
IN CINSTEA CELEI DE K 10-UNIVEDSÂKl A REEDBLICII

VIU INTERES IN COMPETIțlA 
TINERILOR BASCHETB AUȘTI

Și baschetbaliștii au ocazia 
în aceste zile să se întreacă în 
cadrul unui concurs organizat 
îii cinstea măreței sărbători a 
țării noastre. „Cupa 30 Decem
brie", organizată de Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport prin 
comisia de bascliet, cu spriji
nul direct al Ministerului Invă- 
țămîntului și Culturii, se des
fășoară între 1—29 decembrie, 
cu participarea școlarilor de 
toate gradele, înscriși în anul 
școlar 1957—1958 și avînd vîrsta 
maximă de 18 ani (adică năs- 
cuți pînă în anul 1939). Com
petiția are menirea de a angre
na într-o activitate organizată 
un număr cit. mai mare de ele 
mente din rîndurile tineretului 
studios și este înzestrată cu c 
cupă oferită de ziarul „Sportul 
popular", precum și cu nume
roase plachete și diplome. Dar 
interesul întrecerilor va fi asi
gurat mai puțin de aceste pre
mii .și mai mult de dorința ce
lor care nu s-au afirmat pînă 
acum în concursuri oficiale 
sa și arate talentul, posibilitățile
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trofeu cu care redac-Micul
(ia ziarului nostru a înzestrat 
'întrecerea 'festivă a tinerilor 

baschetbaliste

în fața ochilor experimentați 
ai antrenorilor care-i vor asista 
și aceasta bineînțeles, dacă se 
poate, la București... în finală.

Care vor fi cîștigătorii televizorului 
și ai celorlalte premii la concursul

JJCine știe sport... răspunde ? 
...iată o întrebare la care vom putea 
afla răspunsul de-abia luni seara!

...Și iată-ne în sfirșit în pra
gul concursului „CINE ȘTIE 
SPORT... RASPUNDEI", orga
nizat de ziarul „Sportul popu
lar" în cinstea celei de a X-a 
aniversări a Republicii noastre 
Populare! Așteptat cu viu inte
res de masele de sportivi, care 
vor avea astfel prilejul unei o- 
riginale treceri în revistă a 
succeselor sportive repurtate de-a 
lungul unui deceniu, comxirsul 
„CINE ȘTIE SPORT... RĂS
PUNDE!" va avea loc LUNI 
SEARA, LA ORA 19, IN SALA 
CASEI PRIETENIEI ROMI NO- 
SOVIETICE (fost „Fantasio") 
din str. Batistei 14.

Aseară, la redacția noastră, 
viitorii concurenți au luat un 
prim contact cu comisia de 
organizare ,stabilindu-se ulti
mele detalii de desfășura
re ale concursului de hini 
seara. Participanții ne-au părut 
„în formă" și gata să dea răs
punsuri cit mai corecte celor doi 
examinatori care vor fi: RADU 
VASILESCU și EMANUEL VA
LERIC. Reamintind că din ju
riul de concurs vor face parte, 
printre alții, maeștrii emeriti ai 
sportului ANGELICA ROZEA- 
NU și IOSIF SIRBU, .mem să 
vă informăm că inedita ’ntrecere 
de luni seara va debuta cu un 
„prolog-surpriză" susținut de

IRIO GRIGOR1L, acompaniat! 
ta pian de GASTON URSU.

Și acum, cîleva detalii:
• La concursul inter-echipe 

participă reprezentativele co
lectivelor sportive „GRIVITA 
ROȘIE" si „PROGRESUL FI
NANȚE BĂNCI".

• Concurenții individuali 
vor avea drept temă generală 
„10 ani de sport în R.P.R." Ei 
au dreptul să-și aleagă PATRU 
din cele șapte sporturi prevăzute 
în concurs: fotbal, box. atletism, 
tenis de masă, baschet, tir și 
sporturi nautice. La fiecare din 
cele patru sporturi alese, concu
rentul va răspunde la cite două 
întrebări de grade de dificultate 
diferite. Concurentul nu va pri
mi întrebarea, ci o va scoate 
singur din caseta cu întrebări 
de trei grade, pentru care se 
acordă — respectiv — 5, 10 și 
15 puncte. Concursul nu este e- 
liminatoriu.

• Premiile care vor răsplăti 
pe primii clasați sînt:

h Humiral de szi

PREMIUL I — UN TELEVI
ZOR

PREMIUL II — O CROA- 
ZIERA DE ANUL NOU LA O- 
DESA Șl VARNA

PREMIUL III — UN ECHI
PAMENT COMPLET DE SCHI

PREMIUL IV — O TRUSA 
„KAWECO"

PREMIUL V
„KAWECO"

La echipe: 6
6

UN STILOU

perechi 
librete

pantofi
de eco-

I
l

Concursul are prevăzute două 
etape: inter-școli și finală. In 
prima fază se vor întrece în 
cadrul unui campionat, numai 
tur, echipele școlilor din Cluj. 
Orașul Stalin, Oradea, Timișoa
ra, R. Vîlcea, Iași, Tg. Mureș, 
la băieți și Oradea, Focșani, 
Cluj, Orașul Stalin, la fete. E- 
chipele clasate pe primul loc 
în aceste orașe se vor întîlni 
în jocuri eliminatorii, în Capi
tală între 27—29 decembrie, 
pentru desemnarea celor două, 
cîștigătoare. Campioanelor de 
orașe li se vor alătura în fi
nală echipele campioane ale o- 
rașclor București (băieți și fete) 
și Gheorghieni (fete).

Echipele școlilor calificate în 
finală au dreptul să-și întă
rească formațiile prin împrumu
tarea a trei jucători sau jucătoa 
re de la alte școli din același 
oraș.

După datele pe care Ie deți
nem, în toate orașele menționa
te mai sus întrecerile au început 
și ele suscită un deosebit inte
res. Unele orașe au fost chiar 
mai vrednice desemnîndu-și de 
pe acum campioanele. Este ca
zul Orașului Stalin, de unde 
corespondentul nostru regior.a1 
Alexandru Dincâ ne-a relatat 
o serie de vești interesante. 
Astfel, în ambele campionate 
au participat cîte patru echipe 
și anume reprezentativele de 
băieți și fete ale Școlilor medii 
mixte nr. 1.2,4 și 5. Campioa
ne și deci calificate pentru jocit 
rile de la București sint șco 
iile Nr. 5 la fete și Nr. 1 la 
băieți. Cu acest prilej s-au evi
dențiat Ștefan Alexandru. Gheor
ghe Toca de la învingători 
Mihaela
Viorica 
toare.

5'
Enea, Mirela Negoț, 
Toth, de la învingă- 

Subliniem de ase-

(oontinuare in pagina 2-a).
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La școlile medii nr. 12 și 20 din Capitală

Flevii și-au ales noile consilii sportive
• O adunare generală model • Dările de 
seamă — semnal pentru dtsewții rod
nice • Unele deficiențe regretabile ...

