
Numeroase compeiiții

școlare tn Capitală...

...s-au desfășurat și în dumi
nica trecută. La bazinul Flo
reasca, de pildă, s-au întrecut 
pofiști din șase școli, într-un 
concurs care a însemnat un 
frumos succes în acțiunea de 
popularizare a acestei discipli
ne sportive. Vă amintim și re 
zultatele : șc. medie — șc. med. 
13 10—1, șc. med. 7-șc. med. 
3 5—3, șc. med. 5-șc. med. 28 
9—1. Finala: șc. med. l-șc. 
med. 7 4—3, șc. med. 3-șc. med 
17 6—I. Cel mai bun punctaj 

1-a realizat echipa școlii medii 
nr. 1, urmată de acelea ai* 
școlilor medii nr. 7, 3 și 17.

Echipele școlare care parti
cipă la competiția intitulată 
^Cupa comisiei centrale de vo
lei" și-au disputat, în conti
nuare, dreptul de a participa Ia 
finala competiției. Victorioase 
au fost 
Nr. 17, 
22. 4 și 
la fete

Duminică 15 decembrie, șco
larilor din București le sînt re
zervate concursuri de natație 
pentru stabilirea recordurilor 
școlare în bazin acoperit, (con 
cursul va avea loc la bazinul 
Floreasca) ca și întreceri d» 
șah și baschet. O duminică mai

echipele școlilor medii 
1, 7 și 4 la băieți, 20, 
școala pedagogică rusă

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNITE-VA»

tîrziu, în sala Floreasca II, ele
vii se vor întrece în cadrul unui 
concurs de atletism (50 tn., lun
gime și greutate) la care vor 
participa concurenți din clasele 
5—7 și 8—II. In sfîrșit, în ziua 
de 29 decembrie, reprezentan
ții la gimnastică ai școlilor 
bucureștene. posesori ai cate
goriilor I și 11 juniori se vor 
întilni tn cadrul unui concura 
care promite să dea la 
o serie de noi elemente 
tate.

cu „Cupa 
dintre a- 
rezervată 
participă 
categoria

—ți ta țar*

iveală 
talen

competiții dotate 
30 Decembrie". Una 
ceste competiții este 
fotbaliștilor și la ea 
13 echipe (trei din
C și zece din campionatul re
gional). Finala competiției va 
avea loc" în ziua de 22 decem
brie Ia Pitești. In aceeași lo

calitate se vor mai deslașura 
competiții de volei (cu partici
parea selecționatelor orașelor 
Pitești. C. Lung, Rm. Vilcea și 
raion Pitești) și tenis de masă 
(băieți și fete) la care s-au 
înscris concurenți din orașele 
C. Lung. Drăgășani, Slatina. 
Rm. Vilcea și Pitești.

Pitești, sportivii regiunii 
lua parte la o serie de

La 
vor

Electric.anul ton Ivan din sectorul 8 al fabricii de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej" este un bun sportiv. In cinstea zilei de 
30 Decembrie el muncește cu spor, inscriindu-și numele în ria
dul fruntașilor marii întreprinderi.

Foto l. Mi HM CA
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încă de la sosirea noastră 
în Timișoara activiștii comite
tului regional de organizare 
a U.C.F.S. s-au întrecut care 
mai de care să ne informeze că 
la combinatul metalurgic Re
șița a fost o conferință de a- 
legere a noilor organe sportive 
cum rar poți să întîinești. Zeci 
de muncitori și tehnicieni au 
luat cuvîntu! și au .analizat pro
fund activitatea sportivă din 
cadrul acestei mari întreprin
deri meta,lurgioe. Problemele 
ridicate în cadrul conferinței au 
fost amplu discutate de parti- 
Icipanți și în încheiere s-a vo- 
țat un proiect de hotărîri care, 
atunci cînd vor fi realizate, 
vor contribui, firește., la îmbu
nătățirea activității sportive.

Discuție cu lev. MIHAI 
PATRICIU, directorul ge
neral al Combinatului me
talurgic Reșița.

Organ al Uniunii de cultura fizică și sport din R. P. Romînâ
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In adunări însuflețite

Vă imaginați deci cît de mult 
am regretat că am sosit, cum 
se spune, după... plecarea tre
nului. Cu toate acestea nu am 
ezitat să ne deplasăm la Reșița, 
chiar și cu întîrziere. Ne-am 
spus că tot vom afla ceva, mai 
ales că prea multe zile nu tre
cuseră de la această conferin
ță fructuoasă.

Și bine am făcut. Veți vedea 
îndată de ce. Deși scurtă, to
tuși șederea noastră în Reșița 
ne-a dat ocazia de a sta de 
vorbă cu tov.Mihai Patriciu, 
directorul general al Combina
tului metalurgic. Fără să fie 
un prea mare cunoscător al 
problemelor sportive, tov. Mi
hai Patriciu era încă sub pu
ternica influență a conferinței 
la care asistase. Ne-a mărtu
risit acest lucru chiar din pri
mele cuvinte:

— Știam că printre munci
torii și tehnicienii combinatu
lui există foarte mulți care se 
interesează îndeaproape de ac
tivitatea sportivă dar n-aș fi 
crezut că problemele sportului 
preocupă atît de mulji oameni 
ai muncii din Reșița pe care 
i-am auzit discutînd cu comne- 
tenjă feluritele ei aspecte.

— Credeți că în viitor, prin 
reorganizarea mișcării sportive, 
activitatea în acest domeniu va

i:ia un avînt mai mare, aci la 
Reșița?

— Este de așteptai acest 
lucru. Cred însă că de pro
blema activității sportive de 
performanță ar trebui intere
sată mai mult conducerea com
binatului. Intrtnd mai aproape

(Continuare in pag. 2)

suoriivii colectivelor taresieue îsi leu 
tru âezvoliirea 

sportive de
rîrea Partidului și a Guvernului 
le-a deschis noi perspective spre 
practicarea sportului. Cei care 
au luat parte la discuții printre 
care și Constantin Matache. di
rectorul tehnic al întreprinderii, 
s-au ocupat printre altele de 
educația pe care trebuie s-o facă 
colectivul sportiv membrilor săi 
și au propus ca aceia care se 
abat de la disciplina sportivă 
să fie trași la răspundere în 
cadrul adunărilor generale. Alți 
vorbitori, printre care se numără 
și Gheorghe Bălașa, secretarul 
organizației U.T.M., au criticat 
cu tărie indiferența de care a 
dat dovadă asociația Progresul 
în sprijinirea activității sportive 
din cadrul acestei întreprinderi 
unde sînt foarte mulți tineri 
dornici să facă sport. O deo

sebită atenție au acordat în 
cuvîntul lor alți participanți la 
adunare problemei îngrijirii 
materialului și echipamentului 
sportiv cît și a bazelor sportive.

ingaUmeniul să lupte 
aciiiilălii

Educația (portivUor la centrul 
discuțiilor la „Imprimeria 

de timbre"

Pentru muncitorii și 
narii de la „Imprimeria 
bre" din Capitală, ziua 
noului consiliu al colectivului 
sportiv a constituit un prilej 
de mare bucurie. Gazeta de pe
rete redactată cu ocazia alege
rilor, oglindește din plin entu
ziasmul cu care așteptau acest 
eveniment. Avea» și de ce să 
aștepte această zi: voiau să-și 
spună cuvîntul despre felul cum 
va trebui dusă activitatea spor
tivă în întreprinderea lor.

Sala de festivități, frumos 
pavoazată, i-a primit pe cei 140 
de participanți la adunare, parcă 
mai luminoasă ca orieînd. In 
frunte cu directorul întreprinde
rii, Puiu Ștefan ei au ascultat 
cu multă atenție darea de seamă 
prezentată de tov. Vasile Maca. 
Din referat a reieșit că mun
citorilor și funcționarilor din ca
drul acestei întreprinderi Hotă-

funcțio 
de litri 
alegeri

Miine la Bordeaux

FOTB4I

(Continuare în pag. 6)

Echipa de rugbi a Romîniei intîlnește 
puternica reprezentativă a Franței

Un mare eveniment rugbistic 
mîme, la Bordeaux: meciul 
Franța—Rominia.

Bordeaux, este situat la în
tretăierea fluviului Garonne cu 
canalul Gironde. Cel mai mare 
port comercial din sud-vestul 
Franței, Bordeaux are o im
portanță majoră în economia 
țării și este mai ales cunoscut 
prin vinurile sale celebre care 
au dus faima Franței departe 
peste granițe. Dar orașul cu 
o veche istorie mai este cu
noscut și prin pasiunea sa 
pentru sport.

In lumea sportului, Bor- 
deaux-ul are o preferință: rug- ' 
biul (mai ales pentru că fot
balul a decăzut odată cu re
trogradarea în divizia B a e 
chiipei Girondins). „Fief" au
tentic al sportului cu balonul 
oval, acestui oraș i-a fost hă-

In ajutorul activistului sportiv

lin obiectiv important: SPARTACHIADA

răzit să găzduiască cea de a 
doua întîlnire Franța-Romî- 
nia a anului 1957.

Rugbiștii romîni, care marți 
au trecut cu succes la Bruxelles 
un examen în fața unei se
lecționate internaționale, au 
luat contact, fncepînd de joi, 
cu această veche citadelă a 
rugbiului francez. Jucătorii 
noștri sînt conștienți că sar
cina lor este din cele mai gre
le, că stau în fața unei parti
de de mare prestigiu, cane 
are menirea să confirme pro. 
greșul înregistrat de rugbiul 
romînesc în ultimii ani.

Ce vor opune francezii echi
pei noastre? Fără îndoială că 
ei vor miza în special pe ru
tina și excelenta pregătire teh
nică a liniei lor de trei sfer
turi, pe adresa și forța excep
țională a loviturilor de picior 
ale cedui mai bun fundaș fran
cez din ultimii ani — Michel 
Vannier, pe rutina și, în ge
neral, tehnica mai bună a ju
cătorilor. La toate acestea se

a Franței
vor adăuga avantajul terenului 
și încurajările publicului spec
tator.

In perspectivă deci un meci 
de cel mai mare interes, in 
care pentru echipa Romîniei 
rezultatul nu reprezintă totul! 
Mult mai importantă este rea
lizarea unui joc frumos care 

cu- 
ve-

Uzarea unui joc frumos 
să se bucure de aprecierea 
născătorilor și să justifice 
leitățile rugbiului nostru.

★
BORDEAUX, 

fon). Sosită joi 
tatea rugbiului 
gația rugbiștilor 
întîmpinată cu 
dură de un numeros public și 
de personalități de frunte al’c 
mișcării sportive franceze. Din 
păcate, aici plouă de două zile 
neîncetat și gazonul stadionului 
Municipal, pe care se va des
fășura partida noastră, 
foarte alunecos.

13 (prin tele- 
scara în ce- 

francez, dele- 
romîni a fost 

deosebită căi-

• C.C.A.- Borussia la 
Bologna ?

In cursul zilei de ieri feda. 
rația italiană de fotbal a pro
pus telefonic forului nostru 

specialitate orașul Boiotr- 
pentru disputarea celui da 
treilea meci dintre C.C.A.. 
Borussia Dorămind, în ca-

de 
na 
al 
șt
dnui Cupei Campionilor Eu
ropeni. Răspunsul forului nos
tru a fost afirmativ. Federa
ția Italiană va lua o hotărîre 
definitivă în cursul zilei <*e 
azi.

LUPTE
• Sportivi rom ini so

licitați peste hotare

• DIN PARTEA federației 
irlandeze s-a primit o Invita
ție prin care aceasta solicită 
ca un număr de luptători ro- 
mîni să ia parte la campiouaa- 
tele de lupt? libere ale Irlan
dei, întrecerile vor avea loc 
la 24 mai la Dublin în cadrul 
Festivalului „An Tostal”, care 
are ca scop promovarea spor
turilor, culturii și artei.

• FEDERAȚIA BULGARA a 
Intrat în corespondență cu 
forul nostru de specialrate, 
propunînd un meci (la lupte 
libere sau clasice) între forma
țiile reprezentative sau unele 
de colectiv, întîlnirea urmînil 
să se desfășoare la București 
sau Sofia în cursul lunii ia
nuarie sau. februarie 195«.

• ENERGIA ORAȘUL STAr* 
LIN- a fost invitată pentru, 
trei meciuri în R.P. UngariL- 
Programul turneului: 31 
cembrie cu Csepel Budapesta^. 
24 decembrie la Csegled șl 
27 decembrie la Kecskemet.
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2: 10 ani de
sport în R. P. Romînă I»

PAG. 3: În fiecare sîm- > 
ătă {caricaturi ri? .MAT-'1?

Discutarea principalelor pro
bleme actuale ale muncii spor
tive ne este, bineînțeles, prile 
juită și de faptul că în sute de 
colective sportive din întreaga 
țară au fost de-acum alese 
noile consilii. Dar, nu numai 
acelor membri care și-au tăcut 
astfel ..debutul" în conducerea 
treburilor sportive ci și celor 
care au o experiență bogată, 
le adresăm aceste rî’nduri prin 
care nu intenționăm, de tapt, 
decît să amintim sarcinile prin
cipale ale activiștilor sportivi 
șt să le venim în ajutor înfă- 
țișînd cîteva din metodele care 
s-au dovedit mai eficace. Pen 
tru astăzi, rubrica noastră poar
tă titlul: SPARTACHIADA. 
Deci, să rezumăm discuțiile la 
acest capitol.

Cea de a 111-a ediție a 
SPARTACHIADEI DE IARNA 
A TINERETULUI... bate la 
ușă ! La 15 decembrie se va da 
startul în primele întreceri. 
Iată, dar, că problema este cît 
se poate de actuală. Ce au de 
făcut colectivele sportive ? In 
primul rînd este necesar ca a- 
ceastă tradițională competiție 
de masă să atragă atenția tu 
turor activiștilor sportivi. Colec
tivele sportive nu trebuie să lase 
totul în seama comisiilor de 
organizare a SPARTACH1A- 
DEL Mobilizarea maselor de 
sportivi se face în colective și 
acolo, numai consiliile colecti
velor pot face ca oamenii să 
răspundă îndemnului de a par
ticipa în număr cît mai mare 
la întreceri. „Secretul" unei

bune 
alte 
tensă 
dăm 
rașul 
tecționate peste 2.000 de afișe, 
40 de fotomontaje, 20 de toto- 
gazete, vitrine etc. — este șuti 
cient pentru a ilustra că, în ge 
neral, această preocupare există 
în colectivele sportive. Ea, tre
buie să existe însă în toate co
lectivele sportive. Unei intense 
munci de propagandă și a- 
gitație trebuie să-i urmeze nu 
organizarea concursurilor (cum 
greșit s-a procedat anul trecut 
în multe colective sportive) ci o

mobilizări este, ca și în 
acțiuni, popularizarea in- 
a acestei competiții. Dacă 

un singur exemplu: O- 
Stalin, unde au fost con-

(Continuare în pag. 4^

(Continuare în pag. 8)

Doi excelenți fundași: Vannier (Franța) purtătorul balonului 
și Penciu (Rominia) — Nr. 14. La București, în luna mai, ei au 

adus cele mai multe puncte echipelor lor: Vannier 15 și Penciu 9. 
Mline la Bordeaux, cei doi vor fi din nou față în față. Va 
reuși Penciu să ciștige a doua manșă a acestui meci început la 

7 București?.

bătă (caricaturi de MAT
TY i

PAG. 4: Mai este utilă r 
organizarea campionatelor J 
internaționale de tenis de 4 
masă ale R.P.R.?

PAG. 5: întîlnirea in- '■ 
ternațională de box Romî- ’ 
nia B — R. D. Germa- • 
nă B

— O verificare pentru '* 
C.C.A., în compania Lo- • 
comotivei Buc. în cadrul ’ 
campionatului categ. A 
la fotbal

PAG. 6: 
republican

PAG. 7: 
construiesc

Campionatul 
de șah
Din țările care 
socialismul

PAG. 8:
le cu premii organizate de 
ziarul nostru: „Știi sport" 
și „Cine știe sport... răs
punde 1“

— R. D. Germană A 
— Romînia A 6—4 în 
întîlnirea de box de Ia 
Berlin.

— Concursuri-



Partide interesante in turneul find SPORTUL REȘITEAN
ai „Cupei Comisiei centrale de volei11

Întrecerea celor mai tineri jucători 
și jucătoare de volei, elevi ai școli
lor din București, Galați, Cluj, Cra
iova, Ploești, Tg. Mureș, Orașul Sta
lin și Timișoara, a început joi dimi
neața intr-un cadru festiv în sala 
Floreasca din Capitală.

Cele 18 meciuri care au avut loc 
în primele dbuă zile ale turneului fi
nal, au prilejuit dispute interesante, 
pline dc-dioamism. Jocurile au atins 
de multe ori un nivel ridicat. Dintre 
part'de se cuvine să scoatem în evi
dență pe cefe prestate de selecționa
tele Craiovei, caracterizate prin pre-, 
luări bune, forță în atac și o foar
te bere: apărare. La fel de bine pregă
tit; au părut și reprezentativele ora
șului București.

lată, tocmai acum evoluează repre
zentativa masculină din Galați care 
întîlnește pe „cei mai buni jucători 
de volei, elevi în școlile din Bucu
rești. De la bun început impresionea
ză pe cei prezienți elevul Valerian 
Palihovici, elev în clasa X-a de la 
■școala medie „Vasile Alecsandri", că
pitanul echipei din Galați. Dar, după 
cum ne-a informat prof. Gheorghe 

Tr. Dumitrache (București) a tras. V. Preda 
(nr. 2) și T. Sorneșan (nr. 3) de la Tg. Mureș au 
sărit imediat la blocaj (fază din spectaculoasa in- 
tilnire masculină București ■— Tg. Mures).

(Foto I. M1HAJCA)

Manolescu, conducătorul echipei, Pa
lihovici este și un strălucit elev: la 
unsprezece materii tte studiu are me
dia 10 și numai la una singură me
dia 9 \Elekes Bela, elev în clasa X-a 
la școala medie „Papiu Ilarian" din 
Tg. Mureș este de asemenea la fel de 
bun și la învățătură ca și pe tere
nul de sport. Dar am face o nedrep
tate dacă nu am alătura acestora și 
pe Ana Petrican, Doina Ștefanescu, 
Ghiocel Georgesca din Ploești, Vasile 
Urziceanu și Miron Ovidiu din Craio
va, Georgeta Ozun, Mihaela Manola- 
che, Dan Popescu din București etc , 
etc.-

Ca de obicei, nici de la această com
petiție n au lipsit'talentele autentice, 
talente pe care cronicarul le con
semnează cu bucurie. Unul dintre 
cei mai dotați jucători care au evo
luat joi și vineri în sala Floreasca a 
fost Ion Rogozan de la Tg. Mureș, 
care a prestat un joc deosebit de bun. 
Are suficiente calități care să ne facă 
să întrevedem în el un valoros ju
cător. Am mai remarcat pe Petre 
Sentenai (Ploești), Daniela lancu și 
Georgeta Ozun din București, Rodica 
Zoiias din Cluj.

REZULTATE TEHNICE

.MASCULIN, seria l-a: 
Ploești-Ig. Mureș 2—3, 
GaUți-Bucunești 0—3, Ig. 
Aureș-București 0—3, mo 
' Ști-Galați 3—0.

Seiia a U-a: Orașul 
Stairn-Timișoara 1 — 3, 
Craiova-Cluj 3—2, Timi- 
șoara-Ciuj 3—1, Orașul 
Stalin-Graiova 0—3.

FEMININ, seria l-a: 
CIuj-București 0—3, li- 
înișoara-Crarova 0 — 3, 
București-Craiova 3—0, 
Cluj-Timișoara 3—0, 1 i- 
'iiișoara-București 0—3, 
Craiova Cluj 3—1.

Seria a Il-a: Galati-Ora- 
șul Stalin 2—3, Ploeșt:- 
lg. Mureș 3—i. Oașul 
Stalin-Tg. Mureș- 3—0, 
Galați-Ploești 0—3.

Meciurile continuă azi, 
lncepînd de la ora 8 și 
ora 15 în sala Dinanm, 
iar finalele încep mîine 
la ora 8 în sala Floreas 
ca.

AZI Șl
(Urmare din pag. lj

în preocupările noastre ne vom pptea 
ocupa mai mult de acest lucru.

— Cu alte cuvinte credeți că aci 
la Reșița se poate înființa un club, 
de care — firește — conducerea com
binatului se va putea interesa mai 
mult ?

