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IMEROASE COMPETIȚII SPORTIVE 
IN CAPITALA-

• Din nou, sălile de sport ale șco- 
lor medii nr. 12 Spiru Haret și nr. 
) Gh. Șincai, care au găzduit intil- 
iriie finale de volei din cadrul com- 
etiției organizată în cinstea zilei de 
9 Decembrie, de Școala sportivă de 
levi au cunoscut o animație deose- 
ită. Și pe bună dreptate, deoarece 
ttrecerile acestei competiții au prRe- 
uit confruntări dintre cele mai dîr- 
e, cîștigătorii, atît la băieți cît și 
i fete, fiind cunoscuți după meciuri 
u o desfășurare de-a dreptul dra- 
latică. La băieți, reprezentanții șco- 
i medii nr. 1 Nicolae Bălcescu 3u 
"ebuit să joace cinci seturi cu cei ai
K medii nr. 4 Aurel Vlaicu. iar 
“te, reprezentantele școlii medii 

r. 20 Gh. Șincai — tot la capătul 
i cinci seturi — au întrecut reprezen- 
antele școlii medii nr. 22 Gh. 
ăr, realizînd același scor.
• Al. Andrei (Voința) 405 H._., 

Ih. Popescu (Energia IOR) 403 p.d.,
• - - - Bierut)

(Energia
7. Klei-n (Energia Boleslav 
.01,33 p.d., Al. Gomoiu
OR) 401 p.d. și N. Șerbănescu (Re- 
olta MAS) 400 p.d., iată primii cin- 
:i clasați la consumarea turului cupei 
,30 Decembrie" la popice. La com- 
letiții au luat parte 48 de sportivi

Conferința: „10 ani 
de cultură fizică 

și sport în R. P. R.
Vineri, 20 decembrie a.c., 

orele 18.00, va avea loc in sala 
fc.R.S.C. din str. Biserica 
R< 5-7, conferința: „10 
DE CULTURA FIZICA 
SPORT IN R.P.R.".

Conferențiază tovarășul 
SIMION, vicepreședinte al 
Hiitetuiui de organizare a 
unii de cultură fizică și sport.

care și-au disputat întîietatea timp de 
aproape o săptămină fri trei manșe 
a cite 100 bile mixte.

Interesantă se anunță și competiția 
feminină, începută recent, la care 
participă Florica Lăpușan, Ținea Ca

ile 
acest 
bune

ragafă. Aurelia Dona, finaliste 
campionatului republican din 
an și alte 20 dintre cele mai 
jucătoare din Capitală. întrecerile s» 
desfășoară pe arenele Progresul Jus
tiția și FI. roșie Victoria Socialistă.

• Echipele studențești de handbal 
redus au avut prilejul să-și măsoare 
recent forțele într-un interesant con
curs organizat de colectivul sportiv 
ai Institutului Politehnic. Iată cîteva 
din rezultatele înregistrate: FEMI
NIN: Inst. Agronomic—Univ. Parhon

v20—14, ISEP—Inst. Agronomic 3 
Inst Politehnic—Univ. Parhon 10—1: 
MASCULIN: Inst. Politehnic / — 
Inst. Construcții 29—12, Inst. Petrol 
Gaze — Univ. Parhon 15—20, Inst 
Politehnic II—Univ. Parhon 23—19
• Cu prilejul aniversării unui de

ceniu de la proclamarea Republicii, 
competiții foarte reușite la oolei. 
baschet și tenis de masă a organizat 
și colectivul sportiv al Universității 
C. I. Parhon. O pregătire foarte bună 
au dovedit-o în aceste competiții echi
pele Facidt de Fiz -Matematici, Filo
logie, Geo.-Geografie, Istorie și Filo
zofie. Același colectiv sportiv organi
zează, kicepind de la 18 decembrie, 
întreceri de natație (Ia bazinul Flo-

(Continuare în pag. 2)

Nic. Șerbănescu (Reoolta M A S.) unul dintre [avoriții competifiei de po
pice din Capitală, dotată cu „Cupa 30 Decembrie".

. a 
noul consiliu al colectivului sportiv

• Discuții utile dar și inutile • îndrumări pentru ... 
critică • Deși in centrul discuțiilor, fotbaliștii au stră
lucit prin ... absență • Record de ... durată I
Abia cînd, tîrziu după miezul nop

ții, s-a încheiat ședința de alegere a 
noului consiliu al colectivului sțxwtiv 
de la I.T.B. și am avut ocazia să răs
foim carnetul de note, ne-am dat sea
ma că unul articol întru totul cuprin
zător, i-ar fi necesar un spațiu prea 
mare. Mulțimea și varietatea proble
melor ridicate în timpul discuțiilor 
constituie un material vast, intere
sant, care chiar dacă nu îșî poJte 
găsi loctrl în coloanele ziarului nos
tru, rămîne ca un adevărat îndrep
tar în muncă pentru noii activiști ai 
acestui colectiv sportiv.

Cu toate acestea din discuțiile pur
tate aci au ieșit în evidență o serie 
de aspecte ale muncii sportive In ca
drul acestei mari întreprinderi din 
Caoitală. care merită a fi subliniate. 
Intrînd în acest capitol ne vom opri 
în primul rînd asupra unui fapt care 
ne-a surprins neplăcut și nu numai 
pe noi, ci și pe restul participanți- 
lor. Deschizînd discuțiile, tov. Ion 
Pușcu (locțiitorul președintelui comi
tetului sindical) a încercat ca prin 
greutatea cjivîntului său să frîneze cri. 
tica, spunînd cam așa (cităm din me
morie): „Tovarăși, dacă luafi cuvîntul, 
atunci nu birji/i și calomniafi pe cei 
din consiliul colectivului sportiv, fiți 
mai mult auto-critici, și dacă totuși 
vreți să criticați, așa... cite puțin, a- 
tunci.. etc. -etc." Vă mărturisim că la 
început n-am înțeles această atitudine 
cu totul nepotrivită, dar mai apoi, 
cînd oamenii au început să vorbească 
și am văzut cît de slabă a fost pre 
ocuparea comitetului sindical (fapt 
mărturisit de altfel chiar de tov. Ion 
Pușcu) fată de problemele activității 
sportive am priceput cam ce dorea 
acest tovarăș, 
frică (critica) 
„îndrumărilor" 
tehnicienii din

Un
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BASCHET
• Campioana masculinăl957— 

1958 participă la Cupa 
Campionilor Europeni

Așa cum am anunțat într-un articol 
în care discutam proiea-ul Cupei Cam
pionilor Europeni la baschet, Federația 
Internațională de specialitate a hotărît 
organizarea acestei competiții începînd 
din 1958. întrecerile preliminarii se vor 

1gesfâșura tur-retur. Echipele partici
pante au fost Împăiîțite în patru serii, 
astfel: seria A: Uniunea Sovietică, Fin
landa, Suedia, Polonia, R. D. Germană, 
Danemarca; seria B: Austria, Elveția, 
Italia, R.P. Ungară, R. Cehoslovacă, 
Olanda; seria C: R.P. ROMINA, Turcia. 
Iugoslavia, Grecia, Bulgaria, Siria, Li
ban. Israel; seria D: Franța, Spania, 
Belgia, Luxemburg. Portugalia.

Congresul Federației Internaționale a 
mai hotărît ca viitoarea ediție a cam
pionatelor europene să se dispute în 
luna mai a anului 195S la Istanbul.

Biroul comisiei centrale de baschet a 
hotărît ca la ediția 1958 a Cupei Cam
pionilor Europeni țara noastră să fie 
reprezentată de echipa campioană pe 
anul 1957—19C8.

cam ce dorea 
Dar... de ce i-a fost 
n-a scăpat! In pofida 
primite, muncitorii și 
această întreprindere

au arătat cu curaj lipsurile consiliu
lui colectivului sportiv și deci și ale 
comitetului sindical.

Cu cîteva rînduri ni ai sus precizam 
că la începutul ședinței s-au pronunțat 
cuvintele: calomnii și bîr'eli. Au f st 
și din acestea. în special cînd s-a dis
cutat despre problemele financiare. 
Firește că nu tot ce s-a apus în șe
dință privitor la acest capitol cores
punde realității. Dar este la fel da 
adevărat că an existat și lucruri des
tul de neclare în munca financiară ar 
colectivului, lucruri care, în cel mal 
scurt timp, țrebuie limpezite. Aci mai 
sîntem datori o precizare: toate „bu
clucurile" (ca să folosim termenul 
unuia dintre vorbitori) în această pri
vință au lost generate de echipa de 
fotbal, ai cărei jucători au fost as
pru criticați, pentru atitudinea lor, 
pentru indisciplina lor. pent ni lips* 
de atașament față de culorile colecti
vului. Din păcate însă, criticile, total 
juste, nu și-au putut atinge în între
gime scopul pentru că NICI UNUL 
DINTRE JUCĂTORI NU A FOST 
PREZENT ÎN SALA. Chiar numai 
acest fapt probează evident cît de 
juste au fost cele spuse de muncitorL

In această atmosferă, oarecum în
cărcată, multe probleme importante, 
poate mai importante decît cele fi
nanciare și ale echipei de fotbal, aii 
fost discutate mai puțin. De aseme
nea,, parte din realizările colectivului 
sportiv au pălit și ele. Vom semnal* 
că a existat totuși o preocupare nen- 
tru ridicarea elementelor tinere din 
întreprindere, cum ar fi echipa da 
fotbal juniori (antrenor Vasile Ol»- 
ru) despre care s-au spus numai lu
cruri frumoase și echipa feminină d* 
handbal (antrenor Radu Bădescu)'

(Continuare In pag. 3)

In campionatul republican de șah

asalt pe toată linia 
al tineretului

Deși au țrecut zece runde, turneul 
final al campionatului de șah este 
abia... la început. Intr-adevăr în mo
mentul cînd ne aflăm foarte aproape 
de mijlocul concursului, situația în 
clasament se prezintă la fel de in
certă ca și în ajunul tragerii la sorți 
de acum două săptămîni. 17 partici-

oanti se integrează în grupul celor» 
care au reușit 50% sau mai mult di» 
punctajul posibil, iar pe distanța da 
2‘/j p. s-au aliniat nu mai puțin da 
trei sferturi din participant!, păstrînd

(Continuare în pag. 4)

Un minunai dar pe care Republica îl face sportivilor

Centrul de antrenament de la Ghiorac
O clădire cu aspect de mic castel feudal, dar inveselită de fe

restrele largi, verzi, de aleile din jur și situată in minunatul cadru natu
ral al unei păduri seculare... Așa mi-a apărut la prima vedere obiectul viito
rului reportaj pe care o tablă albastră cu litere mari, albe, ți-l recomandă 
chiar de la intrare drept o nouă bază sportivă.