Ca și in celelalte colective sportive, reorganizarea mișcării 
sportive în școli constitu ie un prilej de largă manifestare a 
interesului pe care elevii îl acordă acestei acțiuni, știind că 
sportul le oferă zi de zi tot mai mari bucurii și 
Participarea noastră la alegerea organelor 
școli din Capitală ne.a relevat, 
vie realitate I

satisfacții.
_ sportive in cîteva

in toată amploarea ei, această

FOTBAL
Bologrua

de fotbaL. 
nostru d»

• Alegeri in colectivele spor
tive școlare, firește, s-au mai 
iăcut. Poate și atunci a existat 
iorința de a realiza o cotitură 
in activitatea sportivă, de a 
trasa căile unei riiunci mai 
rodnice. Alegerile actuale ne-au 
pus însă în fața unor aspecte 
:u totul noi... La școala medie, 
ir. 20 — Gheorghe Șincai, de 
pildă, campania de pregătire a 
alegerilor, 'începută cu săptă- 
nîni în urmă, a fost consem- 
îată ca un episod- sărbătoresc 
■n viața colectivului sportiv al 
școlii. Așa cum ne-am putut da 
.earns, elevii au găsit timpul 
îecesar studierii Hotărîrii din 
2 iulie 1957, așteptînd în cu
noștință de cauză, ziua adunării

generale. Numeroase fotomon
taje. lozinci și albume cu temă 
sportivă ca și organizarea de 
competiții sportive au completat 
cadrul sărbătoresc al eveni
mentului. Intr-un cuvînt, ele
vilor acestei școli, care se mîn- 
■iresc cu faptul că printre ab
solvenți figurează sportivi con- 
sacrați ca atleta Ioana Luță, 
triplă campioană balcanică, fot
balistul Pofertu Călinoiu, ma
estru al sportului sau gimnas
tul Mircea Bădulescu, nu le-au 
scăpat nici un detaliu în orga
nizarea adunării generale...
• Trecerea în revistă a ac- 

tivității colectivului sportiv al

• Vești de la
Federația italiană 

a comunicat forului 
specialitate că a asigurat e— 
chipei C.C.A. pentru mierourti 
sau joi. un meci de antrena—: 
ment fără public, în compania! 
unei formații locale de tine— 
ret. Antrenamentul va avea 
loc pe Stadio Municipale. car» 
are o capacitate de M.C-30 d. 
locuri.

I U.E.F.A. nu a comunica* 
încă numele arbitrilor cava, 
vor conduce meciul C.C.Av- 
Borussia.

ATLETISM>■ 

î

Vladimir, Kuț partt* 
cipă la tradiționalul! 
cros de la Sao Paoto»

lt decembrie a părăsi#

(continuare in pag. a 3-a)

Campioana noastră pleacă luni spre Bologna, 
gazda celui de al treilearmeci C.C.A.’Borussia

Au mai rămas ort zile pînă la următorul meci a' cam
pioanei noastre, Casa Cen trață a Armatei, în grandioasa 
competiție Cupa Campionii or Europeni: duminică 29 decem
brie. la Bologna, va a’rea ioc al treilea meci C.C.A. — Bo
russia Dortmund. Plecarea C.C.A.- ului: lun!.

Fotbaliștii romîni s-au pregă
tit cu multă grijă în zileie din 
urmă pentru acest important 
meci asupra căruia am ținut 
să aflăm părerea autorizată, a 
antrenorului /lie Saott

— Ce ne puteți spune despre 
meciul de la Bologna?

— Greu, chiar foarte greu. 
Ambele echipe se cunosc acum 
foarte bine și fiecare va căuta 
sa aplice antidotul tacticii ce
leilalte. Părerea mea este că 
renul talul va depinde de echipa 
<are va ști să-și păstreze cal
mul. Va fi un meci de luptă

La
Moscova, plecînd în Brazi 11^, 
recordmanul mondial de a— 
tletism Vladimir Kuț. Atletul 
sovietic va participa în sear* 
zilei de 31 decembrie la tra
diționalul cros Sfîntul Silves
tru <2e la Sao Paolo. Kuț este» 
primul sportiv sovietic car* 
participă la această compel** 
ție. (Agerpres).
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— 10 ani de sport în R.P. 
Pomină

PAG. 3: Cu privire la apor
tul creator al maselor în 
acțiunea de reorganizare 
— In fiecare simbătă (de
sene satirice)

PAG. 4: La întoarcerea echi
pei noastre de rugbi

PAG. 5: Discuții pe margi
nea campionatului catego
riei A la fotbal

PAG. 7: Turneul hocheiștilor 
sovietici in Canada, cel 
mai important eveniment 
înaintea campionatelor 
mondiale

PAG. 8: „Știi sport?" — 
concursul cu premii orga
nizat de ziarul nostru
— Campionatul republican 
de șah
— Importante hotărîri ale 
Conferinței Federațiilor Na- 
ționale de Baschet

„Romarta" și 
nomii C.E.C.
• Biletele 

cursul „CINE 
RĂSPUNDE!" 
zare la agenția centrală Prono
sport (cal. Victoriei nr. 9) și luni 
seara la casa sălii.

pentru
ȘTIE SPORT., 
se găsesc de vin-

con-

•- Jw'Ti cȚau>. mWna m n o -fu*»:-.ț -

Ultimele pregătiri înaintea plecării in Italia. Fotbaliștii Casei
Centrale a Armatei fac un tur in jurul terenului înainte de a 

trece la ședința de pregătire propriu-zisă.

-- Speraiți în victorie?
— Fără îndoială. Dar, 

ou-m sperăm noi, speră și 
rtissra, astfel că. deși noi am fi 
dorit ca să jucăm (fiindcă sin- 
tem pe pămintul italian) și tu
rul meciului cu Milan, firește, 
cel cu Borussia ne preocupă mai 
uruit.

— Temerile dvs. socotim că 
sini mai mici de data asta, 
pentru că C.C.A va alinia e- 
chi>pa sa completă, nu?

— Intr-adevăr vor face de
plasarea 16 jucători, adică Voi- 
nesctt, Tonta, V. Zavoda, Apoi- 
zan, V Dumitrescu, Dragomi- 
reșca. Onisie, Bone, lenei, Ivă- 
nescu. Cacoveanu, Constantin, 
Alexandresc-a. F. Zavoda, Tă- 
taru și V. Moldovan Dar din
tre ei cîțioa sînt încă suferin
zi: F. Zavoda are enterocolttă, 
după 
glm: 
răcit 
mai
Tom-a s-a restabilit complet 
și-a reluat antrenamentele.

Nu am plecat înainte de 
ura jucătorilor drum bun 
succes în această grea confrun
tare a lor.

(HOCHEI

Spar<acliîa«Ia de iarnă a tinerelului

Răspuns prompt la chemarea
După o perioadă de... „încăl

zire" de cîteva zile, iarna (con
trar tuturor recomandațiilor) s-a 
„odihnit" pînă acum vreo trei 
zile, cînd a luat... startul pen
tru o cursă — se pare — de 
mare fond. Iar năframa imacu
lată a zăpezii care s-a așternut 
în mai toată țara constituie o 
adevărată invitație acum, cînd 
a început Spartachiada de iarnă 
a tineretului.

Cine este dispus să răspundă 
acestei invitații pe care iarna 
o face tuturor? In teorie toți 
cei care iubesc aerul tare și 
rece, zăpada și mișcarea, toți 
cei care abia au așteptat cu 
nerăbdare ocazia unor pasio
nante întreceri pe schi,, săniuțe, 
sau patine, șah sau tenis de

masă, trîntă sau gimnastică. In 
practică însă răspund primii 
la chemarea iernii tinerii din 
colectivele pentru care populari
zarea Spartachiadei. crearea 
condițiilor tehnico-organizatorice 
și materiale a constituit și 
constituie în continuare o preo
cupare de primă importanță.

