
Vom vedea pe Milano la București? PROLETARY OW TOATE ȚĂRILE, DNIȚf-VAJ

t ♦
Răspunsul îl va da mîine campioana noastră, C.C.A., care încearcă 

să refacă handicapul de două goluri cu care s-a întors 
de la Dortmund

Nu, nu vom începe cu des
crierea „aterizării pasării de o- 
țel care a coborît din înaltul 
cerului etc. etc." fiindcă intro
ducerea aceasta a devenit un 
„leit-motiv” al reportajelor de

te. Și 
pitanul 
ma echipă din R. F. Germană 
care evoluează în Romînia. 
Este o onoare pentru noi și 
vrem să fim demni de ea. Do-

iată ce ne â spus câ- 
Borussiei : „Sîntem pri-

Rapidul Peters, extremul dreapta al reprezentativei R. t. Ge 
mane, se anunță un periculos adversar pentru apărarea echipei 

noastre

sosire pe
Și diritr-o 

•sistat la 
SABENA‘

aeroportul Băneasa. 
altă pricină: n-am 
aterizarea avionului 
care a adus la 

-’București pe fotbaliștii de la 
Borussia Dortmund. Am întîr- 
ziat cîteva momente la această 
sosire amînată de cîteva ori 
(fotbaliștii germani au făcut o 
primă escală forțată joi la a- 
mtaz.i la Viena, apoi o a doua 
la Budapesta unde și-au pe 
trecut noaptea) și ne-am în- 
tîlnit cu oaspeții noștri în ae 
rogară. Prima impresie: fotba
liștii germani sînt foarte bine 
tăcuți, înalți în general iar cei 
care sînt scunzi au alură de 
halterofili. Aprecierea că Bo
russia Dortmund este ceea ce 
se numește în fotbal o echipă 
„grea" corespunde și la propriu 
nu numai la figurat.
„ȚINEM SA LĂSĂM O 
PRESIE CIT MAI BL'NÂ 

BUCUREȘTI"

>
 ALFRED PREISSLER, capi
tanul echipei este „veteranul” 

. formației. Ceilalți îl înconjoară 
cu respect iar Preissler vor
bește, vorbește, vorbește... Am 
profitat de o asemenea calita-

IM- 
LA

naționale.
rirn inainte 
o impresie 
spectatorilor 
joc de cit mai bună 
prin comportare sportivă, 
cred despre meci ? Spun cu 
toată sinceritatea : cel mai bun 
să învingă !“

L-am întrebat pe Preissler 
dacă... cel mai bun să învingă 
numai în partida de duminică 
sau cel mai bun de duminică 
să-și asigure și... calificarea ? 
Zîmbind căpitanul Borussiei 
ne-a răspuns: „cel mai bun de 
duminică să joace cu Milano" 
(în paranteză fie spus Preissler 
este convins că Glasgow Ran
gers nu mai poate reface di
ferența de trei goluri pierdută 
chiar pe teren propriu).

L-am 
sul pe 
„eroul” 
inund.
(și jucătorii de Ia C.C.A. spun 
ca nu numai alura ci și ceva 
din jocul fostului extrem 
dreapta al Ripensiei). Peters 
este în vîrstâ de 22 de ani și se 
numără printre cei selecționați 
de Sepp Herberger pentru fi
nala campionatului mondial

de orice 
cit mai 
romini.

să lăsăm 
frumoasă 
Printr-un 

calitate si 
Ce

căutat cu tot dinadi- 
Peters. El este doar 
meciului de la Dort 

Arc aiura lui Bindea

din Suedia. A jucat în recen
tul meci cu reprezentativa Sue
diei. După părerea lui „echipa 
C.C.A. face parte dintre for
mațiile de marcă ale continen
tului. Am jucat bine în partida 
de la Dortmund ? Se poate. 
Dar și apărătorii romini au co
mis greșeli". II întrebăm ce 
au făcut duminică în campio
nat Au învins cu 1—0 pe 
Wupertal. A marcat Kelbassa. 
Ah I și Kelbassa va juca du
minică ! (Vă spunem în treacăt 
că Peters practică în mod ac
tiv atletismul și este creditat 
cu performanțe în jurul lui 
11.4 pe 100 m_).

La convorbirea noastră cu 
Peters a asistat și Sandmann, 
fundașul stingă. El a ținut să 
ne comunice că: „Publicul din 
Dortmund, foarte pretențios de 
altfel, a fost mulțumit de jocul 

echipei C.C.A.”.
„UN LUCRU VA SPUN: NU 
SÎNT PARTIZANI L DEFENSI

VEI*
„Partea leului" în interviu 

rile noastre a avut-o antreno
rul echipei, HANS TALBERT. 
Iată ce ne-a spus el: „Să în
cep cu un lucru pe care îl 
știți și dv., îl știu și jucătorii 
și antrenorul echipei C.C.A., îl 
știu și eu și jucătorii mei : me
ciul este foarte greu. Imi dau 
seama că formația reminâ va 
juca mult mai bine pe teren 
propriu. Ea ne-a dat multă bă
taie de cap și la Dortmund, 
dar aici ? Eu sper că ne 
califica, că vom menține 
rența. Dar sînt in rolul 
zorulut Pot să știu precis 
la premieră actorii vor 
înălțime ? Jucătorii 
ce vor decide".

vom 
dife- 
regU 
dacă 

fi ta

APOLZAN
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In întîmpinarea zilei de 30 Decembrie

Numeroase competiții 
organizate în întreaga țară

Cea de a X-a aniversare a proclamării Republicii noastre 
dragi este întîmpinztă cu tot mai multe uw-u- de către 
sportivii din orașele și satele patriei. In numeroase locuri au 
fost organizate competiții închinate marii sărbători a poporu
lui nostru. Mii de tineri și tinere se fritHnesc in aceste zile 
in întrecerile dotzte cu „Cupa 30 Decembrie”.

Din diferite regiuni ale țării corespondenții noștri ne rela
tează felul cum se desfășoară aceste întreceri, entuziasmul 
cu care sportivii întîmpină ziua de 30 Decembrie. Astfel, din 
Hațeg, corespondentul Nicu Sbucliea ne relatează că 
in regiune este în ours de desfășurare o interesantă compe- 
t'ție de fotbal dotată cu „Cupa 30 Decembrie”. Interesul stir- 
nit de această competiție este ilustrat și de faptul că la în
treceri s-au înscris toate cele 11 echipe care activează în 
campionatul regional. O competiție care a cunoscut un frumos 
succes a fost organizată de către oolectivul sportiv Locomo
tiva Iași. Corespondentul C. Adurnitresei ne relatează că tră
gătorii din colectivele sportive Flamura roșie Comerț, Dina
mo, Progresul. Locomotiva t.C-C.F. și Locomotiva „lîie Pin- 
tilie" s-au întrecut într-un frumos concurs de tir care s-a 
bucurat de o largă participare. Numeroase competiții închi
nate zilei de 30 Decembrie au fost, de asemenea, organizate 
și în regiunile Constanța, Cluj. Galați. în orașul București etc.

Unele dintre aceste competiții au fost organizate de colec
tivele în care au avut Ioc de curind alegeri. De asemenea, In 
planurile multor alte colective figurează ca sarcină principală 
inițierea unor astfel de concursuri.

In cîteva regiuni, competițiile dotate cu „Cupa 30 Decem
brie” au inaugurat, de fapt, activitatea sportivă de iarnă. Nu
meroase săli amenajate pentru acest sezon au găzduit în 
regiunile Craiova, Bacău, Timișoara, etc., concursurile închi
nate zilei de 30 Decembrie. Este bice ca în fiecare oraș, în 
fiecare sat, alături de celelalte acțiuni pe care sportivii le în
chină cu drag celei de a X-a aniversări a proclamării Repu
blicii să fie organizate competiții care să atragă la startul 
întrecerilor un mare număr de oameni ai muncii.

La uzinele ..Ianoș Herbak“

A fost aleasă noua conducere 
a colectivului sportiv

Cluj (prin telefon). Unul din
tre cele mai mari colective 
sportive din orașul nostru, „Ia
noș Hertak“, și-a ținut zilele 
trecute ședința de alegeri a 
noilor organe de conducere. 
Peste 130 persoane, sportivi.

Noile consilii ale colectivelor sportive
au trecut la muncă 1

Raid-anchetă în colectivele sportive bucureștene
FOTBALUL ȘI-A 

CREAT PROZELIȚI !

vorbea mai acum 
luni despre 
sportivă de la 

Quadrat”, cu 
rău trebuia să se

CÎ- 
activi- 
„Cau 
păre- 

rezume

Cine 
teva 
tate.i 
ciucul 
re de _ 
ia... echipa de fotbal. Situație 
paradoxală (din păcate, întil- 
nită și în alte părți), deoarece 
majoritatea sialariaților între
prinderii o formează... femeile. 
Și cum fotbalul n-a devenit la 
noi un sport feminin, vă închi
puiți lesne ce „activitate” spor
tivă pulsa în acest colectiv 
bucureștean !

Alegerile au adus revirimen
tul mult așteptat. Fostul con
siliu n-a fost de loc menajat 
pentru preocuparea sa unila
terală. Mai toți vorbitorii au 
criticat starea de fapt și au 
cerut noului organ să treacă 
pe primul plan activitatea spor
tivă de masă, fără a neglija 
bineînțeles nici echipa de fot
bal In definitiv, în jurul unei 
secții de fotbal, cu activitate 
fructuoasă, se poate crea un 
curent favorabil sportului, care 
să ducă, în cele din urmă, la 
„nașterea” unor secții noi pe 
ramură de sport, la dezvolta
rea întregii activități sportive 
din întreprindere.

sportive in care s-au 
Desigur că întrebarea 
cei ce urmăresc reor-

Știrile zilei
j1.tXt-Xt- L-rATUȚFkrJTJUj

TENIS DE MASĂ
• Uheorghe Cobrzan

Baraschși Mariana 
la Berlin

Luni vor părăsi 
pleci nd la Berlin, 
ie tenis de masă ____ o___
Cobîrzan șl Mariana Barasch— 
Aici ei vor face joncțiunea 
cu ceilalți sportivi românU. Angelica Rozeanu,

Capitala 
Jucătorii 

Gheorghe

GH. COBÎRZAN
Ier, Maria Go top eu ța, Matei 
Gantner, Tiberiu HarasztosE 
și Toma Reiter care sosesc la. Berlin tot luni venind de la. 
Copenhaga. Apoi, întreaga, 
delegație se va deplasa la 
Halle unde va avea loc o se
rie de întâlniri cu reprezentanți ai tenisului de masă din R.D.G. Sportivii noștri 
vor mai juca la Dresda și Reichenbach.

FOTBAL 9

Ce se întimplă în oolecticele 
desfășurat de-acum alegerile ? 
aceasta și-au pus-o mulfi dintre 
ganizarea vieții sportive din țara noastră. Pentru a 
afla răspunsul, am întreprins un raid în cîteva colec
tive sportive din Capitală. Pe filele carnetului nostru 
s-au adunat date și amănunte deosebit de interesante 
pe care ne grăbim să vi le înfățișăm..

LA M I G. NU MAI
sint Adeziuni
Reorganizarea activității 

tive a avut un larg ecou și 
printre salariațri Ministerului 
Industriei Grefe. Nu-i deci 
de mirare că (numărul mem
brilor vechiului 
cu puțin peste

spor-

deci

colectiv fiind 
100) s-au a- 

G. N. 
pag. a 2-a)

muncitori și elevi ai școlii pro
fesionale, au fost prezenți în 
sala de festivități a uzinelor.

Tov. Ioan Zovany, președin
tele colectivului sportiv, a dat 
citire dării de 
levind unele 
in activitatea 
In evidență și 
ențe cum ar 
atragere a tineretului și în de
osebi a elementului feminin în 
practicarea sportului, stagna
rea activității G_M.A., slaba 
preocupare a organizației de ti
neret pentru sport.

La discuții au participat 
mulți sportivi. Printre aceștia 
și boxerul Francisc Iekel care 
și-a manifestat nemulțumirea 
pentru dezinteresul pe care 
consiliul colectivului sportiv 
l-a dovedit în ultima vreme fa
ță de secția de box. El a ară
tat că în urmă cu cîteva luni 
secția de box număra 30—35 
tineri, în timp ce acum, nuntă-

seamă care, re- 
aspecte pozitive 
sportivă, a sos 
anumite defici- 
fi: insuficienta

• Au fost fixate da
tele returului cates 
gonii lor A, B și C. 

curind s-a hotărit ca cate-De _ _ ___
reluarea campionatelor __
goniiîor A, B și C să aibă loo — în ordine — La 16 martie-,, 30 martie și 13 aprilie. Toto
dată s-a stabilit ca viitoarei» etape ale „Cupei R.P.R.” să se 
dispute la 6 și 27 aprilie, 25 mai și 29 iunie, urmînd 
finala să aibă loc la 6

VOLil
Ne vizitează 
pionii R.D. 
mane.

ca 
iulie.

cam- 
Ger-

cîteva zile, la invitația Energia Orașul Stal in, 
în țară echipa canipk "• ' R.rX. Ger-

Cam așa pare-se că stau lu
crurile acum și la „Cauciucul 
Quadrat” 1 Intr-adevăr, noul 
consiliu ales (președinte, N. 
Costache, atitrenor de... fot
bal) a și trecut la constituirea 
noilor secții: volei, șah, po
pice, tenis de masă și gimnas
tică. După cum se vede, sînt 
secții în care vor putea acti
va din plin și femeile. De 
aceasta, vor ‘avea cu siguran
ță grijă cele două membre 
ale consiliului, Ștefania Cris- 
tea și Dida Constantin, precum 

•și ceilalți activiști, în frunte 
cu neobositul V. Stețian!

Deși n-au trecut nici trei 
săptămîni de la alegeri, pro
iectele din planul de muncă au 
și început să capete viață. De 
pildă, într-o spațioasă încă 
pere a fostei școli profesionale 
a fost amenajată o sală de 
sport unde se vor desfășura

antrenamentele și competițiile 
de gimnastică, tenis de masă 
și șah. Au fost cumpărate 10 
mese de șah, două servicii de 
tenis de masă și alte materia
le sportive. Stația de radio
amplificare emite 
grame consacrate Spartachia- 
dei de iarnă, mvitind pe sala- 
riați să se înscrie la întreceri
le acestei grandioase compe
tiții de masă. In cinstea zilei 
de 30 Decembrie va avea loc 
un meci triunghiular de șah la 
10 mese între echipele colec
tivelor „Cauciucul Quadrat”, 
„Uzinele Chimice Romîne” și 
fabrica „13 Textil”. In sfîrșit, 
zilele trecute a început un 
campionat de șah inter-sectoa- 
re, care se bucură de o parti
cipare foarte numeroasă.

Oare aceste cîteva prime rea
lizări nu vorbesc d,e la sine?

zilnic pro-

(Continuare in
(Continuare în pag. a 2-a)

La „Quadrat" fotbalul este atît de îndrăgit incit este prac
ticat și iarna. Dar el a încetat să fie singurul „copil" al 
colectivului sportiv. Voleiul, șahul, gimnastica și alte disci

pline atrag din ce în ce mai mulți salariați pe arenele 
sportive.

Peste 
echipei va sosi oană mascuHnA' a ___
mane, Wtesenschatt Leipzig. 
Cu această ocazie ei întorc vizita făcută în R.D. Germa
nă de Energia Orașul Stalls.Oaspeții vor Juca joi 12 decembrie la oraswl Stalin cu 
Energia, a doua zi la Ploeștl cu selecționata orașului, luni 
16 decembrie din nou cu E- 
nergta la Orașul Stalin, iar ultimul meci va avtn loc 
miercuri 1« decembrie la CtaJ cu ștHnța I.M.F.

In acest număr
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ac-

necesităților

de fond

Carnpio-
de șah

sport...



Pirtiile actuale din țara noastră 
corespund necesităților schiului modern? DISCIITO DESPRE PREGAHLE DE.. IA

— Interviu cu prof. Gh. Mitra, antrenor de stat
De cîțiva ani se tot discută des pre pîrtiile de schi. Fără îndoială, o 

problemă foarte importantă, mereu în actualitate de cițiva ani. In 
această privință ne-am adresat prof.'"Gh. Mitra, anlrenorul de stat pentru 
schi, cu care am purtat o discuție pe care o redăm în rezumat în rîndti- 
rile ce urmează.

Convorbirea a început astfel:
Actualele pîrtii din țara noas

tră corespund necesităților schiu
lui modern?

1V-.

— „Categoric nu. Dar înainte de 
a intra în subiect vreau să fac' o pre
cizare: există o mare deosebire între 
schiul utilitar. și cel de competiție. In 
țara noastră exista mentalitatea că 
schiul trebuie propagat numai în scop 
utilitar. Ca urmare, o serie de ame
najări,' pîrtii, materiale de concurs, 
etc. au „împins" înainte probele de 
fond, cînd era clar că specificul con
dițiilor din țara noastră (la șes și 
deal nu-i zăpadă decît puțină vreme, 
unde-i zăpadă nu-i loc pentru fond, 
iar tineretul este categoric mai 
atras de probele alpine) nu favorizea 
zâ dezvoltarea lor. In momentul de 
față ne. aflăm în situația să avem o 
bază alpină bine amenajată (Poiana 
Stalin), iar în rest (Sinaia, Bușteni, 
Valea Jiului. Nordul Moldovei) sînt 
Centre turistice frumoase, cu 
dar atîl".

triei, care ne a vizitat anul trecut, a 
declarat că Pîrtia Lupului s-ar putea 
ridică la nivelul pîrtiilor internaționale 
și chiar a celei de la Bad Gastein, 
unde vor avea loc în 1958' campio
natele mondiale".

Și totuși schiorii romîni care 
ne-au reprezentat la olimpiade 

sau campionate mondiale au avut 
o comportare slabă pe pirtiile din 
străinătate, ocupind locuri mo
deste.

tradiții.

Se vorbește foarte mult 
pirtiile de la Poiana. Ele 
cu adevărat atentie?

despre 
merită

la Poda. Pîrtiile de 
ca aspect natural, de 

__ _  _____  internațională (Zako 
lane, Grindenwald sau Saint Moritz).

— „Sigur că 
iana se apropie, 
cele de valoare 
pane, Grmdenwaia sau saint mornz,. 
Pîrlia Lupului, pîrtia de sub defrișa-
rea telefericului au profil, denivelații, 
înclinație și în general toate dificul
tățile necesare de traseu. De altfel, 
antrenorul echipei de speranțe a Aus-

Mulțumită 
fizică și 

T ineretului, 
ai sportului,

— „Una din explicații este dată de 
pregătirea pîrtiilor. Să facem o corn 
parație între pîrtia de slalom de la 
Saint Moritz și Pîrtia Lupului, ase
mănătoare ca profil și înclinație. Pîr
tia de la Saint Moritz este pregătită 
din timpul verii prin gazonare, ac
centuarea hopurilor, abaterea traseu
lui pe o variantă nouă, mai grea, iar 
antrenamentele încep după primul strat 
de zăpadă. Datorită antrenamentelor 
zilnice ale schiorilor și îngrijirii aten
te cotidiene a pîrtiei, aceasta rămîne 
cu aspectul inițial. La Poiana însă, 
pîrtia Lupului trebuie acoperită cu un 
strat gros de zăpadă pentru a putea fi 
folosită, 
gropile, 
desigur, 
buie să 
Lupului
Moritz, în afara pregătirilor amintite, 
pirtiile sînt udate cu apă, înghețate, și 
devin deci foarte, foarte dificile. For
marea unui strat de gheață a devenit 
de fapt ceva obișnuit. La Bad Ga
stein au și fost instalate opt guri de 
apă necesare udării 
lom".

iar covorul de zăpadă astupă 
„îndulcește" pantele, ceea ce, 
nu-i deloc indicat. Mai tre- 
adaug că în timp ce Pîrtia 

este doar bătătorită, la Saint

pîrtiei de sla-

M VITRINELE
LIBRĂRIILOR

Un reportaj științific, o a- 
devărată pledoarie pentru o 
activitate sportivă susținută 
a celor mai largi mase, com
pletate cu prețioase indicații 
metodice, practice, iată ce re
prezintă lucrarea ..CALEA 
SPRE SĂNĂTATE, FORȚA Șl 
VIAȚA LUNGA" de N. M. 
Sarkizov-Serazini. 
redacției „Cultură 
sport" a Editurii 
masele de iubitori

că amenajarea, 
bune condițiuni. 
nu rezolvă a-

Credem totuși 
chiar în cele mai 
a Pîrtiei Lupului 
ceasta problemă. Ce credeți că se 
poate face ?

