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© NUA1ARUL membrilor înscriși în 
U.C.F.S. crește neîncetat în orașul și 
raionul Plcești. Așa cum ne informea

Pregătiri pentru me
ciul de fotbal C.C.A. — 
Borussia Dortmund.

★ Joi 5 decembrie 1957

® Azi ultimul 
al echipei 
plecării în

ne
întrebări pe a-
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la Galați, cu re
intre 17—20 do- 
participa la ua

in linia de atac ; Voinescu 
Borussia ? • Duminică di

spune despre 
sportive de

e Turneul echipelor LokomotiU 
Karlovy Vary în Romînia

Asociația sportiva Progresul organi
zează între 11—21 decembrie o serie 
de înlîlnirl internaționale, cu partici
parea echipelor masculină și feminind 
Lokomotiv Karlovy Vary (Cehoslova
cia). Formațiile oaspete vor juca dupd 
următorul program : 11 decembrie, la
Oradea echipa feminină cu Progresul 
I.C.O., iar cea masculină cu Dinamo 
Oradea; 13 decembrie, la Orașul Stalta 
cu Progresul (masculin) și Voința (fe
minin), 15 decembrie, ’ - ■
prezenta ti vele locale, 
cembrle, oaspeții vor 
turneu în Capitală,

meci de verificare 
naționale, înaintea 
Belgia

Astăzi după-amiază, la ora 14.3#, va 
avea loc pe stadion u.i uzinelor Repu
blica ultimul meci de verificare al 
echipei naționale, în compania divi
zionarei Energia Republica. Cu acest 
prilej lotul va folosi următoarea for
mație: TEOFILOVICI, IORDACIIESCU, 
P1RCALABESCU — MAR1NACHE, 
BLAGESCU — MORARII, MLADIN, 
DORUȚIU — STĂNESCU, CHIRIAC — 
ILIE, NANU, ȚIBULEAC, DOBRE — 
PENCIU. Dumitru Ionescu, căpitanul 
echipei naționale, care s-a accidentat 
duminică într-un joc de verificare la 
Buzău nu va putea fi utilizat.

BASCHET

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

A SPORTURILOR DE IARNA
Interviu cu tov. Aurel Dumitriu. directorul I.E.B.S Interes deosebit pentru reorganizarea 

colectivelor sportive

( Const, uc. La patinoarului artificial /p'o greseazd 
puțin și această mult dorită bază 

patinatorilor

Săptămîna trecută, iarna și-a făcut 
în sfîrș.t simțită prezența. Sîmbătă, 
în zori, palele de vînt au adus primii 
ei ambasadori: cîțiva fulgi răzleți de 
nea. Apoi, vîntul s-a întețit brusc și‘ 
din înaltul cerului au prins să se 
cearnă vrluri de omăt. Amatorii spor
turilor de iarnă și-au desfătat mai 
iutii privirile cu peisajul plin de poe
zie dar n-au întîrziat să-și îndrepte 
gîndurile spre bazele sportive care-i 
așteaptă.

In acest timp, într-unul din bi
rourile redacției, tov. AUREL DUMI-. 
TRIU, directorul întreprinderii de

Trei zile înaintea meciului „celor trei goluri“

mtneața, toaletă specială
9 Am stat de vorbă cu jucătorii de 

la C.C.A. ieri la prinz. Chiar în 
timpul dejunului, pe care îi luau îm
preună. Intre o apreciere a supei și 
un elogiu adresat bucătarului pentru 
delicioasa friptură am discutat și des
pre... Cupa Campionilor Europeni care 
rămîne totuși „felul" principal pentru 
fotbaliștii militari. Cel mai bine dispus 
era VOINESCU. El ne-a și spus de 
altfel: „Sînt foarte bine d spus fiindcă 
sînt convins că lucrurile vor ieși bine, 
iar duminică seara voi fi iot așa de 
vesel ca astăzi". La aceste cuvinte 
noi nu vom adăuga decît că dorim 
ca presen*imentele  portarului echipei 
C.C.A. să se îndeplinească întocmai.

Mult mai preocupat de meciul pro
priu zis, CONSTANTIN ne-a împărtășit 
impresiile sale: „Este o socoteală 
simplă ca „oul lui Columb" că Borus
sia va pune accentul pe apărare. Să nu 
fim însă prea naivi și să credem că 
echipa germană va juca întreaga 
carte numai pe defensivă. Vă reamin
tesc un caz : acum doi ani echipa 
franceză REIMS învinsese pe VOROS 
LOBfXjO î i meciul-tur al Cuoei Cam
pionilor Europeni cu 4—2. Și știți cc 
a făcut în iocul retur de la Budapesta, 
cînd toa’î lumea se aștepta să se 
apere disperat din primul minut? A 
atacat convinsă de la început si în 30 de ' - - - •
litate 
luptat

minute conducea cu 4—1. în rea 
cu R—3. Fotbaliștii maghiari au
din răsputeri dar n-au

In acsst număr
redacției 

privire la 
maeștrilor
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• Pag. IV. A început finala 
de a X-a ediții a campiona
tului de șah al R.P.R.

— S-au tras la sorți sferturile 
de -finală ale „Cupei Campio
nilor Europeni" 

de la o zi la alta. încă 
Sportivă de iarnă va fi la dispozifia 
și hocheiștilor...

(Foto; I. MIHAICA)
Bazelor Sportive, 
cîteva

Exploatare a 
răspundea la 
ceeași temă :

— Ce ne puteți 
pregătirea bazelor 
iarnă ?

— Iarna acosta, spre deosebire 
de anii trecuji, vom avea un pati
noar ariilicial. Bineînțeles, el va găz
dui, in principal, pregătirile patina
torilor fruntași și ale echipelor de 
hochei de categoria A și B, dar in 

stadionului „23 August".
putut scoate decît un meci nul. Așa 
că trebuie firește să atacam și 
atacăm vîrtos — dar să nu lăsam spa
tele descoperit". Ceea ce sințem con
vinși că vor face coechipierii lui CON
STANTIN. Ei știu mai bine ca ori
cine că pentru fiecare gol primit tre
buie să marcheze două...

„Cuvîntul de închidere" îl acordăm 
antrenorului SAVU care după multe 
insistențe (știu toți cei ce il cunosc 
că nu este prea vorbăreț) ne-a spus: 
„Jocul este foarte greu cu atît mai 
muit cu cit se dispută în condiții difi 
cile : teren greu, temperatura scăzută. 
Așa cum am spus de altfel imediat 
după partida de la Dortmund sînt con 
vins că vom învinge. Echipa s-a miș
cat mai bine la antrenamentele din 
săptămîna aceasta. Totul este însă să

celei

unele 
spor- ?<

Antrenament pe zăpadă... C.C.A. s-a antrenat și mărfi și va face și as tăzi un joc la două por fi cu Progresul 
București, lată un aspect de la jocul de mărfi: fază la. poarta echipei C.S.A. București apărată de... Voi
nescu. care in fotografia noastră degajează cu pumnul printre coechi pierii lui Constantin și Biikiissi.nescu, care în fotografia noastră degajează cu pumnul printre coechi pierii lui Constantin și Bilkoss 

Tătoru și Zavodq L urmăresc faza. (Foto; I. MIHAICA}

• DE LA UNUL din corespondenții 
noștri voluntari din Suceava, V. Ni- 
culescu, aflăm că acțiunii de înscriere 
de membri în U.C.F.S. i se acordă un 
interes deosebit și în această regiune 
Pînă acum au fost înregistrați 15.850 
membri înscriși, dintre care 4489 a- 
parțin colectivelor sportive din insti
tuții și întreprinderi, 6677 sînt membri 
în colectivele sportive sătești, 3644 fac 
parte din colectivele școlare, iar 1040 
reprezintă cooperativele meșteșugărești. 
Același corespondent precizează că 

în
Același corespondent precizează 
acțiunea de înscriere de membri ... 
U.C.F.S. se desfășoară în prezent cu 
mult succes în raioanele Dorohoi, Ră
dăuți, Să veni și Botoșani.

• PES1E o&A) meniuri înscriși in 
U.C.F.S. în orașul și raionul Focșani 
— aceasta este cifra amintită în scri
soarea trimisă deunăzi din orașul de 
pe Milcov, de corespondentul nostru 
Florea Colac. El subliniază to'.odata 
că acțiunea de înscriere de noi mem
bri în U.C.F.S. a fost intimpinată cu 
mult entuziasm în numeroase între
prinderi din localitate și raion, printre 
care citează Combinatul Fructexport 
(peste 150 membri înscriși), cooperati
va ,J NOIEMBRIE" (80 membri în
scriși), școala medie mixtă nr. 1 
„Unirea", „Iproiîr"-Gogești (peste 700 
membri) ele. Aceste realizări — în
cheie scrisoarea sa toia Colac — se 
datoresc colaborării stfînse ce există 
între organele I '.C.F.S. și U.T.M.

refacem handicapul și chiar să evităm 
un al treilea joc, depășind cele două 
goluri diferență. Atacul nostru este 
capabil de așa ceva, dacă va lupta 
cu roată convingerea și ardoarea".

Echipa care, probabil, va fi aliniată 
duminică de C.C.A. este următoarea: 
VOINESCU — ZAVODA II, APOL- 
ZAN, DRAGOMIRESCU — JENEI, 
BOXE — CACOVEANL. CONSTAN
TIN, BUKOSSY, ZAVODA I, TATARU.

