letic 1957 în Europa. Curiozității fi-

Printre pasionații de 
care obișnuiesc să ne 
rfbdnc.ii.p aii

Europei la probele clasice, In timp 
ce cu un an înaintea europenelor de 
la Berna numărul acestora nu a tre
cut de 10. In afară de aceasta, ple
dează în favoarea „excepției" faptul 
că la majoritatea probelor au fost 
obținute foarte multe performanțe de 
excelentă valoare, lucru de care vă 
veți putea convinge și singuri, din 
lectura tabelelor a căror publicare o 
începem în numărul de fată.

Manfred Germar, sprinte
rul nr. 1

MANFRED GERMAR

Acesta a fost saltul îi
In ierarhia europeană a 
de 400 m. plat, în anul 

de către Stan’s’ hw Swatowski.

ce'sta a fost saltul înregistra® 
cursei 

1957, 
Afle-

Atletismul grec... redivivusl

rești a amatorilor de statistici atleti
cei s-a adăugat de data aceasta un 
motiv și mai puternic: 1957 este anul 
premergător celei de a 6-a ediții a 
Campionatelor europene, programate 
pentru august 1958 în capitala Suedi
ei. întotdeauna, anii dinaintea unei 
mari competiții au fost oarecum 
calmi, ani de căutări și experiențe, de 
preparative în vederea unui mare 
examen. Așa s-a întîmplat în 1951, 
înaintea J. O. de la Helsinki, în 
1953, înaintea „europenelor" de la 
Berna, și tot astfel în 1955, în anul 
care a precedat Jocurile Olimpice de 
la Melbourne. Sezonul 1957 se pare 
că face excepție de la această regu
lă. Ne referim în special la atletismul 
european, care în actualul sezon a în
registrat un progres considerabil. 
Este suficient poate să arătăm că în 
decursul acestui an au fost întrecute 
19 recorduri masculine și feminine ale

înărul atlet din Koln a domi
nat cu autoritate sprintul euro
pean în decursul întregului se

zon. El a cîștigat cele mai importante 
concursuri ale anului, iar cu cele 10,2 
sec. (record european egalat) îm
parte primul Ioc în lume în acest an cu L. 
King și Dave Sime (S.U.A.). Dacă-și 
va menține și în 1958 forma bună și 
constanța manifestate în acest an, 
Germar poate fi socotit favoritul 
principal al curselor de viteză la 
Stockholm, călcind pe urmele compa
triotului său Heinz Futterer care a 
cucerit Ia Berna două medalii de aur. 
Numărul celor care au alergat 10,3 
este egal în 1957 cu cel din 1956 (4), 
în schimb în acest an, pe lingă fap
tul că prima performanță este 10,2 
sec, cu 10,4 sec. sînt notați 17 aler
gători I (în 1956: 11). lată lista 
primilor alergători europeni Ia 100 m. 
(în paranteze, rezultatele obținute 

în 1956):

IN TARILE balcanice

10.2 (10,3) Gerrnar (BIG)
10.3 (10,4) Konovalov —
10,3........— ‘
10,3
10.3
10.4
10,4
10,4 (10,7)
10,4 (10,5)
10,4 (10,6)
10,4 ........
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4 (10,4)
10,4 (10,5)
10,4 (10,5)
10,4 (10,4)
" ' (10,8) Hary (RFG) 

(10,4) Steinbach (BDG) 
(10,6) Jakabfy (Ungaria)

(IC,4)
(10.5) 
(10,7)
(10.6) 
(10,7)

16.4
18.4
10.4

(URSS) 
Nielsen (Norvegia) 
Thorbjornsson (Islanda) 
Loseev (URSS) 
Baclvarov (Bulgaria) 
Berutti (Italia) 
Bunaes (Norvegia) 
Foik (Polonia) 
Andriusenko (URSS) 
Bașlîkov (URSS) 
Barteniev (URSS)

Biiși-n ~ (URSS) ~ 
Mer (URSS) 
Okup (URSS) 
Plaskeev (URSS) 
Sirinski (URSS) 
Futterer (RFG)

d«,3)
(10,3) .... _____
(10.3) Tokarev (URSS)
(10,6)------ ----------
(10.4)

In anii dinaintea celui de al doilea 
război mondial, atletismul grec Iși 
cucerise galoanele consacrării inter

naționale prin rezultatele’ de pres
tigiu pe care le realizau reprezen
tanții săi: Silas la disc, Mantikas 
la 110 m.g., Ragazos și Kiriakides 
la fond etc, și prin victoriile repur
tate în cadrul jocurilor balcanice.

Anii războilăi au avut o influență 
nefastă și asupra atletismului elen, 
care a rămas cu mult în urma nive
lului valoric atins In Me țări. Dar 
tradiția acestui sport și dragostea 
tineretului pentru atletism, au făcut 
ca In ultimii ani nivelul performan
țelor atleților greci să crească foarte 
mult și să depășească valoarea de 
acum cîțiva ani. Giorgios Roubanis 
este recordmanul Europei la săritura

levacici, cel mai bnn ciclist

Unul dintre specialiștii ciclismu
lui iugoslav, Stiepan Lju'bici, 
care deține și funcția de vice

președinte al federației de speciali
tate, a alcătuit la sfîrșituil actualului 
sezon sportiv lista celor 
cicliști ai țării.