— „Desigur că nu acesta e nodul 
gordian. In schi, un adversar de 
seamă al concurentului este pîrtia. 
Or, dacă ai în permanență același ad
versar, te obișnuiești cu el, iar cînd 
-«lai de altul ești surprins. De aceea, 
sînt necesare mai multe pîrtii cu 
mare grad de dificultate și bine în 
grijite. Schiorii romîni trebuie să ai-

O
■Ăl l

r 
i
%
O

L

w

i
og

A tocind o poartă...

bă posibilitatea să se antreneze pe cît 
mai multe pîrtii, cît mai variate, pen
tru a nu mai fi surprinși de traseele 
grele din străinătate. Antrenamentele 
pe diferite trasee mai oferă avantajul 
acomodării mai rapide pe o pîrtie 
nouă. Trebuie să precizez însă că dez
voltarea schiului de competiție este 
legată și de alte aspecte, care nu in- 
t'ă în această discuție".

La noi în țară există locuri un
de pot fi amenajate pîrtii „tari"?

— „Chiar foarte multe. La Sinaia, Bor- 
șa. Vatra Domei, Petroșani, Paring, 

’’ • "■ " Va-
Lac 
pîr- 
ne- 

face 
antrenamente în măsură să ridice va
loarea schiorilor romîni. Bineînțeles, 
acum nu mai poate fi vorba de exe
cutarea tuturor lucrărilor, deoarece 
pregătirea unei pîrtii începe din vară, 
ci de căutarea celor mai dificile pîr
tii și îngrijirea lor atentă, pentru a li 
se .T-imira o stare de dificultate accep
tabilă".

Semenic, Mogoșa, pe Valea Albă, 
lea lui Carp, în Făgăraș la Bîlea 
sau pe Negoiu, pot fi amenajate 
fii care să corespundă actualelor 
cesități și pe care să se poată

l-am mulțumit prof. Gh. Mitra pen
tru amabilitate și ne-am exprimat spe
ranța că membrii comisiilor locale, 
specialiștii și Tehnicienii vor depune 
toate străduințele pentru a amenaja și 
îngriji pirtiile în așa fel incit acestea 
să fie un adversar cu adevărat serios 
schiorilor romini

D. STANCULESCU

A fost aleasa noua conducere 
a colectivului sportiv

(Urmare din pag. J)

acestora este de 13. Muncitorul 
Albescu a apreciat că lipsurile 
activitatea sportivă își au ră

dăcina și in insuficientul contact al 
membrilor consiliului colectivului cu 
cercurile sportive, iar Ianoș Fazekaș, 
un alt muncitor, a criticat apad că 
sala de sport a uzita ■ 
mult la dispoziția 
decît a salariaților 
Ilerbak".

este mai 
colectiveailor

de la ,Janoș

Printre vorbitori au fost și invi
tați, Too. Ștefan Nagy, din partes 
co’ectk'ului sportiv Locomotiva, a sa
lutat pe cei prezenți in numele celor 
16.000 muncitori ceferiști arătind d 
pe viitor este necesară o colaborare 
și mai strrnsă titre aceste două mari 
co'ective din oraș. In încheierea adu
nării, participant, ii au hotărit să dea 
colectivului sportiv al uzinelor „la- 
noș Herbak* numele „Rapid".

Emil Bocoș 
corespondent

Să faci în aceste zile, cînd iarna este în plină „desfășurare", o vi: 
în colectivele sportive, pentru a vedea care sînt pregătirile pentru ... iarn 
este oarecum tardiv. Dar, vorba prove rbului „...mai bine mai tîrziu". „Mi 
tivați" de bătrineasca zicală și de fap tul că iarna a venit mai devreme d 
cît în alți ani, prinzîndu-ne nepregă tiți, am pornit la drum.
încotro? Către un colectiv mare, cu 

mulți membri și cu secții specifice ier
nii: schi, patinaj, alpinism. Și, iată că, 
fără să vrem, respectăm o „tradiție" 
și vizităm și în acest an, pentru a- 
celași subiect, colectivul sportiv Lo 
comotiva Grivița Roșie.

SPORTURILE DE IARNA...

...vor putea fi practicate în cele mai 
bune condițiuni în marele colectiv ce
ferist. Buni gospodari, așa cum îi cu
noaștem pe cei de la Grivița Roșie, 
membrii consiliului colectivului ajutați 
de un larg activ obștesc, au pregătit 
sezonul de iarnă încă de pe timpul 
cînd soarele dogorea. Materialele și 
echipamentele sînt puse la punct. 200 
perechi bocanci, aproape tot atîtea 
hanorace și pantaloni de schi, 60 
perechi de schiuri, sînt gata pentru 
întrebuințare.

In Parcul Copilului, terenurile de 
volei și baschet — anul acesta ame
najate — au fost transformate în pa
tinoare, iar din inițiativa vechiului 
propagandist al sporturilor de iarnă, 
sudorul Virgil Georgescu, a „răsărit" 
și o trambulină pentru schi.

Turismul de iarnă și alpinismul au 
avut din totdeauna mulți simpatizanți 
la Grivița Roșie. Tocmai de aceea, 
membrii consiliului colectivului sportiv 
s-au îngrijit ca și secția de turism- 
alpinism să fie pregătită din timp 
Rezultatul: în afară de cei mici, <o 
piii muncitorilor care au și „încercat" 
săniuțele și schiurile la baza sportivă 
a colectivului, membrii secției de tu
rism de iarnă sînt primii care își în
cep activitatea. Astăzi, un lot de 60 
muncitori și muncitoare de la Atelie 
rele C.F.R. va pleca la Vîrful cu Dor, 
unde colectivul sportiv organizează un 
concurs de orientare.

SPORTURILOR DE SALA...

...li s-a asigurat același regim și un- 
climat foarte bun de dezvoltare. Pen 
tru boxeri a fost reamenajată o sală 
în incinta atelierelor. S-a verificat în

călzirea, s-a reparat podeaua și, sp 
marea bucurie a sportivilor, a fo 
cumpărat un nou ring. Secțiile de ha 
tere și tenis de masă vor „împărți" 
altă sală — tot în incinta atelier 
lor —, iar voleibaliștii, rugbiștii 
fotbaliștii își vor putea efectua antri 
namentele în Hala de vagoane, ca 
are o lungime de aproape 200 m

PENTRU COPII

...ca și în alți ani, toată grija. L 
Parcul Copilului va funcționa un cen 
tru de antrenament pentru schi. Tr 
acolo aspiranții G.M.A. își vor puie 
trece și norma de schi. Neobositul Vii 
gil Georgescu s-a gîndit și la cei mi< 
și, din schiurile care nil mai pot 
întrebuințate de către sportivi, a fi 
cut — pînă acum — 10 perechi d 
schiuri pentru copii. Săniuțe nu ar 
colectivul. Asta nu înseamnă însă c 
la centrul de antrenament nu se v 
face și săniuș. Copiii din cartiere 
Steaua, în majoritate fii de ceferist 
vor veni — ca și în alți ani — c 
materialul și echipamentul propri 
pentru a lua parte la concurstirill 
pe care le organizează colectivul.

O DORINȚĂ A MUNCITORILOR: 
ÎNFIINȚAREA UNEI SECȚII 

DE HOCHEI

După toate probabilitățile, dorinț. 
va deveni realitate. Amatori ■ care s: 
practice hocheiul sînt, condiții mate 
riale — de asemenea. Conducerea ad 
ministrativă, prin tov. director Puml 
tru Miron, și comitetul de întreprinde 
re, președinte tov. Turcu. — care acor 
dă activității sportive tot sprijinul « 
au promis colectivului ajutorul ntH 
sar. Atunci, ce mai trebuie făcut pen 
tru ca secția de hochei să ia ființai 
Să se obțină o aprobare de la I.D.M.S 
pentru materialul și echipamentul ne 
cesar! Muncitorii de Ia Grivița Roșie 
așteaptă înființarea secției de hocbe 
cu nerăbdare. Noi le dorim o rezol 
vare favorabilă și cît mai grabnică

ELENA MATEESCU

Mureșsmi nu mai suit buni gospodari?
Tg. Mureș este unul din orașele 

care ne-am amintit întotdeauna 
plăcere. Ospitalitatea devenită prover
bială. grija de-a .dreptul 
pentru asigurarea celor 
condiții de organizare și, 
preocupările mureșenilor 
șita competițiitor ce le 
sarcină, toate acestea
oaspeții șî-i făceau să-și amintească 
cu gînduri bune de orașul care i-a 
găzduit. Ne amintim de campionatul 
republican feminin de baschet dis
cutat în 1952. Sala l.M.F. 
tocmai renovată și, cum
sărbătorește, avea un aspect 
îmbietor. Pe atunci localnicii, 
teau că lucrările vor continua 
va avea, peste puțină vreme, 
pect mai frumos.

de
Cil

meficuloasă 
mai bune 
în general, 

pentru reu- 
cădeau în 

impresionau

fusese 
era gătită 

frumos, 
promi- 
și sala 
un as-

Noile consilii ale colectivelor sportive 
trecut la muncă!au

(Urmare din pag. l-a)

dus aci 300 de adeziuni de înscriere 
în U.C.F.S:—Acțiunea de înscriere 
s-a bucurat însă de un succes care 
a depășit toate așteptările, cele 300 
de adeziuni epuizîndu-se cu rapidi
tate. Pînă la sfârșitul acestei luni, 
după cum ne spunea secretarul co
lectivului, Gh. Bădulescu, se speră 
ca numărul înscrișilor In U.C.F.S. 
să depășească la Ministerul Industri
ei Grele cifra de 500!

Dar noul consiliu a] colectivului nu 
s-a ocupat pînă acum numai de 
problema înscrierilor. Intr-adevăr, 
pe lingă secțiile existente, sînt în 
curs de constituire secțiile de popice 
și vînătoare-pescuit. La 15 decembrie 
vor începe două importante acțiuni: 
introducerea gimnasticii de produc
ție și întrecerile Spartachiadei de 
iarnă, la schi, șah, tenis de masă, 
gimnastică și patinaj, paralel, se 
desfășoară o muncă intensă de în
tărire a bazei materiale. Astfeh noul 
consiliu a 
al Capitalei cererea de a i se res
titui baza ............... ..

SPORTUL POPUIAR pola“ de pe malul laeulu H răstrău.
Pag. 2-a Nr. 3127 care este folosită actualmente in

tineretul sportiv, antrenorii, 
instructorii și profesorii de e- 
ducație fizică au azi la dis
poziție un valoros izvor de ar
gumente in favoarea culturii 
fizice și a sportului, o strălu
cită demonstrație a rolului șl 
menirii sportului nu numai In 
viața individului, dar și în a- 
ceea a colectivității, a națiunii. 
Legatara dintre spori și lon
gevitate demonstrată de un ce
tățean al țării in care cente
narii nu constituie cazuri ra
risime, rolul sportului în com
baterea hătrî-neții și a bolii a- 
rătat în mod științific, sînt 

convingătoare 
lată temeiu- 
recomandăm 
lucrare.

cele sportive. Cum 
un hangar pentru

alte scopuri decît 
această bază are 
ambarcațiuni, teren de fotbal cu pistă 
de atletism, terenuri de baschet și 
volei, poligon și arenă de popice, vă 
puteți da seama ce impuls ar putea 
să dea întregii activități a colecti
vului. De asemenea, pe terenul spor
tiv al colectivului din str. Lt. Lem- 
nea va fi amenajat un patinoar, ast
fel că membrii colectivului vor avea 
unde să-și dispute întrecerile de pa
tinaj ale Spartachiadei

EZITĂRI TIMIDITATE SI. UNELE 
PROIECTE

este sportul nr. 1 la fa- 
săpun „Stela". Dar, din

deopotrivă de 
și de interesante, 
rile pentru care 
călduros această adresat Sfatului Popular

sportivă fostă „Metro-

Fotbalul 
brica de 
păcate, aci nu există deocamdată și 
sportul... nr. 2, deși în magazia co
lectivului se află, de pildă, materiale 
pentru gimnastică și lupte. Normai! 
ar fi fost ca, imediat după alegeri, 
să se treacă Ia o muncă susținută de 
reorganizare a vieții sportive din co
lectiv. Lipsiți probabil și de îndru
marea organului UC.F.S.-raional, 
membrii noului cosim încă nu au 
precis contur;t ..mul pe care tre
buie să meargă. Din această cauză,

primele începuturi sînt timide, limi- 
tindu-se în general la... proiecte. In 
planul colectivului se află înființarea 
secțiilor de volei, tenis ' de masă și 
șah, construirea unei arene de popice 
în incinta fabricii și continuarea în
scrierii de membri în U.C.F.S. De 
asemenea, se proiectează constituirea 
unei comisii G.M.A. pentru trecerea 
normelor complexului (anul acesta, 
la faibrica „Stela" nici un muncitor 
n-a cucerit insigna!). In sfirșit, con
siliul colectivului este în așteptarea 
materialului de propagandă pentru 
popularizarea Spartachiadei d-e iarnă.

Desigur, chiar pentru posibilitățile 
reduse ale unui colectiv sportiv mic, 
cum este cel al fabricii „Stela", înce
puturile sînt mult prea timide. Să 
sperăm că ele nu vor rămîne așa !

★
Raidul nostru prin cîteva colecti

ve sportive bucureștene ne-a arătat 
că organele nou alese se preocupă 
serios de îmbunătățirea activității 
siportive, cum este cazul la „Cau
ciucul Quadrat" și M.I.G. Experiența 
acestor colective, care au și obținut 
o serie de frumoase realizări, lrebu:e 
evthsă și asupra altor colective, 
care încă n-au găsit calea cea mai 
bună.

De 
ori la 
bat însă cu nimic. Mai mult chiar, 
cu prilejul turneului baschctbaliștilor 
turci am constatat că mureșenii au 
pierdut ceva și din spiritul de orga
nizare. In prima zi, pe -tabela indic.a- 
toa>e a scorului nu erau înscrise nm 
mele echipelor, instalația electrică 
cronometraj era defecta deoarece t?" 
nicianul chemat în dimineața zilei 
respective nu a avut timpul necesar 
pentru a o repara. In general un 
aspect care nu a făcut cinste renu- 
melui de buni organizatori. C? ne-a 
durut însă mai mult a fost sala, pen 
tru care nu s-a făcut nimic. Pla
fonul a 
puține și 
primitive 
xact ca 
în care 
realizeze 
mărunte, 
teau fi îndeplinite numai și numai cu 
mijloace locale.

Acestea să fie posibilitățile mure
șenilor ? Sîntem convinși că nu. Și 
nu ne îndoim că mijloacele pe care 
le vor avea prin reorganizarea miș
cării de cultură fizică vor fi folo
site din plin pentru completa utilare 
și amenajare a sălii I.AI.F. Așteptăm 
fapte.

atunci, am mai fost de eîtevs 
Tg. Mureș. Sala nu s-a schim-

nu s-a
rămas necompleiat, tribune 

neîncăpătoare, panourile 
și cu trepidații. Adică, e- 
acum cinci ani. Cinci ani 
localnicii nu au reușit să 
nimic din atîtea lucruri 

dar importante și care pu-

D. ST.



tu ultima etapă a turului NOT? CHIT CE

Cele mai imporianfe meciuri de volei 
ale campionatului se joacă in (ară

£*«*«**

Fază din meciul Energia Tr. 3 București Locomotiva Craiova, disputat 
în etapa a treia a actualului campionat. In atac: Zamfirescu 

(Locomotiva Craiova).

Colțul vînătorului

Iată-ne în fața ultimei etape a cam
pionatelor republicane de volei !

De data aceasta cele mai impor
tante partide nu vor avea loc în 
Capitală (așa cum s-au obișnuit în 
ultima vreme amatorii de volei din 
București), ci în provincie.

Spectatorii din Cluj vor avea oca
zia să vadă la lucru, în compania echi
pei for favorite Știința I-M.F., pe Di
namo București, clasată actualmente 
pe locul II în campionat, la egalitaîe 
de puncte cu Locomotiva C.T.F.T. 
București, deținătoarea primului Ioc. 
Clujenii, care duminica trecută în me 
ciul de la București au excelat în ceea 
ce privește atacul, vor încerca — de
sigur — să repete „figura" făcută 
acum aproape o săptămînă în sala 
Floreasca. Dinamo prezintă o echipă 
masivă, omogenă: toți cei 6 compo 
nenți (dacă dinamoviștii vor folosi 
prima garnitură) sînt aproape la fel 
de buni în atac ca și în apărare.

La fel de interesantă se prezintă și 
partida de la Orașul Stalin : echioa 
Energia din localitate înfîlnește pe 
actualul lider al clasamentului. Loco
motiva C.T.F.T. București. Feroviarii, 
afectați de înfrîngerea suferită dumi
nică în fața Științei I.M.F. Cluj, s-au 
pregătit cu atenție în tot cursul săp- 
tămînii. Să nu uităm însă că Energia 
este foarte periculoasă și în special pe 
terenul său, unde beneficiază de apor
tul galeriei, de loc neglijabil. Nu ui
tați. cu ajutorul ei. Energia Or. Stalin 
a întrecut pe C.C.A. I

Campionatul feminin este dominat 
de meciul de la Sibiu dintre Voința 
și Dinamo București. Sibiencele ocupă 
locul III în clasament (avînd un meci 
mai mult jucat) în timp ce Dinamo 
se găsește pe al 11-lea. In perspectivă, 
o întîlnire interesantă (să vă reamin
tim și aci că Locomotiva București, 
deși a învins cu 3—I și chiar la Sibiu, 
meciul a fost tot timpul „pe o muche 
de cuțit").

In încheiere, să notăm faptul (veri
tabilă performanță!) că Locomotiva 
Craiova joacă — în sfîrșit — pentru 
prima dată acasă, întilnindu-se <_u 
Energia Arad.

Educația sportivilor-o sarcină
de primă importanță !

La 
țării, 
bită. Acțiunea de reorganizare a miș
cări.' sportive a răscolit viața colec
tivelor, a stimulat inițiativele, a strjns 
in jurul noilor sarcini pe toți entu
ziaștii practicanți sau susținători ai 
sportului. încă din primele zile ac
țiunea de înscrieri în U.C.F.S. a fost 
încununată de succes: peste 1300 de 
tineri și tinere și-au dat adeziunea. 
La aceasta se mai adaugă și grija 
m care se caută calea cea mai fruc
tuoasă pentru organizarea desfășurării 
activității de iarnă, pentru crearea 
celor mai bune condiții de practica
re a sporturilor specifice noului se
zon. Numărul celor care și-au expri
mat dorința de a participa la între
cerile Spartachiadei de iarnă a tine
retului este cu mult peste cifra mem
brilor înscriși în U.C.F.S.

Cu toate acestea se pare că munca 
însuflețită a activiștilor sportivi din 
orașul și raionul Tecuci, a trecut cu 
vederea unul din aspectele, esențiale 
credem noi. de care depinde în bună 
măsură succesul viitoarei activități. 
Ne referim la grija pe care trebuie 
s-o dovedească în educarea sportivi
lor. Și iată ce ne-a făcut să abordăm 
acest subiect.