După cum se vede căpitanul echipei. 
Apo'zan, își reia locul in apărarea 
care avea mare nevoie de calmul, pre
cizia și viteza lui in intervenții. Este 

asemenea de așteptat ca Biikdssy 
arate tot ceea ce poate in acest 

EFTIMIE IONESCU 

ză unul din corespondenții noștri din 
Ploești, Florian Albu, acțiunea a fost 
întîmpinată pretutindeni cu mult en
tuziasm. Astfel, în colectivul Voința 
au fost înregistrați pînă în prezent 
peste 500 membri, printre care se află 
și mulți fruntași în producție, cum ar 
fi zugravul Gh. Benescu și instalatorul 
Vasile Ivanov, ambii jucători de po
pice. Numeroase înscrieri au mai fost 
înregistrate și în cadrul colectivelor 
sportive „Fulgerul P.T.T." (100), Lo-

(Continuare în pag. 3-a)

— Ce-i cu voi in bal
con pe gerul ăsta?

— Facem o ultimă șe
dință de verificare. Cine 
nu rezistă 90 de minute, 
n-are ce căuta diminică 
la meci.

Peste tot aceeași dorință
PROGRESUL ACTIVITĂȚII SPORTIVE
• Sporturile de iarnă pe pri mul plan • Grijă deosebită 

pentru buna gospodărire a banelor sportive
O vizită intr-un colectiv sportiv, din oricare parie a țării, iți pune acunt 

— mai mult decît altădată — atitea subiecte in față incit cu greu poți 
să alegi pe cele mai interesante. Și este firesc; reorganizarea a răscolit 
toată viața sportivă a țării, a scos la iveală lipsurile care au frinat actiu 
it alea colectivelor sportive și pe baza Hotărîrii Partidului și Guvernului din 

2 iulie a c. a dac un avînt sporit miș căril sportive. In aceste condiții am 
făcut popas la Buzău.

Activiștii cooMtetuiiii raional de or
ganizare a U.tsTF.S. ne-au întîmpinat 
cu satisfacția celor care au obținut 
succese în muncă. Se întorseseră 
chiar atunci de pc teren cu vești îm
bucurătoare. Ne-au arătat de pildă 
graficul de înscrieri în U.C.F.S.: 1200 
ffnă la 25 noiembrie. Pe lingă aceasta 
ne-au relatat și faptul că 9 colective 
sportive își aleseseră de acum noile 
organe. Fără îndoială după aceste 
succese de început poți judeca și 
modul în care va decurge în conti
nuare munca de reorganizare a vieții 
sportive din raionul Buzău.

Dar să vă împărtășim cîteva lucruri 
(așa cum le-aim aflat de la tov. Vir
gil Păunescu, președintele comitetului 
raional de organizare a U.C.F.S. și 
de altfel cum sînt înscrise în proce
sele verbale) despre felul cum s-au 
desfășurat alegerile în cele 9 colec
tive.

Iată, de pildă, in comuna Costești 
oei 45 membri U.C.F.S. au patici- 
pat activ la discuțiile din cadrul adu
nării generale. De mai mult t mp oa
menii sezisaseră faptul că activii tea 
sportivă nu riiergea tocmai bine și 

H NAtlM

(Continuare în pag X2.



„Cupa 30 Decembrie” 
la rugbi

Energia Ploeș ti-_i nărui Diinamovist 
3—0 (0—0). In mc..ui de ieri, juniorii 
TINARULUT DINA..rOVIST au fost la 
un pas de a realiza o mare surpriză! 
Intimind echipa petroliștilor din Ploe- 
șij (învmgătoarea Progresului F.B. din 
Cupa R.P.R.) ei au creat alături de a- 
ceștia faze de o rară frumusețe. In 
prima repriză, scorul răiftîne alb, dar 
la reluare Dumitru Miicolae prof ițind de 
o greșală de apărare, înscrie pentru E- 
NERGIA PLOEȘTI. S-..u remarcat Co- 
dreanu, Triteanu, Țeneucu, Beloaie (E- 
nergia Ploești și V. Longin (cel mai bun) 
Smanioto, Călărășanu, Călărașu, Hidan 
și C'ișmaș de la Tînărul Dinamovist.

In celălalt meci, ȘTIINȚA I.M.F. a în
trecut echipa de tineret a C.C.A. cu 
scorul de 21—0 (10—0).

V. Hossu, corespondent

Astăzi are ioc pe stadionul Tineretului 
la ora 15, meciul dintre Energia Mâne 
șl C.S.A. Ploești.

In așteptarea primelor concursuri de schi...
De aproape o săptămînă ninge. Și dacă omătul care se așterne 

molcom pe străzi provoacă bucuria celor mici, tot el zorește pe gospo
dari să facă ultimele aprovizionări de iarnă, să se pregătească pentru a 
primi anotimpul zăpezii cu toate onorurile și bineînțeles, cu toate pre
cauțiile. Tot astfel, cei care iubesc schiul și se ocupă de dezvoltarea lui, 
au vă2ut în fulgii de nea semnalul ultimului „sprint" pentru a-și în

cheia activitatea de pregătire a sez onului în care am pășit odată cu pri
ma zăpadă.

Peste tot
aceeași dorință

(Urmare din pag. l-a)
aceasta și din cauza lipsei de sprijin 
a celorlalte organe. Tcv. Jean Tatu a 
criticat în adunare cu tărie acest lucru 
cerî.nid Sfatului Popular, comitetuluj 
U.T.M. și celorlalte organizații să 
acorde o mai mare atenție problemei 
•portului. Tov, Cornelia Stanciu a ce
rut pe bună dreptate să se mărească 

‘numărul secțiilor pe ramură de sport 
introducîndu-'se și sporturile de iarnă. 
Cei cinci membri ai consiliului colec
tivului sportiv aleși în ședință (Gh. 
Radulescu, Adriana Achim. _D. 1 ă- 
nase, N. Alexandru, P. Odică) și-au 
înscris în planul de lucru dezideratele 
îndreptățite ale membrilor colectivului 
și au și pornit la rezolvarea lor.

In adunarea generală a colectivului 
sportiv „Viitorul" din comuna Ul- 
frieni tov. Tănase Popa, directorul șco
lii e!ementare, a cerut ca organele 
U.C.F.S. să colaboreze cu secțiunea 
de învățămînt și să aducă un pro
fesor de educație fizică pentru a-i în
druma pe tinerii elevi. El a atras 
atenția de asemenea sportivilor că suc
cesul activității lor depinde în bună 
măsură și de modiil gospodăresc în 
care își îngrijesc bazele sportive.

Membrii U.C.F.S. ai colectivului 
sportiv „Tractorul" de la S.M.T. Stîl- 
pu au criticat faptul că pînă acum 
s-a făcut sport numai în cadrul unui 
grup restrîns și și-au exprimat do
rința ca pe viitor aportul conducerii 
colectivului în angrenarea tuturor sa- 
lariaților pentru practicarea sportului 
să fie substanțial. Totodată ei au 
cerut să se studieze și'să se introducă 
gimnastica de producție.

La fel au vorbit — scoțînd în evi
dență lipsurile care au existat și ac- 
cerrtuînd asupra posibilităților de îm
bunătățire a activității sportive — și 
membrii U.C.F.S. din colectivele spor
tive „Spicul" — comuna Stîlpu, „Re
colta" — comuna Gherăseni, „Avîntul" 
— comuna Vernești ș. a.

Iată deci, că bunul mers al activi
tății sportive se află cu adevărat în 
centrul atenției oamenilor muncii și că 
aceștia caută cu toată seriozitatea să 
ciute efectiv dezvoltarea mișcării de 
cultură fizică și -sport. Mărturie este 
tocmai cunoașterea ffofundă a situa
ției și grija cu care sînt căutate căile 
cele mai sigure pentru obținerea pro
gresului 1

Pînă la primul concurs oficial mai 
e un răgaz de exact o lună. Deci, o 
perioadă suficient de mare pentru a 
da forurilor de resort posibilitatea 
sa pună la punct toate amănuntele, 
să rezolve toate problemele necesa
re bunei desfășurări a activității 
schiului

In rîndurile de mai jos ne vom ocu
pa de cel mai important centru de 
schi din țara noastră, centru care 
va fi teatrul concursurilor cu carac
ter național și internațional și anu
me Poiana Statin.

Aci, lucrările de reamenajare a 
trambulinei mari sînt efectuate în 
proporție de iar pînă la 15—20
decembrie, trambulina ve fi redată 
folosinței săritorilor. Pînă acum au 
fost terminate lucrările de refacera 
a pîrtiei de elan, construcția scărilor 
de beton pentru acces ca și refacerea 
pe jumătate a pantei de aterizare 
Proiectul actualei trambuline. con

ceput de irig. 1. Costescu, permite 
executarea corectă și a săriturilor sub 
60 m. Alte amenajări: construirea 
unui mic turn de adăpost la plecare 
ți revizuirea turnului pentru arbitri.

Curățarea și amenajarea pîrtiilor, 
sub îndrumarea lui /. Cojocaru, se 
desfășoară în bune condițiuni. Pîr- 
tia din Kantzer, pentru slaiom uriaș, 
a fost curățată de pietre, iar la Pîr- 
tia Lupului lucrările vor începe pesta 
cîteva zile. Tot peste citeva zile va 
începe revizia generală a funicularu- 
lui, care va fi dat în folosință ime
diat după 1 ianuarie, adică înaintea 
concursurilor.

Probleme? In primul rînd amena
jarea firelor pentru cronometrajul 
electric. In această privință I.E.B.S. 
trebuie să se îngrijească din vreme 
pentru asigurarea celor mai bun» 
condiții de cronometraj electric, in- 
stalînd și verificînd din vreme apa
ratura necesară. Nu trebuie uitat

Citeva deziderate

LA ÎNCEPEREA FINALEI CAMPIONATULUI 
INDIVIDUAL DE POPICE

O nouă ediție a finalei campionatu
lui individual de popice își începe azi 
scurta viață de patru zile (5—8 de
cembrie) pe trei arene din Timișoara. 
Întrecerile precedente ca de altfel și 
întreaga activitate pe anul în curs, au 
arătat că tehnica sportivilor noștri 
tinde să se amelioreze necontenit, că 
rîndurile și valoarea lor au crescut 
simțitor, că posibilitățile maxime sînt 
neatinse încă. De aceea...