— Nu aț vrea să vă răspund di
rect la chestiunea cu înființarea unui 
club. Este un aspect pe care noi încă 
îl discutăm. Rămâne să vedem care 
este și părerea organizațiilor de masă 
și in special a comitetului de partid. 
Dar vă pot asigura că dacă problema 
sportului de performanță va trece 
in preocuparea noastră, vom răspunde 
cu cinste unei asemenea sarcini. Așa 
cum răspundem de realizarea tuturor 
indicilor planului de producție, vi 
asigur că nici în ceea ce privește 
sportul nu ne vom face de rușine. 
Dealtfel, cred că vechiul colectiv 
sportiv nici nu putea el singur să 
facă față sarcinilor ce le avea. Așa 
cum s-a spus la ședință, în vechea 
formă de organizare a mișcării spor
tive, toată lumea dădea sarcini, însă 
prea puțini contribuiau la realizarea 
lor. Munca nu era deloc unificată și 
din această cauză lucrurile mergeau 
de muiie ari la î’itimplare.

— Ați putea ’ să ne dați exemple 
ceva mal concrete în această direc
ție ?

— Firește] Să iau cazul echipei de 
fotbal... Nu trebuie să zi mb iii. Pro
blema fotbalului este la Reșița o pro
blemă importanta. Nu mă stiesc să 
afirm că o bună echipă de fotoni 
poate stimula mult producția. Satis
facția unei vidării a echipei Combi
natului are urțnări directe asupra 
muncii. Oameni sînt mai voioși, 
muncesc cu și mai mult drag.

Unul din telefoanele de pe masă 
zbîmiie insistent DisdBțif noastră se! 
întrerupe. Tov. Mihaî Patriciu este 
chemat de la București pentru im
portante chest iu ai de producție. Asis- 
tînd la această convorbire telefonică 
și privirea alunecîndu-mi prin feres
trele largi ale biroului, de unde am 
cuprins imensitatea de hale, coșuri, 
furnale, peste care plutește un fum 
gros, mi-am dat seama, odată în 
plus, de uriașa importanță a acestui 
mare Combioat metalurgic pentru 
industria țării noastre. Reporter spor
tiv fiind, te simți aproape jenat că 
răpești Impui conducătorului unui 
asemenea centru industrial Convor
birea s-a încheiat...

MÎINE
— Dacă vă deranjăm, putem...
— Nu, vă rog să rămîneți. Acum 

sînt convins că sportul nu mai tre
buie să fie tratat ca o problemă oare
care. Linde rămăsesem cu discuția ? 
Da, la echipa de fotbal. Vroiam să 
vă dau un exemplu de felul defectuos 
in care se muncea. Este vorba de 
educația fotbaliștilor și chiar a antre
norului. Rupți complet de masa de 
muncitori, lipsiți de dragostea față 
de întreprinderea pe care o repre
zintă pe terenul de sport, se ocupau 
de fapt numai de sport și se ocupau 
prost. Pentru ei colectivul sportiv nu 
însemna decît un grup de tovarăși 
care erau datori să rezolve problemele 
administrative. Ațît... Și colectivul 
sportiv, mă refer la vechiul colectiv, 
nu putea face 'nimic sau chiar dacă 
încerca să facă ceva nu urmărea ac
țiunea penă la capăt. Nu ne mai miră 
că stind aiît de prost cu problema 
educației echipa se găsește așa de 
prost clasată. Nu avem necazuri cu 
producția, în schimb echipa de fotbal 
ne produce atitea neplăceri...

— Există un aspect al activității 
spoîtive în care conducerea Combi
natului ar putea sa facă mult : acela 
al asigurării bazei materiale. Cum 
vedeți in viitor acest lucru ?

— Răspunsul va fi puțin auto-cri- 
tic Stadionul este încă neterminat 
și în viitor va trebui să facem mai 
mult. Posfbd'tăfi materiale avem, 

așa incit lucrurile se vor îmbunătăți 
serios. In prezent se lucrează la pro
iectul unei case de odihnă care va fi 
amenajată pe matul lacului de la 
Vălitig. In primăvară se va deschide 
aci un șantier, întreaga lucrare fiind 
finanțată din fondul întreprinderii 
Firește că aci va fi și o bază spor
tivă...

Din nou convorbirea -noastră a fost 
Întreruptă. Chestiuni, urgente, reclamă 
aprobarea sau sfatul directorului ge
neral. O senv de^n-gfteri și tehni
cieni sînt acum în preajma tov. Mi
hai Patriciu și toți discută aplecați 
asupra unor desene. Abia, peste o 
bună bucată de timp interlocutorul 
nostru termină și ni se adresează :

— Mă scuzați, dar nu am altă po
sibilitate. Să continuăm...

Am continuat, discutînd nu numai 
despre sport. Am aflat lucruri inte
resante privind viața culturală a a- 
cestui maTe centru muncitoresc, pri
vind chiar producția La sfîrșit i-am 
urat tov. Mihai Patriciu realizarea 
unor frumoase succese în producție și 
o echipă de fotbal în... categoria A 1

C. A.

In vitrinele

librăriilor
Lucrarea autorului sovietic 1. 1, 

Alihanov ..LUPTA LIBERA" apărută 
în traducere in Editura Tineretului — 
Redacția Cultură fizică și spori, poar
tă ca supratitlu al primei nagini 
.„In ajutorul instructorului voluntar". 

'Manualul are, deci, o destinație pre
cisă, iar alcătuirea sa este ce<a po
trivită cu... adresanta. Instructorii 
voluntari și antrenorii de lupte, con
ducătorii secțiilor de specialitate, ca
pătă un prețios ajutor, manualul lui 
Alihanov dindu-le toate indicațiile 
necesare bunei organizări a secției de 
lupte, fundamentării științifice a pro
cesului de insiruire-antrenament, w 
nificări juste ale activității sportiva 
lor din secție. O succintă enumerare 
a principalelor capitole ale cărții este 
edificatoare: după o scurtă introdu
cere, se tratează despre instruire și 
antrenament, despre oordinutnl lecției 
de lupte libere, despre organizarea, 
•ptanificarea și evidența activității 
secției pentru ca apoi să fie redate 
46 de lecțil-model; în încheiere un scurt 
capitol tratează de&nre baza materială 
a secției de lupte

După cum puteți observa, titulatura 
de „manual" pe care am acordai-o 
cărții lui Alihanov este meritată și, 
prin alcătuirea ei. lucrarea merită 
interesul și nerăbdarea cu care a 
fost așteptată

SPRE CULMI TOT MAI ÎNALTE
Au trecut doar zece ani... Și cît 

de anevoie ni se pare să fa
cem un bilanț, oricît de sumar 

ar fi ci; nu al tuturor înfăptuirilor 
mai de seamă, ci măcar al unei părți 
dintre ele. S-a adunat, zi de zi și an 
de an atita rod al muncii poporului, 
pe drumul pe care-1 călăuzește înțe
leaptă conducere a partidului, îneît 
socotirea acestui rod cere eforturi și 
migală.

Dar să încercăm s-o facem, doar 
în linii mari, în domeniul culturii fi
zice și al sportului, domeniu in care 
înfăptuirile nu au rămas de fel mai 
prejos ca în altele.

In urmă cu zece ani, în decembrie 
1947., cînd țara noastră a făcut sal
tul istoric, transformîndu-se din regat 
în republică populară, în mișcarea 
sportivă lupta intre nou și vechi era 
în toi. „Organizația Sportului Popular" 
(O.S.P.) înființată sub îndrumarea și 
cu sprijinul Partidului Comunist Ro- 
mîn. reușise în cei trei ani de exis
tență să anihileze aproape total in
fluența cercurilor reacționare in miș
carea sportivă, să determine, în par- 
t«. orientarea organizațiilor sportive 
spre masele largi. Totuși cele mai 
puternice cluburi erau finanțate încă 
și patronate de stăpînii marilor între
prinderi capitaliste (exemplu U.T.A. 
Arad si Carmen București). Bazele 
sportive erau puține la număr și ne
încăpătoare : numărul sportivilor era 
redus; performanțele neccrespunzătoa- 
re

' orcciind marea importanță a cul
turi' fizice și sportului în educarea 
patriotică, călirea sănătății și pregă
tirea tineretului în vederea unei 
mtin-i de înaltă productivitate si 
pentru apărarea patriei. Biroul Poli- 
ti' r! C.C. al P.M.P. a elaborat 
Iton'-îrra din 26 iunie 1949, cu pri
vire la stimularea și dezvoltarea con

tinuă a culturii fizice și a sportului.
Această hotărire marchează piatra 

de hotar în dezvoltarea mișcării spor
tive de tip nou in patria noastră. Păs- 
trînd cele mai valoroase tradiții ale 
sportului romîrtesc, însușindu-și în 
mod creator bogata experiență sovie
tică în acest domeniu, mișcarea de 
cultură fizică și sport din țara noa
stră a luat de atunci un avînt nemai
cunoscut. Dintr-o activitate restrin sa 
a unui grup dc fii de oameni înstăriți, 
ea a devenit o mișcare a maselor 
largi muncitoare de la orașe și de 
la sate. Partidul și guvernul, orga
nizațiile de masă, au sprijinit-o per
manent acordîndu-i importanța unei 
probleme de stat.

In atari condiții dorința de a 
face sport a celor ce muncesc a 
găsit înțelegere și sprijin. Pe a- 
ceasiă bază s-au clădit succesele ce 
au urmat.

Cîteva cifre vor avea darul să 
convingă mai bine decit cuvintele. Bi
lanțul realizărilor primului cincinal 
este următorul : 870.000 membri, din
tre care 265.000 femei, față de 400.000 
în 1950. Rezultă deci o creștere de 
117 la sută. Insigna complexului 
sportiv Gata pentru Muncă și Apărare 
(G.M-A-), introdus la începutul pri
mului cincinal, a fost cucerită de 
peste un milion de tineri și tinere. 
Manifestațiile importante de masă 
atrag an de an un număr crescind 
de participant Numai în anul 1956 
s-au întrecut 2.500.000 de tineri st ti
nere în concursurile cuprinse în Spar- 
tachiada tineretului (de vară și de 
iarnă). In 17 ani de activitate în 
regimul burghezo-moșieresc, fosta a- 
cademie de educație fizică a dat 644 
absolvenți In anii de democrație 
populară 838 studenli ati absolvit In- 
slitotol de Celt»*ră Fizică. i-r 21^2 
antrenori și 23.500 instructori ob

ștești au lost pregătiți, la toate dis
ciplinele sportive în cursuri speciale.

S-a organizat în țară o industrie 
a materialelor sportive care a aco
perit nevoite colectivelor. Baza mate
rială a mișcării sportive a crescut 
considerabil. In patria noastră avem 
astăzi: 174 piste de atletism, 91 ba
zine de înot (3 acoperite), 318 săli 
dc gimnastică, 424 terenuri de fotbal. 
172 cabane turistice și numeroase 
baze sportive simple.

Numărul sportivilor fruntași și ni
velul lor tehnic este impresionant. 
Toate recordurile țării stabilite înain
te de 1945" au fost de repetate ori 
îmbunătățite. Cu mîndrie poartă azi 
pe pieptul lor insigna de maeștri un 
număr de 555 sportivi, iar 30 au 
obținut cea mai înaltă distincție spor
tivă — maestru emerit.

Campionii olimpici și europeni Simian Isinapcuic-Duiiutru Aiexe,

Succesele obținute în întrecerile 
internaționale de reprezentanții ță
rii noastre sînt tot mai importante. 
Ei au cucerit numeroase titluri de 
campioni olimpici, mondiali și euro
peni. La Jocurile Olimpice de la 
Melbourne, sportivii R. P. R. au 
reușit să se situeze, socotindu-se nu
mărul de medalii (13 medalii olim
pice). pe locul 8 și după caicului 
punctelor primilor șase locuri, ei s-au 
clasat pe locul 11. Această victorie 
reprezintă o strălucită afirmare a mă
iestriei sportivilor din Republica 
Populară Romină.

In anul in curs s-au adăugat, în 
mod firesc, noi verigi în lanțul de 
victorii obținute de sportivii rotnîni. 
La loc de frunte trebuie situat suc
cesul de la cea de a 11 l-a ediție a 
Jocurilor internaționale sportive prie
tenești de la Moscova. La aceste în
treceri de valoare ridicată, reprezen
tanții R. P. Romine au cucerit 178 
medalii, o minunată ilustrare a înal
tului lor nivel tehnic.

Aproape că nu există sport în 
care succesele din anul 1957 să nu 
reprezinte un justificat titlu de mîn
drie.

La popice — Ion Mtcoroiu reuses^ 
să cucerească titlul de campion mon
dial ; La box — vicecarnpionul o- 
liinpic, Gheorghe Negrea, a cucerit 
titlul european la categoria semigrea, 
iar Vasile Mariuțan și Mircea Do- 
brescu s-au clasat pe locul II în ca
tegoriile grea și respectiv muscă. 
La șah, echipa feminină a R.P.R. 
se clasează pe locul II (la egalitate 
de puncte cu echipa sovietică) în 

turneul pentru campionatul mondial, 
iar Dr. Maria Pogorevici ciștigă tur
neul zonal de la Cracovia I a gim
nastică, echipa de fete a R.P.R. se 
clasează pe locul II în Cupa Europei, 
ca și la Jocurile de la Moscova.

La caiac-canoe. dublul Ismailciuc- 
Alexe cucerește titlul european la 
10.000 m și se clasează pe locul II 
in cursa de 1000 m., canoe, iar la ca
iac dublu Anastasescu-Teodorof se cla
sează pe tocul HI. La canotaj femi
nin, reprezentativele R.P.R. ocupă la 
Duisburg (R.F. Germană) locul II 

în Cupa Moara de Vînt. și cucerește 
medaliile de argint la 3 probe: la 
schif 8+1, la 4+1 rame și la dublu 
vîsle.

Deosebit de valoroase sînt perfor
manțele trăgătorilor romîni. In cupa 
țărilor latine, disputată la Torino, 
pe primul loc se clasează Iosif Sîrbu 
(armă liberă calibru redus) și Ște
fan Petrescu (pistol viteză). Aceiași 
excepționali trăgători ocupă locul 1 
în concursul internațional de la 
Varșovia, în timp ce la concursul de 
la Kiev Iosif Sîrbu .se clasează tot 
pe primul loc la proba de 3x49 fo
curi. In multe probe, recordurile 
R.P.R. la tir sînt superioare celor 
mondiale.

La atletism, lolanda Balaș a ob
ținut titlul de campioană balcanică, a 
cucerit medaliile de aur la Moscova 
și Paris (la concursul international al 
studenților) și la 13 octombrie sărind 
1,76 m. egalase la acea dată recor
dul mondial la săritura în înălțime 
femei. Atleta Maria Diți — cam
pioană balcanică și cîșligătoarea jocu
rilor universitare de la Paris, s-a 
situat printre primele aruncătoare la 

dip lume, dticînd recordul 
R..R. la 52,37 m.; Nicolae Rășcă-



Un rodnic schimb de experiență 

intre schiorii romini și cei sovietici
interviu cu tov. M. Bota, conducătorul delegației de 

și D. Frățilă,
schiori romini in U. R. S. S.

antrenorul echipei

• •

In timp
naturii care 
zăpada

ce la noi schiorii 
ar putea indica o 

s-a așternut in strat gros, 
tremndu-se virtes. Așa se face că, 
ci te va săntămini schiorii mai așteptau 
localitățile din nord, sportivii 
și se pregăteau chiar de concursuri 
concursuri au fost iifvitați și schiorii 
răspunzind invitației sportivilor 
lovsk.

;nre condițiile de pre- 
și concurs din cele trei săp- 
patrecute la Sverdlovsk, 
avut o zăpadă splendidă, 
început el destăinuirile, 
permis băieților să cîștige un

Este

Despre vizita in Uniunea Sovietică 
am stat de vorbă cu doi din mem
brii delegației: tov. Mihai Bota, con
ducătorul lotului și D. Frățilă, an
trenorul echipei de fond a Romîniei.

Cu D. Frățilă, fostul nostru mul
tiplu cem.pion național, am discutat 
mar m-i't d~: 
g ăti re 
tămuii

„Am 
și-a 
care a 
timp serios pentru pregătire, 
mare lucru să-ți începi pregătirile cu 
cîteva săptămini mai devreme, mai 
ales da-ă ai prilejul să le faci in 
compania schiorilor și antrenorilor 
sovietic:

Ce schiori sovietici se aflau 
Sverdlovsk ?

„Noi ne-am antrenat alături 
cei mai buni fondiști de la Zenith 
Sverdlovsk, T.S.K.M.O. Moscova, Di
nam:) Moscova, cum sint de pildă 
Vladimir Oleașev, Kuznețov, Buto- 

kov șa Antrenamentele noastre au 
fost conduse de Lev Nieolaevici 
Dmitriev, profesor la catedra de e- 
ducație fizică a Institutului de A- 
viație din Moscova, care va activa 
de altfel in acest sezon in țara 
noastră. Și-au mai dat însă contri
buția și alți antrenori, printre care 
Karpov, antrenorul fondiștilor de la 
T-S.K.M.O “

înainte de a-mi da eiteva date 
despre concurs, vă rog să-mi spuneți 
asupra căror elemente ați insistat 
în cursul antrenamentelor?

„Am urmărit in primul rînd per
fecționarea tehnicii, pregătirea de 
concurs, câutind să eliminăm unele 
defecțiuni tehnice observate la băieți. 
S-a insistat, de pildă, asupra co
rectării poziției corpului care, în 
special Ia urcuș, era defectuoasă 
(înaltă), eeea ce ducea la o greșită 
repartizare a greutății corpului (pe 
spate). S-a mai urmărit mărirea de
tentei în momentul împingerii (care 

re-

nescu (ciocan) și Aurel Raica (arun
carea greutății) s-au sitnat în toate 
concursurile printre primii aruncători 
europeni : alergătorul Ion Wiesen- 
mayer (47,7 la 400 m. plat) si 
Constantin Grecescu (14.13 pe 5600 in) 
completează lotul atleților cu per
formanțe meritorii în anul 1957.

La tnofociclism, echipa R.P.R. a 
cucerit medalia de argint (locui II) 
în greaua cursă internațională de la 
Spind'eruw Mlin (R. Cehosk>\acă) și 
s-a situat pe același meritoriu loc 
II în cursa internaționali de 
gularîtate de la Erfurt (R.D. Ger
mană). La volei — băieții, au reușit 
să ocupe locul I, în dificilul turneu 
universitar de la Paris.

La natație, Maria Bcth cîștigă la 
Jocurile internaționale de la Mosco
va cursa de 100 m spate, iar G. 
Btajec a coborît recordul republican 
pe 100 m liber la 58,1 (în bazin de 
25 m).

La rugbi, deși echipa Bucureștiului 
a fost învinsă de cea a Londrei cu 
11-3 și cea a Rotnîniei cu 18-15 de 
echipa Franței, felul cum au jucat 
reprezentanții R.P.R. îi arată ca pe 
unii dintre cei mai puternici adversa
ri ai Celor mai buni rugbiști din 
lume. La îl decembrie reprezentativa 
R.P.R. a surclasat cu scorul de 36-5 
o combinată anglo-franco-belgiană.

La handbal, băieții și fetele se 
clasează pe locul 11 la Jocurile de 
la Moscova. Anterior băieții au învins 
reprezentativa iugoslavă la Pancevo 
cu 13—9, iar la Belgrad reprezentati
va Bucureștiului întrece pe cea a Bel
gradului cu 26-11. Fetele au învins 
echipa ungară cu 5-4 la București iar 
băieții au reușit să depășească la 
Budapesta puternica echipă a R. P. 
Ungare cu scorul de 13-10. Un rezul
tat de mare prestigiu internațional îl 
reprezintă scorul de 15-18 reușit de 
reprezentativa R.P.R. în meciul cu 
R.F. Germană, campioană mondială. 
La călărie, în concursul interna
țional de la Leipzig, Gh. Teodorescu 
se clasează pe locul 1 la dresaj, ca 
șl Vasile Pinciu lg categ. mijlocie.

pindese cu 
ninsoare, în
iar schiorii 

in timp ce 
zăpadă, in 

începuseră i 
de verificare. La două din astfel de 
fondiști fruntași din Romînia care, 

sovietici, s-au deplasat la Sverd-

fiecare semn al 
a nins de mult,

atenție 
i nord 

au pornit la lucru, an
in țara noastră acum 
Uniunea Sovietică, în 

de mult antrenamentele

că schiorii 
in Uniunea 

asista Ia 
spectacole.

valorii 
citorva

din ceiConstantin tiriac he, unul 
mai buni fondiști din țara noastră.
nu era suficient de puternică), in- 
registrindu-se și aici un însemnat 
progres. Ca un element nou pentru 
schiorii romini: paralel cu corectarea 
și perfecționarea tehnicii s-a lucrat

primului deceniu al R.P. Ro- 
răspunzînd cu entuziasm ti-

masele largi de iubitori ai

La scrimă. Ia Leipzig. Olga Orban 
la floretă fete și Tiberiu Bartoș, la 
sabie ocupă primul loc; echipa R.P.R. 
întrece pe cea a Austriei (la Viena) 
cu 3-1. La lupte, la Opatija. echipa 
R.P.R. ocupă locul II și la Praga de
pășește redutabila reprezentativă ce
hoslovacă cu 6-2. Echipa Dinamo Bu
curești cîștigă greul turneu interna
țional de la Ankara.

