
NUMEROASE COMPETIȚII 
LA ORAȘUL STALIN

In dorința de a întîmpinia cu cirtă- 
te ziua de 30 Decembrie, sportivii 
din Orașul Stalin iau parte la nu
meroase competiții sărbătorești. Cîte 
patru echipe ah școlilor medii de 
băieți și fete din localitate își dispută 
„Cupa 30 Decembrie" la baschet. O 
astfel de cupă constituie și obiectivul 
disputei dintre tinerii fotbaliști ai 
colectivelor sportive Energia Uzinele 
de Tractoare, Energia Steagul roșu, 
Dinamo și Energia 131, ca și a vo
leibaliștilor care participă și ei la o 
competiție dotată cu cupa „80 D?- 
cembrie". (C. Gruia coresp.)'.

DIRECȚIA LDUCAȚitl FIZICE 
DIN M.I.C. ORGANIZEAZĂ :

laElevii din Capitală participă 
competițiile de baschet, șah, natație. 
atletism, gimnastică, handbal — toate 
desfășurate în sală — dotate cu „Cu
pa 30 Decembrie". De asemenea, stu
denții participă la o competiție de 
volei. De notat că întrecerile de bas
chet școlar și volei universitar se or
ganizează în întreaga țară.

Direcția 
nisterul 
recomandă 
hi cultură 
R organizez» la 
ții similare.

Educației Fizice din Mi- 
Invățămîiitului și Culturii 
secțiunilor de invățămînt 
locale din întreaga țară 

rîndul lor competi-

COMPETIȚII STUDENȚEȘTI

Capitală vor participa 
de volei, atletism, gim- 
de masă și șah. 
studențească de gim-

In cinstea zilei de 30 Decembrie 
studenții din 
la competiții 
nastică, tenis

Competiția
nastică se desfășoară în trei etape, 
concursul final urmînd să aibă loc 
în sala de sport 
neretului în zilele 
brie. O deosebită 
denții concursului
care se va ține în ziua de 22 decem
brie în sala de sporturi Floreasca II,. 
precum și turneelor de volei, tenis 
de masă și șah.

de la Stadionul Ti
de 28 și 29 decem- 
atenție acordă stu 
de atletism la sală.

(Ager preș)

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ I

fi 0 fi ~¥ FOTBAL

Organ al Uniunii de cultura iizica și sport din R. P. Romînd
• Veneția, Padova sau Veronal 

pentru al 3-lea joc C.C.A.- 
Borussia
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Intense pregătiri pentru alegeri la colectivul sportiv al Radiodifuziunii
Am poposit zilele acestea într-un 

colectiv sportiv oarecum neobișnuit. 
De fapt, la colectivul sportiv a] Ra
diodifuziunii, căci despre el e vorba, 
am intîlnit aceeașî atmosferă d» pre
gătiri febrile în vederea alegerilor 
pentru noul consiliu, aceeași activi
tate pozitivă prilejuită de reorgani
zarea mișcării sportive. Atunci: de ce 
am spus „un colectiv sportiv oarecum 
neobișnuit"? Fiindcă printre acti
viștii săi, ca și printre sportivii săi, 
am intîlnit nume care „spun multe" 
oricărui amator de sport. Președinte 

‘este (vă mai aduceți aminte ?) Mihai 
Niculescu-Chinezu, fost odinioară, re
putat internațional de rugbi (mai 
ales), handbal și baschet- Antrenorul 
echipei de fotbal este un adt fost inter
național de marcă: Sony Niculescu, 
solist violoncelist al orchestrei sim
fonice Radio și fost... centru înain
taș al echipei de fotbal a Romîniei 1 
Cu asemenea oameni în fruntea tre
burilor sportive, era și firesc ca ac
tivitatea colectivului să meargă — 
pentru a folosi un termen adecvat — 
„strună"...

Acum, toate eforturile sînt îndrep
tate spre un singur scop : pregătirea 
în cele mai bune condițiuni a alege
rilor de la 27 decembrie. Pină a- 
tunci, continuă în ritm viu munca de 
înscriere în U.C.F.S. Deocamdată au 
fosț completate „numai» 400 de ade
ziuni, pretutindeni au fost puse afișe 
care cheamă lucrătorii Radiodifuziunii 
să participe la activitatea sportivă, 
au fost așezate pe toate birourile re
dacțiilor ingenioase lozinci mobiliza
toare și, în sfîrșit, a fost pusă pe 
picioare o competiție polisportivă 
(șah, volei, tenis de masă și natație] 
in cinstea alegerilor.

Actuala conducere a colectivului 
ține să se prezinte cît mai bine ]a 
27 decembrie. Printre realizările pe 
care darea de seamă le va scoate de
sigur în 
activitate 
la băieți, 
tenis de

evidență este și frumoasa 
a secțiilor de volei (locul I 
în campionatul orășenesc], 
masă (anul trecut locul I

Primii in campionatul orășenesc! Voleibaliștii din echipa colectivului 
spor Ho al Radiodifuziunii au obținut pină acum performanțe care le dau 

multe speranțe pentru viit ar
in campionatul raional, anul acesta 
o bună activitate în cel orășenesc), 
fotbal (locul IV în campionatul fci- 
ter-teatre și un izbutit campionat de 
casă, cîștigat de echipa redactorilor, 
in care, printre alții, au jucat cu- 
noscuții crainici-reporteri D. Tănă- 
sescu, Em. Valeriu. I. Mureșanu, Gh. 
Constantin și /. Ghițulescu), șah (de 
asemenea cxnpionat de casă) și al
tele. Se va vorbi fără îndoială des
pre proiectul amenajării unei tribune 
metalice la baza sportivă a colecti
vului din str. Schitu Măgureami, ca 
și despre instalația electrică necesară 
întrecerilor în nocturnă, proiectată și 
ea pentru aceeași bază sportivă. Fi
rește, vor fi scoase la iveală și lipsu
rile : slaba activitate GMA, numărul 
încă mic de sportivi angrenați în ac
tivitatea secțiilor, suspendarea apa
riției ziarului de uz intern „Sporti
vul" (o interesantă inițiativă, pără
sită apoi brusc) etc. Dar pînă la 
27 decembrie mai sînt încă două bune

săptămîni și oei 120 de delegați aleși 
în ședințele de grupă vor mai găsi și 
alte realizări de lăudat, ca și alte 
lipsuri de criticat...

La Bruxelles

M. G.

DACĂ NE CALIFICĂM, JUCĂM IMEDIAT $1 CU F. C. MILAN
De vorbă cu Ilie Savu, antrenorul echipei C. C. A., despre pregătirile 

pentru al treilea meci cu Borussia și despre perspective
întrevedere între C.C.A. și Borussia, 
Cupa Campionilor Europeni: la ae- 

vestgermane.
Italia, la 29 
gripei. Iar 
rupsese un 
accidentului 
reri musculare, din pricina plonjoa- 
nelor. Dar el se va reface curînd și 
vom continua să ne bazăm pe el.

Marți dimineață a fost ultima 
înainte de a treia confruntare pentru 
roportul Băneasa, la plecarea echipei 
mînă prietenești și un „la revedere, în

Pînă atunci, pregătirile vor conti
nua de ambele părți.

Ce va face C.C.A. în această peri
oadă ? fată ce am aflat de 
norul echipei militare, Ilie

— Pe cînd plecarea ?
— Să-ți spun drept, nici 

vut încă timp să punem la 
cest amănunt care este destul de im
portant pentru noi. Cum însă meciul 
urmează să aibă loc la 29 decembrie, 
cred că vom pleca cu 5 sau 6 zile 
înainte. Este necesar pentru aclima
tizare și pentru 
nul pe care se 
meci.

— Cum se va 
plecare ?

— Am fixat 
săptămînale. In _ 
accent pe îmbunătățirea jocului de 
ansamblu, pentru că la acest capitol, 
am observat defecțiuni chiar dumi
nică. Cît timp jucătorii noștri dau 
drumul imediat la minge, echipa func
ționează foarte bine. Cînd apar însă 
semne de oboseală 
(mai ales Zavoda 
care au fost foarte 
cest sezon) atunci 
gajează — greșit — într-un joc in
dividual, ceea ce strică ansamblului. 
Și de acest defect vrem să-i dezbărăm 
pe jucători în această perioadă.

— Cum se prezintă jucătorii după 
efortul depus duminică ?

— Destul de bine. Dintre jucători, 
Vasile Zavoda mai provoacă îngrijo
rări : se resimte încă de pe urma

la antre- 
Savu.

n-a'm 
punct

a- 
a-

antrenament pe tere- 
va disputa al treilea

pregăti echipa pînă Ia

patru antrenamente 
general vom pune

la unii jucători 
I și Constantin 
solicitați în a- 

jucătorii se an-

Urări și strîngeri de 
decembrie!"
Voinescu — care intre- 

timp pregătirile din cauza 
— se plînge acum de du-

— încă o întrebare: v-ați gîndit 
‘ i meciurile cu F. C. Mi-cumva și la 

lan ?

. Federația italiană de fotbal a răspunsi 
(ieri că acceptă să organizeze la 29 de- 
[Cembrie al treilea meci C.C.A.-Borussia,. 
I dar nu la Borna cl la Veneția. Cum în' 
-acest oraș stadionul are o capacitate- 
Imlcă șl nu ar putea asigura încasării 
.care să' acopere cheltuielile necesitate> 
Ide deplasarea echipelor etc., forul nos-i 
tru de specialitate a solicitat federației 1 

I italiene să desemneze un alt oraș, even-1 
■ tual Padova sau Verona. Conducerea! 
1 federației italiene va lua în discuție a~( 
coastă cerere stmbătă, urmînd ca lunii 
'să comunice la București hotărîrea sa..'