Am dori ca toți participanții să se 
considere angrenați în lupta pentru 
titlurile respective sau măcar pentru 
locurile fruntașe ale clasamentelor. Ca 
în special cei 8 maeștri și 6 maestre 
să-și justifice calitatea prin performan
țe cît mai ridicate, iar cei ce concu
rează la proba de 200 lovituri mixte 
— capitol deocamdată deficitar — să 
lupte cu toată ardoarea pentru îmbu
nătățirea rezultatelor și în acest do
meniu.

Am dori de asemenea ca numeroșii noi 
promovați în finală să concureze de la 
egal la egal cu adversarii lor mai ex
perimentați avînd toată încrederea în 
propriile forțe, iar cei ce au reușit 
să depășească 27 norme de maestru 
(!) să confirme performantele lor și 
cu acest prilej. La aceste finale parti 
cipă un număr record de sportive. 
Desigur că ele vor căuta să demon 
streze că această calificare nu este un 
fapt întîmplător, ci rodul unui pro
gres.

Am vrea totodată ca stăpînirea de 
sine, calmul, să fie o calitate perma
nentă atît a concurenților cît și a o- 
ficialilor, pentru o cît mai bună nu 
nere în valoare a posibilităților fiecă
rui sportiv și o deplină reușită a în
trecerilor.

Și, în fine, am dori să putem con
semna în scris, cu primul prilej, în
deplinirea tuturor acestor deziderate.

că Poiana Stalin va găzdui cele mai 
importante competiții interne și in
ternaționale, iar regulamentul actual 
al Federației Internaționale de Schi 
nu permite altfel de cronometraj.

In pluș, B.T.E. Orașul Stalin tre
buie să ia măsuri pentru buna apro
vizionare a cabanelor. In iarna aceas
ta Poiana Stalin va fi vizitată de 
multe loturi și colective și este ne
cesară aprovizionarea din vreme și în 
bune condiții a cabanelor.

A treia și ultima problemă admi
nistrativă se referă la posibilitățile 
de transport de la Orașul Stalin la 
Poiana. In primul rînd întreprinderile 
Comunale Orașul Stalin trebuie să 
repună In circulație, cu orar regu
lat, cele două „Rimburi". Apoi, și aci 
e vorba de un lucru mai dificil, 
Secția de Gospodărie a Sfatului 
Popular trebuie să se îngrijească de 
refacerea drumului, actualmente com
plet deteriorat (porțiunea de la 
Prund la Poiana). Lucrări esențiale 
nu pot fi efectuate, dar astuparea 
gropilor mari și numeroasje care 

împiedică circulația, este absolut ne
cesară.

Și acum, cîteva cuvinte despre ac
tivitatea din Orașul Stalin. Mai pre
cis, despre munca ce vor trebui să 
o desfășoare comitetul regional de 
organizare a U C.F.S , comisia regio
nală de schi, colectivele sportive, 
antrenorii și profesorii de educație 
fizică. Orașul Stalin este un cen
tru cu o veche tradiție în schi și 
C3re a ridicat multe din actualele e- 
lemente de frunte ale schiului ro- 
mînesc. In Orașul Stalin se află 
numeroase întreprinderi, școli și un 
institut, care, toate, trebuie să con
tribuie la dezvoltarea schiului în re
giune. Antrenori ca V. Bobiț (Dina
mo), V. Ionescu (Flamura roșie), N. 
Mânu, Șt. Văcarii (Energia), Gh. 
Mîndru (Voința) au datoria să se o- 
cupe nu numai de elementele afirma
te, ci să pregătească și să ridice 
schiori din rîndurile tineretului. In 
Schei, Varte sau Răcădău sînt nume
roși copii care vin zi de zi să schie
ze. Dintre ei pot fi aleși cei mai do
tați și apoi antrenați sub supraveghe
rea unor instructori calificați. In 
plus, Liceul sportiv, școlile elemen
tare și medii, Institutul Politehnic, 
în care profesori cu specializarea schi 
(L. Covaci, L. Mereuță, N. Stroe, C. 
Diaconescu, Gh. Marcu), ca și stu
denții fruntași în schi (Puiu Ovidiu, 
Gunther Liphardt, Albert Cristian, 
Helge Schmiedt), au o datorie de o- 
noare de a propaga schiul în rîndu
rile elevilor și studenților.

Locomotiva G. N. București— 
Goma Oravița (R. P. Bulgaria) 

7-2 (1-0) la fotbal
Ieri după amiază pe stadionul Giulești, 

s-a disputat meciul internațional de fot
bal dintre Locomotiva Gara de Nord 
și echipa Gorna Oravița din Bulgaria. 
După un meci în care au avut iniția
tiva majoritatea timpului, bucureștenii 
au învins cu 7—2 <!—»).

In vitrinele
librăriilor

nu trebuie însă să se 
la a-și procura și citi 
lucrare; studierea ei 
să însemne pentru an- 
și instructori un stimu- 
adîntirea și elucidarea 

legate 
jocurile

Lucrarea este împărțită pe ca
pitole tratînd aspectele esențiale 
ale antrenamentului în jocurile 
sportive. Deși menită să dea în 
primul rînd un fundament știin
țific, teoretic, procesului de an
trenament, lucrarea oferă tot
odată prețioase indicații meto
dice, cu largă aplicativitate în 
antrenamentul echipelor situate 
pe diferite trepte valorice. Ea 
devine în acest fel folositoare 
nu numai antrenorilor de echipe 
care au atins un nivel de mă
iestrie sportivă, ci tuturor teh
nicienilor sportivi care lucrează 
în domeniul jocurilor sportive. 
Aceștia 
rezume 
această 
trebuie 
trenori 
lent în 
numeroaselor probleme 
de antrenamentul în 
sportive.

Leon Teodorescu și Aurel Pre- 
descu — au abordat în lucrarea 
pe care au intitulat-o PROBLE
ME DE ANTRENAMENT IN 
JOCURILE SPORTIVE o serie 
de teme de primă importanță 
pentru îmbunătățirea procesului 
de instruire-antrenament în jo
curile sportive. Veți găsi în a- 
ceastă lucrare — a cărei actua
litate constituie cea mai bună 
recomandație — două aspecte 
deopotrivă de interesante și im
portante : pe de-o parte proble 
me ale teoriei și metodicei jocu
rilor sportive, tratate prin pris
ma celor mai recente date fur
nizate de cercetările biologice și 
pedagogice, iar pe de altă par
te discuții asupra unor proble
me de metodică a antrenamen 
tului, pînă acum orientate după 
vechi șabloane, rupte de prac-

AZI DUPA-AMIAZA LA FLOREASCA: 
HANDBAL DE SALA

Aai duipă-am iasă, de la ora 16.30. veți 
putea asista, rn sala Floreasea, la me- 
cturf țin -cadrul etapei orășenești 
București a concursului republican «le 
handbal. Programul: ora 15.30: Loco
motiva P.T.T. — Dinamo; 17.45: C.C.A. 
— - Voința; 19.00: Progresul I.T.B.. ■— 
Ș-tHnța I.C.F.; 20.15: Locomotiva Gara 
4c No-rd — Energia 23 August.

CURS DE ARBITRI DE HOCHEI 
PE GHEAȚĂ IN BUCUREȘTI

Comisia de hochei pe gheață a ora- 
fuluri București organizează începînd de 
astăzi un curs de arbitri. Cursurile au 
loc in localul U.C.F.S. oraș București, 
•to" V. ’ Alecsandri 6 și urmăresc * pre
darea noului regulament de joc, în sco
pul perfecționării și uniformizării arbt 
■taajului. La aceste cursuri participă, 
In afara actualilor arbitri și un rriăre 
număr de tineri din care vor fi recru
tezi . viitorii arbitri.

GALA DE BOX LA CONSTANȚA
La Constanța a avut loc de curînd 

r» reuniune amicală de box între Selec
ționata orașului și echipa clutbuilui spor
tiv aranata-marâna. Reuniunea a avut 
®oc în sala Teatrului Marinei șa a luat 
sfîrșlt cu victoria boxerilor militari cu 
«corul de 9—7. Dintre partide merită 
« fi evidențiate acelea dintre Șt. VA- 
caru (M1)—Ton Cătălui (Sel) și ML Ghen- 
cea (M‘)~C.Lascti (SNC), care au re
venit Ia puncte, primilor.

REPREZENTA î 17 Â K £>E BOX A 
SUSȚINUT UN REUȘIT MECI DE 

VERIFICARE LA ORADEA
Marți seara a avut loc la Oradea, în 

sala Dinamo, în fața a peste 1<WO spec
tatori. un meci de verificare al repre
zentativei R.P.R. de box în vederea ta- 
tîlnirii cu selecționata R.D. Germane. 
Evoluția celor mai buni boxeri ai tării 
în compania unei selecționate locale a 
satisfăcut pe deplin publicul orădean.

Rezultate tehnice: muscă: Mlircea Do- 
brescu b. ab. 11 N. Molofolceanu; co
coș: V. Schiopu b. KO III Ștefan Piedl 
pană: Iosif MH^lic b.p. Em. Zappanos; 
Emil Cișmaș b. p. Ton Briza (tî- 
nănul orădean a opus o dîrză rezis
tență) ; semiușoahă: M. Trțancă b.p. L Sze- 
mes; ușoară: Const. Dumitrescu b.p. 
E. Bogos; semimăjlocie, Nicolae Linca 
b.p. N. Mtocsar; mijlocie ușoară: St.
Cojan b. ab. 1 N. Popescu; mijlocie: 
Gheorghiu Dumitru b1. ab. UT Geza Toth.