La fotbal, echipa reprezentativă a 
R.P.R. trece la activul său un tneci 
nul obținut la Moscova în compania 
redutabilei echipe a l'niunii Sovietice 
și 2 victorii în dauna echipei Gre
ciei.

Atn trecut în revistă doar o parte 
dintre cele mai bune rezultate ale 
sportivilor noștri în anul 1957 și 
apare cu totul limpede că ei continuă 
cu succes calea afirmării pe plan 
mondial.

In aceste zile care premerg sărbătoririi - - - - - — -
mine, 
neresc chemării partidului și guver
nului, ' ‘
sportului contribuie cu toate puterile 
lor la traducerea în viață a prevede
rilor Hotărîrii din 2 iulie 1957 a 
partidului și guvernului, privind re
organizarea mișcării de cultură fizi
că și sport din țara noastră. Veștile 
care sosesc zilnic din întreaga țară 
exprimă în graiul lor laconic un fapt 
deosebit de important; masele de 
iubitori ai sportului de la orașe și de 
la sate discută pe larg despre pro
blemele mișcării sportive ca despre o 
importantă problemă a lor. Este în a- 
cest fapt o chezășie de mare preț, a- 
ceea că succesul reorganizării 
asigurat, că astfel se pun 
trainice dezvoltării ulterioare 
carii sportive. Aceasta va fi 
tinuare firească a eforturilor 
ceselor obținute în primul 
de viată a patriei noastre 
publica Populară Romînă.

îndrumați și sprijiniți 
și guvern, înconjurați de __ _____
întregului popor, sportivii patriei noas. 
stre vor urca mereu spre culmi tot 
mai înalte.

deceniu 
libere, Re-

de partid 
dragostea

Ț1CU S1M1ON

de 
ti
de 
de

„tare" și in direcția pregătirii pen
tru concurs, fapt care a evidențiat 
rezistența lor".

„Concursurile, unul organizat 
Dinamo, iar celălalt de ziarul de 
neret din localitate, „Muncitorul 
Ural", au avut mai mult caracter 
control, de verifieare. Primele locuri 
au fost ocupate bineînțeles de schio
rii sovietici, care in afara 
superioare aveau avantajul 
săptămini in plus pe zăpadă. Schio
rii romini au obținut însă timpuri 
bune, dacă ținem seama că a fost 
prima ieșire pe zăpadă. Remarc tim
purile înregistrate de C. Enache, 
19'16” ; I. Cimpoia, 19’45” ; M. Al- 
deșeu, 19'56”, la 5 km., și Aldescu 
59’14” ; Cimpoia, 59’52”, la 19 km. 
(in ștafetă)".

„Trebuie să știți iasă, a intervenit 
în discuție tov. M. Bota, 
romini au folosit vizita 
Sovietică și pentru a 
o serie de interesante 
pentru a face plăcute și instructive 
plimbări. La Sverdlovsk, de pildă, 
am vizionat operetele ..Salcimul Alb", 
„Cianita", baletul Laurenția și am 
ascultat un frumos concert de mu
zică ușoară, in care cele mai aplau
date bucăți au fost cele rominești. 
La Moscova, unde am stat cinci zile, 
am vizitat combinatul sportiv de la 
Lujniki și am asistat la intilnirea 
internațională de hochei pe gheață 
dintre echipele Uniunii Sovietice și 
Suediei.

Cu aceasta s-a și încheiat discu
ția și, după ce am mulțumit inter
locutorilor, ne-am manifestat spe
ranța că vom vedea „pe parcurs" 
roadele deplasării, adică in timpul 
Întrecerilor interne și internaționale 
la care vor lua parte cei mai buni 
fondiști romini

ale activității sportive chn Pitești
mese de tenis se face tot 

resimțită.

este 
temelii

_

Unele aspecte
Sălile de volei sint improprii din 

cauza dimensiunilor lor reduse.
Lipsa de 

mult

. ■

° ‘t
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Concursurile de șah sint stânjenite 
de zgomotul permanent provocat de 
corul și orchestra care fac repetiții 
într-o încăpere alăturată.

Jpup șt suflet
Pe gazonul verde, pe gazonul lin 
glezna ei fierbinte Uineca-n lumină 
și-i păreau genunchii lujeri albi de crin 
Și părea că șoldu-i amforă elină.
Ah1, încins de soare umărul rotund 
se-apleca spre mina ei strălucitoare 

și vedeam cum sinii ei uimiți și-ascund
frageda culoare, tînăra-ncorda're.
La mijloc subțire ca o viespe, dar 
cu un trup ce-arată marea sănătate, 
Trup curat și neted ca un scump cleștar 
inima intr-insul fericită bate.
Vtnturi de tristețe nu l-au blntuit, 
căci umplut e trupul ei de voioșie, 
lunecind prin vreme ca-ntr.un dans vrăjtt, 

lunecind prin spațiu ca-ntr-o poezie.
E atleta parcă semnul țării noi 
unde trup și suflet se armonizează, — 
semnul vremii-n care oamenii-s eroi 

și cretnd cutează, cutezind — creează, 
Steagul sjint al țării îl purta pe piept 
stema rotunjită ca un fruct de aur: 
Fata să-și deschidă brațul alb aștept 

și să salte discul ca pe-un zbor de graur.
Discul zboară-n aer fîșiind ușor, 
strălucește, arde, scapără, se-ncinge, 
Cade-apoi în iarbă ca un meteor.
Ăruncindu-l, fata ride și învinge. 
Se va naște-un Pindar să ti clnte-n vere 
trupul și mișcarea și-ndrăzneața mină?
A rămas în mine gestul ei neșters, 
ca într-o oglindă, ca într-o fintînă. 
Libertatea naște-n anii înțelepți 
Suflet nou în trupuri noi, desăvirșite. 
S-au schimbat în mi nd re trupuri de atleți 
trupurile surde, roase și sfrijite. 
Armonia leagă sufletul de trup, 
miini’e sfioase scapără-ndrâznețe.
De cînd foamea nu mai are colți de lup, — 
Omul — trup și suflet — intră-n frumusețe.

AL. ANDRIȚOIU 
laureat al Premiului de Stat

UN INTERESANT BARAJ LA LUPTE
Patrn formații de lupte se întîlnesc 

azi după amiază, pentru ca din con
fruntarea lor să fie desemnate cele 
doua, care vor participa la campio
natul republican ediția 1958. întrece
rea pune o problemă interesantă și 
anume în ce măsură formațiile care 
activează în campionatul de calificare 
— deci ți cele două finaliste, Ener- 

-Mao Tze dun“ și Voința Lugoj

A

ca SE
I Paatț -5- eă<2^ 
I MASĂ 7

— și-au ridicat nivelul lor, -vind 
.pretenția să participe la anul alături 
de cele mai bune echipe ale țării..

Firește, pentru meciurile decisive 
care se vor disputa azi în sala f io 
reasca II fiecare echipă și-a luat 
măsurile necesare pentru a se pre
zenta cît mai bine. Rezultatul este la 
fel de important pentru toate.

sp ('Oft.-re î'vMOCfi
e descm!

De Soarte multă vreme n-a mal fost 
prganlzat nlclun concurs raotociclLst.

Desen de MAȚTYj J



în campionatul de baschet Pentru mai intensa activitate sportivă în
Observații după o ședință instructivă

ca
să

la capătul unei 
se treacă în re

PROGRAMUL ETAPEI
• IN ETAPA de dumi

nică a campionatelor re
publicane masculin și fe
minin de baschet sînt 
programate o serie de in
teresante partide, dintre 
care evidențiem în special 
meciurile masculine C.C.A.- 
Locomotiva P.T.T. și Di
namo Tg. Mureș — Di
namo București. Faptul 
că aceste formații ocupă 
primele patru locuri în 
clasament explică marele 
interes cu care sînt aștep
tate jocurile.

• In ultima sa ședință 
Biroul comisiei centrale 
de baschet a luat urmă 
toareie măsuri:

— ridicarea dreptului de 
a coi duce echipa Știința 
Cluj antrenorului 
lemtr Sarossy, pînă 
sfîrșiuil turului campiona
tului pentru că, cu toate 
avertismentele primite, a 
continuat să aibă atitu
dine nesportivă, protes 
tind continuu la deciziile 
arbitrilor. In caz că a- 
ceastă sancțiune nu va 
fi eficace se va propune 
retrogradarea din cate
goria de antrenor.

— se suspendă pe 
29 decembrie) de Ia 
rilor de categoria A 
eseu și F. Barabas, 
Mureș. pentru a ’ 
k< care a lăsat 
pra obiectivitătii 
OradeaCQA.

— se suspendă

E 
la

In ciuda apărătorilor petetiști, Xedeff a pătruns 
și va arunca 

Fază din 
disputat in

trei etape (18-22 
conducerea joeu 
arbitrii I. Mihă- 
ambu din Ig 

irbitraj necorespunză- 
existe dubiu asu 
la jocul Dinamo

de 
ar-

1

să 
lor

trei etape (18-22pe . .
Z decembrie) arbitrul St Nagy (O- 
radea) pentru neprezentări repetate.

— se suspendă pe o etapă (29 de 
cembriM arbitrul I. Știrbu (Cluj)

coș.
meciul C.C.A. — Locomotiva P.l .1 

primăvară.
pentru neprezentare la un joc.

— se dă avertisment colegiului 
arbitri Timișoara pentru înlocuirea 
bitrului Mihai Bahner în ziua de
decembrie Ia jocul Progresul Oradea 
Locomotiva București, fără anunțarea 
în prealabil a colegiului central de 
arbitri.

• Intîlnirea feminină Progresul 
M.I.C. București — Energia Bucu 
rești a fost amînată din cauza de 
plasării echipei Progresul în R.P. 
Polonă.

Se obișnuiește 
etape de muncă 
vistă pe de o parte realizările, iar 
pe de altă parte, depistlndu-se lip
surile, să se pornească în etapa ur
mătoare cu mai multe garanții că se 
va înregistra un salt calitativ. A- 
cesta a fost de fapt și rostul șe
dinței pe care secțiunea de învăță
mînt a Sfatului popular al Capitalei 
a organizat-o recent în sala de fes
tivități a școli medii nr. 22. cu pro
fesorii de educație fizică din Bucu
rești.

• IN CENTRUL atenției generale 
s-a situat organizarea liceului cu 
program special de educație fizică 
și a școlii sportive de elevi. In ce 
privește prima problemă, situația de 
provizorat (ne referim la local) mai 
dăinuie. Aspectul determină reale 
greutăți atît în completarea numărului 
de elevi pe clase, cît .și în desfășu
rarea normală a procesului de edu
cație fizică (sala de sport a școlii 
medii nr. 17 folosită în prezent fiind 
cu totul necorespunzătoare profilu
lui „liceului sportiv"). In privința 
școlii sportive de elevi s-a consta
tat că nu toți profesorii au îndrumat 
elementele talentate în sport către 
această școală, după cum unii pro
fesori ai școlii mai dau prioritate 
intereselor personale neglijîrid pe 
cele profesionale. In principal, este 
vorba de linsa nemotivată de la șe
dințele consiliilor pedagogice. (Chiar 
de la această ședință au lipsi, peste 
80 de cadre !). Am vrea să știm care 
este poziția secțiunii de învățămînt 
în această problemă?...

• RIDICAREA continuă a nivelu
lui profesional al cadrelor de edu
cație fizică a format obiectul unei 
atente analize. La acest capitol, sec
țiunea 
toată 
ganizarea colectivelor de conducere 
ale cercurilor pedagogice raionale, 
inițiind cursul de îndrumare și perfec
ționare a cadrelor didactice și reco- 
mandînd profesorilor de educație fi
zică consultarea unor materiale de. 
specialitate. Din păcate, nu toți pro

fesorii au înțeles să dea curs aces
tor utile recomandați!, astfel că pro
blema rămîne deschisă în continuare.

• CALIFICATIVUL „insuficient" 
acordat activității de educație fizică 
din școli a fost determinat de unele 
cauze obiective (amînarea deschide
rii cursurilor), dar și de inactivitatea 
unor colective sportive școlare sau

de dezinteresul 
cadre didactice 
școli. Realmente, 
tism (organizat 
popular"), unul 
două concursuri 
în curs de desfășurare, reprezintă 
destul de puțin, dacă ținem seama 
de condițiile pe care le au elevii și 
profesorii din Capitală (bazine aco
perite, săli de gimnastică etc.). 
Unele măsuri enunțate în ședință 
printre care, crearea unui colectiv 
însărcinat cu organizarea de compe-

manifestat de unele 
sau 
un 
de 

de 
de

conduceri de 
concurs de atle- 
ziarul „Sportul 

handbal și alte 
natație și volei

legătura
și

permanentă
I.C.F., întocmirea

tiții sportive, 
cu U.C.F.S.
unui calendar sportiv competițional 
sîntem convinși -- —
să aducă un reviriment.

• SUBLINIINDU-SE utilitatea 
unor astfel de ședințe, care contri
buie nu numai la o simțitoare îm
bunătățire a muncii dar și la 
scoaterea în relief a rolului profeso
rilor de educație fizică, s-a stăruit 
în primul rînd asupra seriozității ce 
trebuie 
nizare 
re. In 
vității

că vor fi capabile

acordață acțiunii de reorga- 
a colectivelor sportive școla- 
legătură cu desfășurarea acti- 
extrașcolare, Direcția Educa

ției Fizice a recomandat organizarea 
cît mai multor competiții pe plan 
local, în primul rînd din necesitatea 
de a cultiva tineretului studios do
rința de a folosi timpul liber într-un 
mod cît mai organizat. Profesorii 
de educație fizică au datoria să facă 
eforturi pentru calificarea ca antre
nori în acele ramuri de sport în care 
s-au specializat, precum și de a 
urma cursuri de arbitri. Ei trebuie 
să muncească cu mai multă pasiune 
pentru a da mișcării de cultură fi
zică din școli un conținut metodico- 
științific cît mai înalt.

T1BERIU STAMA

MAI ESTE
TENIS

de masă de la noi 
cuvine frumoasele

analize. La acest capitol, sec- 
de învățămînt a acționat cu 

promptitudinea, tractai la reor-

R. P. R.?
iubitorii tenisului 

prețuiesc cum se 
performanțe obținute de reprezentanții 
Republicii Populare Rornîne în com
petițiile internaționale de peste ho
tare ca și popularizarea făcută prin 
acestea țării noastre în diferitele 
turnee întreprinse în străinătate. Dar, 
totodată, pasionații acestei discipline 
sportive ca și tehnicienii romîni au 
cerul ca pe lîngă aceste deplasări — 
de altfel foarte indicate — să se or
ganizeze și în țară concursuri inter
naționale și întilniri bilaterale. Acea
sta pentru ca. pe lîngă asigurarea 
factorului propagandistic, se dă po
sibilitate unui număr mai mare de 
jucători și jucătoare romîni să-și în
cerce forțele cu sportivi străini efec- 
tnînd un folositor schimb de experi
ență. Și, în acest scop, au fost orga
nizate ultimele campionate internațio
nale de tenis de masă ale țării si alte 
întilniri bilaterale sau triunghiulare.

Pentru începutul anului viitor, mai 
precis între 17—20 ianuarie s-a sta
bilit să aibă loc la București un cam
pionat internațional, la care au fost 
Invitate mai multe țări și chiar no
minal jucătoare și jucători cu renume 
ea Lidia Mosoczi, Eva Koczian. Ilona

Farkaș-Lantos, Berczik. 
(R.P.U.), Ann Haydon, 
Bergman (Anglia), El 
Schwartzova. Andreadis.

de masă jucătoare și j că- 
Ungaria, Cehoslovacia și An- 
afara reprezentanților Romî- 

fără participarea acestor spor- 
concurs internațional nu s-ar

Kerekes, Gizi 
Sido. Gyetvai 
Diana Rowe, 
liot (Scoția). 
Stipek (R. Cehoslovacă), Voprinc, Ha 
rangozo (R.P.F. Iugoslavia). Freun- 
dorter (R.F.G.). Fără îndoială, există 
motive ca acest concurs să fie aștep
tat cu multă nerăbdare de amatorii renților romîni înaintea „europenelor" 
de tenis de masă din R.P.R.

Iată însă că răspunsurile 
foruri de specialitate străine invitate 
să-și desemneze reprezentanții nu sînt 
deloc îmbucurătoare FEDERAȚIILE 
DE TENIS DE MASĂ DIN UNGA
RIA CEHOSLOVACIA ANGLIA si 
R.F.G. AU COMUNICAT CĂ DIN 
DIFERITE MOTIVE NU POT RĂS
PUNDE INVITAȚIILOR. Singură, fe
derația scoțiană a răspuns că va veni 
Hellen Elliot, iar forul de resort din 
Iugoslavia nu a răspuns încă.

IN ACEASTA SITUAȚIE SE PUNF 
IN MOD JUSTIFICAT ÎNTREBAREA 
DACA MAI ESTE UTILĂ ORGANI
ZAREA COMPETIȚIEI INTERNATIO
NALE DE TENIS DE MASA PRO
IECTATĂ PENTRU ZILELE 
18. 19 și 20 IANUARIE?

Este cunoscut’ faptul că în 
la ora actuală, c-ont1'—’’

tenisului 
tori din 
glia. în 
niei. Or, 
tivi, un 
bucura de atenția cuvenită din partea 
publicului și nici nu ar constitui un 
nimerit prilej de verificare a concu-

cîforva

DE 17.

Eurona, 
ierarhia

Un obiectiv important SPARTACHIADț
(Urmare din pag. I)

de la Budapesta. Credem că este ca
zul să fie anulată organizarea acestei 
competiții care în situația arătată nu 
ar însemna decît o cheltuială inutilă, 
o risipă de bani. Propunerea noastră 
ar fi să se încerce perfectarea unor 
întilniri bilaterale. De pildă un meci 
(feminin și masculin) R.P.R.—R.P.U.. 
o întîlnire masculină cu formația 
cehoslovacă și o alta cu „naționala" 
feminină a Angliei. Pînă la campio
natele europene mai sînt 10 săptămîni 
și nu este posibil ca pînă atunci frun
tașii tenisului de masă romînesc să 
nu mai aibă nici o confruntare inter
națională cu sportivi de mare valoa
re pentru că numai în acest fel se 
poate face o verificare reală a posi
bilităților lor. De aceea, trebuiesc de
puse toate eforturile pentru ca cel 
mai tîrziu pînă Ia 15 februarie, pri
mii noștri jucători și jucătoare care 
ne vor reprezenta la Budapesta, să 
se întilnească la noi cu unele din cete 
mai bune „palete" europene.

CONSTANTIN COMARN1SCH1

ACTUALITĂȚI DIN NATAȚIE
• O mare competiție rezervată elevilor clujeni „Cupa 
Uj Sport“ • Azi (ora 19) și mîine (ora IO) concurs 
la bazinul Floreasca • 4 in otători romîni au plecat 

Budapesta
șui Cluj sînt angrenați într-o uriașă 
acțiune de mase. Aceasta datorită 
inițiativei ziarului UJ SPORT, care 
— ca și anul trecut — organizează 
în cinstea zilei de 30 Decembrie o 
mare competiție interșcolară de na
tație, dotată cu „CUPA UJ 
După cum ne informează 
dentul nostru Em. Bocoș, 
înregistrat pînă în prezent 
tiția se desfășoară pînă la sfirșitul 
lunii) dă dreptul organizatorilor să 
spere într-o depășire a cifrei de par- 
ticipanți. Reamintim că anul trecut 
„Cupa Uj Sport" a adunat la startul 
probelor 2031 elevi.