• La 1 ianuarie începe perioada 
de transferări

Perioada de transferări la fotbal, între 
turul șl returul campionatului, va aveai 
k>c între 1 șl 2>0 ianuarie 1953. Potriviți 
comunicatului dat de direoția de fotbal., 
tn această perioadă Jucătorii se pot: 
transfera în conformitate cu prevederile  ̂
articolelor 3 și 4 din regulamentul de? 
trecere a jucătorilor de fotbal dintr-uni 
colectiv în altul. In aceleași prevederi’ 
se încadrează și Jucătorii studenți și ImP— 
lîtari, care nu au participat însă la: 
vreun joc din turul campionatului 19£7~ 
53. Cel care au jucat în actualul camkl 
pionat se vor putea transfera în perioa~ 
da dki iulie lfiSS. potrivit comun leatu
lui din iulie 1967 al direcției

BOX
de fotbal»

a R.P.R-

prima re- 
au plecat: 
se vor în—

o Prima reprezentativă 
a plecat la Berlin

Ieri dimineață, boxerii din 
prezentativă a țării noastre 
ou avionul spre Berlin, unde
ttlni, vineri seara, cu pugiliștil din se
lecționata A a R.D. Germane. Lotul ests» 
condus de tov. Gh. Bunescu, fiind înso
țit de antrenorii Ion Popa șl C. clonoiu,. 
precum și de arbitrul internațional Ion. 
Gruia.

Reprezentativa de rugbi a țării noastre) 
a surclasat selecționata

anglo—franco—belgiana.
Sportivii rom ini au lăsat o excelentă impresie?

ANASTASE MARIN ACHE

BRUXELLES II (prin telefon) — 
Turneul pe care echipa de rugbi a 
țării noastre il întreprinde în apusul 
Europei a debutat sub cele mai bune 
auspicii și rugbiștii romîni nu au 
întimpinat nici o dificultate spre a 
se impune în fața publicului din ca
pitala Belgiei. Intilnind, în nocturnă 
pe stadionul S. C. Anderlecht din 
Bruxelles, o puternică selecționată de 
internaționali francezi, englezi și bel
gieni, echipa națională de rugbi a 
Romîniei a cîștigat marți seara fără 
emoții cu categoricul scor de 36—5 
(16—0).

Această partidă a reprezentat un 
bun antrenament în vederea revanșei 
pe care sportivii noștri o vor 
duminică, la Bordeaux, cu 
Franței. Iată acum pe scurt 
meciului :

După un studiu de cîteva 
jucătorii romîni pun stăpînire 
și reușesc să înscrie în colț prin Țî- 
buleac, în urma unei șarje la care a 
participat întreaga linie de trei sfer
turi : 3—0. Apoi, pe rînd, Dobre, Ilie, 
Nanu și Țîbuleac sînt opriți în ultimă 
instanță. Dar abia în min. 18, în urma 
unei șarje plecată din 22 m. al bel
gienilor, llie recentrează lui Penciu

susține 
echipa 
filmul

— Da. In 
fica, 
năm să jucăm imediat și prima par
tidă cu campioana Italiei, la Milan. 
Am și început tatonări în această 
privință. Tot sintem în Italia; am 
putea juca la Milano la o săptămînă 
după partida cu Borussia, urmînd 
ca returul să aibă loc la București, 
în a doua jumătate a lunii februarie. 
Dar să nu spunem hop 1 pînă nu 
trecem de... Borussia. Meciul se a- 
nunță greu și trebuie bine pregătit.

trecînd
cazul cind ne vom cali- 
peste Borussia, intențio-

minute 
pe joc.

Interii Borussiei Dortmund au venit 
mult înapoi, în ajutorul apărării. Iată-l 
pe unul dintre ei, Preissler, în luptă 
cu Tătarii

Foto l. MIHAICA

(P- £•)

și acesta trece balonul lui Stănescii 
care înscrie în apropiere de buturi.'

D. IONESCU 
maestru al sportului

(Continuare în pag. 3,
-i- ---------------------------- --------------

Ploești este noua denumirePetrolul"
a colectivului sportiv „Energia-Flacăra

clubului „16 Februarie" din 
a fost „locul" de desfășurare

Sala 
Ploești 
a ședinței de alegeri a organelor de 
conducere ale colectivului sportiv Ener
gia Flacăra T.T.C. Darea de seamă a 
fost prezentată tte președintele 
colectivului sportiv, Nicolae Ioanid, 
Cum era și firesc, majoritatea discu 
țiilor s-au' purtat în jurul activității 
secțiilor de fotbal și popice, ale căror 
echipe au jucat un rol important în 
campionatele republicare din ultimii 
3 ani. Participanții la discuții și-au 
exprimat în mod unanim satisfacția 
în ce privește activitatea echipei de 
fotbal (Energia Ploești). care a termi
nat turul campionatului categoriei A

pe primul loc, dar și nemulțumirea 
față de slaba activitate a echipei de 
popice, care datorită unor serioase lip
suri (aiîtoîncrederea jucătorilor, subes
timarea adversarilor etc.) a pierdut 
posibilitatea de a candida la cucerirea 
titlului național deținut trei ani conse
cutiv.

O serie de propuneri prețioase ca, 
dezvoltarea activității G.M.A., partici
parea la competițiile de masă — cti 
angrenarea unui număr cît mai marc 
de salariați, — activizarea secției da 
turism, precum și înființarea de noi 
secții ca schi, șah, volei și tir, vor 
constitui obiective de realizat ale noul 
lui organ ales.;

Asistența a aprobat în unanimitate^ 
propunerea ca pe viitor, colectivul să 
poarte denumirea de „Petrolur'-Ptoeșt 
ti. Iată și noul organ de conducere: 
Nicolae Ioanid — președinte, Constan
tin Panait, secretar, P. Enache, Gh. 
Urich, Sotir Toți, A. Arnăutu, M. Bă« 
dulescu, I. lonescu și N. Racovițeanu. 
membri. In comisia de revizie au tost 
aleși Gh. Nițescu, Constantin Gîlie șt 
Gh. Mărăcineanu, iar ca delegați Ia 
conferința orășenească U.C.F.S., Nic. 
Ioanid și I. Oană.

M. Angelescu șt M. Bedrosiarț 
corespondenți



EXEMPLU
Unul dintre principalii animatori ai 

ultimelor probe de ciclocros a fost și 
M. Kainmer (FI. roșie) care a cîștigat 
cîteva dintre aceste probe, iar în al
tele s-a clasat pe primele locuri.

Dar nu aceasta este important, ci 
cu totul altceva. Alergătorul M. Kam
mer este... oarecum altfel decît toți 
ceilalți cicliști care au evoluat în ci- 
clocrosurile de toamnă, desfășurate in 
Capitală.

„Eroul" nostru locuiește la Orașul 
Stalin, dar aleargă în București. Re
cunoască oricine că nu-i tocmai treabă 
ușoară, să vii în fiecare săptămînă (fie 
și cu trenul) de la Orașul Stalin, cale 
de peste 170 km, să alergi 30-40 de 
minute într-un ciclocros și, apoi, să te 
întorci acasă.

Dar, iată că M. Kammer a făcut 
acest lucru vreo 5-6 săptămiui în șir. 
Astfel, sîmbăta după-amiază, după ora 
de producție, se urca în tren (cu bici
cleta), poposea în Capitală și con
cura duminica dimineața la ciclocro- 
suri, pe care le anima sau ie cîștiga. 
Apoi, după cîteva ore, în aceeași zi, 
se instala din nou în tren, de data asta 
cu direcția Orașul Staîin, unde, a 
doua zi, luni dimineața, se prezenta 
ia locul său de muncă: fabrica „Par
tizanul Roșu". Așa a înțeles ciclistul 
M. Kammer să-și petreacă sfîrșitul' 
de săptămînă, venind în Capitală ca 
să alerge în probele pe teren variat, 
în vreme ce mulți dintre protagoniștii 
sportului pedalei, neglijînd importanța 
activității multilaterale, au absentat de 
Ia aceste probe, preferind calitatea de 
spectatori, sau, de cele mai multe ori, 
nici atît.

Este aci, fără doar și poate, dovada 
evidentă a unei mari pasiuni pentru 
sport. Un exemplu, pentru care talen
tatul alergător de ia poalele Tîmpei 
merită un sincer și entuziast bravo.

— em. 1. —

„Prezențe”... nedorite
„Nu știm cu ce s-au făcut „vifio- 

-vați“ spectatorii, obligați fiind să su
porte simulacrul de lupte al unor 
sportivi ca Gh. Marton ș.a.“ scriam 
«Fină ultima reuniune de lupte din 
cadrul campionatului pz echipe. Fi
rește spectatorii au toate motivele să 
evite astfel de întreceri în care însuși 
sensul cuvîntului „luptă" este dena
turat.

Vinovați da această situație sînt în 
primul rînd antrenorii acestor spor
tivi (în mare măsură elemente vechi, 
cu deprinderi formate și destul de 
greu de schimbat) care nu renunță 
la astfel de luptători și care preferă 
soluția mai comodă de a-i utiliza pină 
la adinei bătrînefe, în loc să caute 
tineri capabili să facă față cu suc
ces acestor întreceri. Antrenorii res
pectivi în goana după puncte preferă 
rutina acestor elemente vechi care 
știu să „ciupească" un rezuliat favo
rabil, dar neglijează perspectiva, pro
gresul sportului luptelor în general.

Vinovați sînt și acei arbitri, care 
— deși au la indemină posibilitatea 
regulamentară de a curma la timp 
lupta pasivă — fie că privesc senti
mental exhibiția luptătorilor respectivi, 
îie că din diferite motive nu au 
suficient curaj pentru a reprima cu 
hotărîre orice tendință contrarie spi
ritului luptei active.

In cele din urmă sint vinovați și 
iacei sportivi care — deși își dau 
iseama că nu mai pot face față unui 
ritm mai viu, dinamic — perseve
rează într-o activitate în care ei nu 
mai corespund. Ținem să precizăm: 
sînt multi sportivi mai vechi care 
•— prin activitatea lor în concurs — 
sînt un exemplu pozitiv și față 
(care avem o deosebită stimă, dar 
țrțe putem împăca cu 
(trecere a acelora (fie 
chiar tineri) care duc 
constituie o piedică 
înainte al sportului luptelor

i

de 
nu 
în- 
sau

prezența în 
ei „bătrîni" 
o luptă pasivă, 
pentru mersul 

('■?.)

