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O MARE SALA DE SPORT 
LA CONSTANȚA

Începută cu cîteva luni în urmă, 
construcția sălii de sport din orașul

putea fi însă 
un număr de 3000 
întrucit Ia astfel de

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

SI AC01H
La Sibiu

UPTE

IN NUMĂRUL DE AZI:

urmărit?
specta- 

întreceri

și în ajți ani, în Capitală vor 
loc numeroase competiții spor- 

închinate aniversării Republicii.

■’:Pe Valea Prahovei în așteptarea concursurilor. 
Boxerii noștri și-au făcut bagajele pentru Berlin.

6: Să asigurăm rutierilor noștri uu bogat program competi-

NUMEBOASE COMPETIȚII 
IN CAPITALA

7: Sezonul atletic european 1957
’•:AI treilea meci C.C.A. — Borussia la 28 decembrie

Orașid Constanța va fi înzestrat cu o nouă bază sportivă modernă: Sala 
de sporturi. In clișeu o imagine a sOtH în construcție

(Foto: VASILE CAZACUJ
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Ca 
avea 
tive 
Multe dintre acestea s-au și „consu
mat" iar altele sînt în plină destă- 
urare.

In afara concursurilor și a campio
natelor „de casă", pe care aproape 
fiecare colectiv sportiv bucureștean 
le-a organizat, vom putea urmări în 
ilele care urmează competiții la dite- 
ite discipline sportive, inițiate de co- 
itetul orășenesc de organizare a 

U.C.F.S., de comisiile pe ramură 
1 sau de unele colective mari.

Astfel, în zilele de 15 și 22 decern- 
ie, la poligoanele Tineretului și Di- 

amo se va desfășura un mare con- 
de tir, dotat cu „Cupa 30 De- 

TObrie". Vor participa sportivi din 
ate categoriile de clasificare ia ur
ătoarele probe: pistol viteză, pistol 
recizie, armă liberă și armă sport, 
ot la tir, dar în organizarea asocia-

țici Progresul, va avea Ioc o altă în
trecere, dotată, de asemenea, cu „Lu
pa 30 Decembrie". Competiția este 
inter-colective, Ia armă liberă.

In sala Floreasca se vor întâlni în 
zilele de 20 șr 23 decembrie jucătorii 
de tenis de masă din Capitală, în 
cadrul unui concurs cu handicap. Vor 
participa sportivi de categoriile maeș
tri, I, a Il-a și a 111-a.

Echipele bucureștene de rugbi se 
vor întrece în zilele de 11 și 15 de
cembrie pe stadionul Tineretului în- 
tr-o competiție al cărei trofeu este 
tot „Cupa 30 Decembrie". Asemenea 
competiții se vor organiza și Ia oină, 
handbal, etc.

Constutța, care va fi și una din cele 
mai frumoase din țară, se apropie de 
sfîrșit. Pînă la 30 decembrie sala va 
fi gaia și nu peste mult timp se vor 
organiza aici primeie competiții spor 
tive. Hala de sporturi este înzestrată 
cu tribune cu o capacitate de aproxi
mativ 2000 locuri. Reuniunile de box 
vor 
de
tori
există posibilitatea de mărire a capa
cității tribunelor. Sala luminată fluo
rescent va asigura optime condiții de 
desfășurare a concursurilor. Această 
construcție sportivă cuprinde nume 
roase amenajări care îi dau un as
pect deosebit de frumos. Folosirea 
acestei moderne săli de sporturi va 
contribui în mare măsură la dezvol
tarea activității din colectivele spor
tive constănțene.

Așadar

OTifAL
• C.C.A.-Locomotiva București 

duminică 15 decembrie
icou.1 comisiei cen'.rale ăe fotbal a 
ărît în ședința sa de aseară ca me- 
1 de campionat dintre echipele C.C-A. 

și Locomotiva București, care fusese a- 
mînat din cauza pregătirilor echipei mi
litare în vederea meciurilor din cadrul 
Cupei Campionilor Europeni, să aibă k>c 
duminică 15' decembrie.

Această hotărîre s-a luat, avîncfu-se în 
vedere că al treilea meci dintre C.C.A. 
și Borussia Dortmund va avea loc la 28 
decembrie, meciul campioanei noastre 
cu Locomotiva București puțind servi 
drept u-n bun joc de antrenament, cu- 
noseîndu-se ridicata valoare te’/ucă a 
jucătorilor ceferiști.

Totodată s-a hotărît ca meciul dintre 
ipele Energia Tg. Mureș și C.C.A. să 

ibă loc la 13 martie 1953, adică în ulti
ma joi înainte de reluarea camptonatu-

Dinamo București invitată ki 
Austria

Dinamo București, campioana repu-1 
icană, a primit o invitație din par-, 

tea clubului vienez Sportvereinigung 
hwartz Weiss Westbahn pentru trei 
eciuri pe teritoriul Austriei. Turneul 

ar urma să înceapă la data de 10 ia- 
ie 1958. Conducerea asociației Di- 

mo a acceptat în principiu invita-

— Alto Sibiul? Comitetul de or
ganizare a UCFS ? Cu ton. președinte, 
Palade.

— La telefon. Cum stăm cu pati
noarele? La timp pusă întrebarea. >i 
la noi a venit iarna. Stăm bine, to
varășe. In iarna '.ceasta patinatorii se 
vor simți bine în orașul nostru. La 
co’ectivul Flamura roșie s-a amena/at 
pe terenul de handbal un patinoar pe 
care se vor putea desfășura chiar și 
concursuri pe orașe, colectivul Repu
blica și-a transformat terenul de 
baschet în patinoar iar la colectivul 
Independența se lucrează, in prezent, 
la amenajarea unui patinoar în incinta 
bazei sportive. Așteptăm doar... sâ 
înghețe.

...Iași
In biroul președintelui comitetului 

de organizare a U.C.F.S Iași domnește 
o liniște profundă turburată din cină 
în cînd doar de' soneria telefonului. 
Dar iată că afară a început să fulgu
iască. Președintele privește la început
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— Reprezentativa de rugbi a Romîniei întîinește o puternică selecțio

nată anglo-franco-belgiană.
— Locomotiva Grivița Roșie — Progresul F.B. pe programul concursu

lui „Cine știe sport... răspunde!"

Adversarul lui F. C. Milano 
I va fi stabilit pe... pămînt italian

• C-C.A. și Borussia din nou față în față dar ia un 
pahar cu bere • O competiție a nervilor • Antreno
rul HANS TAUHERT a avut dreptate • JENEI și DRA- 
GOMIRESCU au dat deplină satisfacție
e Duminică seara, 

după joc, echipele CCA 
și Borussia s-au înfâlnn 
în jiurul unei 
five. Toată 
mulțumită și 
nea ca zuri 
nule la fotbal) atmosfe
ra este excelentă. Fie
care dintru jucătorii ce
lor doi să echipe se gîn- 
dea — desigur — cu 
speranțe !a meciul de 
la Roma. Dar cum pînă 
a bunei mai sînt cîteva 
zile, qj au preferat să 
comenteze jocul sau să 
discute amical asupra 
amintirilor ailor noștri 
despre Dorbmund și im
presiilor jucătorilor ger
mani despre 
Interesant este 
rile care se 
reuneau chiar 
direcți pe teren. Sand
man (care a avut o 
disp ită urmărită cu in
teres de tribune cu Ca-

era alături de 
dreapta al echipei CGA;

- deosebit de simpatic și 
volubil — a glumit și a ciocnit pa
hare de bere Cu Constantin; în alt 
colț al mesei Mihalek explica cu ri: 
sipă de gesturj Iui Alexandrescu cran 
s-a produs accidentul care i-a pro 
vocat o ușoară întindere. Iar dr. WI
LLEMS, președintele clubului Boru 
ssia Dortmund, a sintetizat foarte 
bine însăși atmosfera sălii de recep
ție de Ia Athenee Palace spunând în 
mica sa cuvîntare: , .Pentru noi a- 
ceste focuri din Cupa Campionilor 
Europeni ou campioana Romîniei sint 
doar începutul unor legături 
le dorim tot mai trainice și 
tense pe viitor". Așa s-a 
ziua unuia dintre meciurile 
maj miîte peripeții din competiția 
campioanelor europene, pe care agen
țiile de presă și posturile de radio au 
și început să-I comenteze încă de du
minică noaptea...

• Cine a imaginat sistemul de dis
putare a acestor Cpe a fost indiscu
tabil un om cu nervii tari. Fiindcă el 
a socotit insuficiente palpitațiile obiș-

mese ' fes- 
lumea era 
în aseme- 
( meci urile

București, 
că cercii- 
formaseră 
adversari

Kwiatkows ki privește disperat balonul care oa 
poposi in pl asă: Alexandrescu a înscris golul al 
treilea al echipei CC .A.

coveanu) 
extremul 
Bracht -

pe care 
mai in- 
încheiat 
cu cele

(Foto I. MIHAICA)

iMiite ale unui raeoi de fotba<l și le-a' 
dorit amplificate, Gîndiți-vă, prin a- 
ceastă prismă, la partida de duminică: 
dacă jocul OCA—Borussia ar fi avut 
foe ca o simplă partidă amicală, în 
momentul în care fotbaliștii noștri au 
egalat am fi fost liniștiți și — așe- 
zintfo-ne mai comod în tribune — 
am fi continuat să urmărim întîJn»- 
raa. Dar ou sistemul acesta de adi
ționare a golurilor realizate în două 
partide (tur-retur) se ajunge la si
tuații dramatice CCA conduce cu 2—1 
pe Borussia și tribunele, departe de a 
fi satisfăcute, resimțeam și mai mult 
emoțiile întrecerii, deoarece acest
2— 1 încă nu însemna nimic. Trebuia
3— 1 sau, și mai bine, 4—1. Iată de 
ce ziceam că sistemul de disputare aT 
„C.CJ.E." adaugă multe procente de 
dramatism meciurilor de fotbal și 
așa stropite dfo belșug ou momente 
de emoție.

• La âîteva minute după ce a des
cins din avionrf societății „Sabena"

EFT1MIE IONESCU

(Continuare in pag a 5-a)

AU CUVINTUL PATINOARELE!
Ninge... îndărătul ferestrelor unei clase sau ale unui cămin izbuc

nesc exclamații de nestăvilită bucurie: a venit iama! Pe stradă, trecă
torul își încetinește pasul, întinde mina gata parcă să prindă steluțele 
argintii apoi își lasă mîngîiată fața de primii fulgi ce se rostogolesc alene 
și constată bucuros: a venit iarna 1

Da, a venit iarna. O confirmă țurțurii de la streșine'e oaselor, scîrțîi- 
tul zăpezii, dar, mai ales, săniuțele apărute pe derdeluș și... sportivii cu 
bujori în obraji și patinele atîrnate pe umăr. Unde se duc ? La această 
întrebare vom da cuvîntul să răspundă cîțiva dintre președinții comite
telor de organizare a UCFS din diferite orașe și regiuni ale țării.

cu nostalgie la fulgii ce coboară leneș 
apoi, fața i se luminează de un zim- 
bet larg. Așa dar, poate începe acti
vitatea sportivă de iarnă. Ce mult se 
vor bucura iubitorii patinajului că 
încă din primele zile de iarnă, vor 
putea să se auinte pe gheața lucie a 
patinoarelor nou amenajate.

Și. asemenea comandantului obișnuit 
să cuprindă dintr-o singură privire e-

fectiuul de forțe cu care va porni la 
luptă, președintele M. Dumitriu mai 
„inspectează" odată în gind patinoa
rele ce vor funcționa in această iarnă 
pe cuprinsul regiunii și orașului lași. 
Primul se prezintă la „start" terenul 
de hochei de la ștrandul Progresul 
urmai de un nou patinoar amenajat in 
vecinătatea acestuia. Anundouă sint 
gata să-și primească vizitatorii chiar

și dintre cei care-și pun pentru 
prima oară patinele. In ordine,, le ur
mează patinoarul din fața gării ame
najat de colectivul Locomotiva pe te
renurile de tenis, cei al Științei I M F. 
de pe terenurile de baschet și volei, șl 
cel al colectivului Voința. Apoi, pati
noarul colectivului Locomotiva din 
Pașcani, cel al colectivului Progresul 
din Vaslui și al colectivului Voința 
din Bîrlad. Coloana este încheiată de 
pîrtia de schi de la Btrnova care în 
aceste zile, este în curs de amenajare. 
Deci primele concursuri sportive de 
iarnă pot să înceapă in bătrîna urbe 
moldoveana.

...Tirgu Mureș
Iată că am ajuns 
dat de aii tea ori

și in orașul care 
țării campioni la

observă,cPt imul contact cu gheați ahin^coa ă prilejuicști'. după cum se 
multă satisfacție micilor patinator

a
hochei șl patinaj.

— S-ar putea, tovarăși, ca tocmai 
noi să răminem mai prejos cu amena
jarea patinoarelor? ne răspunde de la 
celălalt capăt al Jirului președintele 
comitetului de organizare a U.C.F.S. 
Tg. Mureș. Cite patinoare? In afară 
de cele care au existat anul trecut co
lectivul Progresul va amenaja în a- 
ceastă iarnă pe terenul de fotbal un 
patinoar care va dispune și de vestia
re, colectivul Voința pe terenurile de 
baschet și volei iar la colectivul ener
gia se lucrează în prezent la amena
jarea unui teren de hochei. După 
vedeți puține dar... încăpătoare.

•• Arad

cum

In aceste zile, in orașul de 
Mureș, locul animatelor întreceri

P*  
pc

OCTAVIAN CINGU j

(continuare mi pag. a 2 a)



I
IBILANȚ POZITIV LA CAMPIONATELE 

REPUBLICANE DE HALTERE PE ECHIPE
Să intensificăm munca de reorganizare 
a mișcării de cultură fizică și sport

Ne bucură cînd «veni 
prăejul să vorbim des
pre o competiție de hal
tere. Aceasta, pentru că 
Întrecerile în acest sport 
stat rare și prin urma
re ele oferă la un inter
val destul de mare, un 
bun prilej de discuții pe 
marg'inea comportării 

conc-arenților, a progre
sului saiu regresului lor.

De la început trebuie 
ne oprim asupra com

portării unor halterofili 
cu atît mai mult cu cit 
spre deosebire de alți ani 
ii competițiile pe echipe 
— anul acesta haltero
filii au urmărit în pri
nsul rind performanța 
ți nu locui în clasament. 
S. Cazan, L. Baroga, T. 
Roman etc. de pildă, a- 
vesu asigurat primul loc 
și cu toate acestea ei 
au lupt:! să obțină per 
formanțe de valoare. E 
lanul și voința lor a fost 
încii tunat de un succes 

temaroabil. Două din rezultatele ob
ținute de ei se ridică peste toate 
celelalte. Este vorba de excelentele 
«recorduri ale lui Baroga la „mijlocie" 
ți Roman la „ușoară" Baroga s-a 
apropiat la 2,5 kgr. de limita celor 
400 kgr., performanță care constituie 
fără îndoială un rezultat excelent. 
((Puțin*  țări din lume se pot mîndri 
*a un ssemenea record).

Să ne gîndtm că Baroga are numai 
90 ani ți ne vom da seama de fru 
uun*mir  perspective pe care le sire. 
S>up4 părerea noastră el poate pro
gresa In scurt timp, și va obține cu 
30—15 kgr. peste actualul său ne
cord, performanță ce ar întrece re
zultatul celui dfe al treilea clasat la 
actualele campionate mondiale de la 
Teheran I Tiberiu Roman, în plin pro
gres * ridicat recordul țării la 350 
kgT-, rezultat care de asemenea poa
te ti considerat printre cete mai bune 
din Europa. Fără să doboare recor
dul, Sitoiu Cazan vădește o reveni
re de formă, Hie lenciu a constituit 
« plăcută surpriză (după o lungă 
absență motivată de boală] la fel ca 
ți V. Androvici care era cît p-aci să-l 
Întreacă pelonBirău (nerestabilit încă 
In urma operației suferite]. Din rîn- 
idul celorlalți, amintim o serie de 
tineri cu frumoase calități: Ion Ra- 
pswit (C.C.A.) N. Amzuică (Știința], 
Zadonic Barabaș (Locomotiva), Fran-

Wcțgnfir (FI. roșie], Siegjrid

-------------- ttyMWtc----------------------

Și acnm au cuvlntul patinoarele!
(Urmare din pag. I) 

apă a fost luat de febrilitatea pregăti
rilor în vederea începerii activității 
sportive de iarnă. Odată cu înghețul 
apei spectatorii obișnuiți de pe malu
rile Mureșului îți vor muta „reședin
ța" pe marginea patinoarelor proaspăt 
amenajate pe diferitele terenuri spor
tive din oraș. Tovarășul Kellen, preșe
dintele comitetului de organizare a 
UCFS oraș ne încredințează că în 
acest an Aradul va dispune de mai 
multe patinoare ca orieînd. La Ener
gia Constructorul de pildă, terenurile 
de baschet, volei și tenis, vor fi trans
formate în patinoare. Acestora li se 
vor adăuga patinoarele amenajate pe 
terenurile de handbal ale colectivului 
Progresul I.C.A. și terenul de volei al 
ceUctivului sportiv Mureșul. Important 
de reținut este faptul că tuturor aces
tor pedinoare li s-aiu făcut amenajă- 
rtte necesare de canalizare și ilumina
ție nen'r-i a putea, fi folosite și noap-

SPCRTUL POPULA’' 
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TI BERI U ROMAN (CC.A.)

Sahuleri (FI. roșie], I. Vlădăreanu 
(Recolta] și alții.

După cum se vede întrecerile au 
evidențiat o serie de elemente talen
tate, miai multe ca la oricare alt 
campionat. Ne vom bucura dacă în 
viitor vom putea consemna din par
tea acestora rezultate și mai bune. 
Un singur lucru li se cere — și a- 
cest lucru se referă In egală măsură, 
atît Ia fruntași cît și la începători: 
multă muncă ți conștiinciozitate în 
antrenamente.

Nu putem încheia fără a aminti și 
despre comportarea remarcabilă a 
unor echipe. In afară de C.C.A., a 
cărei victorie a fost indiscutabilă, 
merită apreciată forma și pregătirea 
halterofililor de la Recolta, Știința, 
FI. roșie ți Dinamo care au dovedit 
nn elan deosebit In lupta pentru 
ocuparea locului secund. Pînă la ur
mă locul doi a fost împărțit de Re
colta și Știința la egalitate de punc
te (27) far locurile următoare au 
fost împărțite la o diferență de numai 
două puncte de FI- roțre și Dinamo 
(29J-

Pe scurt, bilanțul acestor campionate 
este pozitiv: șapte recorduri republi
cane dintre care două de valoare eu
ropeană, numeroși tineri evidențiațî, o. 
organizare bună.

L OCHSENFELD

...Timișoara
Printre preocupările cele mai de 

seamă ale comitetului de organizare 
UCFS Timișoara figurează șl problema 
amenajării bazelor sportive necesare 
activității sportive de iarnă. Că lucru
rile staii astfel ne-o dovedește existen
ța comisiei sporturilor de iarnă care 
are ca principal obiectiv dezvoltarea 
în mașă a schiului, patinajului și șă- 
niușulul. In acest scop, colectivele 
sportive timișorene, ca de pildă E- 
nergia Tenncmetal, școala profesională 
Electrotehnică, Progresul, Știința, lu
crează in prezent de 'zer la amenajarea 
patinoarelor pe diferite terenuri de 
baschet, volei și handbal. Și, așa cum 
iarna a luat „startul" se pare că pa
tinajul se va bucura în acest an de■ țT."- A01' 
o climă favorabilă și în mîrtdra capi
tală bănățeană.

, ...Cluj
Și acum să facem un nltirn pofțas 

ta Cluj, in imaginație, bineînțeles.

Etapa actuală de reorganizare a 
mișcării de cultură fizică și sport 
este predominată de acțiunea de re
organizare a colectivelor sportive, a 
înscrierilor de membri în U.C.F.S. și 
a adunărilor generale pentru alegerile 
consiliilor colectivelor sportive.

Datorită puternicului entuziasm tre
zit de Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de .Miniștri cu privire la 
reorganizarea mișcării de cultură fi
zică și sport, aceste acțiuni au găsit 
un teren extrem de favorabil.

După o minuțioasă pregătire, co
lectivele de organizare regionale, ra
ionale și orășenești ale U.C.F.S. cu 
sprijinul neprecupețit al unui larg 
activ obștesc au trecut la înfăptuirea 
în practică a prevederilor Hotărîrii 
partidului și guvernului.

In acțiunea de reorganizare a co
lectivelor sportive s-a avut în ve
dere faptul că multe colective spor
tive erau excesiv comasate. Din a- 
ceastă cauză nenumărate întreprin
deri și instituții cu un mare număr 
de salariați, în loc să-și organizeze 
colective sportive proprii, erau nevoite 
să-și rezume activitatea în cadrul 
cercurilor sportive.