Intr.una din serile cînd ne aflam 
în vizită în acest oraș ne-am oprit 
mai mult la clubul sportiv al colec 
tivului Progresul. Iată tabloul care

Tecuci, ca șî în alte orașe ale 
am surprins o animație deose-

ni s-a înfățișat: înfr-o cameră destul 
de mică, la cele cîteva mese se joacă 
table. Un fum gros, să-l tai cu cuți 
tul, dă un aspect de tavernă acestei 
încăperi. Printre „sportivii" care In 
jurul orei 21, mai joacă încă table, 
se află și copii de seama tînărului 
Nicolae GÎIea (15 ani). Aceasta e?te 
activitatea clubului. Pe mu'ți dintre 
cei care se află în club i-am îwtîl- 
nit pe bulevardul orașului acostînd 
sau aruneînd diferite fraze, omologa
te în argoul oamenilor fără căpătîi, 
fetelor în trecere pe această arteră 
a orașului. Fără îndoială pentru a- 
spectul evidențiat de vizita noastră 
ia clubul colectivului 
sul nu sînt de vină 
acestui colectiv. Am 
colectivelor sportive 
exemplu care a apărut de curînd in 
coloanele ziarului nostru ; la colec
tivul sportiv Metaloglobus din Bucu
rești, consiliul nou a'es, împreună 
cu organizația de bază P.M.R. si or
ganizația U.T.M. au inițiat organizarea 
unor cercuri de studiu pentru sporiivi, 
cu scopul ridicării nivelului politic și 
cultural al membrilor colectivului.

Iată cam ce ar trebui să se facă 
și la Tecuci. Educația sportivilor tre
buie să fie o problemă de primă im
portanță pentru organele care vor pri
mi încrederea maselor.

rportiv Progre- 
ntsmai activiștii 
vrea să oferim 
din tecuci, un

H. NAUM

SCHIMB DE TURIȘTI INTRE R. P. R. Șl R. D. G
ONT Carpați în colaborare cu -Deut

sches Reise-Buro din R. D. Germană, 
an încheiat de curînd o convenție 
pentru organizarea schimburilor de 
turiști în anul 1958. Astfel la începutul 
anului viitor vor sosi la Sinaia grupuri 
de turiști germani, amatori ai sportu
rilor de iarnă. In timpul verii vor fi 
organizate excursii pe litoralul Mării 
Negre în stațiunea Eforie. De aseme-

O importantă acțiune 
stirpirea lupilor

Fioroasă sălbăticiune. Cu picioare 
solide și coaste supte, are o stafii 
ră mîndră. Capul frumos cu o frun
te lată, e bine legat de trup de un 
gît vînjos. Ochii sînt răi și vicleni. 
Uneori lupul ajunge pînă la o lun- 

; 1,60 m. Lupoaica este maigime de 1,60 m. Lupoaica este 
mică și are botul mai ascuțit.

Lupii atacă și fac ravagii mai ales 
noaptea cînd se adună în haite. De 
obicei, în capul și coada haitei stan 
lupii cei bătrîni. îndrăzneți și vicleni 
ei umblă „sfoară", unul după altul.

Nu se tem de cîini. Nu pot însă 
—f_.. _ă . —— (5LÎ..3. Carnea de 

delicatesă

rîndurile mistreților și iepurilor. Față 
de pagubele enorme cauzate de lupi, 
distrugerea acestor dihănii a fost 
declarată ca o acțiune de interes obș
tesc. Prin H.C.M.nr. 1341/22.V111.1957, 
privind acțiunea de distrugere a lu
pilor pe teritoriul Republicii Populare 
Romîne, se stabilesc sarcini precise 

luarea 
măsuri pentru

£&&c/sc' eâe&e, i/uowctuta-itâ-ctv 
d/ătama'/u'e&tfegu '’ctewtâ
m&ntfri ai W. PFJ'iteti OMfatâai •&& 
inta/wea, adatââtii /sortate jas&iw
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nea turiștii geru.a..i i„ipieună cu tu-! 
riștii romîni vor lua parte la croa-i 
ziere cu motonava Transilvania în Ma- 
rea Mediterană. Se prevede ca în anul 
1958 numărul turiștilor germani care? 
vor vizita țara noastră să fie mai mare
ea 50 la sută față de anul acesta.

Din țara noastră vor tace excursii 
în R. D. Germană grupuri obișnuite și 
grupuri de specialiști și tehnicieni or-' 
ganizate pe profesii. Cu prilejul tîr-'* 
gului de mostre de la Leipzig, ONI" 
Carpați va organiza grupuri speciale 
de turiști.

(Agerpres)

Miine, ciclocros 
pe zăpadă...

suferi să-i audă lăfrînd. ( 
cîine constituie o adevărată 
pentru lupi.

înzestrați cu un excelent 
și miros, lupii vînează cu 
cusință orice fel de vînat, 
ales cervidee. Puternici și 
lupii pot parcurge într-o 
noapte și 50 km. Lupului îi place să 
prade și să omoare, să vadă sîngele 
gîlgîind și să-i simtă mirosul. Cînd 
aă iama printr-o tîrlă, ucide dintr-o 
răsuflare 10—12 oi. Deși alît de pu
ternic, e laș și ocolește lupta, neata- 
cînd niciodată pe om. Precaut, nu 
trece niciodată de două ori prin a- 
celași loc. Cruzimea lui nu cunoaște 
margini. Mușcă adînc, sfîșie cu lă
comie și omoară numai de dragul 
omorului. Apreciind că un lup mănîn- 
că doar o singură dată pe săptămînă, 
omorînd o piesă din rîndtil animalelor 
domestice (oi, porci, viței, mînji, etc.) 
sau vînatuhii util, mai ales cervidee, 
el ucide anual cel puțin 50 de animale. 
Socotind la minimum 20 kg. greuta
tea tiflei piese devorate, ajungem la ‘ , ...... an

văz, auz 
multă is- 
dar mai 
neobosiți, 

singură

1000 kgr. carne mîncată într-un 
de un singur lup. Cum efectivul ac
tual al lupilor din țara noastră 
ridică Li vreo 2.500 exemplare, con
statăm că anual se pierd din cauza 
lupilor £500.000 kgr. carne fără a 
mai pune la socoteală valoarea blă
nurilor, lînii pierdute etc. Lupii 
cauzează pagube însemnate și în

se

organelor de resort, pentru 
celor mai nimerite i ”__2 t_____
distrugerea lupilor. Totodată se sta
bilesc și premii pentru lupii omorîti: 
300 Iei pentru fiecare lup adult și 
150 lei pentru fiecare pui de lup.

In lupta pentru combaterea și dis
trugerea acestui răpitor, se pot uti
liza următoarele mijloace: a) prin 
otrăvire (cu stricnina sau cu letoli- 
nă), b) prin curse și capcane, c) 
prin împușcare (vînători colective, 
vînători cu stegulețe, pîndă la hoit, 
chemarea lupilor la urlătoare), d) 
distrugerea puilor Ia culcuș. Cu 
excepția ultimului mod de combatere, 
distrugerea puilor la culcuș făcîndu-se 
doar în lunile aprilie, mai, iunie și 
eventual iulie, acum și în lunile care 
urmează se pot utiliza cu rezultate 
foarte bune, toate celelalte sisteme 
de stîrpire a lupilor.

In această importantă acțiune, spri
jinită de toate organele de stat, un 
rol însemnat revine A.G.V.P.S. prin 
filialele și subfilialele respective, 
care trebuie să o intensifice prin toate 
mijloacele. Nu trebuie uitat că pînă 
acum numărul lupilor împușcați anual 
(circa 2.500) este încă insuficient, 
pentru că acest număr cuprinde abia 
prăsila, stocul de bază rămînînd a- 
proape intact.

Dacă fiecare paznic sau vînător, 
înțelegînd utilitatea cauzei și poate 
atras și de mărimea premiilor, va 
încerca să distrugă măcar un singur 
lup, măsurile luate își vor găsi re
zolvarea dorită. Depinde doar de pri
ceperea și strădaniile paznicilor 
vînătorilor noștri.

CONSTANTIN' COMARNISCHI

Sărbătorirea Lunii culturii prilejuieș
te studenților participarea la nume
roase manifestării cultural-artistice.

Sportivii vor participa la competițiile 
de volei, baschet, handbal de sală, 
tenis de masă, cros etc, care vor fi 
organizate în fiecare centru universitar 
și vor fi dotate cu cupa „30 Decem-

brie". Iu București se organizează o 
competiție sportivă dotată cu aceeași 
cupă pentru echipele de gimnaști și 
gimnaste din categoria „Maeștri ai 
R.P.R.". Vor participa și echige repre
zentative ale diferitelor asociații spor
tive din Capitală.

(Agerpres)

Miine dimineață, în împrejurimile. „Casei Scânteii", se vor desfășura o- 
serie de înj-receri de ciclocros, dotata* 
cu „Cupa 30 Decembrie", organizată de* către forul sportiv al raionului i. v. Stalin.

După cîte sîntem informați, numărul 
adeziunilor de participare, primite pînă 
acum de organizatori, este destul de 
ma:e. dacă ținem seama de faptul că ne aflăm în plină iarnă. Astfel, miine, 
la startul întrecerilor vom întîini din nou pe animatorii clclocrosurLor din 
ultima vreme: c. Istrate, M. Kammer, 
D. Dragomir, I. Stoica, T. Ohaneslan, 
D. Rotaru, Gh. Lucian și alții. Aceștia vor avea de înfruntat un traseu dificil 
și-și vor disputa întâietatea pe un te
ren variat, acoperit cu zăpadă.

Plecarea se va da la ora 10.S0 dia 
piața Scîntell.

•x SIMBATASIMBATA
La un meci al selec

ționatelor ca-teg. B, arbitrul Ad. Lemkowski a 
fluierat începerea reprizei a doua înainte ca porta
rii să fâ apărut pe teren-

Ultima reuniune de lup
te din Capitală s-a dispu
tat în sala C.C.A. pe un 
frig amarnic...

Un recent meci de rug
ii» Intre tinerii șl „bă- trînil” științei Cluj s-a 
terminat egalitate:

La Bușteni n-au început Încă pregătirile schiorilor.

„Cupa Sfatului Popular
„Cupa Sfatului Popular al Capitalei" — competiție care reunește un mare 

număr de boxeri tineri din Capitală, in
tră, începînd de azi în faza finală. Timp de aproape două luni, un mare 
■număr de pugiliști tineri, deseo-periți 
cu prilejui acestei competiții, au în
crucișat mănușile pe ringul instalat în 
sala uzinelor Mao Tze-dun și cle-a lungul celor două acum, 
doare 
rămas buni.
Iar ai 
CU și

al Capitalei” la box
acestei competiții care începe azi de orele 19 în sala sporturilor Giu’.ești.

faze consumate pînă 
și-au disputat șancele cu o ar- 
demnă ce laudă. In prezent au 
în luptă — firește — cei mai 

Fltialiștii „Cupei Sfatului Pirau- Capitalei" vor lupta făr* tndr>Bi”s 
mai mare dîrzenie în ultima fază

a la __ ______ ___
Programul reuniunii de astă seară e-te 
atractiv. Din el se desprind indiscutabil 
întîlnirii.e „cocoșilor" Ștefan Dumitra- 
che (Dinamo) — Iulian Mihai (Voința) și Aurel Morăruș (Loc. Gr. roșie) — 
Popa Georgică (Dinamo), in rest, vor 
evolua printre alții, talent ații Al. Ba- ri-ciu, N. Eremia, Ion Militaru, Petre 
Vizitiu, Simîon .Constantin, etc.

Luni se?ri îcicepînd de la ora 19 
vor con’ au t în sala Giu Iești întîlnirile 
finale >le „ Cupei Sfatului Popular al 
Capitalei" la box.

✓
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Cicliștii se antrenează penam Tunul Egijnnui.



Astăzi începe Ia bazîmil Floreasca

Un nou turneu internațional de polo
Cupa „Sportul popular” la handbal de sală 

înregistrează un frumos succes la Orașul Stalin
Participă: Progresul și Dinamo București, Lokomotiv

Karl Marx Stadt, Cerveno Zname Sofia
' Unde ai putea să-ți procuri, mai 
ușor, datele necesare unei avancronici 
la o întîinire de natație. dacă nu la 
bazinul Floreasca ? Aici se află, pe 
timpul iernii — citadela înotătorilor. 
In preajma unor evenimente deosebite 
în jurul piscinei forfota depășește 
nota obișnuită, împrumutînd nuarrțe 
noi decorului cotidian. Așa ne am 
obișnuit să vedem frumoasa bază de 
la Floreasca, așa am găsit-o și ieri 
în preziua turneului internațional de 
nolo pe apă. care va reuni timp de 
trei zile (astăzi, mîine și luni), ală
turi de echipele bucureștene. Progre
sul și Dinamo, pe Lokomotiv Karl 
Marx Stodt si Cerveno Zname So- 
fi"

★
Abia sosiți la bazin și iatâ-ne tn 

fa'a unei surprize: dintre cele patru 
ec'-ine participante la turneu, în bazin 
r» antrenează o echipă oaspe: Cer
veno Zname Sofia. Nici nu s-au ins- 
ta'at bine la hotel — ne furnizează 
primei'' informații translatorul — și 
jucători* bulgari, după o noapte de 
că’ătorie. și-au exprimat dorința să 
se antreneze. Apoi aflăm și restul. 
Lotul este format din 15 persoane 
'(13 jucători și 2 conducători. Antre
nor este... jucătorul Gaidarov, ,,vete 
ramul" echinei. Formația probabilă : 
Bocev — Gheorghi Popov. Panaiotov 
— Ștefan Popov — Ikonopisov (cam
pionul Bulgariei în proba de 200 m 
fluture) Matev. Gaidarov.

Rezerve: Marinov. Zlatarev (maes
tru sportului la înot, campionul Bul
gariei ne 200 m. bras) ’Antonov, Efti- 
mov, Hekimov. Valentin Popov. In 
apă. jucătorii de la Cerveno Zname 
Sofia, clasați pe locul 2 în campiona
tul de anul acesta, se mișcă cu ușu- 
Țință. Ghicindu-ne parcă surprinde
rea. unul d>n conducătorii lotului ne 
explică : .Sîntem bine pregătiți. A. 
nit1 aces'-t la Sofia s‘a construit pri
mul bazin acoperit. (25 mî Așa se 
face c* am și acceptat invitația dvs„

IN PREAJMA UNUI IMPORTANT EXAMEN AL RUGBIULUI ROMINESC: 
MECIUL CU REPREZENTATIVA FRANȚEI

Eram convinși că întilmrea de rug
ii Romînia-Franța de ia Bordeaux, 
care peste opt zile va pune punct 
unui sezon internațional mult mai bo
gat ca în alți ani, va pasiona cercu
rile amatorilor de sport din Romî- 
nia mai mult ca orieînd. Dar n-am 
fi crezut că în jurul acestei partide 
se va nrște un interes atît de mare, 
interes pe care numai confruntările 
m .ore sînt capabile să-I trezească 
cu devărat. Și partida de ]a 15 de
cembrie este înțr-adevăr de interes 
m'jr Poate cea mai importantă 
din istoria la noi a acestui sport, a- 
ju s astăzi în pragul maturității. 
Fiindcă anul acesta rugbiștii romini 
au sărbătorit cea de a 44-a aniversa
re a rugbiului in urbea lui Bucur 
Ciobanul. 44 de ani de viață e mult...

Pa grzonul cuprins între buturile 
albe s-au permdrt generații de rug- 
b ști ta'entați, adevărate glorii ale 
sportului nostru. Lor, celor cunos
cut i sau cetor mai puțin celebri, că
pitani ai echipei naționale, jucători 
internaționali sau simpli dar devo
tați suporteri, le vom da cuvîntul 
spre a-și depăna părerile, a calcula 
șansele „hîrtiei", a face pronosticuri 
asupra acestui meci, a ne vorbi des
pre tactica cea mai potrivită, care, 
după părerea lor va face ca rezul
tatul, dar mai ales impresia pe care 
o va lăsa rugbiul romîn în Franța, 
să ne fie cît mai favorabile.

★
Consultind lista fostelor celebrități 

ale rugbiului nostru, i-am dat în- 
tîietrtea bineînțeles — i-o dă și 
vîrsța ! — inginerului agronom M. 
ICONOMU, primul căpitan al echi
pei Romîniei, cq] care a condus 
„XV-le“ țării în primul meci inter
național Romînia-Fraința, disputat 
acum 38 de ani, pe stadionul Per- 
ehing din Paris. Și omul cu tîmplele 
azi argintate, ne-a spus:

„Recomand rugbfștilor romini să 
joace frumos pentru că știu că pu
blicul francez e foarte exigent. Și 
eu am jucat în 1919 la Paris împo
triva Franj ei, care pe atunci avea o 
echipă extrem de redutabilă cu 
Struxiano, și actuaiti conducători ai 
Federației franceze Crah os și Jaure- 
guy. Atunci am fost învinși cu 
deși in formația noastră figurau un 

într-o lună atît de tîrzie"...
La orele 12, locul celor de la Cer

veno Zname este luat de viitorii lor 
adversari, jucătorii de la Progresul 
și Dinamo, care se antrenează în co
mun. Verificarea constă dintr-un joc 
Ia dadă porți, după care, antrenorii 
C. Vasiliu și T. Angelescu (Progre
sul) C. Korcek (Dinamo) ne-au co
municat formațiile pe care le vor uti
liza în acest turneu. Progresul : Cheta
— Șt Mihai. Cloșcă — Blajec — 
Grințescu. C. Marinescu. Neacșu. 
Rezerve: Deac și Both. După curff 
se vede. Progresul este întărită cu 
Blajec, Grințescu și C. Marinescu. 
Dinamo : Samoilă — Zahan. Bădiță
— AL Popescu — Rujinski. Oanță. 
Marchitiu. Rezerve: Biro și Culmeac. 
întăriri: Marchitiu de la C.C.A.

Aseară, la puțin timp de Ia sosi
rea în Capitală, i-am văzut la „lu
cru* pe jucătorii de polo și înotă
torii de la Lokomotiv Karl Marx 
Stadt. Am recunoscut In primul rind 
pe rutinatul Helmuth Schorler jucător 
de bază în prima ecnipă a R.D. Ger
mane. Sc hor Ier ne vizitează țara pen 
tru a treia oară în ultimii patru ani. 
Din relatările conducătorului tehnic 
Ernst Riedl am aflat că Lokomotiv 
Karl Mart Stadt s-a anul a-
eesta : locul VI (di; . 1 ecltpe) Li 
campionatul R.D. Germane.

Iată programul’ celor trei zile de 
întreceri : Bazinul Floreasca ASTĂZI, 
ora 18.30: deschidere festivă: ora 19: 
probe de înot; ora 19,25: înot artis
tic; de la ora 19 40: polo pe apă: 
PROGRESUL BUCUREȘTI — CER
VENO ZNAME SOFIA; Dinamo Bucu
rești — Lokomotiv Karl Marx Stadt. 
MIINE: ora 19: probe de înot; ora 
19,30: sărituri cu coeficient impus 
(băieți și fete);’ora 20: înot artistic; 
ora 20,15: polo pe apă: Dinamo Bucu
rești — Cerveno Zname Sofia, Pro
gresul București — Lokomotiv Karl

Inginerul MIRCEA 1CO NOMU, artistul emerit 
ȘERBAN TASSIAN, regizorul de film JEAN 
GEORGESCU, arhitectul ASCANI O DAMIAN și 
profesorul GHEORGH E TANOVICEANU ne vor
besc despre partida de la Bordeaux

Mărăscu, Crătunescu, Mânu etc. A- 
cum însă condițiile create sportului 
sînt incomparabil mai bune. De aceea, 
noi, oej din vechea gardă, aștep
tăm deplina afirmare a rugbiului 
nostru pe plan internațional. Prile
jul a sosit acum pentru că ne aflăm 
în fața celui mai difictl examen pe

ASCAN1O DAMIAN ȘI G. TANOVI
CEANU văzuți de NEAGU

care l-a trecut clndva rugbiul ro
mânesc".

De artistul emerit ȘERBAN TA
SSIAN, prim solist al Teatrului de 
Operă și Balet din București, nu a 
fost chip să dăm. Prins între repe
tiții și spectacole, apreciatul nostru ar

tist ne-a vorbit prin intermediul unei 
scrisori, căreia ne grăbim să-i facem 
loc în coloanele ziarului nostru: 
„Ca fost jucător și iubitor al rugbiu
lui, sînt fericit de marele progres 
realizat de jucătorii noștri, progres 
datorit în mare parte condițiilor deo
sebite oferite de regimul nostru și 
în acest domeniu. Cred că acum re
zultatul meciului cu Franța va repara 
ne justețea petrecută în mai la bucu
rești, cînd jucătorii noștri au scă
pat victoria printre degete. Cu ex
periența pe care au căpăiat-o, urez 
„băieților" din lot sufletul succes și 
sînt sigur că ei își vor da toată si
lința să cinstească așa cum se cuvine 
rugbiul romîne&c, luptînd din plin 
pentru victorie".