Intr-un meci demonstrativ Gh. Ne 
grea s-a întîlnit cu Eugen Furesz. 
„CUPA 30 DECEMBRIE” LA CICLO- 

CROS
Duminică se vor desfășura întreceri 

pe teren variat, organizate de forul 
sportiv al raio-nuilui I. V. Stalin și do
tate cu „Cupa 30 Decembrie”. Plecarea 
la ora 10.31) de la Casa SCmteii.

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE LUPTE PE 

ECHIPE
înaintea ultimei etape*

1. Dinamo Buc. • 27 27 0 0 362- 48 81
2. Ener. Sinaia 27 24 1 2 306-116-76
3. C.C.A. Buc. 27 21 3 3 26^-153-72
4. Ener.' Reșița 27 16 3 8 218-186-62
5. Progr. Lugoj 27 14 r» 8 217-193-60
6. Ener. Or. Sț. 27 14 2 11 309-205-57
7. Locom. Tim. 27 11 4 12 207-211-53
8. Voința Tg. M. 27 11 2 14 187-225-51
9. Progr. Buc. 27 11 1 16 186-233-50

10. Loc. Oradea 27 6 10 11 201-227-49
lil. Ener. B. Mare 27 9 3 15 185-227-48
,12. Din. S. Mare 27 9 3 15 167-247-48
13. Ener. Huned. 27 7 3 17 172-246 44
14. Ener. Cluj 27 6 5 16 163-24?-44
16. FI. r. Cluj 27 5 1 21 143-209-38
16. FI. r. Arad 27 0 4 23 127-301-31

FINALA CAMPIONATULUI REPU-
BLICAN DE TENIS DE MASA 

AL JUNIORILOR
Sîmbătă și duminică, spectatorii! si- 

bieni vor avea prilejui să urmărească 
întrecerile de tenis de masă ale celor 
mai buni juniori și junioare de la noi. 
în lupta pentru titlurile de campioni 
republicani. Printre cei care pornesc în 
această confruntare cu justificate spe
ranțe se numără Radu Neg-ulescu (Bis
trița), Marius Bodea (Timișoara), Ti- 
beriu Covaci (Arad), Majtehny (Cluo), 
Rethi (Tg. Mureș), Sîndeanu (Bucu
rești), Sabău (Oradea), Doina Vușcan 
(Cluj), Mlagdalena Menyharth (Oradea), 
Erica Zeller (Timișoara) etc. Deși de la 
aceste întâlniri vor lipsi doi dintre cei 
mai serioși pretendenți, Gh. Cobîrzan 
și Mariana Barasch, totuși partidele se 
anunță extrem de interesante.

AUREL GHERMAN, ARAD. — Ați... 
cîștigat. Golul victoriei, în meciul de 
fotbal de anul trecut de la Belgrad, 
cu iugoslavia, n-a fost marcat de Con
stantin, ci de Cacoveanu, așa cum ați 
spus Dv. Păcat că n-avem și noi o- 
cazia să facem asemenea rămășaguri!...

KONCZ ADALBERT, CLUJ. — 1) E 
«reu de spus care e capacitatea exactă 
a Stadionului 23 August. După calcu
lele arhitecților, el ar trebui să cu
prindă 75.000 de spectatori. Bineînțeles 
însă că cifra aceasta este mult depă
șită cu prilejul marilor meciuri inter
naționale, cînd spectatorii — chiar cei 
mai... voluminoși — sînt gata să se 
mulțumească și cu... jumătate de loc. 
Credem că nu greșim afirmind că Sta
dionul 23 August este al 11-lea sau al 
12-lea din Europa, după cele de la Ma
drid și Barcelona, Wembley-Londra, 
stadionul Olimpic din Roma, Lujnicki- 
Moscova, Kirov-Leningrad, Nepstadion- 
Budapesta, Stadionul celor 100.000 din 
Leipzig, Stadionul din Chorzow, Sta
dionul Olimpic din Berlin și Stadionul 
din Glasgow. — 2) Iată reprezentativele 
care au cucerit campionatul mondial 
de fotbal: 1930: Uruguay, 1934: Italia, 
1938: italia. 1950: Uruguay. 1954: R. F. 
Germană. Edițiile 1942 și 1946 ale cam
pionatului mondial nu s-au ținut.

UN GRUP DE ELEVI, BUFTEA. — 1) 
Portarul Curcan de la Știința Timișoara 
nu e încă restabilit de pe urma unui 
accident. Probabil că va reintra la pri
măvară. 2) N-a fost fixată d'ata reînce
perii campionatului de fotbal. Mai e 
timp, hu? Deocamdată, terenurile s-au 
culcat sub’ zăpadă, iar noâ ne-am pus 
căciulile. Dv. nu?..

ION TELEMAN, IAȘI.—Recordul {mon
dial la 100 m. plat — 1J,3 sec. — este 
deținut de atleta australiană Siriey 
Strikland. El a fost stabilit în 1955, la 

VaxȘC«i. . cu prilejul Joeuri-lor Spor
tive Prietenești ce s-au ținut odată cu 
Festivalul. 2) Am arătat, în a’t nuamă-r, 
condițiile care trebuiesc îndeplinite 
pentru omologarea unui record*  mon- 
Qial ia tir. Cum recordurile Iuti lo-săf 
Sîrbu și Ștefan Petrescu nu îndeplinesc 
aceste condiții, nu putem decât săw.< 
regretăm. 3) Ca și alte sporturi, fot
balul a evoluat și s-a jucat de-a lungul 
anilor după diverse reguli și a avut 
deci diverse... înfățișări. Epoca „mo
dernă”, ca să spunem așa, a fotbalului 
a început în 1830. cînd fotbalul prac
ticat după reguli muilt asemănătoare 
celor de azi, a fost introdus în cole
giile d.ln Anglia. La noi, primele me
ciuri de fotbal au avut loc în 1909, în.-., 
tre echipele Olimpia, United (Ploești) 
si Colentina A.C .

TEODOR ȘTFFANESCU. P. NEAMȚ.-, 
încă n-au fost definitivate normele 
pentru insigna de „Atlet școlaT”. Lut 
crările sînt înfeă pe sfîrșite. astfel că 
la începutul anului viitor veți putea . 
citii în coloanele ziarului nostru toate 
amănuntele care vă interesează. Dar. 
pînă atunci, aveți ocazia să practicați 
alte, sporturi. Sperăm că nu vă intere
sează numai... insigna I

Ing. P. DIACONESCU. Ploești, — 
Dintre fotbaliști, doar Petschowschi este 
maestru emerit al sportului. Szoke e »- 
maestru al sportului. 2) Așa cum s-^a 
arătat într-un reportaj apărut săptă
mâna trecută, recordul lui Stepanov la 
înălțime n-a fost încă omologat. Re
marcabila lui performantă a făcut pe 
unii să... sară în sus de supărare șiî 
să caute argumente în favoarea neotmo- 
logării rezuiltatiului. Sîntem convinși 
însă că, pînă la urmă, echitatea spor
tivă va trebui să-și spună fuvîntuf, 
spulberînd diversele manevre mai bine! 
sau mai prost camufl-'t^.

ION POȘTAȘUL ,



Nu de mult, am publicat în ziarul nostru o nouă listă de maeștri 
ai sportului. O nouă serie de sportivi fruntași a primit deci acest titlu 
de cinste, a intrat în tot mai bogata familie a celor pe care ne place să-i 
numim mindria sportului nostru de performanță.

Publicarea acestei liste a readus în actualitate o problemă care s-a 
mai ridicat de cîteva ori și de care —- din păcate — se amintește numai 
eînd avem în față o nouă listă de maeștri: aceea a condițiilor ce trebuiesc 
îndeplinite pentru primirea titlului.

In regulamentul de clasificare respectiv scrie clar :
„Titlul de maestru al sportului este un titlu ce se acordă sportivilor 

din Republica Populară Romîriă, care îndeplinesc următoarele două 
condițiuni :

a. — au obținut rezultate sportive potrivit normelor de clasificare 
pentru obținerea acestui titlu într-o ramură de sport:

b. — duc muncă voluntară în colectivele sportive, în asociații spor
tive sau în comitetele pentru cultură fizică și sport, transmit experiența 
lor sportivă tineretului și prin conduita lor morală sînt un exemplu per
manent pentru sportivi".

Dacă pentru respectarea primei condiții există toată exigența, în 
schimb peste cea de a doua se trece. în multe cazuri, cu nepermisă îngă
duință. Și — ceea ce este mai rău — cei mai mulți dintre sportivii în cauza, 
după ce primesc titlul, uită cu desăvîtșire — odată cu primirea carnetului 
și insignei de maestru — obligațiile ce le revin. De aceea, sînt destul 
de puțini azi maeștrii sportului care pot fi citați ca exemple pozitive în 
această privință. Din cei puțini vom cita și noi cîțiva : luptătorii Crisnic 
și C. Popescu, baschetbalistul Grigore Costescu, jucătorul de polo Fr. Cri- 
șan, se ocupă cu multă tragere de inimă de ridicarea și creșterea ele
mentelor tinere: atletul Alexandru Stoenescu, fotbalistul Ștefan Filoie, 
sînt exemple de atașament față de colectivul lor; atletul Alexandru Me- 
rică, canotoarea Marfa Kardoș, atletul Lothar Marks duc o muncă neo
bosită pentru popularizarea și dezvoltarea sporturilor lor în orașele de 
provincie respective: atletul P. ZÎmbreșteanu, trăgătorul losif Sîrbu duc o 
activitate de cercetări tehnice deosebit de utile: maeștri ai sportului ca 
Eva Stăncescu (tenis), Elena Pădureanu (handbal). Dumitru Alexe (ca
noe) sînt exemple de comportare disciplinată, corectă, sportivă. Cît de 
frumos este și exemplul maestrului sportului la oină I. Voicu, care — 
după ce a primit titlul la Dinamo — s-a întors în comuna Curcani unde 
este un animator neobosit al activității.