Âjț&tâtA/r ~ ~ - ----------- ---

Unele aspecte ale acfivifăfiî sportive 
din centrul universitar lași

Repartiția cadrelor apare inechitabilă 
și sub aspectul numeric al studenților 
angrenați în activitatea 
De pildă, la 
za, pentru o 
nastică fete 
sînt normate 
asistentul de 
sînt peste 80 studenți, răspunde și 
de secția de baschet fete 1

Deși, în general, activitatea spor
tivă din centrul universitar Iași se 
desfășoară la un nivel satisfăcător în 
raport cu anul precedent, totuși, fiind 
vorba de o nouă formă de organiza
re, unele probleme n-au găsit încă 
o rezolvare corespunzătoare. In rîn- 
durile de față 
acele aspecte 
viitor cît mai 
rezolvare...

vom prezenta .numai 
care necesită, într-un 
apropiat, o grabnică 

O cauză care determină acest ni
vel scăzut al muncii de instruire

NIVELUL MUNCII DE INSTRUIRE este și repartiția necorespunzătoare 
TREBUIE RIDICAT a cadrelor didactice.

Astfel, la Institutul Politehnic, de 
__ i unei secții răspund cîte 

2—3 cadre, fiecare cadru fiind astfel 
obligat să se ocupe de cite 2—3 sec
ții. Responsabilitatea asistenților pen
tru activitatea unei facultăți (pe linie 
organizatorică) a fost extinsă și în 
cadrul instruirii, repartizînd secțiile 
unei lacultăți unui singur asistent.

O caracteristică generală a activi-' activitatea 
tații de educație fizică specifică a- 
cestui centru universitar este nive
lul redus la care se desfășoară mun
ca de instruire’ sportivă. In afara unei 
încălziri formale, activitatea în ca
drul secțiilor se rezumă numai la 
competiții. însușirea șj perfecționa
rea elementelor de tehnică, specifice 
fiecărei ramuri de sport, sînt negti-

Oprea, evoltund intr-un stil caracteristic patinatorilor de vite
ză, pe pista de gheață de la Tușnad.

De vorbă cu Vladimir Bulat despre pregătirile 
patinatorilor de laC.G.A.și viitoarele competiții

Patinatorii au fost primii care s-au bucurat de venirea gerului și au 
pornit serios la lucru. Ca de obicei, viteziștii au luat startul la lacul Bîlea, 
pe patinoarul nostru de mare altitudi ne, cu prilejul primului concurs al a- 
nului: „Cupa Bîlea". Aici s-au întîlnit cei mai buni sportivi de la Dinamo.

■ • - ■ ■ C.C.A. Majoritatea dintre ei au înre-București și Cluj, Energia Recolta și 
gistrat performanțe promițătoare.
După concurs, într-un moment de 

răgaz, am intrat în vorbă cu multiplul 
campion de viteză și membru al 'sec
ției C.C.A., Vladimir Bulat:

— Ce lot prezintă C.C.A. 
actualul sezon ?

în

pe— Ne bizuim și anul acesta 
foarte puțini sportivi: patru! Desigur 
că nu-i o laudă, mai ales că colegii 
noștri de club de la „artistic", inten
ționează să facă o școală de copii sub 
14 ani. Vom căuta să compensăm însă 
această lipsă, punind accentul pe o 
pregătire temeinică și urmărind reali
zarea performanței. In prezent, este 
prematur să dau pronosticuri, totuși, 
pot afirma că Vasile Oprea se dove
dește în formă; tinărul Adam Emilian

telefon).—
campioana

Jocuri internaționale de volei 
și baschet la Orașul Suiifi
ORAȘUL STALIN, 11 (prin

Astăzi a sosit în localitate
R. D. Germane la volei masculin, echipa 
Wissenschaft Leipzig care întoarce vi
zita făcută cu cîtva timp în urmă la 
Leipzig âe Energia Orașul Stalin . Oas
peții vor juca joi cu Energia, vineri la 
Ploești cu selecționata orașului, Juni din 
nou la Orașul Stalin cu Energia 
miercuri la Cluj cu Știința I.M.F.

Vineri vor juca în localitate echipele 
masculină și feminină' de baschet Lo
komotiv Karlovy-Vary (R. Cehoslovacă) 
care vor întîlni Voința Orașul Stalin 
(f) și Progresul Orașul Stalin (m).

TOMY LOWY-coresp.

»
I

jate in cele mai multe cazuri. In plus, 
s-a constatat că preocuparea pentru 
perfecționarea elementelor tehnice 
este slab conturată chiar la echipele 
reprezentative ale institutelor, unde 
munca de instruire 
se desfășoare la un 
mai ridicat.

s-ar impune să 
nivel tehnic mult

O MAI JUSTA
A CADRELOR DIDACTICE 

REPARTIȚIE

progresează sigur; eu care am început 
pregătirile încă din vară, caut să nu 
fac de rîs cele 33 de titluri obținute 
pînă acum; iar noua „achiziție", cu
noscutul campion de ciclism, Constan
tin Dumitrescu, va avea un cuvînt de 
spus și in patinai.

— Nu este oare o simplă dis
tracție pasiunea sportivă de iarnă 
a lui Dumitrescu ?

— Sînt convins că nu. De altfel, 
există un reușit precedent creat de Va- 
sile Oprea. Apoi, consider că ciclismul 
și patina hd se completează cum nu se 
poate mai bine. Al treilea argument 
ni-1 oferă chiar „Gigi", care deși a 
participat pentru prima dată, a reușit 
să alerge în jurul lui 42 sec. pe 400 
m. și 6 min. 17 sec. pe 3.000 m. 
plus, activitatea lui la patinaj nu 
putea decît să ajute calitățile sale 
ciclist.

In 
ar 
de

— Ce preocupări 
viitor ?

aveți pentru

mod conștiin- 
vederea altor 
și în vederea

-v Vom continua în 
cios antrenamentele în 
concursuri de verificare 
campionatelor republicane de la 25 de
cembrie. Nu uităm că titlurile probe
lor poliatlonului vor fi asaltate cu 
multe șanse și de alți patinatori frun
tași ca Titus Sarea (Știința Cluj),Va
lerian Kurt (Energia Buc.), Zoltan 
Szekely (Recolta Miercurea Ciuc), So
rin Pascu (Dinamo Cluj) etc. și că 
unii dintre noi, cei mai buni, vor tre
bui să se prezinte în cea mai bună 
formă la începutul lunii februarie la 
concursul internațional de la Alma- 
Ata. Aș vrea ca eforturile noastre să 
nu fie împiedicate de timp, cum am 
pățit cu ocazia campionatului trecut, 
de la Lacul Roșu, unde proba mea 
preferată pe 10 km. la care dețin și re
cordul republican, nu s-a mai putut 
ține dintr-un motiv perfect obiectiv: 
dezghețul...
»

Ne am despărțit de Vladimir Bulat 
urîndu-i succes deplin în .actualul se
zon de natinai. 

sportivă, 
universitatea Al. I. Cu- 
singură secție — gim- 

— la 20—30 studente 
două cadre, în timp ce 
la secția de volei, unde

Atletismul și gimnastica 
AU NEVOIE DE MAI MULT 

SPRIJIN

modO proMemă care atrage în 
deosebit atenția este slaba preocu
pare pentru atragerea studenților 
la unele sporturi individuale de bază, 
cum ar fi atletismul și gimnastica 
In această privință apare ca total 
nejustificată lipsa secțiilor de atle
tism la universitate, medicină și a- 
gronomie, ca și limitarea activității 
atletice numai la secția centrată (pe 
oraș). O notă comună pentru secțiile 
de gimnastică și atletism: lipsa to
tală a activității competiționale. In 
afara concursurilor înscrise în ca
lendarul campionatelor studențești, 
pe plan local nu s-a inițiat nici un 
tel de competiții. In atari împreju
rări, nu este de mirare că studenții 
nu frecventează antrenamentele sec
țiilor de atletism și că atragerea stu
denților în activitatea acestor secții 
nu poate fi mulțumitoare.

SLABA ANGRENARE 
A FETELOR IN SPORT

O ultimă problemă — hotărîtoare 
pentru activitatea sportivă — se re
feră la mobilizarea studenților în" 
practicarea sportului. Deși această 
sarcină rovine în primul rînd asocia
țiilor studențești, totuși ea a fost tre
cută aproape pretutindeni pe seama 
catedrelor, ceea ce este nejust. In 
plus, catedrele nu au o legătură or
ganizatorică cu masa studenților prin 
delegați de facultăți, de ani și de gru
pe, așa cum se înttoplă în cazul 
asociațiilor studenților. Pentru a- 
cest motiv, forța mobilizatorică a 
catedrelor este redusă. Asociațiile 
studenților trebuie să acorde mai 
multă atenție problemei mobilizării 
și angrenării în activitatea sportivă. 
De multe ori, nivelul redus al mun
cii dș instruire este determinat de 
frecvența redusă a studentelor la 
ședințele de antrenament, iar fluctua
ția mare a numărului de studenți în 
general, de la o ședință la alta, nu 
poate asigura totdeauna desfășurarea 
unei munci planificate și organizate. 
Odată rezolvată problema mobilizării 
studenților în activitatea sportivă, ca
tedrele vor putea să-și îndrepte atenția 
spre munca de instruire, pentru a ridica 
nivelul activității sportive s'udfen- 
țești.

Prof. OCTAVIAN BANAȚAN 
cadrul Direcției Educației Fizice 
Ministerului Invățămîntului și 

Culturii

Someș.—1. 
vorba de 

fotbal „în

POP TEODOR, Beclean pe 
In nici un caz nu poate fi 
un avantaj al meciurilor de 
nocturnă** față Ce cele care se joacă 
ziua, decît cel mult vara. Atunci, fără 
îndoială, e mai plăcut atît pentru ju
cători cît și pentru spectatori să vină 
la stadion seara, cînd e mult mai ră
coare. Se poate spune, de asemenea, 
că meciurile de fotbal „în nocturnă** 
au farmecul lor. In ce privește însă 
lumina, oricît de puternice ar fi re
flectoarele și oricîți... kilowați ar con
suma ele, evident că nu putem avea 
pretenția la aceeași luminozitate pe 
care ne-o oferă (fără... contor!) soa
rele. — 2. Partidele „în nocturnă** au 
loc pe aceleași terenuri unde se des
fășoară meciurile obișnuite. — 3. La
noi primele meciuri de fotbal „în noc
turnă** au avut loc acum 20—25 ani, 
pe fostul teren Venus din Piața F.lef- 
terie. Și deși instalația de lumină a 
lăsat de dorit, meciurile s-au bucurat 
de un mare succes de public. Cu atît 
mat mult — credem — vor cuceri su
fragiile spectatorilor noile programe 
,,în nocturnă** pe care' le vom urmări, 
la vară, pe Stadionul Republicii. în 
condiții de vizibilitate infinit mai bune 
decît pe ,,Venus**. — 4. In general nu 
se mai folosesc mingile îmbibate cu 
fosfor. Dacă lumina e bună, se joacă 
cu mingi albe, obișnuite, care se 
schimbă însă imediat ce se murdăresc.