Celor tineri le aducem la cunoștin
ță că Șerb an Tassian a fost în tinere
țe un reputat rugbist, internațional

Marx Stadt. LUNI: ora 19: sărituri 
liber alese (băieți și fete); ora 19.30: 
probe de înot; ora 19,40: polo pe

AN ATOLIE GRINȚESCU

apă: Cerveno Zname Sofia — Loko
motiv Karl .Marx Stadt; Progresul 
București — Dinamo București.

Hocheiștii în elementul lor...
Parcă se scria și se vorbea mai 

mult de hocheiști cînd zăpada în- 
tîrzia, când gerul nu apărea la vre
me spre a „confecționa" o gheață 
lude, ideală pentru sportivii crosei 
și ai pucului. Anul acesta cînd iar
na a venit mult mai devreme ca în 
anii din urmă, știindu-i poate liniș
tiți, i-am cercetat ma puțin. Acum, 
cînd au trecut cîteva zile bune de 
zăpadă și ger, să vă dăm cîteva 
vești în legătură ou cele mal bune 
echipe de hochei ale noastre.

• HOCHEI LA CENTRUL DE 
ANTRENAMENT CGA. Sub condu
cerea antrenorului FLAMAROPOL, 

între anii 1927—1932; Tassian a ju
cat pilier împotriva echipei Italiei.

Pe JEAN GEORGESCU, regizo
rul de film, cunoscut maselor ca rea
lizator al filmelor ,.O noapte furtu
noasă" și „Directorul nostru", l-am 
găsit la domiciliul său în timp ce 
lucra la un nou scenariu. Dar cum 
nu acesta era obiectul vizitei noas
tre, de îndată am îndreptat discuția 
spre subiectul dorit: rugbi. Supor
ter pasionat a! rugbiului, căruia, 
după cinematografie, îi acordă 
cea mai mare atenție, Jean 
Georgescu a binevoit a ne spune: 
„Rugbiul este. cum pretindem 
noi suporterii săi, jocul cel mai fru
mos (mai ales atunci cînd se joacă 
așa cum trebuie) Nu zic că fotba
lul e mai prejos, dar cred că nu in
tră — în aceeași măsură ca rugbiul 
— în temperamentul romitdlor. Sînt 
de părere că jocul nostru cu Franța 
este foarte important. Apreciez și 
cunosc de mult rugbiul francez. Ceea 
ce sper este un rezultat cît mai 
strîns, care ne-ar putea consacra în 
rugbiul continental, imediat după 
Franța, ceea ce să recunoaștem nu 
e de loc rău! Și acum o recoman
dare : să nu se joace cu piciorul, fi
indcă acest lucru obosește echipa".

Cine nu l-a văzut evoluînd pe gazo
nul unui teren de rugbi pe arhitectul 
ASCANIO DAMIAN, fostul căpitan 
al echipei Romîniei ? Numele său va 
rămîne mult timp viu în amintirea 
celor care l-au admirat. Mijlocaș la 
deschidere și centru, A. Damian a în
truchipat toată măjestrja sportivă 
aidiucîndu-ne, atunci cînd „valsa" cu 
balonul oval pe teren, satisfacții de 
neuitat. Iată ce ne-a declarat el în 
legătură cu jocul de la Bordeaux: 
„Față de ansamblul rezultatelor din 
ultima vreme, din care nu trebuie să 
omitem pe cel al ultimei confruntări 
din luna mai, (pe care eu îl socot 
excepțional), am fi îndreptățiți să 
sperăm și acum într-o comportare 
foarte bună. Dar practic, jocul cu 
Franța este foarte dificil în primul 
rînd pentru că jucăm pe terenul a- 
cesțeia. Dacă vrem să obținem ua

Că handbalul de sală a devenit un 
sport preferat al elevilor și elevelor 
nu mai este un secret. Așa încît in
teresul pe care l-a stîrnit în Capitală 
organizarea cupei „Sportul popular" 
a început să fie privit ca un lucru 
normal. Tot normal socotim acum și 
succesul pe care această competiție 
îl înregistrează la Orașul Stalin, 
unde organizatorii au fost „luați cu 
asalt" de profesori și de elevi.

Stînd de vorbă cu prof. D. Po- 
pescu-Colibași am aflat că în Orașul 
Stalin s-au înscris (înscrierile nu sînt 
încă terminate) la fete: 6 echipe ale 
unor școli elementare și 8 echipe ale 
unor școli medii, în timp ce la bă
ieți și-au anunțat participarea 13 for
mații de școli elementare și 8 de 
școli medii. După cum ne mărturisea 
interlocutorul nostru, aceasta este 
competiția care, după concursul de 
atletism organizat tot de ziarul „Spor
tul popular" a stîrnit cel mai mare 
interes în rîndurile elevilor și eleve
lor din Orașul Stalin.

Dorind să asigure echipelor o cit 

hocheiștii de la CCA se antrenează 
cu asiduitate pe patinoarul ce și-au 
amenajat la centrul de antrenament 
din șos. Ike Pintilîe. Terenurile de 
tenis și baschet ara. prezentat o 
bună bază pentru construirea unui 
patinoar destul de încăpător pe 
care lunecă acum, cu viteză de nă
luci, întregul lot al militarilor. adi
că; Pușcaș și Dron (portari), To- 
mor, Czaka, lonescu, Ganga, Horea. 
Raduch (fundași), Peter, Zografi, 
Flamaropol, Lorincz, Incze III, Măz- 
găreanu, Dlugosh atacanți). In pro
gramul echipei CCA figurează parti
ciparea la „Cupa 30 Decembrie" 
care, așa cum am mat anunțat, va 

rezultat bun, aș recomanda să nu 
adoptăm o tactică defensivă, care 
ar fi extrem de periculoasă. Dimpo
trivă, trebuie să facem un joc ofen
siv, deschis și adoptînd o astfel de 
tactică chiar dacă ni se vor marca 
încercări, vom fi și noi capabili să 
înscriem și chiar să reușim victoria. 
In plus, rugbiștii noștri ar trebui 
să joace în același ritm tot meciul, 
adică 80 minute !“■

Un mare animator, fost cîndva 
și jucător valoros, prof. GH. TANO
VICEANU, educator neobosit a ge
nerații de elevi atît la școală cît și 
pe terenul de sport, a ținut sa facă 
și el rugbiștilor romîni cîteva recn 
rnandări: „Să folosească în atac 
marginea lungă și grămezile întoar
se. care sînt capabile să ducă la 
atacuri rapide. In caz de ploaie, ro
mânii trebuie să-și bazeze jocul pe 
driblinguri lungi, și să bată lovituri 
de picior ,,ă suivre"; cu viteza și 
forța lor de joc ei s-ar putea astfel 
impune".

Iar generația tînără, care poartă 
acum cu cinste tricoul „naționalei" 
să citească cu luare aminte sfatul 
acestor „bătrîni" pentru că de par
tea lor stă experiența sportivă, expe
riența vieții...

D. CALIMACHI 

Acum cîteva zHe jucătorii echipei de hochei a CCA. au făcut primul 
antrenament în acest sezon, în Capitală. In fotografie : Czaka, St. lonescu, 

Peter.
(Foto: J. MIHA1CA) /

mai bună pregătire, profesorii de e- 
ducație fizică cu specializarea hand
bal au hotărît, în ultimul cerc peda
gogic, ca ei, împreună cu o serie de 
sportivi fruntași, să sprijine unele e- 
chipe ținînd o serfe de ședințe teh
nice. In această acțtune s-au eviden
țiat profesorii Ladislau Covaci și 
Mora Windt precum și maestra e- 
merită a sportului Maria Scheip. In 
general s-a putut observa că la li
ceul de băieți nr. 1 (prof. Ion Sei
tan) și la șc. medie germană nr. 2 
(prof. Alatilde Tzopelt) se duce o 
serioasă muncă de pregătire.

Primele meciuri din cadrul cupei 
„Sportul poputar" vor avea loc în 
Orașul Staiin la 17 decembrie. Cu 
sprijinul comisiei de handbal din oraș 
și cu ajutorul comitetului orășenesc 
de organizare a U.C.F.S. s-au obținut 
pentru jocurile din cadrul acestei 
cupe sălile „Tractorul" și cea de la 
liceul sportiv. De asemenea cei mai 
buni arbitri vor conduce aceste me
ciuri.

fi organizată ca în fiecare an de 
colectivul Recolta Miercurea Cinic. 
Data acestei oompetiții nni a fost 
fixată în mod definitiv. Se pare că 
ea va avea loc după 20 decembrie. 
Și o noutate interesantă în privința 
lotului echipei CCA: este foarte pro
babil ca în poartă să apară și 
TOMA. portarul echipei de fotbail 
CCA care — fiind un Nun patinator 
— intenționează să joace hochei. 
Asta, bine înțeles, după ce el se va 
fi restabilit complet în urma acci
dentului suferit în jocul d" la Bel
grad.

• Altă echipă bucureșteana oare 
se pregătește cu seriozitate este LO
COMOTIVA TAROM. Antrenamen
tele ei sînt conduse de antrenorul
PAUL ANASTASIU. Din 1-ot, aflatu
ri de jucători cu vechi state de ser
viciu, fac parte și hocheiști mai ti 
neri.

• Așa oum s-a mai scris în zia
rul nostru, campioana țării RECOL
TA MIERCUREA CIUC dorește cu 
tot dinadinsul să-și păstreze titlul 
și de aceea a început pregătirile din 
timp. In zilele acestea hocheiștii de 
la Recolta se pregătesc la Miercu
rea Ciuc unde gheața este excelen
tă. Conduc pregătirile antrenorti 
CSASZAR și VAKAR

• Pe patinoarul amenajat în par
cul orașului, ȘTIINȚA CLUJ «e 
antrenează și ea intens sub supra
vegherea lui ADALBERT COVACI

Mai așteptăm vești de to Dinamo 
Tg. Mureș, de la Energia Orașul. 
Staiin precum si de la celelalte echi
pe ale țării. Pină în acest moment 
tăcerea domnește asupra... eventua
lelor lor pregătiri.

• MECIURI INTERNAȚIONALE 
IN PERSPECTIVA. Pentru zilele de 
18 și 1P februarie sînt prevăzute 
două întâlniri internaționale to Bucu
rești, cu cei mai buni hocheiști din 
R.D. Germană. La 18 februarie va 
avea loc meciul R.P. Romînă—R.D. 
Germană iar a doua zi întîlnirea 
București—Berlin. In vederea acestor 
partide lotul nostru va fi convocat 
ou 5—6 zile înaintea datei primului 
joc pentru antrenamente comwne. 
Intre timp antrenorii echi-peior care 
dau jucători reprezentativei vor lu
cra pe baza directivelor date de an
trenorul echipei naționale. (Ef. 1.).
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Energia Tehnometa’, 
Locomotiva au devenit 
pentru iubitorii de po- 
venit să urmărească la 
mai buni jucători șs 
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b 21 jucători și-au disputat întîie- 
la proba de 100 bile singura- 
După întreceri echilibrate pri- 
trei locuri în clasamentul ge- 
au fost obținute la femei de 

Szemany (Voința Tg.
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ice.
nele 
leral
Margareta
nureș) 68 p.d., Margareta Keiemen 
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DIN LUMEA BASCHETULUI
• Duminică, O etapă intere sântă în 

„Cupa 30 Decembrie"
campionat • 
• N oi jocuri

O competiție pentru școlari : 
internaționale

Speranțele tenisului
i. *

de masă romînesc 
se întîlnesc la Sibiu

rești, Cluj, Orașul Stalin, Oradea 
Timișoara, R. Vil cea, Iași, Tg. Mureș
(masculii n), Gheorghieni, Onadea, 

Focșani, Cluj, Orașul Stalin, Bucu
rești (feminin).

De remarcat faptul că pentru eta
pa finală, echipele calificate își pot 
întări formațiile cu maximum trei ju
cători de la alte școli din același 
oraș, respectînd vîrsta.

Pot lt’ia parte la jocuri numai elevii 
înscriși în an.ul școlar 1957—1958 și 
cu frecvență regulată la școală.

— avînid în vedere specificul de joc, 
asemănător, al ambelor echipe — un 
meci spectaculos. O problemă impor
tantă care se pune a,parării militari
lor este anihilarea lui Novacek, care 
în „zi btMiă“, le poate face clipe 
grele. La fel de spectaculos apare și 
meciul masculin Progresul M.l.C. 
Buc, — Dinamo Tg. Mureș.

înaintea jocurilor• de rnîine, cla
samentele -se prezintă astfel :

Tinerii jucători și tinerele jucătoare 
de tenis de masă din toate regiunile 
țării trăiesc astăzi un eveniment im
portant. Reprezentanții acestor tineri 
sportivi, campionii și campioanele re
gionale încep astăzi la Sibiu întrece
rea care va desemna pe campionii 
juniori ai țării la probele de simplu 
masculin și feminin. Alături de cam
pionii regionali vor mai ltia parte și 
o serie de juniori și junioare; ele
mente talentate, care au fost invitate 
la Sibiu de comisia centrală de spe
cialitate.

Competiția de azi și mîine de la 
Sibiu este deosebit de însemnată pen
tru că aici se întîlnesc speranțele te
nisului romînesc, viitoare!»- cadre de 
unde se vor recruta membrii loturilor 
republicane. Fiecare concurent sau 
concurentă va trebui să se strădu
iască pentru o comportare cît mai 
bună, pentru că acest concurs, care 
va fi urmărit de membri ai cole
giului central de antrenori, va con
stitui un prim criteriu de selecție 
pentru alcătuirea viitoarelor loturi 
de tineret. Deci un motiv în plus 
pentru ca tinerii jucători să țrate 
tot ce pot. Și, noi avem încredere 
în posibilitățile lor.

MASCULIN

1. C.C.A. 6 5 1 0 4£0:3r5« 117
2. Locom. PTT Buc. 6 5 0 1 406:344 16
3. Dinamo București 6 4 1 1 402:339 15
4. Dinamo Tg. M’ureș 6 4 0 2 462:369 14
5. Dinamo Oradea 6 3 2 1 4-61:414 14
6. Energia Buc. 6 3 0 3 411:371 12
7. Progresul M‘IC Bu-c. 6 3 0 3 418:435 12
8. Știința Cluj 6 3’ 0 3 366:463 *12
9. Știința Timișoara 6 2 i0 4 834:386 10

10. Energia Cluj 6 1 0 5 321:400 8
11. Voința Iași 6 1 0 5 300:443 8
12. Progresul O. Stalin 6 0 0 6 338:439 6

FEMININ

A doua ediție 
a Spartaehiadei orbilor

întrecerile primei etape desfășurată în 
Capitală, au dovedit o bună pregătire 
și un bun nivel tehnic, ceea ce a deter
minat ca finala de șah, ce se va disputa între 7 și 22 decembrie, sau finalele de 
atletism și gimnastică (21— 22 decem
brie), să trezească un mare interes. A- ceasta cu atît mai mult cu cît aceste 
întreceri vor Ii și criteriul de selecțio
nare a lotului de sportivi orbi din 
R.P.R. care vor participa în 1958 la Mos
cova la o competiție sportivă internațională a tineretului nevăzător din lu
mea întreagă.Mîine, de la orele 9.30 la Casa de Cul
tură a Sindicatelor din Capitală (bd. 6 
Martie nr. 25) va începe finala campionatului de șah care va reuni la startul 
întrecerilor 8 șahiste și 14 șahiști calificați în urma semifinalelor de la Bu
curești, Arad, Timișoara, Cluj, Iași și 
Sibiu. Vlad Censtantinescu — coresp.

Ladislau Gallo (Progresul 
82 p.d., Tiberiu Szemany

Tg. Mureș) 79 p.d., A. 
(Voința Tg. Mureș) 78 p.d.

Voința 
îenedek 

cea de a doua zi a turneului
s-a desfășurat proba de 190 

izolate, masculin și feminin, 
deosebire de băieți, fetele au

330:198323:211

In 
inal, 
iile 
Spre
ealizat procentaje deosebit de va- 
oroase care de altfel întrec rezili
atele obținute în ediția anterioară 
i campionatului republican. Demnă 
ie remarcat este comportarea jucă
toarei Margareta Szemany care a 
reușit să-și mențină titlul și la a- 
:eastă probă doborînd 232 popice, 
Jupă barajul cu Ilona Nagy. Pe locul 
fei s-a clasat M. Karpoș (Voința Ti- 
mșoara) 223 p.d.

La bărbați tricoul de campion a. 
'ost îmbrăcat anul acesta de Petre 

uhăescu . (Voința Roman) cu rezul- 
itul de 269 p.d. fiind urmat în ordine 
: Nicolae Zol<>my (Progresul Baia 
are) 255 p.d. și Ivan Victor 
>rgia Ploești) 251 p.d.
Vineri seara a început proba cla
că de 200 bile mixt bărbați iar în 
omentut în care telefonez 
etre Buhăescu cu 
cep întrecerile la 
aalelor 150 mixt

Mihai Răducaau (C.C.A.) aruncă 
la coș sub privirile îngrijorate ale 
lui N. Popescu (Energia) și urmărit 
îndeaproape de M. Niculescu (CC A). 
Imaginea este luată din meciul care 
a avut loc în primăvara acestui an 
și a revenit militarilor cu 62—46.

(Foto : I. MIHAICA)

(E-

801 p.d. 
ultima 

femei.

conduce
Sîmbătă 

probă a

N. MARDAN

• S1NIEM SIGURI CA MÎINE 
DL PA-AM1AZA în sala Floreasca 
din Capitală cu greu se va mai găsi 
un loc.

Cap de afiș este întâlnirea Dinamo 
București — Locomotiva PTT. 
București, (clasate pe locul 3 și res
pectiv, 2) deschisă oricărui rezultat. 
Reamintim că meciul care a avut loc 
în turneul final al campionatului pe 
1957, disputat în primăvară, a reve
nit petetiștiior cu 46—45 (33—32).

Fără îndoială că și partida C.C.A. 
— Energia E.M. București va furniza

5 6 0 05 5 0 0
5410 295:165
5 2 12

3
3
3
445

1. Locomo’tiva Buc.2. Progresul MIC Buc.
3. Energia București
4. Voința Orașul Stalin
5. Progresul F.B. Buc. 

. FI. Roșie Tg. Mureș , FI. roșie Oradea 
, Progresul Oradea 
. Știința ICF Buc.
. Știinta Clui
• NOI 1NTILNIRI

NALE PENTRU ECHIPELE BUCU- 
REȘTENE. La sfîrșitul lunii decem
brie, Dinamo București, campioana 
țării pe anul 1957, va participa — 
probabil — la un turneu de baschet 
care va avea loc la Istanbul, Trata
tivele sînt în curs.

Casa Centrală a Arma t A și echipa 
feminină Progresul M.l.C. București, 
vor pleca —probabil — în Polonia. 
Militarii, la invitația clubului varșo- 
vian Legia iar Progresul M.l.C., in
vitată de dubiul Gwardiae O COMPETIȚIE DE BASCHET 
PENTRU ȘCOLARI. Iată că dună 
competiția de același gen organizată 
de comisia centrală de vo!eMn cola
borare cu Ministerul Invățămîntuilui 
si Culturii, la volei, comisia centrală 
de baschet, ou sprijinul direct al Mi
nis ferului Invățămîintului și C iltlirij, 
organizează o -competiție 
toare la baschet.

Echinele cîștigătoare ale 
final (care se va disputa

6.7.
8.
9.

10.

5 2 05 2 0
5 2 0
5 10
5 1 05 0 0

241:224 
225:228 220:255 
239:284 
229:294 194:316
187:313

că duoă

a semăna-

turneului
_  __ la Bucu

rești) vor primi ,XM>a‘3O Decembrie" 
oferită de ziarul Sportul popular, iar 
echipele clasate pe locurile 2 și 3 vor 
primi plachete și diplome. _

Competiția este deschisă elevilor 
din toate școlile aparținind de M.l.C. 
și celelalte departamente, născuți din 
i939 încoace. întrecerea se va disputa 
în dotă faze: inter-școli între 10—25 
decembrie, iar finala (în București) 
între 27—29 decembrie. Vor participa 
școlile din următoarele orașe: Biku-

cfualifăfi d in activitatea sportivă școlară
Sporindu-și eforturile la învățătură tineretul școlar din orașele și satele 

patriei noastre își rezervă totodată o parte din timpul liber practicării disci
plinei sportive preferate. Scrisori și informații telefonice primite din întreaga 
țară confirmă din plin acest lucru. Din noianul acestor vești să desprindem 
citeva.