Iată cîteva exemple de sportivi care-și cunosc obligațiile ce decurg 
din titlul pe care-1 dețin și se comportă ca atare. N:i la fel gindesc — se 
Pare — înotătorul Alexandru Popescu și scriinerul Tudor llie care in 
acest an și-au neglijat pregătirea, jucătorul de tenis de masă Mircea 

^opescu, a cărui comportare nu este aceea a unui demn purtător al fit- 
■ ilul de maestru, fotbalistul Ozon, baschetbalistul Liviu Nagy. handbalista 
victorița Dumitrescu și alți maeștri ai sportului pe care cu regret tine
retul care-i admiră pentru virtuozitatea lor în sport i-a văzut în ultima 
vreme pe liste de suspendări, pentrn diverse abateri de la conduita spor
tivă.

Maeștrii sportului trebuie să înțeleagă că obligațiile lor morale sînt 
la fel de mari ca și cele tehnice. Ei trebuie să fie permanent elemente 
de frunte, legați strîns de colectivul din care s-au ridicat sau de care 
aparțin, să fie cel mai important ajutor al activiștilor sportivi.

In aceste zile, mișcarea noastră sportivă cunoaște efervescența reor
ganizării. Maeștrii sportului trebuie să ajute efectiv munca de reorganizare 
în, colectivele lor. lată un domeniu de activitate în care maeștrii sportu
lui au posibilități largi de a dovedi că înțeleg obligațiile lor, că sînt pă
trunși de importanța și prestigiul titlului pe care-1 poartă.

RADU URZICEANU
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• 4 echipe la turneul internațional de polo • Un ultim concurs de verificare 
înot și sărituri • La Reșița se pune ultima... cărămidă bazinului acoperit

înotătorii nu-și amintesc să mai fi 
ajkat un sfîrșit de an atit de bogat 
^Pintîlniri internaționale; iată că la 
numai cîteva zile de la evoluția celor 
doi soli ai natației noastre la Magde
burg (Maria Both și Adrian Oanță), 
care au deschis seria acestor întîlniri, 
capitala țării va găzdui sîmbătă, du
minică și luni un interesant turneu 
internațional de polo pe apă. cu par
ticiparea a patru echipe: Lokomotiv 
Karl Marx Stadt, Cerveno Zname So
fia, Progresul București, C.C.A, sau 
Dinamo.

• In cele trei zile de întreceri, parti
dele vor fi precedate de probe de 
înot, sărituri și înot artistic. Nu este 
vorba numai de o îmbogățire formală 
a programului ; scopul principal fiind

Interes deosebit pentru reorganizarea 
colectivelor sportive

(Urmare din pag. 1)

comotiva (200), Flacăra I.M.S. (60) 
Stejarul-O«>lul silvic, Recolta-Strej- 
nic etc.
• N-A TRECUT nici o săptămînă de 

eînd comitetele raionale și orășenești 
de organizare a U.C.F.S. Sibiu au îm
părțit colectivelor sportive din între
prinderile orașului și raionului, ade- 
;iuni în vederea înscrierii de membri 
în U.C.F.S. și — așa cum ne rela
tează corespondenții noștri llie lonescti 
și Ion Dostan — interesul în jurul 
acestei acțiuni s-a dovedit a fi deose
bit de mare. Astfel, numai în cadrul 
electivului sportiv Voința din locali- 
ate s au înscris pînă la această dată 
>60 membri, printre care figurează 
iportivi cunoscuți ca handbaliștii Ha- 
lerpursch, Gotferdt, Kraus, Bota sau 
tomponente ale echipei de volei de 
:at. A, cum ar fi Eugenia Bojifă și 
Blena Banaru. La întreprinderea „Ba- 
anfa" din Sibiu, numărul celor în
scriși în U.C.F.S. a atins cifra de 200, 
irintre aceștia ntimărîndu-se si fotba- 
iștii Ion Crețu și Mircea Adalbert,

Unele îndatoriri 
ale maeștrilor 

sportului

i

verificarea — ultima — acelora care, 
o săptămînă mai tîrziu (14—15 de
cembrie), vor alcătui reprezentativa o 
rasului București în vedeiea întîlnirii 
cu puternica selecționată a orașului 
Leipzig. Patru din cei mai în formă 
înotători — desemnați tot în urma a- 
cestei verificări, vor face deplasarea 
la Budapesta pentru a reprezenta 
lorile țării la un mare concurs 
ternațional. (14—15 decembrie).

cu-
in-

?*

a
crescut simțitor in ultimul timp (1:07,6 
pe 100 m. spate).

liber băieți,
200 m. bras băieți, 200 m. fluture 
băieți; ora 19,30
coeficient impus (băieți și fete): 
ora 20 — înot artistic (Progr. 3): 
ora 20,15 — alte 2 jocuri ale tur
neului

• O veste de ultim moment, îmbucu- 
rătoare pentru natația noastră: din 
Reșița ni se anunță că în aceste zile 
se execută lucrările de finisare a ba
zinului acoperit (25 m.). Salutăm cu 
satisfacție aeeastă realizare care va 
contribui, fără discuție, la progresul 
natației romînești. Ne exprimăm spe
ranța — și cu acest prilej — că ac
tiviștii natației timișorene nu vor în- 
tîrzia să treacă și ei (de astădată 
practic) la construirea bazinului de 
mult proiectat. Cine știe, poate pu
terea exemplului să fie determinantă.

— gh. n. —

• In urma omologării celor 690.933 
variante depuse la concursul Prono
sport nr. 48 din 1 decembrie au fost 
stabilite următoarele premii:

PREMIUL i: 208 variante cu 12 re
zultate, revenind fiecărei variante cîte 
863 lei; PREMIUL II: 3.923 variante cu 
11 rezultate, revenind fiecărei variante 
cîte 54 lei; PREMIUL III: 13.247 va
riante cu 10 rezultate, revenind fiecă
rei variante cj3te 24 lei. La fo*ndul de 
premâi al concursului pronosport nr. 48 
au fost adăogați și cei 65.523 lei, re
portați de la concursul anterior.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 48 (etapa din 1 decem
brie) se va face în Capitală vineri și 
sîmbătă începînd de la ora 17 la agen
țiile proprii Pronosport din raioanele 
în care și-au depus participanții bule
tinele.

0 După un concurs la care obținerea 
unui premiu a constituit o veritabilă 
performanță, la concursul de duminică 
nu mai puțin de 16.033 de variante au 
întrunit 10, 11 sau. 12 rezultate exacte, 
întrunind astfel condițiile necesare 
premierii. De data aceasta nici va
riantele cu 12 rezultate n-aiu avut o ca
racteristică specială (bineînțeles în afa
ra pronosticurilor care erau... identice!) 
ele fiind obținute atît pe buletine co
lective, cît și pe buletine multiple sau

Floreasca,
Iată programul de sîmbătă 

duminică : Bazinul
SIMBATA, ora 18,30 — des
chidere festivă, ora 19 — des
fășurarea probelor de înot (400 m. 
liber băieți, 100 m. liber fete și 
100 m. spate băieți, 100 m. spate 
fete, 200 m. bras fete); ora 19.25—

handbaliștii Nemeș, Halts și Pelger. 
Tot astfel, peste 140 membri au fost 
înscriși în cadrul colectivului sportiv 
de pe lîngă întreprinderea „Elasticul" 
(întreprindere care și-a îndeplinit pla
nul anual de producție încă de la 6 
noiembrie); aici figurează printre alții 
și membrii brigăzii sportive de tine
ret formată din Ferdinand Prezenschi, 
voleibalist. Cornel Sișman, șahist, 
Walter Mihuzan — fotbalist etc.

• DEȘI începută de curînd, munca 
de înscriere a cît mai multor membri 
în U.C.F.S. în raionul Istria, reg. Con
stanța se desfășoară în condițiuni sa
tisfăcătoare. Pînă în prezent — așa 
cum rezultă din scrisoarea corespon
denților noștri Ion Ciuleanu și Ion 
Popa — au fost înscriși anroaoe 1000 
membri.' Cei doi corespondenți amin
tesc totodată că' în această impor
tantă acțiune, un aport prețios îl aduc 
numeroși activiști sportivi voluntari, 
printre care Maria Podan, colectivistă 
din comuna Zebilu, Filaret Serban — 
antrenor de canotaj la .lurilofca, Va
lentin Barbu si Mircea laru din Ba- 
badarr. Ion Dumitrașcu din com. Co- 
gealac, etc.

*i 
IJ
'l

Conferința metodică 
a antrenorilor de atletism din R.P.R

Cei mai de seamă specialiști ai at
letismului nostru sînt reuniți de marți 
în Capitală, pentru a participa la lu
crările conferinței metodice a antre
norilor de atletism din R.P. Romînă.

Scopul acestei conferințe este ace
la ca antrenorii să-și expună meto
dele folosite în activitatea profesio
nală, în munca desfășurată cu atleții 
fruntași, să arate felul în care au 
contribuit la creșterea rezultatelor 
sportive ale atleților lor. Referatele 
susținute de antrenori sînt apoi su 
puse discuțiilor și trăgîndu-se conclu
ziile cele mai bune, se arată clar pe 
ce linie trebuie să se meargă în ac
tivitatea viitoare.

Lucrările au fost deschise de tov. 
Avram Silberstein, vicepreședinte al 
comisiei centrale de atletism, care a 
arătat, printre altele, că sportul atle
tic din țara noastră, deși a înregis
trat în ultimul timp remarcabile suc
cese pe plan intern și internațional, 
totuși în dezvoltarea sa nu a atins 
valorile așteptate, pe măsura posibili
tăților existente, pe măsura condițiilor 
nou create. Conferința aceasta poate 
și trebuie să aducă o importantă con
tribuție la lămurirea multora din pro
blemele de ordin tehnic, la descope
rirea lipsurilor metodice care au exis
tat în activitatea unora și la popu
larizarea celor mai bune metode de 
muncă, în așa fel ca prin folosirea 
lor să se poată asigura o pregătire 

D. CĂMIN SCHI a cărui valoare

19,40 
par

înot artistic (programA); ora
— polo pe apă, primele două 
tide ale turneului.