După părerea sa, anul 
fost un an „record" pentru cicliștii 
iugoslavi, în privința participării la 
concursurile interne și internaționale. 
Sezonul a fost inaugurat cu memo
rialul „Vida Rocici" pe traseul Kar- 
lovac-Rjeka și a luat sfîrșit 
cursa Zenița-Sarajevo. I 
cicliștii au concurat la

Un nou centru

cu prăjina (4,55 m.), Performante 
valoroase au obținut Evanghelos 
Depastas la 800 m„ Nicolaos Geor- 
gopoulos la 100 m„ Georgios Papa- 
vasiliu la 3.000 m. obst., Georgios 
Tsakanikas la greutate etc. 
poate, lipsit de 
la ultima ediție 
atleții greci au 
eampioni prin: 
1.500 m), Papavasiliu 
obst.), Roubanis (prăjină), Tsaka
nikas (greutate), Rounadis (disc), 
iar la campionatele noastre inter
naționale, Depastas a ocupat locul 
Intti la 800 m., Geor gopoulos locul 
doi la 100 m. și 200 tn., Ronstanti- 
ntdis locul trei la 1.500 m. și Papa- 
vasitill locul doi la 3.000 m. obst.

iugoslav din actualul sezon

Nu este, 
faptul că 
balcanice 
titluri de

interes și 
a jocurilor 
ctștigat 6 

Depastas (800 m și 
(3.000 m.

mai buni

acesta a

prin
Intre timp, 

numeroase

concursuri internaționale printre care 
și Cursa Păcii.

Caracteristic este faptul că printre 
primii 10 cicliști iugoslavi se nu
mără numeroase elemente tinere care 
anul trecut erau complet necunoscu
te. Pe primul loc a fost clasat lvan 
Levacid, care s-a impus In mod deo
sebit. El a ocupat locul doi în turul 
Iugoslaviei, locul trei în Turul Po
loniei și locul trei în Turul Austriei 
de Sud. De asemenea el a avut o si
tuație foarte bună în Cursa Păcii 
însă suferind un accident a trebuit 
să abandoneze.

de antrenament pentru cicliștii bulgari
cadre de 
competi- 

JL țiilor interne și internaționa
le. forurile, de specialitate din Bulga
ria au luat hotărîrea să deschidă un 
nou centru de antrenament în loca
litatea Gornia Oreahovița. Aici se 
pregătesc numeroși tineri din regiu
ne care sub îndrumarea antreno
rilor și cicliștilor fruntași primesc

Pentru a pregăti noi 
cicliști în vederea 
iiilrvr in + omzx ci î

cunoștințele necesare. Chiar după 
primele săptămîni de activitate re
zultatele nu au întîrziat să se arate. 
Intr-un concurs desfășurat pe ruta 
Sofia-Plovdiv, primele locuri au fost 
ocupate de tinerii alergători din Gor- 
na Oreahovița.

Centrul de ciclism de la Gorna O- 
reahovița numără 30 de elevi care se 
pregătesc în vederea competițiilor de

In
in. plat, în fruntea tabelului întîlnim 

fond. Aici au loc cursuri de mec ani-2 numele aceluiași Manfred Germar.
La această proba supremația sa este 
categorică și pe plan mondial, dat li- 
Ind că patru zecimi de secundă îl 

careSdespart de al doilea clasat (america
nul Colimoore).

proba imediat superioară, 200

că și de întreținere a bicicletelor,' 
lecții de tactică și de condiție fizică 
etc.

Specialiștii bulgari sînt convinși 
că dintre tinerele elemente < 
iau parte la aceste cursuri se vor ri-i 
dica rutieri de valoare, schimbul 
de mîine pentru ciclismul bulgar

Vizitind locurile istorice S 20„9 ’21>,°? 5aI?eT’icv, 'URSS,\ V 20,9 (21,3) Nielsen (Norvegia)

Pde tineri locuitori t 21(21) Kauta’”n (RFG), . ' . lllleri,_ lovui.ori l M j (21>4) ^mbardo (Italia)

ai orașului Tirana, printre care 7 21,1 (21,1) Plaskeev (URSS)
și numeroși sportivi, au între-( 21A (2n 7) Haas (RFG)

Drins o excursie nrin locurile istorice 7 31,2 (21,7) Swatowski (Polonia)prins o excursie prin tocurile istoricei 212 (210) Konovalov (URSS)
aflate in apropierea capitalei Albaniei.T 21,2 (21,2) Shenton (Anglia)