TENIS DE 
MASĂ

Un concurs de casă In cinstea celei 
de a X-a aniversări a proclamării 

Republicii...
sportiv al gru-... organizează colectivul

>ului școlar poligrafic „Dimitrie Mari- 
ieșea din Capitală. Acțiunea este ini- 
:iată de comitetul U.T.M. pe școală și 
•ste sprijinită efectiv de direcțiunea 
pcolii (prof. Siclovan și Mărculescu) 
rare va oferi câștigătorilor diplome și 
>remii, constând din cărți și materiale 
sportive. Concursul, așa cum ne-a in

format corespondentul nostru N. Toca- 
cek, va începe la data de 10 decembrie 
și se va desfășura în mai multe etape 
(pe grupe, ani și inter-ani). In vede
rea acestui concurs, colectivul sportiv 
al școlii s-a îngrijit din timp de ame
najarea unei săli adecvate, ca și de 
procurarea materialului sportiv necesar 
(mese, mingi, palete, etc.).

de popularizare a înotului
în rîndurile tineretului școlar... NATAIIE

elementare nr. 8 și 9 (prof. Viorica 
Broșteanu), 42 eleve de la școala ele
mentară nr. 1 (prof. F. Minculescu). 
40 de la școala medie mixtă nr. 2 
(prof. M. Rotaru).

...Cu mult entuziasm au participat la 
concursul dotat cu „Steagul de colectiv 
sportiv școlar fruntaș*, tineretul școlar 
din raionul Moinești. Concursul, s-a 
ținut la reședința de raion și a atras 
un număr de aproape 200 elevi și e- 
leve. Pe echipe, cel mai bun punctaj 
l-au realizat școala profesională minie
ră din Comănești (băieți) și școala me
die din Moinești (fete). Dintre rezul
tate, la probele individuale, corespon
dentul nostru V. Popa menționează pe 
acelea obținute de Corina Nicolae (13,8 
sec. pe 100 m.), C. Tudor (4.32,8 pe 
1500 m.), Ermit Ionescu (56,3 sec. pe 
400 m.) și Eugen Simbotin (11,65 m. 
la triplu salt).

SIMPOZIONUL:
„Din victoriile sportului romînesc"

Maestrul sportului Valeriu Călinoiu a vorbit aseară la Casa 
de Cultură a Sindicatelor despre succesele sportivilor romîni 

în întîlnirile
Un public numeros a fost pre

zent, ieri seara, la Casa de 
Cultură a Sindicatelor din Ca
pitală, unde a avut loc simpo
zionul intitulat „Din victoriile 
sportului romînesc". Au vorbit 
maeștrii sportului Emilian Cris
tea și Valeriu Călinoiu și cam
pionul republican de caiac Sta- 

vru Todorof.
Cu mult interes a fost as

cultată expunerea cunoscutului 
sportiv Stavru Todorof care a 
vorbit despre activitatea asocia
ției Dinamo, trecînd în revistă 
succesele de prestigiu repurtate 
de sportivii dinamoviști în com
petițiile republicane și în întîl- 
nirile internaționale. Apoi el a 
împărtășit celor prezenți aspecte 
din drumul pe care l-a parcurs 
ptriă Ia titlul de sportiv fruntaș, 
accentuînd asupra faptului că 
totul se rezumă, în fond, la o 
muncă conștiincioasă, la perse
verență și aplicarea cu exi
gență a principiilor științifice de 
antrenament.

Maesfrul sportului Valeriu Că
linoiu s-a ocupat îndeosebi de

internațional!?.

performanțele realizate de spor
tivii romîni în competițiile de 
amploare, in continuare Valeriu 
Călinoiit a expus auditoriului 
activitatea internațională din 
acest an a reprezentativei noas
tre de fotbal.

Cti darul său de excelent po
vestitor, maestrul sportului Emt- 
lian Cristea a cucerit de la 
primele cuvinte întreaga sală. 
El a făcut o succinta prezen
tare a evoluției alpinismului în 
țara noastră, evidențiind munca 
plină de peripeții a celor care 
au îndrăgit sportul curajului. 
Lipsit de încurajarea spectatori
lor — datorită condițiilor spe
ciale — alpinistul are totuși 
merite deosebite. Acest lucru a 
reieșit clar din expunerea în
cercatului alpinist și cu el au 
tost de. acord toți cei prezenți 
aseară în sala Casei de Cultură 
a Sindicatelor. Maestrul sportu
lui Emilian Cristea și-a însoțit 
povestirea cu proiecții de dia
pozitive.

Simpozionul s-a bucurat de un 
mare succes.

...inițiată de școala sportivă de elevi, 
colaborare cu secțiunea de invăță- 

nt a sfatului popular al Capitalei, a 
'ut numeroși participanți și în duminica 
'cută. De data aceasta, la startul pro- 
lor au fost prezente numai eleve in- 
' 10—12 ani. Numărul acestora (76, 
prezentind 16 școli) demonstrează cu 
isosință că acțiunea este binevenită, 
.trecerea a reliefat și de astă-dată ci- 

Elena Xanto-autentice talente, ca

pol (Școala 10) și Maria Ghițescu (șc. 
medie Aurel Vlaicu) de altfel și ciști- 
gătoare ale probelor.

Concursurile se desfășoară la bazinul 
Floreasca, sint dirijate de un colectiv 
de specialiști condus de prof. Agarici 
și au un caracter permanent. Este, dacă 
vreți, și o invitație pe care inițiatorii 
o adresează prin intermediul ziarului 
tuturor elevilor dornici să practice a- 
ceastă disciplină sportivă..

ATLETISM Reușite întreceri Ia Craiova, Ptoești 
șs Cernești...

...au punctat activitatea sportivă șco- 
:ă în tot cursul săptămânii trecute. 

La Craiova, ne scrie corespondentul 
nostru Gh. Fornetescu, și-au măsurat 
forțele elevi și eleve reprezentînd șco
lile medii din Tg. Jiu, T. Severin, Ca
racal, Calafat și Craiova. Elevii din 
r«. jiu câștigători în majoritatea pro
belor, au avut cei mai valoroși repre
zentanți în Cornel Ionescu (100 și 200 
».), Ion Cretan (400 m.), Constantin 
Banele (suliță) și Ovidiu Dina (înăl- 
fcne). foarte hine s-au țxjmportat și

elevele din același oraș, mai ales Vir
ginia Blidea (8,98 m. la greutate —nou 
record raional) și Rodica Stanciu. vic
torioasă în probele de 100 și 200 m.

...La Ploești, stadionul Energia a 
găzduit întrecerea a numeroși elevi dor
nici să cucerească „ Insigna de atlet*. 
Corespondentul n-ostru Florian Albu. 
care ne vestește acest eveniment spor
tiv, subliniază că întrecerile s-au bucu
rat de o largă participare : 150 elevi de 
la școala tehnică de maiștri și ucenici 
(prof. Șt. Iurcinski), 44 de la școlile

fs^onospoxt
£ Programul concursului Pronosport 

ar. 49 clin 8 decembrie (care se închide 
tn Capitală mîine la ora 11) este alcătuit din 12 meciuri foarte echilibrate. 
Primul dintre ele este cel care va de
termina _pe mulți dintre dumneavoastră să ia rnîine — în șoșoni și cu fulare — 
drumul stadionului ,,23 August": Casa 
Centrală a Armatei — Borussia Dort
mund (R. F. Germană), din cadrul op
timilor de finală ale Cupei Campioni
lor Europeni.

Amatorii de fotbal din Arad vor lua 
și ei duminică drumul stadionului pen
tru a-și încuraja echipa (Flamura ro
șie) care își va disputa ultimul joc — 
restanță — din cadrul turului campio
natului de fotbal cat. A (cu Dinamo 
Cluj).

In continuarea programului, partiei- 
panții vor trebui să... înfrunte 6 în- 
tîlniri din campionatul francez patru 
din cel italian.



">

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE PENTRU CAMPIONATUL DE HALTERE PE ECHIPE

BALMAU (Știința)

ACTIVITATEA LA RUGBI

l:i s .;. Recolta din Capitală au 
Inc pit ieri după-amiază întrecerile 
cr np'o.i: tului republican de haltere 
pe echipe. Cele nouă echipe înscrise

Cîteva precizări în legătură 
cu regulamentul de lupte
Trei arbitri de iupte romîni au par

ticipat la sfîrșitul lunii noiembrie la un 
curs organizat la Paris de către Fe
derația internațională. Lucrările des
fășurate la Paris au fost apreciate în 
mod pozitiv de către reprezentanții 
noșlri.

Important este faptul că anumite ne
lămuriri și interpretări personale aie 
noului regulament au fost elucidate 
prin discuțiile purtate și în ședințele 
practice, care au constituit o parte 
principală a cursului. înainte dt a 
trece pe hîrtie cîteva din cele mai im
portante puncte lămurite, menționam 
că cei trei arbitri romîni (I. Corneanu, 
V. Popovici și I. Staicu) au fost evi- 
de- tiați de comisia de examinare.

In ce constă precizările la regula
ment? 1. Trecerea sau fixarea pe coate 
se punctează : cu un punct cînd se 
trece pe coate, cu două puncte cînd 
adversarul este fixat pentru r.ai puțin 
de cinci secunde pe ccate și cu trei 
puncte cînd se depășește acest timp. 
Itl general orice fixare în poziție peri
culoasă (fie că este vorba de fixare 
în pod, semipod etc.) pentru mai mult 
de cinci secunde sc punctează cu 3 p.
2. Situația periculoasă nu poate fi în
treruptă î i cazul că s-a produs în 
prima repriză de șase minute, nici dn 
către gong, nici de către arbitru, ci 
se termină fie prin tuș, fie prin ieși
rea celui în cauză din această siiimție 
prin mijloacele sale. In această pri
vință se precizează următoarele : dacă 
ieșirea din situația periculoasă se face 
dup i scurgerea primelor șase minute, 
at ci timpul care s-a scurs între mi
nutul șase și timpul înregistrat în 
momentul ieșirii din situația r-ericu- 
loasă se va scade din ultima repriză 
de două minute de lupta în picioare.

MINE LA ARAD

Flamura roșie—Dinamo Cluj
M ine se dispută la Arad meciul de 

fotbal Flamura roșie—Dinamo Cluj, 
restanță din campionatul categoriei A.

UNDE MERGEM!
AZI

NATAȚIE: Bazinul Floreasca ora 18.30, întreceri în cadrul turneului in
ternațional de polo pe apă și probe 
d'e înot, sărituri și înot artistic.

SCRIMA: Turneul pe echipe categ. B 
pentru locurile I—IV, sala Energia, o- rele 10 și 16.

ȘXH: Finala campionatului R.P.R., amfiteatrul inst. Petrol și Gaze, ora 
16.30 (partide întrerupte).

VOLEI: sala Floreasca ora 16.36: Pro
gresul C.P.C.S. Buc. — Energia TEM 
Buc. (f); FI. roșie MIBC — Progresul 
IT8 (m); C.C.A. — Energia Tr. 3 Buc. (im).

LUPTE: sala Dinamo începînd de la ora 9. Ultima etapă a campionatului pe 
echipe: Grupa I: Progresul București, 
Energia Cluj, Dinamo Satu Mare, E- 
nerg a Or. Stalin; Grupa a II-a: Ener
gia Baia Mare, Energia Sinaia, Loco
motiva Timișoara, Flamura roșie Arad.HALTERE: Finalele campionatului re
publican pe echipe, sala Recolta, ora 15.

MÎINE
ȘAH: Finala campionatului R.P.R.. amfiteatrul Inst. Petrol și Gaze, ora 16.30. rund'» a iV-a.
FOTBAL: C.C.A. — Borussia Dort- 

în concurs au prezentat formații 
complete, ceea ce reprezintă un pro
gres farță de anul trecut, cînd ma
joritatea au luat startul avînd multe 
absențe. Dar ca și în-1956 întrece
rile — cel puțin pînă acum — sini 
urmărite de foarte puțini spectatori.

La categoria cea mai ușoară pri
mul loc a revenit destul de comod 
reprezentantului asociației Știința, 
Ion Balmău, care a totalizat la cele 
trei stiluri 265 kgr. (77.5—80— 
107.5). Interesantă a fost întrecerea 
pentru următoarele locuri, în ordine 
olasîndu-se: V. Becteraș (Recolta) 
255 kgr. (82.5—72.5—100), Al. Coztna 
(Dinamo), I. Panait (C.C.A.) 247.5 
kgr., I. Orban (FI. roșie), 235 kgr., 
Z. Homorț (Energia) 222,5 kgr.

La categoria seiniușoară a cîștiga't 
— așa cum era prevăzut — Ion Bi- 
rău (Energia). Campionul categoriei 
s-a prezentat însă în formă slabă, 
realizînd o performanță cu 20 kgr. 
sub record. Lupta pentru primul loc 
a fost foarte strînsă, V. Andronovici 
ratînd de puțin obținerea tricoului de 
campion. (N-a putut fixa cele 115 
kgr, „aruncate"). Foarte interesantă 
lupta pentru locurile 3-5, în care trei 
concurenți — obținînd aceeași perfor
manță — au fost departajați de...

Dacă însă situația periculoasă se va 
prelungi dincolo de minutul 8 (de 
pildă 8’01”) atunci lupta continuă în 
picioare. 3. Avertismentele se pot acor
da în felul următor: primul și al doi
lea, cu avizul arbitrului de centru și a 
doi arbitri de margine, iar al treilea 
cu avizul tuturor celor patru arbitri. 
Dacă arbitrul de centru a primit avizul 
cuvenit pentru a da un avertisment 
și în clipa următoare a bătut gongul, 
r ertismentul este valabil. 4. Decizia 
(în cazul că n-a existat unanimitatea 
arbitrilor de margine) se poate da cu 
majoritatea incluzînd juriul sau arbi
trul principal. 5. Arbitrul de centru nu 
va opri lupta atunci cînd cel care su
feră un atac comite o iregularitate 
(ținere sau piedică). Va aștepta fer 
minarea acțiunii și după aceea va ca 
avertisment sau va consemna înfrân
gerea prin tuș a celui atacat

Jocuri interesante in faza orăsanească a concursului republican 
de handbal de sală

Spectatorii prezenți joi după amia
ză în sala Floreasca au avut destule 
motive să se felicite pentru ideea de 
a înfrunta frigul și distanța și de a 
petrece o după amiază în tovărășia 
echipelor bucureștene de handbal de 
sală. Intr-adevăr, în afara primului 
meci — Dinamo—Locomotiva PTT — 
și a reprizei secunde a ultimului 
meci — Locomotiva Gara de Nord— 
Energia 23 August — am asistat la 
dispute foarte strînse, pasionante chiar 
prin frumusețea fazelor, dinamismul 
lor și evoluția scorului. Din aceste 
puncte de vedere cel mai mult a plă
cut meciul C.C.A. — Voința, în care 
scorul a fost de nu mai puțin de opt 
ori egal de-a lungul celor 60 de mi
nute de joc și meciul Progresul ITB 
— Știința I.C.F., de asemenea foarte 
echilibrat. Un cuvînt bun și pentru 
arbitri — în special Pândele Cirligea- 
nu și G. Popescu ■— care au condus 

mund (meci retur în Cupa Campionilor 
Europeni) stadionul 23 August, ora 14.

VOLEI: sala Floreasca ora 8.30: Știin
ța ICF —' Flamura roșie Ciuj (f).

LUPTE: sala Dinamo începînd de la 
ora 9 ultima etapă a campionatului de 
lupte pe echipe. Grupa a III-a: Dina
mo București. Locomotiva Oradea. 
C.C.A. București, Energia Reșița. Gru
pa a IV-a: Flamura roșie Cluj, Pro
gresul Lugoj, Voința Tg. Mureș, Energia Hunedoara.

NATAȚIE: Bazinul Floreasca ora 19: 
întreceri în cadrul turneului interna
țional de polo pe apă și probe Ce înot. Sărituri și înot artistic.

RUGBI: Finala campionatului repu
blican de juniori, stadionul Tineretu
lui ora 12. Teren tineretului III ora 11: 
C.S.A. Ploești —- C.C.A. (tineret). Te
ren Tineretului II ora 12: Energia
Ploești — Energia Mine. Teren Tinere
tului III ora 12: Tînărul Dinamovișt — 
Știința IMF 'meciuri în cadrul Cupei ..30 Decembrie").

HALTERE: Finalele campionatuluin P.R. pe echipe, sala Recolta ora 9.
BASCHET: sala Floreasca de la ora 

10: Știința ICF — Știința Cluj (f); Locomotiva București- — FI. roșie Tg. 
Mureș (f); De 13 ora 15.30: Energia 
București — Progresul F. B. (f>; Pro- 
Siesul MIC — Dinamo Tg. Mureș (m); 
C.C.A. — Energia Buc. (m); Dinamo P-''". — Locomotiva PTT 'm).

e——T,„rA: Turnejl ne echipe categ. B 
pentru Inc ••-tie i—IV. s=»la Energia, o- 
rele 10 și 16, 

cîntar. Rezultate tehnice: 1. 1 Birău 
(Energia) 292,5 kgr. (92.5-90-110),
2. V. Andronovici (C.C.A.) 290 kgr. 
(95-85-110), 3. Nic. Amzuică (Știința)
267.5 kgr., 4. Ludovic Barabas (Loc.)
267.5 kgr., 5. Fr. Wagner (Fi. roșie)
267.5 kgr., 6. Gh. Mănăilescu (Dina
mo) 247.5 kgr. Pe echipe conduce 
Știința cu 4 p., urmată de C.C.A. cu 
6 p. și Energia cu 7 p. Astăzi con
cursul începe la ora 15. desfășurîri- 
du-se întreceri la cat. ușoară, semi- 
mijlocie și mijlocie, iar mîine de la 
ora 9 restul de categorii.

I. OCHSENFELD

/. PAXAIT (C.C.A.)

încep pregătirile 
pentru turneul de juniori 
organizat de F. L F. A.
La mijlocul lunii decembrie va 

avea loc în București un trial la care 
au fost invitați aproape 30 de tineri 
jucători de fotbal care s-au remarcat 
de-a lungul campionatului republican 
de juniori, sau în echipele din care 
fac parte. Trialul este organizat în 
vederea formării lotului național pen
tru turneul de juniori F.I.F.A. din a- 
nui 1958.

corect cele două jocuri atît de dis
putate. Ca o concluzie generală : jocu
rile din cadrul etapei orășenești a 
concursului republican masculin de 
handbal de sală se dovedesc foarte 
interesante, o promisiune și un punct 
de atracție pentru prietenii numeroși 
ai acestui sport

fată acum rezultatele tehnice: Di
namo — Locomotiva P.T.T. 30—15 
(15—6). C.C.A.—Voința 25—18 (13— 
12). Am vrea să evidențiem compor
tarea excelentă a celor doi jucători 
de la Voința — llie Dănescu și Mihai 
.Matei — care au constituit creierul ata

In aceste prime zile de iarnă

Ce fac patinatorii bucureșteni
In aceste zile, nenumârați tineri și 

tinere au '-lat drumul lacurilor în
ghețate. pentru a patina în clipele lor 
de răgaz. Patinajul este un sport plă
cut, atractiv și de aceea el este în
drăgit nu numai de copii, ci și de 
oamenii maturi. Plecînd de la aceste 
••onsiderenle, am pornit să culegem 
cîteva aspecte din activitatea colec
tivelor sportive din București în ve 
derea sezonului de patinaj.

OAMENI GRIJULIU

neam spus atunci cînd am 
aflat de la Florin Gămulea, an
trenorul patinatorilor de la „Tînărul 
Dinamovișt" că ei au început pregă 
tirile încă din... primăvară făcînd 
atletism și exersînd imitații de pati 
naj. „Ii vedeți pe cei patru de la 
marginea lacului ? Sînt foarte talen 
tați. lini pun mari speranțe în ei la 
campionatul 5 de juniori" ne spunea 
antrenorul Gămulea privindu-și ele 
vii.