Această situație a făcut ca să fie 
primită cu multă însuflețire acțiunea 
de reorganizare a coiecțivelor spor
tive iar în întreaga țară să înceapă 
acțiunea de înființare a noi colective 
sportive.

Pînă la data de 3 decembrie 1957 
s-au înființat 654 colective sportive 
noi din fostele cercuri sportive.

Dar acțiunea de reorganizare a 
colectivelor sportive nu-i o sarcină 
ușoară și nici nu poate fi aplicată in 
mod mecanic. Se pare că in această 
privință unii activiști ai asociației 
sportive Voința nesocotesc realitățile 
de pe teren, considerind că pe calea 
unor instrucțiuni centrale pot rezolva 
astfel de probleme. Din această cau
ză ia anumite regiuni s-au produs 
unele confuzii prhitoare la colectivele 
sportive aparținind asociației Voința. 
Trebuie precizat că instrucțiunile 
U.C.F.S. în această privință sînt clare 
și sună astfel:

„Colectivele sportive Voința vor 
organiza înscrieri de membri în 
U.C.F.S. și alegeri conform acelorași, 
instrucțiuni stabilite pentru toate co 
lectivele sportive".

„In ceea ce privește reorganizarea 
colectivelor sportive Voința organele, 
locale ale cooperației meșteșugărești; 
șl consiliile colectivelor sportive Vo
ința cu avizul U.G.F.S. raional sau 
orășenesc vor stabili forma organiza
torică".

Esențialul în această acțiune este

A apărut revista:

„CULTURA FIZICA ȘI SPORT"
Nr.

• ♦ • : 10 azil <le la proclamarea Repu
blicii Populare Rcmîne.

I. SIMION: Alegerea consiliilor colec
tivelor sportive, eveniment impor
tant în munca de reorganizare a 
activității de cultură fizică și sport 
din R.P,R.

J. KRAL șl I. PROS: Femeia și por
tul (II).

C. TOVANESCU și V. CĂTINĂ: Efor
turile mari în antrenament.

V ROB ALA: Rînduri pentru studenții 
Institutului de Cultură Fizică.

GH. MITRA: In legătură cu probleme 
de orientare a activității în dome
niul schiului.

N. ALEXE: Despre noțiunile fundamen-

Președintele U.C.FJS.-ului e plecat 
după treburi în legătură cu reorga
nizarea colectivelor sportive, alegeri, 
înscrieri de noi membri... dar cîte rin 
sint de făcut în aceste zile de prefa
ceri ale vieții noastre sportivei Ne 
vine in ajutor de această dată, ca 
întotdeauna, cel mai prețuit colabo
rator, corespondentul voluntar. Dar 
stai ! Ce fac oamenii aceia acolo ?

— Au terminat curățirea patinoa
rului orașului și acum îi pregătesc 
pentru inundarea cu apă. Dar să 
apucăm pe strada aceasta la dreapta.

— De ce la dreapta?
— Păi, parcă votați să vedeți și alte 

patinoare? Uitațl-dăl Stniem în sir. 
Armatei Roșii iar acesta va fi pati
noarul Științei. Apa se va trage direct 
din Someș...

— Ce alte colective au mai ame
najat patinoare pe terenurile de sport?

— lanos Herbak pe terenul de tenis, 
Locomotiva pe terenul de fotbal iar în 
regiune la Aiud, Ocna Mureș, Turda 
și Bistrița. 

studierea aprofundată a situației fie
cărui colectiv sportiv, consultarea a- 
tentă a maselor de sportivi, a orga
nizațiilor de partid, tineret și sindi
cale din întreprinderile și instituțiile 
respective.

Măsurile elaborate de comitetul de 
organizare al U.C.F.S. din R.P.R. 
privitor la organizarea colectivelor 
sportive nu i se pot da interpretări 
personale.

Acțiunea de înscriere a membrilor 
în U.C.F.S. s-a intensificat în ultimele 
zece zile. Un număr de 389.297 per
soane au completat pînă acum ce
reri de înscriere în U.C.F.S.

Cu toate acestea ritmul în care se 
desfășoară acțiunea de înscriere a 
membrilor în U.C.F.S. este încă slab. 
Sint raioane care s-au dezinteresat 
complet de această acțiune și pînă 
în momentul de față nu au nici un 
membru înscris în U.C.F.S. Este vor
ba de raionul Sărmaș, regiunea Cluj. 
De altfel, președintele comitetului de 
organizare U.C.F.S. raional, are alte 
însărcinări „mai importante" primite 
de la Sfatul popular. Manifestări bi
rocratice în acțiunea de înscriere a 
membrilor in U.C.F.S. s-au constatat 
în R.A.M. Președintele comitetului de 
organizare U.C.F.S.. raionul Ciuc. tov. 
Katona, in loc să-și desfășoare mun
ca pe teren, să indrumeze acțiunea 
de reorganizare, așteaptă la sediul 
U.C.F.S. să verifice personal toate 
cererile de înscriere din cuprinsul 
raionului

Pină la 3 decembrie s-au ținut 
adunările generate de alegeri in 769 
colective sportive. Caracteristica aces
tor alegeri este interesul cu care
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tale în teoria educației fizice.

FR. SPIER: Unele particularități teh
nice ale jocului de handbal pe te
ren redus, sau ale handbalului de 
sală.

E. BARUCH: Forme auxiliare de pre
gătire a sportivilor.

M. FLAMARCPOL: Probleme de an
trenament în perioada fundamentală.

V. TLBACU: Gimnastică și jocuri în 
clasă — in bănci (III).

C. KLRITESCU: Educația fizică în Ru
sia prerevoluționară.

C. BEER: A doua cant orbire între un 
părinte și un antrenor.

Sumarele revistei „Cultură Fizică și 
Sport” pe anul 1357.

...și in Capitală
lată așadar...
— Stai, așteaptă cu concluziile 1 Ce 

faci tovarășe redactor ? Pe noi, toc
mai pe noi, cei din Capitală ne-ai 
uitat ?

— Dar cine-i la telefon ?
— Tovarășa Bucuroiu de la comi

tetul de organizare UCFS al raionu
lui Grivița Roșie și vreau să vă anunț 
că colectivul Bere Grivița a amenajat 
pe terenurile de baschet și volei un pa
tinoar care din momentul în care se 
va lăsa frigul va sta la dispoziția iu
bitorilor de patinaj.

lată așadar... că de peste tot ni se, 
anunță numai vești îmbucurătoare în 
ceea ce privește pregătirile în vederea 
deschiderii sezonului de patinaj. Șl 
poate că odată ou gerul care a fost 
mai zilele trecute au apărut pe gheața 
lucie a diferitelor patinoare din țară 
primii vestitori ai începerii mult aș
teptatului sezon de patinaj.

Nu ne îndoim c-o fi așa. Ne vom 
convinge însă și mai bine cu cel mai 
apropiat prilej cînd vom întreprinde 
un raid /xr„. concret. 

participă la ele, masele de sportivi. 
Nentimărați muncitori, sportivi activi, 
precum și susținători ai mișcării 
sportive au supus unei aspre critici 
lipsurile activității sportive.

Aspru au fost criticate în aceste la- 
dunări conducerile unor întreprinderi, 
printre care și cea a uzinelor Re
șița, care au nesocotit activitatea co
lectivelor sportive. Ascuțișul criticii 
s-a îndreptat, de asemenea, asupra 
practicii destul de des intîlnite în 
multe colective sportive de a „racola" 
jucători.

Timpul care a mai rămas la dis
poziție pînă la sfîrșitul lunii decem
brie trebuie folosit de comitetele de 
organizare U.C.F.S. pentru intensifi
carea acțiunii de alegeri în colectivele 
sportive în special în regiunile Ora
dea, Bacău, Cluj, Hunedoara, care în 
această privință au rămas în urmă.

Totodată trebuie intensificată acțiu
nea de înscriere a membrilor în 
U.C.F.S. In mod deosebit trebuie 
subliniată importanța acestei acțiuni 
în colectivele sportive care au orga
nizat adunări generate de alegeri și 
au tendința să considere acțiunea de 
înscriere a membrilor în U.C.F.S. 
terminată.

Acțiunea de reorganizare a mișcă
rii de cultură fizică și sport trebuie 
să stea în centrul atenției comitete
lor de organizare a U.C.F.S. regio
nale, raionale și orășenești.

Nu trebuie precupețit nici un efort 
pentru ca această acțiune să fie ddfl 
Ia sfîrșit în cele mai bune condMI

ALȘO BALAȘ

În vitrinele librăriilor
Cu toate că este o lucrare cy ttn 

caracter pur metodic, „EXERCIȚII ȘI 
JOCURI CU MINGI MEDICALE" 
de prof. A. Aslău nu se adresează, 
așa cum greșit am fi tentați să cre
dem la prima vedere, doar antrenori
lor, instructorilor și profesorilor de e- 
ducație fizică. Cu toată lipsa momen
tană a aparatelor în cauză ■— mingile 
medicinale de dimensiuni și greutăți 
variate — exercițiile respective sînt in
dicate nu numai ca o bună metodă de 
antrenament a gimnaștilor în spedd 
și a sportivilor in general ci și caflj 
prețios auxiliar al oricărui cetățean 
dornic să-și mențină forma fizică prin 
gimnastică zilnică. Exercițiile cu min
gea au darul de a dferi o varietate de 
elemente pe care n-o au obișnuitele 
exerciții de înviorare și de a măr: 
eficacitatea practicării zilnice a gim-
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nasticii. Acesta este motivul pentt 
care afirmăm că lucrarea profesorul! 
A. Aslău, apărută de curînd în Editi 
ra Tineretului — redacția Cultură f 
zică și sport — depășește ca interi 
cercul restrîns al specialiștilor. Fireș 
însă că aceștia — antrenori, instrui 
tori și profesori de educație fizică - 
sînt în primul rînd interesați de’ o li 
crare care le pune la dispoziție t 
ceea ce trebuie știut asupra exe 
cițiilor și a jocurilor cu mingea rn 
dicinală — mijloc atractiv și efica 
pentru ridicarea nivelului de pregă' 
re fizică generală a sportivilor și a 
Iovilor în cursul orelor de educai 
fizică.



La banchet

O ETAPĂ A JOCURILOR CU FINALURI DRAMATICE

/ cui va fi mingea ? Și-o dispută Varga Piri (nr
7) de la FI. roșie Tg. Mureș și Geta loanovid 
(nr. 3) de la Locomotiva B. M. București, în timp 
ce Ștefani.j Dinescu (Locomotiva B. M.) e gata 
să intervină. (Fază din meciul Locomotiva B. M 

Buc.-Fl. roșie Tg. Mures 52—36)
(Foto: GHDUMITRUJ

Așa cum am arătat și 
în ziarul de ieri, ceea 
ce a caracterizat „gala“ 
de Ia Floreasca au fost 
finalurile meciurilor Pro
gresul M.LC. Buc. — 
Dinamo Tg. Mureș și 
Dinamo București — 
Locomotiva P.T.T.

Intr-adevăr, mureșenii 
au realizat ieri o per
formanță : conduși timp 
de 39 minute la diferen
țe care au mers de Ia 
un punct pînă la opt. 
ei au reușit să termine 
învingători t Meciul a 
fost pasionant tot timpul, 
dar în special spre sfîr- 
șit, atunci cînd oaspeții 
au avut revenirea care 
Ie-a adus și victoria.

O remarcă negativă: 
cea mai mare parte din
tre jucătorii de la Pro
gresul M.LG. au purtat 
tricouri ale “— —
mere erau 
cretă...

C.C.A 
tatorilor 
aperitiv I

;»

3
un

căror nu-' 
scrise cu

servit spec- 
excepționaî._ 
Intr-adevăr,

cei 5 comptnenji ai echipei (Fodor, 
Folbert, Nedef, Niculescu, Dinescu) 
au realizat faze de mare spectacol, 
mult aplaudate. Din nefericire Insă, 
în a doua jumătate a primei reprize 
și toată repr.za a doua, militarii n-au 
mai acționat ca în primele minute.

Un final dramatic a avut și par
tida Dinamo București — Locomotiva 
P.T.T.: cu 25 secunde înainte de 
terminarea meciului, la scorul 57—56 
pentru Dinamo, Răducanu (D), care 
se îndrepta în plină viteză spre coșul 
Locomotivei, este faultat de lancules- 
cu (L). Deoarece faultul a fost in
tenționat, arbitrii au acordat echipei 
Dinamo două lovituri libere la coș, 
ratate însă de Răducanu. Contraata
cul Locomotivei, pornit de Călugâ- 
reanu, este oprit tot printr-un fault 
(mai sînt 15 sec.) de AL Bărbulescu. 
Lovitura este realizată de jucătorul 
P.T.T.-ist, 
(pentru 
Ultimul 
nit de
nu mai . . „
la coșul Locomotivei.

După etapa de duminică, clasamen
tele se prezintă astfel:

astfel câ 
a cita oară ?) 
contraatac al 
Dinamo prin 
are timpul necesar să ajungă

scorul devine 
egal: 57—57. 
meciului por-’ 
Constantinide,

Campionatul ele
Runda a V-a, spre deosebire de 

:ea anterioară, s-a soldat cu foarte 
mține partide întrerupte (numai 
louă) restul încheindu-se în cele 
inci ore regulamentare de joc.

Intîlnirea centrală a rundei a con- 
tituit-o fără îndoială partida dintre 
'iocîltea și Radovici. doi jucători 

nu suferiseră nici o înfrîngere 
■Mzele palm partide susținute pînă 
Bcurn. După un joc foarte animat, 
■lartida a trecut într-un final de tur- 
Miuri, cai și pioni, cu un minimal a- 
■rantaj de poziție pentru alb. Găsind 
■ot timpul mutări unice, de studiu, 
fciocîltea a obținut o foarte fru
moasă (și aplaudată) victorie.
I Cu multă inventivitate a condus 
■ tacul Giinsberger în intîlnirea cu 

3rețulescu, silindit-și adversarul să 
ie recunoască învins la mutarea a 
16-a. Inexactitățile din deschidere au 
lecis partidele Nacht-Urseanu și 
tozdoghină-Seimeanu. încheiate am-
iele cu victoria albelor. împotriva 
ui Pușcașii, Mititelu a ales o va- 
iantă din partida spaniolă, cunos- 
ută teoretic ca mai slabă. Pușcașu 
i demonstrat practic acest adevăr, 
îștigînd la mutarea a 36-a. La mu- 
area 37-a. Coslea a depășit timpul 
le gindire la Rădulescu, fiind decla- 
at învins Cu un rezultat de egali- 
■te s-au încheiat partidele Reicher- 
^■escu, Negrea-Szabo și Pavlov 
mus

Intr-un final de figuri greie, Troia- 
îescu a sacrificat un turn contra 
ui Alexandrescu, cîștigînd apoi da
na. A rezultat un sfîrșit de partidă 
bjirte dificil, întrerupt într-o poziție

șah al R. P. R. 
în care Troianescu deține dama și un 
pion pentru două turnuri. In criză de 
timp. Stanciu a greșit în Intîlnirea 
cu Drimer și a întrerupt cu doi pioni 
mai puțin într-o poziție fără spe
ranțe.

După cinci runde, liderul clasa
mentului este Ciociltea cu 4 p. Ur^ 
mează tot doi reprezentanți ai tine
rei generații, Pușcașu și Giinsberger 
cu cite 3'/j p. și 1 partidă întreruptă. 
Astăzi, în amfiteatrul Institutului de 
Petrol șt Gaze din Capitală se dispu
tă runda a VI â, urmînd ca mîine 
să fie reluate partidele întrerupte.

MASCULIN

CofldUie de participare ia concursul 
cu prenă organizat de ziarul nostru 
cu tema „ȘTII SPORT?”

L C.C.A.
2. Looom-
S. Dinamo
4. Dinamo
5. Dinamo
t. Energia
V. Progr.
8. Știința 
». ȘHlnța

10. Voința
U- Energia
12. Progr. Or. Stalin

PTT BUC. 
Tg. Mure» 
Oraaea 
Buc. 
Buc.

MJ.C. Buc.
Timișoara

Ciul 
lași
Cluj

7 6 10 594:43» 20
T511 1»
7 S 9 2 521:427 17
7 4 2 1 547:431 17
7 4 2 1 957:39» K
7 3 9 4 <15:455 13
7 3 0 4 476:494 13
7 3 0 4 359:437 13
7 3 0 4 430:47V 13
7 2 9? 397:507
7 1 9 6 308 «5
7 0 9 7 389:504

IX
9
7

teminin

„Cupa Sfatul Popular” 
la box

Ase ara au avut loc în sala Giutești se
mifinalele „Cupei Stanului Popular al 
Capitalei" la box. Iată rezultatele: Ca- 
teg. muscă: Gh. Vere» (Loc.) Învinge 
prin neprezentarea adversarului Git 
Hățiș (Energia); cocoș: St. Dumitrache 
(Dinamo) b. p. Gh. Predescu (Tîn. Din.); 
Aurel Morâruș (Loc. Gr. R.) b. p. Simîon 
Constantin (Energia Semănătoarea): cat. 
semi-ușoară: Ion Militaru (Voința) b. p. 
Dragoș Grigore (Energia Timpuri Noi) 
—Miiitaru a boxat cu o fractură la mina 
stingă; Ion Bocianu (Loc. Gr. R.) în
vinge prin abandon repriza a 3-a pe Alex 
Bucur (Progr). Cat. ușoara: Dumitru 
Prunolu (Din.) b. p. St. Comaroni (E- 
nergia Timpuri Noi); Gh. Tomescu 
(Loc. I-C.C.F.) b.p. Gh. Cioban eseu. 
(T. Din), cat. semunijlocie: Ion Grigore 
(Energia Mogoțoaia) V. p. Tănase Andrei 
(Energia Tr. I Constr.); mijlocie ușoara: 
Niță Nicuiae (Fl. R.) bate prin abandon 
pe Nicu Constantin (Prog. Gosp.), mij
locie: N. Stăneseu (Loc. Gr. R.) b. p. 
Llviu Coc (Voința).

Paralel cu acțiunea de atragere a 
membrilor în UCFS se desfă
șoară în întreaga țară pregătirile 

«rtlru adunările generate și confertn- 
ele de alegeri a organelor colectivelor 
portive. La prima vedere cele două 
cțiuhi par a constitui două obiective 
parte: în realitate însă, între ele 
xistă b strinsă interdependența, rao- 
lentul alegerii trebuind să coincidă de 
tpt cu realizarea unui număr ma!>* v 
s membri ai U.C.F.S. în colectivul res- 
ectiv. Tocmai acest aspect a contrl- 
uit, în majoritatea colectivelor spor- 
ve, la transformarea campaniei de 
regătire a alegerilor intr-un evenl- 
lent privit cu toată seriozitatea, care 
itereseazâ rcajoritatea angajaților din 
ecare unitate de muncă și care, fi- 
‘ște, n-a lăsat indiferente organizațiile 
> masă și conducerile administrative 
e întreprinderilor etc. Acesta fiind 
ipectul caracteristic acțiunii în ge- 
:ral, vom insista asupra citorva pro- 
eme pe care le socotim importante, 
ai ales avînd în vedere faptul că a- 
gerife efectuate pînă acum reprezintă 
»ia începutul marii acțiuni care se 
i desfășura pe scară foarte largă în 
na în curs.

INTERES, ÎNSUFLEȚIRE...
Alegeri în colectivele sportive s-au 
ti făcut pînă acum. Și atunci au fost 
zuri în care oamenii au manifestat 
teres față de ele, au chibzuit bine pe 
ie să aleagă în consilii și, în ge- 
ral, au arătat preocupare și dorință 

a îmbunătăți munca sportivă. Au
>t astfel de cazuri, dar, din păcate, 
rtul de izolate, pentru că deseori ,  __  _____ _
lunea avea un pronunțat caracter .Aci, ia conferința colectivului sportiv 
mal, era făcută pentru ca să se în- urmau să participe cam 75 de membri 
«taeascâ o sarcină și nu în puține ai UCFS, în calitate de delegați, lată 

< ... j. însă că în momentul deschiderii lucră
rilor activiștii colectivului au avut o 
surpriză; fi sartă era prezent un număr

mal, era făcută pentru ca să se în

wri constituia singurul prilej de 
mare a tuturor membrilor colecti- 
uî sportiv.

L Locom. B.Sf. Buc.
2. Progr. M.I.C. Buc.
3. Energia Buc.
4. Voința Or. StaLm
5. Progresul F.B. Buc
6. FI. roșie Tg. ăîureș
T. FL roșie Oradea
0. Progresul Oradea
9. Știința Cluj
10. Știința I.C.F. Buc.