Că așa stau lucrurile o do
vedesc primele acțiuni. In Ca
pitală, numeroase colective spor
tive au inaugurat în mod festiv 
Spartachiada . Printre ele — 
colectivele Fabricii de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej" și al uzi
nelor „Mao Țze-dun“. In re
giunea Stalin — o inițiativă in
teresantă avînd ca scop asigura
rea locurilor de desfășurare a 
concursurilor: înființarea de cen-

tre de schi sprijinite de co
lective sportive și oferta colec
tivului Voința de a da ospitali
tate la club jucătorilor de șah 
din alte colective, care nu au 
condițiile necesare. Ca în fie
care an, tineretul de la sate își 
ajută colectivele confeoționîn- 
du-și din resurse locale diferitele 
materiale necesare participării 
la Spartachiadă. O recentă veste 
de la corespondentul Al. Mo- 
mete ne vorbește despre tine
rii din Țara Moților — în co
mune ca Albac, Avram lăncii, 
Cîmpeni — care și-au confec
ționat schiuri, șahuri și săniuțe. 
In raionul Reșița s-au luat mă
suri pentru amenajarea de pati
noare. Iar pe alocuri, tinerii de 
la sate ca și cei de la orașe

asa
Bo- • Echipa U.R.S.S. in* 

vingătoae la scor 1

W.( La 18 decembrie s-a dtspi»* 
Ivtat pe stadionul central Lenina 
ts din Moscova a doua întîlnlma 
B internațională de hochei p» 
* gheață dintre echipele selee-ț 
ffiționate ale U.R.S.S. și R. Fi 
B Germane. De data aceasta h<n 
Kcheișții 
® prima 
K victoria 
Ktegori-e
K9—0. După cum 
W prima partidă 
Lv acu-m cîteva zile 
« cu scorul de ft—-3 

echipei i
K (Agerpres).

cum ai văzut este la re- «CiUH 1%A. 
iar V. Zavoda este foarte "■ 
în timp ce Apolzan se 
resi’jfte încă. In schimb, 

și

sovietici au prezenta^ 
formație 
cu un i 
decît în

repurtîndB 
scor mai ca-A 

primul joce 
s-a anunțat, 

desfășurat* 
> s-a încheia# 
3 în favoarea 

secunde a U.R.S3.

S

a In organizarea secției sport 
. JJ a Consiliului Central ai SiruM- 

AXcatelor din R.P.R., luni seara 
va avea loc în sala rioreasca 

| întîlnirea internațională de 
gimnastică dintre echipele 

'T.U.L. Finlanda și Knargi* 
LR.P.R. In ambele reprezenta
tive vor evolua campion^ 

I maeștri șl maestre în gim- 
L nas ti că din Finlanda și Ho-» 
mînia. Echipa finlandeza* ctw- 

Iprinde numeroase elemente dl* 
1 formația olimpică a acestei 

n-au mai putut rezista tenta- «țări, clasată pe locul IU la 
ției și au și purces la încercarea »jocurile Olimpice de la Meu 
pîrtiiior de schi (Porcești, Ră- \\bovrne. Citiți amănunte In pan 
șinari. Sibiu etc.). jț( gma a s-a.

Un îndemn, în aceste condiții 
de elan general, ar părea de 
prisos. II adresăm totuși, mai 
ales colectivelor codașe, care 
încă n-au făcut suficient pentru 
a asigura tinerilor membri par
ticiparea la Spartachiada. Nu 
este drept ca tinerii dintr-o se
rie de întreprinderi, instituții 
sau comune să fie privați de 
dreptul de a participa la Șpar; 
tachiadă din vina unor activiști 
indolenți. Nu dăm exemple con
crete, în nădejdea că pînă la un 
viitor articol vom fi puși în si
tuația de a nu avea de unde 
le lua... V. A.

LUPTE
• Energia Orașul Sta

lin începe azi turneul 
în R.P. Ungară

Echipa de lupte Energia 
Orașul Stalln va susține azi 
primul său meci din turneul 
pe care-1 întreprinde în R.P. 
Ungară, întîlnind formați» 
Csepel din Budapesta. Meciul 
constituie Și o revanșă la par
tida desfășurată la Orașul 
Stalin în toamna acestui an și 
cîștigată de luptătorii rcmlni 
cu scorul de 18—2.



La Bistrița și Rm. V'dcea 
intense pregătiri pentru concursul 

răspunde!

I
l

Cine știe sport... !»!!R!«gg

' In timp ce în Capitală participant 
la concursul „Cine știe sport... răs
punde!" sînt cuprinși de febra... star 
tului (întrecerea are loc luni seară) 
în țară; la depărtare de sute de ki
lometri, mai dompește încă o inten
să activitate de pregătire. Colecțiile, 
anuarele și revistele sînt cercetate cu 
atenție pentru acumularea cit mai 
multor cunoștințe despre activitatea 
sportivilor noștri în cei zece ani care 
s-au scurs de la proclamarea Repu
blicii Populare Romîne. „Cine 
sport... răspunde!", dar pentru 
tea... 1 "

sul Bistrița: Liviu Măgherușan (reor
ganizare). Grigore Onac (fotbal), 
Alex. Florea (atletism), Titus Gherase 
(box). Petru Onei (ciclism), Horațiu 
Macrea (volei); Știința Invățăr.iînt: 
Nic. Crișan (reorganizare). Ion Bră- 
tăn (fotbal), Tiberiu Rusu (atletism), 
Titus Deak (box), Cornel Ciuciur (ci 
clism), Nic. Mariașu (volei). Și în
trecerea individuală stîrnește un inte
res deosebit Dealtfel ȘL, premiile sini 
deosebite Și acum o veste: din corhi- 

știe sta de examinare va tace parte și ma- 
a pu- 

___  răspunde este firește nevoie să 
fii pregătit să parezi... atacurile exa
minatorilor. Tocmai despre aceste lu
cruri am primit ample informații de 
la Bistrița și Rm. Vîlcea, orașele care 
— așa ram am anunțat la timp 
vor găzdui concursurile organizate 
viarul nostru.

estrul emerit al sportului IOSIF S1R- 
BiJ, care după cum se știe a cucerit 
la Helsinki primul titlu de campion 
olimpic din istoria sportului romînesc.

de

LA HM. VllCEA O ÎNTRECERE 
INEDITA: CIT MAI MULTE PREMII !

(Urmare din pag. I)

ca-menea faptul că baschetbaliștii 
lificați s-au pregătit în cadrul școlii 
sportive de elevi, sub îndrumarea 
trenorulm Gheorghe Roșu.

Așteptăm știri asemănătoare și 
alte orașe.

NUMEROASE COMPETIȚII 
STUDENȚEȘTI

an-

din

LA BISTRIȚA PRIMUL ASALT 
L-AU DAT... SPECTATORII!

Paradoxal, dar aceasta este situația: 
chiar mai înaintea concurenților cei 
care au dat asaltuî au fost spectatorii. 
Biletele puse în vînzare acum citeva 
zile se dovedesc a fi insuficiente pen 
•fru a satisface cerințele celor care do
resc să-i vadă la lucru pe... temerarii 
participant la concursul „Cine știe 
sport... răspundel". Orașul este împîn 
zit cu afișe, iar stația de radioficare 
anunță zilnic data și locul unde se 
va desfășura întrecerea: 28 decembrie, 
ora 19, în sala Casei de Cultură „G. 
Coșbtic". Cele două echipe care se vor 
Jnlrunta în prima parte a concursului 
și-au desemnat „specialiștii": Progre-

Organele locale, care,au prinții cu a- 
ceeași bucurie ca și amatori; de spori, 
organizarea concursului în orașul for 
au declanșat o întrecere originală: cit 
mai multe premii oferite de întreprin 
deriie din localitate. Astfel O.C.L. Pro 
duse Industriale, fabrica „11 lume”. 
O.C.L. Alimentara, T_A.P.L„ Coopera 
tivele meșteșugărești și citeva colec
tive sportive vor oferi participanțilix 
premii surpriză. Dar nici aceștia (rx- 
referim la participanți) nu stau_ cu 
miînile în sîn. Pregătirile sînt în toi 
FI. Roșie ne-a anunțat și formația 
Ion Sara (reorganizare), I. Orevicea- 
nu (fotbal). St Filipescu (atletism), 
D. Roșianu (ciclism). Gr. Schilen: 
(box), Engeria Bordea (x-ofei). Iar 
noi vă anunțăm prezența în juriu a 
cunoscutului fotbalist, maestrul spar
tului VALERIU CAL1NOIU.