Ne-am notat în blocnotes numele 
lui Harilaus Chelaidife. Ionian Radu, 
al patinatoarei Ana Colțan și al lui 
Viorel Tomescu. care numără numai 
13 ani și i-am lăsat să-și continue 

pregătirea. Sînt de-abia la cel de al

• Mîine se va disputa pe stadionul 
Tineretului, la ora 12, cea de a III-a 
finală a campionatului republican de 
juniori, dintre Locomotiva Grivița Ro
șie și Energia M.T.D. Vă reamintim că 
în primele două meciuri, cele două e- chipe au terminat la egalitate, la ace
lași scor, 3—3.
• Joi, în cadrul Cupei 30 Decembrie, 

s-a disputat partida dintre Energia 
Mine și C.S.A. BJoești. Meciul a plăcut puținilor spectatori deși condițiile at
mosferice nu au fost din cele mai 
prielnice. Au înscris cîte o încercare 
Negulescu (Energia Mine) și Witting 
(C.S.A. Ploești). S-au remarcat: Cali- 
gari, Dragomirescu, cotter, Iliescu (E- 
nergia Mine) și Witting, Enache, N. 
Popa (C.S.A. PI.). V. HOS&U — coresp.
IN ULTIMA ETAPA DE CAMPIONAT 

DINAMO BUCUREȘTI — C.C.A. 
LA LUPTE

Iată-ne la sfîrșitul ultimei competiții 
de mare amploare în sportul luptelor: 
campionatul republican pe echipe. Azi 
și mîine se desfășoară ultima etapă, 
reuniunile fiind programate în sala Dinamo, aceeași primitoare gazdă a 
numeroase întreceri de lupte. Cu a- 
ceastâ ocazie, la sfîrșitul a două zile de întreceri, echipele clasate pe primele 
3 locuri vor primi distincții și va fi 
definitivat clasamentul pe... porțiunea 
dintre locul 4 și 14. Pentru cine are 
în față un clasament este evident că ordinea primelor trei formații nu mai 
poate suferi nici o modificare, că Di
namo București va adăuga o nouă ve
rigă la lanțul neîntrerupt de victorii 
obținute ani la rînd în acest campionat, că FI. roșie Cluj și FI. roșie Arad 
sînt echipele care vor trebui — în meciurile de baraj — să-și apere locurile 
îr. prima categorie.

De subliniat că ultima zi de concurs 
ne rezervă o dispută tradițională — 
D.namo București: C.C.A. — care va P-ilejui întreceri dîrze, de prestigiu, 
chiar dacă rezultatul în sine nu mai 
poate influența poziția celor două formații în clasament.

FINALELE „CUPEI ORAȘELOR*4 
LA GIMNASTICA’

Astăzi și mîine la Cluj, gimnastele și ia Sibiu, gimnaștii, încadrați în diverse 
reprezentative orășenești își vor disputa 
intîietatea in cadrul finalelor competii- 
ției „Cupa Orașelcr”. La Cluj participă 
echipele: grupa A: Constanța, Arad, Si
biu și Cluj; grupa B: Ploești, Cons
tanța, Arad. Orașul Stalin, Oradea, Galați, Iași și Cluj. La Sibiu sînf: prezente: 
grupa A: Arad, Orașul Stalin, Cluj; 
grupa B: Ploești, Constanța, Timișoara, 
Sibiu, București, Oradea, Galați, Iași și 
Cluj.

In cadrul acestor întreceri se va con
cura cu exercițiile impuse și liber alese de diverse categorii, după noul regula
ment de clasificare în vi soare.

FINALA CAMPIONATULUI 
PE ECHIPE CATEGORIA B 

LA SCRIMA
O dată încheiate întrecerile în 'cele 

două serii ale campionatului de scrimă pe echipe categoria B, astăzi și mîine 
Ia București, Tg. Mureș și Cluj se vor 
disp ta meciurile care stabilesc ordinea 
finală a celor 11 echipe participante. Astfel, la București se întâlnesc primele 

cului formației lor și au dat mult de 
furcă puternicii echipe a militari
lor. Știința Î.C.F. — Progresul I.T.B. 
18—16 (8—10). Locomotiva G.N. — 
Energia 23 August 29—20 (15—11).

Jocurile continuă luni 9 decembrie 
de la ora 15,10, după următorul pro
gram: Stiinta I.C.F. — Progresul 
M.l.C. (f), C1C.A. — Loc. P.T.T. (m). 
Progresul St. roșu — Locomotiva G.N. 
(f). Voința — Energia 23 August 
(m), Dinamo — Progresul I.T.B. (m), 
Știința l.CJ-'. — Locomotiva G.N. (m).

— v. a. —

doiiea antrenament pe gheața lacului 
Tei si vor să profite cît mai mult...

SE POATF. FACE MAI MULT...

... la colectivele Recolta M.A.S. și 
Energia Tr. 3 Constr. Ambele colecti
ve au elemente de valoare ca Ghi 
7ela Kahane, Cristina Pătrăulea. 
Magdalena Udrea, Alex. Grigore (R.c 
colta) soții Kurt și Analia Giviligian 
(Energia). Recolta acordă atenție mai 
mare patinajului artistic, unde are și 
un antrenor salariat, pe Mauriciu 
Kahane. La patinaj artistic activează 
peste 40 de tineri și tinere dar la 
viteză numai... 15.

Conducerea colectivului Energia 
consideră — poate — că a rezolvat 
problema angrenării a noi elemente 
prin preluarea membrilor secției de 
la Locomotiva. Spunem poate, pen
tru că sîntem de-abia la început de 
sezon și ambele colective mai au timp 
și mai ales posibilități să formeze 
secții puternice.

NEPĂSARE

am întîlnit la colectivul !.o 
comotiva. (care în sezonul 1954— 
1955 avea nu mai puțin de 16 renre 
zentanți în finala campionatului re

două clasate în fiecare sene ■. v uinB Lemn Mobilă București și Progres® F.B. II — seria I-a și Voința Cărei B 
FI. roșie Timișoara — seria a Il-a) peB 
tru a-și disputa locurile 1'—IV și tioB odată promovarea în categoria A (PrB 
ma clasată în acest turneu promovea® 
pentru anul viitor în categoria A B locul Energiei Ploești care a retrogrB 
dat). Acest turneu va avea loc astăB 
și mîine începînd de la orele 10 și 1H 
în sala Energia. La Tg. Mureș se îrB 
tîlnesc pentru locurile V—VIII echipelB Ehergia București, Voința Or. StaliB 
Progresul Oradea și Energia Tg. MureB 
La Cluj, pentru locurile IX—XI se îrH 
tîlnesc: T. D. București, FI. roșie SibiH 
și Știința Cluj. Cu aceste meciuri i® sfîrșit programul competițional al s-crB 
mei pe anul în curs. ||

93 ECHIPE DE HANDBAL I
DE SALĂ „IAU STARTUL*4 MIINEB 
IN „CUPA SPORTUL POPULAR*® 
Primită cu viu interes, „Cupa Spor® 

tul popular44 la handbal de sală a atra® numai în Capitală 36 echipe masculin® 
(8 serii), 22 feminine (4 serii) și 35 e® 
chjpe de copii (3 serii). La băieți para ticîpanții sînt împărțiți în 2 categoria 
de vîrstă: A (16—17 ani) și B (14—1® ani). ;

Mîine dimineață, seriile 1, 2, 3, ® 
băieți cat. A joacă în sala I.C.F. 1 ia® 
seriile 5, 6, 7, 8, la I.C.F. Ii de la or® 
8. Echipele feminine se întîlnesc, d® 
la ora 10, în sălile C.C.A. și Școal® 
Crețulescu, iar copiii vor juca în sal® 
Liceului nr. 1 (Sava). E. Filip-corespB

INTILNIRI INTRE ECHIPELE I
STIINTA DIN PETROȘANI I

ȘI CRAIOVA ’ I
Sîmbătă și auminică au avut loc 1® 

Petroșani întîlniri amicale de volesl baschet și handbal redus între echipei® 
Știința Petroșani și Știința Craiova. |La volei, Știința Petroșani a cîștiga® 
ambele întîlnârî cu 3—1 și 3—2. în timpi 
ce la baschet victoria a revenit craio-l venilor cu 67—56 (28—16) și 47—31 (21—8)1 
Intîlnirea de handbal redus s-a termil 
nat la egalitate 15—15 (8—8). întrecerii® 
viu disputate, au fost urmărite de uni 
număr mare de spectatori. [-Florin i.upei, corespondent I
PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATELOR! 
UNIVERSITARE DE GIMNASTICA] 

PE ECHIPE I
Pentru a se asigura continuitate în! activitatea competlțională a studenților! gimnaști, în capitală s-a luat lăucabilaJ 

inițiativă de a se organiza un campțâo-] nat irit er-univer sitar pe echipe. La s^fll 
șitul săptămînii trecute a avut loc p^H 
ma etapă a acestui campionat. Cu ac®® 
stă ocazie au participat 6-5 gimnaste șa 
62 gimnaști, concurînd cu noile exerciții 
impuse. La categoria a Ii-a, în care au] fost prezente 3 echipe feminine ca 13 
gimnaste au fost obținute rezultatele :|
1. I.M.F, 61,765 p., 2. Universitatea I. C.Parhon 57.632 p., 3. Politehnica 56,331 p.,1 
Individual: 1. Rodioa Aldea (IMF) 16.066 
p., 2. Cornelia Ojimid (IMF) 15,883 p.,
3. Gaorgeta Boțoean (IMF; 15,443 p.;
Inele: 1. E. Perciun (Univ. Parhon) 
8,733 p.; Bîrnă: 1. R. Aldea (I.M.F.) 8,666 
p. Categoria a III-a fete (7 echipe, 46 
gimnaste): 1. I.M.F. 99,183 p., 2. Cons-| 
tirucții 96,730 p, 3. I.S.E.P. &’,430 p.; Individual compus: 1. M. Budu (IPG) 
17,266 p. 2. Munteanu (IMF) 17,166 o.,
3. Lețu (IMF) 17,132 p.. inele: 1. M. E.du 
'IFG) 9,C0 p.; Bîrnă: 1. Munter.nu (IMF) 8,500 p.; Categoria a 11-a băieți: 1. Uni
versitatea C. I. Parhon 98,03 p., 2. Po
litehnica 95,40 p., 3. Construcții 82,30 p.; Individual compus; I. S. Canga (Polît.) 
25,90 p-, 2. H. Gutman (Univ. Parhon) 
25,70 p., 3. Gh. Georghiu (Constr.) 25,20 p.; Sărituri: 1. S. Canga 9,10 p. 2. Pa
ralele: 1. H. Gu-man 8,30 p.: Inele: 1.
H. Gutman 9,00 p.; Categoria a TH-a
băieți: 1. Politehnica K0.63 p.. 2. Cons
trucții 150,10 p., 3. I.S.E.P 146.60 p.: In
dividual compus: 1. E. Ione^cu (Polit.) 
28 20 p., 2. Gh. (Polit.) 27,10 nj
2. Gandrabur (Polit.) 26.30 p., paralel®
I. H. Caragea (Polit.i 9,C0 p.; Inele ™ Ch. Sofron 9,30 p.: Sărituri: 1. I. Dragu 
(Polit.) 9,40 p. Etapa H-a a cairoinnsMîu- 
lui va avea loc la 15 decembrie, iar f’iala la 30 decembre a.c

MIINE IN CAMPIONATUL
DE VOLEI

VOLEI-CIuj: Știința IMF — Dinamo 
Buc. (m); Orașul Sta’.in: Energia — Locomotiva CȚFt (m) $i Voința — Știin
ța Timișoara (f); Craiova: Locomotiva— 
Energia Arad; Sibiu: Voința — Dinamo Buc. (f); Pl-oești: Progresul Tîrgo- 
viște — Locomotiva G. N. București.

publican), la Știința și Voința. La 
aceste colective după cum ne-a in 
format și tov. Anghel Lupea, mem
bru al comisiei orășenești de patinaj, 
nu există nici un fel de semn care, 
să arate existența vreunei secții de 
patinaj, ci doar... un dezinteres evi 
dent manifestat de conducerile lor 
față de acest sport

O PROBLEMA ACUTA

... o constituie starea în care se 
află bazele de la lacurile din parcu 
rile Cișmigiu. Libertății, I. V. Sta'in 
și lacul Tei. De mult ar fi trebuit ca 
aceste baze să fie înzestrate cu tot 
utilajul necesar (materialele dc ame
najare a pistei, vestiare, etc.) găz
duirii în bune condițiuni a patina 
torilor. Nici acum ntt-i prea tîrziu. 
dacă forurile interesate. în colaborare 
cu administrația acestor baze, vor 
ține cont de cerințele mereu cres- 
cînde ale sportivilor bucureșteni, mai 
ales, că după toate previziunile tim 
pul va fi favorabil anul acesta pa
tinatorilor. Amenajarea lor se impune 
cu atît mai mult cu cît performan
țele patinatorilor noștri sînt încă 
slabe.

IR. 1UAN1 [ESCU
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RECORDURILE LUI KUȚ ȘI LAUER 
fond și garduri
menținut pozițiile fruntașe, nu au mai 
realizat aceleași performanțe ca în 
anul olimpic și, pe de altă parte, o 
serie de tineri atleți care au înre
gistrat mari progrese și se anunță 
candidați serioși pentru unul din 
primele șase locuri de la Stockholm. 
Din prima categorie face parte și 
reprezentantul nostru lise Savel, dar 
cu singura deosebire că și-a pierdut 
locul din „plutonul" fruntaș (de pe 
locul cinci în 1956, a ajuns pe locul 
20 in acest an). Din rîndul celor 
„care vin" reținem numele lui Farrel, 
Lauer, Kotlinski, Morale și Gaiicker.

au dominat alergările de
VLADIMIR KUT MARELE FAVORIT 

AL CURSELOR DE FOND

După ce a încheiat în mod trium
fal sezonul 1956, prin dubla 
victorie obținută la Jocurile 

Olimpice, Vladimir Kuț anunța pen
tru acest an noi recorduri și alte 
victorii. Simpatizanții lui au văzut 
în categoricul succes dobîndit la cro
sul l’Humanite un preludiu al stră
lucitelor performanțe de care era 
capabil Kuț. Dar, o boală neaștep
tată l-a ținut departe de pistă aproa
pe întreg sezonul competițiilor. Re- 
luîndu-și antrenamentele abia în au
gust, Kuț n-a putut fi în formă 
maximă la campionatele unionale din 
septembrie ci doar în luna octom
brie. Concursul militar de la Praga 
din 6 octombrie îi aduce satisfacția 
unui nou record sovietic pe 5.000 m. 
cu 13:38,0, pentru ca la 13 
brie, pe stadionul olimpic din 
Vladimir Kuț să întreacă cu 
cunde excepționalul record al 
zului Gordon Pirie (13:36,8).

După o săptămînă, Iuînd

octom- 
Roma, 

1,8 se- 
engle-

_ startul 
în concursul de la Genova, Kuț își 
propusese să realizeze un nou necord 
mondial și pe 10.000 m. și să alerge 
în jur de 28:20,0 (recordul său mon- 
d:;l este de 28:30,4). O ploaie toren
țială l-a împiedicat însă să-și reali
zeze dorința obținînd numai 29:10,4 

In ciuda unei lungi perioade de 
rnacțivitate, Kuț și-a confirmat pe 
deplin valoarea și trebuie considerat 
în continuare favoritul indiscutabil 
al curselor de fond de la Stockholm. 
Desigur, nu trebuie uitat că și alți 
alergători țintesc victoria la euro- 
pejș. Gordon Pirie, care nu și-a re
past în 1957 forma din anul olim- 

lp:c. a declarat totuși cu mult opti- 
unism că ar putea alerga 5.000 m. 
în jurul a 13:20,0 (!?.'). Apoi, mai 
si t încă : Knight (24 ani; a progre
sat într-un an de la 14:22,4 la 
13:57,6 și de la 29:55,8 la 29:06,4); 
Bolotnikov (27 ani; l-a învins pe 
Kuț pe 10.000 m. la campionatele 
U.R.S.S.); Janke; sau... reei specia
liști gj cursei de 1.500 m. care își 
vor încerca șsnsele la fond.

In anul 1957. numărul alergători
lor care au ccborît sub 14:10,0 a 
crescut de la 24 (din 1956) la 31. Un 
regres se manifestă însăjn proba de 
10.000 m. : nici un atlet sub 29:00,0 
(în 1956 au fost trei) și 28 de aler
gători cu rezultate între 29:00 0— 
30:00,0 (în 1956 au fost 37).

5.000 M

VLADfM/R KUȚ

51,1 (58,7) Elin (U.R-S-S.)
513 (52.8) Parrel (Anglia)
51.1 (50,4) Lituiev (U.R.S.S.)
51.2 (51,6) Iulin (U.R.Ș.S )51.5 ( — ) Lauer (R.F.G.)
51.5 (51,8) Janz (R.F.G.)
51.7 (52.6) Kotlinski (Pol.)
51.7 (51,8) Kane (Anglia)
51.7 (53,4) Morale Huslia)514 (51,8)------ ----- - -
51.8 (53,8) 
52,0 (52.8) 
52.0 (53p) 
52.0 (53,3) 52.1 (53.7)
52.3 (52,7)
52.5 (524)52.5 (52.3)
52.6 (53,5)32.7 (51,6) _ .
52.7 (53,3) Bartos (Ceh.)

MUdh 'Finlanda) 
Galicker (Elveția) Sedov (U.R.SS.) 

Metcalf " ‘
Fischer TroHsas 
Redkin Lippay .
Botar (Ungaria) 
Swartz (Suedia) 
Save, (Rominia)

(Anglia)
(B.F.G.) (Sued.) 

(U.B.S.S.) (Ungaria)

RECORDUL MONDIAL 
IN .PERICOL"

Maria P ogoreviei a îndeplinit norma
de maestru international de șah

In 
titlul 
puțin 
inaltă ce se poate acorda unei jucă
toare este aceea de maestru interna
țional. De la 1 decembrie și o repre
zentantă a șahului rominesc face par
te din familia (destul de mică) a ma- 
estrelor internaționale. Cîștigînd tur
neul zonal de la Cracovia și califi- 
cîndu-se în turneul candidatelor ce 
se \a desfășura anul viitor la Paris, 
Maria Pogorevici a îndeplinit norma
tivele prevăzute de regulamentul 
F.I.D.E. pentru acordarea titlului de 
maestru internațional. După St Er 
dely, dr. O. Troianescu, I. Bălănel și 
V. Ciociltea, Maria Pogorevici va fi 
al cincilea maestru internațional de 
șah din țara noastră.

Biografia șahistă a excelentei noas
tre jucătoare nu se întinde pe o pe
rioadă prea lungă de timp. Inceputu-

,tainele" sportului minții 
cadrul

șahul feminin nu se acordă 
de mare maestru. Și astfel, cel 
deocamdată, distincția cea mai

(pe atunci Albul eț. după 
fată) a devenit consecutiv 
clasei și a școlii la liceul 
Brăila.

acestui nou talent în

și mai răsw-reușește o performanță 
nătoare, devenind camr i.-.ana țării, la 
numai doi ani de la debutul în arena 
competițională.

Palmaresul Măriei Pogorevici se 
prezintă astfel în continuare:

1952 — campionatul R.P.R. locul 
1953 — campionatul universitar de 

' | R.P.R.
1—2, la egalitate cu Lidia Giu-J 
Pierde meciul de barai cu 2—3f 
— campionatul R.P.R. locul 
1955 — campionatul R.P.R. lo-

13:36,0 (13:39,6)
13:51,8 (13:54,4)
13:52,0 (14:C4,6) __
13:54,4 <14:10,0) Bolotnikov13:55,8 ----------
13:57,6
13:57,813:53,6
13:59,4
13:59,6
14:00,4

Kuț (U.R.S.S.)
Szabo (Ung.)
Janke (R.D.G.)
----(U.R.S.S.) 
Krzyszkowiak (Pol.) Knight (Anglia) 
Jurek (Ceh.) 
Pine (Anglia) 
Chromik (Pol.) 
Desiatcikov (U.R.S.S.)