De obicei este mai plăcut, mai im
presionant, să scrii despre un om. 
în viața căruia nu se poate să nu în
tâlnești evenimente făcute parcă pen
tru a trezi interesul cititorului. De 
astă dată aveam de-a face cu o clă
dire, cu o construcție... Oare voi reuși 
să transmit cititorului emoția cu care 
am aflat despre „viața" din ultimii 
zece ani ai acestei clădiri, înetntarea 
care m-a cuprins vizîtînd-o?

GROFUL TISZA A FUGIT-
Speriat de răsturnarea stărilor de 

pînă atunci, de „obrăznicia" fastelor 
sale slugi care doreau să pășească 
într-o viață omenească, groful Tisza 
Coldman a dat bir cu fugiții. A lăsat 
și cele 3000 de hectare pe care le 
stăpînea, a lăsat și conacul — castelul 
cum îl numea el — ai cărui pereți, 
de-ar fi putut vorbi, ar fi povestit 
multe despre modul în care și-a „ago
nisit" familia Tisza imensa-i avere. 
A avut el grijă însă ca nimeni să nu 
se poată bucura de „căsuța" lui: la

plecarea grofului, eleganta reședința 
de vară devenise o ruină. Oamenii 
din Ghiorac și din celelalte sate de 
prin jur aveau atunci alte griji decît 
să se ocupe de casa lui Tisza și. după 
ce groful a distrus ce putea fi dis
trus, s-au mai găsit „binevoitori" 
care au făcut restul. In scurtă vreme, 
clădirea ajunsese să evoce castelele 
cu stafii din vechile povești scoțiene... 
...APOI AU VENIT OAMENI, MAȘINI

Anii au trecut și fiecare an aducea 
cît zece oamenilor de prin partea

locurilor. Castelul lui Tisza — vizuină 
de șobolani șî cuib de cucuvele — 
stătea între țarini și pădure ca un 
simbol al trecutului mort pentru tot
deauna. Localnicii aveau alte treburi. 
Ei își lucrau pămîntul căpătat din 
meșia grofului. Apoi, haturile au în
ceput să-J deranjeze, iar cuvîntul 
partidului îi îndemna zi de zi către 
pasul spre viitor. S-au unit. Azi, co
muna Ghiorac numără 2 gospodării 
agricole colective și 5 întovărășiri, 
cu o suprafață totală dublă față de 
vechea moșie. Și nimeni din sat nu 
s-a mirat cînd a prins să-și croiască 
drum o cărare, devenită apoi șosea 
în toată legea, către casa părăsită de 
groful fugit. Au venit apoi mașinile

In numărul de azi:
PAG. 2: Poșta redacției
PAG. 3: Ce fac echipele noastre de fotbal

— Boxerii noștri nu ne-au îndreptățit speranțele...
PAG. 4: Concursurile cu premii organizate de ziarul nostru O vedere (parțială) a elegantei clădi rt care-i va adăposti pe sportivii oas

peți ai Ghioracului (Foto: V. ARNA UI U)

cu materiale, muncitorii... Șapte sat» 
din jur știau că aci s-a pornit cons
trucția unei baze sportive. „Bună 
treabă" spuneau oamenii..

O VIZITA INCINTATOARE-

Autobuzul a frînat scrișnind 
pietrișul aleii. Am intrat și... nu m am 
mai săturat privind. Coridoare lumi
noase, încălzite parcă db scenele spor
tive pictate pe tablourile din pereți 
și de covoarele în culori vii care îm
bracă mozaicul podelii, te invită să— 
ștergi bine picioarele și să intri. Can 
mere nu prea mari, cochete și inti
me, te îndeamnă la odihnă. Mobilie
rul elegant, studiourile și scaunele 
tapisate cu aceeași stofă ca a berde- 
lelor, covoarele moi, difuzoarele in« 
stalate în fiecare cameră, totul con
tribuie la atmosfera de liniște șl 
destindere pe care ți-o evocă întreaga 
clădire. Clubul, înzestrat cu un apa
rat de proiecție, biblioteca, sînt o 
mărturie că oaspeții bazei nu se 
vor plictisi. Și, după primele momente 
de mirare, am purces să vizităm to
tul, din pod pînă-n pivniță, de la ele= 
ganta sală de mese pînă în „tainița" 
unde meșterul bucătar își desăvîrșește 
creațiile, 'de la sala-frigcrifer pînă la 
centrala electrică și termică (în le
gătură cu această ultimă construcție, 
trebuie să știți că uzina electrică va 
furniza energie nu numai bazei spor
tive ci și unei comune din apropiere).

Apoi am văzut terenurile sportive; 
terenul de fotbal înconjurat de o pistă 
de atletism cu 8 culoare în linie

V. ARNAUTU

(Coniinucrt. în pag. 2)



Respectul
față de antrenor

S-a vorbit adeseori despre raportu
rile care trebuie să existe între an
trenor și sportivii de care se ocupă 
acesta. Și toată lumea este de acord 
că — asemenea atitudinii elevului 
față de profesor — sportivul trebuie 
să fie disciplinat și să dovedească 
față de maestrul lui considerație. Iți 
p>are bine de aceea cînd asiști 1a sce
ne in care admiri modul cuviincios 
cum un sportiv se comportă față de 
antrenorul lui i cind constați cu cită 
seriozitate și convingere execută spor
tivii’ îndrumările profesorului lui: 
cînd auzi cu cîtă admirație vorbește 
sportivul despre antrenorul care l-a 
ridicat spre Performantele consa
crării.

Dimpotrivă însă, ești neplăcut im
presionat cînd auzi și — mai ales 
— cînd vezi atitudini de indisciplină, 
de neresnectare a antrenorului. Fap
tele acestea te dor și mai mult dacă 
ai de-a face cu sportivi recii nosCuți 
ca oameni care au muncit mult și 
conștiincios spre a aiunge acolo unde 
au aitins. O asemenea dovadă am a- 
viit-o duminica trecută la meciul d<- 
baschet CCA—Locomotiva PTT. Pe 
banca antrenorilor erau doi dintre 
specialiștii baschetului care și-au cîș- 
tipat nu numai merite profesiona’e 
prin valoarea cunoștințelor si a celor 
ce au realizat prin competența 
strădaniile lor dar care se și 
de un prestigiu și aprec'eri 
cabile ca urmare a conduitei 
recte și 
și Vasile Pone’Cu. Cu toate 
erm avut neplăcerea să constatăm că 
noii dintre iucători (Mihai Nedef. Că- 
iugăreanu) nu au avut față de an
trenorii tor atitudinea de respect im
pusă numai de calitățile acestor 
doi tehnicieni de frunte ci și de ceea 
ce <e cere ca minimum de obligații 
fata de cel care conduce echipa (au 
vorteerat. au părăsit terenul fără în- 
ci.-nin-'arr,, antrenorilor etc). Ințeie- 
gro, ră la baschet — și mai ales ’a 
mecbit reznactiv — nervii erau foarte 
tnn't mH la încercare. Dar a se păs
tra considerație fată de antrenori nu 
eUr o pretenție prea mare. Și toc
mai de aceea am ridicat., incidentul. 
Sr-C a nil se mai repeta.

Și 
bucură 
remar- 

lor co- 
Herold 

a-estea
perfect morale : C.

„Otp 30 Decembrie” la ragbi
lo-uocjia în meciul decisiv pe C.S.A. 

(FleeștB, echipa petroliștilor a cî§tigat 
iwCicpa 3o Decembrie” pusă în joc de 
EncTgw Mine.

Punctele au fost marcate de Grădiș- 
{teaj«u (încercare) și țenescu (transfor- 
•formare). Am remarcat pe Stancâu, Țe- 
mescu, Bărăscu (Energia Ploești), Enache, 
'Glrcscu și N. Popa (C.S.A. Ploești) In 
Mfeluj acesta echipa ENERGIA PLOEȘTI 

ocupat locul 1 fiind secondata de 
.ENERGIA MINE și C.S.A. PLOEȘTI. Pe 
fkxmrile următoare s-au clasat echipele: 
«ȘTIINȚA IM'F, TINARUL DINAMOVIST 
)și C.C.A. (tineret).

însemnări de pe meleagurile Bistriței
• Exemplul fotbalistului Zea na • Reorganizarea a stimula, inrți ativa • in curînd se va da startul 

în întrecerile de patinaj

Din înălțimea turnului catedrale-, 
orologiul- — adevărat ambata- 
dor al nemuritorului Cronos — 

/măsoară cu gravitate veșnicia. Ci net „ 
țfose... șapte... opt lovituri răspmdeU 
(sunetele lor peste așezările Bistriței 
iLa această oră orașul provincial si 
pregătește de odihnă...

E greu să mai găsesti pe cineot 
.’să-ti tină tovărășie. In cămin s-at 
■ aprins de-acum luminile și viața po- 
ftriarhală se desfășoară cu rituala! 
\obișnuit. Frumusețile Bistriței se sting 
jnoaptea. Ele prind viață doar la IU 
imina zile' cînd poți cerceta in voie 
țmcnumentele -pe care vremea și-a pits 
țpecetea, cînd străzile sînt pline di 
toamew, cînd pe aleile parcurilor ti- 
\nerii școlari găsesc liniștea necesară 
/pentru studiul operelor lui G. Coșbuc 
\sau Liviu Rebreanu...

Și totuși mi-am găsit un tovarăș, 
flln prieten uitat de mult și regăsit 
<aici m-a scos din impas isiorisindu-m: 
tnir-o plimbare pe Ungă străvechile 
'Ziduri lucruri noi, inedite pentru mine 
/călătorul.

— Voi care trăiti în v'li’'area Capi
talei nu cunoașteți tihna, nu puteți 
^prețui liniștea provinciei. Este drept 
ică voi beneticiaii de o viată culturală 
vnult mo: dezvoltată. Dar nici noi nu 
ducem lipsă d? hrana spirituală. Ra
dioul. cărțile, cinematograful, specta
colele Cosei de Cultură și sportul ne 
sînt prieteni toi. atît de dragi ca și 
vouă, și-î avem tot atît de aproape. 
S< no: rvem erf)t sportivi, satisfacții 
f: n-’c-7"r: c-r. și voi. Chiar d"rfi is- 
prăvite eroilor noștri nu prețuiesc

Centrul antrenament
de la Ghiorac

(Urmare din pag. l)

dreaptă și 6 pe turnante, executatedreapta și 6 pe turnante, executate în 
condiții optime, un gTup de teren.’ii 
„roșii" (cite 2, pentru tenis, volei 
baschet) și... locurile unde se vor ri
dica alte amenajări sportive în etapa 
a doua a construcției.