Pentru prima oară in București: 
un turneu fulger de handbal de sală

In zilele de 24 și 25 decembrie se 
va disputa în Capitală un interesant 
turneu de handbal de sală,, Ceea ce Va 
fi nou la această competiție, fapt care 
face ca întrecerea să fie așteptată cu 
mult interes, este că — pentru prima 
oară la noi în țară — se va disputa 
lin turneu fulger. Mult obișnuite- în 
străinătate, aceste turnee fulger sînt 
organizate pe o durata de maximum 2 
sau 3 Izile. In cadrul unui asemenea 
turneu jocurile se dispută două re 
prize a 10—15 minute, fără pauză în
tre ele.

Primul turneu fulger de handbal 
sală va avea loc în sala Floreasca 
participarea a 8 echipe împărțite 
două serii: SERIA A: București 
Progresul I.T.B., Locomotiva G.N. 
Voința; SERIA B: București II, Di-

de 
cu 
în
I.
și

naturi Buc.. Energia 23 August si Se
lecționata de junior: a Capitalei. 
Programul este tnrnătonrt: MARȚI 24 
DECEMBRIE, începipd de la ora 17: 
IhKtetețli 1 — Voința;JVogne?iJ LfJ^. 
—~ Locomotiva G.-N.; Wumreștr ii -— 
Selecționata de juniori a Capitalei; Di- 
tianp Bjjc. — F.neqgia 13 August; Lc- 
edmbtiva G.N. — Voință; București I 
— Progresul I.T.B.; București II — 
Dinamo Buc.; Energia 23 August — 
Selecționata de juniori a Capitalei; 
MIERCURI 25 DECEMBRIE.
la ora 17: Progresul I.T.B. 
ința; Dinamo Buc. — Selecționata 
juniori a Capitalei; București II 
Energia 23 August; București 1 
Locomotiva G.N. După aceea, 
miercuri, vor continua și jocurile 
na Ie.

în cinstea zilei de 30 Decembrie, 
studenții din București vor lua parte 
ia mai multe competiții sportive or
ganizate de Consiliul Uniunii Asocia
țiilor studenților din centrul univer
sitar București. Astfel, la gimnastică 
s-a organizat o competiție sistem di
vizie. Ultima etapă (a treia) va a- 
•ea Joc ta 28 și 29 decembrie în sala 
de gimnastică de la complexul 
.Dante .Gherman".

Studenții jucători de tenis de masă 
s-au înscris în „Cupa 30 Decem
brie", organizată în colaborare cu 
Comitetul Olimpic Romin. întrecerile 
ror avea toc tot la 28 și 29 decem
brie în sala de tenis de masă a uni
versității „C. I. Parhon" (Facultatea 
de științe juridice).

Un concurs de atletism în sală va 
fi organizat la 22 decembrie cu în
cepere de Ia ora 11 (după concursul 
școlăresc) la sala Floreasca II.

La Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa" din București au 
loc ziteic îrrtîlniri în cadrul unui in
teresant concurs feminin de șah pe 
echipe selecționate de Institute, orga
nizat în vederea clasificării sportive
lor. întrecerile încep la ora 16,30.

In zilele de 28 și 29 
Consiliul uniunii asociației 
din centrul universitar 
organizează nn concurs de 
care au 
celelalte 
mediului 
vea Ioc 
Juridice.

1500, 3000 si 5000 m. iar senioarele 
la 500, 1000, 1500 și 3000 m.

Cercetînd lista participanților remar
căm prezența la startul acestei prime 
competiții de amploare a anului a 
multiplului campion \Tadimir Bulat 
(C.Q.A.), Valerian Curt 
București), Vasile Oprea 
Eva Farkaș (Recolta Tg. 
Grigore Alexandru (Recolta 
rești), Magdalena Udrea 
Buc.), Vasile Pîrcălab (Recolta Tg. 
Mureș). Titus Sarea (Știința Cluj), 
Bacs (Recolta Miercurea Ciuc) și 
juniorul Gh. Katona (Știința Cluj), 
recordman și campion cărora li se 
vor alătura încă un mare număr de 
patinatori și patinatoare de la cele
lalte colective din țară.

(Energia
(C.C.A.),
Mureș),

Bucii-
(Recolta

IMPORTANT CONCURS 
DE ORIENTARE TURISTICA

cu 
lo

tot dv
- Vo- 

de

tot 
fi

decembrie 
studenților 
București, 

haltere, la
fost inviur* iialtere.fiii și din 
colective sportive din afara 
universitar. Concursul va a- 
în sala Facultății de Științe

OSC SE VOR IN-LA MIERCUREA 
TRECE CF MAI BUNI PATINATORI

Pista „țteaolia" din Mierdurca Ciuci 
leameaa'țată după ahimele cerințe, 
va fi în zilele de 25 și 26 decembrie 
locul de întîlnire al celor mai buni 
patinatori de viteză.

„Cupa 3® Decembrie" reunește ală
turi de sportivi experimentați și o 
serie de tineri și talentați patinatori 
din țară. Juniorii și junioarele își 
vor disputa întiieiatea la probele de 
500, 1000 și 1500 m., seniorii la 500,

P. Marinescu, T. Stănescu și V. Cor- 
fiță s-a clasat pe primul loc și a 
primit „Cupa 30 Decembrie". Pe ur
mătoarele patru locuri s-au clasat: 
2. I.T.A.U. II Ploești; 3. Energia 113 
Ploești; 4. Rafinăria Nr. 5; 5. U.R.M. 
Ploești.

Matos Bedrosian, corespondent

Locomotiva Grivița Roșie, Știința, 
Energia Mine și Energia I.S.P. par
ticipă la o 
de rughi.

interesantă competiție

U.C.F.S. Ploești în colaborare 
Biroul de Turism și Excursii din 
cablate a organizat în cinstea celei 
de a X-a aniversări a Republicii 
Populare Romîne un concurs de o- 
rientare turistică de gradul II, la 
care au participat 20 echipe din Plo
ești, Cîmpina, Tîrgoviște și Comarnic. 
Concursul a constat din o temă de 
zi, concurenții avînd de parcurs un 
itinerar de aproximativ 20 km., cu o 
diferență de nivel de circa 450 m.

După plecarea de la cabana Di- 
ham, concurenții au străbătut Pichetul 
Roșa, Gura Văii Morarului, Poiana 
Coștilei, după care au traversat Va
lea Gălbenelelor și a Coștilei unde 
au fost supuși unei probe de rapel. 
Au ajuns apoi în Valea Albă iar de 
aci, trecînd peste Vîlcektl Spînzurat 
și Valea Seacă a Cara inia mitei, au 
atins pîrtia de schi din Bușteni unde 
a avut ,1oc etapa de viteză. Sosirea 
a avut loc la Căminul Alpin. Echipa 
IPROCHIM Ploești, alcătuită din

In cinstea 
proclamarea 
tiv ENERGIA Î.S.P. oferă „Cupa' 30 
Decembrie", competiție la care parti
cipă cîieva din cele mai bune echipe 
de rugbi din București. Anul acesta 
„Cupa 30 Decembrie" va fi la a doua 
ediție (prima fiind cîștigată de Ener
gia I.S.P.). Colectivul organizator a 
invitat acum echipele LOCOMOTIVA 
GR. ROȘIE, ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
și ENERGIA MINE, care alături de 
ENERGIA I.S.P. își vor disputa tro
feul pus în joc.

Meciurile vor avea loc mîine pe 
stadionul Energia I.S.P. (din șoseaua 
Olteniței) începînd de la ora 10,30 
după următorul program:„ora 10,30 E- 
nergîa I.S.P. — Energia Mine (arb. 
Teo Krantz), ora <1,45 Știința Bucu
rești — Locomotiva Gr. Roșie (arbi
trul D. Manoileatiu).