(14:05,6) 
(14:21,4) 
(14:22,8) 
(13:36,8) 
(13:51,0)
(14:24,8) _______ _______ _
Ibbotson (Anglia); 14:02,0 Tuo- mala (Finlanda); 14:02,2 Zimny (Polo- 

„L.ț; 14:03,8 Larsen (Norvegia); 14-04 2
GrSf (Cehoslovacia); 14:C4,4 Cerniavski 
(U.R.S.S.); 14:05,0 Iharos (Ungaria);
l£:O5,6 Reed (Anglia); 14:05,6 Laufer 

14:05.6 Kovacs (Ungaria);
(Cehoslovacia).

10.000 M

29:44,4 ulsperger (Ceh.); 29:46,3 Szai>o
(Ung.); 29:47,8 Tuomala (Finlanda);
29:47,8 Hdnicke (R.F.GJ: 29:48.6 Kovacs 
(Ungaria).

CEL MAI TINAR RECORDMAN 
EUROPEAN

Martin Lauer: 20 ani; 1,85 m. 
înălțime; 76 kg.; 13,7 sec. pe 
110 mg. (racord european);

51,5 sec. pe 400 m.g. (în anul de 
debut pe această distanță); 10,6 sec. 
la l£>0 m.; 21,2 sec. pe 200 m.; 47,7 
sec.®pe 400 m.; excelent decatlonist... 
Aceasta este „cartea de vizită" 
a primului atlet european care a cobo- 
rft sub 14,0 sec. pe 110 m. g. 
Anul trecut, ia 19 ani, Lauer a de
venit recordmanul Europei (13,9 
sec.). In acest sezon el a alergat de 
mai multe ori sub 14,0 sec. Deși este 
un atlet în plină formare, Lauer este 
privit — de pe acum — ca principa
lul pretendent al titlului de campion 
european.

Un excelent rezultat a realizat in 
acest an și tînărul atlet sovietic 
Anatolii .Mihailov (13,9 sec.). Ele
vul lui Bulancik se rilă în continuu 
progres și va fi indiscutabil unul 
dintre protagoniștii finalei

*’ ‘ remarcat
afirmării 

această 
doar 13

proba 
s-au 

un ni
vel ridicat. Este drept că recordul 
mondial al lui Rozsnyoi (8:35,6) a 
rezistat dar credem că nu s-ar fi 
întîmplat așa, dacă specialiștii pro
bei ar fi avut prilejul să se întîl- 
nească în cadrul aceleiași curse. 
Aceasta se va întîmpla însă în ca
pitala Suediei, cu ocazia campiona
telor europene. Semion Rjscin păs
trează prima șansă, dar el va avea 
de făcut față unor adversari puter
nici : cehoslovacii Vesely, Zhanal sau 
Brlica, englezii Disley, Shirley și 
poate Brasher, maghiarii Varga și 
Hecker, polonezii Krzyszkowiak, 
Chromik și

Rezultatele înregistrate in 
de 3 000 m obstacole 
menținut și în 1957 la

polonezii
bineînțeles nordicii.

nia):
(U.R.S.S.);
’ Reed(R.F.G.);
14:0€,4 Zatopek

(29:57,3) (29:27,0) 
(28:39,4) 
(3C:33,0) (30:11,4) 
(30:0.3,0) (30:12,4) 
(

Knight (Anglia)
Bolotnikov (U.R.S.S.)Kuț (U.R.S.S.)
Pudov (U.R.S.S.)
Zakarov (U.R.S.S.)
Jukov (U.R.S.S.) 
Desiatcikov (U.R.S.S.)) Janke (R.D.G.)29:24.8 (20:31,2) Cerniavski (U.R.S.S.)29:25,8 (29:33,4) Zatopek (Ceh.)

29:29.2 Schade (R.F.G.); 29:34,4 Vir-
kw (U.R.S.S.); 29:37,4 Rantala (Finlanda): 29:39,4 Jultn (Finlanda); 29:40,2
Ahlund (Sued.); 29:41,0 Konrad (R.F.G.);

șa- 
ne- 
in-

rile ei în 
aparțin anului 1949 cînd în 
campionatului popular de șah, .Maria 
Pogorevici 
numele de 
campioana 
tip II din

Apariția
hui feminin rominesc nu a trecut 
observată. Maria Pogorevici este 
vitată să ia parte la finala campio
natului țării în cadru! căreia se cla
sează pe locurile 3—4, după Lidia 
Giuroiu și Margareta Teodorescu la 
egalitate cu Viorica Pătruțescu.

Anul următor, ea ciștigă finala 
campionatului popular de sah dispu
tată la Miercurea Ciuc. iar în 1951

Tabelul turneului zonal

de la 
că „11- 
europe- 
probă. 

alergă-

Stockholm. Este de 
mita" inferioară a 
ne a coborît și la 
Dacă în anul 1955 _ ____
țori reușiseră rezultate sub 14.5 sec., 
în 1956 numărul lor a crescut la 21. 
iar în 1957 la 23.

8:40,4
8:44,48:45,8
8:45,88:47,8 
8:48,0 (
8:48,8 (8:59,2) Evdokimov (CJtiĂ) 
8:48,8 (8:48,0).................... ............
8:49,6 (8:444)8:49.0 (8:44.4)
8:40,8 (9:66.8)
URMEAZA: ._ __  Ml

Vlasenko (U.R.S.S.); 8:51,2 Shirley glia);--- ;---------------------- -•
Auer (Finlanda); 8:52,4 Hellander 
dia): ‘ _
Hecker (Ungaria); 8:54,2 Laine (Finlan
da) și Hoykinpuro 
Karvonen (Finlanda).

(8:39,8) 
(8:42,4) (8:57,2)
( :(9:08,8) Zhanal

Rjscin LarsenVesely 
) Varga
) Ponomarev

(UJLS.S.) (Norv.) (Ceh.) 
(Ungaria)
(Ceh.) 

(U.R.S.S.)
Krzyszkowiak (Pol.) 
Disley (Anglia) 
Laufer (R.F.G.) 
Sokolov (U.R.S.S.) 
1:50,2 Brlica (Ceh.);

8:51,4 Tjornebo (Suedia);
8:53.2 Huneke <R.F.G.);

8:50,4 
(An-
8:50,0 
(S je- 
8:53,4

(Finlanda); 8:54,4

1 POGOREVICI
2 ERETOVA RCEL
3 HOLUJ R.P.R 72
4 KERTESZ R.PU. 0
5 MflFMSCH R FII V-

13,7
13,9
14.114.2
14,2
14.2
14.3
14.314.3
14.3cu 14,4 sec._______________ ,____

Veselskl (Ceh.); Sturmer (R.F.G.); Sto-
learov și Petrov (U.R.S.S.): Olsen
(Norv.); Carrington (Anglia) și Mazza(Ttalla),

(13,9) 
(U.i) (14.0) 
(14,3)
(14.3) 
(14,5)
(14.4)
(14.2)
(14.4)
(14.4)

(R.F.G.)Lauer __,
Mihailov (U.R.S.S.)Steines--------
Lorger
Kinsela
Dohen
Lituiev ______ _
Redin (U.R.S.S.)
Schotes (R.F.G.) 
Hildreth (Anglia)

urmează: Kotllnsk! (Pol.):

(R.F.G.)
(Iu«.)
(Irl.) 

(Franța)
(UJI.S.S.)

(U.R.S.S.):

DOUA ASPECTE ALE CURSEI 
DE 400 M. G.

aspecte caracterizează sî- 
»ția la proba de 400 m. 
: pe de o parte protagoniștii 

recunoscuți ai probei, care deși și-au

VARIETĂȚI
UN ARBITRU CU AUTORITATE

Unul dintre cei mai autoritari ar
bitri de fotbal din Argentina este con
siderat Don Bernazza. Atunci cînd el 
conduce un meci, chiar și cei mai... 
temperamentali jucători devin adevă- 
rați... mielușei. Același calm îl păs
trează și suporterii care, în alte ca
zuri, nu s-ar da în lături de la lin
șarea arbitrului.

In ce constă „secretul" lui Bernazza 
și de ce se tem de el atît jucătorii cît 
și publicul ? S-a aflat că înainte de a 
deveni arbitru de fotbal, Don Bernazza 
a fost... dresor de lei la circ. Pare-se 
că acest talent îl ajută și în noua me
serie...
MISTER PITSCHELL — „RECORD

MANUL"
de Nord un singur lu
de vechii stăpîni ai a- 

fumatwl. Dar pînă și un 
de altul. Incer- 

din țigară să

in America 
cru amintește 
cestei țări — 
fumat se deosebește 
câți ca trăgînd odată 
faceți 27 de rotocoale. Desigur că acest

V; 1~“ 
la Cluj locul I; campionatul 
locul 
roiu. 
1954 
VIII;
cui I; 1956 — campionatul R.P.R. 
cui 1.

Anul acesta Maria Pogorevici 
repurtat însă cele mai mari succese 
din activitatea sa. In primul rînd tre
buie consemnat faptul c? ea a absol
vit cursurile Facultății de medicină 
generală. La Emmen îl! Olanda, Ma
ria Pogorevici a devenit vice-cam- 
pioană a lumii, în îr.rrecerea pe e- 4 . 
chipe, avînd spre deosebire de toate 
celelalte concurente, satisfacția mora
lă de a fi încheiat la egalitate cele 
două partide susținute împotriva cam
pioanei mondiale, maestra sovietică 
Olga Rubțova. Și, în sfîrșit, marele 
succes de la Cracovia ale cărui amă
nunte sînt deja atît de bine cunoscute.

Acum Maria Pogorevici se află în 
continuare angajată în lupta grea 
care duce s^re titlul s’.iorem. O aș
teaptă în anul care vine un foarte di
ficil turneu interzonal la Paris și du
pă aceea — cine știe (noi o dbrim 
cu totii) — un meci pentru titlu! de 
campioană mondial*

a

de șah
(V. ch.)

de la Cracovia
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simple formalități, jocuri de copii.

(pe marginea unei
Considerăm interesant să publicăm 

pasajele mai- importante din articolul 
de fond apărut în revista „RUG
BY" organ oficial al Federației fran
ceze de rugbi, intitulat „HIMERE... 
ȘI REALITĂȚI". Articolul exprimă 
poziția constructivă a unor voci din 
Federația franceză care se opun unel
tirilor ce țintesc în ultimă instanți, 
la afectarea relațiilor sportive dintre 
est și vest Iată traducerea acestor 
pasaje.

,,La 6 octombrie 1957 la Uberec, 
echipa Fratței a surclasai echipa Ce
hoslovaciei, cîștigînd cu 30—3. La 
?2 martie, 1906 la Parc des Princes 
din Paris, echipa Angliei zdrobea pe 
cea a Franței cu 35—8. De ce o a- 
propiere între aceste două date isto
rice ? Fiindcă, a doua zi după vic
toria prea ușoară a „cocoșilor" noș
tri asupra adversarilor lor cehoslovaci 
am putut cili sub semnătura deca
nului presei noastre sportive, care de 
•nai bine de o jumătate de secol este 
un entuziast suporter al rugbiului 
tostru, un articol pe cît de scurt pe
atît de curios. Intr-adevăr, se întrea
bă el, „Dacă cele mai bune gluniî 
sînt cele scurte, să sperăm că ridi
colele expediții de la Ăloscova și din 
Cehoslovacia, în fața a 2.500 de spec
tatori amuzați, nu se vor mai repe
ta".Cu alte cuvinte ni se spune pe

)față și într-o manieră puțin cavale- 
\rească: „Să nu mai avem contact 
/cu acești oameni, pe care nu-i nutem 
Nsuferi".
f Dar ce s-ar fi întîmplait cu rug- 

rd '51 ca.m,ne va\biul nostru dacă imediat după pri- 
singura data din mec; oficial Franta-Anplia. din

lucru este deosebit de greu. Pentru a 
obține acest rezultat „excepțional" 
mister Bert Pitschell care locuiește la 
Cincinati (statul Ohio) și-a antrenat 
ani îndelungați mușchii limbei și ai 
feții. Și în sfîrșit, eforturile sale au 
fost încununate cu succes. El a stabi
lit un nou „record mondial".

In ziua cînd a fost obținut acest 
„valoros" rezultat ziarele din S.U.A. 
uitînd de recordmanii mondiali la 
scuipat, rîs, cîntat la pian și altele, au 
ridicat în slavă pe marele „sportiv" 
mister Pitschell „mîndria și gloria na 
țiunii americane".

In interviul acordat unui corespon
dent al ziarului „Dailly Herald" proas
pătul recordman Bert Pitschell a de
clarat : „Eu nu mă tem de luptă și 
provoc pe acel care la fel ca mine va

î -S'n-gUra °(ala ^i Franța-Anglia, dingara fie ș de foi sa școala peste 20 V, martie ,'90g un o^ecare repor. 
de rotocoale, perfect concentrice f ter hriianic ar fi inviiai rugbiștii
Ș1 care sa plutească ert ma> mult \ Marii Britanii sâ „„.și maj

l’Tr iKkvj.r, cine poate sa se ia \a Urnpiil, cwsacri?idu-se a-i iniția pe 
întrecere cu mister Pitschell ? 1 ? pocești „brascari" de jrâncezi în tai-

hotârîri recente a federației franceze de rugbi)
ne le rugbiului, afit de apți pentru a- 
cest sport, precuni un... măgar pen
tru concursurile hipice. Ei bine, asta 
ar fi însemnat pur și simplu sfîrșitul 
rugbiului francez. Din fericire, prie
tenii noștri din Marea Brrtanie au 
revenit. înfrângerile francezilor au 
devenit mai puțin categorice. Apoi, 
citeva victorii se intercalară cu mul
tiplele insuccese. Iar astăzi, putem 
afirma că rugbiul francez și-a atins 
maiuritaiea și că întîlnirile din Tur
neul celor cinci națiuni la care par
ticipă și echipa noastră națională nu 
mai sini considerate de rivalii noștri

ca simple formalități, jocuri de copii. 
Dar, pentru aceasta ne-au trebuit 50 
de ani...

N-am da dovada unei incontesta
bile ușurințe, unei extreme impruden
țe dacă am afirma că acești cehi, a- 
cești ruși, nu vor învăța niciodată 
rugbiul ? In momentul ând fie
care zi vede statele din estul eu- 
rooean progresînd vertiginos în toate 
ramurile activității sportive (atletism, 
fotbal etc.) și se arată a fi cel pu
țin egali celor mai buni, în domenii 
în care acum 3—4 ani e^u ca și 
inexistenți? Inapți pentru rugbi ei? 
Sînt ei oare fizicește și sub aspect 
psihologic diferiți de britanici, altfel 
decit catalanii, sau bascii noștri, (că
rora azi nimeni nu le contestă rea
lele aptitudini pentru jocul cu balo
nul oval) decit englezii, irlandezii, 
gaiezii sau scoțienii? Viitorul ne va 
arăta de cartea cui este adevărul. In 
orice caz, im resia rnastr 'ete că 
polonezii, cehii și rușii, după exem-

piui vecinilor lor romlni nu vor aș
tepta 50 de ani pentru a deveni ad
versari pe măsura celor mai buni, 
în această disciplină care ne este dra
gă. De aceea, Federația franceză de 
rugbi, convinsă de utilitatea sa, în
țelege să contmuie, sub egida Fc 
derației, rolul său de propagandist 
în țări mult mai capabile de a con
tribui la dezvoltarea rugbiului, și a- 
ceasta în scopul lărgirii cercului mon
dial al balonului ovaț.

Acesta este țelul nostru unic! Și 
să fim scuzați că insistăm asupra a- 
cestui punct pentru a denunța rău
tăcioasa și injurioasa insinuare con
form căreia noi am urmărit , să pre
parăm viitorii adversari în cazul că 
britanicii ar renunța să ne facă anca- 
rea de a ne înfrunta".

Și totuși... la 10 noiembrie condu
cătorii federației franceze și ai Inter
national Board (Forul suprem din 
Marea Britanie) au hotărît, în ca
drul unui comunicat laconic, de a 
interzice participarea cchlipelor de 

club (chiar) aparținînd celor două 
federații ța oricare turneu avînd ca
racter internaționali. Aceasta torpilea
ză lui primul rînd proiectul (propus 
și de ziarul nostru) organizării unei 
Cupe a Campionilor Europeni, 
turneului de ■ aij-ul vi'tor de

al 
la 

Bruxelles (din cadrul expoziției in
ternaționale), al celui de 1". Bucu
rești, din 1959, al turneului olimpic 
preconizat de italieni pentru I960. 

Acestea sînt faptele. P r cită, con
tradicție între ele și cuvintele fru
moase și pozitive pe c-re federația 
franceză de rugbi le folosea cu nu
mai zece zile înainte îu articolul 
c tal.



Turneul e lung și particip® se menajează...
— Acalmie in runda a doua a campionatului de șch al R. P. R. —-

Vom vedea pe Milano Ia București?
Deși" runda I s-a desfășuîat toc

mai miercuri, ne simțim datori să 
revenim încăodată asupra ei. Mai 
exact, asupra unei singure partide 
care a ținut încordată atenția spec
tatorilor, oferind tuturor puternice e- 
moții iar unora, mai slabi de inimă, 
adevărate... palpitații. Nici nu-i de 
mirare. Sacrificiul de damă rămîne 
o „pasăre rară" în partidele decisi
ve de turneu. Puțini jucători se în
cumetă să se despartă de piesa lor 
cea mai prețioasă, mai ales dacă nu 
capătă în schimb o compensație ma- 

. terială sau pozițională suficientă. Și 
totuși miercuri...

Dar mai bine să urmăm împreună, 
îtt cîteva rînduri de mai jos, cele 
cinci ore de strașnică luptă între doi 
dintre cei mai tineri (și talentați) 
participanți la finală.

Pavlov (cu albele) și Mititelu (cu
. negrele) au jucat în deschidere una 

lintre cele mai moderne variante ale
. apărării franceze : /. e4, e6, 2 dl d5, 
3 Cc3 N'o4, 4. e5, c5, 5. a3, Nc3:+. 
•> bc: Dc7, 7. Dgl f5, 8. Dg3 Ce7, 
9. Nd2 0—0, 10. Nd3 b6, 11. Ch3 
Na6, 12. Cf4 Dd7. Zarurile au fost 
aruncate I Albul atacă pe flancul re
gelui în timp ce negrul caută con
tra șansă pe cel al damei. Eveni
mentele se desfășoară destul de ver
tiginos. 13. h4 Nd3; 14. cd : cd: 15. 
cd: Cbc6, 16. Ne3 Ca5, '17. h5 Tac3, 
18. TK3 Cb3, 19^ Tdl Tc3, Cursa 
„contra-cronometrului" s-a încheiat 

și la prima vedere ești fentat să 
dai preferință poziției negrului. In
tr-adevăr, turnu] său ocupă singura 
coloană deschisă „c“ și amenință 
chiar dublarea iar apoi un atac ve
hement asupra poziției aparent șu
brede a
Ca5. 21.
menințînd nici 
puțin decît mat 
Dh6! începutul 
parte calculate,
buit să ia în considerație multe și 
complicate variante. 23...Cg61? O 
paradă foarte spectaculoasă. Dar 
Pavlov probabil că a prevăzut-o și 
a răspuns fulgerător 24. hg: 11 Pen
tru atac direct la rege se sacrifică 
si dama. 24...gh; 25. gf:++ Rf7

. 26. Ch5 Db5, 27. a41 albul mai sa
crifică un pion pentru a îndepărta 
dama adversă de pe coloana „b" 
27...Da4: 28. Tg7+ Re8, 29. Ta7:1 
Dd4:?? Intr-o poziție foarte grea 
negrul tace această „gafă" după care 
partida se decidea în două mutări 
30 Cg7+ Rd8 (Î8) 31. Ce6:+ și 
cîștigă dama. Dar Pavlov nu s-a 
gînd.t probabil la un sfîrșit atît de 
„prozaic" al combinației sale și a 
căutat o continuare mai savantă 
30. Tel De5:+ 31. Rjl Col pentru a 
închide coloana „c" și a apăra matul.