Am ținut mai întîi să aflu de la 
tov. Aurel Durnitriu directorul între
prinderii pentru exploatarea bazelor 
sportive cum s-a ajuns la toate a- 
cestea. Și iată

din

ci te va amănunte:
Lucrarea a fost executata de Trustul 

Timișoara — întreprinderea 4 
Constriicții-Montaj Arad — iar tehni
cieni din Capitală ca ing. C. Sighiar- 
tău, ing. S. Iuda, Gh. Niculesai sau 
D. Ungureanu au lucrat și ei efectiv. 
Organele de partid și de stat din re
giunea Oradea pe teritoriul căreia se 
află baza au dat un sprijin consis
tent. ,S-a lucrat foarte economic; ma
joritatea sumelor necesare construcției 
si înzestrării bazei au provenit din 
fonduri Pronosport. Așa prin muncă 
si cu sprijinul permanent al U.C.F.S. 
și îndeosebi al tovarășului președinte 
Manole Bodnăraș s-a făcut ceea ce 
vedem. Iar aooi... cifre: gruDii’ de 
cazare are 60 de locuri^ suprafață totală 
are 15,5 ha. a fost instalată o rețea 
de canalizare de 2,5 km lungime iar 
cablurile instalației electrice numără... 
4 km, etc. etc. Constructorii și bene
ficiarii s-au străduit împreună ca spor
tivii să primească acest minunat dar 
în
a

preajma celei de-a 10-a aniversări 
Republicii dragi.

Un minunat dar pe care Republica 
face sportivilor. La noua bază.

AȘA VA FI !

"ermul de fotbal înconjurat de o excelentă pistă de atletism, este gata 
să-i primească pe sportivi.

îl
sportivii regiunii Oradea vor găsi con
diții optime de pregătire. Dar nu nu
mai atît. Aci, în mijlocul naturii re
confortante. într-o liniște... sanatorială, 
se vor putea organiza cursuri pentru 

tot atît de mult cit cel~ ale Angelică: 
Rozeanu sau Iosif Sîrbii, Leon Rot- 
man sau Nicola’ Linca, sînt totuși fap
te ieșite din comun care merită d n 
o!in aplauzele noastre. Am să-ti isto
risesc o astfel de ispravă. Știi că a- 
vem o echipă de fotbal cu care ne 
mindrim. E și firesc: deține primul loc 
in seria a IV-a a categoriei C. Dar 
cu ce eforturi! înaintea meciului cheie, 
cu Flamura roșie Oradea .unul din
tre jucători — cred că-l cunoști — 
ing. Zeană, s-a accidentat. Știind însă 
că numai el ar putea să le insufle 
celorlalți încredere, că este necesar 
pe teren pentru a dirija jocul, Zeană 
a cerut medicului să-i facă o injecție 
cu novocaină și apoi a jucat. A mar
cat chiar primul gol — care a dat 
aripi colegilor săi — și rezultatul 
final... 5—0' pentru băieții noștri. 
Iți închipui cum i-a purtat publicul pe 
iucători! A fost o victorie de zile mar:! 
Saune. este aceasta o ispravă? Și 
nu-i numai asia. Dragostea jucătorilor 
pentru culorile colectivului, conștiin
ciozitatea cu care se antrenează, i-au 
condus pe ei la victorii și pe noi ia 
mari satisfacții. Energia Tg. Mures 
a plecat învinsă (1—3) după un meci 
amical. Stiinta Cluj a pierdut cu 1—2 
meciul din Cupa R.P.R. ediția 1957— 
1958 și as mai putea să-ți vorbesc 
încă mult despre succesele sportivilor 
noștri. Este drept că nu toate merg 
asa strună. Că mm sînt și lucruri care 
ncc’sită încă muncă, perseverent 
pentru a fi imolin’te. Da' sîn’em con
trași că toate vo- fi d:”n n—sm. 
Acum cu reorganizarea mișcării spor- 

tehnicieni și activiști, studii ale stu
denților și cadrelor didactice de la 
I.C.F., se vor desfășura tabere de 
vară pentru tinerele talente și își 
xor putea petrece concediile de odih
nă — perfecționîndu-și tehnica și 
tactica — sportivi fruntași fn diferite 
discipline. Mai presus de toate aces
tea, baza sportivă de la Ghiorac va 
servi studiilor în domeniul fiziologiei 
și medicinii sportive (cabinetul exis
tent azi este, de fapt, primul nucleu 
al viitorului centru științific), expe 
rimenlelor în vederea întăririi bazei 
științifice a mișcării noastre de cul
tură fizică și spert,

La o aniversare se obișnuiește ca 
ce! sărbătorit să primească daruri. 
Republice noastră populară --la a 
10-a ei aniversare — a făcut un dar 
sportivflor. Fără îndoială, însă că răs
punsul va veni șî el prompt. Tinere
tului nostru sportiv nu-i place să ră- 
mină dator!

,Cl PA 30 DECEMBRIE" LA VOLEI
încheiate partidele din cacrulAbia ------------- _______ _ -

„Cupei comisiei centrale de velei” re
zervată elevilor și iată că o nouă com
petiție rezervată tineretului studios va 
începe în curînd. Este vorba de ..Cupa 
3v Deccmbrie” organizată de U-A.S-R. 
în colaborare cu ziarul „INFORMAȚIA 
BUCURESTIULUI”, la care vor parti
cipa echipele reprezentative ale insti
tutelor de invățămînt superior din Ca
pitală. Meciurile încep sîmbătă 21 de
cembrie, dupâ următorul program: 
I.WF.F.—Inst. Căi Ferate, Inst. Agrono
mic—Inst. Arhitectură, Universitatea 

Parhon”—mst. Artă. Inst. .-Ma

Carnet de reporter

« • •

five a sosit timpul cînd se vor pun:’ 
to te la punct. Efervescența pe car-’ 
a produs-o acest mare even:m nt este 
bine ilus’rată de afluența de înscrieri 
in U.C.F.S. In curînd numărul mem
brilor noilor colective va depăși simți
tor pe acela existent în vechea form 
de organizare a sportului, adică 
4600. De altfel s-a mărit și numărul 
colectivelor sportive: 54 în loc de 49. 
Mie îmi place, ca și fie. foatr mult 
sportul. De aceea îi observ (și cind 
este nevoie îi ajut) pe cel care s" 
ocupă de bunul mers al activității 
soortive. N-am văzut însă n!ciodată 
mai multă dragoste, mai multă pa- 
r'un- ca acum. Dorința noastră era 
să avem un patinoar. Ei bine, îl vom 
avea. S-au chibzuit lucrurile și pe 
terenurile de volei a începirt cons
trucția patinoarului. Doream să prac
ticăm mai multe sporturi, dar nu exis
tau decît cîieva secții. Noile consilii 
și-au notat aceste lucruri și nu mă 
îndoiesc că vor face treabă bună. 
Așa stau lucrurile pe la noi. Treaba 
merge din ce în ce mai bine fiindcă 
asa est’ firesc. Dar, uitasem să te 
întreb cu ce ocazie te afli prin ora
șul nostru?

— Tocmai pentru lucrurile pe care 
mi le-ai povestit!

• •

obișnuite 
co-n cu-

Orologiul din turnul catedralei bate 
dm non ritmic tr-viturile 
Ont. . nr" ' z”- Ca un
minte, orașul a adormit

H. NAUM

La Rădăuți pregătirile pentru aprup'atul sezo 
de hochei pe gheată sînt in toi

mai vechi (frații Chiri 
Nichiforiuc, Urbanovsct 

Glaubach, Șerbănes 
fc

De la un timp, în clasamentele 
feritelor competiții de hochei 
gheață și în general în tot ce 
scrie despre acest sport, a începui 
să apară, din ce în ce mai des, nu
mele orașului Rădăuți. Centru în 
care hocheiul pe gheață are o trădi 
ție destul de veche, acest pitoresc 
oraș din nordul . Moldovei rămăsese 
mult în urmă, dar de cîtva timp a 
revenit pe primul plan, prin frumoasa 
activitate de hochei care a început 
să se desfășoare acolo. ,

Anul acesta, hocheiștii din Rădăuți un număr de 30 de tineri talenta 
sînt hotărîți să realizeze performanțe care nu pbste multă vreme vor put< 
mult mai bune decît cele cu care ne 
obișnuiseră în alți ani și pentru a- 
ceasta ei și-au încțput antrenamentele 
din timp. După cum ne relatează oo- 
respondfntuț nostru Traian Percec, 
echipa de categoria B Progresul Ră
dăuți se găsește în prezent 
pregătirilor. Antrenamentele 
zilnic sub 
Tomovici și cu participarea întregii-, 
lui lot de jucători. Alături de ho-

di- 
pe 
se

conducerea lui

în toiul 
au loc

Ștefan 
întregu-,

Gorki I.P.G. învingătoarele din 
aceste meciuri vor juca duminică 22 
aecembrie — respec'.iv — cu Inst. Cons
trucții, I.S.E.P., Inst. de Cultură Fizică, 
Inst. Politehnic. Meciurile feminine vor 
avea loc to. sîmbătă și duminică, după 
următorul program: I.M.F.—Inst. Arte, 
I.P.G.—Inst. Căi Ferate, I.S.E.P.—Inst. 
Maxim Gorki, Inst. Construcții—Inst. 
Arhitectură; duminică învingătoarei^ a- 
cestor meciuri vor juca — respectiv — 
cu: Inst. Cultură Fizică, 
C. I. Parhon, 7---*. 
Agronomic. Setr.Li 
la 2€ decembrie, iar 
tîrziu. Partidele vor : 
știința—Cotroceni și 
din str. Știrbei Vodă.

Universitatea 
Politehnic, Inst. 

e vor avea loc 
■ inalele o zi mai 

avea loc în sălile 
sala Conservator

ASTÂZI PRIMELE 
HANDBAL REDUS

INTER-ORAȘE

MECIURI DE 
IN TURNEUL

Astăzi după-amiază va începe 
sala Floreasca turneul de handbal 
dus inter-orașe. 
pută 
17,M :

Jocurile se vor 
dupâ următorul program : 
știința I.C.F.—Energia

în 
re- 

dis- 
oxa 

_ . . . _ Baz* 1
(feminin) ; ora 17.50: Locomotiva G.N.— 
Progresul 
București 
28,00 : București 
cultn). — 
inter-orașe 
amiază, 
pînd de

M.I.C. (feminin) ; ora 18,45 : 
I—Reșița (masculin); ora

II-Orașul Stai în (mas-
din cadrul turneului 

continua mîine după
sala Floreasca, înce-

Partidele 
vor 

tot în 
la ora 18.30.