♦

6 6 0 0 M8:2S4 16
6 6 0 0 331:255 18
6 5 0 1 353:206 17
6 3 1 2 394:20» 13
6 2 0 4 266:286 10
6 2 0 4 256:307 10
6 2 0 4 233:337 10
6 1 0 5 2174:357 8
6 1 0 5 236:346 S
6 1 0 5 229:35% 8

O deosebită atenție se arată în
ultima vreme lucrărilor de confirmare
și promovare a antrenorilor de bas
chet Astfel, la Inspecția de speciali
tate din U.G.F.S. se așteaptă ca pîtîa 
la 31 decembrie 1957, toți antrenorii 
să depună un raport de activitatea 
depusă în anii 1956 și 1957 arătînd 
echipele pe care le-au antrenat, re
zultatele obținute, activitatea obșteas
că efectuată ca și eventualele articole’ 
publicate în presa de specialitate;

După cum se vede, de dat! aceasta 
se acordă o importantă atenție prb- 
blemei calificării antrenorilor noștri 
de baschet.

Iubiți cititori, știți sport ? Nu 
ne îndoim că da, Dv. care uri 
măriți aproape toate manifesta-’ 
țiile sportive și vă interesează 
toate noutățile ce apar în presa 
sportivă.

Deci, noi am fi dispuși să 
vă credem... pe cuvînt Dar 
fiindcă alții s-ar putea îndoi 
de cunoștințele Dv.. aveți cel 
mai bun prilej să arătați că 
slnteți în curent cu activitatea 
sportivă, participtad la con
cursul organizat de ziarul nos
tru, cu tema: „ȘTII SPORT?”

VA REAMINTIM: concursul 
începe sîmbătă 14 decembrie, 
dnd veți găsi ta ziarul nos
tru primele 3 întrebări. Apoi, 
ta fiecare număr, pînă la 14 
ianuarie 1958, cînd se încheie 
prima etapă a concursului, vom 
publica în continuare cite 3 
întrebări de dificultate variată, 
pentru care se vor acorda 
respectiv 15, 10 și 5 puncte. 
In dreptul fiecărei întrebări, 
cititorii vor găsi punctajul care 
se acordă pentru un răspuns 
corect

Așa cam s-a anunțat, con
cursul va avea 3 etape cn 
premii separat» pentru fiecare 
etapă. In plus, la sfîrșitul ce-' 
for 3 etape se vor decerna

premii-surpriză pentru cete mai 
bune răspunsuri pe întreg con-> 
cursul. Precizăm că, în cazrf 
dnd doi sau mai mulți cohcs- 
renți acumulează același număr 
de puncte, premiile vor fi »: 
tribuite prin tragere la sorți.
_Și ca să nu vă mai punem 

răbdarea la încercare, iată și Ș; 
premiile pe care te acordăm ,• 
la prima etapă (14 decerabrfe ■ tț 
— 14 ianuarie) :

PREMIUL I : UN VOIAJ j 
IN R. CEHOSLOVACA PRIM 1 
O.N.T. CARPATl.

2 PREMII li: CITE UN A- 
PARAT DE RADIO.

3 PREMII III: CITE O B4- 
CICLETĂ

De asemenea se acordă M 
de mențiuni, constînd In abeP 
namente la ziarul nostru.

Atragem atențiunea parSd- 
panților Ia concurs că răs
punsurile se trimit ta grup, 
la terminarea fiecărei etape, 
în termen de 10 zile de ta 
publicarea ultimelor întrebări. 
Deci, pentru etapa I, răs
punsurile se primesc între 
14 — 24 ianuarie. O dată 

ca răspunsurile vor fi anexate 
sl cupoanele tuturor ziarelor 
ta care au apărut întrebările, 
cupoane pe care cititorii noș
tri te vor găsi ta ziar.

Rezultate scontate in meciurile
de handbal de sală disputate ieri

Jocurile de handbal de sală dispu
tate ieri după amiază s au menținut la 
un slab nivel tehnic, demonstrînd, în 
plus, o tendință spre durități, în spe
cial în cazul echipelor masculine. De 
altfel, această tendință dăunătoare a 
fost favorizată și de arbitrajele slabe, 
lipsite de consecvență de la o fază 
Ia alta.

Reuniunea a debutat prin trei me
ciuri puțin interesante, din cauza echi
pelor care nu prezentau un echilibru 
valoric care ar fi dat posibilitatea u- 
nui dubiu asupra învingătorului. Ele 
s au terminat cu rezultatele scontate: 
Progresul M.LC. — Știința I.C.F., 
(f) 16—7 (8-3); C.C.A. — Locomoti
va P.T.T. (m) 32—12 (14—4); Pro
gresul Steagul roșu — Locomotiva 
G.N. (f) 10—2 (6—1).

Abia cu al patrulea meci — Voința 
—’ Energia 23 August — a început 
seria partidelor echilibrate, mai dina
mice, dar în același timp mai dure. 
Cele două echipe au condus pe rînd, 
cu mari fluctuații de scor: la un mo
ment dat a fost 4—1 pentru Energia,

pentru ca Ia pauză să fie 7—6 pentru 
Voința. Aceasta din urmă își măreșfi 
Ia repriza a doua avantajul la 12—& 
pentru ca o revenire a Energiei s&t 
reducă scorul la 12—14. Apoi se sUȘ 
bilește însă un echilibru (15—14 peatȘ 
tnr. Voința)' iar final, cu cîteva 
ctinde înaintea sfîrșitului partidei, scoi 
rul devine egal: 15—15 (7—6). SlaS 
arbitrajul îui G. Popescu. i

Tot .de un arbitraj slab (G. VișanJ 
a „beneficiat” și partida Dinamo 
Progresul I.T.B., de asemenea un .Mi 
presărat cu durități. Primul gol a fast 
înscris de Progresul, care menține sco4 
rul 4».,.l—p țjmp de... 14 minute fi 
apoi marchează a ’doua oară. Di na moft 
viștii se detașează însă și cîștigă cm 
15-9 (6-2);

fi ultinăil joc — și cel mai frsfl 
mos — al serii, echipa masculini 
Știința LG.P. a obținut o meritafli 
victorie în fața formației Locomotf®|| 
G.N. Scorul înfîlnirîi 30—23 (14—tiW 
reflectă corect raportul de forțe da 
pe teren în care Știință I.G.F. a fost 
mai bună.

CONCLUZII LA 0 PRIMĂ ETAPĂ A REORGANIZĂRII (II)
Cum se desfășoară alegerile in colectivele sportive

Actualele alegeri iasă au cu totul 
alt caracter, ilustrat prin cete citeva 
exemple pe care le vom folosi. La fa
brica de mobilă „Sirtio Geza“ din Tg. 
Mureș, peste 400 membri ai UCFS 
s-au întrunit în adunarea generală de 
alegeri și au discutat in amănunt pro
blemele sportive de bază ale întreprin
derii. La Combinatul metalurgic Re
șița întreaga campanie de pregătire a 
alegerilor a fost o adevărată sărbă
toare. Nici conferința colectivului spor
tiv n-a fost o ședință obișnuită ; ea a 
prilejuit o profundă analiză a tuturor 
aspectelor legate de munca sportivă. 
Participanfii au criticat deosebit de 
tăios lipsurile ivite în trecuta activitate 
a colectivului sportiv și pe cei care 
le-au determinat (nominal!), au cău
tat și au găsit înseși originile acestor 
lipsuri. Ceea ce este mai important — 
și a provocat o prelungire a conferin
ței care însă n-a Supărat pe nimeni 
— este faptul că după critica activității 
trecute privirea a fost îndreptată cu 
speranță și curaj spre viitor. Aproape 
fiecare vorbitor a căutat să sprijine 
noul consiliu prin propuneri și su
gestii de perspectivă.

Interesul deosebit al maselor de 
muncitori față de alegerile noilor or
gane ale colectivului sportiv s-a ma
nifestat sub o formă inedită și la O- 
radea, la întreprinderea „înfrățirea".

noi
co- 
cu-

alte

mult mai mare de oameni, dornici să 
participe la conferință.: „Vrem și 
să știm ce perspective se deschid 
lectivulut sportiv, să ne spunem 
vîntul 1“ au explicat ei.

Și exemplele se pot cita în
zeci și sote de forme. Ceea ce este unic, 
este concluzia: transpunerea în viață 
a Hotăririi partidului și guvernului cu 
privire la reorganizarea mișcării de 
cultură fizică și sport a trezit în sinul 
maselor largi de oameni ai muncii do
rința de a contribui cu toate forțele ta 
îmbunătățirea activității sportive. De a- 
ceea, alegerile din acest an au căpătat 
un caracter cu totul deosebit față de cele 
din anii trecuți. De aceea, în timp ce 
în alte ediții ale alegerilor excepțiile te 
constituiau adunările generale bine 
organizate, acum lipsurile constituie 
excepții!

‘...ȘI UNELE DEFICIENȚE
Mai puțin acum decît la începutul ac

țiunii întilnim totuși o serie de ten
dințe negative pricinuite de orientări 
confuze la a căror lichidare treptată 
socotim că vom contribui scoțindu-le în 
evidență.

In primul rînd trebuie relevată graba 
nejustificată a unor activiști în organi
zarea alegerilor. Un vechi proverb 
spune: la drum lung se pornește cu 
pași mici. Sigur, departe de noi ghi
dul de a face o recomandare absolută 
în acest sens, adică spre o tărăgănare 
inutilă a lucrurilor. Dar graba este 
profund dăunătoare atunci cind ea duce 
la organizarea unor alegeri ca un nu
măr total insuficient de membri ai 
UCFS, cu o opinie publică insuficient

pregătită, ba uneori chiar cu condiții 
materiale incomplete. Vom da ca exem
ple în acest sens Uzinele de tractoare 
și Direcția Regională C.F.R. din Ora
șul Statin, unde adunarea generală a 
fost contramandată în ultimul moment, 
la fel ca șl la o serie de întreprinderi 
din Capitală, fa Sănătatea, Piscicola 
și 1CC Constanța, etc. In alte între
prinderi — ca de pildă la Metrom O- 
rașut Stalin — adunarea generată de 
alegeri s-a suprapus ca alte ședințe 
planificate pentru aceeași zi, fapt care 
a făcut ca participarea să fie insufi
cientă iar o serie de cadre cu munci 
de răspundere în uzină să nu poată 
lua parte la ședință.

Iată însă și o altă latură negativă a 
cărei cauză n-a mai fost graba d._ o 
concepție „originală” a unor activiști 
din regiunea Constanța asupra unei 
adunări generale de alegeri. In cîteva 
colective, (Bănci, Sfat Popular) 
ordinea de zi a adunării generale 
figurat... darea de seamă sau 
puțin un referat Din fericire, na 
noaștem asemenea „inițiative” și 
alte regiuni; chiar și în aceste cazuri 
unice lipsa a fost remediată.

O PROMISIUNE
Este de la sine înțeles că reușita a- 

legerilor ținute pînă acum constituie o 
promisiune pentru viitor. Faptul 
ta multe dintre 
jutorul efectiv 
dicale au fost 
geri-model, la 
vitați activiști 
tective sportive _
asemenea o garanție câ alegerile

în 
n-a 
cel 
cu
ta

că 
întreprinderi, ca a- 
al organelor sin- 

organizate 
care au fost 
din diferite 

din regiune, este de
ce

ate- 
in- 
co-

se vor desfășura în luna decembrie vor 
fi la fel de reușite. La aceste condiții 
trebuie adăugat faptul că în marea 
majoritate a colectivelor sportive lunile 
octombrie și noiembrie au fost din plia 
folosite pentru o intensă activitate de 
propagandă, înscrierea unui mare nu
măr de membri în UCFS, pregătirea 
temeinică a adunărilor generale, astfel 
ilicit în momentul de față nu se aș
teaptă decît ziua alegerilor. îndrumă
rile permanente ale comitetelor regio
nale, raionale și orășenești de organi
zare a UCFS — care în acest răstind 
ap căpătat o bogată experiență — ca și 
cele primite din partea brigăzilor sosifi 
în regiuni din partea forului central, 
îșl vor da și ele contribuția fa succesul 
adunărilor generate de alegeri. Deci, 
fără grabă dar fără tărăgăneli trebuie 
continuată într-un ritm viu acțiunea a- 
legerilor.

O serie de colective au de acum noi 
organe de conducere. Un sondaj făcut 
recent de ziarnt nostru a arătat cS 
noile consilii, înarmate pe de-o parte 
cu prevederile Hotărîrii iar pe de altM 
parte cu sugestiile venite din partea 
membrilor UCFS, folosind prețiosul în*  
dreptar pe care-l reprezintă Regulai 
meatul de organizare și funcționare a 
colectivului sportiv, au pornit ca 
succes la muncă. Aceasta nu excludă 
însă necesitatea unui instructaj serios, 
competent, făcut de comitetele de orga
nizare a UCFS, pentru ca tnunca să 
fie dusă de la bun începof pe bazele 
sănătoase ale noii orientări.

Pentru succesul activității noilor 
consilii este, de asemenea, necesar ca 
organizațiile de partid, sindicate șl 
U.T.M. să acorde în continuare un 
sprijin la fel de eficace ca acela pe 
care l-au dat activiștilor sportivi în 
pregătirea și desfășurarea alegerilor, 
în toate acțiunile legate de reorganiza
rea mișcării de cultură fizică și sport



Pe Valea Prahovei, în așteptarea concursurilor
ultima parte spre 
că de aci pînă în 
obișnuiti, partea

Venind dinspre Orașul Stalin, trenul urcă gîfîind 
Predeal și ieșind de sub pod răsuflă parcă ușurat, știind 
Capitală va goni la vale și pe șes. Pentru călătorii r-----
aceasta de drum e cea mai frumoasă, mai ales acum iarna, cînd din compar
timentul încălzit poți admira majes toasa panoramă a Bucegilor. Pentru 
alții însă. Valea Prahovei reprezintă ceva mai mult decît un simplu peisaj. 
Valea Prahovei este alături de Orașul Stalin acea regiune a țării în care 
s-a născut schiul, în care acesta s-a dezvoltat și a dat cele mai valoroase 
elemente.

Să facem o scurtă excursie, poposind 
în localitățile cele mai importante pen
tru a afla cum este întîmpinat sezonul 
de schi.
cu. .

6 frînă în activitatea de dezvoltare 
a schiului, Și E păcat, pentru că se 
pierde' o tradiție de invidiat.’Ceea ce 
nu se poate "petrece însă la.„

SINAIA,

Și vom începe drumul la vale

...PREDEALUL,

care a dat tării unii dintre 
buni schiori: Mihai Bîră, E-

"orășelul 
cei mai 
lena Epitran, Gh. și D. Frățilă, C. Si 
M. Crăciun, Florea Lepădata ș.a. A- 
ceasta a fost însă acum cîțiva ani, 
cînd concursurile de copii deveniseră 
tradiționale, cînd nu era duminică în 
care să nu fie organizate întreceri 
pentru cei mici și mari. Acum ? Deși 
Predealul are splendide condiții na
turale, trei colective (Progresul, 
Locomotiva și Școala medie), antrenori 
pricepiiți (frații Zăpadă. Elena Tampa) 
totuși n-a ridicat în ultimii ani decît... 
doi schiori (I. Vintilă și M. Szekler). 
Aceasta deși încă de la prima zăpadă 
pot fi văzuți lunecînd vertiginos pe 
pantele din jurul orașului zeci de 
copii, iar concursul organizat anul 
trecut în localitate a subliniat dragos 
tea tineretului pentru schi. La Pre
deal. Locomotiva și Progresul duc o 
înverșunată dispută, însă la ...fotbal, 
(antrenorii amintiți disprețuiesc munca 
'de ridicare a copiilor și tineretului, iar 
centrul de copii inițiat de C.C.A. a 
"fost desființat. Singura încercare de 
ridicare a schiului din Predeal a cons, 
itituit-o centrul de copii al asociației 
FI. roșie, organizat anul trecut în lo
calitate. Sperăm însă că acțiunea va 
continua și în acest sezon și, mai mult 
•chiar, dorim ca Locomotiva. Progresul, 
FI. roșie, Sc. medie și C.C.A. să în- 
t- 'eigă că acordînd toată atenția ti
neretului, organizînd cît mai multe 

■concursuri, inițiind centre de învă
țare, punînd la dispoziție materialul 
‘necesar, vor reînvia frumoasa tradiție 
a schiului predelean

care nu are tradiție, dar are schiori, 
C. Tăbăraș, P. Clinei, N. lovici, C-

Horst Hcnisch (Dinamo) es’e unul din elementele afirmate în ultimii ani. 
lată-l în plină Cursă

La Azuga sînt întreprinderi ca Fa
brica de postav, de bere, de șamot, de 
sticlă, o școală elementară, deci uni
tăți importante din care pot ii re
crutate elemente pentru schi. Totuși, 
preocuparea localnicilor este foarte 
mică, dovadă și numărul redus de 
copii participant la concursul ținut 
în sezonul trecut la. Predeal. Se poate 
spune
Valea 
vita te

că Azuga este localitatea din 
Prahovei cu cea mai slabă act»

DIN BUȘTENI™
l

AZUGA...

...este orașul în care s-au afirmat 
Elena Tom-Zangor, V. Bunea, Adolf 
Zeidel, I. Zangor, D. și Gh. Cincu.

...s-au ridicat N. Pandrea, Secui, 
M. Enache, A. Albert, Gh. Voiculescu, 
M. Aldescu, C. Enache, iar în ulti
mul timp doar Gh. Bălan și Dinu 
Petre. întreprinderea cea mai im
portantă din localitate. Fabrica 
hîrtie, are 
cu munci 
mitrașcu, 
Păscuieț), 
locuri de 
schiori. Ca și la Azuga, la Bușteni 
comoditatea și lipsa de entuziasm sînt

Baloia, R. Barul, sînt numai cîteva 
din numele talentelor afirmate în 
ultimii ani în Sinaia. E drept însă 
că aci colectivele Progresul, Recolta. 
Voința și Energia I. C. Frimu, înca
drate cu antrenori salariați și volun
tari plini de elan (Fănel Ionescu, Ma
rinas Bucur, W. Soare, Marin Nicu- 
lescu, Dedu Matei etc) acordă toate 
condițiile pentru dezvoltarea schiului.

In general. Sinaia reprezintă unul 
din centrele în care s-a muncit mult, 
cu spor, iar sprijinul acordat de or
ganele locale, colective și antrenori, 
a fost frumos răsplătit prin progra
marea „naționalelor" de fond și a altor 
concursuri cu caracter republican în 
localitate.

28 IHtlECOimDHUm
Un bilanț fructuos al aviatorilor noștri sportiv

Activitatea aviatică din acest an a 
cuprins întreg teritoriul țării, reunind 
un mare număr de tineri care au 
practicat cele patru discipline de bază : 
aeromodelism, 
motor și zbor cu motor. Este neîn
doios că aviația noastră sportivă, tî- 
nără dar plină de perspective, va con
tinua saltul calitativ mai cu seamă 
că în viitorul sezon ea va fi chemată 
să dea examene severe. Este vorba
— după cum se știe — de campio
natele mondiale de zbor fără motor 
(care vor avea loc în luna iunie în 
Polonia) și concursul mondial de la 
Praga (luna iulie).

Dar care a fost aportul aviatorilor 
noștri sportivi, aeromodeliștilor și pa- 
rașutiștilor, la înviorarea activității 
în acest domeniu atît de atrăgător ? 
Bilanțul: 28 recorduri republicane
stabilite sau doborîte — dintre care 
12 la zbor cu motor, 7 la zbor fără 
motor, 5 la parașutism și 4 la ae
romodelism. Firește că cifrele acestea captiv categ. viteză 10 etn3 157 kni
— seci la prima vedere — nu spun 
mare lucru. In realitate însă, noile 
recorduri în sporturile aviatice au o 
semnificație deosebită, ținînd seama 
că în prezent se pune accent pe o 
creștere substanțială calitativă în a- 
ceastă ramură sportivă. Douăsprezece 
recorduri la 
bilite pentru

Voința

de 
mulți salariați, foști schiori 
de răspundere (Tudor, Du- 
Lie a, Bălâșescu, Roșculet, 
condiții materiale bune, 

schiat excelente, dar nu și

Femeia șs sportul
/ Femeia secolului XX nu e sera- 
y fică precum dantesca Beatrice, 
\ nici melancolică asemeni Laurei 
ij lui Petrarca. Ei îi sînt străine in

trigile doamnei de Maintenon și 
tragedia Anei Karenina. Femeia 
secolului XX s-a emancipat, a pă
răsit crinolina, lorgnonul și peruca 
nudrată, a uitat de bovarism și de 
preocupările care-i 
reduceau odinioară 
orizonturile, 
meia . zilelor 
tre, fără a-și

i

ÎNSEMNAREIe-
noas- 
pier- 

de atributele cîntate de poeții tu
turor timpurilor, a devenit egala 
în drept și în fapt a bărbatului. 
Și așa cum ne pare un lucru comun 
să vedem femeia minuind cu pri
cepere cuțitul strungului, cortda- 
etnd uriașele escalatoare ce muș
că hulpav tone de pământ, predînd 
de la înălțimea catedrei ștafeta 
științei generațiilor de studenți. 
așa cum în ultimul deceniu ne-am 
obișnuit să vedem femei academi
cieni, judecători, profesori, tot ast
fel nu ne mai uimesc performanțe
le lor sportive. Nu ne 
de pildă ducă Angelica 
își înscrie în palmares 
supra unora dintre cele 
„palete" masculine ale
Lia Sîrbu și ludith Moscu întrec 
copios rezultatele bărbaților, dacă 
Ioana Luță colecționează titluri 
balcanice, cu o ușurință neegalată 
anul acesta de nici un atlet ro
mîn...