CORNEL MANTȚIU. — Alba Iulâa.— 
Boroș, cel de al 3-lea portar’ al echipei 
C.C.A., care a apărat culorile clubului 
său în meciul cu Borussia, de la Dort
mund, are 26 ani. In principal, el p 
jucător de... volei și înainte de a veni 
la C.C.A. a făcut narte din echipa de 
volei Flamura roșie Tg. Mureș, care pe 
gtuncl activa în categoria A. E drept 

£

..CUPA 30 DECEMBRIE" 
LA RUGB1

Dacă în privința dfîrzeniei ou care 
s-au disputat ieri cele două partide de 
pe stadionul Tineretului (ENERGIA 
MINE — C.C.A. tineret, ENERGIA 
PLOEȘTT — ȘTIINȚA I.M.F.) au avut 
un punct comun, nu același —lucru se 
poate spune și despre eficacitatea linii
lor de atac. Astfel, Energiei Mine i-au 
reușit majoritatea acțiunilor, pe când 
știința I.M.F. nu a știut să treacă de 
apărarea tenace a petroliștilor pioeș-, 
teni; în felul acesta Energia Mâne a 
cîștigat cu 23-0 (14-2) iar Știința I.M.F. 
a trebuit să se mulțumească cu un meci 
nul (0-0).

V. Hossa — corespondent

o 
A

INIȚIATIVA LĂUDABILA
COLECTIVULUI SPORTIV 
„RECOLTA” PASTEUR

inițiativa colectivului sportiv 
Pasteur, secția de box a or-

Din
„Recolta” 
ganizat numeroase demonstrații în sa
tele și comunele regiunii București. 12 
boxeri din acest colectiv s-au deplasat 
în comunele Bolintinul din Vale, Cioro- 
gîrla și în orașul Zimnicea — cu prile
jul constituirii UCFS în acest raion. 
A urmat o deplasare în comuna Flo- 
rești unde, la căminul cultural din co
mună, au putut îi urmărite pentru prima 
oară meciuri de box. Cu acest prilej 
au lăsat o frumoasă impresie în fața 
țăranilor muncitori boxerii Victor Bar
bu, M>. Bordeanu, Livlu Burtan, Comei 
Roșu, L Ioniță, T. Croitoru, M. Istrăte, 
Mircea Ciobanu etc. Colectivul sportiv 
„Recolta” a proiectat și alte oeplasări 
în comunele Urziceni, Domnești și Bul 
bucata.

N. Tokacec — corespondent

VOLEIBALISTELE DE LA DINAMO
BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE

Marți dimineață în Capitală s-a dis^ 
putat una din restanțele campionatului 
feminin de volei, amînată din etapa a 
Vl-a. Dinamo București a întrecut cu 
3-6 (15-9, 15-13, 15-6) pe Flamura roșie 
Cluj. Deși scorul este categorie, meciul 
a fost viu disputat iar Flamura roșie 
a lăsat impresia unei echipe omogene, 
alcătuită din jucătoare bine pregMKe, 
cu preluări foarte bune. Păcat însă că 
această întîlnire, programată la o oră 
nepotrivt'.iă, nu a fost urmărită decît 
de 20-30 spectatori.

S-au remarcat Doina Ivănescu, Florina 
Teedorescu (Dinamo), Ana Susan, Ell- 
sabeta ujvarosi (Fi. roșie).

BARAJ LA LUPTE

desfășoară
16 în sala

echipe se 
de la ora

9 Meciurile de baraj pentru 
natul pe 
începînd 
ca II.

campio- 
sîmbâtă 
Floreas-

GALA INTERNA^
DE BOX fl

BILETE

întîlnirea interna- 
Romînă B — 

; va avea loc 
în sala 

mîine

PENTRU 
ȚIONALÂ

Biletele pentru
țională de box R.P, 1 
R.D. Germană B, care 
sîmbăta seara, la ora 20, 
Floreasca, se pun în vînzarc 
dimineață la agenția centrală Prono
sport (cal. Victoriei 9), agenția Di
namo și casa specială din str. Ion 
Vidii.

însă că el mai juca, totodată. în echi
pa de fotbal a aceluiași -colectiv, în 
cadrul campionatului regional. Activînd 
pe două... fronturi, desigur că are 
șanse într-o zi fie 
Voinescu la fotbal, : 
echipa națională de 
însă și altfel, 
vestea aceluia 
iepuri..

, desigur
să ia locul lui 

fie să-l vedem în 
_ i volei. Se poate 

dacă ne gîndim la po- 
care aleargă după do>

THEBAN, Cugir. — 1 
principalelor meeiiuiri

1955: BUCUREȘTI: 
ed 23-12'. SwâîhSect- 
Buciureșt i-Paris 6—0,

11-3, -------- “

LAURENȚIU
Iată rezumatele _____ ______  ________
susținute de rugbiștii noștri în ultimii 
3 ani: 1555: BUCUREȘTI: Locomotiva- 
Swansea 23-12: Swansea-Constructorul 
16—5, București-Paris 6—0, Locomotiva- 
P.U.C. 11-3, P.U.C.—Constructorul 6-5, 
Locomotiva-P.U.C. 18-3; SWANSEA: Se
lecționata Bueurești-Swansea 19-3; CAR
DIFF: Cardiff-Baiourești 6-3; LONDRA: 
Bucureșiti-Harlequias S—9. — 1’PfJS: 
BUCUREȘTI: Sel. București B.-Harle
quins 0-10, Sel. București A.-Harlequins 
14-W; LEICESTER: Leicester-B. cureș-ti 
6-6; GLOUCE STER: Bueorești -Glouces
ter 10-6; BRISTOL: Bucure"7 ti-Bristol 
6-6. — 1957: BUCUREȘTI: BUXiurești-
Londra 3-11, Romînia-Franța 15-lfi, 
București B.-Cardiff 6-9, București A- 
Cardiff 6-3; MOSCOVA: Romînia-Lanelly 
(Țara Galilor) 6-6 și 6-3. Și, bineînțeles, 
recentul rezultat cfe la BRUXELLES: 
Roanînia-Belgia 36-5-. - 2). La Melbourne, 
Nlcolae Linca a învins rînd pe rînd la 
puncte pe: Hector Hatch (Fiidji), Ni
colas AndrS (Africa de Sud), Nicky 
Gargano (Anglia) și Fred Tiedt (Irlan
da). — Vă rugăm să fiți mai... rezona
bil cînd ne veți mai pune întrebări. 
Gîndiți-vă ia spațiul nostru și la cei
lalți cititori care își așteaptă rîndul 
și care vă... blestemă, cu siguranță !

ION POȘTAȘUU
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stabilite urmă- ono sport

ca Cumneavoas-

i

participă cu echi- 
școlărești mascu-

fH2S- 
îm-

co- 
re- 
re* 
De 

dis-

deceni* 
și să-

oferă concursul
15 decembrie al 

l constituie întîl- 
reprezentativele 

Victoria

prezer.tJtîvă a
încă elev Ia Cluj! Oare nu-1 va 
nimeni ?

de nrvelrf voleiului practicat de 
lari șj să depisteze talentele 
fără îndoială stau ascunse în 
sele de elevi. Să nu uităm că
Corbeanu făcea parte din echipa re

cele feminine au fost 
cîte doaă serii. FEMININ, 
Cluj, Timișoara. Craiova, 

seria a li-a: Gaiați. Pleești

șoo- 
care 
ma- 
Gh.

Competiția care începe astăzi, 
adevărat maraton voleibalistic. 
reuni pe cei mai buni jucători 
volet Fără îndoială antrenorii 
Capitală vor putea să-și

țării atunci cînd era 
imita

Cile un așlfel de trofeu oa fi acordat 
echipelor ciști gât oare

care 
echipele masculine și fe- 
volei participante — îm- 
reprezențativele Bucureș- 
turneul final al „CUPEI

cu 12 rezultate 
fiecare ;

427 variante cu 11 re- 
a cîte 406 lei fiecare; 
5.473 variante cu 10 re- 
a cîte 47 lei fiecare.

Astăzi încep înTapftală

COMISIEI CENTRALE DE VOLEI" REZERVATA ELEVILOR
începind de azi dimineață și pînă 

umimeă seara, sălile Dinamo și Flo- 
asca din Capitală vor fremăta de 

ntuziasmul tăierilor amatori de vo- 
i din București, care — sperăm —

or veni să-și încurajeze nu numai 
e colegii lor ci și pe cei din Ga- 
/i, Tg. Mureș, Orașul Stalin, Cluj, 
imișoara, Ploești și Craiova
or alcătui 
inine de 

reună cu 
iului — la
OMISIEI CENTRALE DE VOLEI* 
rganizată pentru școlari de direcția 
ducației fizice din MI.C. în coiabo- 
are cu comisia centrală de speciali
ste din U.C.F.S.

După cum se știe, competiția a în- 
eput cu aproape o lună în urmă, 
isputîndu-se etapa pe școală, la care 
u participat echipele reprezentative 
le fiecărei clase și a continuat cu
tapa pe oraș. De remarcat că în 
urneul final fiecare dintre orașele 
numerate mai sus 
e reprezentative 

ine și feminine.