A n-A SPARTACHIADĂ A ORBILOR

In Capitală, se desfășoară întrecerile 
celei de a doua Spartachiade a orbi
lor. In finala de șah s-au desfășurat 
pînă acuma nouă runde, în fruntea

IN CINSTEA CELEI DE A 10-4
ANIVERSARI A REPUBLICII

(Urmare din pag. 1)

reasca) și gimnastică (Sala Carpați 
— în zilele de 21, 22 decembrie).

_și IN PROVINCIE

• La Cluj, competiția de haltere 
dotată cu Cupa ,,.30 Decembrie", la 
care au participat reprezentanții co
lectivelor sportive Locomotiva, Știmța 
și Recolta din ’oralitate a fost cîș- 
tîgată de halterofilii de la Locomotiva 
care au totalizat 9 puncte. In același 
oraș se desfășoară in prezent și o com
petiție de baschet, la startul căreia

FRITZ WILWERT, TIMIȘOARA.
In limita spațiului, vom căuta să răs
pundem cititorilor, la „Poșta redacției” 
și în alte numere decît cel de joi. 2) 
Jocul de volei a fost creat în 1889, de 
americanul William Morgan. In ciuda... 
obîrșiei lui, voleiul a atins astăzi cele 
mai înalte trepte ale sale nu în S.U.A., 
ci în Uniunea Sovietică și în țările de 
democrație populară. Dacă acesta ar fi 
singurul domeniu în care americanii au 
fost întrecuți, poate că mister Dulles 
n-ar fi chiar atît de îngrijorat ! 3) La 
noi jocul de volei a fost introdus cam 
prin anii 1924—1925 iar primul campio
nat național s-a desfășurat în anul 1938. 
4) Boxerul maghiar Papp va susține noi 
meciuri profesioniste. 5) Nou] sport, 
ring-balul, seamănă cu hândb'alul. El se 
joacă, dealtfel, cu o minge de handbal

IANCU GHIOCA, CONSTANTA. — 1) 
Excelentul fundaș dinamovist Szokd 
este restabilit, astfel că la primăvară 
îl vom revedea în echipa sa. Și pe noi 
ne bucură acest fapt, ca și pe dv. Ne 
îndoim insă că... înaintașii adverși se 
vor bucura în aceeași măsură la afla
rea acestei vești ! 2) Schmiedîgen și
Varga, care au jucat în „Cupa Primă
verii” la Flamura roșie Arad, nu mai 
figurează astăzi printre jucătorii acestei 
echipe. Va regreta 
regreta ei? Viitorul

A. GHEORGHE, 
Israelul trebuia să 
cia, dar. din motive care nu se cunosc, 
această țară s-a retras din campionatul 
mondial. Indonezia, cea de a doua ad-

Flamura roșie? Vor 
ne va arăta !
BUCUREȘTI. — 1)
joace întîi cu Tur-

fi: Poclitaru, Cilievi

eheiștii 
Ciobotaru,
Marchidan,
și alții) în prima echipă au 
promovați o serie de juniori tale 
tați cum ar " “
Corbuban, Băncescu și Lungu. Par 
lei cu antrenamentele jucătorilor d 
prima echipă se fac și cele ale j 
niorilor. Demn de scos în eviden 
este faptul că și anul acesta se acordă 
deosebită atenție pregătirii juniorilc 
La antrenamente iau parte regul 

— desigur — să înlocuiască cu su 
ces pe jucătorii mai vechi.

In afară de anrrenamente, apropi 
rea ' sezonului de hochei pe ghaa' 
sc mai limte la Rădăuți ți prin pr. 
gatirile care se fac la frumoasa bai 
spoțtivă din. acest oraș. In prezei 
ea este gata, cu tribunele ei spațios: 
și puternica instalație electrică, : 
găzduiască jocuri în nocturnă în bur 
ccndițiuni.

fiind clujeanul 
puncte. El este urmat <
(Cluj) «■/, pct.. Ion Ct 
pct. (I) și Nicolae VîU 
pct. In turneul tem ini

4

clasamentului 
Crăciun cu 9 
Mihai Eremia 
ciovei (Iași) 7 
(București) 7 . 
Maria Vîtcă (București) 9 pct. s-a dS 
tanțat de următoarele clasate, Elen 
Lăpușneanu (Buc.) 6 pct. și Hideg 
Maria (Timișoara) 57» pct.

Finalele la atletism se vor desfâșui 
vineri în sala Floreasca. întrecerile s 
anunță interesante și prin faptul c 
ele urmează să desemneze lotul cj- — 
participa în cursul anului viitor 1 
trecerile internaționale ale nev: 
rilor, programate ia Moscova.

Finalele la gimnastică au loc sîmbl 
tă după-amiază și duminică dimineaț 
în sala Dinamo. Participă echipe K 
minine și masculine, aparținind « 
lectivelor sportive de nevăzători dl 
Cluj, Arad, Sibiu, Buzău și Bucureșt

CONCURSUL ȘCOLILOR DE TINE 
RET LA LUPTE

La sfîrșitul săptămînii trecute s-t 
desfășurat la Hunedoara concursul d< 
lupte libere și clasice al școlilor d< 
tineret. Iată ordinea in care s-au cla 
sat reprezentativele participante : lup] 
te clasice : Oradea 30 p. (4 locuri 1) 
Satu Mare 30 p. (3 locuri I), HuneJ 
doara 19. Lugoj 18, Sf. Gheorghe 15 
lupte libere : Satu Mare 29 p., Orade« 
22 p.. Lugoj 21 p., Sf. Gheorghe 14 p. 
Hunedoara 14 p.

întrecerile au corespuns. în general 
spre 
lăsat ____ __ ------- . -
viitor se impune ca forul de specia 
litate “ ’
exigență locul de desfășurare al con
cursurilor.

deosebire de organizare care < 
mult de dorit. Oricum, pentn

să aleagă cu mult mai multi

sînt prezente 11 echipe. Finala eoni, 
petiției are loc tn ziua de 29 decem
brie.

• Poligonul Energia din Sibiu ești 
teatrul de desfășurare al concursului 
de tir organizat de comisia orășe
nească de tir a U.C.F.S. Sibiu, în co. 
laborare cu organizația locală 
A.V.S.A.P. Concursul care se bucură 
de o largă participare cuprinde spor
tivi din colectivele Progresul, Ener
gia, Recolta, FI. roșie, Locomotiva, 
ele. și este dotat cu numeroase pre
mii. (După corespondențele primite 
de la E. Filip, 1. Balunuțeanu, E. 
Bocoș și M. Vlădoianu).

versară a Israelului, a forfaitat. Același 
lucru l-a făcut apoi și Sudanul, țara 
arabă, care mai ales în urma agresiunii 
anglo-franco-israeliene de acum un aa 
asupra Egiptului, nu întreține nici un 
fel de relații cu Israelul. 2) S-au pu
blicat și se vor mai publica si de aed 
înainte atîlea păreri în legătură cu 
echipele care ar avea cele mai muHe 
șanse să cîștige campionatul mondial 
de la Stockholm, îneît nu vedem Ia ce 
v-ar folosi și pronosticul nostru. Dacă 
insistați, vi-1 dăm, dar vă prevenim 
că n-am realizat niciodată la „Prono
sport" mai mult de șase puncte ! După 
noi, principalele pretendente sînt: Era- 
zllia, U.R.S.S. și Anglia.

NICOLAE ROATES, ORADEA. — T) 
Dumitru Para*chiveseu a fost recordman 
mondial Ia proba de 15 km. marș 
(F.I.A. i-a omologat performanța). 2) La 
ora actuală, cei mai buni mărșăluitori 
ai noștri sînt: Nicolae Liga (10 km.), 
fon Barbu <20 km.) și Ion Păcuraru (59 
km.). 3) La olimpiada de la Melbourne, 
mărșăluitorii S.U.A. au obținut locurile 
22, 16 șl 17 în proba de 20 km., în care 
sovieticii au cucerit primele 3 locuri, 
iar la 50 km., unde sovieticii * au avut 
un loc 2, 
clasat , __________
probe feminine de marș. Cea mai lungă 
cursă ‘ ‘ ' *
metri, ... . _____
distanțe mai lungi se folosește de obi
cei... tramvaiul șj "*>—1 !

mărșăluitorii americani s-au 
pe locurile 7 și 11. 4) Nu există

(oficială) pentru femei este 8(h0 
îar neoficială 1.500 metri. Pentru

ION POȘTAȘUL.



Ce fac echinele noastre de fotbal?
• MAJORITATEA AU DAT VACANTA JUCĂTORILOR • DOUA ECHIPE 
IȘI CONTINUA PREGĂTIRILE PE ZAP ADA: CCA ȘI PETROLUL PLO- 

EȘTI • NOUTATI
Nu s-ar putea spune că vremea 

n-a ținut anul acesta — și în special 
în sezonul de toamnă — cu fotbalul. 
Parcă atît a așteptat: să se dispute 
și ultimul joc oficial al anului, re
stanța C.C.A.—Locomotiva, și — co 
incidență — exact a doua zi a în
ceput ninsoarea, acoperind terenurile 
cu covor de zăpadă și invitînd la va
canța și pe jucătorii echipelor care 
mai rămăseseră în activitate.

De fapt, vacanța fotbalistică a în
ceput din primele zile ale lunii de
cembrie, după terminarea turului și 
ținerea ședințelor de analiză. Jucă
torii și-au pus echipamentele în... 
cui și au părăsit — pentru scurt 
timp, însă 
fotbalistica

CE FAC

preocupările exclusiv

IN ACEST TIMP?

raită pe la cîteva din

ce face. Se pregătește 
meciul — al treilea :—

Să dăm o
aceste echipe.