• IN ULTIMUL MOMENT s-a pri
mit știrea că înotătorii din Leipzig 
nu mai fac deplasarea la București. 
Cu toate acestea, dată fiind forma de 
concurs a sportivilor bucureșteni, co
misia orășenească a hotărît ca îno
tătorii bucureșteni să participe astăzi 
și mîine, la bazinul Floreasca la un 
concurs cu caracter intern.

• IERI DIMINEAȚA au părăsit 
țara pe calea aerului cu destinația 
Budapesta înotătorii Adrian Oanță, 
Dumitru Camirischi, Gabriela Mange- 
zius și Henriette Țincoca pentru a 
participa, azi și mîine, la un concurs 
internațional.

ieri la
• IN SFIRȘIT, jocul de polo pe 

apă a pătruns în școlile Capitalei. Ca 
și astă-vară, cînd s-au organizat cen
tre de inițiere a înotului în rîndul 
elevilor colaborarea dintre U.C.F.S. și 
Ministerul Invățămîntului și Culturii 
se dovedește fructuoasă. Iată că de 
cîtăva vreme, la bazinul acoperit Fio- 
reasca a luat ființă un centru școlar 
de polo pe apă. începutul se arată 
promițător; în scurt timp au și fost 
înscriși aproape 60 de elevi aparți- 
nînd liceelor Nr. 1 Nicolae Bălcescu, 
Nr. 17 Matei Basarab, Nr. 18 Mihail 
Eminescu, Nr. 7 Ion Luca Caragiale 
etc.

Pentru ca munca de instruire-an- 
trenament să se desfășoare în bune 
condițiuni au fost formate grupe de 
pregătire, fiecare grupă fiind alcătuită 
din 15—16 elevi. In momentul de 
față de cele patru grupe se ocupă 
următorii antrenori : T. Angelesctt, 
Fr. Crișan, A. Ganga, G. Dumitru, E. 
Beniamin și N. Nicolaescu. Duminica 
trecută, opt echipe aparținînd liceelor 
din Capitală au și participat la un 
pasionant turneu fulger. Victoria a 
revenit echipei liceului Nr. 1 Nicolae 
Bălcescu care a întrecut în finală 
formația liceului Nr. 17 Matei Basa
rab.

• IN ACESTE zile elevii

SPORT". 
corespon- 

succesul 
(compe-

din ora-

Aspect din timpul întrecerilor dotate cu „Clipa Uj Sport"

serioasă 
lizare a 
namente. Da, antrenamente și nu con
cursuri. Experiența anilor trecuți ne-a 
arătat că graba de a organiza con 
cursuri a dus la amprenta formală 
care a caracterizat multe din aceste 
Întreceri. Acum putem evita acest lu
cru. Deci, antrenamente pe ramuri 
de sport la care să participe numeroși 
tineri, antrenamente la care să fie an 
grenate toate cadrele tehnice ale colec
tivelor sportive. Firește, vor urma 
concursurile propriu zise care însă nu 
mai trebuie organizate la cit mai 
multe discipline (așa cum s-a întîm 
plat adesea) ci pe ramuri de sport, re 
comandabil cite un concurs pe săptă- 
mînâ.

Iată și cîteva din primele realizări 
ale colectivelor dintr-un raion în care 
pregătirile penlru SPARTACHJADA au 
încenut din vreme: în raionul CIM- 
PEN1 au fost confecționate pînă acum 
peste 180 de săniuțe și alte materiale 
sportive; în comune ca Albac, Chil

muncă de înscriere, de mobi- 
tineretului la primele... antre-

ieni, Avram lancu această campanie 
continuă cu succes; în șase colective 
cu activitate mai bogată (Sohodol, 
Avram lancu, Albac, Bistra, Secătura, 
Arada) au fost trimise numeroase ma
teriale și echipamente sportive, peste 
1.230 de tineri și tinere s-au și înscris 
pentru a participa la întreceri.

Este clar că aceste succese sînt re 
zultatul muncii colectivelor sportive 
Să le urmăm exemplul 1

Dar, revenind la sarcinile colecti
velor sportive, trebuie să amintim că 
SPARTACHIADA DE IARNA A TI
NERETULUI constituie în acest an 
un ajutor deosebit de prețios în munca 
lor. O bună organizare a primei etape 
a SPARTACHIADEI va duce la mo 
bilizarea într-o primă mare competiție 
a noilor membri UCFS, va contribui la 
înființarea a numeroase secții pe ra 
mură de sport, va duce în mod nemij
locit la întărirea bazei materiale (ame
najarea de săli, pîrtii, patinoare, îm 
bogățirea inventarului sportiv etc.), la 
creșterea numărului de purtători ai in
signei GMA.

Cind va începe construirea stadionului din Timișoara?
ocazionali ai Timișoarei, 
întotdeauna frumosul o- 

malurile Begăi cu o în- 
Ne întrebam de fiecare

Vizitatori 
am părăsit 
raș de pe 
tristare. 
dată cînd acceleratul gonea vijelios 
prin suburbiile acestui oraș sau cind 
avionul, aplecindu-se pe o aripă, îți 
oferea o ultimă și minunată imagine 
a marelui centru din vestul țării : 
Cum este posibil ca un asemenea 
oraș să nu aibă un stadion modern, 
dotat cu instalații corespunzătoare 
și cu tribune încăpătoare ?

întrebarea era cu atît mai fireas
că cu cît sportul timișorean și-a 
cucerit de mult un loc de frunte în 
țara noastră, cu cît numeroasele e- 
chipe reprezentative ale patriei au 
numărat in rinduriâe lor sportivi 
care au urcat culmile măiestriei, a- 
colo, la Timișoara. Și astăzi, eu toa
tă lipsa ey^demtă de baae (poate

nu v-ar veni să 
exemplu, pentru 
de fotbal de toate categoriile exis
tă în Timișoara doar 6 terenuri !) în 
acest oraș pulsează o vie activitate 
sportivă.

De câte ori încercam să dăm de 
rostul acestei situații anormale pri
meam răspunsuri prompte : „Aveți 
răbdare ! Se studiază un proiect și 
în curînd Timișoara va avea un sta
dion foarte frumos". Firește că noi, 
vizitatori ocazionali, am avut răbda
re. Dar sportivii, și mai ales spec
tatorii timișoreni, care la un meci 
de fotbal mai important vin cu 
scaune de acasă, și-au pierd ut-o de 
mult...

Recent 
de vorbă 
activității 
rie de tovarăși ou muncă de râș-

credeți dar, spre 
cele 57 de echipe

am avut ocazia să stăm 
nu numai cu conducătorii 
sportive, dar și cu o se-

in Sfatul Popular Regional.p muiere
Am aflat cu acest prilej cauza pen
tru care construirea unui stadion la 
Timișoara se întirzie atît. PosiiMi- 
tăți materiale ar exista, însă nu s-e 
hotărît — și nici nu sînt speranțe 
să se hotărască așa de repede — 
locul unde va fi construit stadionul. 
Sînt multe păreri în această pri
vință și fiecare ține cu „dinții" de 
opinia lui .Unii îl vor in centru, 
lingă actualul teren Știința, alții 
sint convinși că cel mai bun loc 
este undeva, nu departe de centru, 
pe calea Gherocului. Peste toate 
acestea, Direcția Urbanisticei ane 
părerea ei... Se discută, se discută 
la nesfîrșit și construirea stadionu
lui se amină, se amână mereu 1 Oît 
insă ?

I. V1DESCU



ită seară ora 19 Intîlnirea internațională de box 
ala Floieasca ROMINIA B R. 0. GERMANA B
Oaspeții n-au reprezentant la categoria muscă • 
„grea": V. Mariuțan sau “ -I Ferenczi? • Gutschmidt 

internațional

Cine va fi titularul nostru
și Preuss — doi boxeri cu

o m
la „mondialele”

numai cu

participa
de gimnastică pentru juniori 

echipa feminină?

Lri dimineață, printre tinerii spor- 
I care se antrenau în sala Dinamo 
Iu făcut apariția zece băieți voi- 
I, în treninguri albastre, avînd în- 
Ise pe piept trei inițiale: „D.D.R.". 
I fost greu să recunoaștem în 
fponenții acestui grup pe pugiliștii 
I reprezentativa secundă a R. D. 
[mane. Și cum putea fi altfel, cînd 
Lnijlocul lor am aflat cîteva figuri 
[ cunoscute în boxul internațional: 
ndul Konrad Gutschmidt, fost de 
I multe ori campion al R. D. 
[mane, masivul Heinz Preuss, titil

ani de-a rîndul în prima repre- 
tativă a țării sale, ca și jovialul 
Lenor Kurt Rosentritt, care a stat 
[„colțul" pugiliștilor din răsăritul 
[maniei la campionatele europene 
la Praga. De altfel, Kurt Rosen- 

[ după ce ne-a vorbit despre 
[uria pe care a avut-o, întîlnindu-se 
Berlin cu boxerii din reprezenta- 

[ primă a Romîniei, care au sosit 
lo în ajunul plecării sale la Bucu

ri, ni s a pus cu multă amabili- 
la dispoziție, furnizîndu-ne toate 

lănuntele 
pic să-și 
porii...

De la stingă: Gutschmidt, Preuss 
și Labahn 
(văzuti de NEAGU)

Mîine primul concurs de verificare la junioare

necesare unui reporter 
informeze cît mai bine

Sawi- 
—: St. 
(RDG); 
— H.
Ghețu 

(RDG);
— H.

I țh^niiîrea —„ auuiuna a  
l.D. Germană B va avea loc astă 
pară, la ora 19 (și nu la ora 20. cum 
ka anunțat Inițial) în sala Floreas- 
h. Programul probabil e urmă-o- 
lil: cocoș: w. Purwin (RDG) __ c
iheorghiu (RPR); pană: E. Cișmaș 
RPR) — G. Hey.se (RDG): semiușoa-

D. Done (RPR) _ w. Labahn 
RDG); ușoară: C. Gherasim (RPR) 
f K. Gutschmidt (RDG); semimijlo- 
Se: I. Dragnea (RPR) — E. S. 
jowski (RDG); mijlocie-ușoara: 
tojan (RPR) — G. Muller 
jâjgrcie: I. Pintea (RPR)
^■tzsch (RDG): semigrea: 

(RPR) — u. Manusch 
[rea: v. Mariuțan (RPR) 
freuss.
1 Arbitri-judecători: E. Tineui și 
t. Borovecchlo (Italia), ing. M. Ghi- 
teseu, B. Robert (RPR) șl H. Dipp
er (RDG).

de box Romînia B

Firește, prima întrebare s-a referit 
absența din cele două loturi a lui 

ich Nietschke Am aflat astfel că 
tul campion european al „semigrei- 
“ este suspendat pentru unele abateri 
ciplinare. Rosentritt ne-a asigura! 

bă că înlocuitorii săi de la Berlin 
București sînt capabili de foarte 

kîe rezultate. EI ne-a vorbit apoi 
spre turneul întreprins de selecțio
na R. D. Germane în Egipt, unde 
Kill german a fost excelent repre-

zentat Cele trei victorii categorice 
repurtate Ia Cairo, Alexandria și Port 
Said sînt cea mai elocventă mărturie, 
mai ales dacă 
loarea deosebită a pugiliștilor egip
teni, care s-au impus cu prisosință 
la „europenele" de la Berlin și în
trecerile Sportive Prietenești de la 
Varșovia (1955). In Egipt, „greul" 
Heinz Preuss, care va urca astă 
seară treptele ringului, de la Flo- 
reasca, și-a înscris în palmares trei 
victorii. Alți doi dintre pugiliștii ger
mani — Werner Purwin și Herman 
Kraatzsch — au boxat în septembrie, 
la Praga, în echipa R. D. Germane, 
care a înfruntat „naționala" ceho
slovacă, obținînd la rîndul lor, fru
moase victorii. In sfîrșit, antrenorul 
Rosentritt a însoțit echipa țării sale 
la Glasgow, unde boxerii germani au 
întrecut redutabila echipă a Scoției.

Surpriza a fost lăsată mai la... 
urmă. Intr-adevăr, ” •
convorbirii noastre

avem în vedere va-

abia la sfîrșitul 
am aflat că R.

„Cupa 30 Decembrie" la rugbi

asamentele campionatului 
tolican de juniori la fotbal

SERIA a VIII-a

SERIA a Xll-a

Energia Reșița 7 6 0 1 39: 5 12
Știința Timișoara 7 5 0 2 24: 6 14
Locomot. Tr. Severin 7421 16:24 10
Locomot. Timișoara 7331 21:15 9En. Oțelul Roșu 7214 7:21 5
FI. roșie 7 Nov. Arad 7124 7:22 4Energia 3 'Reșița 7115 14:21 3
Energia Constr. Arad 7115 8:22 3

SERIA a IX -a
Fl. r. U.T.A. Arad 7 6 1 0 17: 4 13Energia Oraidea 7 4 30 GfiilO 11
Energia Arad 7 4 2 1 28: 9 10
Locomotiva Arad 7 3 2 3 14: 9 8
Progresul Oradea 7 2 14 12:16 5
Progresul Brad 7214 12:18 5
Recolta Salonta 7205 11:27 4
p. roșie Oradea 7007 4:27 0

SERIA a X-a
(Locomotiva Cluj f 4 01 8:2 8
Knefgia Baia Mare 5 4 0 1 20: 5 8
Recolta Sighet 5302 8:8 8
plnamo Baia Mare 5 2 0 3 7:12 4
progresul Satu Miare 5104 7:12 2
Recolta Cărei 5 10 4 6:17 2

SERIA a XI -a
fetiiMa Cluj 5 4 fi a 27: 9 a
Fnergia Cîmpia Turzii 5 3 2 0 16: 8 8
Energia Tîrnăveni 5212 14:17 5
FJ. r. Ianoș Herbak Cluj

f 1 22 11:10 4
progresul Turda 5 1 1 3 11:22 3
progresul Bistrița 5104 6:21 2

Rex lta(?Te mecîiurifor F-r-er^a 1^*- 
nergia 14 și Progresul SiLi^-E^ergia 
«ediaș nu au fost încă omologate.

'Energia Tg. Mureș 5 5 0 0 26: 0 10
Recolta Reghin 5 2 12 13:10 5
Voința Tg. Mureș 5 2 12 8:11 5
Energia Steagul Roșu 5 2 0 3 9: 9 4
FI. roșie Sf. Gheorghe 5 12 2 3:12 4
'Recolta Toplița £'023 2:19 2

SERIA a XIII -a

Energia Hunedoara 7 7 0 0 30: 4 14
Energia Petroșani 7 5 0 2 18:11 10
Energia Mediaș 6 4 0 2 25: 6 8
Energia Lupeni 7 3 13 20:11 7
Progresul Sibiu 6 2 3 1 1.1: 9 7
Energia 108 6 114 8:23 3
Energia Victoria 7 0 2 5 7:29 ?
Fner^ia 14 6 0 15 1:27 1

D. Germană va prezenta astă seară 
doar— 9 boxeri 1 Atunci, aim de s-au 
antrenat zece boxeri ? Explicația este 
simplă: Dieter Suetovius e rezervă 
la categoria mijlocie și dacă i se 
va găsi un adversar va boxa și el 
— amical — astă seară. Cît privește 
categoria muscă, unde oaspeții n-au 
reprezentant antrenorul Rosentritt ne-a 

comunicat ~ți din cei trei selecționați, 
numai Milleck este disponibil, ceilalți 

doi înbolnăvindu-se. Și, normal.
Milleck a rămas la Berlin, în cadrul 
primei echipe...

Despărțindu-ne de Kurt Rosentritt, 
cate avea de lucru cu băieții sai. 
ne am îndreptat spre grupul de an
trenori ai „naționalei" 
inat din Ion CHriac, 
Marco Spakov. Și aci 
Completa „bagajul* de
pildă, ni s-a spus că este foarte pro
babilă Stilizarea la categoria grea 
a lui V. Mariuțan, care s-a restabilit 
Dacă, în cele din urmă, nu se va 

socoti potrivită selecționarea lui Ma
riuțan, se va apela la serviciile lui 
I. Ferenczi, talentatul elev al fostului 
campion Ia toate categoriile Costică 
Dumitrescu. In orice caz, la cîntarul 
oficial de azi dimineață, vom afla 
programul defintiv al disputei de astă 
seară...

„Mîine va avea loc în Capitală, 
în s31a Dinamo, un concurs de gim- 

tuturor 
vîrstâ 
consta

nastică deschis 
din țară >n 
întrecerea va 
liber alese la bîrnă 
numai elemente din 
alese la aceste două

Un mic anunț

noastre, for- 
C. Nour și 
ne am putut 
noutăți. De

MARIUS GODEANU

sportivelor 
de 13—16 ani. 
din exerciții 

și parolele sau 
exercițiile liber 
aparate".

care poate trece 
neobservat dacă ne gîndicn la cali
ficarea participantelor, sau la pre
tențiile modeste ale regulamentului. 
Dar realitatea este cu iotul alta. 
Acest concurs formează inceoutiil 
unor acțiuni de mare importanță în 
gimnastica noastră sportivă și anu
me pregătirea pentru campionatele 
mondiale de juniori ce vor avea loc 
in anul 1959. Pentru pregătirea aces
tei întreceri mondiale aflată la prima 
ei ediție, în anul viitor, (luna mai) 
va avea loc la Kiev un tumeu in
ternațional pentru juniori.

La noi în țara pregătirile pentru 
întrecerea din 1959 au început. Și 
cum prestigiul cucerit de către e- 
chipa de senioare ne obligă la o 

'comportare superioară, au fost luate 
o serie de măsuri menite să ducă în 
doi ani la prezentarea unei echipe 
de junioare care 
prestigiul 
din aceste

— organizarea unui ciclu de con-

Să 
senioarelor, 

măsuri:

nu coboare 
Iată ci te va

cursuri care să constituie criterii de 
selecționare pentru concursul inter
național de la Kiev, după cum ur
mează : -*----- *■—- '— '
mîine) :
lui inițial de pregătire a junioarelor; 
februar.e 1958: concurs de verificare 
la sărituri și sol; aprilie 1958: con
curs de selecție la toate cele 4 apa
rate.

— desfășurarea campionatelor re
publicane școlare, a celor de juniori 
și a școlilor sportive in condiții mai 
grele ca în anii trecuți;

— organizarea de tabere pe t imnul 
vacanțelor;

— participarea la întrecerile in
ternaționale organizate perțțru ju
niori.

Ce se întîmplă însă cu băieții ? 
Ne întrebăm de ce nu există aceeași 
preocupare și pentru echipele mas
culine de juniori? Oare pentru fastul 
că prestigiul seniorilor în arena 
ternațională nu s-a 
al senioarelor, trebuie 
și pregătirea 
menținem aceeași disproporție valo
rică nefirească între gimnastica femi
nină și cea masculină ? Dimpotrivă. 
Considerăm că trebuie să dovedim 
mai multă inițiativă și preocupare 
în domeniul juniorilor tocmai pentru 
a lichida cit mai curind această si
tuație neplăcută.

decembrie. 1977 (respectiv 
o primă verificare a stadSa-

in- 
ridicat Ia acel 

să întîrziefn 
juniorilor, adică să

0 VERIFICARE PENTRU C.C.A., IN COMPANIA LOCOMOTIVE! BUCUREȘTI
ÎN CADRUL CAMPIONATULUI CATEGORIEI A

Pasiunea amatorilor de fotbal este 
întreținută în prezent de două eveni
mente, singurele manifestări fotbalistice 
din acest decembrie binevoitor cu reu
niunile sportive în aer liber: jocul de 
campionat restanță G.G.A.—Locomo
tiva București și al treilea meci — 
cel decisiv — dintre G.G.A. și Bortis-

sia Dortmund care urmează să se 
dispute la sfîrșitul lunii într-un oraș 
din Italia.

Firește că atenția generală este în
dreptată spre partida cu Borussia Dort
mund de care depinde calificarea 
campioanei noastre pentru sferturile de 
finală ale Cupei Campionilor Euro-

C.S.A. PLOESTl — T1NÂ- 
RUL DINAMOVIST 12—0 (3—0) 
întărită cu jucătorii Enache șl Stolan 

de la C.C.A., echipa C.S.A. din Ploești 
a reușit să întreacă la scor formația 
Tinăruiui Dinamovist; aceasta din urmă 
a rezistat numai o repriză cind a jucat 
de la egal la egal cu puternica sa ad
versară. După pauză, condiția fizică mai 
bună le-a permis ploeștenilor să înscrie 
în serie prin Georgescu, Tomșăneanu 
(de două ori) și Grigorescu (încercări). 
S-au remarcat Enache (cel mai bun de 
pe teren), Georgescu, N. Fc; 
(C.S.A. Ploești) și Smanioto,

" Longin (T.D.). 
CLASAMENTUL

4
4
3
3

Ies cu, V.