DUMINICA, ora 19 — probele 
de înot (400 m. liber fete, 100 m, 
liber băieți, 100 m. fluture fete’.

sărituri cu

cît mai bună a atleților noștri, în 
vederea importantelor competiții ale 
anului 1958, la care, ei sînt chemați 
să participe: triunghiularul feminin cu 
Cehoslovacia și Italia; triurighiula 
rul masculin și feminin cu R.D. Ger
mană și Bulgaria; meciurile de juni
ori; meciul cu Norvegia; Jocurile 
Balcanice; Campionatele noastre in
ternaționale și mai cu seamă Campio
natele europene.

In continuare, antrenorul de stat 
Vasile Dumitrescu a făcut o expu
nere generală asupra „Anului atletic 
1957“ arătînd realizările și lipsurile 
care au existat în activitatea noastră. 
Apoi au fost prezentate referate asu
pra metodicii de antrenament a sprin
terilor și alergătorilor de garduri (Tib. 
Foldvary a vorbit despre pregătirea 
lui Ion Wiesenmayer, Ștefan Radar 

Eugen Bran 
Tiberiu Arde- 
despre antre- 
Ictul republi-

și Ștefan Prisiceanu; 
despre pregătirea lui 
leanu; losif Buzdugan 
namentul atleților din 
can de juniori). In continuarea pre
zentării referatelor, miercuri, s-a vor
bit despre pregătirea semi-fondiștilcr 
și a fondiștilor (Laszlo Hires, Gheor- 
ghe Biro, Mihai Tintorescu. Silviu 
Dumitrescu). Astăzi, în cea de a treia 
zi a lucrărilor, vor fi susținute refe
rate asupra pregătirii efectuate de a- 
runcători și săritori, iar mîine se va 
vorbi despre pregătirea maratoniști- 
lor, a mărșăluitorilor, a poliatloniști- 
lor și va fi susținut un referat des
pre forma sportivă.

Lucrările conferinței vor fi încheiate 
duminică

Colectivele sportive 
unei intense practicări

(Urmare din pag. 1)

restul timpului se va afla la dispo
ziția publicului. Colectivele sportive 
din întreprinderi și instituții vor pu
tea să obțină ore de antrenament 
pentru patinatorii și hocheiștii lor. 
Patinau se va întinde pe o mare 
suprafață, astfel că el va putea cu
prinde zilnic un număr apreciabil de 
tineri dornici să patineze. Zilele tre
cute, am terminat recepfionarea ulti
mului transport de utilaj special, ast
fel că în primele zUe ale lui ianuarie 
vom putea inaugura această nouă și 
foarte necesară bază sportivă a Capi
talei noastre.

— In afara patinoarului artifi
cial, se vor mai deschide și alte 
patinoare ?

— Desigur. Noi ne vom ocupa insă 
de amenajarea unui singur patinoar 
natural: cel de la Centrul de antre
nament nr. 2. El va fi situat pe cele 
trei terenuri de tenis dinspre 
hipică. Celelalte patinoare vor 
menajate de către colectivele 
five, prin mijloace locale. De 
țin să accentuez că un patinoar 
fi realizat cu ușurință, fără 
cheltuieli pe orice teren. Pe 
faptul că un patinoar ajută ta 
voltarea activității sportive de 
el mai contribuie și ta protejarea te
renurilor sportive. Cred că ziarul 
.Sportul popular" ar trebui să pu
blice unele îndrumări privitoare la 
amenajarea patinoarelor și a pirtiilor 
simple de schi

— Pentpti că tot a venit vorba 
de schi, ne puteți spune ce

arena 
fi o- 
soor- 

altfel, 
poate 
mari 

lingă 
dez- 

iarnă.

onosport

clasament al regiunilor, prl-
1-ar ocupa Bueureștiul (64

chiar simple (Mandă Sidonia din corn. 
Socodor-Oradea). Cum era și normal 
bule- iele colective au avut „partea 
leujt ele „colecționând* *4 și o întrea
gă svită de premii II și III.

Intr-un 
mul 'oc---- ---------
premîi i), urmat de Cluj (21 premii I), 
Timișoara (18 premii I), Stalin (17 pre
mii I) etc. Pe eînd revanșa celorlalte 
orașe?

Poate chiar la concursul de duminică 
8 decembrie al cărui program îndepli
nește toate (ondițiile pentru a atrage 
o largă participare. Fără îndoială că 
meciul spre care este îndreptată în 
primul rînd atenția tuturor partieipan- 
ților este cel pe care îl va susține 
Casa Centrală a Armatei cu Borussia 
Dortmund. In continuarea programului 
o restanță din campionatul nostru 
(Flamura roșie Arad — Dinamo Cluj), 
6 întîlniri din campionatul francez și 
4 din campionatul italian.

IN CURINO
sportul

organizează în (apiială 
și în două orașe 

din țară

lin mars concurs gin 
DRUMEȚII VESELI

cu tema.

SPORTUL

REPUBLIC popbl^b 
muia

Premii importante

vor avea posibilitatea 
a sportixitor de iarnă

îmbunătățiri s-au adus amenajă
rilor existente în ăceastă direcție ?

— Una foarte Important*-  trambu
lina de la Poiana Stalin a /ost recti
ficată. in sensul că de pe ca se vor 
putea face și sărituri de talie mijlo
cie, nu numai la indemtna „așilor" 
în materie. înseamnă deci că masele 
de schiori, care v-.r dori su-și încerce 
priceperea la sărituri cu șchiurtle, 
vor avea această posibilitate. Vreau 
sd adaog că fiecare deal, fiecare pan
tă trebuie să fie folosită pentru schi. 
Colectivele noastre nu trebuie să aș
tepte condițiile ideale de practicare a 
sporturilor de iarnă, maximumul de 
confort. Cu bunăvoință, cu tragere 
de inimă, se not amenaja nenumă
rate baze svortive simple de iarnă.

— Ce vor face însă cei care 
practic) sporturile sesonuîni de 
vară ?

— Nici aceștia n-au fost uitați. 
Vom avea grijă ca la Stadionul Re
publicii și la Stadionul Tineretului să 
se afle in permanență cite două cu
loare curățate de zăpadă, pentru an
trenamentul alergătorilor. De aseme
nea. vor fi curățate de zăpadă sec
toarele de aruncări. Mai mult, la 
sectoarele de aruncări de la Stadio
nul Tineretului, vom instala șoproa- 
ne și... sc be, astfel ca atletit să aibă 
cele mai bune condițiuni de pregă
tire.

După cum se vede, amatorii spor
turilor de iarnă și de... vară nu vor 
„șoma" lunile acestea...

M. G.



ț

Progresul impresionant al semi-fondiștilor europeni 
jț Moens neînvins în 1957 la 800 m. A Omologabile sau nu, recordurile 

’ la 1.500 m. sînt totuși formidabile
cu 1:49,4), față 
nul olimpic.
1:46,0
1:46 6
1:47,1
1:47,3
1:47,5 
1:47 5 
1:47,5 
1:47,9 
1:48,0 
1:48,0 
1:48,1 
1:48,1 
1:48,2 
1:48,2 
1:48,2 
1:48,3 
1:48,4

de

Marele absent al cursei de 800 
m. de la Melbourne, belgianul 
Roger Moens, recordman mon

dial al probei cu 1:45,7 (1955), a fost 
dc departe cel mai bun optsulist euro
pean al acestui sezon. In lume, doar 
campionul olimpic Thomas Courtney 
(S.U.A.) deține în acest an un re
zultat mai bun (1:45,8). Cu toate a- 
cestea, în întîlnirea directă, pe care 
au avut-o la Oslo, victoria a revenit 
lui Moons. De altfel, Roger Moens 
este singurul alergător neînvins în 
1957 la 800 m. Față de valoarea și de 
constanța arătată (a alergat de cinci 
ori sub 1:49,0), lui Moens este îndrep
tățit să i se acorde majoritatea sufra
giilor pentru campionatele europene 
de la Stockholm. Fste însă sigur că 
acolo va avea de înfnmt.at concurenta 
foarte puternică ”"'ii valoros mă
nunchi <te ‘ M-r'-drteri. Dintre Johnson, 
Delaney, i’mv: on, Paterson, Makomas- 
ki, se poate alege tot atît de bine nu
mele viitoriibii cî.șiigăti r.: Să nu uităm 
campionatr-R dc la Berna, cînd Szent- 
gali a răsturnat, prin victoria sa, 
toate pronosticurile.