C.C.A. știți 
de zor pentru 
cu Borussia de la 29 decembrie la
Bologna, în Italia. Pentru campioni 
există perspectiva unei prelungiri a 
sezonului: dacă se vor califica în 
sferturile de finală ale Cupei Cam
pionilor Europeni, învingînd pe Borti 
ssia, atunci vor avea de susținut — 
pînă la 28 februarie — alte două me
ciuri, cu F. C. Milan de data acea
sta. Ceea ce va însemna menținerea 
lor în activitate și va ...deschide o 
problemă foarte importantă, valabi
lă pentru oricare din echipele noa 
stre campioane care va participa în 
C.C.E.: cnm se va putea pregăti într-o 
perioadă cînd la noi campionatul este 
întrerupt și timp de aproape două 

; luni și jumătate echipele noastre nu
sn posibilitatea și nu sînt în măsură 
să susțină meciuri? După noi, re
zolvarea o poate aduce perfectarea 
tmor turnee peste hotare. In perioada 
de iarnă este singurul mijloc pentru 
menținerea jucătorilor într-o activitate 
susținută

PETROLUL SE PREGĂTEȘTE 
Șl AȘTEAPTA

Nici Petrolul (fost Energia) Plo
ești nu și-a sistat activitatea. Plo 
«stenii se pregătesc cu regularitate 
și susțin meciuri amicale în aș
teptarea răspunsului din Turcia, unde

B oxer ii noștri nu ne-au îndreptățit speranțele
Boxul nostru n-a trecut examen ul — pe 

fel toarte sever — da la Berlin și București, 
gistrate sub aspect strict citric, am avea chiar toate motivele să spu
nem că este vorba de un insucc es. Firește, cei în cauză ne-ar putea 
repifea (și pe bună dreptate) că două decizii eronate la Flcreasca 
»i una la Werner Seelenbinder Ha lie au modificat simțitor scorurile 
reale. Perfect adevărat. Dar și așa fiind, avem totuși convingerea că 
de data aceasta boxul nostru a ră mas „corigent"...

reprezentativele R.D. Ger-

iată că n-a fost de Ioc așa. 
au alcătuit două formații 
care aveau și avantajul 

confruntări interna- 
în Egipt și Scoția. Ei s-au 

cu 
noi

Să vedem acum ce considerente 
stai: la baza acestor afirmații. Se 
pare astfel că dubla îrrtîlnire cu se
lecționatele R.D. Germane n-a fost 
privită cu toată seriozitatea. Valoarea 
adversarilor a fost subestimată. S-a 

trecut cu vederea că boxul din răsă
ritul Germaniei a realizat în ultimii 
«ni un salt considerabil. Nu s-a ți
nut seama de prezența în cele două 
loturi a «nor pugfiiști cu renume în 
arena internațională. însăși atmosfera 
din loturile noastre nu era cea pre
mergătoare unei importante întreceri. 
S-a socotit probabil că victoriile des
tul de categorice repurtate de C.C.A. 
și Voința în dauna celor două echipe 
germane de club care ne-au vizitat 
— S. K- Traktor și Vorwărts — sînt 
atît «Le concludente, incit nici întîlni
rea cu 
mane nu poate să ne ofere griji deo- 
sebite. Și ’

■ Germanii 
redutabile, 
unor proaspete 
ț tona le. — 
pregătit vreme de trei săptărnîni 
rigurozitate. In timpul acesta, 
așteptam să cadă din cer un „greu" 
pentru echipa B și ne permiteam lu
xul de a lăsa în afara loturilor pe 
unii boxeri, ca Vasile Tiță, Gheorghe 
Fiat, Luca Romano. Nicolae Mîn- 
dreanu și alții care, prin rutina lor, 

i puteau face față cu bune rezultate 
unei asemenea confruntări. Trebuie 
deci să recunoaștem din capul locu
lui că s-a procedat greșit și că — 
fără Nietschke și Caroli în formație 
— germană au realizat o frumoasă 
performantă chiar și în condițiile 
unui 5—5, cum se pare că este 
zultatel real...

Dacă întîlnirea de la București 
desfășurat m fata ochilor noștri 
putem s-o judecăm deci ms>i bine, 
peniru analizarea disputei de la Bcr-

re-

s-a 
si

DIN TIMIȘOARA.

au în proiect un turneu de patru 
jocuri. Chiar duminică au jucat la 
Cîmpina cu Energia, Raf. 4 de care 
au dispus cu 12—2; iar ieri după 
amiază .au mai făcut un antrenament 
— pe zăpadă — la Ploești, cu par
ticiparea tuturor jucătorilor

propuse și din cauza du- 
mari, ceea ce ar fi solici- 
prea mult tocmai în pe- 

pregătire a returului cam- 
jucătorii au luat concedii

Dinamoviștii bucureșteni și-au țintit 
ședința de analiză și pentru că pro
iectul unui turneu în R.F.G. și Bel 
gia și al altuia în Anglia a căzu! 
(din cauza perioadei nepotrivite la 
care erau 
ratei prea 
tat echipa 
rioada de 
pionatuîui) 
pînă Ia 5 ianuarie cînd se vor întîlni 
din nou și-și vor începe pregătirile 
în vederea returului.

Progresul București a trebuit să 
renunțe și el la turneul proiectat în 
Grecia, deoarece la datele preconizate 
au fost programate etapele din cam
pionatul grec care fuseseră amînate 
din cauza jocurilor Romînia—Grecia 
și Iugoslavia—Grecia. In consecință, 
jucătorii de Ia Progresul au intrat în 
vacanță pînă la 
vor revedea cu 
medicale.

10 ianuarie, cînd se 
prilejul unei vizite.-

NOUTĂȚI TIMIȘORENE

ea în proiect un

în compania Energiei Oțelul

Știința are și 
turneu, în Iugoslavia, și așteaptă 
răspuns. Se pare că din cauza timpu
lui nefavorabil, el va fi aniirtat pen 
tru februarie. In acest timp însă, 
studenții se antrenează sub conduce 
rea Iui Dincă Schileru. Duminică an 
făcut un antrenament la două porți, 
iar joi — dacă timpul va permite — 
intenționează să susțină un meci a 
mical 
Roșu.

La 
vează 
fostul 
ter care va purta în continuare de 
grijă juniorilor. Duminică, C.F.R. a 
jucat cu Banatul și cu acest prilej 
a încercat o serie de elemente tinere 
în vederea introducerii lor în primul 
lot: Popuț, Buș, Manciu, Surdan,

C.F.R. (fost Locomotiva) acti- 
un nou antrenor: N. Covaci, 
internațional, în locul lui Reu-

La Berlin și București

care-l prevedeam de alt- 
Privind rezultatele înre-

București, 
' ’ ' a- 

adininistrase la

avertizat în pauză, după 
a doua repriză despre gre- 
care te comite. Dobreseu a 
însă să boxeze în același 
abuz de fente, cu lovituri

lin a trebuit să apelăm la un mar- 
lor ocular. Și unul mai bun ca an
trenorul Ion Popa nici nu putea 
li. De la el am aliat dteva amă
nunte importante. De pildă, Mircea 
Dobreseu a privit cu multă ușuriață 
meciul său cu Milleck. Campionul 
nostru s-a bazat prea mult pe ulti
mele două victorii repurtate asupra 
lui Milleck la Praga și 
omițînd că, la începutul anului, 
celași Milleck îi
Magdeburg o înfrîngere indiscutabilă. 
Popa La 
prima și 
șelile pe 
continuat 
mod: cu
trimise în gol, cu ..găuri" inadmisibile 
în apărare. El și-a dat seama că 
este dominat de.abia în ultimul round. 
Era insă prea tlrzlu: Milleck câști
gase. Nici Ftircsz, nici Șerbu Neacșu, 
nici Trancă și nici Șchiopii n-au bo
xat la valoarea lor reală. Oamenii 
de bază ai formației au fost — ca 
întotdeauna — Negrea și Linca. A- 
mindoi au boxat în stilul' lor carac
teristic, încadrsndu-și adversarii într-o 
adevărată „ploaie" de lovituri. Ex
celent s-a comportat C. Dnmitrescn, 
în accentuată revenire de formă. Ei 
a întilnit în Hans Kaczorowski un 
adversar înalt și foarte dur. Price- 
pîndu-se să evite loviturile eficace 
ale lui Kaczorowski, Dumitrescu 
deschis drum pentru rapidele 
contre, care i-ait adus în 
urmă o frumoasă victorie, 
bune aprecieri te merită și 
echipei. Dumitru Gheorghiu, care și-a 
valorificat din nou forța loviturilor, 
făcindu-1 K.O. pe semifinalistul 
ropenetor" de la Praga, ~

Despre întîlnirea de 
am mat vorbit. Ne-am 
despre nivelul scăzut 
despre inadmisibila trecere peste li-

și-a 
sale 
din 
mai 

.mezinul"

„eu-
Paul Nickel, 
la București 
spus părerea 
aî întrecerii,

DINAMO Șl PROGRESUL IN VA
CANȚA

.* " • *

£ * jS «ș

lama nu-i sperie pe fotbaliștii de la C. C. A.
•~Ei iși continuă cu regularitate pregătirile 

in vederea meciului cu Borussia la Bologna —
Timpul n-a [ost un impediment pentru fotbaliștii Casei Centrale a 

Armatei in pregătirile lor pentru cei de al treilea meci cu Borussia Dort
mund. Frigul și zăpada care a acoperit terenurile nu i-au speriat, astfel 
că programul de antrenament n-a suferit cu nimic. El s-a desfășurat inte
gral cu participarea conștiincioasă a jucătorilor, care privesc cu multă se
riozitate partida de ia Bologna. .Marți și miercuri dimineața, jucătorii echi
pei noastre campioane au făcut antrenament pe terenul II de la „23 August", 
sub conducerea antrenorului Ilie Savu, pe care-l puteți vedea in fotografie, 
în dreapta, conducînd ședința de pregătire.

Antrenamentele vor continua pinâ la plecarea in Italia și vor con
tinua la Bologna pe terenul pe care urmează să se dispute întîlnirea cu 
Borussia Dortmund. Militarii urmează să susțină la Bologna și un meci de 
antrenament în compania unei formații locale. De data aceasta, din lotul 
care se va deplasa va face parte și portarul Toma, care este restabilit de 
pe urma accidentului suferit la Belgrad, în meciul cu Iugoslavia, și care 
se antrenează cu regularitate împreună cu ceilalți jucători.

In fotograrie prezentăm un aspect de la antrenamentul de ieri dimi
neață (Foto I. MIHAICA)

Să amenajăm piste pentru patinajul de viteză
O bună parte dintre patinatorii de 

viteză fruntași aparțin colectivelor 
sportive din Miercurea Ciuc, Tg. 
Mureș, Cluj și Orașul Stalin și s-ar 
părea că această situație este ur
marea condițiilor optime de pregăti
re pe care forurile de specialitate și 
colectivele sportive din respectivele 
centre le pun la dispoziția patinato
rilor lor. Părere greșită, deoarece 
în afară de Miercurea Ciuc nici unul 
dintre celelalte orașe enumerate mai 
sus nu au avut și nu au nici în pre
zent o pistă specială de antrenament 
și concurs pentru patinatorii vite- 
ziști.

• • •

raitele categoriei a lui Dănilă Done 
și despre deciziile greșite care au vi
ciat rezultatul. Se cuvine să adăugăm 
încă ceva. De data asta cu privire 
la atitudinea publicului. Dacă sîntem 
și noi de părere că arbitrii-judecători 
germani au greșit, nu putem fi de a- 
cord cu acei spectatori — puțini la 
număr — care au aruncat pe ring 
cu monede, ghemotoace de hîrtie cu
tii de chibrituri și alte obiecte pen
tru a.și manifesta nemulțumirea. Ase
menea atitudini nu fac cinste publi
cului nostru spectator și credem că 
ne aflam in asentimentul majorității 
covîrșitoare a amatorilor de box ce- 
rtnd ca ele să nu se mai repete vreo
dată.