După un marș de 2 ore ei au ajuns> M-2 ,21-2) Mandlik (Cehoslovacia) 
în vîrful unui munte unde la 18 oc-x 21’,2 (21.2) steinbschF<RDG) 
tombrie 1944 unitățile albaneze de/ 
partizani au deschis un foc de artile-X cu 21,3 sec. urmează II sprinteri, 
rie asupra ocupanților fasciști. Și as-f De remarcat că în 1956 numărul ou- 
tazi se mai pastreaza aict piesele . i A , «« «
artilerie folosite atunci de bravii Par-/roPenllor “re al*rZat sub 21«°
tizani. Tinerii au cercetat amănunțit) sec. a fost de 2; 21,0 sec. au alergat 
tunurile șî au ascultat cu atenție po-f 3; 21,1 sec. — 6; 21,2 sec. — 4; 21,3 
vestirile unui fost partizan care le-a) sec _  fi
descris frumoasele fapte de arme alej 
părinților si fraților lor mai mari. *

STAN1SLAV SWATOWSKI 
tul poionez are 23 de ani, a început 
să practice atletismul în 1953, impu- 
nîndu-se de la primele curse ca o au
tentică speranță. Și așteptările antre
norului Szermer au fost întru totul 
confirmate de progresul foarte rapid 
al tînărului care numai după un sin
gur sezon, alerga pe cele trei distanțe 
clasice ale sprintului: 11,5 sec., 22,8 
sec. și 51,5 sec. In anii următori evo
luția performanțelor lui Swatowski * 
fost următoarea: 1954: 10,7 sec., 22,3 
sec., 48,7 sec.; 1955: 10,9 sec., 22,1 
sec., 48.5 sec.; 1956: 10,6 sec.; 21,7 
sec., 47,5 sec.; 1957: 10,7 sec., 21,2
sec. și 46,8 sec.

Este adevărat că 
sec. cu care Swatowski 
mai bună performanță a acestui an. 
Împreună cu finlandezul Voitto Hell
sten, este destul de departe de cele 
46,1 sec. realizate în 1956, de același 
Hellsten, sau de oele 46,0 sec. al« 
recordului european deținut de Har- 
big și Ignatiev. Totuși, faptul că 
Swatotvski i-a învins în întreceri di
recte pe toți consacrații europeni ai 
probei, în frunte cu vicecampionul 
olimpic Haas, ca și progresul impre
sionant obținut în 1957 la 200 m. și 
400 m. l-au îndreptățit pe cunoscutul 
specialist englez Jack Crump, să-l 
considere pe Swatowski ca pe una 
din figurile proeminente ale acestui 
sezon și viitorul său favorit la Stock
holm.

lată acum lista performerilor euro- 
peni:

timpul de 46,t
deține cea

Pde tineri, ioc 
ai orașului Tirana, printre

46,8 (47,5)
46.8 (46,1)
46.9 (46,2) 
47.0 (48,0) 
47,0 (47,6)
47.1
47.2
47.3
47.3
47.3
47.3
47.3
47.3
47.4
47.4 
47,4 
47,4

Swatowski (Polonia) 
Hellsten (Finlanda) 
Haas (RFG)
Weber (Elveția) 
Porsche (RFG) 
Wrighton (Anglia) 
Johnson (Anglia) 
Makomaskt (Polonia)

Rawson (Anglia) 
Salysbury (Anglia) 
Huber (RFG) 
Kovacs (Anglia) 
Rekkola (Finlanda) 
Proske (Polonia) 
Nikolski (URSS)

(47,6)
(48.1)
(48,4)
(47.1) Higgins (Anglia)
(48,0) - --------  ■
(47.3)
(47.6)
(48.1)
(47.7)
(47,9)
(48,0)
(47.4) Kiihl (RFG)

lor

LA PRAGA: cursuri 
de natație pentru elevi

Zilele trecute bazinele de 
capitala Cehoslovaciei au 
oaspeți. In cele 6 bazine 
ale 
de

natație 
primit 
a cope' 
cursu-

înot
La 

puțin

orașului au început
pentru școlarii din 

cursuri s-au înscris; 
de 4.500 de elevi îs»' 
ani. De altfel acestd

constituie o noutate. De 
ani, în fiecare primăvară 
elevii învață natația sub 
profesorilor de educație 

a instructorilor de spe-

din 
noi 
rite 

’rile
Praga. 
nu mai 
tre 9 și 13 
.cursuri nu 
mai mulți 
și toamnă 
îndrumarea 
fizică sau 
cialîtate.

Anul acesta vor fi organizate 89 
de cursuri, fiecare cupritizînd 12 
lecții la care partieipă elevii din 
130 de școli medii din toate raioa
nele orașului Praga. Lecțiile sînt 
predate de 58 antrenori recrutați 
dintre profesori, asistenți, studențj 
.și instructori ai comisiei centrale de 
natație.

Prima zăpadă... Schiorii din Sofia găsesc în împrejurimile orașului ________________________
locuri admirabile pentru practicarea sportului lor preferai. Muntele Vitoșa, \ 
cu pitoreștile cărări și poiene este în aceste zile centrul sporturilor <, SPORTUL POPULAR
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Va recupera duminică C. C. A. 
handicapul de la Dortmund ?