Jocurile se vor disputa pe durata a 
2 reprize a 30 minute după un 
lament special (loviturile de 
în afara liniilor de 22 m sirii 
•zise; loviturile de .pedeapsă se 
transforma, cei eliminați vor 
reintra în echipă cu avizul arbitrul^ 
dacă acesta consideră că abaterea nu 
a fost prea gravă' etc’.). Duminica vii
toare învingătorii și învinșii vor juca 
între ei. ’

aniversării a 10 ani de la 
Republicii colectivul spor-

regu- 
picior 
inter- 

pot 
putea

V. Hossu 
corespondent

Bazinul acoperit din Reșița mai era încă in plină construcție acum citeva 
luni. Și iată că astăzi, gata finisat, el stă la dispoziția sportivilor reșițeni, 

ca și multe alte baze sportive moderne

Baza materială a mișcării noastre sportive 
in continuă dezvoltare

De la un capăt la altul al țării, 
oamenii muncii de la orașe și sate 
întîmpină — cu firească bucurie — 
cea de a zecea aniversare a Republi
cii Populare Romîne. Trecînd în re
vistă succesele înregistrate în acești 
zece ani, cetățenii patriei noastre pri
vesc cu mindrie drumul parcurs și re
alizările care s-au adunat an de an, 
clădind temelie trainică Republicii 
noastre populare. Visurile cele mai 
îndrăznețe devin realitate, prind viată 
sub ochii noștri, la fiecare pas nou! 
îți apare în față. Sînt zece ani de 
viață ai Republicii noastre Populare, 
zece ani incărcați de roade !

Cu aceeași mindrie privim a- 
cnm, în prag de sărbătoare, spre mul
tele, nenumăratele realizări ale spor
tului nostru. Pentru oricine este astăzi 
evident că mișcarea sportivă din țara 
noastră a ajuns să înregistreze suc
cesele de răsunet internațional, să se 
numere printre fruntașele sportului 
mondial, datorită în primul rînd 
creșterii masive, de neînchipuit în 
trecut, a bazei materiale. Astăzi, 
cînd spectatorul se pierde pur și sim
plu în imensitatea tribunelor stadio
nului „23 August", cînd înotătorul 
care altădată, în lunile de iarnă, era 
obligat să-și întrerupă total activi
tatea. are acum posibilitatea de a 
înota chiar și pe gerurile cele mai 
siarșnice, cînd magaziile miilor de 
colective sportive au rafturile încăr
cate cu echipament și materiale spor

tive, greu te-ar veni tinerilor spor
tivi să creadă că a existat o vreme 
— nu prea îndepărtată — cînd ase
menea lucruri păreau de domeniul 
fanteziei. Sportivii mai vîrstnici își 
amintesc prea bine ce însemna acti
vitatea sportivă înainte de 30 decem
brie 1947, cite eforturi cerea procura
rea materialelor și echipamentelor 
sportive, cit de puține și de prost uti
late erau bazele sportive. Regimurile 
burghezo-raoșierești lăsaseră o grea 
moștenire tîneretiifriî nostra sportiv. 
Cu atît mai strălucitoare, mai semni
ficative, mai pregnante, apar astăzi 
realizările din domeniul dezvoltării 
bazei materiale a mișcării sportive.

. Cu a lit mai . profundă, mai părin
tească, ne apare astăzi grija parti
dului și guvernului democrat-popular 
pentru ridicarea sportului nostru pe 
culmi încă nealinse, pentru întărirea 
sănătății tineretului nostru.

Priviți în jurai vostru ! Au răsărit 
în decursul celor 10 ani nenumărate 
baze sportive mari și bine utilate I 
La București, zeci de mii de tineri, 
într-un uriaș avint patriotic, au ridi
cat in numai citeva luni stadionul 
care poartă numele drag ăl zilei eli
berării patriei noastre. Oaspeți de 
pretutindeni, sportivi de mare renume, 
antrenori cu o veche experiență, zia
riști sportivi, au rămas ului fi de a- 
ceastă performanță de necrezut și 
nu și-au ascuns îneîntarea față de 
amploarea acestei baze sportive mo
derne, ca și fală de parcul sportiv 
Dinamo și sala Floreasca. La Con
stanța, sportivii localnici se mridresc 

cu un minunat stadion, iar peste ci
teva zile vor păși pragul unei mo
derne și spațioase săli de sport. La 
Reșița, in preajma celei de a X-a ani
versări a Republicii, se va inaugura 
un bazin acoperit de înot, cu o lungi
me de 25 de meri, cu șase culoare și 
cu tribune în care pot lua loc 209 
de spectatori. Bazinul de la Reșița 
va fi deci — ca mărime — al doi
lea bazin acoperit din țară, după 
bazinul de la Floreasca — și el o 
realizare marcantă în acești ani. Dar 
să nu uităm nici bazinul acoperit de 
la Turda—

Zilele trecute s-a inaugurat o altă 
construcție de seamă: baza sportivă 
de la Gfacrac, iar nu peste multă 
vreme, pe gheața lucie a patinoarului 
artificial — aflat acum în stadiu de 
finisare — din Capitală vor luneca 
zeci de hocheiști și patinatori. Pretu
tindeni, la București și Baia Mare, 
la Orașul Stalin și Iași, la Ploești și 
Hunedoara, s-au ridicat în cei 10 ani 
ai Republicii noastre Populare, sta
dioane de mare amploare, săli de 
sport, utilate după cele mai moderne 
cerințe.

La începutul acestui an se aflau 
la dispoziția sportivilor de. toate 
virsiele 511 arene și terenuri de fot
bal, 175 piste de atletism, 318 săli 
de sport și de gimnastică și 91 ba
zine de înot. O simplă comparație cu 
situația cifrică a acestor baze în 
1944 este cit se poate de elocventă. 
De pildă, pe atunci, existau 104 
arene și terenuri de fotbal, doar 51 
piste de atletism, l®7 săli sport
și de gimnastică și 71 bazine de 

înot Numai privind aceste cifre, ori
cine își poate da seama de avîntul 
mișcării noastre de cultură fizică și 
sport, de considerabila creștere a ba
zei materiale a sportului nostru. Și 
încă trebuie spus că în aceste cifre 
nu sînt cuprinse cele peste 2000 de 
baze sportive simple de la orașe și 
sate pe care pulsează o viață "spor
tivă intensă și organizată !

Dar dezvoltarea bazei materiale a 
mișcării noastre sportive nu constă 
numai în sporirea numărului de con
strucții sportive, ci și în creșterea sim
țitoare a volumului de materiale și 
echipament sportiv. De unde, în 
trecut, eram tributari străinătății, fi
ind nevoifi să importăm o serie în
treagă de materiale sportive, am a- 
juns astăzi să fabricăm în Republica 
noastră ambarcațiuni pentru care 
meșterii de la Reghin sînt prețuiți și 
apreciați în multe colțuri ale lumii, 
rachete de tenis, schiuri, mingi pen
tru majoritatea disciplinelor sportive, 
materiale de atletism (sulițe și 
discuri) și multe altele. In fabrici de 
textile și pielărie există secții special 
profilate pentru producția de echipa
ment sportiv. Numai în anul 1955 
s-au produs materiale și echipamente 
sportive în valoare de 121.000.00i). și 
această cifră poartă o adîitcă semni
ficație dacă ne gîndim că, în 1950, 
deci cu numai cinci ani în urmă, 
valoarea materialelor și echipamente
lor sportive produse se ridica doar 
la 75.WO.O00 lei. Ca urmare a creș
terii producției de materiale și echi
pament sportiv, s-a ivit necesitatea 
înființării unor magazine de speciali
tate, astfel, că azi puține mai sînt 
orașele din țară în care să nu existe 
rite an magazin al întreprinderii de 
Difuzare a Materialelor Snortive. Bine 
aprovizionate, cu un sortiment variat 
și <te builă calitate, aceste magazine 

sînt vizitate zilnic de mii și mii de 
sportivi.