Suzanne Lenglen, Gertrud 
Ieși Angela Petrovici-Filip, 
eroine acum un șfert și mai 
de veac, cînd simplul gest 
matului în public, arunca asupra 
femeii umbra unei moralități îndo
ielnice, au fost parc-se preoursoa- 
rele unei uriașe mișcări de mase. 
Sportul" a devenit, firesc și rapid, 
parte integrantă din preocupările 
femeii moderne.. Cine a văzut cu 
două de-cenii în urmă o femeie ci
tind un
„Sportul 
nem di n 
tele, cu 
indiciu.

mai mtră
Roz eon ii 

victorii a- 
mai bune 
țării dacă

la tot pasul echipe 
volei, handbal, de 
Femeia 
cot la 

ajungind

secolului 
cot cu 

pe

spor- 
femi- 
gim- 
XX. 
bâr- 

trepte

< i
ș

<
*

„Cupa ziarelor” 
la tir

de concurenți (M băieți ți ]*  fete), 
repreieatir.d 10 ziare din Capctală, s-au 
prezentat duminici dimineață pe poli- 
gonui Tineretului pen'ru a-și disputa 
prima ediție a „Cupei ziarelor’. Orga
nizarea aceste: competiții, asigurată de 
Uniunea Ziariștilor, comisia orășenească 
de tir și clubul A.V.S.AJ»., a fost la 
înălțăne oferind parUcipanților cele mai 
bune conăițiuni de concurs.

Iată reztritaleje tehnice: individual
băieți; 1. G Herman (Kr. Presei) 17» 
p ; a. E. sirzea (Munca) 17» p.; 1 i. 
Felea (Agerpres) 17» p.; 4. St. Stănescu 
(Dir. Presei) 17» p.; 5. Gh. Drăghici (Dir. 
Presei) 177 p.; mOvidnal iMe: 1. Stela 
Hocicta (Agerpres) 17» p.; 2. Floarea 
Coștea (Dir. Presei) 187 p.; 3. Mriria Ște
fan fNarodnaia Rumînia) îrs p.; <. Ște- 
fania Tudor (Publicațiile sportive) 15o 
p.; S. ESisabeta Radulescu (Munca) 1S4 p.

Clasament 
reețla Prese; 
Agerpres tB2 
țiului 775 p.;
«. Constructorul 747 p.; 7. Publicațiile 
sportive M» p , etc.

generai pe echipe: 1. Di- 
p.; 1. Munca «34 p.; 3.

p.; 4. Informația B-ucurcș-
5. Aparvrea Patriei 777 p.;

între care se disting recordul di 
jnălțime maximă (4420 m) stabili 
de pilotul Traian Rotaru și recordu 
de viteză pe circuit închis (500 km 

parașutism, zbor fără’’’ al pilotului Constantin Manolache 
recordul da valoare mondială în pro 
ba de aterizare la punct fix al -pa 
rașutistului Teodor Tănăsescu omolo 
gat recent de F.A.L, noul record pi 
distanță liberă (384,500 km) al pla 
noristului Mircea Finescu etc., sîn 
cîteva din performanțele cu cari 
sporturile aviatice se pot niîndri. Bi 
lanțul acesta rodnic se datbreaz; 
într-o mare măsură participării para 
șutiștilor noștri sportivi, piloților di 
zbor cu motor și fără motor la cî 
teva competiții peste hotare care ai 
reunit pe unii dintre așii sporturilo 
aviatice. Aceste competiții (campio
natele europene de aeromodelism dit 
U.R.S.S. care au adus constructo 
rului romîn Anania Moldoveana fit 
Iul de campion european la zboru

zborul cu motor — sta- 
prima oară la noi —

Lemn Mobilă
în categoria

se știe, nu a fost sufi-

oră, campionatele de zbor fără mo 
tor ale R. P. Ungare, „Cupa Adria 
ticei" la parașutism și concursul re 
publican de parașutism din Bulgaria 
au însemnat pentru sportivii romîn 
minunate prilejuri de afirmare. Făr 
îndoială că viitorul 
tisfactii mai mari.

R.

ne rezervă s;

CÂLĂRĂȘANU

București a promova
A la scrimă

ziar de sport? Astăzi, 
popular" are (și n-o spu- 
in'ațuare) cititoare cm su- 
miUe. Este și acesta uri 
Dar mai sînt și altele.

Eder. 
cvasi- 

bine 
al fu

Bunăoară, vizitind colectivele 
tive, afli, 
nine: de 
nastică. 
muncind 
bătui,
înainte vreme inaccesibile, se afir

mă Cu egală au
toritate și în sport

Este încă un drept 
al ei, pe care și-l a- 
ragă cu o dezinvol

tură care ar putea pune pe ginduri 
pe oricare dintre grațioasele, gin
gașele eroine ale literaturii ro
mantice.

Treburi profesionale ne-aa pur
tai prin multe colective sportive. 
Am găsit acolo nenumărate femei 
făcind sport, gustind cu nesaț din 
ampla, inenarabUa bucurie a vieții 
de stadion. Dar am găsii și' feme1 
care stau departe de pista de aler
gări, de coșul de baschet, de apa
ratele de gimnastică. Cine-i vino
vatul? Uneori, colectivul, care chiar 
dacă s-a înjghebat într-o fabrică 
cu procent de 90% femei, tot află 
posibilitatea să se limiteze la o e- 
chipă de... fotbal. Alteori, mentali 
ta tea. Ei bine, dai Mentalitatea •' 
ceea învechită, retrogradă, pe cure 
o hulim cu toții, dar împotriva că 
reia nu luptăm cu suficientă tărir. 
Acea mentalitate care (în 1957. 
dragă doamne!) socotește imoral 
ca o femeie să alerge ,,despuiată". 
Acea mentalitate care-i face pe 
unii soți să interzică total soțiilor 
practicarea sportului sub implaca
bila amenințare a divorțului. In 
sfîrșit, acea mentalitate care sus
ține că sportul știrbește din femi
nitate, că duce la abrutizare... și 
nu mai știm die alte bazaconii.

Poate (dar nu poate ci sigur!) 
în puternica efervescență prilejuită 
de reorganizarea mișcării sportive, 
noile consilii de conducere ale co 
lective’.or vor afla și soluții pen
tru angrenarea și mai eficientă de
cît pînă acum a feme i în - ort 
De ce să ne culcăm pe laurii suc
ceselor obținute, cînd mai sînt încă 
atît de multe de făcut?

MARIUS GODEANU

!L

După can 
cient im an de Iuțită pentru ca să fie 
desemnată echipa de categoria B 
care la anul va activa în campiona
tul pe echipe categoria A In locul 
Energiei Ploești, retrogradară. A fost 
necesar încă un turneu „în patru" 
pentru desemnarea echipei care va 
promova. De aceea s-au întîlnit la 
București, sîmbătă și duminică, echi
pele Voința Lemn Mobilă București și 
Progresul F.B. II, respectiv prinia și 
a dcri-a clasată in prima serie a ca
tegoriei B și Voința Cărei și Flamura 
roșie Timișoara, prima și a doua din 
seria secimdă.

Intr-o întrecere care nu a confir
mat așteptările dm punct de vedere 
tehnic, echipa Voința Lemn Mobilă a 
reușit să totalizeze 22 puncte în cele 
trei nrobe desfășurate (floretă bărbați 
și femei și sabie), repartizate astfel: 
9 puncte la floretă bărbați (locul 1), 
8 puncte la floretă femei (Jocul 
II la egalitate cu locul 1)1 și 
5 puncte la sabie (locul IV)’. In 
felul acesta, Voința Lemn Mobilă a 
ocupat primul loc în clasamentul ge
neral, intrecî-nd cu numai un punct 
pe Voința Careî care a realizat: 6 
puncte Fa floretă bărbați (locul II), 
8 puncte la floretă femei (l-ocinl I) și 
7 puncta la sabie (locul II). Progre
sul F.B. 11 s-a comportat constant 
în cele trei probe, ocupând de fiecare 
dată locul 111 și tot locul 111 în cla
samentul general. Flamura roșie Ti
mișoara a reușit să cîștige proba de 
sabie, însă la cele două „florete" a 
fost de nerecunoscut, clasîndu-se pe 
ultimul foc.

Promovarea reprezentativei colec
tivului Voința Lemn Mobilă în cate 
garia A răsplătește atenția acordat; 
scrimei în acest colectiv sportiu 
munca asiduă a antrenorului /fl 
tide Galimir care a știut să îmi?:., 
experiența unor trăgători mai vîrst 
nici cu dorința de afirmare șielanj 
tinerilor pregătiți în această secție.

La Tg. Mureș, turneul pentru Joc-u 
rile V—VIII a fost ratat prin nețire’ 
zentarea 
Energia 
rad ea. 
centrale 
acestor 
care au 
portanta 
celor două colective. Energia Tg. Mu
reș a ocupat locul V în clasamentul 
general, iar Voința Orașul Stalin lo
cul VI. Intre cele două eohăpe s-ai 
înregistrat rezultatele : Energia—Vo
ința 13—3 la floretă bărbați. 4—12 
Ia floretă femei și 8—8 la sabie.

Duipă cum ne comunică corespon
dentul nostru idîn Cluj, Vasile Matei, 
sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
în localitate turneul pentru locu*jj|  
IX—XI, cu participarea echipe’or^B 
nărui Dinamovist București, FI. roșie 
Sibiu și Știinta Cluj. Tînărul Dinamo 
vist, comiportîndiu-se foarte bine (î 
pierdut mimai un meci la floretă fete 
și acesta la limită), a reușit să s 
claseze pe primul loc. Urmează Știmți 
Cluj și FI. roșie Sibiu.

Cu aceasta a luat silîrșit programul 
oompetițional al scrimei.

surprinzătoare a echipeloi 
București și Progresul II O-
Sperăm că Biroul comisie 

de scrimă va cerceta motivul 
absențe, sancțfonînd pe ce 
încercat să diminueze im- 
acestei competiții. In lipse

Scurte constatări pe marginea finalelor campionatului republican de popice
Participare largă, reprezentativă, 

iată una din calitățile finalelor cam
pionatului republican de popice în
cheiat la Timișoara, competiție despre 
care în general nu se pot spune prea 
multe lucruri bune Plusul de 21 de 
concurenți (88—1957, 67—1956) ca 
și participarea majorității maeștrilor 
sportului au făcut ca aceste întreceri 
să fie concludente. Alt element po
zitiv este comportarea bună a spor
tivilor. Au fost întrecute la două 
probe (100 lovituri izolate și 150 lo
vituri mixte) performantele campioa
nelor de anul trecut și în general, la 
toate cefe trei probe, deci și la 100 
lovituri singuratice, s-a depășit me
dia primelor clasate în campionatul 
din 1966. De o bună pregătire au 
d?t dovadă Ana Feiszegy (Voința 
Sibiu), campioană la 150 lovituri 
mixte, probă în care a stabilit una 
din cele mai bune performanțe din 
ultimii ani; 515 popice dobor te. De 
asemenea constantă în buna ei pre
gătire și maestra sportului Marga
reta Szemani (Voința Tg. Mureș), 
dublă campioană în 1956 care 
păstrat și în act_i -ii tulurile, 
țiuni merită și lio-na Toth (FI. 
Tg Mureș) și Maria Nadaș (FI. 
Arad). Regretabil că o parte din ju
cătoarele fruntașe, printre care une
le maestre ale sportului, bucureștene 
în special, au avut comportări sub 
valoarea pe care o pretindem. E vor
ba de Erika Arion, Florica Lăpușan,

Elena Lupescu (în mai mică mă
sură), de ]a fostul colectiv campion 
Locomotiva București, Aurelia Dona 
(Recolta Buc.) toate maestre ale 
sportului, și altele.

Băieții au fost mult mai slab pre-

se află încă de 
înregistrate an

și-a 
Men- 
roș'e 
roșie

Ladislau 
campion

Gallo (Progresul Oradea) 
republican la proba de 100 

bile singuratice

singura probă în care au fost 
rezultate oarecum mulțumi

gătiți și 
realizate 
toare este cea de 200 lovituri mixte, 
în care opt concurenți au depășit 
granița celor 800 popice. Totuși, și 
aci c; mp ion ui lujiu Varga (Prog. O-

radea) cu cele 814 p. 
piarte de rezultatele 
terior cu care a cucerit campionatul 
de anul trecut : 828 p.d.

In general deci, campionatul a fos 
slab la băieți și doar orădenii pot f 
felicitați pentru comportare mai bună 
De fiitlel ei au cucerit două titluri 
Fostul multiplu campion Tiberiu Sze 
mani (Voința Tg. Mureș) deși ni 
s-a clasat pe nici un loc prim, . 
fost printre cei mai buni la probei 
la care a participat. Rezult-te slab 
în general -din partea maeștrilor spoi 
tului de la care ne-am așteptat ma 
mult. Surprinzător decalajul dintr 
rezultatele comunicate de comisii! 
regionale, în care au fost deseori de 
pășite normele de maestru al spor 
tului, față de cele de la finală. It 
afară de Voința Timișoara (fete) res 
tul echipețc-r fruntașe, începînd ci 
Voința Ctafova (campioană 
ieți), nu justifică poziția pe 
dețin acum.

Cu privire la organizare 
năm în special temperatura 
zută care a influențat într-o oarecari 
măsură buna comportare, distanț; 
mare dintre cele trei arene, fapt cart 
a dus la pierdere de timp, oboseala 
dezorganizarea programului. 
tea pistelor nu 
țe]e unei finale 
nu a influențat 
tele.

la bă
care

mențîo 
scă

Calita
a “mulțumit exigea 
de campionat dar 

prea mu t rezulta-

N. MARDAN



Boxerii noștri și-au făcut bagajele pentru Berlin!
® A fost alcătuită prim a garnitură • £e caută un 

titular la „grea44 pentru echipa B ! • Nietschke
n-a fost selecționat • Arbitri sovietici la Berlin și ar

bitri italieni la București
Un avion al TAROM-ului va de

cola mîine de pe aeroportul Băneasa. 
In interiorul lui, zece boxeri, gîndin- 
du-se mai puțin la eventualul „rău 
de aer" și mai mult la meciul căre i 
așteaptă, vor calcula cîte ore de zbor 
au de efectuat pînă în clipa cîrid vor 
ateriza pe aeroportul Schonefeld din 
Berlin. Ați ghicit: este vorba de cei 
zece pugiliști care alcătuiesc prima 
reprezentativă a Romîniei. Vineri sea
ra, pe ringul instalat în incinta unei 
mari săli de sport din capitala R. D. 
Germane, ei vor înfrunta puternica 
selecționată a țării gazdă. O seară 
mai tîrziu, de astă-dată la Bucu
rești, în sala Floreasca, selecționa
tele secunde ale Romîniei și R. O. 
Germane vor susține la rîndul lor o 
întrecere pasionantă. Oaspeții — 
după cum am fost informați — vor 
sosi joi la București, cu același a- 
vion cu care pleacă spre Berlin pu- 
giliștii primei noastre garnituri.

OPTIMISM PE TOATĂ LINIA!

Ieri dimineață fiind „relache" în 
programul de antrenament al celor 
două loturi, am putut sta de vorbă 
mai pe îndelete cu antrenorii și bo
xerii celor două selecționate ale ță
rii noastre, ion Popa, care împreună 
cu C. Cionoiu se va afla la Berlin 
în „colțul" boxerilor romîni, a ținut 
să ne anunțe că a dat formă defini
tivă echipei. Aceasta va avea (în or
dinea categoriilor) următoarea înfă
țișare : Mircea Dobrescu, Victor 
Șchiopu, Iosif Mihalic, Mihai Trancă, 
Constantin Dumitrescu, Nicolae Linca, 
Șerbu Neacșu, Dumitru Gheorghiu, 
Gheorghe Negrea și Eugen Fiiresz. 

.Este o formație puternică, în formă 
'remarcabilă și care poate face fată 
cu succes echipei germane. Ion Popa fi 
apreciază foarte mult pe pugiliștii 
germani („Sînt tehnici, rapizi, insis
tent în atac și au în Behrendt, Ca
roli, Schulz excelente individualități"). 
Componență „naționalei" nu-i fac 
pica multe griji. Linca se mai află 
cu un kilogram peste greutatea ca
tegoriei, dar am primit asigurări că 
în ziua cîntarului nu va face nici 
o... surpriză. Atmosfera este optimis

Adversarul lui F. C. Milano va fi stabilit pe... pămiot Italian

(Urmare din pag. 1)

Preissler (căpitanul echipei), Kelbassa și Scheibrowski
(văzuți de NEAGU)

torii germani au Moșit un mod ine
dit de a ataca extremele. Fundașii 
ie au întimpinat numai în ultimă in
stanță. In general ei s-au retras ți 
mijlocașul a fost cel care a atacat 
întîi în timp ce fundașul îl dubla. 
Așa au procedat Schlebrowskj cu

antrenorul Hans Tauhert ne făcea o 
declarație reprodusă în ziarul nostru 
de «mbătă: „Nu iubesc defensiva" 
spunea el în conckiăe. Pe teren ne am 
convins că echipa campioană a R.F. 
Germane este iidelă concepției antre
norului ei lntr-aidlevăr, BORUSSIA 
NU A „ÎNCHIS" NICI UN MOMENT 
JOCUL. Ea s-a apărat cu 7—8 sau 
chiar 9 oameni cînd adversarul i-a 
impus acest lucru, dar nu s-a pretat 
la aplicarea uimii sistem defensiv pre
meditat conceput. Este un merit deo
sebit acesta fiindcă astfel partida a 
avut spectaculozitate, a fost atrac
tivă. Trecînd la tun scurt comentariu 
al comportării jucătorilor germani 
ținem neapărat să arătăm că: KWIAT
KOWSKI ne-a apărut ca un portar 
de clasă și • înțelegem de ce Sepp 
Herberger îl reține ca titular al na
ționala! : M111ĂLEK a fost de de
parte cel mai bun om al apărării (de 
altfel el era un* *a  dintre marile spe
ranțe ale fc/tbalu’ui german în mo
mentul declanșării războiului care a 
întrerupt o carieră sportivă ce se a- 
nunta prodigioasă) ; BRACHT este 
un mijlocaș cu ma-j resurse. In re-, 
priza a doua mai ales, el a desfă
șurat o activitate laborioasă, atît în 
apărare cît și în atac ; PETERS este 
o extremă rapidă și periculoasă. 
Fentează excelent si știe „să se ducă" 
la gol. KELBASSA și SCHMIDT nu 
au lăsat impresia așteț tată, față de 
renumeie de care se b reu-ă acești ti
tulari aj reprezentativei R.F. Ger
mane. Pentru a termina acest punct 
este de remarcat că în apărare jxcă- 

VIU. Nice — 1^1»

Deșa L*De a înregistrat duminică — 
pe neren propriu — o victorie la un 
scor record <10-1 cu Beziers) nu credem 
totuși că în întîlnirea cu Nice are șanse 
mari de victorie-

IX. Men — Monaco

Un med în care șansele hîrtiei înclină 
spre oaspeți. Părerea noastră e însă că 
nu putem totuși nerlija total nici șan
sele gazdelor. Ca o concluzie: „2” și 
.Jt”.

X. Toulouse — Valendenaiea

O partidă foarte echilibrată

un
net -

xn. Lens
De aata 

rite. Deci: ,-T

• IN CUR1ND* I ___ .
PREMII SPECIALE GRATUITE .
UN AUTOMOBIL „SKODA”
MOTOCICLETE. APARATE DE RA

DIO. TELEVIZOARE. DORMITOAlRF 
COMPLETE, BPCICI.FTE, MASINT DF 
ARAGAZ, CEASURI DE MÎNA, ETC. I

tă, deși nimeni nu minimalizează di
ficultatea acestei dispute.

Un optimism robust am întîlnit și 
la lotul secund. Aci, echipa n-a prins 
încă forma definitivă, dar se dă ca 
sigură evoluția lui Emil Cișmaș 
(pană), C. Gherasim (ușoară), llie 
Dragnea (semimijlocie) și Ștețan Co- 
jan (mijlocie-ușoară). O problemă 
este titularul la „grea". Pentru acest 
„post" a fost desemnat Petre Zaharia, 
dar „craioveanul" n-a dat încă nici 
un semn de viață. In orice caz, ca
tegoria supremă dă „bătăi de cap" 
celor trei antrenori ai lotului...