•— Da! sint de părere antrenorul BARATKI și jucătorul BONE — Oaspeții 
sosesc joi, iar arbitrii vineri — C.C.A. se pregătește cu toată atenția

• „Prelungirile" sezonului de fotbal 
rezervă bucureștenilor un joc deose
bit de interesant: returul meciului 
CCA — Borussia Dortmund, pe care 
î! vom urmări duminică, incepind de 
1*  ora 14 pe stadionul _2-3 August". 
Partida aceasta era oricum un punct 
de atracție pentru amatorii de fotbal 
din Capitală dată fiind apariția ine
dită a campioanei R.F. Germane. Gin- 
diți-vă însă că peste acest considerent 
unul va determina desigur interesul 
maxim al 
Este vorba 
noastre de 
două goluri 
întilnirea de 
ce face din

că diferența de două goluri este greu 
de apărat. în special 
a reușit să marcheze 
altă condiție a jocului

cînd adversarul 
primul, lată o 

de duminică.“

„Diferența deTIBERIU BONE:
două goluri va fi recuperată numai 
daco întreaga noastră echipa.

partida de duminică. Oaspeții vor sosi 
joi. probabil pentru a avea răgazul e- 
fectuării a cel puțin două antrenamen
te de acomodare. O A mai tîrziu, vi
neri, vor veni și arbitrii: maghiarii 
Posa Polaretzki (la centru), Gvorgy 
Siklosi și Geza Boros (la tușe). După 
cum am anunțat, la întîlnire va asista 
ca observator al UEFA chiar vicepre
ședintele ei, GUSTAV SEBES.

Bucureștinlui. 
reprezentantei 

handicapul de 
s-a întors <fin

sportivilor 
de lupta 
a reface 
cu care 
la Dortmund, lată ceea 
jocul de duminică «ia 

dintre cele mai atractive și așteptate 
partide nu numai la noi și în R.F. 
Germană ci și în întreaga Europă 
care urmărește cu pasiune această in
genioasă competiție: Cupa Campionilor 
Eurooeni.

• întrebarea care reține (se mai 
discută?) gîndurile ambelor echipe, 
precum și atenția specialiștilor șl— pe 
a dv.. iubiți cititori, este desigur a- 
eeasta: VA REFACE CCA DIFEREN
ȚA DE DOUA GOLURI? BA MAI 
MULT VOR REUȘI REPREZENTAN
ȚI! NOȘTRI SA EVITE CHIAR SI 
UN AL TREILEA MECI? Spre a vă 
ajuta în... calculele dv. am cerut pa- 
rer -1 doi indiscutabili cunoscători:

ANIRENORUI. IULIU BARATKI: 
„Sînt convins că CCA va recupera 
handicapul de două goluri. Mai ales 
dacă terenul se va prezenta în con- 
dițiiini acceptabile — cum a fost du- 
aținică — jucătorii noștri își vor pu
tea pune în valoare tehnica spre a 
•vita dezavantajul fizic, știut fiind că 
Borussia este o echipă formată din ju
cători masivi, puternici, înalțl. îmi a- 
mintesc că echipa F.C. Rapid a re- 
făcirt o diferență șl mal mare: în
vinsă . cu 3—0 la Budapesta de Uj- 
yest in 1939 în cadrul Cupei Europei 
Centr-le, echipa Rapid a întrecut la 
Bucur sti formația maghiară cu 4—0! 
Fiindcă aceste întilniri tur-retur sînt 
jocuri de 
iești cît
Jestul de

nervi. Dacă știi să-ți stăpî- 
mai bine nervii poți trece 
ușor de obstacol. Mai ales

(Urmare din pag. l-a

peti' e. Maria Pogorevici nu a fost im- 
presi nată de reputația adversarelor 
sale, si-a impus jocul său matur și 
con i’ativ, a știut să folosească întrea
ga gT> 5 a cunoștințelor sale teoretice. 
Ince-'nd concursul cu 1 */z  peE (din 
dot< partide) ea a suferit o înfrînge- 
re in runda a II l-a la Litmmanovici 
într-'' poziție in care avea cel puțin 
retr Eșecul nu numai că n-a de- 
inor .'i'at-o ci dimpotrivă i-a încordat 
amb i-t și dîrzenia. Cinci victorii con- 
secut 'e au purtat-o apoi cu autoritate 
In fruntea clasamentului. Spre sfîrșitnl 
turneului patru remize (cu adversarele 
direct') i-au fost suficiente ca să-si 
pășit poziția de lider.

A - luat legătura telefonică cu în
ving toarea turneului zonal care ue-a 
decorat următoarele:

„A 
juca’ 
făci'' 
mar-- 
-să-rrJ

;reu. S-a 
care a

viiurile liltate ale luj Andreadis n 
au avut eficacitate în fața apărări 
ermetice a maghiarului 
contrat deseori în forță.