Prin tragere la sorți, echipele 
culme și 
părțite in 
Seria I : 
București;
Tg. Mureș, Orașul Stalin. MASCU
LIN, seria I: Ploești. Galați, Bucu
rești, Tg. 5 Iureș; scria a H-a: Orașul 
Stalin, Craiova, Cluj. Timișoara. In 
primele două zile partidele vor avea 
loc în sala Florcasca: astăzi înce- 
pind de la ora 9 și ora 15, nuine 
începind de la ora 8 și ora Jă.

București 
Bistrița 
Rm. Vîicea

Sparlachiada de iarnă a tineretului 
începe la 15 decembrie

ă trei zile și va fi 15 
rie. Din nou pîrtiile de schi 
iuș, patinoarele, cluburile cu săli de 
ah și tenis de masă vor fi literalmen- 
e invadate de sutele de mii de tineri 
i tinere. Din nou — ca și în anii 
recuți — ne vor sosi vești din cele 
ai îndepărtate colțuri ale țării, în 
gătură cu acțiunile întreprinse în 
adrul Spartachiadei. Ici, un mare 
onicurs cu rezultate bune. Dincolo, 
inerii care și-au confecționat singuri 
hjpamentul și materialele necesare 

arficipării la concursuri.
...Mai sînt trei zile pînă cînd, ca 

a un nevăzut semnal, sutele de fi
eri vor lua startul. Pînă atunci însă 
înt atîtea de făcut! Iar inițiativele 
țiate din vreme în unele orașe, sate, 
aioane și regiuni trebuie‘să fie sti- 
itilent și îndreptar pemrti toți cei 
ornici de a asigura succesul deplin 

arii competiții. In raionul Tg. 
comitetul de organizare a 

.C.F.S. a luat măsuri pentru apro- 
izionarea colectivelor sătești cu tna- 
eriale și echipament de iarnă. La 
luj, Timișoara și în a! e centre, re-

gulsmentul Spartachiadei este cunos
cut de mase largi de tineret, ca ur
mare a vastelor acțiuni propagandis
tice întreprinse. In multe comune din 
regiunea Bacău este reactualizată o 
tradiție sănătoasă: tinerii iși confec
ționează schiuri, săniuțe, jocuri de 
șah.

Au rămas doar trei zile, care tre
buie să servească activiștilor sportivi 
pentru a populariza lar^j regulamen
tul competiției, pentru a înscrie pe toți 
cei doritori de a practica sporturile 
de iarnă în Spartachiadă, pentru a 
pregăti condițiile necesare succesului 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Și să nu uităm un lucru esențial: ac
tuala ediție a Spartachiadei este pri
ma mare competiție de masă organi
zată după ce s-a trecut la îndeplini
rea sarcinilor trasate de Hotărîrea 
partidului și guvernului cu privire la 
reorganizarea mișcării de.cultură fi
zică și sport. Acest fapt trebuie să ee 
facă remarcat prin atragerea a noi 
mii de participant, prin organizarea 
cit mai multor concursuri.

Reprezentativa de rugbi a țara noastre 
a surclasat seLețîcnata anglo-franco-belgiană

lncercarea este transfoimată de Pen- 
■iu, astfel că conducem acum cu 8—0. 
In continuare, Marinâche, care a fost 
el mai activ dintre înaintași, înscrie 
upă o grămadă deschisă: II—0. In 
lenultimul minut al primei reprize 
îbtileac înscrie la centru, primind o 
asă de la Penciu care s-a int rea lat 

n linia de trei sferturi. încercarea 
ste transformată si scorul devine 

16—0.
In repriza secundă, atacurile selec- 

ionatci sînt din ce în ce mai timide 
si echipa noastră se dezlănțuie. Be- 
eîiciind de vint, Penciu transformă 

> lovi: ură de pedeapsă de la 45 ni. 
cor: |9—0. Urmează o încercare la 
>lț a lui Țibuleac. o lovitură 
licior căzută a lui Moraru, 
ncercare a lui Marinache. 
urmărit un balon recentrat

și o încercare a lui

de 
o nouă 
care a 

de Cili 
Nanu la 

centru, pe care Penciu o transformă, 
tabilindu-se astfel scorul la 33—0. 

du cinci minute înainte de sfîrșit, a- 
celașî Penciu a transformat o nouă 
lovitură de pedeapsă ureînd scorul la 
36—0. Acum este rîndul selecționatei 
să atace și 1 ioche „sparge* in mar
gine și pasează coechipierului său de 
la P.LJ.C. — Courault, care marchea
ză fa cenfrti o încercare care este 
transformată. Scor final : 36—5.

Echipa Romîniei a jucat în urmă-

.u-rea formație: TEOFiLOVICl, IOR- 
DAtHESCU, Pîrcălăbescu — MARI 
NACHE, Blâgescu, — Moraru, Mia- 

din, Doruțiu — STANESCU. Chiriac
— NANU, 1LIE, DOBRE, ȚIBULEAC
— PENCIU.

In legătură cu escala de la Frankfurt 
pe Main pot să vă spun că nu a fost 
o aterizare forțată, cum în mod ero
nat v-am informat, ci doar o oprire 
pentru aprovizionarea cu benzină, că
lătoria continuînd apoi in cele mai 
bune condițiuni. Așa am avut ocazia 
să cunoaștem încă un oraș.

In urma omologării celor 608.655 va
riante depuse la concursul nr. 49 din 8 
decembrie 1957 au fost 
toarele premii :

Framaui I : 8 variante 
exacte a cîte 18.069 lei

Premiul ii : 
zultate exacte

Premiul in : 
zultate exacte

q De data aceasta scorul a fost 5-3 
pentru participanții pe buletine multi
ple în meciul pe care-1... susțin cu 
participanții pe buletine colective ! Dar 
și acest „scor“ își are explicațiile sale 
dacă analizăm buletinele celor 8 deți
nători ai premiului I la concursul nr. 
49 din 8 decembrie.

In primul rînd, așezarea pronosticu
rilor pe buletinele multiple nu este 
cîtuși de puțin întîmplătoare. Ea de
notă folosirea unei scheme de bază, 
deci în realitate a unui buletin colec
tiv, care a fost redus pe mai multe 
buletine multiple. Acest lucru poate fi 
observat în special pe buletinul parti
cipantului Mălai Boris din Satu Mare 
str. Gh. Doja nr. 9. Din 5 variante, 
3 au fost .premiate : una cu premiul I 
și 2 cu premiul II ! O veritabilă per-

O scurtă, privire asupra 
campionatului categoriei €•••

• Spre deosebire de edițiile sale 
precedente, caraptone-.jl din acest 
an aî cste^ariei C a fost jnr.ănt cu 
mai mjit interes, a prilejuit — 
printre cele 351 partide disputate 
(13 partide fost orogramate d«i 
cauza saspendâra unor echipe sau a 
neprezentâm aîtora) — kitiirar. de 
un nivel destul de bun » a pasxnat 
prin dirzema cu care ecmoeie au 
iuctat pentru c<as«ffnenL

• — . Multe jocuri și echipe din 
seria noastrâ (a IV-a) — ne sparge 
Auoust-n Botescu, antrenorul echipe 
Progresul Bistrița — s-au ridicat chiar 
la nivelai categoriei B Fîamora ro
șie Sf. C-bearghe, FI am ora roșie O- 
radea. Recolta Salowta. Recolta Si
ghet, Progresul Satu Mare șl — 
dacă îmi permiteți — Progresul Bis
triți s-an impus prin valoarea jo
cului prestat*".

• Lupta dm ejasamente a fost a- 
cerbâ șt pe pruma ioc s-au penn- 
iat in cursul ceior 13 etape mat

dat 
lo— 
lor, 

in 
ca-

lată cele trei orașe 
in care va avea loc concursul 
„CINE ȘTIE SPORT...

RĂSPUNDE !“
O veste bună pentru cititorii noștri din R1MNTCU \ ILCEA și BISTR1- 

ȚA1 Aceste două orașe vor găzdui, în afara orașului BUCUREȘTI, marele 
concurs organizat de .Sportul popular* în cinstea zilei de X1 Decembrie: 

.CINE ȘTIE SPORT... RĂSPUNDE*
După cum ați aflat desigur, întrecerea de la București a fost programată 

pentru 23 decembrie. Urmează:
BISTRIȚA: 28 decembrie, ora 19, în sala Casei de Cultură .Gh. Coșbuc*. 
R1MN1CI L VILCEA: 29 decembrie, ora 9,30, în sala cinematografului 

.39 Decembrie*.
Ca și la București, concursul „t-lNE ȘTIE SPORT.. RĂSPUNDE* a tre

zit un interes deosebit în cele două orașe din țară, unde s a trecut de în
dată la alcătuirea unor comisii locale pentru sprijinirea inițiativei redaejki 
ziarului nostru. Reprezentanți ai celor mai diverse foruri din localitățile res
pective se numără printre membrii acestor comisii. De pildă. Ia Bistrița, tova
rășii Ludovic Biro, Ion Păcurarii, Simion Mureșan, Vasile Haja, Alexandru 
Toma, Gh. Băloiu, iar la Rm. Vîicea, tovarășii Constantin Predescu. Gh. Coc- 
stantinescu, Ion Ceaușescu, Apostol Stoicea, Vlad Mizileanu, Jean Marinescu. 
Gh. Tomescu, Petre Aslan, Carol Sturm, prof. Petre Darie, prof. Eugenia Bor- 
dea și elevul fruntaș la învățătură Gh. X'icoUu.

La Bistrița, în cadrul concursului inter echipe participă reprezentativele: 
PROGRESUL, sub conducerea magistratului Al. Popescu, și ȘTIINȚA 1N- 

VAȚAMINT, sub conducerea directorului adj. al școlii medii mixte Gh. Dooiz.
La Rm. Vîicea, îșî vor disputa înthetatea:
FLAMURA ROȘIE și ENERGIA.
Aceste două echipe au șî început pregătirile, organizînd colocvii speciale, 

sub îndrumarea tov. Gh. Tomescu, secretarul colectivului Flamura roșie și Carol 
Sturm, președintele colectivului Energia IPROF1L.