32. dc: dc: 33. Nf4 Db5, 34. Cg7 + 
Rf8, 35. Ce6: + Rg8, 36. Cd4 în toiul 
luptei Pavlov nu vede din nou un 
cîștig direct 36. Tg7+ Rh8 37. 
Tf71 cu mat imparabil. 36...Db4 37 
Cb3: Db3: 38. Tel Db5, 39. ~ 
40. Te7 
tînd cele 
excelent

și negrul cedează, 
două scăpări, o 

condusă de Pavlov.

Rgl c3
Excep- 
partidâ

fi

(Urmare din pag- I)

întrebat pe antrenorul Bo- 
dacă echipa 
specială pentru a-și păstra 

de acasă. „Despre modul cum

★

singuraobosit oare într-o 
finaliștii campionatului? Sau 
veritabilul maraton șah ist 

așteaptă, îi îndeamnă la pru- 
și la o dozare „farmaceutică"

regelui
Nd2

alb. 20. Dg5
22. Tg3

nici mai
Tb3,

mai mult
la g7. 22... Tf7 23. 
unei combinații de- 
în care albul a tre-

a-

Să 
rundă 
poate 
care-i 
dență 
a efortului ? Probabil. Altfel nu se 
explică acalmia din runda a doua 
în care s-au înregistrat nu mai pu
țin de ș3pte remize dintre care cinci 
au fost consemnate la mutarea 10-14.

Tonul i-au dat Drimer și Bălanei 
împărțindu-și numai după zece mu
tări punctul. Cite 14 mutări au fost 
făcute in partidele Rădulescu-Troia- 
nescu, Alexandrescu-Pavlov și Ur- 
seanu-Stanciu, una mai mult în în- 
tilnirea Mititelu-Nacht. după care 
a fost consemnată egalitatea. Cu a- 
celași rezultat s-au încheiat și in- 
tMnirile Costea-Pușcașu și Radovici- 
Negrea

intr-o rundă atît de liniștită sin
gurele excepții le-au constituit par
tidele Seimeanu-Ciocîltea și Szabo- 
Reicher. In cea dinții, Seimeanu și a 
început seria proverbialelor sale cri
ze de timp. Opt mutări în cîteva se
cunde au fost peste puteri chiar și 
pentru un maestru de talia sa al 
șahului fulger. La mutarea fatală 
(a 40-a) Seimeanu a fost făcut mat. 
■Intîljnirea Szabo-Reîcher a purtat 

un caracter foarte aprig întrerupin- 
du-se după mari complicații într-o po
ziție nu mai puțin complicată. Cre- 
țulescu a cîștigat Ia Ghițescu, iar 
partida Soos-Gunsberger s-a între
rupt, într-un 
să mai reia 
partida din

L-am 
russiei 
tactică 
zestrea 
vom juca nu pot să vă spun prea 
multe. Este desigur rolul fotbaliștilor 
de la C.C.A. să contracareze eventual 
ceea ce vom încerca noi. Un lucru 
vă pot spune: nu sînt partizanul de
fensivei. Nu-mi place ca o echipă să 
joace astfel. Este și aceasta un răs
puns, nu ?“

Și-acum, în cîteva rînduri, alte a- 
măhunte asupra adversarilor de mîi
ne ai echipei C.C.A. :
- KWIATKOWSKI, SANDMANS'. 

PETERS. SCHMIDT. KELBASSA fac 
parte din lotul R. F. Germane pentru 
campionatul mondial. Cinci jucători 
reținuți pentru națională, iată un fapt 
care vorbește de la sine asupra va-

N& folosi vreo

lorii echipei ce o vom vedea mîine.
— MANCHESTER UNITED a reu

șit 0—0 la Dortmund apărîndu-se. Și 
a cîștigat cu 3—2 după un meci e- 
puizant la Manchester. Acestea, anul 
trecut, tot în Cupa Campionilor Eu
ropeni.

— De la aeroport fotbaliștii ger
mani au plecat direct la stadionul „23 
August", spre a se antrena. Jucătorii 
oaspeți ne-au spus că îi interesează 
mult „Cupa Campionilor Europeni" 
și că doresc să facă o figură fru
moasă anul acesta.

ALEXANDRESCU A
CENTRUL LINIEI

Ș'

final foarte greu. Fără 
jocul Ghițescu 

runda I cu
a cedat 
Drxner.

o figură fru-

REVENIT
DE ATAC

ÎN

Să trecem acum la reprezentanții 
noștri. Știți din cele relatate anterior 
că sînt deciși să răstoarne multe cal
cule, să facă să tresalte a uimire fi-

după 22 decembrie

■
■

★

Aseară s-a
Iată rezultatele tehnice .-

disputat runda a treia.

Nacht-Alexandrescu '/2~'/2. Troianes- 
cu-Seimeanu '/2-'/2', Reicher-Drimer 
l/2-'/2. Negrea-Urseanu 1-0; Giinsber- 
ger-Szabo 'A-1/,: Ciocîltea-Mititelu 
1-0; Bozdoghină-Costea 0-1; Stanciu- 
Soos ‘/z-’A; Partidele Bălanei-Crețu- 
lescu; Pavlov-Radovici și Pușcașu-Ră- 
dulescu s-au întrerupt

După 3 runde conduce în clasament 
Ciocîltea cu 2 puncte și o partidă în
treruptă. Urmează: Drimer. Troianes- 
cu și Alexandrescu cu 2 pct.

Astăzi începînd de la orele 15.30 
se joacă partidele întrerupte. Mîine la 
16.30 runda a IV-a.

Meciul Îtalia-Irlanda de Nord conti
nuă să predomine în rubricile de 
sport ale ziarelor apusene. Ele comen
tează împrejurările care au dus la a- 
mînarea jocului oficial, atmosfera ș.a. 
în primul rind o știre: cel de al treilea 
joc (oficial) se va desfășura după 22 de
cembrie la o dara pe care o va fixa 
F.I.F.A., locul de desfășurare rămînînd 
Belfast. In această privință ziarele en
gleze critică atitudinea nesportivă a 
publicului irlandez și propun ca cel de 
al treilea meci să aibă loc într-un oraș 
din Anglia propriu-zisă. La aceasta, 
conducătorii italieni au declarat că ei 
nu împărtășesc punctul de vedere al 
ziarelor engleze, deoarece — la urma 
urmelor — publicul nu a făcut altceva 
decît să-și... încurajeze formația.

Incidentele întimplate mai ales Ia 
sfîrșitul meciului de Ia 4 decembrie se 
datoresc în primul rind manierei de a 
conduce partida a irlandezului Mit 
cliel. El a tolerat o serie de durități ale 
jucătorilor gazde, dar a eliminat în ul 
timul minut de joc pe fundașul echipei 
italiene Chiapella. Intr-adevăr, jucato 
rul italian l-a bruscat pe Mc. Adam 
centrul înaintaș al echipei irlandeze, 
dar numai după ce acesta îl lovise 
serios pe Bugatti, portarul italian.

că rezultatul 
___  avantaja pe 

italieni. Ncputind însă anticipa, pre
ședintele federației italiene, Barassi, a 
respins propunerea federației irlandeze 
ca jocul să fie considerat oficial chiar 
dacă arbitrul era irlandez, după ce în 
prealabil localnicii respinseseră propu
nerea oaspeților de a amîna cu o zi 
partida, timp în care cei trei arbitri 
maghiari care nu-și putuseră continua 
drumul (de vină fiind ceața) ar fi a- 
juns la Belfast. De remarcat că în 
argumentarea lor, de a nu accepta^ a- 
minarea jocului, irlandezii au arătat 
că acest lucru nu mai era posibil 
deoarece pentru a da posibilitate lo
cuitorilor orașului Belfast de a asista 
la meci, cele mai mari întreprinderi 
din oraș (șantierele navale, fabricile 
textile, distileriile ș.a.) încetaseră ac 
tivitatea.

In sfirșit credem interesant să re
dăm formațiile celor două echipe:

ITALIA: Bugatti, Corradi, Cervatto, 
Chiappela, Ferrario, Segatto, Ghiggia, 
Schiaffino, Bean, Gratton, Montuori,

IRLANDA : Gregg. Keith, Mc. Mic
hael. D. Blanchflower, J. Blanchflower, 
Peacock. Bingham, Mac llroy, Mc. A- 
dam, Cush, Me. Pharland.

Este de remarcat faptul 
(dacă ar fi fost oficial)

ac

gurile multor specialiști europeni care 
consideră greu de refăcut diferența de 
două goluri. Nu este ușor. O spune, 
cîteva rînduri mai sus, chiar antre
norul echipei care pornește în minutul
I cu scorul de 2—0. Dar nu impo
sibil. Condiția nr. 1 este calmul. A 
doua: toată echipa să VREA într-un 
gînd așa ceva. A treia : spectatorii să 
nu uite că și ei... trebuie să se cali
fice in Cupa Campionilor Europeni. 
Fiindcă, pe lingă faptul ca fotbaliștii 
noștri cîștigă în experiență întîlnind 
echipe tot mai bune, și marii amatori 
de fotbal vor avea satisfacții urmă
rind la București echipele de renume 
ale Europei. Poate chiar pe F. O. 
Milano, campioana Italiei! Dacă 
mîine vor susține cu căldură pe re
prezentanții noștri...

...In a căror formație a intervenit o 
modificare: Alexandrescu revine pe 
postul de centru atacant. Un ' cîștig 
din punctul de vedere al omogenității. 
In plus Alexandrescu are totuși a- 
vantajul rutinei, avantajul jucătorului 
care știe să țîșnească în momentul 
oportun pentru a marca un gol, un 
gol care este atît de important în 
jocul acesta. Dar Alexandrescu ne va 
face să ne gîndim cu regret la Bii- 
kossy, dacă mîine nu va pune toată 
convingerea, tot sufletul pentru a fi 
de folos echipei lui. In modul acesta 
poate va constata la terminarea jo
cului că este totuși... în formă. Vom 
fi primii care să consemnăm acest 
fapt!

Pentru 
probabile. Probabile, fiindcă antreno
rul echipei germane ne-a comunicat 
că se va fixa asupra unsprezecelui 
definitiv abia mîine.

C. C. A.: Voinescu (I) — Zavoda
II (2), Apolzan (3), Dragomirescu
(4) , — Jenei (5), Bone (6)
Cacoveanu (7), Constantin (8 
Alexandrescu (9), Zavoda 1 (IC 
Tătaru (II). ”

Borussia Dortmund: Kwiatkowski 
(1) — Burgsmiiller (2), Sandmann 
(3) — Schlebrowski (4), Michalek
(5) , Bracht (6) — Peters (7),
Schmidt (8), Kelbassa (9), Preissler 
(10), Niepieklo (11).

Arbitrii : Posa Polaretzki (la centru) 
ajutat de Boros și Sziklosi (toți din 
R. P. Ungară).

Jocul începe la ora 14 pe stadionul 
„23 August". El va fi radiodifuzat și 
televizat în întregime.

EFTIMIE I ONESCU

încheiere iată formațiile

VALER1U CHIOSE

decembrie
VHI CI va începe la Pans
vULul tradiționalul turneu

masculin de volei organizai ue F.S.G.T. La această compe - 
tiție participă selecționate ale orașelor Praja, varșovia. Sofia și Paris FSGT. 
La sfirșitul turneului echipa orașului 
Praga va juca mai multe meciuri în

• Marele concurs gen „Drumeții veseli" organizat de „Sportul popular" in Bucu
rești și...
• Cum se va desfășura întrecerea 7 • Dispute mter-echipe și individuale !

orașele Toulouse și Rennes, apoi la 14 ^decembrie voleibaliștii cehoslovaci vor 
intîlnl ia Pans echipa Franței.
VIITOAREA EDIJIE A CAMPIONATE
LOR EUROPENE --------------------------- ---------

LOC

VARȘOVIA, 4
transmite:

. Cea de-a VI-a
r europene feminine <ie ___ _ _

desfășura între 8 și 18 mai 1958 în ora-I șui polonez Lodz. La aceste campionate 
vor putea participa și țările europene 

| membre ale F.I.B.A. care sînt incluse în 
zona mediteraniană. înscrierile se în- > chid la 31 ianuarie 1950.
Șl ECHIPA URUGUAYULUI RENUN- 

I TA SA MAI PARTICIPE LA TRAGE
REA —

A ÎNCEPUT turneul deDALLAS

FEMININE VA AVEA 
LA LODZ

(Agerpres). — PAP 
ediție a campionatelor 

volei se va

xia I 
seu I
8)1

4

LA

DallaJ^I

A fost suficient ca în numărul nostru de joi să apară 
anunțul concursului gen „Drumeții veseli", cu tema 
„SPORTUL IN REPUBLICA POPULARA ROMINA", 
organizat de ziarul „SPORTUL POPULAR", pentru ca 
să primit î zeci de telefoane, fiind supuși unui adevă
rat... interogatoriu: „Cînd are loc concursul 
„Cum se va desfășura?", „In ce localități este pro
gramat ?“... „Cine poate participa ?“... și bineînțeles 
„Ce întrebări ne veți pune și ce premii vom primi ?“ 
Mai mult, unele instituții și întreprinderi și-au anun
țat de pe acum dorința de a oferi premii participanți- 
ior acestei dispute sportive „sui-generis“. Se pare deci 
că interesul siîrnit de această originală întrecere este 
deosebit de mare și — firește — el nu face decît să 
creeze cele mai bune premize desfășurării concursului 
nostru care se intitulează :

«CINE ȘTIE SPORT... RĂSPUNDE t‘

vă servim primele amănunte:
Concursul se va desfășura în București, la 23
Și acum să
________ _  ._ _______  ... _____ _... _____ de

cembrie. Celelalte două orașe încă n-au fost definitiv 
fixate, urmînd să le „triem“ din marele număr de loca
lități ofertante, in orice caz, vă putem anunța că în
trecerea „CINE ȘTIE SPORT... RĂSPUNDE !“ se va ține 
simultan în cele două orașe alese, la data de 28 de
cembrie.

Sum se va desfășura concursul ? In primul rind, ți
nem să vă informăm că — în cadrul aceluiași con
curs — vor avea loc două „dispute": una INTER- 
ECHIPE și una INDIVIDUALA.

La întrecerea inter-echipe vor participa numai două 
reprezentative de întreprinderi, desemnate de comisia de 
organizare. Aceste două reprezentative vor fi alcătuite

LA SORȚI

• Montevideo 6 (A- FflTftâl gerpres). — Federația
iviUfiL QC fotbal a Uruguayu-

lut a anunțat oficial 
participa la tragerea la

• In orașul ____
CAU (SUA) a început recent" 9Hla turneul internațional 

de șah organizat ou 
prilejul împlinirii a K» de ani de la 
primul concurs șahist desfășurat în S.U.A. La turneu iau parte 8 renumițl 
mari maeștri: L. Szabo (R.p. Ungară), 
Glitgoiici (iugoslavia) Najdorf (Argen
tina), ianovski (Canada), Olaffson (Is
landa), Larsen (Danemarca), Reshevskl și Evans (S.U.A.).

După cum se șftie, la acest turneu trebuia să participe și marele maestru 
sovietic D. BroșteDn. Departamentul d® 
de stat al S.U.A. nu a acordat viză, șah latului sovietic sub pretextul că o- 
rașul Dallas este o „zonă închisă»» pen
tru cetățendi sovietici. Aceasta a făcut 
ca de la turneu să Hpsească reprezen- tantufl Uniunii Sovietice, țara cu cei 
mai puternici șahiști.din cite 6 concurenți, fiecare dintre ei fiind „specialist" 

într-unul din următoarele „sectoare": REORGANIZA-. 
REA ACTIVITĂȚII SPORTIVE, FOTBAL, ATLETISM,' 
BOX, CICLISM și VOLEI. Bineînțeles, în toate aceste 
domenii, temele vor fi limitate, după cum vom speci
fica în numărul nostru de marți 10 decembrie a.c. I

Concursul individual este deschis oricărui spectator , ___ _ _______ _ ___ _
din sală. Singura condiție impusă de regulament estef Peru.
aceea de a avea tichetul’de participant oferit o dată cu) djnamo moscova-vasco de gama 
biletul de intrare. I 1—1 (1—«)

Concurentul va avea de răspuns la cîte o întrebare/ 
din următoarele opt discipline sportive: FOTBAL, AT-1 
LETISM, GIMNASTICA BOX, SPORTURI NAUTICE,X Janeiro, primul meci al echipei sovie- 
TENIS DE MASA TIR și BASCHET. \tice Dinamo Moscova, în Brazilia, care

Și acum, o inovație față de obișnuitele concursuri ( înTre^ndT^n țărire’ imericîi ae s£a! 
„Drumeții veseli": concurentul nu va primi întrebarea. 1 Fotbaliștii sovietici au terminat ia ega- 
ci o va extrage singur dintr-o casetă In această casetăC ,cu echipa' vasco de Gama.• a „4- K--: a i ii C Sc°rut a fost favorabil fotbaliștilor so-se vor afla trei tipuri de întrebări: de gradul I, II șl)vieticl pînă în minutul 87 de joc — prin 
III, punctate cu — respectiv — 5. 10 și 15 puncte. Con-f golul înscris în prima repriză de Fedo- 
curentut este liber să-și aleagă gradul de dificultate la ’ ~
fiecare sport în parte, după cum se simte mai tare sau 
mai... slab. Interesant este că în acest sistem de des-X e Federația de fotbal din Singapore 
fășurare, ÎNTREBĂRILE NU SINT ELIMINATORII.) a anunțat că echipa sovietică de fotbal 
Fiecare răspunde cit . știe și acumulează puncte dupăfDiamo Moscova va susține două jocuri 
cum... răspunde.

Citiți în numerele 
concursului: „CINE

că nu va mat ,____
sorți ce va avea loc la 15 decembrie 
cu scopul de a desemna un adversar 
pentru meciurile de baraj cu Israelul.

Dupi Belgia, Uruguayul este a doua 
țară care renunță la această tragere ia sorți și se pare că va fi imitată și de

vieticl pînă în minutul 87 de joc -^prim 
sov — cînd brazilienii au egalat prin Ainx'r

noastre viitoare amănunte asupra
ȘTIE SPORT.... RĂSPUNDE 1“

la Singapore dispă terminarea turneului 
din Americă de Sud. Cele două meciuri se vor 
rie desfășura în cursul lunii febr.ua-

★ f care-1 
X. bania.In numărul nostru de luni 9 decembrie a.c. vor 

apare primele amănunte în legătură cu celălalt mare 
concurs organizat d? ziarul „Sportul popular", cu 
t ma „ȘTII SPORT?*4

In continuarea turneului pe 
întreprinde în R. P. Al- echipa de fotbal Aripile 

Sovietelor din Kuibîșev a jucat 
ia Durres eu echipa Locomotiv. După 
un joc spectaculos echipa sovietică a 
terminat învingătoare cu scorul de 2—0.

• După' primele două runde în cla
sam ant conduc Gligoriici și Shram» 
cu cîie un punct jumătate fiecare. O 
mare surpriză a 
lui Reshevski în 
Ison (Agerpress).

ACTIVITATEA
LA

constituit înfrîngerea 
fața Islandezului Olaf-

INTERNAȚIONALA
HOCHEI

• Intr-un meci inter-
UfiPlin h?wțional de hochei pe 
nUulILI gheață, desfășurat joi 

seara la Anvers, selecționata acestui oraș a întrecut cu 
7—5 echipa reprezentativă a Budapee* tei.
• In cea de-a doua zi a turneului in

ternațional de hochei pe gheață care 
are loc cu prilejul „Zilei Minerului’*, 
la Kattowîce, echipa sovietică Torpedo 
(Gorki) a jucat în compania echipei se
cunde a regiunii Sâleziei. Hocheiștii so
vietici au repurtat victoria cu scorul de 
7—3 (4—1; 1—2; 2—0). Tn cel de al doilea 
meci, echipa 
a învins eu 
Gornik.

Fuessen (R.F. Germană), 
10—1 formația poloneză

• La 5 decembrie • 
IIIPTF avut loc la Kiev în- LUr IL tijnirea internațională 

de lupte clasice dintre selecționata Ucrainei și o echipă a Iuș>- 
tătorlior din Serbia (R.P.F. Iugoslavia). 
Sportivii ucraineni au cîștigat 7 din cele 
8 meciuri, unul terminîncfu-se la egali
tate. (Agerpres).