Ultima întîlnire, cea de simplu fa 
niinki, a opus finalistei campionate] 
lor mondiale Ann Haydon pe Agnei 
Simon. Meciul n-a avut istoric. Hay] 
don 
mon 
sara 
don 
tică. ,
țiunile ofensive, a atacat decisiv ne] 
lăsînd nici o speranță lui Simon, văl 
dit stingherită de jocul ofensiv al 
lui Ann Haydon, care nu a folosii 
obișnuita sa paletă cu burete. Dtipa 
cum este cunoscut, federația engleză 
de specialitate a interzis în Anglia 
utilizarea paletei cu burete.

Stockholm 2 (prin telefon). Dumi
nică seara odată cu desfășurarea ul
timelor trei finale, dublu bărbați, 
simplu bărbați și simplu femei, au 
luat sfîrșit campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Scandina
vici.

După o partida destul de anostă, 
cuplul maghiar Berczik—Sido a în
vins cu 3—1 pe deținătorii titlului 
mondial, cehoslovacii Andreadis și 
Stipek.

Pentru titlul de simplu masculin, 
Berczik a primit replica lui Andrea
dis. Meciul era așteptat cu multă 
nerăbdare, deoarece jucătorul ceho
slovac îl învinsese pe Berczik cu 
2—1, în finala probei pe echipe din
tre Ungaria și Cehoslovacia. De data 
aceasta, Andreadis, cu toîite efortu
rile depuse, nu a putut Infringe te
nacitatea și siguranța jucătorului ma
ghiar care a cîștigat cu 3—1. Lo

care a

ANGELICA ROZEANO

—Elnhelt Dresden 3—3, Chemie Haile 
Leuna—Lokomotiva Stendal 3—u, Motor 
Zwickau—Motoc Jena 3—0. In divizia se
cundă au retrogradat Motor Karl Marx 
Stadt (16 p.) și Lokomotive Stendal (22 
p). In prima divizie au promovat Dyna
mo Berlin și Empor Rostock, aceleași 
care au retrogradat anul trecut.

niKTER BUCHSP1ESS

Dnmlnlcă
ATI FTKM ȘBrsU la Tokio un A1 LaL 1 iuin concurs internațional 

de maraton la care au 
participat numeroși atleți din Europa. 
Primul ioc a revenit atletului japonez 
Hiroshima care a acoperit distanța în 
2 h. Jl.oe. Pe locul 4 s-a clasat atletul 
ceboslnvar Kantorea.

desfă-

• C.C.A. a făcut luni dimineață un 
antrenament pe stadionul „23 Au. 
gust" și își va continua pregătirile cu 
intensitate și atenție crescîndj în ve
derea meckdui de duminică, în tot 
cursul săptămîoii

a cucerit victoria cu 3—0. Si 
a încercat să-și atragă adver 
intr-un joc de „țăcăneală"; Hay 
nu a acceptat însă această tac- 
și pregătindu-și cu atentie ac

VO1NESCU va apăra duminică poar
ta echipei C.C.A. Să sperăm că o 
va face cu succes, dovedind aceeași 
formă bună, pe care a arătat-o în 

partidele echipei naționale

RADNICIKI A CÎȘTIGAT TURUL 
CAMPIONATULUI IUGOSLAV

special înaintarea, na lupta cel puțin 
așa cum a luptat Borussia la Dort- 
mimd. Germanii ne-au întrecut acolo 
numai la capitolul luptă, pentru că, 
d‘n punct de vedere tehnic, echipele 
au fost egale. Borussia este ceea ce 
se numește „o echipă grea", care im. 
bind tehnica c-u lupta pentru obține
rea rezultatului. Toți jucătorii sint 
solizi și știu să-și facă loc spre poarta 
adversă atunci cind au mingea la 
picior. In primul meci ci fost suficient 
ca echipa noastră să se , clatine" 
ciieua minute, ca să șl primim trei 
goluri. Deci, duminică va trebui să 
jucăm in același tempo, uniform, de-a 
lungul celor 90 minute. Numai astfel 
vom pudea învinge*.

• Intre timp organizatorii pun la 
punct ultimele amănunte legate de

Cracovia
jucat ceva mai bine la mijlocul con
cursului dar spre sfîrșit nu a mai gă
sit resurse să intre în plutonul frun
taș de care la un moment dat se a- 
propiase simțitor. In orice caz, turneul 
acesta îi va servi ca o foarte utilă ex
periență.

Cele două reprezentante ale noastre 
sosesc in Capitală azi la orele 15,50 
pe aeroportul Băneasa.