Popa, Girescu 
, Tolu, Pau-

1. Știința
2. Energia
3. Energia
4. C.S.A.
5. Tînărul Dinamovist
6. C.C.A.

I.MLF.
Mine 
Ploești 

Pitești

V.

2
2
2

1 
1 
o
1

32: 5 9 
34:11 9 
8: 3 3

6 
3:23 6
8: 6

1
1
1
1

4 10 3
4 10 3

Hossu coresp.

C.C.A. s-a antrenat cu toată seriozitatea săptămina aceasta și pentru 
meciul al treilea cu Borussia dar... și pentru partida de mîine, cu Locomo
tiva. In fotografie: fotbaliștii de la C.CfA. împreună cu antrenorul Savtt, fac 
obișnuita încălzire înainte de a trece la antrenamentul propriu zis.

• Participanții din Capitală își mai 
pot depune buletinele pentru concursul 
Pronosport nr. 50 (etapa din 1; decem
brie) numai pînă mîine la ora 12. După 
cum vedeți, cei... întîrziați trebuie sa 
se grăbească, cu atît mai mult cu cît 
concursul de mîine se anunță — dat 
fiind alcătuirea programului — ca unul 
Gintre cele mai interesante.

„Nici de lipsa soliștilor nu ne putem 
piinge", ne spunea zilei» trecute un par
ticipant: ,.Verona p= teren propriu cu 
Milan. Reims în deplasare cu Marseille 
și Lens „acasă” cu Ales, iată trei echipe 
care pot „ține” cu ușurință 
pronostic".

• Plata premiilor de la
Pronosport nr. 49 (etapa din _ —
brie) continuă în Capitală astăzi înce- 
pînd de la ora 17 numai la Agenția 
Centrală Pronosport din Calea victoriei 
nr. 9.

• Și acum o veste mult așteptată de
toți participanții: LA CONCURSUL
PRONOSPORT Nr. 51 (etapa din 22 de
cembrie) SE VOR ACORDA URMĂ
TOARELE

ono sport

un singur

•concursul
8 decern-

PREMII SPECIALE GRATUITE:
1 AUTOMOBIL ,, SKODA” ULTIMUL 

TIP;
3 MOTOCICLETE „PANONIA”;
3 DORMITOARE COMPLETE;
10 MAȘINI' ARAGAZ CU 3 OCHIURI 

ȘI BUTELIE;
2 TELEVIZOARE;
4 MAȘINI DE SPĂLAT RUFE;
20 CEASURI DE MINĂ;
20 APARATE RADIO LUX;
10 BICICLETE și
3'.alj VOLUME „FOTBALUL NOS

TRU”.

Toate aceste premii sînt acordate in 
afara premiilor obișnuite în bani pentru 
12, 11 șl 10 rezultate exacte.

La atribuirea acestor premii iau parte 
în mod gratuit toți participanții care 
vor depune buletine la concursul Pro
nosport nr. 51, indiferent cite rezultate 
obțin, fără a plăti vreo taxă suplimen
tară. De asemenea, numărul de Pre" 
mii care poate fi obținut de un partici- 
pnr' e;te ne'imitat (de exemplu un 

r'.iclpant cu r’-mai 5 variante — 1® 
iei — ’ poate obține a. tomobirul „Sko- 
da”, o motocicletă, un dormitor, un te-

levizor șl un aragaz — sau oricare alte 
cinci premii în obiecte; în caz că a în
trunit 12, 11 sau 19 rezultate exacte 
încasează și sumele cuvenite pentru 
premiile respective — I, II sau HI). Iată 
deci marele avantaj al celor care parti- 
cipînd cu mai multe variante își mă
resc și șansele de a obține mai multe 

. premii.
Un lucru trebuie reținut de toți par

ticipanții: la depunerea buletinelor a- 
genția vă va înmîna și un număr de 
taloane numerotate egal cu numărul de 
variante depuse. Taloanele stnt de ase
menea gratuite, iar numerele lor sînt cele 
cu care veți participa la tragerea din 
urnă a premiilor care va avea loc la 
București în ziua de 26 decembrie. Con
trolați șl păstrați deci cu grijă taloa
nele. Ele sînt aducătoarele unor fru
moase și valoroase premii !

Numărul total al taloanelor fiind limi
tat este bine să depuneți din timp bu
letinele fără a mai aștepta ultima zi 
a concursului. In felul acesta vă veți 
asigura participarea și la premiile spe
ciale în obiecte.

Atribuirea fiecărui premiu special se 
va face prin extragerea cifrelor cores
punzătoare milioanelor, stffelor de mii, 
zecilor de mii, miilor, sutelor, zecilor 
și unităților din urnele respective (în 
nuinăr de șapte). O singura excepție: 
volumele „Fotbalul nostru” care vor fi 
aeordate tuturor posesorilor de taloane 
cu aceeași terminație de trei cifre care 
vor fi extrase în ordine din urnele su
telor, zecilor și unităților.

Exemplu: un participant a depus 36 
variante. Odată cu talonul III și chitan
ța va primi șl 36 taloane numerotate — 
să zicem — ce la 100.061 — 100.036. Tn 
afara premiilor I. II sau III pe care le 
poate obține, el participă cu cele 36 
taloane la premiile în obiecte. La tra
gerea din urnă cu numărul 100.025 obți
ne mașina ..Skoda”, iar cu numărul 
160.C03 un dormitor. Feniru volumele 
„Fotbalul noștri” terminația de 3 cMre 
este 613. Avîno un talon cu numărul 
100.013 el mai obține deci Și un volum.

Și acum, ultimele amănunte:
— Toate numerele cingătoare vor 

fi date publicității prin presă și radio.
— Imediat ce ați aflat că vă numărați 

printre cîștigători, comunicați prin scri
soare recomandat-expres pe adresa I.S. 
Pronosport, căsuța poștală 102 București, 
următoarele date: numărul cuponului, al 
buletinului, al chitanței, al regiunii și 
agenției unde ați depus variantele pre
cum și premiul obținut. Ultimul termen 
pentru aceste comunicări 
1958.

— Premiile în obiecte 
în termen de 20 zile.

— Premiile în obiecte
personal sau expediate _____ ,____

— La rioicarea premiilor participant?! 
trebuie să prezinte: talonul 3, chitanța 
și cuponul premiat.

— Participanții care vor obține auto
mobilul ,,Skoda" și motocicletele „Pa- 
nonia” vor putea urma gratuit cursurile 
școlii cîe au?'o-moto „Știința" din locali
tățile respective.

— Participanții începători ca și toți a- 
cei care doresc amănunte în legătură 
cu premiile speciale și concursurile Pro
nosport Ie pot obține zilnic între orele 
8-22 la centrul de inițiere care funcțio
nează în localul Agenției Centrale Pro
nosport din Calea Victoriei nr. ».

— Iată și programul concursului Pro
nosport nr. 51 (etaoa din 22 decembrie1»:

I. R.F. Germană — R.P. Ungară (pron 
pa>uza).

II. R F. Gettnană — R. P. Ungară 
(pron. al).

ITI. Itr.'Ii — Portugalia (camp. mond.).
IV. L; on — Reims
V. Tău louse — St.

francez).
VT. Angers — Nice .
VII. Se Ian — Valenciennes 

francez).
VIII. Nîmes — Racing Paris (camp 

francez).
IX. Marseille — Metz (camp, fran

cez)
X. Socbaux — Lens (camp, francezi. 
XT. Lille — Alss (camp, francez).
XII. Monaco — Beziers (camp, fran

cez).

A. Tou'.on — Nancy (camp, francez — 
cat. B).

B. Strasbourg — Perpignan (camp, fran
cez — cat. B).

este 5 ianuarie

fi ridicatepot

pot 
premia ților.

fi ridicare

(carnp. francez). 
Etâenne (camp.

(camp, francez), 
(camp.

peni. C.C.A. poate aduce fotbalului 
nostru o nouă victorie, iar sutelor de 
mii de amatori de fotbal o mare sa
tisfacție: calificarea echipei C.C.A.
într-o etapă în care se vor întîlni eu 
adevărat cele mai bune formații de 
club de pe continent. In plus, prilejul 
dorit de toată lumea, de a vedea la 
București și alte echipe renumite din 
Europa. Cel puțin pe F.C. Milan, e- 
chipa faimoșilor Schiaffino, Bt'.'ton, 
Bean, Hrillo, Maldini, Zannier, Cuc- 
chiaroni etc. Cum se știe, învingătorul 
din meciul C.C.A.—Borussia urmează 
să întîlnească în sferturile de finală 
ale Cupei Campionilor Europeni, pe 
F.C. Milan, campiona Italiei, recenta 
învingătoare a lui Rangers Glasgow, 
campiona Scoției. La tragerea la sorți, 
prima ieșită din urnă a fost echipa 
învingătoare în meciul .C.C.A.—Boru
ssia. Ceea ce înseamnă că va avea 
prioritatea programului, jucînd primul 
joc pe teren propriu.
UN INTERMEZZO: RESTANȚA CU 

LOCOMOTIVA
In această perioadă de. pregătire a 

echipei C.C.A. pentru partida cu Bo
russia, a intervenit — spre mulțumi
rea spectatorilor bucureșteni — o în- 
tîlnire' care asigură militarilor men
ținerea lor în activitate. Este vorba de 
partida restanță dintre C.C.A. și Lo
comotiva București care se bucură de 
frumoasă tradiție și de multă... trecere 
printre amatorii de fotbal *n Capitală. 
INTÎLNIREA, cum se știe, ARE I OC 
MÎINE DUMINICA PE STADIONUL 
23 AUGUST CU ÎNCEPERE DE LA 
ORA 13.45. In deschidere, la ora 12. 
o partidă amicală internațională in< 
dită : se întitocse fo-rnațiile Unitrnilo- 
Ziariștilor din R.P.R. și din P. F. 
Bulgaria.

C.C.A. și Locomotiva s-au antrenat 
cu mult zel săptămîna aceasta. Fie
care și-a urmat programul de antrena
ment obișnuit ca în tomp de sezon și a 
susținut și jocuri la două porți. For
mațiile' definitive nu au fost încă a- 
nunțate. Dar este mai mult ca pro
babil. după informațiile obținute din 
cele rouă taberi. că ele vor fi urmă
toarele :

C.C.A.: Toma (Voinescu)- Drago- 
tnirescu, Ivănescu, V. Dumitrescu-Oni- 
sie, Jenei-V. Moldovan, Klein, Biiko- 
ssy, Costea, Tătaru.
• LOCOMOTIVA: Dungii — Greayu, 
Vărzan, Macri — Stancu, Langa — 
Copil, Seredai, Olaru, Georgescu, Pi
lote.

Se anunță, deci, o întrecere viu 
disputată, o luptă mrza pentru cele 
două puncte, dar ne exprimăm spe
ranța că jucătorii vor ii preocupați 
de practicarea unui fotbal bun, într-o 
notă de deplină sportivitate.

Arbitru: Al. Toth — Oradea.
Biletele pentru jocul de mîine se 

găsesc în vînzare la agenția Pronov 
sport (Cal. Victoriei 9), G.C.A., Giif 
Iești, Dinamo, „23 August" și chioș
cul din str. I. Vidu.



? întrecerea celor mai buni șahiști
Soi dimineața fruntașii turneului 

final al campionatului de șah al țării 
au avut o zi grea. Deși poziția în 
clasament a adversarilor lor nu ar 
fi pledat pentru aceasta : Ciocîltea 
l-a întîlnit cu albele pe Soos, iar 
Giinsberger cu aceeași culoare pe 
Bălanei, doi jucători care în primele 
șase runde nu reușiseră să cîștige 
nici o partidă și care „înotau" din 
greu undeva în zona ultimelor locuri. 
Dar cum era normal (și cum de mult 
așteptau suporterii lor), Bălanei și 
Soos trebuiau să-și intre în mînă, 
să-și găsească adevărata lor formă 
de concurs. S-a întîmplat aceasta 
tocmai în întîlnirile eu liderii.

încercarea lui Ciocîltea de a în 
cheia rapid „socotelile” cu Soos a 
eșuat. Respingînd atacul puternic. în
treprins de alb, Soos l-a Iertat pe
Ciocîltea la o luptă grea, de uzură,
în care pionv în piu; pe care-1
deținea devenea din ce în ce mai su
părător. Soos a făcut o lungă
„promenadă” cu regele său, care a 
părăsit zona periculoasă pentru a se 
refugia pe aripa damei. După cinci 
ora de joc partida s-a întrerupt în
tr-o poziție în care nu se mai văd 
căi de continuare a atacului pentru 
alb, astfel că la reluare Ciocîltea va 
trebui să adopte tactica care-i re
pugnă cel mai mult, apărarea.

„In sfîrșit a început să joace Bă
lanei !“ — a exclamat un spectator 
ai rundei a Vll-a în timp ce fostul 
nostru campion își disputa partida cu 
Gunsberger. Intr adevăr, Bâlănel a a- 
rătat joi dimineața că startul său 
slab a fost un simplu accident. De 
pășindu l net pe Gunsberger, el și-a 
creat un serios avantaj de spațiu, pe 
care l-a transformat apoi într-unul 
material. B„lănel a dat calitate pentru 
trei pioni, dintre care unul a înaintat 
amenințător pînă la ultimul cîmp di 
naintea transformării. Și această par
tidă s-a întrerupt întro poziție în 
care, însă, 
mai poate fi

O simplă

victoria lui Bălănel nu 
pusă la îndoială, 
neatenție si Radovici a

risipit tot avantajul cu trudă 
de Pușcașu întrerupînd într-o 
în care e problematic să mai găseas
că calea spre remiză.

Iată acum și rezultatul partidelor / 
încheiate în runda a 7-a. Costea — ( 
Mitîtelu, Stancin — Ghițescu și 7 
Nacht — Szabo remize; Pavlov a \ 
cîștigat la Drimer. l

* C
Am asistat aseară la o runda toarte < 

agitată, abundînd în partide combi- ( 
native, aprig disputate cu stîrșituri nu ] 
rareori dramatice. Tînârul Bozdoghi- 1 
nă confirmînd rezultatele meritorii ob- L 
tinute în rundele anterioare l-a între- < 
cut de o manieră admirabilă pe Ra- t 
dovici. printr-o foarte spectaculoasă 1 
combinație de mat L‘n deznodămînt ] 
asemănător a avut și întilnirea Sza- ( 
bo-Ciocîltea în care timișoreanul pro- ’ 
fitînd de o inexactitate a adversara- ( 
lui său a sacrificat dama pe trei piese i 
ușoare, a mai cîștigat apoi o calitate 1 
și jucînd cu multă precizie i-a adus L 
Ini Ciocîltea prima înfrîngere în tur 
neu. (

O nouă partidă valoroasă a furni- i 
zat-o debutantul Pavlov în disputa sa 1 
eu Crețulescu. Printr-un atac de mat ( 
ingenios condus de Pavlov l-a pus ' 
pe Crețulescu în fata unor mari pier- ( 
deri de material după care acestuia . 
nu i-a rămas nimic mai bun decît să 
cedeze. O partidă cembinativă a cîș- ( 
tigat Ghițescu la Negrea. întilnirea 
Mititelu-Rădulescu s-a terminat re- ț 
miză. Celelalte partide s-au întrerupt , 
După 8 runde clasamentul (provizo 
riu) are următorul aspect: Ciocîltea 
5 p. (I), Pavlov 5 p_, Gunsberger 
4'/j (2), Szabo 4'/-, Alexandrescu (2). 
Reicher (1), Drimer (1) 4 p., etc.

Astăzi începînd de la ora 15.30 se 
reiau partidele întrerupte. Mîme la 
16.30 — runda a lX-a, luni la aceeași 
oră runda a X-a.

adunat 
poziție

Negrea —

PART IDE...

tinăr talent 
se afirmă

Miine va avea loc a doua etapă a 
cupei „SPORTUL POPLLAR" pentru 
echipele de. handbal de sală de juniori 
și junioare din Capitală. După cum 
am mai anunțat, numărul echipelor 
participante se ridică la 93, majorita
tea constituite din elevi și eleve. Jocu
rile primei etape s-au desfășurat săptă- 
mîna trecută intr-un cadru sărbătoresc 
și cu entuziasmul specific întrecerilor 
mari dintre... echipele mici.

S-au evidențiat cu acest prilej for
mațiile: Tinărul Dinamovist și Loco
motiva la băieți cat. B, echipele fe
minine ale școlii medii nr. 4 (prof. 
Ștefania Găină) și copiii de la șc. 
medie nr. 17 Matei Basarab (prof. 
Constantin Popescu).

Numele lui C. Bozdoghină 1 
| l-am întîlnit pentru prima 
oară acum vreo șase ani, I 

rezolv irul corespondența adresată . 
fostei rubrici de șah a revistei , 
„Stadion". Un scris șovăitor, tră- 
dind tinerețea celui care trimetea' 
redacției primele sale încercări în ( 
domeniul compoziției șahiste, cî- 
teva probleme de mat in 2 mutări. < 
„Nepublicabile" ar fi trebuit să 
sune răspunsul la Poșta Redacției, \ 
dar... Se părea totuși că micile 
diagrame trădează talent, încă ne-1 
cizelat dar cu aiit mai promițător 
pentru un debut. Așa au fost pu
blicate primele probleme semnate 
C. Bozdoghină. Alegerea redacta-* 
rului nu s-a dovedit greșită, jiind- 
că la sfirșitul anului același nume 

.figura pe primul loc in concursul< 
rezervat începătorilor.

Au trecut ani Studentul C.Boz-1 
doghină pășise și în arena turnee
lor, cu aceeași încredere de sine 
și mai ales cu acea aplicație util 

> de necesară șahistului Dacă al-i 
tora le trebuie practică îndelungată 
pentru obținerea consacrării, Boz
doghină ne-a obișnuit însă cu afir
mări rapide. Participarea sa la 
campionatul R P R. din 1957 este, 
grădoare în acest sens. El a ieșit 

i primul în optimi de finală, primul
în sferturi și din nou primul și în \ Șase secții sportive cu o bogată ac- 

i semih'naie Timisoam tivitate, în special cele de canotaj,
iachting, și baschet, precum și fru
moase succese în activitatea sportivă 
de masă — iată ce a reieșit din darea 
de seamă prezentată de tovarășul 
llie Gogu, cu prilejul adunării gene
rale de alegeri a noului consiliu al 
colectivului sportiv al Sfatului Popu 
Iar al Capitalei.

Negrea — Urseanu Runda a 111-a. 
L d4 Cf6, 2. c4 eG, 3. Cc3 Xb4, 4. 
a3 X:c3+, 5. bc b6, 6. f3 Cc6, 7. 
e4 d6. & Xg5 Dd7. 9. Nd3 Xa6, 10. 
M Ca5, 11. ea Cg8 12. Df3 Xb7, 13. 
De2 Ce7, 14. C13 dă, 15. X:e7 d:c4. 
16. Nc4 N:e4, 17. D e4 R:e7, 18. 0—0. 
TadS, 19. f5 cf. 20. Df4 Rf8. 21. Chl 
g6, 22. Dh6-l- Re7, 23. C:f5+ 1 Re6, 
24. Ce3 Tdf8, 25. Dg5 De8. 26. Cg4 
h6, 27. Dh4 Da4 28. Cf6 g5, 29. De4

A apărut revista

Nr. 12-1957

I

cu următorul cuprins:

deceniu ai uiarBor• • • Primul
biruințe.

• * Aplicarea consecventă șl 
creatoare a centralismului 
democratic, sarcină de mare 
însemnătate pentru asigu
rarea necontenitei lărgiri a 
caracterului de masă al 
mișcării de cultură fizică șl 
sport din țara noastră.

SIMIONESCU: Continuitatea 
in pregătire asigură un ni
vel superior de joc.

• * * La închiderea discuției — 
Echilibrul valoric înltre atac 
și apărare.

B.
ascuțită

BRAUN: 
tehnice 
lor —

C.

C.

V.

Ml

TIRIC: Manevra, arma 
a atacanților.

Analiza procedeelor 
și metodica folosiri) 
Preluarea (IV),

COJOCARII: Să alegem exer 
cițille fizice după efectele 
lor.

GR.

Dr.

• * •

o.

FLAMAROPOL: Necesitatea
practicării jocului pe jos.

MARIAN: Note despre trecu
tul -și perspectiva echipei 
Locomotiva Constanța.