Rețineți deci cele trei date: 23 decembrie la BUCUREȘTI, 28 decembrie 
la BISTRIȚA și 29 decembrie la RM. VILCEA. Citiți în ziarul nostru de sîm 
bâtă noi amănunte despre concursul „CINE ȘTIE SPORT... RĂSPUNDE*.

rruite echipe: cite 3 in seriile I 
și a IV-a. cite 5 In seriile a II-a și 
a în-a. Sfirșitul turului a dat ciștig 
de cauză unei echipe cu vechi ștate 
de serviciu in categoriile superioare 
ale fotbalului (Locomotiva Iași) și 
altor trei, reprezentante a trei cen-i 
tre mai mici: Tirgoviște (Energia), 
Oțetul Roșu (Energia) și Bistrița 
(PrognesJ). Valoarea acestor echipe 
care de altfel s-au dovedit și cele 
ma: constante in campionat au 
rnutar ăe susținători satisfacția 
cula prur. ocupat de echipele 
precum ș: speranța menținerii 
frunte și deci a promovări: în 
tegor-a B.

• Se cuvin evidențiate și echipele 
Dinwno Brăila, Energia 23 August 
Darinști și Energia 131, Lcc^moti-. 
va T. Severin, Flamura roșie Ora-, 
dea și Reoctta Sighet care de ase-? 
menea au avut comportări mentorii 
și constante, ceea ce le-a permis să 
se mențină in plasa liderilor.

• Vcrr. întregi acest— fugar tablou 
smopuc cu numele echipelor 
Tecuci. —
nergia 
nevgia
VScea, Știința Craiova, Voința Tg. Mureș ~ . — - • _ . -
fluctuațiile tor in comportare și re-s 
zuitate ; iar pe Locomotiva Pașcani, 
Locomotiva Tg. Ocna, Energia Ba
cău Dtnatno Pitești, Flamura roșie 
Giurgiu. Locomotiva Craiova, Pro-t 
preșul Corabia. Energia Craiova, E-‘ 
neru^ 7, FL roșie Cluj, ți Energia 
O-adee — pentru jocul lor sub po- 
sîbtlitățUe reale ahe jucătorilor care 
le compun.

Flamura roșie Buhuși, E- 
Sirsafa. Locomotiva Galați, E- 
Medgidia. Flamura roșie Rm.

șt Progresul Turda pentrtj

După campionatul de tenis de masă de la Sibiu

Mai multă atenție Juniorilor
Mărturisesc sincer, am plecat plin pozițiile regulamentare care au fixat 

de entuziasm să asist la finalele de inițial o limită de vîrstă și apoi alta, 
neplanificiod corespunzător nici * data 
fazelor regionale, — prea aproape de 
cea finală, precum și datorită greu
tăților administrative care au făcut ca 
unii sportivi să primească foile de 
drum cu întîrziere sau de loc, etc. 
Acestea si altele au arătat că proble
ma juniorilor — cadre viitoare ale 
loturilor reprezentaiive — n-a fost pri
vită cu toată seriozitatea de unii fac
tori de răspundere.

Din rindurile sportivilor am reținut 
jocul bun, eficace, superioritatea evi
dentă a campionului Tiberiu Covaci 
(Arad) — antrenor Prokopetz; progre
sul lui Marius Bodea (Timișoara) — 
care va trebui însă să lucreze 
mult pentru 
giditate din 
numele unor 
Rm. Vîicea, 
Neamț, N. Simizeanu 
H. Cohn

tenis de masă ale 
R.P.R. de juniori de hn 
deam cu mulți ani în 
pyit în astfel de competiții, îmi amin
team cu emoție de suflul nou adus 
în activitatea acestui sport de „junio
rii* Gantner, Ella Zeller, Harasztosi 
și — în ritmul roților de tren — re
trăind întreaga evoluție a tenisului 
nostru de tnasă, îmi legam speranțe 
și de recentele finale care ar fi trebuit 
să însemne un succes, o perspectivă. 
Ar fi trebuit zic, dar nu a fost așa.

Nu a fost un succes pentru că nive
lul tehnic general s-a arătat foarte 
scăzut, ni’ai ales la fete. Nu a fost 
pentru că participarea s-a limitat la 
10 fete și 25 băieți, datorită lipsei de 
interes și de răspundere a unor 
misii de specialitate (nici măcar 
giunea organizatoare nu a avut 
prezentanți oficiali la finale), 
asemenea au constituit o piedică

campionatului i
Sibiu. Mă ve- 1 
urmă pârtiei- <

inai 
a-și înlătura excesiva ri- 
lovituri și mișcări — și 
tineri (Sergiu Luchian — 

H. Rosenberg — I*. 
Constanța. 

Buc., V. Sîndeanu —

fomtanță : cu 10 lei a obținut 18.035 lei!
Oricum, concluzia după concursul din 

8 decembrie este una singură : indife
rent de sistemul preferat important 
este să participi. Premiile își așteaptă 
posesorii și nu-i bine 
tră să le evitați...

Prima ocazie vi-o 
Pronosport nr. 53 din 
cărui „cap de afiș" îl 
nirea de rugbi dintre 
Franței și Romîniei. Victoria la scor 
înregistrată marți la Bruxelles (36-5 cu 
echipa Belgiei) dovedește că rugbiștii 
noștri sînt în formă și au deci mari 
șanse de a-și lua o binemeritată re
vanșă asupra reprezentanților Franței. 
In continuarea programului 5 meciuri 
din campionatul italian (etapa a XIV-a) 
și 6 din cel frar. ?cz (etapa a XVII-a) 
ne vor solicita pronosticurile. Dintre 
e’e se rrmTi în mod specia1 derbiul 
campionatului italian : Fiorentina — a

doua clasată — cu Juventus — lider — 
și meciurile susținute în deplasare de 
primele două clasate din campionatul 
francez : Reims cu Marseille și Monaco 
cu Metz. A?a că atenție la aceste me
ciuri și mai ales la posibilitățile de 
apari^io a „^’-urilor totdeauna aducă
toare de mari premii.

© Flata premiilor de la concursul 
Pronosport iar. 49 (etapa din 8 decem
brie) se face în Capitală vineri și 
sîmbătă? du^-amiază înoepînd de la 
ora 17, nurrfei la Agenția Centrală Pro
nosport dîn- calea Victoriei nr. 9.

La agenția Centrală Pronosport din 
Calea Victoriei nr.
centru de inițiere 
începători. La acest 
lămuririle necesare 
punerii buletinelor

® Atențiune !
in curind amănunte asupra modali

tății atribuirii PREMIIIiOK SPECIALE 
GRATUITE . PRONOSPORT, printre 
eare :

UN AUTOMOBIL „SKODA“
Motociclete, aparate de radăo, tele

vizoare, dormitoare complete, mașini 
aragaz, biciclete, cea-suri de mînă, ma- 
ștnf 'spălat rufe, etc.

Peste 3.W premii acordate GRATUIT !

9 s-a deschis un 
pentru participanții 
centru se dau toate 
completării și de- 

Pronosport.

Buc.) cu o mai redusă practică, dar 
nu lipsiți de calități. In rest, nici n 
mențiune ba mai mult, mă întreb de 
ce oare bat pe loc sau chiar regresea- 
ză juniori talentați (R. Negulescu, 
Goliac, Doina Vușcan, Erika Zeller, 
etc.) care se bucură de condiții de 
dezvoltare și au serioase state de 
servicii prin taberele din timpul va
canței ?

Să recunoaștem, actuala situație a 
juniorilor este incompatibilă cu poziția 
fruntașă pe care o ocupă tenisul de 
masă romînesc în ierarhia mondială. 
Pentru a remedia această stare de 
fapt, sînt necesare o serie de măsuri 
din care cred că ar fi bine să nu lip
sească: 1. modificarea regulamentului 
de disputare a campionatului republi
can, instituindu-se printre altele două 
categorii de vîrstă (14-16 și 16-18 
ani); 2. înființarea unor centre de ti- 
niori în principalele orașe, asigurîndn- 
li-se materiale și îndrumare calificată 
(după modelul celor din București si 
Cluj): 3. organizarea în toate orașele 
capitală de regiune a campionatelor 
școlare; 4. o nouă orientare în orga
nizarea taberelor de vacanță din 
timpul verii în sensul unor alegeri 
mai judicioase și consecvente a parti- 
cipanților; 5. organizarea unei compe
tiții pe țară pentru echipe de juniori 
și junioare pe reprezentative de orașe 
sau regiuni; 6. introducerea obligati
vității pentru colectivele divizionare 
de a avea echipe de juniori cu cel pu
țin trei băieți și trei fete.

★
Campionatele de tenis de 

juniorilor și junioarelor pe 
s-au sfîrșit. Peste tristețea
lor am simțit însă și amărăciunea fap
tului că nici eu în dubla mea calitate 
de antrenor și maestru al sportului, 
nici alții, nu am făcut tot ce se putea 
pentru a avea mai mulți juniori și de 
o mai bună valoare tehnică. Rămîn 
însă cu speranța că nu e prea tîrziu. 
Ce părere au colegii mei ’

NICU NAUMESCU

ir.asă ale 
anul 1957 
concluzii-

■'E-



La Berlin yî București

Dificil examen pentru boxul nostru

• Primele reprezentative ale R.P.R. și R.D.G. sînt ia 
cuvinte despre boxul german • Ultimele noutăți de
Sfîrșitul acestei săptămîni coincide 

cu un sever examen internațional al 
boxului nostru. Vineri și sîmbătă, la 
Berlin și București, fruntașii boxului 
romînesc vor înfrunta puternicile se
lecționate ade R.D. Germane. Sînt 
două întîlniri care — dat fiind va
loarea unanim recunoscută a pugiliș- 
tilor germani — vor constitui fiecare 
în parte, cîte un „hop“ extrem de 
greu de trecut. Să nu uităm că în 
singura întilnire R.P. Ramînă — 
R.D. Germană disputată pînă acum 
(în 1952, la Moscova, în cadrul tur
neului preolirapic)' scorul a fost favo
rabil germanilor: 14—6. Este deci 
o „carte de vizită" suficient de e- 
locventă și un indiciu că trebuie să 
privim întrecerile de la Berlin și Bu
curești cu maximă seriozitate...