In deceniul pe care-l sărbătorim, 
un avint deosebit a luat și turismul. 
Frumusețile patriei noastre, necuno
scute oamenilor muncii pînă în anii 
Republicii, au devenit accesibile tu
turor, atrăgind mase Importante de 
tineri și vîrstnici in practicarea tu
rismului. In 1947, existau doar 80 
de cabane cu o capacitate de 5.800 
de locuri. Era mult prea puțin fată 
de interesul crescînd al maselor de 
oameni ai muncii, Iată de turism. Și 
astfel, în decurs de 10 ani, în cele 
mai pitorești colțuri ale patriei noas
tre au răsărit cabane noi, cochete, 
bine utilate, care-și primesc vizita
torii intr-o ambianță din cele mai 
plăcute. Numărul cabanelor existente 
astăzi este de 172, cu o capacitate de 
10.000 de locuri. Nu vorbește rare 
aceasta de la sine despre dragostea 
oamenilor muncii din țara noastră 
față de frumoasa lor patrie și despre 
grija pentru neîncetata dezvoltare a 
bazei materiale a turismului?

Sărbătorim peste cîieva zile cea 
de a (0-a aniversare a Republicii 
noastre Populare. Esie un eveniment 
de seamă, un prilej de trecere în re
vistă a realizărilor care s-au adunat 
în acești ani, un popas pe drumul lu
minos al construirii socialismului. 
Sportivii noștri au simțit și simt din 
plin grija de fiecare zi a partidului 
și guvernului pentru dezvoltarea miș
cării de cultură fizică și sport. Si 
poate că nimic nu este mai grăitor, 
mai plin de semnificații, decît uriașa 
creștere a bazei materînte a sportu
lui nostru, garanția viitoarelor suc

cese de răsunet, a performantelor 
prin care sportivii noștri î-t vor ma- 
nifesta- dragostea și inT'dc-^a fotă 
de rrgimul d'~''r-pt_pOpuțar, față 
de partid și guiern 1



aportul creator al maselor 
ro acțiunea de reorganizare.

Elevii și-au ales noile consilii sportive
(Urmare dsn pag. I)

for. 
inde-

/ Să începem cu o precizare: nu este vorba în aceste rinduri de cunoscuta 
Xteză marxistă privind rolul maselor în făurirea istoriei. Este vorba de 
t felul cum în zeci de orașe și sate ale patriei noastre masele participă în 
% importanta acțiune «ie reorganizare 
/ Se știe că prevederile Hotăririi 
^guvernului au început «ie mult a fi 
țsprijinul nemijlocit al partidului se 
/noilor consilii ale colectivelor sportive. Alegeri ale organelor sportive 
Most organizate și in trecut. Dar. de astă dată, asistăm pretutindeni la un le-ț 
\ no men non, a cărui însemnătate se cuvine a fi subliniată în mod deosebii \ 
6 Ne referim la faptul că în orașe și sate, in uzine mari sau mici mtrepetoderi. / 
Jîn instituții sau școli, adunările generale sau conferințele decurg sub semnul) 
\ impresionantei participări la dezbateri a membrilor U.CLF.S. sau a detogatilnr S 
/acestora. încă din timpul adunărilor de constituire ale comitetelor raionale și/ 
^orășenești de organizare a U.C.F.S. numărul celor ce au luat cuvîntul la drz- i 

baterea dărilor «ie seamă a tost impresionant Astfel 2825 «ie activiști, spor- % 
r tivi fnmtași, cadre ale sindicatelor sau U.T..M. au teat poziție fată de lip- * 
I sari le din trecut și aa făcut propuneri privind activitatea ia viitar. Ca total . 
Nsemniftoativ ni se pare următorul fapt: >a întreprinderea «Solidaritatea" dia 
ț Oradea a avut toc conferința de alegere a nontei consiliu al colectrvutei spor- ’ 
ltiv. Președintele conferinței consiaiind că ia sală sint tovarăși care mu de- ' 
| legați si nici tw au fost invitați, i-a imrebat pe acest ta pentru ce au wutr 
/Răspunsul primit este edificator: ESTE WEVARAT CA NI S1NTEM MCI) 
^DELEGAȚI, NICI INVITAȚI. DAR AICI SE DISC.LTA O PROBLEMA A L 
<NOASTRA. CARE NE INTERESEAZĂ MULT Șl \REM SA LUAM PARIE.Z 
f lată NOUL 1 Și importanța acestui fapt NOU na poate scăpa nimănui. In Ș 
S toate adunările și conferințele miile de oameni care au luat cuvuitul au de- V 
L monstrat că este vorba de o importantă problemă a lor. de care vor să se / 
/ ocupe in așa fel incit activitatea să se desfășoare utai bine in viitor. S
l La Î2 adunări de alegeri din orașul Timișoara an luat parte la dezbaterii 
f 144 tovarăși: la Progresul I.T.B. 22 care, deși președintele a făcut apel la o— C 
C critică tovărășească țînind'i-se insă seama de_ condiții eto, eic.. au miniiit cuc 
f multă pricepere minunata armă a criticii; doar in 2 școli medii din București 1 
1 (Nr. 12 și 2b — Gh. Șincai) au hiat cuvintul 37 participanți. iar la Reșița/ 
I zeci de partretpanti la conferință au făcut numeroase propuneri care au dus 2 
J la elaborarea unei hotăriri cuprinzind măsuri concrete de importantă deosebită.Ș 
l Chemarea partidului și guvernului 
3 tuturor iubitorilor de sport. Cu tații 
C pune cu drag umărul pentru a duce 
/ spre noî și mari realizări.
\ In acest aport însuflețit și creator 
f întrevede o chezășie a realizeritor de miine.

în făurirea 
patriei noastre 

a mișcării sportive.
din 2 iulie 1857 a C.C. al P..VLR. și a 
traduse in viață. -Sub îndrumarea și o 
desfășoară acntw in toată țara alegerile 

mai

școin n-a reprezentat o expunere 
mala izvorifă din necesitatea L 

plinirii unei sarcini, ci o analiză ri
guros obiectivă a succeselor obținute; 
în aceeași măsură o critică, fără 
menajamente, a lipsurilor manifestate 
în trecut. In cadrul discuțiilor, inte
resantă a fost intervenția profesorilor 
M. Marinesen (geografie) și Șt. To- 
pală (1. retnini), care za vorbit ele
vilor, în cuvinte vibrante, despre va
loarea practică și estetică a practi
cării turisanhii. în fond o adevărat.; 

invitaț e la Cnmteție, un prilej ideal 
de a cunoaște iruimisețile patriei La 
capitolul sugestii, mulți dintre elev; 
care au luat cuvintul au semnalat fsp 
tul că succesele sportive ar putea I 
și mai mari, dacă s-ar mări numărul 
creier de colectiv sportiv. Față de ce
rințele :.i;șcării spertive, ao arătat ei, 
numărul actual «ie ore afectate colec
tivului sportiv este insuficient. N’-am 
vrea sg încheiem acest capitol, fără să 
remarcăm maturitatea de care au dat 
âovaii în eiscuții numeroși elevi jrtîn- 
tre care Carina Rude sen, S mar mda 
Kilimend, Adriana Dontu, I. Aoopian 
M Anghel etc.

• Deși inițial ne-a fost în intenție 
să urmărim paralel cu desfășurarea 
adunării generale a elevilor de la 
școala ."-ecîe nr. 20 și -ceea a ele
vilor școlii medâ nr. 12 Spira Hv-.t. 
totașî preocuparea diferită care a 
es.stat in jtirul acestui important eve
niment ne_a împiedicat să dătn curs 
acestei intenții O stunem firi în-

a găsit firesc ua târg ecou in rtodn' 
dovedesc 

activitatea
entuziasm, o dorință de a 
sportivă pe un drum nou.

al maselor ie iubitori ai spnrtalm se

ȚICU SIMION

Ne iadrepraoi j« aapu-aa»__ ă sgn
•ala Fioreasca cu speranța că nu perre 
niohă vreme vom putea asista la cîte- 
va jocuri de handhul de sală asn cum 
De obișn-iserăm să vedem: dinamice. 
<u răsturnări neașteptate de scorar:, cu 
faze palpitante. A in avut inaă o crudă 
dezaaăgtoe!