MARTCA: Posibilitățile de 
dezvoltare ale fotbalului în 
învățâmîntul superior.

C. ALEXANDRESCU: Sfalui 
medicului — Accidente 
frecvente în fotbal.

1 Sfaturi practice în arbitraj.

LUCHIDE: Roma 1334 — A 
doua ediție a Campionatu
lui Mondial.
Fotbal peste hotare — 
Scurte știri — Umor de 
Matty.

Td8, 30. d5-ț- Re7, 31. e6 și negrul 
cedează.

Ciocîltea — Mitîtelu Runda a ÎI I-a. 
1. e4 eu, 2. Cf3 CcG, 3. Xbu a6, 4. 
Xa4 d6. 5. N:c6+ bc, 6. d4 f6, 7. 
Ne3 Ce7. 8. Cc3 Cg6. ‘ 
Dd3 Xd7, 11. 0—0—0 
13. Dc4 Ne7. 14. Cd2
Ng4. 16. f3 Xd7, 17. g4 hg. 18. fg 
go, 19. Tdgl Dc8. 20. Xf2 TbS, 21. 
N:h4 g:h. 22. g5 Db7. 23. Cdl XeS,
24. gfi Db5, 25. g7 Tg8. 26. Dh5Ț- 
X17. 27. Df5 De2, 28. Tg4 DaG. 29. 
Tfl Nc4. 30. Tf2 a4. 31. a3 Db5. 32. 
Tg6 c5, 33. C:c4 D:c4, 34. Te6 T:g7, 
35. Df8+ Rd7, 36. T:e7+ T:e7, 37. 
D:b8 D:e4. 38. Tf8 Dh7. 39. Dc8 + 
Rc6, 40. Da6-F Rd7, 41. D:a4-F Re6, 
42. Dg4-Î- Rd5 43. Cc3+ Rc6, 44. 
Da4-|- și negrul cedează.

Pușcașu — Mitîtelu Runda a V a. 
1. e4 eo, 2. Cf3 Cc6, 3. Xbu a6, 4. 
Na4 d6, 5. 0—0 Xg4. 6. c3 Df6, 7. 
N:c6+ bc, 8. d4 ho, 9. Da4 Nd7, 10. 
de de, 11. Xgo DgO, 12. Tdl X'dS. 
13. Ca3 co? 14. D:d7-J- R:d7, 15. 
C:eo-f- Re6, 16. C:g6-F fg, 17 Ce4 
Ch6, 18. Tdo Cf7. 19.' Tadl The8. 
20. Xe3 Xe7, 21. f4 TadS, 22. Ce5 
C:eo, 23. T:eo-ț- Rf6; 24. Tedo T:do,
25. T:d5 Tb8, 26. X:c5 T:b2 27. Nd4 4- 
Rf7, 28. a4 Ta2, 29. Td7 Re6, 30. 
T:c7 T:a4, 31. Tc6-j- Rf7, 32. e5 Ta2, 
33. e6+ Re8, 34. Tc8+ Xd8, 35. Nco 
Te2, 36. e7 T:e7, 37. N:e7. R:e7, 38. 
Tc6 și negrul cedează.

9. h4 h5. 10. 
aă. 12. de fe. 
C:h4, 15. De2

PE TEME SPORTIVE 
ORAȘUL STALIN’
de organizare a U.C.F.S., 

organizează duminică 15 
a. c. în sala cinemato- 

Gorki" un con- 
actuale cu 

„Cine

I

coNcras
LA

Comitetul 
Or. Stalin 
decembrie 
grafului „Maxim 
curs pe teme sportive 
specific din regiune. „Cine știe 
sport cîțltigă". Câștigătorii con. 
cursului vor primi premii constînd 
din echipament și materiale spor
tive.

LUNI SEARA IN SALA CIULEȘTI 
FINALA „CUPEI SFATULUI POPU

LAR AL CAPITALEI” LA BOX

Iubitorii „sportului cu mănuși" vor 
avea posibilitatea să urmărească o 
nouă reuniune deosebit de atractivă. 
Este vorba de ultimul „act" al popu
larei competiții „Cupa statului Popu
lar al Capitalei", Reuniunea finală va 
avea loc luni seara, începînd de la 
ora 1» în sala Giulești. Punctele de 
atracție le vor constitui, printre altele, 
întîlnirilo- muscă: Gh. Vereș (Loco
motiva ICCFJ-A1, Bariciu (Progresul 
Gospodării); cocoș; Aurel Morăruș Lo

Etapa a doua se va desfășura m 
după următorul program: băieți 
14 ani în sala liceului Sf. Sava d 
ora 9; băieți peste 14 ani sala ș 
Crețulescu de la ora 8; fete sub 
ani sala șc. medii nr. 17 Matei B< 
rab de la ora 8; fete peste 14 
sala C.C.A. de la ora 8 și sala C 
structorul de la ora 10.

Comisia de organizare cere dele 
ților echipelor participante să prezi 
liste cu componenții echipelor 
sta lor. Programările pentru 
viitoare se fac în fiecare joi la 
în sala liceului Crețulescu.

corespond

Sportivii colectivelor își iau angajamentul
(Urmare din pag. 1)

Ei și-au propus sâ mărească numă
rul de membri ai U.C.F.S., să întă
rească secțiile pe ramuri de sport, să 
procure un inventar suficient de ma
terial sportiv, pentru ca sportul de 
masă să fie preocuparea centrală a 
noului consiliu al colectivului sportiv.

N. OLARU

PENTRU NOI SUCCESE IN ACTIVI
TATEA SPORTIVA DE MASA 

LA PROGRESUL S.P.C.

i ramat uimita in jațu victoriei aces
tui semijinalisf aproape necunos
cut, care a respins toate atacu
rile unei puternice „coaliții" a gaz
delor. învins numai de Pa'tos, în
vingător asupra lui Gunsberger, 
cîștigind in sene La ultimi: șapte 
clasați, Bozdogbină a înscris în 
semifinala de la Timișoara una din 

\ cele mai originale performanțe din 
I istoria șahului nostru.
\ firește, este greu de crezul că 
C Bozdoghină va fi carabil să îm- 
\ plinească pînă la urmă simetria 
f rezultatelor sale anterioare și nu 
2 ne aminiim ca pină acum să fi 
ț existat un debutant clasat pe pri- 
f mul loc în finală. Dar jocul sou 
, curajos în fața maeștrilor și punc- 
} lele care ii sin! răsplată, ne permit 
\ să prevedem că ttnărul C Bozdo- 
I ghină va avea un ciivint greu de 
\ spus în rundele — multe — ce 
f mai urmează. (Rd. V.).

LUNI, O NOUA ETAPĂ DE HAND
BAL DE SALA

Jocurile de handbal de sală, din Ca
pitală vor continua luni după amiază 
în sala Floreasca, începînc de la ora 
15,10, fiind programate partide mascu
line și feminine. Dintre jocurile de 
luni după amiază se remarcă în spe
cial întîlnirea dir.tre formațiile mas
culine C.C.A. și Progresul I.T.B.

comotiva Gr. Roșie)-Ștefan Dumitrache 
(Dinamo); semiușoară: Ion Bocianu 
(Locomotiva Grivița Roșie)-Ion Milita- 
ru (Voința Metalo Chimic); ușoară: 
Gh. Tomescu (Locomotive ICCF)-I>u- 
miKi'ti Prunoiu (Dinamo).

COMPETIȚII, CONCURSURI
IN CAPITALA

Azi
LUPTE. — Sala Floreasca TI, de la 

ora 16 : Flamura roșie Arad—Energia 
M.T.D. București ; Voința Lugoj—Fla
mura roșie Cluj (baraj pentru catego
ria Ai

MATA TIE. — Bazinul acoperit Flo
reasca, de la ora ÎS : concurs de înot, 
înot artistic, sărituri și polo pe apă. 
cu participarea înotătorilor fruntaiși.

BOX. — Sala Floreasca, de la ora 10 *. 
întîlnirea internațională R.P. Romî- 
nă' B—R.D. Germană B

ȘAH. — Amfiteatrul Institutului de 
Petrol și Gaze, de la ora 15,30, finala 
campionatului republican (partidele în
trerupte).

VOLEI. — Sala Dinamo- de la ora 8 
și 15, Cupa comisiei centrale de volei

— sala Dinamo, de la ora 16,30: Pro-

Dar, așa cum au remarcat nume 
vorbitori, succesele sportive ale st 
riaților de la S.P.C. ar ii putut fi 
mai mari, dacă întreg tineretul ar 
participat la activitatea sportivă 
cadrul colectivului. Pe viitor, odată 
reorganizarea colectivului sportiv, e 
de dorit ca tineretul sportiv de 
S.P.C. să contribuie la înregistrai 
unor succese și mai importante — 
deziderat enunțat cu tărie de majori 
tea celor prezenți la adunare. Cur 
Ajutînd în activitatea sa noul consi 
ales, prin participarea la competiți 
ce vor fi organizate și dovedind n 
multă dragoste pentru culorile ccle< 
Vllltli.

Noului consiliu care va primi, s 
tem siguri, un sprijin neprecupețit i 
partea organelor de partid și U.T.. 
îi revine și misiunea de a găsi că 
pentru rezolvarea unor probleme 
gente, ca aceea a echipamentului 
tiv și a amenajării unei săli de

Dorel Dolberg, coresȚT

IEPUR
Cine nu-1 cunoaște ? Cîți vînători 

n-au tresărit cînd pe neașteptate ure- 
chiatul le-a ieșit înainte dintr-o văiti- 
gă sau desiș 1 Pînă să-și revină din 
emoție, pînă să-și potrivească arma 
iepurele a dispărut și vînătorul n-a 
mai avut altceva de făcut decît să-și 
promită că la prima ocazie va fi ceva 
mai atent și mai calm. Pentru că la 
vînătoarea de iepuri, dacă n-ai calm, 
îndernînare și ochiul fin... vii acasă 
cu tolba goală.

Chiar dacă te vede aproape nu iese 
din ascunziș, decît dacă vînătorul se 
îndreaptă spre el. Culoarea blăniței 
lui șî încremenirea în care rămîne, 
te pot păcăli foarte ușor. Pe lîngă 
cîți iepuri nu se întîmplă să treci 
fără să le bănuiești măcar prezența.

Singura lui scăpare este fuga. Pi- . 
cioarele dinapoi, mai lungi și muș- 
chiuloase, puternice ca două resor
turi. imprimă întregului trup o mare 
mobilitate. Viteza iepurelui este cam 
de 15 m. pe sec. Iepurele adult cîn 
tărește cam 4—5 kg. Dacă scapă de 
glonțul vînătornlui sau de vreunul din 
numeroșii lui dușmani (clinii și pisi
cile hoinare, vulpile, lupii, rîșii, ne- 
văstuicile, dihorîi, corbii, vulturii.

greșul I.T.B.—Tractorul Orașul StaUn
(masculin, restanță în categoria A)

Mîine
FOTBAL. — Stadionul „23 August”, 

ora 12: Uniunea Ziariștilor din R. p. 
Romînă-Uniunea Ziariștilor din R. P. 
Bulgaria (joc internațional); ora 13.45. 
C.C.A.-Locomotiva București (restanță 
categoria A).

BASCHET. — Sala Dinamo de la 
ora 17, meciuri în campionatul republi
can : Energia București—Știința Timi
șoara (mase.), ”—“—1 ”” 
tiva Buc. (fem.). Locomotiva PTT—CC A 
(mase.)

NATATIF. — Bazinul acoperit Flo
reasca, de la ora 14) : concurs de înot, 
înot artistic, sărituri, polo, eu partici
parea înotătorilor fruntași.

ȘAH. ......................   ‘ _
16,30, 
publican

VOLEI.
Finalele

Progresul FB—Locomo-

Amfiteatrul I.P.G., de la ora 
runda TX-a a campionatului re- 

de șah.
— Sala Floreas-ca, de la ora 8: 
Cupei comisiei centrale.

IN ȚARA

LUPTE. — Concursul școlilor sportive 
de tineret.

BASCHET. — Campionatul republi
can: MASCULIN: Cluj: Energia — Vo
ința Iași și Știința—Progresul MIC 
Bircureeti; Orașul Staliin: Progresul-Di- 
mano Oradea; Tg. Mureș: Dinamo__
Dinamo București; . femtntn: Cluj: 
Știința—Flamura roșie Oradea; Oradea: 
Progresul—Știința TCF; Tg. Mureș: Fia 
muira roșie—Voința Orașul Stalin

ELE
buba, coțof anele, gaia etc.), poa 
trăi și opt ani. Are mirosul și a 
zul extrem de dezvoltate. In schin 
așezarea ochilor, plasați lateral 
separați prin lărgimea frunții, 
fac să nu vadă bine din față, 
aceea, de multe ori se întîmplă 
iepurele să se năpustească chi; 
înaintea vînătorului.

Așa cum am mai arătat iepurele a 
mulți dușmani și printre cei maj 
temut trebuie să-i recunoaștem 
braconier și pe vînătorul 1 
Faptul că n-a dispărut, se dafi 
rește marei, nemaipomenitei lui pr 
lificități. O iepuroaică fată în m< 
obișnuit între martie și octombr 
de 5 ori, în total vreo 10—15 pt 
Iar un iepure născut în martie poa 
avea pui în același an.

Iepurele nu e deloc sociabil. Duț 
împerechiere, iepuroii.il părăsește ii 
puroaica, iar aceasta își lasă pt 
după aproape 3 săptămîni. Esțe i 
animal mai mult de noapte; zh 
doarme. Rar umblă în timpul zilei 
mai ales în epoca de împerechiere. 1 
timpul sezonului frumos (marți 
septembrie) preferă cîmpia. Cereale 
și finețurile îl .atrag. Cînd cîmpul ît 
cepe să se golească, iepurele se tr 
ge spre pădure unde găsește ad; 
post. Dacă nu sînt păduri prin ; 
propiere, își face culcușul pe cîn 
pie, în zăpadă, 
de vînt. Iepurele 
excelență. Hrana 
trifoiul, lucerna, 

■covii, pătrunjelul.
Vînătoarea iepurilor este mult m 

ușoară cu un cîine bun alăttu 
Cîinele te ajută să descoperi mai t 
șor iepurii și să nti-i pierzi pe c 
răniți de alice. Dar în afară de v 
nătoarea la „sărite" 
carul, iepurii 
la goane.

Vînătoarea 
cunoscută și 
țara noastră, 
iepurilor să 
să crească 
să acordăm o atenție deosebită m; 
surilor de ocrotire (amenajarea d 
hrănitoare, combaterea răpitoarelor) 
Și în această privință paznicii fon 
durilor de vînătoare ca și vînător 
noștri, au cuvîntul. Totodată si orga 
nele Sfaturilor populare trebuie s, 
acorde un sprijin nelimitat acțitmi1 
de ocrotire a iepurilor, desfășurînc 
o intensă muncă de lămurire în rîn 
did oamenilor muncii de la orașe ș 
îndeosebi de la sate.

își face culcușul pe 
în locuri mai feri 
este vegetarian pri 
lui favorită rămît 
varza, napii, mo

pe C

sau cu prepe' 
mai pot fî împttșcați

de iepuri este- cea m< 
mai larg practicată î 
Dar pentru ca numără 
nu se micșoreze șî ■< 

necontenit, este necesa

c. s.

iepuroii.il


Sezonul atletic european <95?

Asaltul tinerilor atleți a ridicat simțitor
nivelul pertornianțelor la toate aruncările

Handbaliștii polonezi se pregătesc

1955. 18 in 1956 și 
performanță de 50 
să fie de acum un 
din moment ce nu mai puțin de 56 
de atleți au realizat in 1957 rezul
tate suaericare acestei cifre.

24 in 
metri 

lucru...

1957. O 
a ajuns 

banal,

căderea zăpezii a tost inaugurat se. 
zonul de iarnă. Primii care au început 
antrenamentele pe zăpadă au 
schiorii clubului Ț.D.N.A. Zilele 
cute ei au schiat pe pîrtiile de 
muntele Vitoșa din apropierea 
fiei.

In ultimul timp și schiorii 
aite localități cum ar fi ~ ’ 
Ceavdar etc. au Lxceput 
pe zăpada căzută din abundență.

Reprezentativa de handbal redus a 
Poloniei se pregătește de mai mult 
timp în vederea campionatelor mon
diale care se vor desfășura la înce
putul anului viitor în R. D. Germană. 
Jucătorii din lot s-au antrenat mai 
mult timp in orașul Gdansk, pentru 
ca apoi să susțină un meci amical 
cu echipa campioană a R. D. Germa
ne Einpor Rostok precum și cu e- 
chipele G.K.S. și A.Z.S. din Gdansk.

In ianuarie 1958 jucătorii din lvt 
vor continua pregătirile la Gdansk, 
urmînd ca să susțină citeva jocuri de 
verificare în “ ~ "
februarie anul viitor ei își vor con
tinua pregătirile în orașul Wroclaw, 
urmînd ca la 9 februarie să joace cu 
reprezentativa Iugoslaviei.

Conducătorii federației de speciali 
tate din 
șurile ca 
pregătită 
moașă la 
telor mondiale.

îost 
tre-

pe 
So-,cială se cuvine tînăralui atlet 

glez Mike Ellis, în virstă de 21 
care dotat cu un fizic excepțional 
a reușit un uimitor progres de peste 
7 metri, fapt care i-a 
specialiștii atletismului 
întrezărească șanse nu 
tru titlul european, dar 
tru recordul mondial.
semnate au realizat in 
O.gieed Ciepîy (7,50 m.); Horst Nie
bisch (4,71 m.); Iosef Muzicek (4,44 
m.); Nicolae Răscănescu (442 m.) ; 
Iosef Malek (3,92 
denko (3.47 m.);
(3,34 m.) etc.

Performanțele și 
atleți, in marea lor majoritate ti
neri, au făcut ca ți la această pro
bă să se poată vorbi despre îmbună
tățirea simțitoare a nivelului rezul
tatelor. Iată citeva cifre compara
tive care ilustrează acest fapt : 
1954 — 4 atleți peste 60 m. (dintre 
care 2 peste 65 m.); 1955 : 13 peste 
60 m. (1 peste 63 m.); 195« : 21 (5 
peste 63 m.) și 1957 : 33 (9 peste 
63 m ).

Nicolae Râșcănescu, in primul său 
an ca aruncător de peste 60 metri, 
s-a dovedit a fi la Înălțimea noii si
tuații, arătind o remarcabilă con
stanță. Astfel, el a aruncat de 14 
ori peste 60 metri (dmtrș care de 
opt ori ■ in concurs urile internațio
nale). Cu rezultatul de 62.16 m. el 
ocupă un valoros loc 11 în lista eu
ropenilor și tocul 13 te lame (față 
de tabelul pe care-1 publicăm, pină 
la rezultatul de 6147 m. se interca- 

aruncători americani :
Hali

em
ani,

din 
Gabrovo, 

pregătirileîndemnat pe 
britanic să-i 
numai pen- 
chiac și pen- 
Progrese in- 
acest an și :

5C.05
55,«l
54.96
54,83
54,80
54.14
54,13 
54,07 
54.85
53.97
S3.» <55.88) Buhanțev 
;3,<« (56.85) Coosolini
53,59 (54,62) Matveev (URSS)
53,39 (51,65) Carr (Anglia)
M.2S (61,25) Cihak (Cehoslovaca)

OPT ARUNCĂTORI PESTE
88 METRI-

aruncătorilor de suliță 
) metri și-a mărit 

— '-iodurile și in anul 1957. Kuz- 
și Țibulenko. Macquet și Fruct 

de acum. numele pe

(52,64) Szecseny (Ungaria) 
(54.85) Grigalka (URSS) 
(51,03) Piatkowski (Polonia) 
(50.96) Baltusnikas (URSS) 
(56,68) Merta (Cehoslovcia) 
(53.21) Kotnpaneoț (URSSJ 
((3,36) Kllcs (Ungaria) 
(54,40) Trusenev (URSS) 
(52.45) Aroarski (Bulgaria) 
(52,09) Arvidsson (Suedia) 
------------ . (URSS) 

(Italia)

R. D. Germană. In

Sportul in Vietnamul popular

Anul acesta mișcarea de cultură 
fizică și sport din R. D. Vietnam a 
înregistrat importante succese. De 
la eliberarea țării, din 1954. cultura 
fizică și sportul au devenit accesi
bile maselor largi de oameni ai muncii.