Boxul din R.D. Germană este de
parte de a însemna pentru noi o „ne
cunoscută". De la întîlninea care a 
avut toc în primăvara lui 1952 și pînă 
acum, pugiliștii noștri s-au întîlnit 
de numeroase ori, la marile competiții 
internaționale, cu boxerii din răsări
tul Germaniei. Am putut astfel apre
cia îndeaproape clasa lor ridicată, 
înclinația accentuată spre practicarea 
unui box în linie, jocul de picioare, 
prec :h în lovituri. La ora actuală, 
pugiliștii din R. D. Germană sînt 
socotiți printre cei mai redutabili din 
Europa, mărturie fiind — în primul 
Tînd — performanțele înregistrate în 
decursul ultimilor ani. Wolfgang 
Behrendt a cucerit medalia de aur la 
Jocurile Olimpice de la Melbourne, 
Ulrich Nieischke a fost campion al 
Europei în 1953, iar Rolf Caroli,

Konrad Gutschmidt, Paul Nichel, Kurt 
Milleck, Hans Kaczomwski și mulți 
alții și-au înscris în palmares frumoa
se victorii internaționale. Printre ță
rile cu care s-a îtrtîlnit la box R. D. 
Germană se află, în afara Romîniei, 
Polonia, Bulgaria, Austria, Cehoslo
vacia, Ungaria, Uniunea Sovietică. 
Nu de mult, boxerii din R. D. Ger
mană au obținut rezultate remarca
bile în întllnirile cu pugiliștii sco
țieni și egipteni. Cele două echipe de 
club care r>e-au vizitat țara — A.S.K. 
Traktor a evoluat la Ploești și Con
stanța, iar Vorwaerts la București — 
au lăsat o impresie excelentă

In ulFmii ani vetera-

Campionul olimpic WOLFGANG BF.fi- 
RBNDT

ECOURILE TURNEULUI 

HOCHEIȘTILOR SOVIETICI IN CANADA
OTTAWA. (Agerpres). —TASS 

transmite:
Vizita echipei de hochei pe gheață 

a orașului Moscova în Canada, a 
constituit un mare eveniment în viața 
țării. Presa și radioul canadian s-au 
ocupat pe larg de vizita hocheiști- 
lor sovietici, iar opinia publică a sa
lutat în persoana sportivilor sovietici 
nu numai pe principalii pretendenți, a- 
lături de Canada, la titlul de campioni 
ai lumii ci și pe solii poporului sovietic. 
Această latură a vizitei au subliniat-o 
în declarațiile lor din parlament mi
nistrul de Externe, Smith, și Cald- 
vell, liderul partidului social-demo
crat din Canada. Ei au declarat că 
sosirea echipei sovietice de hochei va 
servi Ia întărirea relațiilor prietenești 
dkitre cele două țari.

Comentatorii sportivi din Canada 
și amatorii de hochei dau o înaltă 
apreciere jocului echipei selecționate 
a Moscovei.

Hocheiștii sovietici și-au terminat 
turneul lor la 7 decembrie printr-o 
victorie convingătoare cu 
10—1 asupra puternicei 
„Halt Junior Canadians" (Ottawa). 
Comentatorul sportiv al ziarului 
„CITIZON" din Ottawa, D. Queen- 
sell scria în această privință „in 
seara de 7 decembrie rușii și-au în
cheiat turneul din Canada acoperifi 
de glorie".

în urma victoriei hocheiștilor so
vietici asupra echipelor ..Sadbury 
Wolves și „North-Bay Trappers" 
ziarul ..JOURNAL" din Ottawa scria 
„rușii au creat impresia că vor cu
ceri cu ușurință campionatul mondial".

De aceeași părere sînt multe alte 
ziare și comentatori sportivi. După 
cum anunță ziarul „JOURNAL" re
prezentanți ai Asociației hocheiștilor 
canadieni — amatori și jucători de 
hochei din întreaga țară — și-au 
exprimat Îndoiala lață de șansele de 
victorie ale echipei canadiene la cam
pionatul mondial de hochei de la 
Oslo „în urma avertismentului ne 
care l-a servit turneul cu succes al

scorul 
echipe

echipei ruse". Comentatorul sportiv 
al postului de televiziune din Canada 
a declarat că mulți specialiști obser- 
vînd jocul echipei sovietice de hodhei 
o consideră foarte puternică și pre
supun că echipa „Withbey Durtops" 
care pleacă să reprezinte Canada ia 
Oslo, trebuie întărită cu alți jucători 

Presa canadiană, comentatorii spor
tivi și spectatorii iși exprimă admira
ția față de jocul colectiv, marea ra
piditate și corectitudinea hocheiștilor 
sovietici. Foștii ministru de Afaceri 
Externe al Canadei, Pearson, a scris 
în ziarul „CITIZON" din Ottawa: 
„Comportarea jucătorilor sovietici pe 
terenul de gheață și în afara lui con
stituie fără îndoială o excelentă pro
pagandă rusă în cel mai bun sens al 
cuvintului. Ei au dat dovadă de un 
spirit sportiv excelent și au demon
strat un joc ireproșabil'.

Comparînd tactica și stilul de joc 
al echipelor sovietică și canadiană, 
numeroși antrenori se pronunță pen
tru adaptarea modilicăriior corespun
zătoare în stilul de joc al hocheiști
lor canadieni. ,.Se pare că a sosit 
timpul pentru schimbări — scrie re
dactorul sportiv al ziarului „NORTH- 
BAY NAGGF.T" — arfa rușilor de a 
pasa mingea, mobilitatea lor extra- ■ 
ordinară și iuțeala lor uluitoare, con
stituie un spectacol ^plăcut".

Selecționata de hochei a Moscovei 
a invtts Suedia (canyiioana mondială) 

cu 7-3!
După turneul întreprins în Cana

da, echipa selecționată de hochei pe 
gheață a orașului Moscova a plecat 
în. Suedia pentru a susține mai multe 
întîlniri amicale. Marți seara hochciș- 
tii sovietici au întilnit la Stockholm 
echipa Suediei, care deține titlul de 
campioană mondială. Hocheiștii so
vietici au repurtat o splendidă victo
rie cu scorul de 7—3 (2—1; 4—2; 
1-0).

Controversă în jurul naționalei 
de fotbal a Italiei

Conducătorii fotbalului englez au sud-americani: uruguaienii Ghiggia și 
cerut federației engleze să se inter- Schiaffino și argentineanul Monluori. 
vină la Federația internațională 
(F.I.F.A.) pentru a se schimba cali
ficarea jucătorilor în vederea campio
natului mondial în sensul ca un jucă
tor să nu poată reprezenta decît țara 
fn care s-a născut.

Această problemă a fost ridicată 
după meciul Italia—Irlanda de Nord 
In care italienii au folosit într-un 
meci pentru Cupa mondială 3 jucători

(Agerpres)

’ Mi-an—Glasgow Rangers
2—0 (1—0)

Cel de al doilea joc dintre Milan și 
Glasgow-Rangers s-a terminat cu re
zultatul de 2—0 (1—0) în favoarea echi
pei Milan care s-a calificat pentru turul 
următor.

a doua întâlnire ® Cîteva 
la Berlin
ni", s-au ridicat în R. D. Germană 
numeroși tineri, capabili să înlocuias
că în cele mai bune condițiuni pe 
„senatorii de drept" din echipa na
țională. Este cazul lui Heinz Schulz, 
Wolfgang Labahn (care a boxat ex
celent la Ploești), Harry 
Erich Posorski sau, Ulrich 
Unii dintre ei (poate chiar toți 1) vor 
figura în oele două selecționate care 
vor fi opuse mîine și sîmbătă echi
pelor noastre reprezentative.

Mulți ne-au pus întrebarea: la ce 
categorii „stau" cel mai bine boxerii 
germani ? Se pare că cele mai „tari" 
categorii sînt: UȘOARA (unde an
trenorul federal E. Sonnenberg va 
avea dificila misiune de a alege doi 
reprezentanți dintre Gutschmidt. 
Kaczorowski și Matthaus), COCOȘ 
(Wolfgang Behrendt și Robert Buch
ner), SEMIUȘOARA (Labahn, Lempio 
și Waga) și MUSCĂ (Mitleck, Ba-, 
biasch și Dzykus). Dar nu trebuie 
să trecem cu vederea nici celelalte 
categorii: In cadrul lor evoluează 
boxeri tineri, dornici de afirmare. Și 
din totdeauna tinerii au furnizat cele 
mai mari surprize I Deci: atenție 1 

M. G.

Lempio, 
Krause.

Aseară tîrziu, înainte de închiderea 
ediției, ne-au parvenit telefonic de la 
Berlin, cîteva noi amănunte. Astfel, 
intîlnirea dintre selecționatele A va a- 
vea loc la „ Werner Seelenbinder Halle“. 
Prima reprezentativă a R.D. Germane 
are următoarea alcătuire, în ordinea 
categoriilor: Kurt Milleck. Wolfgang 
Behrendt, Heim Schulz, Heim Waga, 
Hans Kaczoroarski. Erich Poser ski. 
Detlef Buchsenschuss (Rolf Caroli), 
Paul Nickel, Ulrich Krause si Werner 
Konerfh.

Echipa B, care va pleca azi spre 
București, are următoarea componență: 
Werner Purwin, Garter Heyse, Wolf
gang Labahn. Konrad Gutschmidt, 
E-wald SanisioasJd, E. Muller, Her. 
man Kraizsch, Dieter Suetooius, Ul
rich Manusch și Heine Preuss.

Temeai de șah de la Dallas
Marele maestru iugoslav Gligoric a 

trecut în fruntea turneului internațio
nal de șah de la Dallas, acumulînd 
5*/, puncte după 9 runde. In runda 
a 9-a el l-a învins pe danezul Lar
sen. Olaffson (Islanda) și Szabo 
(R.P. Ungară) au cîte 5 puncte fie
care

Față de dimensiunile unui turneu 
cum este in acest an finala campio
natului de șah al țării, șase runde 
reprezintă un interval prea scurt 
pentru a furniza materialul nece
sar unor concluzii. Totuși, se poate 
întrezări de pe acum forma partici- 
panților, nivelul de pregătire și — 
eventual — posibilitățile lor în lun
ga cursă care-i mai așteaptă.