NIETSCHKE ESTE „LIPSĂ LA 
APEL"!

La forul nostru de specialitate n a 
sosit încă nici o comunicare oficială 
din partea federației germane. Totuși, 
ultimul număr sosit la București al 
revistei de specialitate „Boxring" a- 
nunță că boxerii germani se antre
nează laolaltă sub conducerea antre 
norului federal Erich Sonnenberg. 
Este surprinzătoare absența din lot 
a fostului campion european Ulrich 
Nietschke. In schimb; figurează toată 
elita boxului din R. D. Germană: 
Kurt Milleck (muscă), Wolfgang Beh
rendt, Robert Biichner (cocoș). Hei nț 
Schulz (pană), Wolfgang Labahn, 
Harry Lempio (semiușoară), Konrad 
Gutschmidt, Hans Kaczorowski, E- 
berhard Mattheus (ușoară), Erich Po- 
sorski (semimijlocie), Rolf Caroli. 
Detlef Biichsenschuss (mijlocie-ușoară). 
Paul Nickel (mijlocie), Ulrich Krause 
(semigrea) și alții.

In urma tratativelor dintre cele 
două federații s-a căzut de acord ca 
întîlnirea de Ia Berlin să fie condusă 
de doi arbitri-judecători sovietici și 
cîte un judeeător-arbitru romîn și 
german. La reuniunea de la Bucu
rești vor „oficia" doi arbitri-judecă
tori italieni și cîte un arbitru-jude- 
cător romîn și german. Forul sovie 
tic n-a făcut încă cunoscute numele 
celor doi arbitri pentru Berlin. In 
schimb, federația italiană a anunțat 
că la București vor sosi cunoscuții 
Ermano Tinetli si N'elo Barovecchio.

M. G.

• In urma trierii celor 606.651 variant® 
depuse la concunsu] Pronosport nr. 49 
(etapa din 8 decembrie) au foet găsfte:

8 variante cu 12 rezultate;
423 variante cu 11 rezultate;
5.488 variante cu 10 rezultate.
Omologarea este în curs de desteșo- 

nare.

• Programul concursului Pronosport 
nr. 54) din 15 decembrie aduce o nucă... 
schimbare în sensul că numai M întâl
niri sînt de fotbal, cea de a douspreze- 
cea — de fapt prima a programului — 
fiind de data aceasta luată din dome
niul balonului oval. Dar, pe rînd, să le 
facem o succintă analiză.

I. Franța — R,P. Rosnînă (rogbî)

Revanșa meciului disputat anul acesta 
la București și terminat — surpriza ul
timelor minute de joc — cu victoria 
Franței. încrezători în valoarea repre
zentativei noastre noi îi acordăm o pri
mă șansă. Nu vom tTece însă cu ușu
rință nici peste valoarea francezilor, 
sfătuindu-vă ceai ca alături de ..2” să 
acordați și un pronostic favorabil gaz
delor.

bune, așa că 
pentru avan- 
Fiorentlna.

If. Florentina — Juventus

Liderul va juca în deplasare cu cea 
de a doua clasată, neînvinsă încă pe te
ren propriu. Exceptînd surpriza din me
dul cu Napoli oaspeții au dovedit mul
tă constanță*  în rezultate 
treceți 
taj'.fl '

in.
.“"Vă

„2” alături de ,4” 
terenului d'ețiiKit de

Verona — Milan

sfătuim să indicați „1", Verona

Calificative pentru echipele categoriei E
Cu meciul Progresul C.P.C.S. Bucu

rești — Energia 1 Mai Ploești 
s-a tras cortina peste prima parte 
a campionatului categoriei B. Aproape 
trei luni, acest campionat a polarizat 
atenția a mii și mii de simpatizanți 
ai fotbalului,- care, în cele 182 de 
întîlniri disputate, au putut urmări 
numeroase jocuri de bună calitate 
în ambele serii, dar în special în pri 
ma, unde activează cîteva echipe cu 
reale posibilități.

• CAMPIOANE ALE REGULARI
TĂȚII se pot intitula — pe drept 
cuvînt — și Știința Cluj in prima 
serie, și Locomotiva Constanța în a 
doua. Intr-adevăr, studenții au ocu
pat primul loc timp de opt etape, iar 
constănțer.ii de șase cri. In timp ce 
în prima serie Știința Cluj a avut ca 
adversar numai pe Energia Hunedoara 
(constant în formă bună), în a doua 
nu mai puțin de șase echipe s-au 
perindat la șefia clasamentului: Di- 
nama 6 București, Dinamo Birlad și 
Locomotiva G.N. Buc. — cîte odată, 
Dinamo Bacău și Energia Cîmpina
— cîte doua etape, ca să nu mai so
cotim pe actualul lider.

• REVELAȚIILE primei părți a 
campionatului: Energia Baia Mare, 
promovată în categoria B (e drept, 
a mai activat și altă dată). Energia 
Lupeni (surprinzător de eficace) — 
în prima serie. Știința Iași și Dinamo 
Birlad — în a d ua. Alcătuite din 
jucători tineri, dornici de afirmare, 
aceste echipe au viitorul înaintea lor.

• CORIJENTELE. Numeroase e 
chipe, care aveau pretenții la ocupa
rea unui loc mai tun, au deziluzio
nat Dintre ele să enumerăm pe 
Energia Reșița, Locomotiva Timișoa
ra, Energia .Mediaș. Locomotiva Cluj
— seria I-a, Energia 1 Mai Ploești, 
Progresul Focșani. Știința Buc. și 
chiar Progresul C.P.C.S. Buc. — în 
seria a II-a (aceasta din urmă chiar 
dacă nu mai poate să alinieze for 
mația pe care a avut-o anul trecut). 
Sperăm că în a doua parte a campio
natului aceste echipe vor avea o 
comportare mai bună, pentru că în 
rîndul lor activează jucători talentați 
și sînt antrenate de buni cunoscători 
ai fctbaluluL

• MARI FLUCTUAȚII au dovedit

Burgsmuller sau Bracht cu Sandman.
• Despre jocul echipei CGA ar fi 

puține de adă’.igat. In repriza întii 
in special atacul s-â desfășurat foar
te bine, a pasat dintr-o bucată și a 
șutat liră ezitări. Demn de subliniat 
esle faptul că cei mai tinerj jucători 
DRAGOM1RESCU ȘI JENEI au fost 
fa înălțime, ceea ce recompensează e- 
forturi’e conducerii tehnice a echi
pei în această direcție. Rămine ca în 
timpul care a rămas la dispoziție 
pînă la medul de la Roma echipa să 
se refacă fizicește după eforturile 
unui joc epuizant și să 6e lucreze 
pentru punerea la punct a apărării 
imediate care a arătat nesiguranță 
în prunul slert <5e oră al partidei.

Și acum cîteva date statistice aic 
meciului: OCA a tras de 24 de ori 
la poartă (17 șuturi în repriza intîia 
și 7 in a doua reoriză) : BORL1SS1A 
de 6 ori (4 în primele 45 de minute 
și 2 in a doua repriză). In cursul 
■necMui s-au Înregistrat 10 poziții de 
ofsaid (dintre care 6 ale echipei ger 
mane) și au fost sancționate 31 de 
faulturi (18 făcute de etiiipa noa
stră).

onosport
oLținînd pînă acum po teren propriu 
victorii în 6 meciuri

5

cele

în 
nu-l

IV. Sampdorla — Napoli

Napoli este o veritabilă echipă a sur
prizelor: învinge pe Juventus in depla
sare și e înirîntă de Bclogna acasă ! 
Cian Sampdo-ia p® de alte parte „prem
ieri” scorurile egale victoriilor, credem 
câ ,,X” și „2” sînt pronosticurile 
mal apropiate de realitate

V. Aiessandrla — Roma
Roma s-a comportat foarte slab 

âep’a^are — pînă acum — așa că 
acordăm mai multe de ..X”.

VI. Torino — Lanerossi

E drept că Torino nu a arătat pînă 
acum o formă „strălucită” deși a obți
nut duminică 1-1 în deplasare cu Lazio. 
Totuși, păstrează prima șansă în întâl
nirea cu La/>erossl

VIL Angers — St. Etienne
St. Etienne a rămas singura formați® 

neînvinsă pînă acum în campionatul 
francez (4 victorii și 12 scoruri egale !). 
Angers e o echipă mediocră1. Sanșele 
par a înciina deci spre oaspeți dar re
duse într-o mkă măsură de avantajul 
terenu’.ui propriu deținut de Angers 
Adică:

a fost liderul seriei se- 
ireia și a cincea etapă, 
9 în clasament la sfîr- 

. De remarcat că din a

Progresul Sibiu (în etapa a doua o- 
cupa locul 13 1), Dinamo 6 Buc., Lo
comotiva G.N. Buc. și Energia Cîm- 
pina, care r "J •
cunde în a 
ocupă locul 
șitul turului.
cincea etapă echipa din Cîmpina n-a 
mai cîstigat r.:;i '

• JUCĂTORI
POARTA CONSACRĂRII. E destul să 
vă reamintim partida jucată duminica 
trecută pe stadionul Republicii 

„j serii 
admirați

nici un meci I
CARE BAT LA

trecută
între selecționatele celor două 
ale categoriei B. Au fost

Unul din puținele dueluri aeriene ale meciului Energia Fălticeni—Dinamo 
Bacău (rezultat : 0—0) disputat la Fălticeni

(Foto: LA2AR NEGRU)

Noută(i din volei
• Joi Începe tumewl final al „Cupei comisiși ctri- 
trate44 • Amănunte de la meciul Energia O. Stalin — 
Locomotiva C.T.F.T. Buc. • Au fost programate 
cîurile restante din a V!-a etapă © Sancțiuni dictata 
de Comisia Centrală de voleide Comisia Centrală de

a-

Nico- 
oare- 
bucu- 
foarte 
fel de

fizică superioară 
urmă cuvîr>tail. 

făcut însă multe 
preluărilor Băr- 

bun jucător de la

• LA TELEGRAFICELE ȘTIRI _ 
părute în ziarul nostru de ieri în le
gatară cu întîlnirile din cadru] cam
pionatelor de volei. 6ă revenim cu 
unele amănunte orivind partida Ener
gia Orașul Stalin — Locomotiva 
C.T.FJ. București. Din primul mo
ment trebuie să arătăm că la cefe
riști s-a resimțit lipsa lui H. 
Iau. ceea ce a diminuat într-o 
care măsură forfa liniei de atac 
reștene. In schimb, a jucat 
bine D. Plocon, care a lost la 
util și în prima ca Și în a doua linie. 
Dacă cele dacă echipe și-au dispjtat 
șansele la egalitate în primele patru 
seturi, în al cincilea Locomotiva a 
fost superioară: rutina tuoureștenilor 
și pregătirea lor 
și-au spus pînă la 
Ambele echipe' au 
greșeli la execuția 
btrță a fost cel mai 
Energia.

Cu această ocazie vrem să scoatem 
în evidență un aspect negativ al intîl- 
nirii de la Orași< Stalin : dacă la în
tîlnirea feminină Voința Orașul Sta
lin—Știința Timișoara (care o prece
da pe cea masculină) spectatorii an 
păstrat o atitudine civilizată, imediat 
ce a început meciul masculin o parte 
din asistență a pornit să vocifereze, 
tulburind bisna desfășurare a partidei. 
Ar fi necesar — socotim noi 
sportivi, din Orașul Stalin să aibă o 
comportare cit mai fnimoasă față de 
echipe'e vizitatoare.

ca

O partal foarte echilibrase orice 
argumente am folosi încercând să o a- 
nalizăni. Mai mult chiar de data aceasta 
nu ne putem baza nici pe avantajul te 
renului propriu deojre- e de trei e«*ape  
oaspeții n-au mai p:r-rd»*t  nici un meci. 
„1” ca și „2” apar de'I la fel de indi
cate.

Marseille — Reims

în care balanța înclină - 
oaspeți.

— Ales

aceasta gazdele sînt favo 
” șl chlter aa eoJkst.

XI.

meci 
■ spre

La_Jertninarea turului

cu această ocazie o serie de jucători 
care pot înnoi loturile echipelor re
prezentative B și chiar A. Babone, 
Filip, Asan, Panait, Nacu, Szabo,' 
Vasilescu, sînt doar clțiva. Și nu tre
buie să uitați că în această partidă 
nu a jucat nici un fotbalist de la 
Știința Cluj și Locomotiva Constanța, 
echipele clasate pe primul loc în 
ambele serii. In rîndul acestora acti
vează alți jucători talentați, 
care 
lvanbvî

printre
Sever,Mureșan, Petru Emil, 

:i, H. Moldovan.

• IN CURSUL ACESTEI SAP1A- 
•Mi.Nl (maj precis joi) va începe .în 
sala Floreasca din Capita'ă turneul 
final aii „Cupei Comisiei Centrale de 
volei" organizată pent u școlari de 
Direcția Educației Fizice din M 1 C„ 
în colaborare cu U.C.F.S. La această 
competiție, care s-a 'desfășurat înec- 
pînd cu întrecerile pe scoli, au parii- 
cipat elevii din Galați, Tg. Mureș, O- 
rașul Stalin, Ciul, Timișoara, Ploești. 
Craiova și București, Competiția a 
înregistrat frumoase succese aco'c 
-înde a avut loc și sperăm că tur
neu] final va scoate în evidență cîteva 
din numeroasele talente care există 
în rîndul școlarilor care ioacă volei.

• DIN CAUZA legăturilor telefo 
nice defecte, nu am putut informa la 
timp pe cititorii noștri de rez.iTt.at"' 
meciului disputat duminică la Ploești 
intre Progresul Tîrgoviște și Locomo
tiva G.N. București. Eucjrcștence’e 
au cîstigat cu 3—0 (15—9, 15—9. 
15—13).

• ASTAZ1 DIMINEAȚA, înccpînd 
de la ora 9, va avea loc în sala Di
namo din Capitală partida feminină 
restanță din etapa a Vl-a între Di 
namo București și FI. roșie Cluj. Me
ciurile restanță Energia T.B.M.—Vo
ința Orașul Stalin (fem.) și Progre- 
suil l.T.B.—Energia Orașul Stalin 
(mase.), din aceeași etapă, vor avea 
loc duminică în. sala Floreasca, înep- 
pind de la orele 9

• IN ULTIMA SA ȘEDINȚA, Bi
roul Comisiei Centrale de Volei a ra
tificat următoarele hotărîri ale subco
misiei de disciplină :

1. Se sancționează conducerea sec
ției de volej a colectivului Dinamo 
flucurești cu mustrare publică pentru 
nerespectarea di&poziții'.or Comisiei 
Centrale de Volei privind calendarul 
internațional.

2. Ana Păunoiu-Zaibara (Locomo
tiva G.N. Buc.) se sancționează cu a- 
vertisment scris pentru lipsă de se
riozitate în perioada transferărilor.

3. Leonid Pențac (Energia Tr. III 
Buc.) nu are drept de joc pent u 
ultima etapă din turul campionatului 
1957—1958 și prima etapă <i* n r’tur. 
pentru atitudine nesportivă și prote
ste la deciziile arbitrului în timpul 
jocului Locomotiva C.T.F.T. Buc.—E- 
nergia Tr. Ill Buc.

4. Gheorghe Ghertinișan (Energia 
Tr. 111 Buc.) nu are drept de joc în 
ultima etapă din turul campionatului 

.1957-1958 pentru atitudine nespor
tivă și proteste la decizia arbitrului 
în timpul jocului Locomotiva C.T.F.T.- 
Eniergia Tr. 111 Bwc.

5. Se suspendă arbitrul Teodor Stă- 
nescu pe timp de un an pentru aba
teri de la morala sportivă.
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'Aspect pe care l-am întîlnit deseori în ediția din acest an a extrem de 
dificilei competiții „Cursa de 6 zite“

inifiafive prefioase...
și probabil în curînd succese!

Pregătiri intense...
a ■ ■

...în desfășurarea Spartachiadei de iarnă a tineretului
De vorbă cu tov.

Zăpada care a acoperit 
țară, n-a însemnat în acest i 

altădată •— abia semnalul 
pere a pregătirilor pentru 
zon sportiv. Cu mult timp

Emil Olaru, secretarul comitetului 
întreaga 

an — ca 
de înce- 
noul se- 

i înainte, 
gospodarii grijulii s-au preocupat — 
în majoritatea colectivelor — de a- 
sigurarea celor mai bune condiții de 
practicare a sporturilor de iarnă. Și, 
firește, una dintre cele mai impor
tante acțiuni a fost și pregătirea în
ceperii Spartachiadei de iarnă a tine
retului. jntr-o vizită recentă prțn 
colectivele sportive din orașul Bîr
lad am avut ocazia să constatăm 
interesul major pe care-l stîrnește

PREGÂGREA MOTOCICLIȘTILOR NOȘTRI PENTRU „CURSA DE 6 ZILE”
TREBUIE “ ÎNCEAPĂ

zi

ACUM
Iri septembrie, pe extrem de dificilul 

traseu (aproape 80 Ia sută de moto-’ 
cros) de Ia Spindleruw Mlyn (Ceho2 
slovacia), sportivii romîni au cucerit 
locul II, în clasamentul pentru „Vasul 
de argint", din 20 echipe participante.

Atunci, la Spindleruw Mlyn, am cu
cerit galoane de mare preț. Acest suc
ces trebuie confirmat. E necesar să ne 
pregătim temeinic încă de pe acum, 
și iată de ce.

Din discuțiile purtate cu diferiți 
antrenori, precum și cu o serie dintre 
protagoniștii concursului, a reieșit 
clar că, în vederea fiecărei ediții, ma
rea majoritate a concurenților se pre
gătesc în mod special luni de zile, tin 
an întreg chiar, atît în cadrul între
cerilor din țară cît și de peste hotare. 
De unde și un ridicat nivel de pregă
tire cît și o evidentă rezistență fizică.

In ceea ce privește concurenții ro
mîni, mare parte dintre ei au vădit o 
accentuată lipsă de condiție fizică, a- 
cuzînd dureri mari de brațe, picioare 
și mijloc, chiar din prima zi. In atare 
condiții, (lipsa unei pregătiri fizice ge
nerale, care se accentua de la o zi 
Ia alta), era și firesc ca stăpînirea 
ghidonului să devină tot mai ane
voioasă, iar căzăturile (mai mult sau 
mai puțin grave) să apară inevitabile, 
așa cum s-a și întîmplat de altfel, o 
bună parte dintre cei care au abando
nat ieșind din cursă din cauza luxa- 
țiilor, a fisurilor sau o contuziunitor 
suferite în diferite răsturnări, fie din 
lipsa unei experiențe, fie din pricina

potențialului fizic care scădea din 
în zi.

Lotul nostru pentru „Cursa de 

variat, în curstd sezonului 195?. Astfel, 
din primăvară, după severul concurs 
de la Sibiu, motocicliștii romîni au a- 
lergat numai în probe de viteză pe 
circuit și, ca un intermezzo, în pro
bele de coastă, neglijîndu-se complet, 
din cauza unui calendar intern impro
priu, activitatea pe teren variat Este 
drept că o parte dintre cei care au 
evoluat la Spindleruw Mlyn, concu
raseră în timpul verii Ia probe de a- 
cest fel peste hotare. Dar, pentru unii 
dintre ei a fost totuși insuficient, de vre
me ce chiar cîțiva dintre aceștia nu 
au avut în Cehoslovacia, în septem
brie, o condiție fizică corespunzătoare.

Abia cu 15—20 zile înainfe de ple
carea în Cehoslovacia, lotul ronțîn a 
făcut o pregătire în comun, pe teren 
variat, pregătire care, din cauza timpu
lui prea limitat, nu a putut fi, desigur, 
satisfăcătoare.

Astfel fiind, pentru ediția din 1958, 
pregătirea trebuie să înceapă temei
nic încă de pe acum. In primul rînd, e 
necesară alcătuirea judicioasă a unui 
program la sală și în aer liber, mai 
ales că activitatea de iarnă, privind 
pregătirea fizică generală și specială 
a motocicliștilor, a fost privită, în ge
nere, destul de superficial. In conte 
nuare, pentru sezonul viitor, trebuie să 
fie fixat un program mai bogat în în
treceri pe teren variat, cu trasee de

6 
a activat foarte puțin pe teren 

. în cursul sezonului 1957. Astfel.

o dificultate crescîndă, în_ așa fel ca 
forma sportivă maximă să fie atinsă 
în preajma „Cursei de 6 zile". In a- 
cest program e bine să fie incluse cît 
mai multe curse internaționale, care 
aduc o contribuție efectivă la pregăti
rea motocicliștilor. De asemenea, pu
nerea la punct a motoarelor și severa 
lor verificare trebuie făcută din timp, 
spre a se evita dezavantajul din acest 
an, cînd ne am prezentat la fața lo
cului cu motoarele obosite și le-am pus 
la punct abia acolo, în zilele premer
gătoare cursei. Așa s-a făcut că unii 
concurenți, punînd piese noi la mo
toare, le-au făcut rodajul în ajun și tn 
mod insuficient.