Primele trei meciuri au constirxt 
veritabile ..promenade* pentru echipele 
faviagătoare, care au cîștigat Ia sco
ruri ce ne scutesc de comentarii:

Un c- : de !a adunarea generală a elevilor școlii medii nr. 20 „Gh. Șincaiu 
cu prilejul alegerii noului consiliu sportiv.

(Foto: I. MIHAICA)
• Amintind despre alegerile orga

nelor sportive de ia aceste școli, 
n-ara vrea să trecem cu vederea ținui 
din aspectele cele mai importante pe 
care le.am reținut. Este vorba do 
prezența în adunările generale a re
prezentanților Direcțiunii educației fia 
zice școlare din Ministerul Invățămîn- 
țului și Culturii ți ai Secțiunii do 
învățămînt a Sfatului popular al Ca
pitalei, a reprezentanților Comitetu
lui de organizare a U.C.F.S., precum 
și ai membrilor corpului didactic din 
cele deuî școli și ai. comitetelor de 
părinți. Aceasta ne-a întărit convin
gerea interesului major acordat ac
țiunii de reorganizare a colectivelor 
spertive de către organele interesate 
m tunul mers al activității sportive 
școlare, în spiritul măsurilor preco
nizate de Hotărîre. Am fi bucuroși 
dacă și în ce'elalte școli din Capitală 
și provincie această grijă s-ar face 
la fel de simțită. Nouă nit ne-ar ră- 
mîne decît s-o consemnăm cu toată 
căldura I r ' ,

sâni organizatorilor alegerea unei 
săli care n-a putut găzdui toți elevii 
înscriși în U.C.F.S.; reproșăm elevi
lor lipsa de disciplină și superficiali
tatea cn care s-au pregătit pentru 
-cest eveniment reflectată în discu
țiile purtate. Intervențiile prof. Bibere, 
d rector adjunct al școlii și prof. 
Idrzsrs (L romînăj le-am găsit 

.’carte indicate. Ele au constituit ade. 
virate puncte de sprijin în activita
tea viitoare a elevilor școlii, pe care 
le-o dorim cit mai rodnică !

de sală inter-orașe
raa; «Fnamic și mai echilibra:.- itocu- 
reat II — Orașul Stalin s-a încheiat cu 
victoria primei echipe: 24-20 (13-9).

In meciurile de ieri seară s-au în
registrat următoarele rezultate: Bttcu 
rești II — Reșița 30—12 (14—7);
București I — Orașul Stalin 24—11 
(13-4)1 T1BERIU STAMA

Afătidrtdne etâe&c w&rfatâ

Știința-I.C.F.—Flacăra Bază T 14—7 
(8-21 ; Progresul M .I.C.— Locomotive

și ■ BucureȘn I—Kețița ^v-
In această din urmă partidă echipa
Bucureștiului a avut o perioadă de că
dere, cind replierea în apărare s-a iă- 
cut prea încet 
atent șî fără 
scurtă perioadă 
a partidei nu a 
că interesul spectatorilor. Jocul (ceva

și cind s-a jucat r.e- 
combativîtate. Această 

de oarecare echilibrare 
reușit insă să trezeas-

La I.T.B. mesele sail slot folosite de 
casieri ia plata salariitor La ultimul concurs «ie lupte de la Hunedoara mestec1 U 

delegat a plecat lăsind în locul său o-. stelata cu tlncturâ de iod

ia ori» l(£30 și s-a tenmr..
DCbttci ue MATTY

Carnet de reporter

Note din Rîmnîcu Vîicea
In orice ' anotimp vei poposi la R. 

Micea, vei vedea aci o vie activitate 
sr-ortivi. Pitorescul oraș de pe valea 
Oltului nu cunoaște „sezon mort". De 
această realitate ne.am putut convinge 
r.:i de mult, cină treburile ne.au pur. 
lat pești prin Rimnicu Vîlcea,.

• In fruntea preocupărilor de stric
tă ac’,-alitale se situează desfășurarea 
răincii de reorganizare a colectivelor 
spertive. Fină la acea dată, alegerile 
se desfăyuraserâ, in bune condițiuni, 
in 13 corective sportive. Pe primul 
plan, se aflau : Flamura roșie Comerț 
cu 68-1 membri înscriși. Școala medie 
nr. 1 cu 384 si F Intri ura roșie U -lunre 
cu 284.

Aceeași febrili preocupare s.a con
statat și în cadrul raionului. Loca'ită- 
lîTe Călîmămsti (7T0 membri), Cîmerri 
(100^-i,și Bunepii- (60) se euidinția^ 
se^i ribi plin. Hu același lucru se pă
lea spune și desprv comunele D'ifg^tr; 
Be'dslăveșli .Goranp și Șărătruce!. un
de activitatea de'reorganizar'e' șilfloră- 
ta serios.

încăpătoare, dintre care una de be
ton.

O realizare cu care^cei.din Re Vîl- 
tea se mfnlfresc pe bună dreptate.

• In încăperile sediului (J.C.F.S., 
pavoazate cu multă grijă, am zărit pe 
pereți o serie de fanioane, care mărtu
riseau ci, de eițîva ani, forul sportio 
raional obținuse drapelul de fruntaș 
pe regiuie. Este o performanță care 
vădește munca susținută și rodnică 
dusă de acest for sportiv.

• Iițbitorii drumeției din localitate 
așteaptă cu nerăbdare terminarea lu
crărilor de construcție a cabanei da 
pe dealul Cozia; o cabană cu o ca
pacitate de.00 Locuri, care va fi dată 
în folosință la începutul anului 1953.

iși lucru se ft'i- 
lunete

tațea sportivă in școli oferit 
eren de însemnări. Astfel, ■ 
tf&l&tivtil sportfb al șeo-*

• Considerăm interesant să notăm 
turmele C’torva colective sportive rtoi: 
Lumina (salariații din întreprinderile 
edilitare). Fulgerul (P.T.T.R. din lo
calitate), Partizanul (muncitorii din 
panificație), Leul (salariații din. insti
tuțiile bancare). Stejarul (cei 
vicudură), Carpați ..(comuna 
și altele.

din sil- 
Crineni)

din clă~• In fiecare seară, în sala 
direa sfatului popular raional, se dă
deau dispute acerbe intre cei mai buni 
jucători de șah, in cadrul optimilor de 
finală ale campionatului republican. In 
timp ce concurența erau adînciți in 
studierea unor mutări cit mai., stra
tegice, in jurul meselor de joc o serie 
de pasionați ai șahului urmăreau atent 
și în liniște deplină desfășurarea par
tidelor. pină seara târziu.

Trebuie să notăm că șahul are foar
te multi adepti la R. Vi!cea. in seara 
în care am părăsit orașul, conducea 
detașat av. I. Bădescu, secondat de 
Aurel Moca, prof. H. Dumitrescu și 
alții.

. ♦Activity 
«n vast it 
~m "de mult',
Iii medii ar. 1 a împlinit zece ani de 
bxistfdtă. jn acești zece ani s-au fă
cut excursii instructive in țară, s-a 
participai la campionate școlare, pre-t 
cum și la diferite competiții de am
ploare, in care au fost obf'nute rezult 
taie de certă valoare.