MARIUS GODEANU

• In urma omologării celor 630.135 va
riante depuse la concursul Pronosport 
nr. 5a din 15 decembrie au fost stabilite 
următoarele premii:

Premiul I: 11 variante cu 12 rezultate 
exacte a cite 14.6*5 lei fiecare;

Premiul II: 124 variante cu 11 rezul
tate exacte a cite 1583 lei fiecare;

premiul III: 1447 variante cu 10 re
zultate exacte a cite 200 lei fiecare.
• Plata premiilor de la concursul Pro

nosport nr. 50 (etapa din 15 decembrie) 
se va face în Capitală vineri și sîmbă'a 
după amiază începino de la ora 17 nu
mai la Agenția Centrală Pronosport din 
Calea Victoriei nr. 9.
• Fără îndoială că în această săptă- 

mîna atenția tuturor este îndreptată 
mai mult ca oricînd asupra concursului 
Pronosport. Motivul este lesne de ghi
cit dacă ne gindim că la concursul nr. 
51 din 22 decembrie sînt acordate în 
afara premiSor obișnuite în bani (pen
tru 12, 11 și 1» rezultate exacte) și

PESTE 3.M8 PREMII SFECLI LE IN 
OBIECTE:

UN AUTOMOBIL ..SKODA”; 3 MO
TOCICLETE „PANOtnA", 3 DORMI
TOARE COMPLETE. 10 MAȘINI ARA
GAZ CU 3 OCHTURI și BUTELIE, 2 
TELEVIZOARE, 4 MAȘINI DE SPALAT 
RUFE. 20 CEASURI DE MINA, 20 APA
RATE DE RADIO „LUX”, 10 BICTCLE-

> Ji-ai depus buletinul PRONOSPORT?

Să luăin de pildă Tg. Mureșul. Cine 
din lumea patinajului nu cunoaște 
rezultatele remarcabile ale Evei Far- 
kaș, care de mai mulți ani deține 
titlul de campioană republicană de se
nioare la viteză, sau pe Vladimir Pot- 
kolab, de asemenea campion republi
can la juniori? Ambii campioni apar
țin colectivului sportiv Recolta Tg. 
Mureș și alături de ei au îndrăgit 
și practică această disciplină aproxi
mativ 100 de sportivi. Or, atît cam
pionii noștri și normal deci și ceilalți 
patinatori nu au posibilitatea să prac
tice în orașul lor de reședință pati
najul viteză pe simplul motiv că în 
Tg. Mureș nu există o pistă specială 
pe care să-și poată încerca forțele. 
De altfel, acesta este și motivul pentru 
care sportivii din Tg. Mureș sînt 
deseori nevoiți să facă deplasări 
costisitoare la Miercurea Ciuc sau 
Tușnad, localități care deși au mai 
puține pretenții în materie de sport 
au creat totuși patinatorilor bazele 
materiale strict necesare de pregătire.

Interesant de știut este și faptul că 
pentru patinajul viteză colectivul Re
colta din Tg. Mureș a angajat, înee- 
pînd din acest an, și un antrenor ca
lificat în persoana lui C. Gali, unul 
dintre cei mai buni specialiști în ma
terie din țară. Ce pot face însă spor 
tivii și antrenorul lor dacă la Tg. 
Mureș nu există pistă de patinaj ? 
Vor continua desigur să se depla
seze la Miercurea Ciuc și Tușnad, 
Numai că aceasta nu este o soluție, 
procesul, de pregătire al patinatorilor 
din Tg. Mureș ar avea serios de su
ferit, iar cheltuielile ar fi nejustificate.

Față de grija pe care o manifestă 
colectivul sportiv Recolta Tg. Mureș

o no sport
3.0W VOLUME „FOTBALUL 

NOSTRU”.
După cum se știe orice participant 

poate fi premiat la concursul din acea
stă săptămînă indiferent de numărul de 
variante pe care le-a depus și numărul 
de rezultate exacte obținute.

Intr-adevăr, depunînd un buletin la 
concursul de duminică participantul 
respectiv are două șanse de a fl pre
miat. Prima, penrru 12, 11 sau 10 rezul
tate, șansă care-i poate aduce un pre
miu de valoare în bani (sau chiar mai 
multe premii, ceea ce... nu strică 1), iar 
secunda oe a obține un premiu special 
în obiecte sau chiar mai multe, numă
rul lor nefiind limitat. Desigur că cea 
mai frumoasă „performanță” — pe care 
noi vi-o doran tuturor — este obține
rea, pe același buletin și a unui premiu 
în bani și a unuia în obiecte, lucru 
foarte ușor de întîmplat și îngăduit de 
regulament fără nici un fel de taxe su
plimentare. De altfel nici în ceea ce 
privește depunerea bdlettnujui, partici-

din muncitoare de 1$ 
a cucerit campionatul

viitorul, noul consiliu 
sportiv are sarcini de-.

La I.T.B. a fosf 
ales noul consiliu 
al colectivului sportiv

(Urmare din pag f)

formării «turnai 
I.T.B, șl care 
Capitalei.

Cît privește
al colectivului _
osebit de grele. Să nu uităm că prin 
natura muncii lor, s31arîații acestei 
întreprinderi sînt răs-foditi pe kcurî 
de prrdncție siturte în diferite locuri 
ale Capitalei. Prima și cea mai intJ. 
portantă problemă este aceea a c 4a- 
bciării, în așa fel incit sportul să se 
dezvolte armonios în toate gospodăx 
riile I.T.B.-ului. Secțiile ne ramură 
de sport pot fi lărgite țcele existente)' 
și se pot înființa altele n i. Afirmăm 
acest lucru, deși în ședință se sounea 
că este destul de greu să înființezi o 
secție nouă, pentru că ar trebui bani. 
Dar dacă muncitorii, tehnicienii și 
funcționarii an cerut și și-au manifes
tat dorința de a avea secții de nata- 
ție. ciclism, tir /unele dintre ele au 
existat la I.T.B. dar s-nt? desființat) 
credem că lipsa ^fondurilor nu poate-' 
constitui un impediment serios.

Ca încheiere, o observație valabilă 
de altfel și pentru alte colective: 
conferința a durat prer mi‘'t și din 
această cauză era și liresc ca, spre 
sfîrșit, cei prezenți să dea semne de 
oboseală și să încerce a părăsi ■ s .la. 
Să începi o ședință la ora Td,3(J și să 
o termini după ora 1 noa; t a e.:fe 
totuși prea mult... M':'r și nit întot
deauna folositor!
_________________________________  

de gheață pentru 
va trebui discu-

în ce privește îndrumarea eît mai 
competentă a patinatorilor care i au 
adus atifa faimă, ne Întrebăm de ce mi 
dovedește aceeași preocupare și pen ru 
amenajarea unei piste care din punct 
de vedere tehnic este o problemă u-, v 
de rezolvat și foarte puțitt costisitoare.

La Cluj, situația este aproape iden
tică cu cea de la Tg. Mureș cu sin
gura deosebire că aici patinatorii tot 
mai apucă să lunece cîteva zile pe an 
pe gheața lacului din parc. Au și ei 
însă nevoie de o pistă special amena
jată pe care să se poată antrena 
fără a fi strnjeniți 
cazionali de care 
lipsă.

Problema pistelor 
patinajul de viteză 
tată de forurile competente ea renre- 
zentînd în momentul de față una .-li? 
principalele greutăți hi popularizarea 
patinajului și în pregătirea pentru cam
pionat și concursuri a viteziștilor noș
tri. Aceasta cu atît mai mult cu cit . 
există o serie de centre mari ca de 
pildă lașul, Craiova, Sibiul etc. în 
care patinajul de viteză este inexis
tent și nimeni nu s-a gîndit să ame
najeze aci piste de gheață repetăm, 
ușor de construit și cu minimum de 
cheltuieli

Comisia centrală de patinaj și ho
chei trebuie să găsească o 
soluție de remediere a acestei grave 
stări de fapt deoarece altfel această 
importantă disciplină nu va putea sâ 
se dezvolte pe măsura progresului 
pe care l-a înregistrat în majoritatea 
țărilor europene.

GH. ȘTEFANESCU

de patinatorii o- 
Clujul nu duce’"*'

pantuJuâ nu i se solicită nimic in plus, 
completarea buletinului faemdu-se 
exact în același fel ca pînă acum, fără 
nici un fel de mențiuni speciale p« 
formular. *

La depunerea buletinului participantul 
trebuie să fie atent ca:

— formularul să fie oompleftat citeț, 
fără ștersături;

— să primească odată cu talonul 3 și 
chitanța și un număr de cupoane nu
merotate egal cu numărul oe variante 
depuse;

— agentul respectiv să-i treacă pe ta
lonul 1 al buletinului (taloanele 1 și 2 
răxnîn ia agenție) numerele de pe cu
poanele care i-au fost date Si cu care 
participe la atribuirea premiilor spe
ciale;

— să păstreze talonul 3, chitanța și 
cupoanele, acestea fiindu-i necesare la 
ridicarea premiilor. Imediat ce va a la 
că a obținut un premiu special în obi
ecte va anunța în scris (recomandat- 
expres) L S. Pronosport (București că
suța poștală 1C2) numerele chitanței, 
buletinului, cuponului, agenției și regi
unii precum și premiul obținut. In 
cazul câ a predat chitanța și buletinul 
la încasarea unui premiu special, va 
nota numerele acestora comunicînău-le 
de asemenea imediat în scris odată cu 
celelalte date specificate mai sus.



Campionatul republican de șah
(Urmare din pag. 1)

— cel puțin teoretic — șanse 
primul loc.
mai multe explicații ale acestei ... . ...1. j!n comun

cu toți 
pentru

Sînt 
dîrzenii cu totul ieșite din 
care caracterizează turneul. Fără în
doială că în primul rînd titlul de 
campion național este cel care consti
tuie o mare tentație pentru fiecare. 
In plus, concursul din acest an are 
drept scop să desemneze configura
ția echipei olimpice a țării noastre 
în vederea turneului națiunilor din 
1958. Și fiecare se străduiește din 
răsputeri să intre în vederile selec
ționerilor.