Anul 1957'a. fost bogat în rezultate 
de valoare, superioare în ansamblul 
lor, celor o' ținute în sezonul prece
dent Astfe' în!re 1:4n,Q—1:46,9 în- 
tîliti n mm’-le a doi atteti (numai li
nul în 19.r,'k iar între 1:47,0—1:49,9 
s-au înșiruit 40 de atteti (printre care 
și reprezentantul nostru Zoltan Vamoș

de 30 cîți erau în a-

(1:47,2) Moens (Belgia)
(1:47,7) JoI.nson 
(1:48,8) Delaney
(1:48,4) Boysen 
(1:51,4) Paterson 
(’ ,49,7) Rawson 
(1:49:2) Jungwirth (Ceh.)
(1:49,8) Makomaski (Pol.)
(IM,4) Andersen (Norv.)
(1:48,1) Brenner (R.F.GJ
(1:50,3) Maricev (U.R.S.S.)
(1:48,6) Waem (Suedia)
(1:50,8) Kazimerski (Pol.)
(1.50,7) Gottfridsson (Sued.) 
(1:43,2) Sl’midt (R.F.G.)
(1:51,4) Vuorisalo (Finl.)
(1:53,6) Jazy (Franța)

*
va rămîne, fără doar și poate, 
în istoria atletismului mondial,

(Anglia) 
(Irlanda) 
(Norv.) 
(Angl.) 
(Anglia)

res să arătăm că în timp ce în 1939 
sub 3:47,0 nu alergase nici un atlet, 
în 1954 obținuseră cifre sub această 
limită 12 alergători, în 1955 — 24 ; 
în 1956 — 40, iar în 1957 — 47 
(printre care și reprezentantul nostru 
Constantin Grecescu cu 3:46,7). Ast
fel, numai în acest an 5 alergători au

(Urmare din pag. l-a)

1957 
înscris 
ca anul celor mai mari performanțe 
în cursa de 1.500 m. In ziua de 11 
iulie la Turku, trei finlandezi, toți 
trei avînd același pronume (Olavi) au 
coborît în aceeași cursă sub recordul 
mondial deținut de Rozsavolgyi. O zi 
mai tîrziu Stanislav Jungwirth a rea 
lizat un timp fenomenal, fiind primul 
alergător al lumii care a coborît sub 
granița de 3.40,0. Chiar dacă rațiuni 
regulamentare au făcut ca aceste re
corduri să nu fie încă omologate ea 
recorduri mondiale, totuși performan
țele rămîn înscrise la ioc de .mare 
cinste.

Poate, mai mult ca la oricare altă 
probă, la 1.500 m. s-a progresat cu 
pași uriași. Și nu este lipsit de înțe

Intîlmrea de gimnastică dintre reprezentativele
mascuta ale Iugoslaviei și Rominiei

In zilele de 7 și 8 decembrie are 
loc la Karlovac și Zagreb întîlnirea 
dintre reprezentativele masculine de 
gimnastică ale R.P. Romine și R.P.F. 
Iugoslavia. La Karlovac se vor desfă
șură sîmbătă. exercițiile impuse, iar 
fa Zagreb, duminică, vor avea loc 
exercițiile liber alese. Fiecare echipă

va fi alcătuită din cite opt gimnaști. 
In vederea

seară a plecat spre Zagreb selecțio
nata noastră alcătuită din Frederic și 
Helmuth Orendi, Andrei Kerekeș, Ște
fan Harko, Ștefan Hărgălaș, Costache 
Gheorghiu, Gheorghe Stanciu și Ni- 
colae Covaci.

acestei întîlniri, ieri

A mcepirt finala celei de a X-a ediții
a campionatului de șah al R.P.R.

Tragerca la sorți a turneului final 
al campionatului de șah al R. P. R, 
(desfășurată marți după amiază) a 
dat următorul rezultat: 1. Crețules-
cu, 2. Ghițescw, 3. Bălanei, 4. Rei- 
cher, 5. Giinsberger, 6. Stanciu, 7. 
Negrea, 8. Pavlov, 9. Nacht, 10. Cio- 

Pușcașu, 
14. Costea, 15. Ră- 

Mititelu, 
Radovici, 

Szabo,

cîltea, 11. Troianescu, 12.
13. Bozdoghină, 
dulescti, 16. Seimeanu, 17.
18. Alexandrescu, 19. 
Urseanu. 21. Soos, 22. 
Dritncr

Ieri după amiază în amfiteatrul 
siitutuliii de Petrol și Gaze din 
pitală a avut loc deschiderea festivă 
a campionatului. Cu acest prilej a 
luat cuvmtul prof. ION GUDJL', 
vicepreședintele Comisiei centrale de 
șah arătînd importanța 
cate în acest an poartă 
jubiliar.

La ora 16,30 arbitrul 
Concursului U. Langhaus a pus în 
mișcare ceasurile de control și pri- 
Șha rundă a început.

Disputele de ieri nu au fost lipsite 
<$e surprize. Debutantul în finală Pa- 
îlov a jucat excelent partida contra 
lui Mititelu, a sacrificat dama și a 
ȘSbțmut victoria la mutarea 40-a 
după ce (e drept) ratase de cîteva 
4>ri cîștiguri elementare. Un t". 
tu totul neașteptat a avut partida 
Nacht—Seimeanu. In poziție de per-

20.
23.

In-
Ca

competiției,
un caracter

principal al

sfîrșit

Un bogat program 
international al rugbiștilor 

francezi
Federația franceză de rugbi a defi

nitivat programul competițional al e 
Supei naționale a FRANȚIil. 
narti :ei ■ pe care aceasta le va sus
ține în acest sezon : 15 decembrie. Ia 
Bordeaux, cu ROMIN1A; 11 ianuarie 
la Marrayfield, cu Scoția; 1 martie la 
Paris, cu ANGLIA : 8 martie la Tou
louse cil AUSTRALIA ; 22 martie la 
Care îi, cu ȚARA GALILOR; 5 ap i- 
lie la Napoli cu ITALIA ; și la 9 
apriiij la Paris, cu IRLANDA. In 
plus, rugbiștii francezi vor mai dis
puta partide la Mice și Pau cu echipa 
aiistra'terță

Iată

fectă egalitate (cu nebuni de culori 
diferite) Nacht a depășit timpul de 
gîndire pierzînd partida. Alte rezul
tate: Negrea—Alexandrescu 0—1, 
Troianescu—Costea 1—0, Gunsberger 
— Urseanu 1—0, Stanciu—Radovici 
’/2—’/2, Pușcașu—Bozdoghină 1—0. 
Celelalte partide s-au întrerupt.

Astăzi, începînd de la ora 9 
joacă runda a Il-a. Mîine, după 
miază, de la 16,30 runda a lil a.

'A

se
a-

ATLETH ROMINI PARTICIPA LA 
CROSUL INTERNAȚIONAL DE LA 

ISTANBUL
• La 23 martie 1958 

ATI FTKM va avea loc la IstanbulniLLIlun o competiție Internațio
nală atletică denumită 

„Crosul Balcanic” ia care vor participa 
cei mai buni cros iști din țările balca.- 
nice. In vederea acestui important eve
niment, în scurtă vreme crostștii romîni 
își vor relua pregătirile sub îndrumarea 
cunoscutului antrenor maghiar L. Hi
res

După „Crosul Balcanic”, ca în fiecare 
an, un lot de atjețl rom'vj va participa 
la crosul ziarului „L’Humanite” de la 
Paris
IRLANDA DE NORD — ITALIA 2-2 

(AMICAL)
BELFAST 4 (Radio). FflTRAI Meciul .dintre Irlanda 

IUI Urli. Nord și italia pro
gramat în cadrul gru- 
campionatului mondial, 

deoarece 
Zsolț,

timpului nefavorabil) să-și

terminat cu un scor e-

a
caracter amical

maghiarii ___ .
— au lost nevolți

pel a VHI-a
a avut un _____
arbitrii întînirii —
Harangozo și Vigh
(din cauza ti~.^_;_. __„____
întrerupă călătoria Ia Londra.

Partida s-a
ga1: 2—2 (1—1). Cei care au dominat au 
fost irlandezii (raport de comere 
9-2:3-l), dar italienii au reușit să 
de două ori conducerea. ~ ' 
fost înscrise de : Ghiggia 
Montuori (min. 51) pentru 
Cush (min. 23 și W).

Data celei de a 
aceste două formații (a 
urmează să fie decisă de

Conform linei hotărî ri 
dacă cete trei echipe din 
se vor găsi Ia egaâlt-ate, 
trase Ia sorți

ele,

la 
au 

25).
Și

treia partide dintre 
doua oficială) 
către F.I.F.A.

a F.I.F.A., 
seria a VIII-a 

, atunci vor fi 
două echipe care vor 

iar invingătoarea va 
decisiv cu cea care a stat.
DOM CU l-«, DUKLA 

FOST ELIMINATA DE 
UNITED DIN CUPA 
EUROPENI
’' '. Miercuri 

sta-iii-oitui Strachov 
desfășurat revanșa

juca între 
juca meciul
INVINGIND 
FRAGA A 
MANCHESTER 
CAMPIONILOR

PRAGA 4 (r-arti-o). 
inîiază p-e •
ga s-a

Golurile 
(min.
Italia

după u- 
dji'n Pira- 
intîlniirii

STANISLAV JUNGWIRTH

coborît sub 3:41,0; 8 au timpuri între 
3:41,0—3:42,9; 14 între 3:43,0—3:44,9 
și 20 între 3:45,0—3:46,9.

Cursa de 1.500 m. se anunță unul 
din punctele de mare atracție ale eu
ropenelor din 1958... Iar pronosticurile 
sînt mai riscante ca oriunde. Cîteva 
exemple ? Jungwirth, proaspăt record
man mondial a fost întrecut, la Mos
cova, de Pipîne și Sokolov; iar mai 
apoi și de Ibbetson. Delaney, Rcz- 
savolgyi... iar Sokolov a fost întrecut, 
la București, de Constantin Grecescu.

3:38.1 
3:40.2 
3:40 2 
3:40.3 
3:40.8 
3:41,1 
3:41.7 
3:41.8 
3:42.0 
3:42.2 
3:42.3 
3:42.4 
3:42,6 
3.43.0 
3:43.2 
3:43,6 
3:43.7 
3:43,8 
3:43,8

(3:42 4) 
(3:42.0) 
(3:44.6) 
(3:43,8) 
(3:41,3) 
(3:44 6) 
(3:45.0) 
(3:44.4) 
(3:47,0) 
(3:41,2) 
(3:45,4) 
(3.43.4) 
(3:42,6) 
(3:44.0) 
(3:45.2) 
(3:49.8) 
( — ) 
(3:49.8) 
(3:42,0)

meci important în care el apare în cen
trul liniei de atac al echipei militare. 
El poate înlocui cu mult succes 
Alexandrescu (bolnav și ieșit 
formă). Mai mult ca în 
joc, reprezentanții 
susținuți cu toată căldura.
cătorii de la C.C.A. ne-au vorbit des
pre însuflețirea cu care spectatorii de 
la Dortmund și-au încurajat echipa. 
La rindu-ne, să nu răminem mai

pe 
din 

oricare alt 
noștri trebuie 

Toți ju-

La rîndu-ne, 
prejos.