Se pare că Victor Ciocîltea este 
decis să-și joace „șansa** în prima 
jumătate a turneului. Tactica sa nu-i 
lipsită de logică. Fără îndoială că 
după 14—15 runde toți concurenții 
vor manifesta semne de oboseală, 
remizele vor abunda și va fi mult 
mai greu de refăcut un handicap 
obținut într-o perioadă eind forțele 
au fost proaspete.

Șase partide i-au fost suficiente 
lui Ciocîltea să se impună ca un 
lider autoritar. Patru cîștiguri și 
două remize — dintre care una ob
ținută intr-o partidă în care a avut 
tot timpul superioritatea — i-au a- 
dus 5 puncte care reprezintă un 
procentaj de peste 83 la sută. Vic
toriile la Mititelu, Radovici, Ursea- 
nu se înscriu în rîndul celor mai 
bune realizări din cariera șahistă a 
lui Qocîltea.

In general, pentru a iju-și pune 
in joc prestigiul, cronicarii se ab
țin de la pronosticuri. Dac partid-:

panții nu riscă nimic indicind 
favoriții tor. Urmărind partidele pi 
melor șase runde Reicher ne-a d< 
clarat că el „vede" de pe acum ] 
viitorul campion în persoana 1 
Victor Ciocîltea.

Pe urmele liderului calcă și un a 
reprezentant al tinerei generaț 
studentul timișorean Atexand 
Giinsberger. Mai prudent și mai poi 
derat decît Ciocîltea, el a realiz 
totuși și o excelentă rw>.rtidă de ate 
la Crețulescu.

V. CH.

REZULTATE TEHNICE: runda a Vl-î 
MUtitelu-Bozdogbină 0—1, Urseanu-Cit 
cîit>ea 0—1, Soos-Nacht ’A—*A. Szabc 
Pavlov 1—0, CrețulescunStanciu O— 
Ghifțeseu-Gunsberger ’A—'A, Setmeani 
Costea 0—1, Alexandrescu-Pușcaș 
1—0, Drimer-Negrea *A—*A, Bălănel-Re 
cher 'A—'A- Partide întrerupte: Băii 
nel-Szabo ‘A—'A Reicher-Soos 1—0 (run 
da l-a), Rădulescu-Bozdoghină 1—( 
Seimeanu-Pușcașu ’A—’A» Mititelu-Tro 
ianescu *A—‘A, Urseanu-Pavlov >/t—1 
Drimeir-Gtinsberger ’/2—’A» Ghițescu 
Bălănel 1—0 (runda a IV-a), Stan 
ciu-Drtmer 0 — 1, Troianescu-Ale 
xandrescu ’/2—’/2 (runda a V-a)._ Clasa 
mentul după șase runde: Ciocîltea f

1,

Gtlnsberger 4'/,, Reicher_Pușcașu, Ale 
xanâreecu, Drimer 
(1), Rătîulescu (din 
Negrea, Pavlov 3 
nescu-Radovlci din 
întrerupt

Astăzi, 
plonatul 
a vir-a. 
vm-a.

4, Troianescu 3* 
5 partide), Sitianciu 
p. (Partida Troia 
runda a Vl-a s- 
doua oară).pentru a

începînd de la ora 9, cam 
continuă cu partidele runde 
Mîlne, la ora 16.30, runda

In numărul viitor: primele întrebări 
din cadrul concursului „ȘTII SPORT?"

K.

lată-ne cu două zile înainte de începerea concursului organizat 
de ziarul nostru, cu tema „ȘTII SPORT ?“. Nu este greu de anticipat 
ecoul pe care il va avea acest examen de cunoștințe sportive în no
durile tuturor iubitorilor sportului. Primele... simptome le-am și înregis
trat : zeci de telefoane și scrisori din Capitală și provincie, prin care 
ni se cer cit inai multe amănunte asupra concursului.

in fond, condițiile de participare la concurs sînt acum cunosi^K 
din cele publicate pînâ acum în ziarul nostru. Ținem să reamintmr 
amănuntele cele mai importante:

Primele întrebări apar în numărul nostru de sîmbătă 14 de
cembrie. Răspunsurile la prima etapă a concursului, etapă care se încheie 
la 14 ianuarie, vor fi trimise în bloc între 14—24 ianuarie, însoțite de toate 
cupoanele care vor apare odată cu întrebările. Deci, decupați din ziare 
aceste cupoane și păstrați-le cu grijă, pentru a le putea trimite odată cu răs
punsurile Dv„ care ne-ar bucura să fie cît mai exacte.

In felul acesta, lupta pentru un loc cît mai bun atît în clasamen
tul etapei cît și în cel general, va fi pasionantă, iar șansele la premiile 
oferite de ziarul nostru vor fi cu atît mai mari.

Premiile, le cunoașteți:
PREMIUL I : Un voiaj în R. Cehoslovacă prin O.N.T. Carpați.
2 PREMII II, cîte un aparat de radio.
3 PREMII III, cite o bicicletă.
20 DE MENȚIUNI constînd în abonamente la ziarul nostru.
Nu ne rămîne, pentru încheiere, decît să vă urăm succes, si să 

dorim ca la întrebarea noastră „Știi sport ?“, toți cititorii noștri să 
răspundă afirmativ (cu probe... concrete I).

Corespondență telefonică de la Paris

INTÎLNIREA
STIRNEȘTE

PARIS 11 (prin telefon de la co
respondentul nostru). Intîlnirea de 
rugbi Romînia-Franța este unanim a- 
preciată drept evenimentul cel mai 
însemnat al acestei săptămîni spor
tive. Privirile tuturor iubitorilor de 
sport din Franța vor fi îndreptate 
spre Bordeaux, unde simpatizată, dar 
nu mai puțin redutabila reprezenta 
tivâ de rugbi a Romîniei va primi re
plica „tricolorilor" noștri.

De aceea, pentru a fi siguri că nu 
vor „scăpa” un loc în tribune, pasio
nați! rugbiuiui (care locuiesc mai 
ales în sudul Franței), și-au cum
părat cu multe zile înainte biletul care 
Ie va da acces pe stadionul MUNI 
CIPAL din Bordeaux. Aproape toate 
cele 35.00(1 de bilete (capacitatea ma
ximă a acestui stadion) au și fost 
vîndute. Și desigur că alte multe mii 
de francezi vor rămîne în afara por
ților stadionului, consolîndu-se cu 
urmărirea meciului la aparatele de 
radio și televiziune.

Francezii apreciază așa cum se cu
vine echipa Romîniei. Ei au văzut-o 
„la lucru" și au simțit din plin forța 
de joc a acestei tinere formații în 
plină afirmare pe plan european și, 
chiar mondial, am spune noi. Iar 
intîlnirea de la Bruxelles, de marți 
seara. nu a avut darul a liniști 
cercurile apropiate ale echipei Fran
ței. Trimisul special al ziarului „L’Equi- 
pe“, ROBERT ROY. care a urmărit 
partida de la Bruxelles a scris a doua 
zi după joc : „Dacă avem în vedere 
condițiile atmosferice grele în care 
au jucat romînii (teren înghețat, frig 
de minus 4 grade) putem aprecia cu 
atît mai mult valoarea jocului pres
tat de echipa rotnină. Compartiinen-

DE RUGBI FRANȚA-R0MIN1Â*
UN INTERES EXCEPTIONAL

tul care 
facție a
Intr-adevăr linia de trei sferturi a 
romînilor, excelent servită de mijlo
cașul Stănescu, a atacat fără între
rupere punind la grea încercare corn-

a dat cea mai mare satis- 
fost, de data aceasta, atacul.

A ME DEE DOMENECH

binata internațională. Au impresionat 
mai ales verva lui Chiriac (mijlocaș 
la deschidere) și viteza și hotărireâ 
celor două aripi Dobre și Țibuleac.

Centrii ni s-au părut mai slabi, lip
siți de imaginație, deși au fost aju
tați în permanență de Penciu care s-a 
intercalat adeseori în atacul romuri
lor, aducînd un aport hotărîtor în 
înscrierea multor încercări. Mai slab 
ni s-a părut jocul inaitării și în spe
cial comportarea liniei a treia**.

In ceea ce privește echipa Franței 
ea este aceeași care a fost anunțată.

adică: VANNIER (fundaș) 
PUY și MAUDUY (aripi). jLTiry A/-r-> . »
(Aici se cuvine să facem o _____ „
în legătură cu reintrarea în echipa 
Franței a lui Boniface (St. Montois) 
care a avut un sezon strălucit). Mij
locaș la deschidere va juca CR. VIG
NES (Racing), care la București s-a 
făcut remarcat în centrul liniei de 
atac (fiind de altfel autorul singurei 
încercări), iar mijlocaș la grămadă 
excelentul jucător al lui Beziers, DA- 
Npș, care se pare că l-a înlocuit de
finitiv pe Dufau. înaintarea va fi ast
fel alcătuită: în linia a 3-a vor juca 
CARRERE (Toulon), BARTHE (Lour
des) și CRAUSTE (Racing Paris). 
(Ultimii doi au jucat împotriva Ro
mîniei și Ia București). In linia a 
2-a vor reintra CELAYA (Biaritz) si 
„veteranul** MIAS (Mazamet), care 
deși nu are decît 27 de ani nu a 
mai jucat în formația Franței din 
1954. Intre ei doi se va decide „căpi
tănia" echipei pentru că ambii au o 
mare rutină și sînt minunați condu
cători de joc. In privința liniei I, 
în componența: DOMENECH (Brivej 
VIGIER (Montferrand) și QUALIO 
(Mazamet) toți specialiștii sînt una
nimi în a o aprecia drept foarte re-’ 
dutabilă.

Forța ambelor formații care vor fi 
aruncate în luptă, ambianța în care 
se va desfășura partida, interesul ex
cepțional stîrnit de acest joc, toate 
ne fac să credem că acest al doilea 
meci Romînia-Franța al anului 1957 
se va încadra în rîndul marilor e- 
venimente sportive ale anului.

DU- 
----- y* (UlIUl/, A. BO- 
N1FACE și J. BOUQUET (centri). 
(Aici se cuvine să facem o remarcă

ROBERT BARRAN