Dar mai există un motiv. Este vor
ba de comportarea mai presus de 
orice laudă a tinerilor jucători și în 
soecial a debutanților, în finala cam
pionatului țării Pușcașu. Pavlov, Stan
ciu și Bozdoghină. După 10 runde 
toți cei patru se află în prima jumă
tate a clasamentului .iar Pușcașu de 
ține șefia lui. Bozdoghină a realizat 
o impresionantă serie de victorii con
secutive, Pușcașu a strălucit prin 

-.citeva partide conduse cu virtuozi
tate, Pavlov și Stanciu s-au arătat 
adversarii cei mai redutabili ai ma
eștrilor prin dîrzenia și puterea lor 
de luptă. Iată măi jos o faimoasă 
realizare a lui Stanciu în întîînirea 
cu tenacele si rutinatul Reicher.

STANCIU—REICHER. — I. e4 eS 
2 d4 dă, 3. eu c5. 4. c3 Cc6. 5. Cf3

TURNEUL ECHIPELOR DE 
LOKOMOTIV KARLOVI

In continuarea turneului pe tare-1 
susțin în țara noastră echipele ceho
slovace — masculină și feminină — 
Lokomotiv Karlovi Vary au jucat ieri 
în Capitală cu formațiile de baschet 
ale Progresului F.B. La băieți .oas
peții au practicat un joc 
spectaculos, învingînd detașat 
mație care nu a corespuns în 
moment. Scorul partidei: 
(35—27). La fete disputa a fost echi
librată, victoria revenind echipei Pro
gresul cu 42—33 (18—17).

Echipele cehoslovace mai joacă în 
București azi și mîine, în sala Dina
mo l"pă următorul program: azi, d« 
la ora 18,30: Lokomotiv Karlovi Vary 
— Energia București (f), Lokomotiv

f rum 06, 
o for- 

nici un 
70—47

Peste 1.200 concurent 
în competiția de natație organizată de ziarul 

Sport66 Ia Cluj
Ultimele vești sosite- de la Cluj a- 

nunță succesul de care se bucură în 
continuare competiția de natație orga
nizată de ziarul „Uj Sport", în cinstea 
zilei de 30 Decembrie, pentru elevii din 
localitate. Pînă în prezent s-au prezen
tat la startul probelor peste 1.200 de e- 
levi și eleve aparținînd unui număr 
de 14 școli; alte 18 școli își vor tri
mite reprezentanții pînă la sfîrșitul lu
nii. O comisie tehnică formată din an
trenorii Orosz, lordaki și Szeplaki se 
ocupă intens de recrutarea elementelor 
apte să îngroașe rîndurile colectivelor 
cu secții de natație din orașul Cluj.

Corespondentul nostru Emil Bocoș 
ne informează că sînt foarte mulți elevi 
care au parcurs 25 m. în jurul a 14 sec. 
și 50 m. în jurul a 31—33 sec.! Fapte 
deosebit de semnificative dacă avem 
în vedere că aceste cifre au fost înso
țite și de o precizare: marea majori
tate a tinerilor concurenți sînt începă
tori. Un alt amănunt: peste 80 la sută 

*"ciintre elevi și eleve au obținut nor
mele care le dau dreptul să primească 
insigna de înotător. Iată și cîteva e- 
vidențieri: BĂIEȚI: 25 m. liber: A. 
Katona, (Sc. Nr. 1) 14,2 sec.; 50 m. 
liber: Z. Zette (Sc. Nr. 1) 31,0 sec. 
FETE: 25 m: Elisabeta Moravetz (Șc. 
Nr. 3), 24,0 sec. Organizatorii au pri
mit un prețios ajutor atît din partea 
profesorilor de educație fizică din loca
litate cît și din partea comitetului 
de organizare a U.C.F.S. regional, 
secțiile de învățămînt regională și o- 
rășenească.

DINAMO A ÎNTRECUT 
PE C.C.A. IN

„CUPA DE IARNA" LA POLO
PE APA

Marți au început la bazinul Flo- 
reasca jocurile de polo pe apă din ca
drul Cupei de iarnă. Un debut de rău 
augur, deoarece dcuă dintre cele trei 
întîlniri au fost cîștigate la ... masa 
verde. Motivul? Echipele bucureștene 
Știința și Progresul n-au putut pre- 

Nd7, 6. Nd3 c:d4, 7. c:dT Db6, 8. 0-0 
C:d4 9.C:d4 D:d4, 10.Cc3 a6, ll.De2 
Ne7, 12. Tdl Dh4, 13. Ne3 g5, 14. 
Nc2 Dh6, 15. Dd2 Nc6, 16. f4 gf. 
17. N:f4 Df8, 18. Tfl 0—0—0, 19. a3 
Nc5+, 20. Rhl Na7, 21. b4 d4, 22 
Ce4 f5, 23. Cd6 + T:d6, 24. ed Cf6, 
25. Nd3 Tg8, 26. Taci Rd7, 27. b5 
ab 28. N:b5 Cd5, 29. N:c6+ bc, 30. 
Ne5 Tg4. 31. Tbl Nb6. 32. T:b6 
C:b6, 33. Tbl Dd8. 34. Dh6 Te4, 35. 
Dg7 + Rc8, 36. N:dl Cd7. 37. Nf2 
Ta4 38. Db2 Da5, 39. Db7+ RdS, 
40. Nb6+ și negrul cedează.

Excelent a început concursul și un 
alt reprezentant al tinerei generații, 
timișoreanul Alexandru Gunsberger. 
De fapt dacă am alcătui un clasa
ment al punctelor pierdute, Gunsber- 
ger ar deține primul loc. El ..a lă
sat" pînă acum doar 2'/j p. și numai 
faptul că a jucat o partidă mai pu
țin îl situează în urma liderului. Spre 
deosebire de anii trecuți Gunsberger 
manifestă în fiecare partidă o remar
cabilă putere de luptă și voință de 
victorie. In mare revenire de formă 
se anunță Bela Soos, care a realizat 
3’/, p. în ultimele patru runde.

Dintre reprezentanții „vechii gărzi" 
singurii care au reușit să țină pasul 
sînt Alexandrescu. Rădulescu și cam
pionul țării Troianescu. Ei luptă din 
greu în fața asaltului impetuos .*»' 
tineretului dornic de afirmare. (V.CFi)

♦
Iată rezultatele rundei a XI-a :

BASCHET 
VARY 
miine de la 
— Progresul M1C 

(m).

— Energia (b); 
18,30: Lokomotiv 
(fj, Lokomotiv — Progresul MIC

★
In cadrul etapei restante a 

pionatului republican, echipa studen
ților clujeni a reușit un frumos 
zultat învingînd pe Locomotiva 
cu 49—46 (29—29).

Celelalte rezultate înregistrate 
tn campionat: CCA — Energia 
82—32 (33—21), Dinamo București— 
Progresul Orașul ^talin 88—51 (4S
—25), Știința Timișoara — Dinamo 
Oradea 55—70 (22—24), Voința Iași
— Dinamo Tg. Mureș 59—72 (26
—33). Progresul M.I.C. — Energia 
E.M. 76—75 (42—43).

Pînă în prezent

com-zenta la ora fixată formațiile 
plete. Rezultate: Știința Cluj — Ști
ința București 5—0 (forfait), Energia 
Oradea — Progresul București 5—0 
(forfait), Dinamo București — C.C.A. 
5—4 (3—3). Au marcat Bădiță (2), 
Zahan, Culiniac și AL Popescu pentru 
învingători și Patrichi (2), Novac, 
Marchițiu pentru învinși.

Intilnirile desfășurate aseară s-au 
soldat cu următoarele rezultate: Di
namo București — Energia Oradea 
5—1 (2—1); C.C.A. — Știința Bucu
rești 4—3 (3—3): Știința Cluj — Pro
gresul București 4—2 (2—1).

Iată programul jocurilor de astăzi și 
mîine: astăzi, de la ora 18, la bazinul 
Floreasca: Progresul București — 
C.C.A.: Energia Oradea — Știința Cluj: 
Știința București — Dinamo Bucu
rești; miine (în același loc și de Ia a- 
ceeași oră): Progresul București — 
Dinamo București, Energia Oradea — 
Știința București, C.C.A. — Știința 
Cluj.

probe, în ce 
ea cele două

Cum numele acestei
nov a fost de două ori campioană 
europeană. Cum numele acestei 
sportive îl puteți afla foarte ușor, 
răsfoind cartea respectivă, dacă
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șfiv sport?

i CONCURSUL CU PREMII ■
[ÂUIARULmjOȘȚRir^

ÎNTREBAREA Nr. 1
(5 puncte)

Un meci de fotbal cu peripeții. 
Se joacă dur, unii jucători se ac
cidentează, alții sînt nervoși, re
curg la gesturi nesportive, astfel 
că arbitrul este obligat să-i eli
mine unul după altul. Bineînțeles 
însă că toate au o... limită. Care 
este această limită, cu alte cuvin
te care este nUmărul minim de 
jucători cu Care o echipă poate 
continua meciul?

ÎNTREBAREA Nr. 2 
(10 puncte)

Eroina cărții „Poveste despre o 
sportivă sovietică" de K. Smir- 

partide întrerupte: Bălanei — Pavlov 
V2—Vs, Costea — Radovici 1—0, ,Ur- 
seanu — Costea '/a—V2. Drimer — 
Troianescu '/2—*/2, Ghițescu — Nacht 
'/2—V2, Alexandrescu — Seitneanu 
1- 0. Runda a XI-a: Ciocîlțea ■— Ghi- 
țescu '/2—V2. Pavlov—Reicher '/2—’/z 
Negrea — Gunsberger 0—1, Pușcașu 
— Drimer 0—1, Selmeanu — Rado
vici 0—1, Mititeln — Alexandrescu 
0—1, Bozdoghină —* Szabo 1—0, 
Costea — Soos '/,—’/,. Rădulescu — 
Urseatiu */,—’A- In poziții complicate 
s-au întrerupt partidele Troianescu — 
Crețulescu și Nacht — Bălanei.

Iată clasamentul după 11 runde 
1—2. Alexandresctty Gunsberger 7'fs 
p: 3—4. Ciociltea — Pușcașu 7 p; 5. 
Pavlov 6‘A p; 6—9. Bozdoghină, Dri
mer. Radulescu, Soos 6 p; 10. Troia- 
nesru 5'A (1); 11—16. Costea. Ghi- 
tescu. Negrea, Reicher, Stanciu. Sza
bo 5 p; 17-18. Bălanei, Nacht 4V« 
(l); 19. Radovici 4 p; 20—21. Cre(u- 
leșai (1). Urseanu 3 p; 22—23. Mi- 
titehi. Seimeanu 2'A p.