Totodată, trebuie să asigurăm o mai 
susținută asistență medicală, de care 
să se îngrijească persoane calificate, 
iar nu antrenorii sau alți conducă
tori tehnici.

Iată, pe scurt, cîteva aspecte de care 
e bine să ținem seama în vederea edi
ției din 1958. Desigur, tehnicienii și 
antrenorii noștri și-au notat cu grijă 
toate învățămintele din experiența din 
acest an și vor ști să procedeze tn 
consecință.

EMIL IENCEC

această mare întrecere sportivi de 
masă. Alături de reorganizarea miș
cării sportive, pregătirile pentru des
fășurarea întrecerilor S par tacJui odei 
de iarnă a tineretului formau obiec
tivul central al preocupărilor activiș
tilor și sportivilor din acest oraș, 
tn discuțiile pe care le-am avui cu 
mai multi sportivi ni s-a vorbit cu 
căldură despre aportul considerabil 
pe care îl aduc organizațiile de bază 
U.T.M. la pregătirea marii competi
ții, despre ajutorul efectiv pe care-1 
dau colectivelor sportive pentru asi
gurarea celor mai bune condiții de 
desfășurare a întrecerilor. Toate a- 
cestea ne-au îndemnat să stăm de 
vorbă — pentru a afla și alte amă
nunte — cu secretarul comitetului 
orășenesc U.TJA., tov. Emil Oliaru. 
lată care a fost „filmul" discuției 
noastre.

— Am auzit lucrări multe și bune 
despre modul cum contribuie organi
zațiile de bază U.T.M. la crearea 
celor mai bune condiții de desfășura
re a concursurilor sportive din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui. Vă rugăm să ne spuneți cum s-a 
ajuns la această rodnică colaborare ?

— Pentru viața organizațiilor noas
tre, activitatea sportivă este un ele
ment de seamă. Noi cunoaștem efec
tele educației tineretului prin angre
narea lui în viața sportivă a țării și 
de aceea căutăm să ajutăm prin toate 
mijloacele dezvoltarea mișcării de 
cultură fizică și sport In privința 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
eu nu vă pot spune lucruri extraor
dinare. Am făcut doar ce era firesc 
să facem. Am procedat la reorgani
zarea comisiei pe oraș, cooptînd oa
meni competenți. Organizațiile de 
bază an prelucrat cu membrii lor re
gulamentul Spartachiadei și planul 
de hcțiune al comisiei orășenești. In 
afara materialului propagandistic 
primit, am confecționat și noi cu 
mijloace locale 1.000 de 3fișe pe 
care le-am răspîndit prin oraș, prin 
școli și uzine. De asemenea, în colec
tivele sportive care și-au ales noile 
consilii s-au făcut discuții comune 
cu birourile U/EM. pentru continua
rea acțiunii de pregătire. U.T.M.-iștii

orășenesc U. T. M. Bîrlad 
și-au îndreptat îndeosebi atenția spr« 
asigurarea bazei materiale.

—- Tocmai acest lucru este foarte 
important și v-am ruga să insistați 
asupra modului cum realizați asigu
rarea bazei materiale.

— In primul rînd am trecut la 
repararea materialului existent. Prin 
muncă voluntară sau cu ajutorul co
operativelor, reparăm bocancii da 

schi, schiurile, mesele de șah, etc. 
Așa de pildă la fabrica de rulmenți, 
la fabrica de udei și în alte colecti
ve s-au și făcut aceste reparații. De 
asemenea, confecționăm piese noi de 
șah. Peste cîteva zile vom amenaja 
un patinoar și vor începe antrena
mentele sub supravegherea instructo
rilor.

— Antrenamente se vor face numai 
la patinaj ?

— Nu. încă de Ia I decembrie se 
desfășoară antrenamente la toate 
disciplinele prevăzute în programul 
Spartachiadei. Tot pentru angrena
rea tineretului, am format 
model oare vor evolua tn 
centre din mediul rural, 
acestor echipe vor invita apoi pe ti
nerii săteni să participe împreună 
cu ei la antrenamente, urmînd ca la 
încheierea vizitei să aibă loc discuții 
asupra regulamentului și importanței 
Spartachiadei de iarnă a tineretului-.

— Sperați să aveți anul acesta în 
orașul Bîrlad un număr mai mare de 
tineri, înscriși la întrecerile Sparta
chiadei, declt cel de anul trecut ?

—: Da. Și după cum vedeți, sînt 
create aceste condiții. Anul trecut 
participat 9000 de tineri. Anul 
cesta sperăm ca numărul 
treacă de 10.000.

In blocnotesul nostru au 
mas încă multe însemnări despre

echipe 
diferite 

Jucătorii

lor

au 
a- 
să

tn ai ră-
_________  ____ ,__ ___ r._ pre

gătirile care se fac în orașul Bîrlad 
pentru întrecerile Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Entuziasmai și 
dragostea tinerilor pentru această 
competiție și condițiile care li se a- 
sigură pentru participarea la între
ceri ne-au convins că reușita nu-i 
poate omit. Ziarul nostru va mai 
vorbi fără îndoială despre succesele 
sportivilor din, orașul Bîrlad...

H. NAUM

Pe marginea calendarului intern și extern pe 1958

SA ASIGURAM RUTIERILOR NOȘTRI 
UN BOGAT PROGRAM COMPETIȚÎONAL

Clasamentele campionatului
de juniori Ia fotbal

La încheierea turului campionatului 
republican de juniori clasamentele pri
melor șapte serii sînt următoarele: --------- j.SERIA
1. Șitiința Iași
B. Progresul Rădăuți
3. Energia Fălticeni
4. Progresul Dorohoi 
ți. Locomotiva Pașcani

t iași 
Suceava 

FI. roșie Botoșani 
A

•< Locomotiva
7. I*rogresm  I
8. —

Printre puținele sporturi care își 
încep activitatea compehționalâ odată 
cu primele zile ale noului an se află, 
de la un timp, și ciclismul. De 4 ani 
reprezentanții noștri se prezintă în 
luna ianuarie la startul „Turului E- 
giptului", schimbind decorul de iarnă 
care îmbracă meleagurile țării noa
stre cu aceia al verilor toride diri 
țara piramidelor. Prezența noastră la 
această importantă întrecere a impus, 
firește, o schimbare a planului de 
pregătire. Și, pentru că așa cum a- 
minteam, ciclismul a devenit și un 
sport al sezonului de iarnă, ne am 
adresat șefului inspecției de ciclism, 
pentru a ne pune la- dispoziție calen
darul intern și extern 
noștri pentru anul 1958. 
prezintă el:

întreceri internaționale 
re: 12 — 26 ianuarie „ ~ b
tului" j 2 — 17 mai „Cursa Păcii".

întreceri internaționale în țară: 15 
— 22 iunie „Cursa Munților" orga
nizată de asociația Dinamo; 3— 10 
august „Cursa Victoriei" organizată 
de Casa Centrală a Armatei.

Campionate republicane: ciclocros: 
9—16 martie (faza regională), 23 
martie finala Ia Cluj ,• semifond: 18 
— 25 mai (faza regională), 8 iunie 
finala la București • fond: 13 — 20 
iulie (faza regională), 27 iulie, finala 
la București ; campionatul de mare 
fond se desfășoară între 3 și 14 sep
tembrie j campionatele de pistă: 29 
iunie — 6 iulie (faza oraș București), 
17 — 24 august finalele pe velodro
mul Dinattio din Capitală.

Alte competiții cu caracter republi
can : campionatul școlilor de tineret 
se desfășoară la următoarele date: 
etapa I la 1 iunie (Brăila), etapa a 
Il-a Ia 4 iulie (Orașul Stalin), etapa 
a’ IU-a la 17 august (Pioești), etapa 
a IV-a la 21 septembrie (București) j 
„Cupa 7 Noiembrie" la ciclism pe 
pistă va avea loc între 5 și 12 oc
tombrie pe velodromul Dinamo.

Acesta este programul oficial al a-’ 
lergătorilor noștri pentru anul vii-: 
tor. Ne vom permite însă să face®

unele comentarii critice în legătură 
cu alcătuirea acestui program.

Să începem cu ciclismul de pistă. 
Nu este posibil ca în această ra
mură a. sportului cu pedale, în caro 
am demonstrat clar că avem calități 
și că putem ajunge într-un timp 
mult mai scurt decît în ciclismul de 
șosea, la un nivel internațional, să 
avem doar 3 ( l ) competiții oficiate 
și — notați bine — nici o întrecere 
internațională. Pînă acum ne-am plîns 
de lipsa velodromului. Insfîrșit îl a- 
vem în stare de funcțiune dar (bi
zari) nu ne străduim să dăm pis- 
tarzilor posibilitatea să recupereze 
lunga perioadă de inactivitate, să ob
țină performanțe la adevărata lor va
loare 1 La această importantă pro
blemă un cuvînt hotărîtor îl au șl 
colectivele sportive (ne referim în 
special Ia Dinamo și G.O.A.) care 
pot și trebuie să organizeze 
concursuri interne și internaționale 
de pistă.

A doua observație, pe care ținem 
s:o facem, se referă la programul 
internațional al fondiștilor noștri. Am 
luat inițiativa, lăudabilă, de a for
ma loturile de tineret. Dar va 
trebui să le asigurăm mat multe 
confruntări internaționale. In calen
darul U.0.I. se află o serie de în
treceri cu 4 —-5 etape (circuitul 
Berlinului, 4 etape, 15 — 18 mai ; 
turul Austriei, 4 etape, 23 — 26 
iunie ; turul Iugoslaviei, 5 etape, 3

9 august, etc., etc.) la care ar fi 
indicat să trimitem și reprezentativele 
noastre de tineret. Participarea la 
aceste întreceri le-ar asigura tineri
lor noștri rutieri experiența de care 
au nevoie pentru a putea trece în 
rîndul cicliștilor maturi.

In aceeași situație se află și re
prezentativa noastră de seniori căreia 
i s-a asigurat participarea la o sin
gură competiție internațională peste 
hotare : „Cursa Păcii". Socotim că șl 
aici sa pot aduce retușuri în be
neficiul categoric al dezvoltării ci-’ 
clismului nostru pe plan internatio
nal

N. HRISIACHE

SERIA A
1. Eaerg. Ux. l’r. or.
2. Energia
3. Dnumo
A Energia
5. Energia
s, -
7.
8.

VI-A 
St, 7 • 1 « ÎS: « U 

7 S • 2 22:14 1«»
* 
t
4
4
4

More ai 
Or. Stalin. 
Cîmpina

4 Cimpina 
Sinaâa
131
Tîrgoviște 
SERIA A

Craiova
Tg. Jiu 
Leordeni

7 2 3 2 1±:14 
114 2 14:13 
7 2 2 3 12:19
7 2 2 3 11:18
7 2 8 5 13:20
7 12 4 14:30 

vila
7 7 0 9 39: 5 14

9
7
6
6
5
5 

. 4
noastre viitoa-

19
8
8
8
7
fi
5
4

Energia 
Energia 
Energia

al rutierilor 
Iată cum se

Eaergăa 
Energia
Energia _ ____
Progresul Corabia 
FI. roșie R. Vâlcea 
Știința Craiova 
Locomotiva - Craiova 
Dinamo Pitești 
Intr-unui din numerele 

re vom publica clasamentele celorlalte 
serii.

1. 
2.
3.
4.
5.
&
7.
8,

peste hota-
,Tarul Egip-7 4 12 17:14

7 113 19:19
7 2 2 3 11:15
7 2 2 3 9:1*
7 2 14 11:15
7 2 14 14:19
7 12 4 10:19

SERIA 
Galați 
Bîrlad 

Galați 
Bîrlad 
Brăila

Energia
Oiîiamy
Știința
Energia
Dinamo
Tecuci

.. Știința ______
& Locomotiva Galați

1.
2. 
S.
4.
5. 
S.
7.

7421 22:13 
7403 22:18 
7 3 2 2 21:18 
7 3 2 2 19:15
7 2 3 2 12:11 
7 3 9 4 25:29 
7214 13:24
7 12 4 11:23 

n-A
7 € 1 8 34: fi 13 
7 4 2 1 29:19 19 
7412 19:14 9

6 
6
5
5
•

IjBeoarece echipele Dinamo Bîrlad și 
Dinamo Brăila nu au prezentat carne
tele de legitimare la meciul disputat 

~ ’a 22 septembrie
li s-a dat meci

I.M.F.

7 2 2 3 15:ÎS 
1 3 H 8:23 
7 14 22:18
7 2 14 11:21

7 8 0 7 5:41

între ele la Brăila la 
1957. ambelor echipe 
pierdut.

SERIA A III-A
1. FI; roșie Buhuși 5 4 0 1 17: 3 8
2» Progresul Focșani 5 4 9 1 9: 3 8
3. Dinamo Bacău 5 2 1 2 13: 7 5
4. Energia Moinești 5 2 1 2 8: 6 5
8. Ener. St. r. Bacău 5 2 0 3 10: 9 4
®. Locomotiva Tg. Ocna 5 0 0 5 1:30 6

SERIA A IV-A
L Loc. Constanța 7 5 1 1 17: 9 11
2. Energia Pioești 7511 20:12 11
3. Locomotiva G. N. 7502 21:13 10
4. C.C.A. Buc. 7 3 2 2 13: 9 8
5. știința Buc. 7 3 0 4 17:15 6
5. Energia Medgidia 7214 12:18 5
;7. Dinamo 6 Buc. 7124 11:14 4
8. Energii SNC C’-ța 7016 8:29 1

SERIA A V-A
1. Dinam j Buc. 7 7 0 0 35: 4 14
2. Energia 23 August 7421 21:14 18
X Locomotiva Buc. 7 4 12 15:13 9
4. Progresul Buc. 7 3 1 3 22: 8 7
5. Progresul C.P.C.S. 7313 17:1» 7
9. El. roșie F. C. Buc 7 ? 2 3 11:25 6
X Energia 1 Mai PI. 7 0 2 5 11:33 2
•» FI. roși*  Giurgiu 7016 4:29 1

CONCURS STUDENȚESC DE ȘAH
In cinstea Săptămînii Mondiale a Stu

denților, cinci echipe reprezentative de 
institute s-au întrecut într-un intere
sant concurs eliminatoriu. In primul 
tur s-au înregistrat rezultatele: Inst. 
de Căi Ferate — Inst. Maxim Gorki 
4 jum. — 3 jum., Inst. Petrol și Gaze 
— Inst. de Cultură Fizică 4 jum. — 3 
jum. Cu același scor Inst. de Căi Fe
rate a cîștigat semifinala învingînd 
Inst. ce Petrol și Gaze. In finală s-a 
calificat direct campioana de anul tre
cut, echipa I.M.F., care a dispus de 
reprezentativa Inst. de Căi Ferate cu 
scorul de 5—3. Echipa învingătoare s-a 
deplasat la Orașul Stalin unde a întîl
nit o selecționată a Inst. Politehnic din 
localitate în fața căreia a cîștigat din 
nou cu același scor: 5—3.

I>. Munteauu — corespondent

se vor întrece la Hunedoara, în. cadrul 
obișnuitului concurs anual. Primele trei 
reuniuni sînt destinate desfășurării con
cursului de lupte clasice, iar următoa
rele luptelor libere.

> Sîmbăită sau duminică (data urmea
ză să1 fie anunțată din timp) va avea loc 
la București barajul pentru campiona
tul categoriei A. Se vor întîlni: Flamura 
roșie Arad cu Energia „Mao Tze-dun” 
și Flamura roșie Cluj cu Voința Lugoj, 
întrecerile vor avea loc probabil la sala 
Fioreasca II.

ACTIVITATEA LA LUPTE
>• Vineri; simhătă și cktminică- repre- 

zeBtAaohjveie- școifto*-  sportive de et

PROGRAMUL „CUPEI 50 DECEM
BRIE" LA RUGBI

In cadrul Cupei 30 Decembrie Ia 
rugbi, vor avea loc miercuri două me
ciuri pe stadionul Tineretului. înce- 
pînd de la ora 14,45 : Energia Pioești— 

I.M.F. (arbitru Cocor Constan- 
Energia Mii-ne—C.C.A. (tineret) 

(Hossu Valentink Joi. Ia- aceea- 
rin whI Dliumovist va- întîlni 
C.S.A. Wooștt (Vă axbitr*

Știința 
tin) și 
arbitru 
și orer, 
‘echipa ____ _
Gh iondear Niculâe)T

C. Dumitrescu primește felicitări
pentru una din victoriile sale în

cursele internaționale pe etape



Sezonul atletic european 1957

Săriturile nu fac excepție: progres 
pe toată linia

Să-i cunoaștem pe viitorii adversa^ 
ai rugbiștilor noștri

>te cu totul ieșit din comun dru
mul străbătut de atletul polonez 
Henryk Grabowski, pînă la po

ziția de frunte pe care o deține astăzi 
în atletismul mondial. El s a con
sacrat probei de săritură în lungime 
abia în 1950, la 21 de ani, cînd a 
înregistrat modesta cifră de 6,74 m. 
In 1951 recordul său personal s-a 
îmbunătățit cu numai 13 cm. După 
doi ani de specializare în această 
probă, el reușește — în preajma J.O. 
de la Helsinki — excelentul rezultat 
de 7,51 m., întrecînd recordul polonez 
deținut de Adamczyk. O operație la 
genunchiul piciorului de bătaie îi sto
pează ascensiunea. Astfel, în 1953 Gra- 
bo'.vski sare doar 6,94 tn., în 1954 
obține 7,26 m. Din 1955, el se afirmă 
din nou ca unul din cei mai bani 
săritori europeni. In acel an a sărit 
7,55 m. In anul J.O. de la Melbourne 
el a fost, cu 7,68 tn. (stabilit la cam
pionatele noastre internaționale) al 
9-lea săritor european. In 1957 Gra
bowski a atins cea mai ridicată va
loare a sa. Rezultatul de 7,80 m. ob
ținut în cadrul meciului Polonia — 
R.D.G. de la Chorzow îl situează pe 
primul loc în Europa și al doilea în 
lume (după campionul olimpic Gregory 
Bell — S.U.A. — 8,10 m.).

Dintre ceilalți protagoniști ai pro
bei, Igor T er-Ovanesian, Jorma 
Valkama și Kazimierz Kropidlowski 
s-au menținut la același nivel ridicat 
ea și in 1956. In schimb Visser (7,98 
m.) Fedoseev (7,76 nr), Porrasalmi 
(7}G2 m.) au fost departe de valoarea 
arătată cu un an înainte. De aceea, 
în timp ce în 1956 șase săritori au 
trecut de 7,70 m., anul acesta nu sînt 
decif trei. Cu tc.ate acestea, pro
gresul general al atletismului euro
pean la săritura în lungime este evi
dent: 45 de atleți se înșiruie cu re
zultate între 7,30 m. și 7,69 m. (fața 
de 24 cîți 
1955. ‘ "

au fost în 1954 ; 38 in 
în 1956).
Grabowski (Polonia) 
Ter-Oyanesian (UR.S.S.)

și 31
(7.68)
(’.74) ____ , ,
(7,77) Valkaana (Finlanda)
(7,28) Brakehi (Franța)
(7.70) Kropidlowski (Folonia)
(7,5$) Molzberger (R.F.G.)

(7,70) Kehris (U.R.S.S.)
(7.32) Auga (R-B.G.)
(7,13) Măler (Iugoslavia)
(7,4-0) Richter (R.F.G.)
(7,10) Iwanski (Polonia)
(7,98) Visser (Olanda)
(7,42) Bravi (Italia)
(7,5-8) Cruttenden (Anglia)
( —) Steinbach (R.D.G.)
(7,10) Witrte (R.F.G.)
(7,18) Lippe (R.F.G.)
tfi.58) Hassaine (Franța)
(7,40) Slavkov (Bulgaria)

4-= cu vînt din spate.