In anul 1957 3u participat activ la 
diferite competiții sportive peste 
100.000 de tineri și tinere. Sporturi 
ca voleiul, baschetul, tenisul de ma
să, tenisul de cîmp. polo, puțin răs- 
pîndite înainte de revoluție se bu
cura astăzi de o popularitate din ce 
în ce mai mare. In anul 1956 existau- 
în țară 500 echipe de volei, anul a- 
cesta numărul lor a crescut la 2914. 
In anul 1955 la întrecerile organizate 
la tenis de masă au participat doar 
106 de sportivi; anul acesta numărul 
lor a fost de 5000 dintre care 194 de 
femei. In ceea ce privește întrece
rile dc atletism și fotbal, ele ați an
grenat peste 7400 de concurenți. Nu
mărul acelora care practică boxul, 
luptele, canotajul și alte discipline 
sportive a crescut de asemenea în 
mod simțitor. Sportul devine tot mai 
iubit de miile de muncitori, funcțio
nari, elevi și studenți. Numărul fe
meilor care practică sportul a crescut 
vertiginos. In localitatea Paknin, de 
exemplu, din numărul total al par- 
ticipanților la diferite întreceri spor
tive 50 la sută au fost femei, iar la 
o mare întreprindere de transporturi, 
numărul femeilor care au fost angre
nate în mișcarea sportivă a fost de 

90 la sula. Anul acesta zeci de mii 
de sportivi au participat la întrecerile 
organizate în cinstea celui de al 
\ l-lea Festival și al Jocurilor Sportive 
Prietenești de Ia Moscova.

Tinerii vietnamezi consideră drept 
o datorie patriotică dezvoltarea ne
contenită a mișcării de cultură fizi
ca, ridicarea măiestriei lor sportive. 
In această direcție un ajutor prețios 
l-au constituit întâlnirile Ia fotbal, 
tenis de masă, volei cu reprezentanții 
R. P. Chineze, R. P. D. Coreeană, 
R. P. Mongolia și a altor țări.

m.) ; Vasihi Ru- 
Zvonko Bezjakîn 1949 inregistrind 

13,54 m. De atunci 
au progresat ast- 
m. ); 
m.) ; 
m.) ; 
m.) ; 
dintre
care

Pentru a șasea oară consecutiv 
numele cehoslovacului Jiri 
Skobia apare, la sfîrșit de se

zon, in fruntea listei celor mai buni 
aruncători de greutate din Europe. 
De data aceasta performanța reali
zată de Skobia a căpătat o strălu
cire deosebită. El este primul arun
cător de pe continentul nostru care 
a reușit să treacă de 18 metri, după 
cum tot el a fost primul european 
care a trecut și de 17 metri. Jiri 
Skobia s-a născut la 16.4.1930. Are 
1,86 m. înălțime și 117 kg. A înce
put atletismul 
rezultatul de
performanțele sale 
iei : 1950 
m.) ; 1952 
m.) ; 1954 
ni.) ; 1956 
m.). El este unul 
cordma.ni europeni 
cu autoritate proba, putindu-se nu
mără pe degetele unei singure miini 
concursurile la care a fost întrecut 
In ultimii ani de aruncători euro
peni. Ținind seamă de această im
presionantă carte de vizită, este 
normal să așteptăm ca Skobia să-și 
reediteze la Stockholm victoria ob
ținută în 1954 la campionatele eu
ropene de la

Certitudine 
pentru că in 
1957 și alți 
Europa au realizat progrese însem
nate. Saltul calitativ cel mai .jnasiv" 
a fost înregistrat de atletul nostru 
Aiurel Raica : de la 16,32 m. in 1956 
la 17,42 m. in 1957 (deci o creștere 
de 1,10 m.). II urmează Lingnau, 

■osgornik (al cărui rezultat de 17,40 
mi. nu poate fi totuși omologat ca 
record polonez întrucit nu a fost 
obținut într-un concurs oficial), Pli- 
hal, Artarski etc. Din plutonul celor 
de sub 17 metri, se detașează en
glezul Rowe, care a progresat in- 
lir-un singur sezon cu 1.22 m.

Ascensiunea aruncătorilor de greu
tate din Europa se reflectă și in 
faptul că ei ocupă in 1957, unspre
zece din primele douăzeci de locuri 
ale clasamentului mondial (față de 
numai opt cit erau in 1956) : 1. Nie- 
der (S.U.A.) 18.95 m.; 2. O’Brien 
(S.U.A.) 18,95 ni. ; 3. Owen (S.U.A.), 
18J3 m. ; 4. Skobia (Ceh.) 18,05 m. ; 
5. Bantum (S.U.A.) 18,00 m. ; 6. Vick 
(S.U.A.) 17,89 m. ; 7. Davis (S.U_A) 
17,62 m. ; 8. Lingnau (R.F.G.) 17,45 
rr„ ; 9. Raica (Romînia) 17,42 m. ; 
10. Mecconi (Ital.) 17,41 m. ; 11.
Socsgornik (Polonia) 17,40 m. ; 12.
Plihal (Ceh.) 17,26 m. ; 13. Artarski 

I(Buîg.) 17,22 m. ; 14. Berman (S.U.A.) 
|7.O7 m. ; 15. LoscUov (U.R.SS.)
r7,07 m. ; 16. Henry (S.U.A.) 17,06 
m. ; 17. Ovsepian (U.R.S.S.) 16,94 
18. Rowe (Anglia) 16,94 m. ; 
Tsekanikas (Grecia) 16.95 m. ; 
Silvester (S.UA.) 16,91 metri.

Cei 1,10 m. cîștigați de Aure! 
Raica în acest sezon nu au rămas 
fără răspkyă. Locul 3 in Europa și 
locul 9 în lume (față de locul 26, 
respectiv locul 51 in anul trecut) 
constituie o strălucită afirmare a tâ
nărului nostru recordman.

Foarte îmbucurător este și faptul 
că pentru prima oară pe lista celor 
mas buni 25 de aruncători de greu
tate dan Europa figurează numele a 
trei atleți romini : Aurel Raica, Ni- 
ccăae Ivanov și Constantin Crețu. 
Este semnificativ că pe această listă 
numai Uniunea Sovietică are înscriși 
4 atleți, după care urmează Româ
nia, Polonia și Anglia cu cite 3, Ce
hoslovacia și R.F. _ 
2 etr

16,65 (17,76) 
17,46 (16.66) 
17,42 (16,32) 
M,41 (17,12) 
17,40 (16,77) _ _ __
37,26 <16,78) plihal (Cehoslovacia) 
17,22 (16,64) Artarski (Bulgaria) 
17,m (16,78) Loscilov (URSS) 
16,94 (lt,72) Rowe (Anglia) 
16,94 (17,67) Ovsepian (URSS) 
16,93 (16,56) Tsakanikas (Grecia) 
16.S5 (15,99) Kuhl (RDG)
36,68 (16.30) Kwiatkowski (Polonia) 16,80--------.... . ------ ------ ....
16,75
56,64 
16,62 
16,61 
16,59 (17,44) Baliaev 
16,59 -------- ’
16,56 
MJ6 
16,52

LA DISC, MULȚI CANDIDAȚI 
PENTRU TITLUL EUROPEAN

(15,21
(17,12
(17,42
(17,76

(16,20
(17,54
(17,46
(18,05

1951
1953
1955
1957
puținii re- 
iși domină

progresul acestor

Familia arunc
de peste 80

wilz» o» î

Polonia 
echipa 
și să 
actuala

au luat toate ma
să fie cit mai bine 
facă o figură fru- 
edițîe a campiona-

D

3erna.
deplină nu există insă, 
acest sezon al anului 
tineri aruncători din

Germană cu

Skobia 
Lingnau , 
Raica (Romînlaj 
Meccorii (Italia) 
Sosgornik (Polonia;

(Cehoslovacia ; 
(RFG)

m. ;
19.
20.

cWe

(16,72) Uddebom (Suedia)
(1«,»4) Urbach (RFG)
(16,79) Feodorov (URSS)
(16,Si) Palmer (Anglia)
(16.60) Aukfztulewlkz (Polonia)

(16,194)
(16.44) 
(15. R9) 
(1&52) 
(16.54)

(URSS) 
Ivanov (Romînia) 
Mihalyfi (Ungaria) 
Lassau (Franța) 
Crețu (Romînia) 
Koivisto (Finlanda)

eși bilanțul probei de arunca
rea discului 
a înregistrat 

european și numai 
zuMate de peste 
statistică performanțelor indică un 
progres remarcabil și la această 
probă. Astfel, dacă în 1954 au tre
cut de 52 m. 9 aruncători, numărul 
lor a crescut cu fiecare ain : 12 în

în anul 1957 nu 
nici un record 

doi atleți cu re- 
55 metri, totuși

nețov

AUREL RAICA

lista celor 11 atleți din luase care 
au trecut de 80 m. : 1. Danaelsen 
(Norvegia) 85,71 m. — 1956 ; 2. Sid
lo (Polonia) 83,66 m. — 1956 ; 3. 
Kuznețov (U.R.S.S.) 83,63 m. — 1357; 
4. Nikkinen (Finlanda) 83,56 m. — 
1956 ; 5. Kopyto (Poicnia) 85,37 m. 
1957; 6. Țibulenko (U.R.S.S.) 83,34 
m —
m. -
m. -
80.60
80.22 m. — 1956 : 11. Frost 
80.09

In acest sezon sulițașii
au marcat un frumos progres : 74 
au trecut peste 70 m., dintre care 
21 au performanțe de peste 75 m. 
(printre aceștia și reprezentantul 
nostru Andrei Demeter).

In anul 1956 numărul celor care 
au aruncat peste 70 metri a fost de 
66. dintre care 18 au aruncat pe
ste 75 metri. Media rezultatelor 
primilor 10 atleți europeni din a- 
md 1957 a foșt de : 81,507 m.. iar 
cea din anul precedent : 80,740 m. 
La primii 20 : 78,980 m. în 1957 și 
78,490 m. in 1956.

Trebuie subliniat rezultatul înre
gistrat de Andrei Demeter cu care 
ocupă locul 18 in Europa si 20 în 
liane.

1957 ; 7. Held (S.U.A.) 81,76
1955 ; «. Miller (S.U.A.) 81.29
1954 ; 9. Macquet

m. — 1957 ; 10, Will

m. — 1957.

84,00 (85.71)
«3,63 (78,75)
------  («M2)

(79.89)
(«3,66)
(79,01)
(73.89)

(Franța)
(RJF.G.)
(R.D.G.)

europeni

Danlelssen (Norvegia) 
Kuznețov (URSS) 
Kopyto (Polonia) 
Tîbulenko (URSS) 
Sidlo (Polonia) 
Macquet (Franța) 
Frost (RDG)

83,37
83.34
«2,98
80,60

80,0» (80l22) Will (RFG)'
78,94 (73,24) Ahvenniemâ (FLilanoe
78,12 (77,35) Kauhanen (Finlanda)
77,60 (77,80) Koschei (RFG)
77.65 (74,11) Radziwonowicz (Polonie)
76,85 (77.S1) Walczak (Polonia)
76,55 (73,28) Hyytiainen (FSnlancJa)
76^0 c;a.64) Siuanoăa (Finlanda)
76.34 (65,65) Zajacskowski (Polor.ia)
76,3-2 <66.35) Kuisima (Finlanda)
75,88 (68.W) Deme'.er ('Romînia)
7S,69 (76.37) Frederiknson (Suedia) 
75JT7 (73,00) Paananen (Finlanda) 
7S.1E < — ) Smith (Anglia)

(83.56) Nlkkir.en (Finlanda)

KRIVONOSOV, ARUNCĂTORUL Nr. 1

Fără cel puțin 60 de metri nu se 
mai poate cîștige astăzi in 
Europa un concurs interna

ționali de ciocan ! Aceasta pare să 
fie reguia care se desprinde din a- 
nailiza rezul tatelor obținute de-a
lungul și de-a latul continentului in 
întrecerile aruncătorilor de' ciocan, 
și prea puține au fost excepțiile.

„M«șa“ Krivonosov a fost și în 
acest an cel mai de seamă aruncă
tor al Europei, 
constante, (nu 
în acest sezon, 
uitate peste 62 
cord a. încă de
tortei la eurooene.

Dintre următori, o remarcă spe-

In baza valorii sate 
a suferit înfrângerea 
a aruncat cu regula- 
metri) i se poate a- 
pe acum, creditul ric

la rezultatul 
lează doi
Connoil v cu 65.91 m. și
64.94 m.1.

621,7a (67,32) Krivonosov (URSS) 
(61,39» Bezjak (Iugoslavia) 

(57X1) Eilis (Anglia) 
(61,45) Tkacev (URSS) 
(62J5)---- -----------------
(«3,57)
MMS»
(sa.17)

Nikulin (CHSS) 
Rut (Polonia) 
Samoțvetov (URSS) 
Rudenkov (URSS) 
Nenașev (URSS)

cu

63,66
’ 63,10 (53,98)

6?.» (55.39) Cieply (Polonia)
S2.WÎ (59,34) Făscănescu (Romînia)
62.38 (58.69) Zsivotzky (Ungaria)
62.33 -'62.80; Racici (Tugosiavja)
62.07 (67.96) Stranoli (Norvegia)
62.00 (62.59) Csermak (Ungaria)
61,S2 (57.480 Nfuzicek (Cehoslovacia)
61,87 (60.22) Husson (Franța)
61,78 (57.85) Niebisch (RDG) 
«.60 (63.57, Eeorov (URSS) 
61,54 (61.14) Niklas (Polonia) 
«,31 (59J8) Koiodii (URSS) 
« 33 (59.47) Vaivads (URSS) 
61.19 (57,27) Malek (Cehoslovacia)

de. 
ho 

. „ . . pri
mele gerqri. Astăzi, in întreba țară 
eaista 25 de stadioane de iarbă iar 
altele sînt în curs die construcție. 
Cel de al 2te!ea stadion este aproape 
gata își va fi în curtnd dat: în folesirt- 
;a sportivilor. Este vorba d^ terenul 
echipei Lokoniotiva din localitatea 
Poprad. Prin muncă voluntară tăierii 
hocheiști din Poprad au început con
strucția noului stadion care va fi 
gata în curind.

La lucrările de construcție și-au dat 
îr.tîlnire numeroși tineri din locali
tățile de Ia poalele munților Vysoky 
Tatry, care prin muncă entuziastă 
au executat majoritatea lucrărilor. 
După felul cum înaintează lucrările, 
sportivii din Poprad vor putea să pa
tineze pe gheața noului stadion la 
sfîrșitul lunii decembrie sau in cel 
mai rău caz in ianuarie anul viitor.

in Cehoslovacia populară sînt 
parte timpurile cind sezonul de 
chei pe gheață începea odată cu

In Bulgaria a fost inaugurat 
sezonul de schi

Schiorii fruntași din R. P. Bul
garia au început încă de la sfîrșitul 
verii pregătirile în vederea viitorului 
sezon. Totuși lipsa zăpezii a făcut ca 
pregătirile lor să nu poată fi com
plete. Zilele trecute, antrenamentele 
..pe uscat" au luat sfirșiL Odată cu

UN ARTICOL IN „RUDE PRAVO"
DESPRE PROBLEMA AMATORISMULUI

PRAGA 13 (Agerpres). CETERA 
transmite:

Ziarul „RL'DE PRAVO" a publicat 
recent un comentariu în rubrica de 
sport intitulat „A. Brundage nu este 
in pas cu timpul". Articolul se referă 
la scrisoarea lui A. Brundage, pre
ședintele Comitelutui internațional o- 
limpic, în problema amatorismului. 
Această scrisoare, care după părerea 
lui Brundage reprezintă hotărirea 
congresului Comitetului internațional 
olimpic, rezumă în 
cepția privitoare la 
tivilor profesioniști 
Jocurile Olimpice.

„RUDE PRAVO” 
veste cele șase puncte bine cunoscute, 
președintele Comitetului internațional

șase puncte con- 
împiedicarea spor- 
de a participa la

olimpic a arătat limpede că, 
părerile sale care sînt cele 
persoane avute, el a rămas 
vieții adevărate. înmulțirea 
nită a realizărilor sportive 
condiții 
social 
fizice 
Dacă

unei 
cipe 
acesta Jocurile olimpice ar înceta de 
a mai reprezenta competiția supremă 
a celor mai buni sportivi din lume 
și ar degenera într-o chestiune cu 
totul neimportantă. Brundage subli
niază în special că acei care primesc 
o despăgubire pentru venitul pierdut

odată cu 
ale unei 
în urmă 
neconte- 
a creat 

corespunzătoare interesului 
față de dezvoltarea culturii 

in rindol tineretului muncitor, 
s-ar aplica „criteriul Brunda- 

cei mai buni reprezentanți ai 
țări ar fi împiedicați să parti
ta Jocurile olimpice. In felul

corn-
participa la Jocurile

în timpul antrenamentelor sau 
petițiilor nu pot 
olimpice.

Ziarul „RUDE 
bă : „Cit de pur 
feților americani 
tinde mina protectoare și generoasă 
a universităților ? Sau cum e posibil 
că grupurile de atleți din Statele ti
uite își „neglijează" munca sau sl ujba 
lor pentru a participa la turneele a- 
nuale din Europa și întâlnirile cu cei 
mai buni sportivi europeni?"

PRAVO“ se întrea 
este amatorismul at- 
asupra cărora se în-

In încheiere „RUDE PRAVO“. îți 
exprimă convingerea că declarația 
lui Brundage se va termina cu un 
eșec.

Cițtigul cel mare—

Doamna Nellie Mc. Grail din Lon
dra, în vîrstă de 34 ani, a cîștigat la 
concursul de pronosticuri sportive 
cea mai mare sumă înregistrată vreo
dată în Anglia de un concurs de ase. 
menea natură. Ea a întocmit un bu
letin simplu (cițiva penny) și a cîș
tigat circa 60.000 lire sterline. Inte
resant este faptul că a indicat șapte 
din cele opt meciuri nule înregis
trate in etapa respectivă a campiona
telor englez și scoțian. De asemenea 
este de remarcat faptul că întocmind 
acest buletin simplu, avea o șansă 
la 24.628.199... Și totuși, a cîștigat!

Este inutil să vă spunem ce figură 
au făcut „fericițif părinți ai Lynei...

Pistă de asfalt

...și cel care trebuie așteptat

Un cunoscut specialist suedez, Ku- 
mander a propus înlocuirea pistei de 
zgură cu o pistă de asfalt. El a ară
tat că a experimentat o astfel de pis
tă în orașul Skoerde din vestul Sue
diei și că rezultatele ar fi foarte 
bune. Rumandcr propune ca asfaltul 
să fie turnat direct pe pista de zgură, 
urmînd ca acesteia să i se facă even
tual un așternut din cauciuc. „Toatie 
recordurile' vor fi pulverizate !“ susține 
Rumander. Ramine de văzut însă 
dacă o asemenea inovație va căpăta 
autorizația

moral și financiar. Interesant este 
insă un alt amănunt: doi din condu
cătorii fotbalului feminin internațio
nal (Dr. Bernatz — secretar al lui 
Internațional Ladies F. A. și Ruppert, 
președintele ligii germane de fotbal 
feminin) au fost puși sub urmărire de 
către autoritățile germane fiind acu
zați de însușire de bani și diverse alte 
coțcării. Nu se poate spune că cei 
doi nu au pus... umărul la falimentul 
fotbalului feminin.

Televiziunea, nu *

0 foarte iinără cetățeană a Romei 
(vîrsta 10 luni) a câștigat premiul 1 

la Totocalcio. Conform legilor ita
liene, ea nu-și va putea încasa cîș- 
țigul decît în anul... 1977, ia majorat.

Atenție

forurilor de specialitate...

la fotbalul feminin!

timp în urmă a avut locCu cît-ja
în Germania Occidentală campiona
tul... mondial de, fotbal feminin, la 
care au marțcipat patru echipe. Cam
pionatul s-a soldat cu un eșec total,

Socieiățile de televiziune nu au 
reușit încă să convingă pe organiza* 
torii campionatelor mondiale de fot*, 
bal din 1958 despre necesitatea tele- 
transmiterii partidelor finale. Organi* 
zatorii argumentează actualul lor re
fuz prin aceea că televiziunea. le-ar 
răpi un număr foarte mare de spec
tatori și că suma ce le-ar fi acorda
tă de către societățile resoective, nu 
ar putea compensa pierderile bănești.