Astăzi este zi de odihnă. Miine 
concursul continuă cu desfășurarea 
rundei a Xll-a.

cam-

Aspect de la finală, jvacă Pușcașu cu Radovici.
Cluj

In prezent 9e află
ATI FTIQM *n turneu în Australia rl 1 LE 1 Uni r-unoscutui atlet ceho

slovac Stanislav Jung
wirth. In cadrul unul concurs disputat 
recent la Sidney, Jungwirth s-a clasat 
pe locul 3 în proba de 880 yarzi. reall- 
zînd timpul de 2’. Victoria a revenit 
australianului A. Blue cronometrat în 
15O”2/1O

BOB RICHARDS TRECE LA PRO
FESIONISM...

• Doi q intre americanii campioni ai 
J. O. de la Melbourne, Bob Richards 
(prăjină) și Campbell (decatlon), au de 
clarat că renunță la poziția lor de ama
tori, primul pentrucă a acceptat să pre
zinte la televiziune spectacolele spor 
tive, iar cel de al doilea semnînd un 
contract ca jucător de fotbal american 
tntr-o echipă din Cleveland

BASCHETBALIȘTII ROMIN1 SE VOR 
ÎNTRECE CU CEI FRANCEZI

• Federația franceză RAQCHFT de baschet a anunțatunuvllLil calendarul probabil pen
tru următorii doi ani. 

In sezonul 1958—59 sîni prevăzute doua 
meciuri ia Paris în compania echipelor 
R.P. Romîne și R.P.F. Iugoslavia și alte 
trei în deplasare cu Belgia, R. Ceho
slovacă și R. P. Ungară. Pentru sezonul 
1959—1980 echipa Franței urmează să • 
volueze la București, Belgrad, Varșovia, 
Moscova și să 
R. P. Ungare

primească vizita echipelor 
Si R. Cehoslovace.

• La invitația clubu
lui parizian Red Star, 
la Paris a sosit echipa 
sovietică de fotbal Tor

pedo — Stalingrad. Fotbaliștii sovietici 
vor susține mai multe întîlniri amicale,

FOTBAL

CUPON DE CONCURS
Nr. 3

în juriul concursului „Cine
N-au mai rămas decît foarte puține 

zile pînă în clipa cînd, pe scena 
CASEI PRIETENIEI ROMINO-SO- 
VIET1CE (str. Batiștei 14), primii 
participanți la concursul ,,CINE ȘTIE 
SPORT... RĂSPUNDE!" vor înfrunta 
emoția celor dintâi întrebări. Deocam
dată, atît în „taberele" celor două 
echipe, cit și printre numeroșii con- 
curenți individuali, domnește o at
mosferă de febrilă... documentare. 
Pînă acum sînt indicii categorice că 
în seara concursului — LUNI 23 DE
CEMBRIE, la ORA 19 — se va da 
o luptă pasionantă pentru premiile 
puse în joc și pe care le reamintim 
cu acest prilej.

Premiul 
Premiul 

Anul Nou
Premiul

complet de schi

I: UN TELEVIZOR 
II: O CROAZIERA 

la Odessa și Varna 
III: ECHIPAMENT

de

prima urmînd să albă loc la 21 decem
brie în compania formației Red Star 
(Agerpnesă

• In cursul acestei terni, mal multe 
echipe de fotbal maghiare vor susține 
întîlniri peste hotare. Astfel echipele 
Tatabanya. Szombathely și Csepei vor 
juca fiecare cîte două meciuri în R. D. 
Germană și R. F. Germană. Formațiile 
Ferencvaroș și Dyosgyor vor evolua în 
Turcia, iar echipa Dozsa Ujpest va juca 
în Maroc
• La 17 decembrie echipa selecționată 

de fotbal a R. Cehoslovace a evoluat 
la Cairo sub titulatura de reprezenta
tiva orașului Praga. Fotbaliștii ceho
slovaci au jucat în compania echipei 
orașului Cairo, repurtîhd victoria cu sco
rul de 2—1.

KOPA. HAMRIN, JOHN CHARLES 
RECHEMAȚI IN ECHIPELE NAȚIO

NALE
• S-a anunțat oficial că Federația 

franceză de fotbal a cerut federațiilor 
spaniolă și italiană, permisiunea de a 
folosi în cadrul echipei naționale a 
Franței, pe cele două mari vede>t*e ale 
fotbalului francez: RAYMOND KOPA 
și ANTOINE BONIFACE, care actual
mente joacă Ia „Real Madrid” și respec
tiv „F. C. Torino”. Ambele federații 
susamintite și-au dat agrementul, astfel 
că mai mult ca sigur că în echipa Fran
ței care va evolua în turneul final din 
Suedia vor figura și acești doi valoroși 
jucători.

In aceeași ordine de idei, s-a anunțat 
că echipa italiană „Padova” l-a pus pe 
suedezul HAMRIN la dispoziția federa
ției sale de origină care îl va putea ast
fel folosi în jocurile din cadrul campio
natului mondial.

Și, bineînțeles, federația de fotbal din 
Țara Galilor n-a înilîrziat ca a doua zi

doriți să cîștigați cele 10 puncte 
acordate pentru răspunsul exact 
la această întrebare vă rugăm să 
ne răspundeți la ce 
an și unde a cucerit 
titluri?

ÎNTREBAREA
(15 puncte)

Care este cel mai înaft jucător 
de baschet din lume care a apărut 
în meciuri internaționale? Care 
este numele lui și ce înălțime are?

ai

ȘI IOSIF SÎRBU
știe sport... răspunde!”
Premiul IV: O TRUSA „KAWECO* 
Premiul V: UN STILOU „KAWECO” 
La întrecerea intcr-echipe, compo- 

nenții formației cîștigătoare primeso 
cîte o pereche de pantofi „Romarta", 
iar cei ce alcătuiesc echipa învinsă, 
cîte un libret de economii C.E.C. Toa
te aceste premii sînt oferite de re
dacția ziarului „SPORTUL POPU
LAR", I. S. PRONOSPORT, CASA 
DE EOONOMII ȘI CONSEMNA- 
ȚIUNI ȘI I. S. LOTERIA.

Și acum, o noutate .- printre membrii 
juriului de concurs se vor afla luni 
seara maeștrii emeriți ai sportului 
ANGELICA ROZEANU și IOSIF 
S1RBU, doi dintre sportivii de frunte 
ai țării noastre, care au adus în cei 
10 ani pe care-i vom trece în revistă, 
o parte din succesele cu care ne mirt, 
drim.

Reamintim celor care s-au înscris 
pentru întrecerea individuală, precum 
și celor care vor face acest lucru în 
cursul zilei de azi și mîine diminea
ță, că MIINE SEARA, la ora 18, la 
sediul redacției noastre din str. V»- 
sile Conta 16, etaj IV, au întîlnire 
cu comisia de examinare, pentru a 
pune Ia punct ultimele detalii.

Totodată, anunțăm că biletele de 
intrare la concursul „CINE ȘTIE 
SPORT... RĂSPUNDE !“ se găsesc de 
vînzare la agenția centrală Prono
sport din cal. Victoriei 9.

★
Zilnic ne vin informații despre pro. 

gătirîle care se desfășoară paralei 
la Bistrița și Rm. Vîlcea, pentru con
cursul „CINE ȘTIE SPORT... RĂS
PUNDE!" din 28 și — respectiv —, 
29 decembrie. In afara premiilor ofe-1 
rite de „SPORTUL POPULAR", I.S. 
PRONOSPORT, I. S. LOTERIA’ și 
C.E.C., pe care le-am anunțat într-un 
număr trecut, instituțiile și întreprin
derile locale au acordat numeroase ca
douri viitorilor participanți.

după ..recalificarea** în campionatul 
mondial să anunțe clubul italian Juven
tus că are intenția să folosească' 
John Charles 
raelulul..

p» ln-în meciurile împotriva

In• Intr-un meci
LI APUCI ternațional de hochei
nUvllDl pe gheață' desfășurat

luni seara la Belgrad
echipa iugoslavă Partizan a învins cu
3— 1 (0—1; 2—0; 1—0) pe Ferencvaroș Bu- 
daoesita.
• Echipa de hochei pe gheață a B. 

Cehoslovace a realizat o nouă victorie 
în cadrul tumeuluA pe care-1 întreprinde 
în Anglia. Luni seara hocheiștii ceho-| 
slovaci au întrecut cu 6—2 formația 
profesionistă Nottingham Panthers

• In primul meci al 'turneului său în 
U.R.S.S. cunoscuta formație cehoslovacă 
de hochei Slovan-Bratislava a întîlnit 
la Gorki formația Torpedo. Meciul s-a 
terminat cu scorul de 9—4 în favoarea 
hoqheiștilor sovietici. Slovan Bratislava 
și-a continuat (turneul în U.R.S.S., juh» 
cînd la 17 decembrie la Moscova cu •- 
chipa Lokomotiv. Echipa oaspete a re
purtat victoria cu scorul de 4—3. (Ager- 
pres).
• Echipa suedeză de hochei pe gheață 

Hammarby Stockholm, care întreprinde 
un turneu în Cehoslovacia, a fost în
vinsă de formația Bannik Chomutov cu 
15—2 (5—1; 5—1; 5—0)
• Pregătindu-se în vederea campiona

telor mondiale care vor avea loc în 
curînd la Oslo, echipa reprezentativă' * 
Italiei a întrecut recent într-un meci a- 
mical selecționata Elveției cu scorul de
4— 2 (0—0; 1—2; 3—0),

• Pînă în prezent au trimis adeziunile 
de participare ia campionatele mondiale 
de hochei pe gheață, care se vor des
fășura între 28 februarie și 9 martie 1951 
la Oslo, federațiile din 13 țări: U.R,S.<3.# 
Canada, Suedia, R. Cehoslovacă, RJD. 
Germană, R. P. Polonă, R.P. Ungară. 
R.P ROMTNA, R.P.F( Iugoslavia, S.U.A, 
Finlanda, R.F. Germană și Norvegia.

Campionatele se vor desfășura pe pa
tinoarul stadionului olimpic „Jordal 
Amfi”. Termenul de înscriere expiră' la 
15 ianuarie 1958

• La 16 decembrie s-a disputat pe sta
dionul Central „Lenin” meciul de ho
chei pe gheață dintre echipa secundă a 
U.R.S.S. și reprezentativa R.F. Germa
ne. Hocheiștii sovietici au învins cu sco
rul de 9—3 (3—1; 2—2; 4—0).

Intîlnirea internațională dintre echi-’ 
pele Știința Cluj și Wiessenschaft 
Leipzig s-a încheiat cu victoria for
mației locale cu scorul de 3—0 (la 
14, 6, 13). Studenții clujeni au obținut 
o victorie frumoasă, pe deplin meri 
tată, datorită efortului colectiv și ini 
țiativei In atac.