ATLEȚIi SOVIETICI DOMINA NET 
LA TRIPLU SALT’"

Mai mult decît în oricare alt sezon 
atletic, săritorii de triplu din 
Uniunea Sovietică au dominat 

această probă atît pe plan european 
elf și pe plan mondial. Intr-adevăr 
ce poate exprima mai bine această 
superioritate decît faptul că în clasa 
mentele celor mai buni atleți ai lumii, 
primele șase locuri sînt ocupate de 
atleții sovietici. Pleiada tinerilor să
ritori sovietici (Riahovski, Țigankov, 
Kreer, Efremov, Tierkel. Cen) a întărit 
cb o amploare neașteptată, poziția 
pe care U.R.S.S. o deținea în această 
probă îndeosebi prin Scerbakov. Și 
dacă totuși recordul european (16,46 
m.) poate chiar și cel mondial (16,56 
ta) nu au fost doborite în 1957, aste 
foarte probabil că acest lucru se va 
întîmpla în viitorul apropiat Gel mai 
îndreptățit să aspire la aceste recor
duri este Oleg Riahovski, ale cărui 
progiese au fost cu totul remarcabile. 
Proaspătul' absolvent al Institutului 
Politehnic din Tașkent a început :*ă  
practice sportul în mod activ la\’â8 
ani (el este în vîrstă de 23 arii).

Început i-a plăcut pentatlonul, dar 
antrenorul său, Viktor Barișev, a"tn- 
trezărit repede calitățile excepționale 
pentru proba de triplu salt ale ele
vului 
.șărit 
Apoi 
1953 
1955 
sezonul 1957 u<i stopid accident Va 
obligat pe Riahovski să tntrerfcpă orice 
fel de activitate fizică pentru două

său. Ga începător, Riahovski a 
,în vara anului 1952 12,32 m. 
rezultatele sale au evoluat astfel:
— 14,44 m; 1954 — 14,83 ni;
— 15,40: 1956 — 15,93 m. In

Turneul de șah de la Dallas
In turneul internațional de șah de 

la Dallas (S.U.A) după terminarea 
primului tur (7 runde) conduc Szabd 
(R. P. Ungara), Larscn (Danemarca) 
și Olaffson (Islanda) cu cric 4 puncte 
fiecare. Marele maestru american.

Nerestabilit complet el a ocupat 
locul 5 la Jocurile de la Moscova

luni. 
doar 
(15,72 m.). La 2 septembrie Riahovski 
a cîștigat titlul de campion al 
U.R.S.S. cu 16,29 m. (cea mai bună 
performanță mondială a anului). Gu 
ocazia Jocurilor Universitare de la 
Paris el a cucerit primul loc cu J6.01 
m. Oleg Riahcvski are toate posibi
litățile să-și îmbunătățească în con
tinuare performanțele. El aleargă 10,8 
sec. pe 100 m. și sare 7,27 m. la lun
gime. Marea lui dorință este să cîștige 
titlul de campion european la Sto
ckholm, păstrînd tradiția victoriilor 
cucerite de Leonid Scerbakov la Cam
pionatele de la Bruxelles și Berna.

Proba de triplu salt marchează o 
creștere însemnată. In Europa, a fost 
în 1954 un singur săritor peste 16,00 
m. și trei peste 15,50 m.) în 1955 
numărul lor s-a mărit la 6 (din care 
unul peste 16,00 metri) ; în 1956 au 
fost 18 (3 peste 16.CO m.), iar în 
acest 
16,00

an sînt 23, dintre care 4 peste 
m.

1€^9
16,M

(15,S3) Riahovski (UJÎ.S.S) 
(15.79)------------ --------------

16 00 (16,M)
(15.45)
(16.46)
(15.65) __________
(16.25) Einarssoa (Islanda) 
(15 96) Cen (U.R.S.S.)

Tigankov (VJUS.S.) 
Kreer (U.R.S.S.) 
Efrer.ov (U.Ri^) 
Scerbakov (U-R-S S.) 
Tierkel (URSR)

iseo
16 <4
15.S5
15.95
15, M __
15,83 (lf,») Maicherczyk (Polonia) 
15,«0 Gf,«) Battista (Franța)
15,73 (15,44) Fedoseev CU.R.S.S.)
15,71 (14-97) Gavrilov (U.R.S.S.)
15 «8 414.M veresciaghin (UJR-SA)
15,« (15,92) Kcbelev (UR S^.) 
țS.66 (16,79) Rahkarro Finlanda) 
15 6C (15.85) Rehak (Cehoslovacia)
15.« (16.16*  Schmidt (Polonia)
15,86 (15,0 Gvrgușinov (Bulgaria)

ÎS57... ANUL SĂRITORILOR 
IN ÎNĂLȚIME

Să ne referim numai la continen
tul european: în 1954 un un
gur sărite r trecuse de 2,10 m. 

iar între 2,00 — 2,04 m. erau înre

G1ORCJOS ROUBANJS

gistrați 4 atleți. In 1965: 1 săritor 
peste 2,10 m., 2 între 2,05 — 2,09 m. 
și 13 între 2,00 — 2,04 m. ; în 1956 : 
1 săritor peste 2,10 m., 6 între 2,05 — 
2,09 (printre care și Ion Șofer) și 21 
între 2,00 — 2,04 m. In 1957 : 3 să
ritori peste 2,10 m., 12 între 2,05 — 
2,09 m. și 36 intre 2.00 — 2,04 
m. (printre care și Ion Knaller). 
Deci, în total 51 de săritori au trecut 
în acest sezon peste ștacheta ridicată 
la 2,00 m. 1 Această creștere impre
sionantă a rezultatelor se datorește 
în primul rînd perfecționării metode
lor de antrenament și în oarecare mă
sură utilizării de către marea majori
tate a săritorilor europeni a pantofilor 
de bătaie cu talpa îngroșată, care — 
In anumite condițiuni — favorizează 
obținerea unor rezultate superioare. A 
pune însă numai pe seama pantofilor 
creșterea performanțelor, credem că 
este complet greșit deoarece acțști 
pantofi nu sînt un miracol și în nici 
un caz simpla lor utilizare nu poate 
transforma peste noapte pe un atlet 
anonim într-un mare săritor. Nume
roși antrenori de renume au ajuns la 
concluzia că pantofii speciali repre
zintă un aspect al progresului tehnic 
al acestei probe (tot așa cum a fost 
sulița „tip Held"), și că utilizarea 
lor cere o foarte atentă pregătire fi
zică și tehnică.

ocupă locul 4 cu 31/2 puncte,
Ianovski (Canada) — 3 

............................... '■ 2’/;

Reshevski 
urmat de 
puncte, Gligoric (Iugoslavia) ' 
puncte, Evans (S.U.A.) și Najdorf 
(Argentina) cîte 2 puncte.

(Anu urea)

In fruntea listei celor mai de seamă 
săritori se află trei atleți sovietici: 
Stepanov, Sitkin, Kașkarov (toți trei, 
bine cunoscuți publicului nostru de 
la campionatele internaționale) care 
au obținut constant rezultate de 
mai înaltă valoare.

cea

2,16 (2,04) Stepanov (U.R.S.S.)
2,15 (2,04) Sitkin (U.R.S.S.) 
2^4 (2,10) Kașkarov (U.R.S.S.) 
2,06 (2,04) Lanskt (Cehoslovacia) 
2,07 (2,06> Petterson (Suedia)

2,06 (2,01) Kovar (Cehoslovacia) 
2,06 (2,04) Thorkildsen (Norvegia) 
2,05 (2,00, Simelius (Finlanda)
2,<K (2,07) Poliakov (U.R.S.S.) 
2,05 <1,90) Saenko (Lr.R.S.S.) 
2,05 (1,SS) Anderson (Suedia) 
2,05 (1,98) Holmgren (Suedia)

2j05 (2,00) Matejka (Cehoslovacia)
2,0? (1,96) Lewandowski (Polonia) 
2,04 (2,06) Salminen (Finlanda) 
2,04 (1,96) Marianovid (Iugoslavia) 
2,04 (2,00)------- --------- -
2.04 (2,06) 
2,04 (2,02) 
2,04 (1,9«) 
2,04 (1,99)

57 SĂRITORI Al
4.20 M. LA

In același sezen 
„Bob*  Gutowski 
nrimn nară f

Dahl (Suedia)
B. NUseon (Suedia) 
E. Nilsson (Suedia) 
Lein
Bodo

(R.D.G.) 
(Ungaria)

TRECUT PESTE 
PRĂJINA
în care Robert 

__________ a trecut pentru 
-®- prima oară în lume peste 4,8O_m_, 
în Europa s a atins o altă limită la 
care rîvneau de mult cei mai tuni să
ritori cu prăjina de pe continent: 
4,55 m. Pruna mare performanță ă se 
zcmîui a înregistrat-o Manfred Preus
sger care, cu 4,52 m., a întrecut re
cordul european al finlandezului Eeles 
Landstrom. Apei, atletul grec Giorgios 
Roubanis (medalia de bronz la J.O. 
de la Melbourne) a fixat pentru un 
sezon recordul la 4.55 m. Un bun re
cord a stabilit și atletul sovietic Vi 
talii Cerncfcei: 4,52 m.

Nici prăjina nu face excepție de la 
„regula*  progresului înregistrat de at
letismul eurepean în anul 1957. In 
1956: 2 săritori au trecut peste 4,50 
tn., 12 au fost între 4,40—4,49 nij 13 
între 4,30—4,39 m. și 16 între 4,20— 
4.29 m. In 1957: 5 peste 4,50 m.) 6 
între 4,40—4,49 m.’ 14 între 4,30—4,39 
m. și 32 între 4,20—4,29 in (între 
care și reprezentanții noștri Zoltari 
Szabo 4,25 m, Metodii Trandafilov 
4J24 m. șj Mircea Dumitrescu 4,20 m).

(4,30) 
(4,23) 
(4,20)
(*35)  
(4,40)

tind (Suedia) 
Buckman (Iugoslavia) 
Lesek (Iugoslavia) 
Suttiren (Finlanda) 
Adamczyk (Polonia)

4,56 (4,50) Roubanls (Grecia) 
4,SB (4,45) Preussger (R.D.G.)
4,52 (4,412) Cernobai (UJî.S.S.)
4,50 (4,SI) Landstrom (Finlanda)
4,50 (4,40) Bulatov (U.R.S.S.)
4,42 (4,47) v.-azni (Polonia)
4,40 (4,30) Thcrlaksson (Islanda)
4.40 (4,41) Janiszewskj (Polonia)
4.40 (4,40) Krzesinski (Polonia)
4.40 (4,15) Petrenko (U.R.S.S.)
4,40 <4,405 Petrov (U.RSJS.)
4,40---------------- — - ■
4,38
4.36
4,35
4,32 ____
4,32 (4,43) Denisenko (U.R.S.S.j
4,30 (4,10) AJbOV (U.R.S.S,)
4,30 (4,2?) (Rosenfeld (U.R&S.)
4,30 (4,30) Suharev (U-R.S.S.)
4,30 (4,20) Zanținskli (UjR.S-S.)
4,30 <4,16) Elliot (Anglia)
4,30 (4,46) LundUerg (Suedia)
4,30 (4,22) Stefkovlcl (Cebcstovadta)

hrtervhi cu to-v. S. Baranyi, cfgn conducerea U.I.T.

Campionatele mondiale de tir se vor desfășură In 1958 la Moscova
A întrecerile celor niai buni trăgători din lume stîrnesc mare interes Se contează 

pe participarea a 500 sportivi
această mare întrecere internațio
nală?

— Specialiștii și concurent» din 
toate țările afiliate la U.I.T. așteaptă 
cu nerăbdare întrecerile de la Mos
cova care vor avea loc între 12 și 26 
August 1958. Aceasta deoarece în 
perioada de 4 ani care a trecut de la 
ediția a 36-a, tirul a progresat cu pași 
uriași, mulți trăgători din Europa și 
America fiind astăzi capabili să ob
țină cifre superioare celor înregistrate 
la Caracas. Trecerea de la vechile 
ținte la cele reduse — mă refer la 
probele de armă liberă calibru re
dus — constituie și ea un punct de 
atracție, o noutate.

— Vă rugăm să ne vorbiți CÎte 
ceva și despre sistemul de organi
zare a întrecerilor, despre poligoa
nele care vor găzdui întrecerile pen
tru desemnarea campionilor lumii.

— Forurile sovietice de specialitate 
au comunicat U.I.T. o serie de amă
nunte în această privință. Astfel în
trecerile se vor disputa pe două poli
goane : probele pentru armele cu glonț 
pe poligonul Dinamo, iar cele de ta
lere și skeet pe poligonul Lokomotiv. 
Toate aceste poligoane dispun 
de amenajări speciale și sînt capa
bile să găzduiască pe cei aproape 500 
concurenți (cifră record!) pe a căror 
participare se contează. In program 
sînt prevăzute probe pentru seniori, 
senioare și ’uniori. Sînt considerași 
juniori cei născuți în 1938 sau vai

In anul 1958 se va desfășura a 3?-a 
ediție a campionatelor mondiale de 
tir. Pentru participarea la această com
petiție se pregătesc intens și reprezen
tanții țării noastre. In prima etapă ■— 
sezonul competițional al anului 1957 
— trăgătorii romîni au realizat o serie 
de performanțe de răsunet mondial 
printre care cele obținute de maeștrii 
emeriți ai sportului losif Sîrbu și 
Ștefan Petrescu depășesc cu mult ac
tualele recorduri ale lumii. Este firesc 
deci să așteptăm de la ei rezultate de 
valoare și la campionatele mondiale.

Pentru a cunoaște o serie de amă
nunte cu privire la a 37-a ediție a 
campionatelor mondiale i-am solicitat 

;hn interviu tov. S. Baranyi, membru 
al conducerii Uniunii Internaționale 
de Tir. D-sa ne-a pus la dispoziție 
Toate datele pe care le deține. Pentru 
fantul că această competiție stîrnește 
de pe acum un interes deosebit fiind 
una dintre cele mai importante între
ceri la startul căreia se vor prezenta 
soortivii romîni în sezonul viitor, am 
găsit că este util să împărtășim citi
torilor noștri amănuntele aflate cu pri
lejul acestei convorbiri.

— La Congresul Uniunii Inter
naționale de Tir care a avut loc 
în 1955 la București, — 
campionatelor europene 
hotărît ca ediția a 37-a 
natelor mondiale de tir 
fășoarc la Moseeva.
ecoul pe care l a atirnit în lume

cu ocazia 
de tir, s-a 
a campio- 
să se des- 
Cnnoasteti

O telegramă laconică a agenției 
France Presse ne anunța acum cîteva 
zile „cinsprczccele" Franței care va 
întîlni la 15 decembrie echipa țării 
noastre. Sîntem azi în măsură să dăm 
cîteva detalii în legătură cu viitorii 
noștri adversari.

VANN1ER — fundaș, joacă în echipa 
pariziană Racing Club de France. A 
debutat ca internațional în anul 1953, 
susținînd de atunci 21 de jocur ' în 
cadrul naționalei franceze. Valcarea, 
ca și faima sa au întrecut de mult 
granițele Franței. Publicul bucureștea.n 
l-a văzut de altfel Ia „lucru" cu ocazia 
tntîlnirii de la 15 mal. Atunci a rea
lizat nu inai puțin de 15, din cele 
18 puncte obținute de echipa sa. Pc- 
sedă excepționale lovituri de picior.

DUPUY — aripă, joacă Ta Tarbcs 
A debutat în națională anul trecut 
iucînd 11 partide în echipa Franței. 
La București a fost rezerva Iui Dar- 
rouy, A jucat în echipa Franței la 
Moscova și de atunci a fost mereu 
«elecționat Foarte periculos în atac.

MAUDUY — aripă din cciupa Peri- 
gueux. A debutat anul acesta, susți 
nînd două întîlniri în echipa Franței 
(împotriva Romîniei și Cehoslovaciei). 
Prin marea sa viteză el este de ase 
menea periculos, mai ales în atac.

VIGNES — joacă centru la Racing. 
A debutat în partida cu Romînia, pro 
ducînd o foarte frumoasă impresie prin 
încercarea reușită. Are multă fantezie 
ți o înaltă tehnică. Specialiștii fran 
cozi 11 consideră drept un element de 
mare viitor.

BONIFACE — centru de la Stade 
Montofe. A debutat în 1954 ca aripă. 
Joacă în toate posturile liniei de trei 
tfertiiri. De 17 ori internațknaL 11 
va înlocui pe AL Praf, actualmente 
ieșit din formă

BOUQUET — mijlocaș la deschi
dere; joacă la Vienne, Debutul său de 
internațional datează tot din 1954. De 
atunci, a susținut 11 îr.tîlniri în echipa 
Franței. A alternat totdeauna cu fa 
lenfaful Haget, care l-a înlocuit în 
mai la București. A făcut parte din 
echipa Parisului care în 1955 a cedat 
cu 0—6 la București. Este o mare spe
ranță a rugbiiiliii francez.

DANOS — mijlocaș la grămadă, 
joacă la A. S. Beziers. A debutat în 
acest sezon. La Moscova a venit ca 
rezervă a celebrului Dufau. Profitînd 
7- dacă se poate spune astfel, — de 
indisponibilitatea de moment a aces
tuia, Danos și-a făcut debutul în 
echipa Franței în meciul cu Ceho
slovacia. A strălucit într-atît, îneît de 
atunci se pare că este preferat lui 
Dufau. A participat la turneul echipei 
Franței în Cehoslovacia, iar acum a 
fost din nou selecționat ca titular. 
Este un jucător rapid, cu multă fan
tezie în joc și o mare adresa.

CRAUSTE — înaintaș, linia a treia, 
de Ia Racing. A susținut un singur 
joc internațional (împotriva Romîniei 
în luna mai.)

BARTHE — cel mai bun înaintaș 
trancez. Joacă în linia a treia a gră
mezii, în echipa campioană Lourdes. 
Din 1954. a jucat de 13 ori în echipa 
Franței. A făcut parte 
care a întilnit Romî.nia

din formația 
în luna mai.

înaintaș în li- 
în 1956, susți- 

Nu

CARRERE — joacă 
nia a treia. A debutat 
nînd trei partide internaționale, 
este un element de mina întîi, dar a 
lost selecționat în urma indisponibili 
tăților consecutive ale lui Jean Prat 
și Domec, ambii accidentați.

CELAYA — înaintaș, linia 
A susținut 23 de meciuri ca 
țional. Este căpitanul echipei 
în urma absenței lui Dufau. 
parte din echipa Parisului care 
evoluat la București. FoarU rutinat, 
Celaya este un minunat conducător 
de echipă.

a doua, 
interna 
Franței. 
A făcut 

a

MIAS — înaintaș linia a doua, că
pitanul și animatorul echipei din Ma- 
zamet. Este un jucător mai vîrsinic, 
care în ultimii ani nu a mai fost se
lecționat. Cum jucătorii tineri par a nu 
fi în formă, selecționerii au apelat de 
data aceasta din nou la serviciile sale. 
Are o mare rutină, pe care a căpă 
tat-o în cele 17 partide internaționale

DOMENECH — pilier, joacă la 
Brive. Are 19 selecționări și este 
un stîlp al înaintării. Nelipsit din 
ultimele formații ale naționalei Fran
ței. A jucat la București și în 1955 
și amu] acesta.

V1G1ER — taloner la A. S. Morrt- 
ferrand. A debutat a țiul trecut, susți 
nînd de atunci șapte partide în echipa 
Franței.

QUAGLIO — pilier. Va debuta cu 
această ocazie. Joacă la Mazamet ți 
s-a remarcat în mod deosebit în 
acest sezon.

tîrziu. Se vor întocmi clasamente — șl 
implicit se vor acorda titluri — pentru 
toate categoriile amintite.

— Care sînt probele înscrise în 
programul competiției?

— Pentru seniori toate probele cla
sice inclusiv arma militară. Juniorii 
vor participa la probele de armă mili
tară și armă liberă calibru reduS 
3X20, iar senioarele la armă liberă 
calibru redus 3X20 și meci englez.

— Socotiți că membrii echipelor 
noastre reprezentative pot obține 
rezultate la nivelul prestigiului, pe 
care și l-a creat tirul nostru în a- 
rena internațională?

— Dacă pregătirea se va face pe 
baza unui plan minuțios alcătuit nu 
mă îndoiesc că la acest mare miting 
internațional trăgătorii romîni vor ob
ține succese. Cel puțin la armă liberă 
calibru redus, pistol viteză și cerb a- 
lergător (in urma ultimelor rezultate și 
la această probă s-a atins un nivel 
internațional) în mod normal trebuie 
să obținem rezultate favorabile și în 
orice caz avem posibilitatea să reali
zăm mai mult decit la Melbourne. Dar 
pentru aceasta este nevoie, firește, ca 
oficialii, colectivele sportive și trăgă
torii să dovedească un interes major, 
o preocupare specială, în vederea rea
lizării unei bune pregătiri a celor care 
ne vor reprezenta la Moscova.