★

BELGRAD. — Ultkua
CflTRAI etapă a turului eampio-
rulDflL natului iugoslav de fot

bal desfășurată dumi
nică s-a soldat eu următoarele rezul
tate: Vojvodina—Radniciki 1—1; Steaua 
roșie—Hajduk Split 1—•; Dinamo Zagreb 
—ZHeznictar Sarajevo 1—•; Beograd
(fostul Beogradski S.K.)—Spartak Subo- 
tița 2—1; Veiej MX»tar-Split 3—•; Buduc- 
nost—Zagreb 1—1. In clasament continuă 
să conducă
Partizan 15

SCORURI STRINSE IN CAMPIO
NATUL MAGHIAR

Lille-Nîmes 3—1; Beziers-Toulouae t—«J 
Nice-Ly<m 2—2; Aiăs-Metz 4—1; MarseSUe-1 
Valenciennes 1—1; Racing Paris-Seftaal 
4—2. ]

In urma acestor rezultate partea su-| 
perioară a clasamentului arată astfel: 1-1 
Reims 23 p.t 2—3. Monaco Dens 20 p.; 
4—5. St. Etienne. Lyon 18 p.; 6—7. Nlmesd 
Racing 17 d. etc.

Această etapă a servit selecționerilor 
drept indiciu în vederea alcătuirii „un- 
sprezecetui” francez care la 25 decem
brie va întîlni la Paris reprezentativ» 
Bulgariei

Radniciki cu îs p. urmat de 
p., Hajduk 13 p. etc.

★
mai bună pregătire în vede- 
campionatelor mondiale de

BUDAPESTA (prin telefon)—m etapa, 
de duminică a campionatului Ungariei, 
o performanță meritorie a obținut Hon- 
ved Budapesta care a învins pe Ferenc- 
varoș cu 2—♦. Iată șl celelalte rezultate: 
Dlosgyor—Ujpesti Dozsa 2—2, M.T.K.— 
Csepel 2—1, Derog—Szombathelyi 3—2, 

Tatabanya—Pecs 3—1, Szeged—Kondo 1—0. 
In clasament conduce TMabanya cu 1*  
p. urmată de M.T.K. eu 14 p. Szombat
helyi 13 p.

SUBERT ZOLTAN

MÎINE LA BELFAST, ITALIA
SUSȚINE UN MECI DECISIVj

Pentru o 
rea finalei 
fotbal forurile de resort au propus ca 
în cursul lunii decembrie să se desfă
șoare două etape din returul campionatu
lui iugoslav de fotbal pentru ca în pri
măvară reprezentativa țării să aibă mai 
mult timp pentru desăvîrsirea pregătirii.

DUKLA PRAGA PE PRIMUL LOC
PRAGA. — După cum se știe forurile 

<te soecialitate din Cenoslovacla au luat 
hotărîrea de a modifica formula campio
natului: toamna—primăvara. Campionatul 
urmează să se termine in primăvara a-’ 

"nului viitor cînd va fi cunoscută echipa 
campioană. Duminică s-a desfășurat cea 
de a 22-a etapă soldată cu următoarele 
rezultate: Dukla Fraga—Ruda Hvezda
Brno 2—»; Dukla Pardubice—Ruda Hvez
da Bratislava 2—1; Tatran Preșov—Spar
tak Sokolovo 2—1; Dynamo Praga—Banik 
Kladno 5—»; Banik Ostrava—Spartak 
Trnava 6—1; Slovan Bratislava—Spartak 
Kradek Kralove 2—1. Pe primul loc se 
află echipa Dukla Praga care a totalizat 
33 p. urinată de Spartak Sokolovo și Slo
van Bratislava cu cite 30 p.

WISMUT KARL MARX STADT 
CAMPIOANA R.D. GERMANE

Ț.D.N A PENTRU A 4-a OARA 
CONSECUTIV CAMPIOANA DE 

FOTBAL A BULGARIEI

SOFIA. 1 (prin telefon). Duminică 
luat sfîrșit campionatul de fotbal

a 
___ _____r_____________ _____________ al 
Bulgariei. Dispun înd în ultima etapă de 
Slavia Sofia (5—3), Ț.D.N.A. a acumulat 
34 pct., cîștigînd pentru a patra oară 
consecutiv titlul de campioană a țării. 
Lokomotiv Sofia, care aspira de ase
menea la primul Joc, a înregistrat cei 
mai mare scor în actualul campionat 
dispunmcT cu 5—0 de Botev Plovdiv. Ou 
33 pct. feroviarii au ocupat locul se
cund. Levski Sofia a întrecut în cursul 
săptămînii trecute pe Spartak Varaa 
cu 3—0 și a ocupat locul III cu 30 p.

Alte rezultate: Spartak Sofia-Botev 
Vama 3—0. Spartak Plovdiv-Spartak Ple
ven 3—3, Marek St. Dimitrovo-Minior 
Dimltrovo: 2—0, întrerupt în min. 30 
oin cauza timpului nefavorabil.

Licepînd din anul viitor campionatul 
bulgar de fotbal se va desfășura toam
na-primă vara. In primăvara anului ld58 
se va disputa un slnsur tur iar din au
gust va fl inaugurată noua ediție a 
campionatului țârii.