• Astăzi, 
avion va aduce în Capitală echipa Bo
russia. După lotul anunțat și după 
intențiile defensive (firești) ale oas
peților se pare că ei vor folosi o va
riantă cu trei fundași, trei mijlocași 
(unul dublindu-1 pe stoper) și patru 
înaintași. Cum se dă ca certă rein
trarea titularilor Kwiatkovski (portar) 
și Kelbassa (centru înaintaș) formația 
campioanei R. F. Germane va fi ur
mătoarea :

KWIATKOVSKI — Bl RGSMAL
LER M1CHALEK, SANDMAN — 
SCHLEBROWSKl, BRACHT — PE
TERS, PREISSLER, KELBASSA, 
SCHMIDT, N1EP1ELKO.

Schmidt, care a jucat centru înain
taș în partida de ia Dortmund va fi 
întrebuințat deci, după toate probabili
tățile, ca stoper „măturător" întru cît 
el îl înlocuiește în postul de stoper pe 
Michalek atunci cînd acesta este in
disponibil.
• Dorim cu toții ca C.C.A. să-și a. 

sigure calificarea prin jocul de la

în jurul orei 16.30, un

București. Dar este foarte posibil ( 
această părere o emite întreaga pre 
din R.F. Germană) să fie necesar t 
al 3-lea meci în cazul în care repi 
zentanții noștri înving la două pune 
diferență. Pentru această eventua 
situație în capitolul IV, articolul 
din regulamentul Cupei se arată 
delegații celor două echipe vor anun 
reprezentantului U.E.F.A. (în caz 
nostru, GUSTAV SEBEȘ) înaintea î 
ceperii jocului-retur (în cazul nosti 
meciul de la București de duminic. 
data și locul unde au căzut de aco 
să aibă loc a treia eventuată întilnii 
Se pare că echipa din R.F. Germat 
intenționează să ceară Viena ca gaz, 
într-o asemenea eventualitate. Cît pi 
veste conducerea echipei noastre < 
urmează să stabilească piuă durninî 
orașul pe care îl va propune.

• Teatrul marelui meci de dumini 
va fi stadionul „23 August". Se i< 
toate măsurile ca el să se prezin 
într-o toaletă adecvată. Duminică d 
mintala echipe speciale vor curați z.' 
pada pînă la gazon astfel ca — ign< 
rînd decorul alb al tribunelor — ji 
cătorii să poată acționa pe verde 
familiar al ierbii. In felul acesta joci 
se va desfășura în condiții mai aproap 
de normal spre bucuria jucătorilor î 
primul rînd, dar și a noastră car 
trebuie să ne dăm întîlnire la aceasf 
atractivă încheiere de sezon interna 
țional înarmați cu pături, căciuli ș 
blănuri și — dacă se poate — și c 
termose pline cu ceai sau (de ce nu ? 
cu țuică fiartă, ca astă iarnă li 
hochei...

organizează pentru cititorii săi
UN MARE CONCURS CU PREMII

ȘUI SFOKT?
Citiți amănunte asupra condițiilor de participare 

în ziarul nostru de sîmbătă 7 decembrie a. c.

Jungwirth (Ceh.) 
Salsola (Fini.) 
Salonen (Fini.) 
Vuorisalo (Fini.) 
Waem (Suedia) 
Pioine (U.R.S.S.) 
Sokolov 
Ibbotson 
Valentin 
Delaney 
Lewandowski (Pol ) 
Wood (Anglia) 
Hewson (Anglia) 
Mugcsa <Tug.) 
Kakkc (Fini.) 
Jazy (Franța) 
Mengler (R-F.G.) 
Lawrenz (R.F.G.) 
Richtzenhain (R.D.G.)

(U.R.S.S.) 
(Anglia) 
(R.D.G.) 

(Irlanda)

din 
peni“ 
Manchester United.
au obținut victoria eu scorul

De mîinepînă duminică în sala Recoil

Campionatul de haltere pe echip
Incepînd de mîine și pînă dumini

că, inclusiv, nouă formații de halte
rofili se vor întrece pentru a desemna 
pe cea mai bună dintre ele. Aproape 
în fiecare din cele 9 echipe (C.C.A., 
Dinamo. Recolta, Flamura roșie, Ști
ința, Progresul, Locomotiva, Ener
gia și Voința) figurează sportivi frun
tași componenți ai lotului republican,

cadrul „Cupei campionilor euro- 
dintre ' echipele Dukla Fraga și

- Jucătorii prațhezi 
de f1 4 

(1-4) prin punctul înscris de Dvorak. 
Scoruâ este însă insuficient pentru ca
lificare, întrucît ici primul meci Dukla 
a fost învinsă cu 3-4. In urata acestui 
rezultat echipa engleză Manchester *-a  
calificat și ea în sferturile de finală 
ale competiției.

• La 1 decembiie a sosit la Rio de Ja
neiro echipa sovietică de fotbal Dinamn 
Moscova care va întreprinde un lung 
turneu în țârile Amertcii de Sud. La ae
roportul ..Gale so” fotbaliștii sovtealci 
au fost întîmpinați cu multă căldură de 
reprezentanți ai organizaților sportive 
braziliene și de jucători ai cluburilor 
din Rio de Janeiro.

In primul meci al turneului Dinamo 
Moscova întflnește pe „Vasro da Gama”.

w • Campionatul femi-

GIMNASTICA
cu victoria ftiaestrei bu- 

fia Muratova din Moscova. Ea a revolt 
s-o întreacă pe campioana olimpică La
risa Latînina, care nu se află îm*r-«>  
formă bună.

NOI VICTORII ALE HOCHEIȘTILOR 
SOVIETICI

tători din Austria, Iug«®iav4a, Ceho
slovacia si Polonia.

Iată lista învingătorilor la categoriile 
disputate: muscă: Ma#>k (Polonia!);
pană: Adamaszek (Polonia); ușoară: Pet- 
kov (Iugoslavia); semigrea: Rukavina
(Iugoslavia); grea: Harencik (Cehoslova
cia).

astfel ca reuniunile promit întreceri 
dîrze, valoroase, care se pot solda 
(și noi dorim acest lucru) cu noi re
corduri. Se pare că și anul acesta 
locul întîi va reveni C.C.A., care pre
zintă o echipă omogenă în care figu
rează, printre alții, campionul aflB 
lut Silviu Cazan. La Flamura
vor concura frații Ienciu, Ciusbetli, 
Schuleri, la Recolta participă Lazăr 
Baroga. Interesantă ni se pare lupta 
Ia cat. ușoară (care se poate sol
da cu un nou record) dintre T. Ro
man, Ionescu Lisias, Gh. Ienciu ș.a

Reuniunile se vor desfășura în sala 
Recolta după următorul program:

Vineri ora 16: cat. cea mai ușoară 
și semiușoară

Sîmbătă ora 16: cat. ușoară și se- 
mimijlocie

Duminică ora 9: cat. mijlocie, semi
grea și grea.

Noi urăm tuturor concurenților suc
ces și noi recorduri.

Selecționata de ho
chei pe gheață a ora
șului Moscova a susți 
nut cel de-al 7-lea meci 

de la sosirea sa în Canada, întîlnind 
o puternică selecționată a ligii de ho
chei din Kingston. Hocheiștii sovietici 
au repurtat o nouă victorie — a pațra 
de la începutul turneului — cu scorul 
de 4—2 (1—0; 2—1; 1-r-li.
• La Nottingham: Repr. Moscovei 

Nottingham Phanters 7—4.
TURNEUL INTERNATIONAL 

DE LA KATTOWICE
• Zilele trecute 

luat sfîrșit la 
wice trarneul 
țlonai de lupte dotat 

premiud „Pawel Jasteski” u care au

HOCHEI

LUPTE

ii-

a
Katto- 

intenaa-

cu . „
participat unii dintre cei mal buni lup-

S-au tras la sorți sferturile de finală 
aie „Cupei Campionilor Europeni"

Invingătoarea meciului dintre
pe invingătoarea dintre

PARIS 4 (Serviciul nostru special) 
Sediul U.E.F.A. din str. Londra nr. 
22 a cunoscut pînă astă-seară tîrziu 
o vie animație. Așa cum s-a anunțat, 
urma să se facă tragerea la sorți a 
meciurilor din sferturile de finală ale
„Cupei Campionilor 
astfel, înainte de a 
echipele calificate în 
întrecerii, vă putem 
mul viitoarei etape 
toarea înfățișare:

STEAUA ROȘIE
MANCHESTER UNITED

AJAX AMSTERDAM
BUDAPESTA

Europeni". Și 
cunoaște toate 
această fază a 
anunța progra- 

care are urmă-

BELGRAD

VASAS

C.C.A. și Borussia va infrfni 
Milan și Glasgow Rangers

REAL MADRID — SEVILLA (4-0 
0—2 cu AARHUS)

C.C.A. BUCUREȘTI sau BO
RUSSIA DORTMUND — GLASGOW 
RANGERS sau MILAN.

Fără îndoială că în caz de califi
care pentru sferturile de finală for
mația bucureșteană C.C.A. va avea 
de înfruntat un adversar de renume 
mondial (după toate probabilitățile 
Milan care a reușit excelenta perfor
manță de a învinge la Glasgow — 
în primul meci — pe Rangers cu 
4—1, scor care îl asigură califica
rea).
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