N. H.



Tti meciul de la Zagreb și Karlovac,

O frumoasă victorie internațională
a gimnastului nostru Frederic Orendi

PE ECHIPE: R. P

o puternică selecționată

echipelor masculine deI util n ir ea
gimnastică ale R.P.F. Iugoslavia și 
R.P. Romîne a luat sfîrșit la Zagreb 
duminică seara, după închiderea edi
ției noastre. Din această cauză de-a- 
bia luni dimineață la prima oră am 
putut intra în legătură telefonică cu 
conducătorul delegației noastre, tov. 
EMIL GH1BU care ne-a relatat ur
mătoarele amănunte despre VICTO
RIA LUI FREDERIC ORENDI Șl 
INFR1NGEREA ECHIPEI ROMÎNE:

„Orașele Karlovac și Zagreb, care 
au găzduit disputa gimnaștilor din 
Iugoslavia și Romînia, sfnt centre cu 
veche tradiție în gimnastică. Aceasta 
e explicația că ambele săli de sport 
ale asociației Partizan au fost pline 
pînă la refuz cu un public er'nziast, 
competent și disciplinat. La Karlovac 
(50 km. depărtare de Zagreb) s-au 
desfășurat sîmbătă întrecerile cu exer
cițiile impuse, iar la Zagreb duminică 
s-au consumat exercițiile liber alese. 
Și în prijna zi și în a doua zi, lupta 
pentru victorie a fost echilibrată atît 
la echipe, cît și la individual. In ciu
da diferenței în punctajul general al 
celor două echipe, pe aparate lupta 
a fost strînsă. Adversarii noștri au reu
șit să se distanțeze la inele, mărindu-și 
apoi neîncetat numărul de puncte 
prin omogenitatea formației lor. Ur
mărind evoluția echipei iugoslave, am 
ajuns la convingerea că este o for
mație de mare valoare, constantă, cu 
o școală modernă de gimnastică, alcă
tuită din elemente tinere cu frumoase 
perspective. Această echipă poate ii 
asemuită cu cea a Cehoslovaciei, fiind 
superioară valoric echipelor reprezen 
talive ale Poloniei, Ungariei sau R.D 
Germane. In fața unei astfel de tor 
mâții, noi am opus_o echipă de tineri, 
de asemenea cu o școală de bază 
corespunzătoare, însă inegală de. la 
aparat la aparat. De exemplu, în timp 
ce am cîștigat categoric și exercițiile 
impuse și cele liber alese la bară 
fixă, am pierdut fără drept de apel 
la cal cu mînere (mai ales la exer
cițiile liber alese). In această probă 
numai Fr. Orendi a reușit să obțină 
peste hota opt (8,50). Se impune re
vizuirea completă a exercițiilor liber 
alese la cal cu mînere, unde este evi
dent că am ales exerciții cu prea 
multe elemente grele care nu cores
pund posibilităților gimnaștilor noș
tri.

In întrecerea individuală, unde pen
tru primul toc la individual compus 
lupta Frederic Orendi și doi gimnaști 
iugoslavi, Cerar și Petrovics, am tre
cut prin mari emoții, dar pînă la urmă 
măiestria, puterea de luptă și dîrzd’- 
nia reprezentantului nostru nc-au a- 
dus o splendidă satisfacție: titlul in
dividual obținut într-o companie de 
certă valoare. Comportarea lui Frede
ric Orendi a entuziasmat pe specialiș
tii și spectatorii din Zagreb și Karlo
vac. După ce el a căzut de pe cal 
la exercițiile liber alese, nimeni nu a

F. Iugoslavia 659,80— RJ3. Romînă 635,10
crezut că va putea remonta punctele 
pierdute. Totuși, printr-o voință deo
sebită, Frederic Orendi a revenit în 
lupta pentru primul Ioc, â ocupat lo
cul întîi Ia bară, paralele și inele (im
pus și liber ales), devenind pînă Ia

bară, fiind obligat să abandoneze. In 
felul acesta echipa noastră a rămas 
în șapte concurenți. Puțin după aceea 
s-a accidentat și gimnastul iugoslav 
Spetek Milenko la paralele, rămînînd 
descompletată și echipa iugoslav iei**.

Maestrul sportului Fr. Orendi ex ecutînd la paralele, aparat cîștigat de 
el în Iugoslavia.

urmă cîștigător al întrecerii Ia indi
vidual compus. Multe aplauze au cu" 
Ies, în afară de Frederic Orendi, 
„bara" lui Ștefan Hărgălaș (el a 
avut cea mai bună execuție la impus, 
ocupînd locul doi în clasamentul ge
neral al barei, după Fr. Orendi), 
„bara" Iui Helmuth Orendi, „paralelele" 
lui Gheorghe Stanciu și „solurile" 
lui Ștefan Hărgălaș și Gheorghe 
Stanciu. O comportare constantă și 
multă dîrzenie au caracterizat evoluția 
lui Ștefan Harko.

Arbitrajul a fost foarte slab în 
prima zi, la exercițiile impuse și foar
te bun în ziua a doua, la exercițiile 
liber alese. In această întrecere toarte 
prețioasă pentru gimnaștii noștri, s-au 
înregistrat următoarele rezultate:

Pe echipe: Ia impuse: Iugoslavia 
326,50 p., R.P. Romînă 317,75 p.; la 
liber alese; Iugoslavia 333,30 p. R.P. 
Ron„nă 317,35 p.; în total: Iugoslavia 
659,80 p., R.P. Romînă 635,10 p.

Individual compus: 1. FREDERIC;
ORENDI 112,10 p.. 2. Cerar Miroslav 
(Iugoslavia) 111,80, p., 3. Petrovics 
Alois (Iugoslavia) 111.40... 7. ȘTE
FAN HARKO, 9. HELMUTH OREN- 
DI, 10. NICOLAE COVACI, II. ȘIE- 
FAN HARGALAȘ. 12. GHEORGHE 
STANCIU. 14. COSTACHE GHEOR
GHIU.

Campionul nostru Andrei Kerekeș 
nu este clasat. El s-a accidentat la

LOCOMOTIVA GRIVIȚA ROȘIE

Astăzi la Bruxelles

P E
uucnos Aires, 
meci con ti nd 

campionatul 
profesionist 

titlul, învin-

Ifl y intr-un
U A pentru

mondial 
categoria muscă, argentinianul Pas.

Perez și-a păstrat "
Ia 
qual_____ ,_____,________ _______ ________
gind pe spaniolul Young Martin prin 
k. o. ’ "

F 0 T R A I "t.Racing ou 4 1.I UIUnL Reims ș4-a consolidat 
poziția de fruntașă în 

campionatul francez. Reims a acumulat 
25 puncte. fiind urmai ă de Monaco, 
Lens și St. Euenne. fiecare ou cite 20 
puncte. Urmează Nîmes cu 19 puncte. 
FOTBALIȘTII BILGABI IN TURNEU 

ReprezeaUUva A de fotbal a Bulga
riei se află de cîteva zile la Skoplie 
(Iugoslavia) unde se pregătește în vede
rea turneului pe care îl va întreprinde 
în apusul Europei.

La 25 decembrie reprezentativa Bul
gariei va juca la Paris cu naționala 
Franței, iar Ia 26 decembrie se va des
fășura Ia Bruxelles meciul dintre echi
pele reprezentative ale orașelor Bruxel
les și Sofia. In continuare, ia 29 de 
cembrie va avea loc meciul dintre s 
lecționatele cluburilor vest-gerr.it: 
Rottweis Essen și Fortuna Dusseld 
cu echipa Sofiei, iar la 31 decembrie: 
Saar-Sofia.

Reprezentativa B a Bulgariei a ple
cat vineri pe calea aerului in Indonezia 
unde va susține ma: multe meciuri. La 
sftrșitui lunii fotbaliștii bulgari vor lua 
parte la ua turneu alături de Wacker 
Viena și reprezentativa Indoneziei.

DERBIUL CAMPIONATULUI 
IUGOSLAV

In penultima etapă a turului campio
natului iugoslav de fotbal s-a desfășurat 
ia Belgrad derbiul Radniciki-Partisan 
Victoria a revenit echipei Radniciki cu 
scorul 4-». Au înscris: Petakovici (3)

în repriza 3-a.
• Prin victoria asu-

O întrecere de tradiție !

PROGRESUL FINANȚE BĂNCI
PE PROGRAMUL CONCURSULUI „CINE ȘTIE SPORT... RĂSPUNDE!”
Știați că la 23 decembrie, pe o scenă centrală din Ca

pitală se va reedita tradiționala întâlnire PROGRESUL 
FINANȚE BANC! — LOCOMOTIVA GRIVIȚA ROȘIE? 
Dacă nn v-ați notat pînă acum în agenda dvs. această 
dată nu întîrziați s-o faceți ! Mai ales că este vorba de o 
intrecere... polisportivă, prilejuită de mult așteptatul concurs 
organizat de ziarul „Sportul popular" in cinstea zilei de 
3(1 Decembrie și intitulat :

„CINE ȘTIE SPORT... RĂSPUNDE!"

In numărul nostru de simbătâ am promis că vă vom 
aduce noi amănunte despre această originală dispută. După 
eum vedeți, ne ținem de cuvînt. Chiar din primele rîn- 
duri ați putut afla care sînt cele două „formații" partici
pante la întrecerea inter-echipe din Capitală. Colectivele 
sportive Locomotiva Grivița Roșie și Progresul Finanțe 
Bănci au primit cu interes „mănușa" ce le-a fost aruncată, 
trecînd de îndată la selecționarea „reprezentativelor" si la 
primele... antrenamente. Locul mingilor de fotbal, al 
discurilor sau al mănușilor de box a fost luat de astă dată 
de colecțiile „Sportul popular" și Anuarele sportive. Să 
nu uităm că este în joc onoarea acestor două colective 
fruntașe bucureștene!

Și pentru câ tot am anunțat cele două echipe partici
pante în Capitală (pînă ce delegații noștri ne vor co

munica din provincie numele celorlalte echipe participante), 
ne vom limita astăzi la o singură problemă : CONCURSUL 

INTER-ECHIPE.
Mai întîi. să recapitulăm. Concursul inter-echipe for

mează prima parte a competiției „CINE ȘTIE SPORT— 
RĂSPUNDE!" Participă două echipe de cite 6 concurenți, 
fiecare dintre aceștia fiind „specialist" în cile unul din 
următoarele domenii :

REORGANIZAREA ACTIVITATE SPORTIVE, FOTBAL. 
ATLETISM, BOX. CICLISM. VOLEI.

Și acum, o noutate. In aceste domenii temele vor fi 
limitate, după cum urmează:

REORGANIZAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE: Din re
gulamentul de organizare și funcționare a colectivului 
sportiv.

FOTBAL : Cupa R.P.R. 1950—1957
ATLETISM: Zece ediții ale Campionate'or Internaționale 

ale R.P.R.
BOX : Boxerii romini la marile întreceri (Jocuri Olim

pice, campionatele europene amatoare și întrecerile Sf»«r- 
tiye Internaționale Prietenești)

CICLISM : Cicliștii romini în cele patru ediții „Turul 
Egiptului"

VOLEI : Campionatele europene de la București și 
campionatele mondiale de lă Paris.

Cine nu este un cunoscător al acestor subiecte ? Doar 
toate au ținut zile întregi „capul de afiș" al întrecerî'or 
sportive, fiecare cititor al presei sportive reținind desigur 
amănunte, chiar din cele mai amănunțite. Și totuși...

Urînd deplin s ttcces la „antrenament" echipierilor 
de la LOCOMOTIVA GRIVIȚA ROȘIE și PROGRESUL 
FINANȚE BĂNCI, vă invităm să citiți în numărul nostru 
viitor, noi si interesante detalii asupra concursului 

„CINE ȘTIE SPORT... RĂSPUNDE!"

BRUXELLES 3 (prin telefon). De
legația rugbiștilor romîni, care a pă
răsit duminică dimineața Capitala a 
ajuns abia la ora 22 la Bruxelles. Că
lătoria nu a fost lipsită de surprize. 
Astfel, datorită unui puternic vînt con
trariu, de 150 km/h, avionul nostru 
și-a consumat benzina înainte de ter
men, fiind obligat să aterizeze forțat 
la Frankfurt pe Main. Și abia după o 
întîrziere de cîteva ore, cauzată de 
necesitatea alimentării avionului, ne am 
reluat călătoria spre Bruxelles.

Azi dimineață am vizitat orașul, în- 
dreptîndu-ne pașii spre locul unde în 
primăvara anului viitor se va deschide 
marea expoziție internațională. Am 
vizitat cîteva pavilioane, în stadiu de 
pregătire. In mod deosebit ne-a impre
sionat marea clădire rezervată Uni
unii Sovietice.

In după amiaza zilei de azi ne-am 
continuat plimbarea prin oraș, ia 
seara vom face un antrenament de a- 
comodare, la lumina reflectoarelor pe 
stadionul Sporting Club Anderlecht, 
unde va avea loc meciul.

In ceea ce-i privește pe adversarii 
noștri Federația belgiană ne-a comu
nicat că va folosi o echipă alcătuită din 
internaționali belgieni, francezi și en
glezi. lată de altfel numele lor : Legal! 
(Fr..) — fundaș; Andre De Ridder 
(B) — aripă stingă; Marc De Gard 
(B) — aripă dreaptă; D. Brett (Ang.) 
— și 1. Cooper (Ang.) — centri ; B. 
Rennie (Angl.j — mijlocaș la desclii-
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dere ; Dan Wear (Școția) — mijlocaș 
Ia grămadă ; Joseph Lacburt (B) — F. 
Lebourg (Fr.) și Marc Catrix (Fr.) — 
linia a treia; Michel Hoche (Fr.) și 
Roger Mispelaere (B.) căpitanul echi 
pei —, în linia a doua ; Raymond 
Klein (B), V. Leysszie (Fr.) și O. 
Bowen (Angl.) — linia întîia.

Echipa Romîniei va prezenta în acest 
joc de verificare următoarea formație 
probabilă : PENCIL—DOBRE, TIBU- 
LEAC, NANU, ILIE—CHIRIAC, STA- 
NESCU—MORARU, MLAD1N, DORU- 
ȚIU—MARINACHE, BLAGESCLJ— 
TEOFILOVICI, IORDACHESCU și 
P1RCALABESCU.

Va arbitra Teddy Lacroix (Belgia)
D. IONESCU 

maestru al sportului

Cu prilejtd unui concurs de patinaj vi
teză desfășurat la Harbin, patinato
rii chinezi s-au dovedit în real pro
gres, stabilind o serie de performanțe 
valoroase printre care și cîteva re
corduri republicane. Astfel, în proba 
de 1500 m Li Tai-ciun a parcurs a- 
ceastă distanță în 2:29,3. In proba de 
500 m rezervată femeilor Liu Cittn iu 
a marcat timpul de 54,9, stabilind un 
nou record al țării.

(Agerpres)

și ogneanovici. Celelalte rezultate: 
lej Mostar-Hajduk Split 3-0; Dinamo, 
greb-Zagreb 3-1; Zelezniciar Saraiievo- 
Voivorfina N. Sad 3-0; Budocnost Tito- 
grad-Spartak Subotița 2-0; Split-Vlardar 
4-0. In clasament continuă să fie pe pri
miri loc ecbipa Radniciki cu 18 p. ur
mată de Partizan și Dinamo cu cite 
ÎS p.
• La Ankara a avut loc duminică im 

meci amical între echipele reorezenta- 
tive ale Turciei și Belgiei. Meciul s-a 
încheiat la egalitate 1-1
WOLVERHAMPTON SE DISTANȚEAZĂ

In etapa de sîmbătă, liderul campio
natului englez — Wolverhampton Wan
derers — a avut de susținut un meci 
greu, în deplasare, cu Preston North 
End. Aceasta .tu mal fusese învinsă pe 
teren propriu din august 1950... Cu toate 
acestea, Wolverhampton a reușit să cu
leagă o nota victorie. învingînd cu 2-4. 
Cum West Bromwich n-a făcut decît 
meci nul cu Blakpool. acasă (1-1). dis
tanța dintre lider și a doua clasată 
s-a mărit la 4 puncte: Wolverhampton 
23. West Bromwich 2$. Urmează Preston

și Manchester United ou oîte 25 punct® 
(și un meci mai puțin). Campionii at? 
făaut meci nul la Birmingham: 1-1. Alte 
rezultate: Burnley-Arsenal 2-1, Ports
mouth-Luton 5-0, Sheffield Wednesday- 
Aston Villa 2-r, Tottenham-Leicester ^-4.

• Sîmbătă s-a dis- 
D II £ D | putat la MILANO me
lt U u 9 I ciul international din

tre echipele naționale 
ale Italiei și Republicii Federale Ger
mane. Rugbiștii italieni au obținut 
victoria cu scorul de 8-0 (8-0).

O In campionatul francez s-au înre
gistrat rezultate normale singurele 
surprize fiind considerate meciurile : 
P.U.C.—Cahors 9-0, Grenoble—■Racing 

Stade Tou low sain—Stade Mon tots3-0 
11-0.

S La Adelaida

Tf M I Q desfășurat finala 
Ln I • nei americane a

S.U.A.pele
mația S.U.A.
5-0.
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Cu
pei Davis între ochi

și insulele Fillpine. For- 
a cîștigat cu scorul de

Dinamo București 
internațional de

Dinamo București 3 3 0 0 27 : 8 6
Progresul București 3 2 0 1 19:14 4 
Cerveno Zname Sofia 3 1 0 2 9:24 2

4. Lok. Karl Marx Stadt 3 9 0 3 1O:Z2 0

1.
2.
3.

la sfîrșitulAșa arată clasamentul 
turneului internațional de polo pe 
apă, care a reunit la bazinul Floreas- 
ca, timp de trei zile, formațiile Di
namo București, Progresul București, 
Cerveno Zname Sofia și Lokomotiv 
Karl Marx Sfădi. In fruntea clasa
mentului, dinamoviștii bucureșteni 
s-3u instalat aseară cînd au întrecut 
echipa Progresul București — și ea 
neînvinsă pînă ieri. Victoria a fost 
obținută mai greu decît arată scorul:

a cîștigat turneul 
polo din Capitală 1
8—4 (4—1). A fost un meci de uzură, 
dur, de multe ori depășind limitei" 
sportivității, cu multe greșeli de ordin 
tehnic. Au marcat : Bădiță (3), Za- 
han (2), Marchițiu (2) și Al. Popescu 
pentru Dinamo, Grințescu (2), C. Ma
rinescu și Neacșu pentru Progresul.

Judecind prin prisma rezultatelor 
anterioare, deschiderea a furnizat o 
surpriză : Cerveno Zname Sofia a 
dispus de Lokomotiv Karl Marx Stadt 
cu 5—4 (3—2). Punctele învingători
lor au fost realizate de P.waiotov (2jf, 
Matev (2) și Gaidarov, iar ale învin
șilor de Lange (2), Schorler, Haupt.

A condus corect H. Iacobini.

Al treVea meci C.C.A. — Borussia 
la 28 decembrie !...

Cai și anul trecut, iubitorii de fot
bal din țara noastră nu au vacanță 
nici în decembrie 1957. De... vină este 
Cupa Campionilor Europeni, care nu 
vrea să țină seamă că la noi sezonul 
oficial a fost încheiat și pentru că 
meciul C.C.A.—Borussia Dortmund s-a 
oprit la scorul de 5-5, după două 
jocuri, a făcut necesar un al treilea 
meci între echipele campioane ale Ro
mîniei și R.F. Germane.

Dar cînd se va juca acest al trei- 
lei meci ?

Iată ceea ce frămîntă în prezent pe 
iubitorii de fotbal de la noi. Ieri di
mineață, a avut loc o convorbire te
lefonică cu federația italiană de fot
bal care a fost de acord în principiu 
cu cererea celor două cluburi de a li 
se pune la dispoziție un stadion din 
Roma pentru al treilea joc al lor. Tn 
cursul zilei Ce azi urmează să se pri
mească telegrafic răspunsul definitiv 
al forului italian.

In ce privește data, meciul C.C.A.— 
Borussia nu se poate juca la 22 de

cembrie pentru că în această zi are 
loc partida R.F. Germană—Ungaria la 
Hanovra și Borussia dă 3—4 jucători
naționalei. In zilele de 24, 25 și % de
cembrie iar nu se poate juca deoare
ce jucătorii germani se vor afla în
vacanță. Iar la 29 decembrie în Ita
lia se dispută etăpă de campionat (ca 
și la 15 decembrie, de altfel). Pînă la 
urmă, în cursul ședinței speciale care 
a avut loc ieri la amiază, CONDUCĂ
TORII CELOR DOUA ECHIPE AU 
CĂZUT DE ACORD SA DISPUTE 
MECIUL SÎMBĂTĂ 28 DECEMBRIE 
LA ROMA (sau în alt oraș italian, 
dacă stadionul din capitala Italiei nu 
va fi liber). Această hotărî re va fi 
adusă la cunoștința federației italie
ne și la U.E.F.A., care — de altfel — 
și-a și dat asentimentul de principiu, 
ieri, cînd i s-a cerut aprobarea pen
tru o dată între 22 și 27 decembrie.

Așadar, al treilea juc C.C.A.—Borus 
sia la 28 decembrie.
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