S.UA


R. D. Germană A mînia
in intilnirea

13 (prin telefon). — 
de spectatori se aflau în 
la „Werner Seelenbinder

BERLIN 
Peste 8.000 
tribunele de 
Halle" în clipa cînd a răsunat primul 
Sunet de gong al întilnirii pugilistice 
dintre reprezentativele A ale Romî- 
niei și R.D. Germane. In primul meci 
au urcat treptele ringului pugiliștii de 
categorie 
(R P.R.) și 
Dobrescu
tactică, abuzînd de eschive și apre
ciind deseori greșit distanța, astfel că 
.stingaciul" Milleck a avut posibilita
tea să-și adjudece un avantaj minim, 
poate insuficient pentru o victorie. în 
condițiile existenței deciziei de „meci 
nul“. Cum această decizie n-a existat 
victoria Ia puncte i-a revenit 
Milleck. La categoria cocoș. 
Schiopu (R.P.R.) i-a opus o 
să rezistență campionului 
Wolfgang Behrendt (R.D.G.), 

în primele două rounduri.
repriză, el a fost însă depășit clar, 
pugilistul german, care s-a dove- 
posesorul unui excelent joc de

muscă Mircea Dobrescu
Kurt Millek (R.D.G.).

n-a adoptat cea mai bună

Iui 
Victor 

frumoa- 
olimpic 
mai a- 
In ulti-les

ma
de
<it
picioare și al unui box în linie. (în
vingător la puncte: Behrendt). O de
cizie nejustă a fost cea din limitele

internațională de box de la Berlin
categoriei pană: deși losif Mihalic
(R.P.R.) se arăȚase superior lui
Schulz 
podea 
cordat

(R.D.G.), trimițîndu-1 
în repriza a 11-a. juriul 
victoria lui Schultz La

Heinz 
și la 

i-a a- 
,,semi-

D Gheorghiu

ușoară*. Mihai Trancă 
pășit în prima și ultima repriză, 
pierdut la puncte meciul cu 
Waga (R.D.G.). Prima victorie 
lorilor noastre a fost adusă de 
rul* C. Dumitrescu. Boxînd în
său caracteristic, cu eschive" reușite și

(R-P.R-). de- 
a 

Heinz 
a cu- 
,.ușo- 
stilul

Intilniri internaționale 
și baschet

Echipele de baschet Lokomotiv Kar
lovy Vary, după partidele susținute 
de curînd la Oradea, au evoluat și la 
Orașul Stalin. Formația masculină a 
dispus după o luptă interesantă, de 
Progresul Orașul Stalin, cu scorul 
de 50—47 (17—19). Jucătorii romîni 
au ratat victoria (ei au condus la un 
moment dat în repriza a II-a cu 11 
puncte diferență) spre sfîrșitul parti
dei, cînd au făcut numeroase greșeli 
sub coș. Baschetbalistele de la Loko
motiv Karlovy Vary au fost Insă în
vinse la diferență de Voința Orașul 
Stalin. Scot: 54—38 (32—15) pentru 
jucătoarele noastre.

★

de volei
ECHIPELE ORĂDENE DE BASCHET 

INVINGÂTOARE

ORADEA 12 (prin telefon). — In 
meciurile susținute cu echipele mas
culina și feminină Lokomotiv ' arlovy 
Vary, echipele, orădene Dinamo și Pro
gresul au realizat două prețioase vic
torii. La fete. Progresul a cîștigat cu 
ST—46 (24—22). Jocul a fost specta
culos, dar superioritatea a foot jie 
partea c.I2_ ' *—“*
jucătoare (olanda 
Nagy, Ana Kohelka, (Progresul),-----
Kandelova, Eva Tvorzova, Olga Kos- 
lantova (Lokomotiv).

La băieți, dinamoviștii au fost în 
permanență superiori și doar în ulti
ma parte a jocului desfășurarea 
mai echilibrată. Rezultatul: 
(28—21) pentru Diftatno. S-au 
cat Till. Szebestien. Hupoiu 
mo). Strakă, Certnek, Jak 
motiv).

orădencelcr. Cele mai bjjțe
Darabas, Agruft 

î). Vb

a fost 
65—«1 
retnar- 
(Dina- 
(Loko-

VOLEIBALIȘTII DE LA TRACTORUL 
ORAȘUL STALIN AL INTRECUT PE 

CAMPIOANA R. D. GERMANE

Z. Singer 
corespondent

Echipa de rugbi a Romînfei 
intilaeste reprezentativa 

Franței
(Urmare din pag. I)

Echipa noastră a făcut azi după- 
amiâză un ultim antrenament pe te 
renul unde se va desfășura jocul.

Interesul în jurul partidei noastre cu 
Franța este foarte mare; întreaga 
presă franceză- consacră coloane în
tregi acestei partide. Astfei. ziarul 
„Sud-Ouest" arată -x ------ ;
rilor între echipa 
țiile reprezentative 
nie li s-a acordat 
menea importanță.

ORAȘUL STALIN' 12 (prin tele
fon). — Joi în sala Tractorul din lo
calitate a evoluat echipa masculina, 
campioană a R. D. Germane. Wissen- 
schaft Leipzig. Partida a fost carac
terizată printr-o luptă dîrză care — 
pînă la urmă — a dat cîștig de cauză 
echipei locale care a învins cu 3—2 
(13—15, " ‘ ............................
16—14). De 
set oaspeții 
Cei mai buni 
forul), Harv

15-8. 15—10.
remarcat că In 
au condus cu 
jucători
Einfert,

11 — 15. 
ultimul 
14—11. 
(Trac-Bârbuțiu , 

Difer Maesch.

AL DINCA

întîlni-că numai 
Franței și forma- 
din Marea Brita- 
pînă acum o ase 

,...r------ O deosebită pro
pagandă pentru rugoiul nostru a fa- 
cut-o ziarul francez „l’Equipe" care a 
intitulat un mare reportaj în legă
tură cu evenimentul de la_ Bordeaux. 
„Intilnirea Franța — Romînia văzută 
prin București-Bruxelles-Bordeaux și 
Paris.

Arbitrul italian Silvio Pozzi va 
conduce următoarele formații probabile: 
FRANȚA: Vannier-Dupuy, Mauduy, 
Bouquet, Boniface-Vignes, Danos- 
Carrere, Barthe, Crauste-Celaya. Mias- 
Domenech, Vigier, Quaglio. ROMA
NIA: Penciu-Tîbuleac, Dobre, llie. 
Nanu-Chiriac, Stănescu-.Moraru. Mlă
diu Dorutiu-Blăgescu. Marinache- 
Teofiiovici, lordăchescu, Pîrcălăbescu. 
In formația romînă s-ar putea pro~ 
duce o schimbare în sensul ca—1 
Pîrcălăbescu ar putea juca în linia a 
treia în locul lui Mladin, care va
trece în linia a doua, în timp ce
Btăgescu va jucă pilier .

D. 1ONESCU I 
maestru al sportului

Brita-

★
In continuarea turneului pe care-I 

susține In țara noastră, echipa mas
culină de volei Wiessenschaft Leipzig 
a întrecut ieri la Ploești selecționata 
orașului cu scorul de 3—1 (15—13, 
14—16, 5-»-13). O victorie clară, pen
tru care totuși oaspeții au trebuit să 
lupte din plin, deoarece gazdele au 
suplinit lipsa îor de rutină printr-un 
deosebit elan, ceea ce a creat spec
tacolului un punct de atracție supli
mentar.

NUMĂRUL VIITOR AL ZIA
RULUI NOSTRU VA APARE 
MARȚI 17 DECEMBRIE a.c.

LA ORELE OBIȘNUITE.

lovituri din mișcare, Dumitrescu a iz
butit frumoasa performanță de a-î în
trece la puncte pe reputatul internațio
nal Hans Kaczorowski (R.D.G.).

Foarte bine s-a comportat campio
nul olimpic Nicolae Linca (R.P.R.) 
care, evoluî-:d în limitele categoriei 
semimiilocie. l-a învins la ouncte ne 
Erich Posorski (R.D.G.). Acesta din 
urmă a fost de dottă ori la codea. 
La „mijfocie-ușoară", Șerbu Neacșu 
(R.P.R.) a pierdut la puncte în fața 
lui Dieter Biichsenschuss (R.D.G.). 
Excelentă este performanța tînărului 
nostru campion Dumitru Gheorghiu 
care intilnindu-1 pe semifinalistul 
„europenelor* de la Praga. Paul Nic
kel (R.D.G.). a izbutit să cucerească 
victoria prin K.O. în rep. III. după ce 
își mai trimisese odată adversarul la 
podea. O nouă victorie fulgerătoare a 
înregistrat ' campionul
Gheorghe Negrea (R.P.R.) care a dis
pus prin K.O. în rep. I 
Krause (R.D.G.). Krause 
trei ori la podea din lovituri la ficat. 
La ..grea*, după un meci foarte 
strîns. Eugen Fiiresz (R.P.R.) a pier
dut la puncte în fața lui Werner K«- 
nerlh (R.D.G.),

Scor final: 6—4 în favoarea pugi- 
bștiior germani.

IMPORTANTE 
ÎNTRECEREA de 
iPRIcTENlEI

european

de Ulrich 
a fost de

Echipele ie tenis masă 
ale R. P. Romine învingătoare 

m L 0. Germană
BERLIN 13 (prin telefon de la a- 

genția A.D.N.).— Joi seara s-a desfă
șurat in localitatea Aschersleben, in 
fața a 800 spectatori, intilnirea dintre 
reprezentativele masculine și feminine 
ale R.P. Romine ' ~
După un joc de 
atît reprezentativa masculină, cit și 
cea feminină a R.P.R. au obținut vic
torii clare. La bărbați, echipa R.P. 
Romine a învins cu 5—1, iar la fe 
mei cu 3—I. Cea mai mare surpriză 
i întilnirii a constituit-o înfrîngerea 
jucătoarei Ella Zeller cu scorul de 
2—0 (21—17, 21—16) de către jucă
toarei germană Mittelstădt. La băr
bați singura înfringere a_ jucătorilor 
romfni a suferit-o 
.1 fost întrecut de 
13 și 21—17.

Echipele romîne 
cfte o întîlnire

și R.D. Germane, 
calitate superioară.

Tor.ia Reiter, care 
Schneider eu 21 —

vor mai susține

F:
7

4 Organizatorii Tu-
|» | f* I I C M ru*ui Franței au anun-
v I v L I u M țat că startul în vii

toarea ediție va fi dat 
la S iunie 1S5S. din capitala 
Bruxelles.

Belciel,

• Federația_ , italiană
r n T Q i 1 pronunțat de acord
l U I □ n L in principiu ca intil

nirea Irlanda de Nord- 
Italia de la Belfast, din preliminariile 
campionatului mondial să se desfă
șoare la 15 ianuarie 1358.
• In continuarea turneului pe care-1 

întreprinde în America de Sud echi
pa sovietică de fotbal Dinamo Mosco
va a susținut miercuri seara la lumi
na reflectoarelor al doilea joc întîl- 
nind la Montevideo pe stadionul Cen- 
tenario renumita formație profesio
nistă „Nacional”. Fotbaliștii sovietici 
au desfășurat un joc remarcabil în

Șl
o croazieră de Anul 
Vama și multe alte premii 
la concursul individua 

Cine știe sport... răspunde!”I»
PRECIZĂRI DIN REGULAMENTUL 
LA BUCUREȘTI VA AVEA LOC

CONCURSULUI
IN

ROMINO-SOViETICE • CUM SE PRIMESC
i Potrivit promisiunii din numărul nostru trecut, revenim 
amănunte asupra concursului:

.CINE ȘTIE SPORT... RĂSPUNDE!"
! Mai întîi, vom face un scurt popas la capitolul „PREMII". Redacția zia 
irului .SPORTUL POPULAR", 1. S. PRONOSPORT și I. S. LOTERIA s-ai 
întrecut în a oferi premii din cele mai... consistente viitorilor participanți ș 
ciștigatori ai concursului.

; .CINE ȘTIE SPORT... RĂSPUNDE!"
i De asemenea. Casa de Economii și Gonsemnațiuni a ținut să tie pre-! 
'rentă Ia acest eveniment, oferind Ia rtndul său numeroase librete de economii 
de diverse valori.

Astfel, la 
rele:

PREMIUL 
PREMIUL 

ziarul .Sportul 
! PREMIUL 
.Sportul popular* 

‘ PREMIUL IV: O trusă stilou-creion .Kaweco*, oferită de I.S. Prono
sport.

PREMIUL V: Un stilou „Kaweco*, acordat de I. S. Pronosport.
! Se vor mai acorda abonamente la .Sportul popular", .Caiete de atle
tism". .Caiete de natație-sporturi nautice" și .Caiete de gimnastică".

Premiile Ia concursul inter-echipe sint oferite de 1. S. LOTERIA (12 
truse stilou-creîon .Kaweco*,), I. S. PRONOSPORT(6 perechi pantofi „Rom- 
arta“) și CASA DE ECONOMII Șl GONSEMNAȚIUNI.

Premiile individuale la concursurile de Ia Rm. Vîlcea și Bistrița vor fi 
^anunțate în numărul nostru viitor.
i Si acum, o comunicare foarte importantă: CONCURSUL DE LA BUCU
REȘTI VA AVEA LOC LUNI 23 DECEMBRIE A.C., ORA 19, IN SALA 
CASEI PRIETENIEI ROMI NO-SOVIET ICE (FOST „FANTASIO" ) DIN 
STR. BATISTEI 14.

• Cîteva amănunte din regulamentul concursului individual:
! • Numărul sporturilor din care se vor pune întrebări a fost stabilit de
finitiv la următoarele șapte: FOTBAL. ATLET ISM, BOX, TENIS DE MASA 
;TIR. BASCHET. SPORTURI NAUTICE.

I« Din aceste șapte sporturi, fiecare concurent are dreptul să-și al cal 
PATRU, cu obligația de a răspunde la cîte două întrebări de grade de dil 
cultate diferită din fiecare sport. Reamintim că la fiecare sport vor exista 

întrebări de trei grade de dificultate, punctate cu — respectiv — 5, 10 și 15 
puncte. Prin urmare, un concurent își poate alege, de pildă, fotbalul, boxul, 
atletismul și tirul, avînd de răspuns Ia cîte două întrebări din fiecare sport 
ales. Respectivului concurent nu i se mai pun deci întrebări de tenis de 
masă, baschet și sporturi nautice. înseamnă că maximum de punctaj ce se 
poate realiza la concursul individual este de 100 puncte, admițînd că res
pectivul concurent a răspuns perfect numai la întrebări de gradul II (10 p.) 
și III (15 p.), la fiecare din cele patru sporturi alese .

• Precizăm că la concursul individual — întrebările la toate cele șapte 
sporturi au tema .ZECE ANI DE SPORT IN R. P. ROMINA".

• Cei ce doresc să participe la concursul individual din orașul Bucu
rești trebuie să se înscrie, completind un formular-tip, pînă la data de 20 
decembrie a.c. La 20 decembrie, ora 18, va avea loc o întîlnire a viitorilor 
concurenți cu comisia de examinare. înscrierea se poate face în fiecare dimi
neață. la redacția ziarului „Sportul popular", str. Vasile Conta 16, etaj IV.

SALA CASE
INSCRIERILI
astăzi cu no

București, premiile la întrecerea individuală vor fi următoa-

I: Un televizor, oferit de 1. S. Pronosport
II: o croazieră de Anul Nou Ia Odessa și Varna, oferită de 
popular*.
III: Un echipament complet de schi, acordat de ziarul

atac repurtând victoria cu scorul do 
3-1
LA CARO : CEHOSLOVACIA—EGIPT 

2—1
Reprezentativa de fotbal a R. Ceho

slovace, care se pregătește în vede
rea turneului final al campionatului 
mondial, a plecat în Egipt pentru a 
susține o serie de întîlniri. In primul 
meci, desfășurat ieri la Cairo, echipa 
R. Cehoslovace a jucat în compania 
reprezenta Vivei Egiptului, de care a 
dispus neașteptat de greu cu 2—1 (1—1) 
OPT TARI 
TRAGEREA 
DESEMNA

S-AU ÎNSCRIS PENTRU 
LA SORTI CARE VA 
ADVERSARUL ISRAE

LULUI
ZURICH 13 (Agerpres). —
Comisia de organizare a campiona^ 

tului mondial de fotbal a anunțat că

ȘTII SPORT?

numai 8 țări au depus în termen 
util înscrierile pentru tragerea lă sorți 
care va desemna pe adversarul echi
pei Israelului în meciul pentru al 
16-lea loc vacant la turneul final. A- 
ceste țări sînt : Bulgaria, Polonia. Ir
landa de Sud. Țara Galilor, Romî- 
nia. Olanda. Spania, la care se va 
adăuga a doua clasată din grupa 
VlII-a (Italia. Portugalia. Irlanda de 
Nord).

Au renunțat oficial la tragerea la 
sorți Uruguay, Peru și Belgia. Nu se 
știe dacă vor mai fi luate în conside
rare eventualele răspunsuri afirmative 
ale federațiilor 
Rica.

din Bolivia și Costa

Concursul cu
întrebarea Nr. 1

organizat de
în poartă, spre stupe- 

spectatoriior. Jucătorii e-
(5 puncte)

Care este numărul minim și cel 
maxim de membri în conducerea 
consiliului colectivului sportiv ?

întrebarea Nr. 2 
(10 puncte)

La ce probe a fost campion 
țional Zeno Dragomir ?

na-

premii
care intră 
facția 
chipei adverse se felicită pentru 
acest gol neașteptat și se îndreaptă 
spre centru, 
mingea în 
metri pentru

Ce decizie
trul ?

Voinescu însă pune 
colțul careului de 6 
a degaja.
trebuie să dea arbi-

întrebarea Nr. 3
(15 puncte)

Fundașul Vasile Zavoda de 
C.C.A., 
cei 
tușă, execută o aruncare de 
tușă spre propria lui poartă. Vîn- 
tul puternic dă o traiectorie cu
rioasă balonului, Voinescu alu
necă și nu mai ajunge mingea,

la 
recunoscut ca unul dintre 

mai buni aruncători de la 
la

CUPON DE CONCURS 
Nr. 1

ȘTIISPORT?
SPORTUL POPULAR nr. 3131

ziarul nostru
COMUNICĂRI IN LEGĂTURĂ 

CU CONCURSUL ȘTII SPORT ?
Participanții la concurs sînt ru

gați să nu solicite documentarea 
ziarului nostru. De asemenea, re
dactorii ziarului nostru nu dau 
lămuriri, nici telefonic nici în 
scris, în legătură cu răspunsurile 
la întrebări. Rugăm pe cititorii 
noștri să țină seama de acest lu
cru, ușurînd astfel buna desfășu
rare a concursului.

— Reamintim participanților 
răspunsurile la prima etapă 
concursului (14 decembrie — 
ianuarie), vor fi trimise, toate 
dată, însoțite de toate cupoanele 
ziarelor în care au apărut între
bările, între 14 și 24 ianuarie.

Plicul va purta mențiunea: 
PENTRU CONCURSUL „ȘTII 
SPORT ?”.

că
a

14
o-

• Echipa selecționa
tă de hochei pe ghea
ță a R. Cehoslovace 
și-a Început turneul în 

miercuri seară la Lon- 
profesionistă Harringay

teljnlca patinajului și

HOCHEI
Anglia jucînd 
dra cu echipa _______  ______
Racers. Hocheiștij cehoslovaci au Im
presionat prin tehnica patinajului și 
mînuirea croselor terminînd victorioși 
cu scorul de 8-3. (Agerpres).

U.R.S.S —SUEDIA 2-T

STOCKHOLM, 13. (Agerpres).
Echipa selecționată de hochei pe 

gheață a orașului Moscova a susținut o 
nouă întîinîre la Stockholm cu repre
zentativa Suediei, campioană mondială. 
Și de data aceasta victoria a revenit 
hocheiștilor sovietici dar la un scor mai 
strîns: 2—1 (0—D; 2—0; 0—1). După cum 
se știe, în primul meci echipa Mosco
vei a cîștigat cu scorul de 7—3.

pe

• După 12 runae, In 
turneul internațional de 
,_li de la Dallas 
(S.U.A.) conduce Res- 

puncte, urinat de Glig-e-

C 1 U turr
Q n II șah

devsky cu 7
ric cu Sl/2 puncte.

MOSCOVA VA GĂZDUI CAMPIONA
TELE MONDIALE

MOSCOVA, 13 
preș).

Cea de-a 37-a
a campionatelor

(Ager-

ediție 
. mon

diale de tir se va desfășura între 12 și 
26 august 1958 la Moscova. Concursurile 
vor avea loc pe poligoanele Dinamo șl 
Lokomotiv.

TIR