Mîine la Belfast, reprezentativa ita~| 
liei susține un meci dectaâv în cadrul 
preliminariilor campionatului mondial.] 
„Squadra Azzura” întîlnește reprezen
tativa Irlandei d.e Nord. Pentru a se ca
lifica în turneul final oaspeții au nevoie 
de un meci nul (cu condiția să cîștige 
ultimul meci cu Portugalia pe teren 
propriu). Italienii au sosit la Belfast de 
duminica și așteaptă cu multă îngn jo-1 
rare aceasta partidă.
• In campionatul italian s-a desfășu

rat un singur meci: verona-Atalanta 
3—0. Celelalte jocuri au fost amîn-ato.

REAL MADRID IN SFERTURILE 
DE FINALA ALE „GUPEI CAMPIO

NILOR EUROPENI"

fost un concurs foarte gi 
i’xtrem de nervos, fapt 
;a numărul de greșeli să fie 
Am căutat din răsputeri 
păstrez calmul în această între 

cerc atît de agitată, să evit riscurile, 
fciai ales spre stîrșitul turneului cînd 
mi conturase în minte posibilitatea 
calificării sau chiar a victoriei. Așa 
se evolică jocul meu precaut, oarecum 
pasiv din ultimele runde. Pentru acest 
turneu tactica s-a dovedit a fi bună, r 

,SÎ it fericită că am cîștigat și închin | 
victoria mea celei de a X-a aniver- 1 
sări a patriei noastre dragi. Republica ■ 
Ponulară Romînă".

Sub valoarea sa 
laltă reprezentantă 
turneu, Margareta 
tatu! său tehnic nu 
parte forța sa reală de joc, care este 
apropiată de cea a Măriei Pogorevici. 
Dar. spre deosebire de cîștigătoarea 
turneului, Margareta Teodorescu nu a 
știut să-și stăpînească nervii, să învin
gă dificultățile unui start mai slab. A

ca

s-a comportat cea- 
a țării noastre la 
Teodorescu. Rezut- 
reflectă nici pe de-

In urma disputării partidelor între
rupte din ultima rundă clasamentul 
final al turneului zonal de la Craco
via are următoarea configurație:

1. MARIA POGOREVICI 8'/2 p. ; 
2. Eretova 8 p. ; 3—4 Holuj, Kertesz 
7 p. ; 5—7 Altrichter, Hoensch, Iva
nova 6‘/2 p.; 8—9. Asenova, Littma- 
novici 6 p. ; 10—11. Hruskova-Bel-
ska, TEODORESCU 5‘/2 p. ; 12. 
man 4‘/2 p.; 13. Enevoldsen y2

Pentru desemnarea celei de a 
calificate in turneul inter zonal 
luj și Kertesz vor susține un 
de baraj de patru partide.

BERLIN 2 (Prin telefon). — Duminică 
s-a desfășurat ultima etapă a campiona
tului R.D. Germane pe anul 1957. Deși 
învinsă în ultimul meci de Aktivist Bri- 
eske Senftenberg cu 1—0, Wismut Karl 
Marx Stadt s-a clasat pe primul loc în 
clasament cucerind pentru a doua oară' 
consecutiv titlul de campioană a țării. 
Wismut a totalizat 34 puncte, fiind ur
mată de Vorwarts cu 33 p., Rotation 
Leipzig 30 p. Iată rezultatele ultimei e- 
tape: Rotation Leipzig—Fortschritt Wei- 
senfels 3—0, Motor Karl Marx Stadt — 
Rotation Babelsberg 3—0, Turbine Erfurt

REIMS
ȚIA DE

ȘI-A CONSOLIDAT POZI- 
LIDER IN CAMPIONATUL 

FRANCEZ

(prin radio). — Terminînd laPARIS w __ ______ _ . .
egalitate: 0—0 în deplasare, cu St. E- 
tâen-ne, Stade de Reims și-a consolidat po
ziția în fruntea clasamentului. Aceasta, 
cu atît mai mult cu cît Lens, princi
pala sa adversară în lupta pentru titlu, 
a cedat la Monaco (1—2). De asemenea, 
se cuvine a fi semnalată categorica vic
torie obținută de echipa Angers asupra 
lui Sochaux: P—1! Iată și celelalte re
zultate ale meciiurllor disputate duminică:

Noi succese ale hocheiștilor sovietici

Bau-
P- 
treia
Ho- 

meci

Cea de-a V-a ediție a concursului 
international de floretă electrică do
tat cu , Cupa 
această ediție 
Mihaly Fulop 
nală sportivul
campionul sovietic M. Midler, 
această reeditare a finalei campiona
tului mondial, victoria a revenit din

Martini" a revenit Ia 
campionului mondial 

(R.P. Ungară), In fi- 
maghiar a întîlnit pe

In

Repr. Moscovei—Canadians 6-3 la Montreal
Repr. Moscovei II—Wembley Lions 2-1 la Londra

in eaarul „Cupei campionilor euro
peni” la Madrid, echipa locală Beal a 
obținut o victorie categorică în fața 
echipei belgiene Royail Anvers: 6—0. 
(In primul meci, spaniolii învinseseră 
cu 2—1). In urma acestor rezultate șl 
Real Madrid s-a calificat în sferturile 
de finală ale competiției (celelalte e- ] 
chipe calificate în sferturi sînt: Steaua 
Roșie Belgrad, vasas Budapesta, AJax 
Amsterdam).

In optimile de finală ale oompet^B 
au mat rămas de Jucat următoarele 
oluri revanșă: Dukla Praga-Manchester 
United (4 dec.), Milan-Glascow Rangers 
(11 dec.) C.C.A.-Borussla Dortmund (» 
dec.) și Aarhus-Sevilla (nefixat).

A
Conducerea clubului spaniol a anunțat 

că Real va întreprinde un mare turneu 
în America de Sud, tn cursul anului vi
itor. Fotbaliștii spanioli vor juca cu e- 
chipe de club sudamericane la Bue
nos Aires, Rio de Janeiro sl Montevi
deo.

SCOR DE... RUGBI LA COLOMBO 
COLOMBO. (Agerpres). — In primul 

meci al turneului pe care il întreprin
de în Ceylon formația sovietică de fot
bal Neftianlk — Baku a întîlnit la Co
lombo o selecțâonată a orașului, inttl- 
nîrea a luat sfîrșit cu rezultatul de 16—3 
în favoarea echipei Neftianlk.

La Praga s-a des Că
li AI TCDC jurat campionatxU țării 
11/V.L: 1 LiHlu pe echipe. Hriprvu»! loc 

a revenit echipei Spar
tak Stalingrad din Fraga. Ta cadrul în
trecerilor halterofilul 
un record al 
totallzînd la

In cel de-al șaselea meci al turneu
lui său în Canada, echipa selecțio
nată de hochei pe gheață a orașului 
Moscova a întîlnit la Montreal for
mația „Canadians", care este repre-

mondial la concursul de floretă
(R.P.U.) 2. Midler (U.R.S.S.)

nou lui Fulop care a cîștigat cu 
scorul de 10—8. In semifinale Fu
lop l-a eliminat pe Baudottx (Fran
ța) cu 10—7 iar M>dler r, Closset 
(Franța) 
prize au 
rite de
(Franța) 
gară).

zentativa de tineret a țării. Jocul a 
fost de un înalt nivel tehnic și s-a 
terminat cu victoria echipei sovietice 
cu scorul de 6—3 (1—0 ; 3—1; 
2—2). Hocheiștii sovietici au făcut 
din nou o impresie deosebită prin 
jocul lor foarte r^id bazat pe com
binații spectaculoase.

Din cele 6 partide susținute în 
decurs de 10 zile, echipa orașului 
Moscova a cîștigat trei, a pierdut 
două și a terminat una la egalitate, 
realizind un golaveraj favorabil de 
28—26.

a revenit echipei Spar-
Belza a stabilit 

țării la categoria ușoară 
cele trei stiluri 342,6 kg.

• Dumini-că la Barce
lona s-au întîlnit într-un 
meci amical echipele 
reprezentative ale Spa- 

___  Germane. Victoria a reve
nit surprinzător de ușor rugbiștilor ger
mani care au învins cu 16—3
• fn campionatul francez s-au des

fășurat numeroase jocuri. Aceste partide 
au servit drept selecție pentru alcătui
rea reprezentativei Franței, care peste 
două săptămîni va întîlni la Bordeaux, 
echipa Romînieî. Iată cîteva rezultate 
mai importante: Lou riles-Cahors 12—3, 
Racing Paris-St. Girons 33—3 Biarita- 
PUC 17—8, Vi-chy-Lavelanet 9—3, Grau- 
let-Vienne 21—6, St. Montois-Brive &—9. 
Mazamet-Dax 14—

RUGBI
nîei șl R.F.

cu 10—5. Două mari sur- 
constituit înfrîngerile sute- 

campionul olimpic D'Oriola 
și Guyricsa (R. P. Un-

x
Echipa secundă de hochei pe gheață 

a orașului Moscova și-a început tur
neul în Anglia, întîtaind la Londra 
puternica echipă de profesioniști ca
nadieni ,,Wembley Lions". Meciul a 
fost dîrz disputat și s-a terminat cu 
scorul de 2—1 (0—0; 1—1 ; 1—0) în 
favoarea hocheiștilor sovietici.

Belgrad a luat 
turneul intema- 
de volei la care

La 
sfîrșit 
țlonal 
au participat echipei» 

Spartak Leningrad și Vasas Budapesta. 
In ultima zi a turneului s-au înregis
trat rezultatele: Spartak Leningrad—
Vasas Budapesta 3—0; Zeleznlciar Za
greb—o.K. Iugoslavia 3—1. Primul loe 
a revenit echipei Spairtak Leningrad ur
mată de O. K. iugoslavia, Zelezniear 
Zagreb și Vasas Budapesta.

VOLEI