Sub îndrumarea prof. Eugenia Bor- 
dea, fetele din școala medie nr. 2 aa 
obținut rezultate frumoase în cadrul 
diferitelor competiții și, 
campionatul republican 
juniori. Se cuvine insă 
de complexa muncă pe 
în școli se leagă strîns 
P. Darie, unui dintre animatorii 
sportive școlare din localitate. x

mai ales, in 
individual de 
să notăm că 
iărîm sportiv 
numele prof, 

vieții

» Deși cei din R. Vtlcea dețin

a Complexul sportiv din Ză’.'oi odih. 
nea singuratec, dar na lipsit de a 
frumusețe aparte, in acea dimineață 
însorita de decembrie,. Teren de fot
bal, gazrmat și drenat, pistă de at te
ista,. terenuri de volei ele., gard îm

prejmuitor de sîrmă și două tribune

• Deși cei din R. Vtlcea dețin mul
te titluri de campion, in diferite dis
cipline sportive, totuși realizările pe 
linie de G.M.A. nu se află la un nivel 
corespunzător. Prof. I. Iowan (respon
sabil cu G.M.A.) și prof. I. Rusu 
(problema clasificărilor) nu au depus 
o muncă pe măsura realelor lor post-, 
bilitiți. De asemenea. în ceea ce pri-, 
vește luptele (antrenor R. V'șan), 
handbal (antr. Elena Stânări/igă) șt 
schi (antr. V. Stătescu). regizările 
sint încă destul de departe de 
ce ar putea să ție.

• Dar, dincolo de o serie de defi
ciențe, în bună parte inerente unei 
activități complexe, lipsuri care, fără 
doar și poate, - pot fi remediate în 
scurtă vreme, la R. Vtlcea se desfă
șoară o activitate sportivă, care con
stituie un frumos exemolu.

(em. i.)

ceea



Parînqul
*■ In timp ce mergeam pe drumul 
care leagă orașuil Petroșani de masi- 
vu. Pari;-g, priveam cu ciudă noroiul 
p. .n care călcam și regretam că ale
sesem tocmai aceste zile pentru a 
■vizita împrejurimile. Știam că cu 
ccuă-trei zile în urmă zăpada era 
în.ă așternută în strat gros și eram 
surprinși dc „viteza" cu care dispă
ruse. De fapt, acesta era un inconve
nient numai de moment de ordin 
«s t c și sentimental, care, după cum 
■veți vedea în rîndurile de mai jos, nu 
a const! :it un impediment în reali
zarea scopului pentru care venisem. 
*feli»l deplasării era de a vedea la 
fața locului daăul făcut de Combina
tul Carbonifer din Valea Jiului. în 
colaborare cu comitetul de organizare 
al U.C.F.S., schiorilor din această re
giune a țării, adică un schă-lift și o 
pîrtie de concurs.

CABANA PARING...
...am găsit-o în plină renovare. Lipsa 

spiritului gospodăresc a vechiului ca- 
bari 'er făcuse ca locul de găzduire a 
turiștilor și schiorilor să devină puțin 
ospitalier. Praf, murdărie, neglijență, 
totul trăda o proastă gospodărire. Am 
sosit la cabană tocmai cînd noul ca
banier, ajutat de o „echipă" puternică 
alcătuită din conducerea Biroului de 
Turism și Excursii din Petroșani, lu
cra Ia redarea unui aspect civilizat 
întregii clădiri. Vopsirea mobilierului, 
spălarea dușumelelor, aprovizionarea 
bucătăriei, dezghețarea instalației de 
apă și alte lucrări au fost efec
tuate într-un tinn record, astfel 
câ grupul alcătuit din studenții anilor 
III și IV cu specializarea schi de 
la Institutul de Cultură Fizică, sosit 
a doua zi, a găsit totul în cea mai 
bună ordine. Mai mult chiar, viitorii 
antrenori . și tehnicieni au găsit chiar 
și zăpadă în stare foarte bu.nă; în
cercată de altfel de campionul țării 
ta coborîre, Valeriu lonescu. Cu el 
și cu lectorul Virgil Teodorescu, șeful 
catedre# de schi de la I.C.F., am 
făcut apoi o recunoaștere a traseului 
ți am văzut schi-liftul.

PÎRTIA DE LA PARING...
...pornește din Vîrful Paring, merge 

țpe fața Stimei pînă la Valea Sliveiului. 
Pornește de la 2.075 m. și ajunge la 
1.350 m., avînd deci o diferență de
nivel de peste 700 de metri și o
lungime de aproximativ 3.000 de me
tri. Amenajarea acestei pîrtii a nece
sitat defrișarea unor porțiuni foarte
di’iclle. dinamitarea unor stînci. în 
general o muncă foarte grea pe care 
muncitorii, ajutați prin muncă volun
tară de minerii din Valea Jiului și

așteaptă oaspeți...
de țăranii din partea locului, au exe
cutat-o cu entuziasm. Pîrtia are toate 
caracteristicile unor trasee moderne 
pentru coborîre, slalom special și sla
lom uriaș: căderi abrupte, viraje difi
cile, contrapante, hopuri multe și 
accentuate, care vor pune concurenți- 
lor multe probleme. De altfel ne-am 
dat seama de gradul de dificultate al 
pîrtiei și din discuțiile purtate pe tra
seu cu lectorul Teodorescu și cu Va
leriu lonescu, ultimul manifestîndu-și 
surprinderea pentru tăria pîrtiei și 
afirmînd că va trebui să treacă cîtva 
timp pentru ca schiorii noștri să 
parcurgă traseul „în plină viteză”. 
Adăugind că pîrtia se află pe un ver
sant nordic al muntelui și zăpada se 
păstrează deci multă vreme, ne dăm 
și mai bine seama de avantajele pîr
tiei de la Paring. Valabilitatea ultimei 
afirmații este condiționată însă de 
completa curățire a traseului, care mai 
are ici-colo rădăcini, colți de stîncă, 
fapt care împiedică lucrul pe zăpadă 
de la prima ninsoare.

SCHI-UFTUL...

grupei de constructori, Ladislau Ho
ban, șeful montorilor, Iosif Dane, Al. 
Costea, Grigore Pogonjci, ș.a., au afir. 
mat că au muncit cu toată dragostea, 
cu toată priceperea, știind că astfel 
vor ajuta progresul schiului romînesc. 
Ei au fost de altfel, și cei mai'har
nici constructori ai schi-liftului și 
pîrtiei.

Nu putem încheia aceste rînduri fără 
a aminti de aportul adus de 
URUMP (Uzinele de reparat utilaj 
minier din Petroșani), de tov. I. Coz- 
ma, directorul. Direcției de Investi
ții a Combinatului Carbonifer Valea 
Jiului, tov. ing. Radu lonescu, ingine. 
rul șef a! lucrărilor, care s-au stră
duit d'm toate puterile pentru a duce 
la bun sfîrșit lucrările.

Sperăm acum că iubitorii schiului’ 
din Valea Jiului vor ști să profite din 
plin de avantajele oferite de noile 
amenajări. Și nu ne îndoim că în- 
cepînd chiar din acest sezon vom 
auzi de numeroasele concursuri ce 
vor fi organizate la Paring, iar peste 
cîțiva ani de 
crește aci și vor 
lui romînesc.

elementele care vor 
ridica valoarea schiu-

ra

fa Mtâ/w&tatâ-

(te (faflwă Tfateă

s?

| La întoarcerea echipei noastre de rugii

...era aproape gata și probabil că azi 
funcționează. Cel puțin așa ne-au pro- D. STANCULESCU

Valeria 1one seu coboară pe pîrtia Paringului 

tnîs lucrătorii pe care i-am. găsit în 
plină 
de la 
avînd _
de metri. 17 capre metalice și o cabi
nă de comandă. Construcția schi-lif- 
tului a necesitat o muncă anevoioasă, 
executată deseori în condiții foarte 
grele (ger, viscol) pe care muncitorii 
au dus-o la bun sfîrșit. De altfel, mul
ti dintre cei cu care am stat de vor
bă s-au arătat iubitori ai schiului ma- 
nifestîndu-și supărarea, ca schiorii de 
la I.C.F. nu vor avea zăpadă. Mai 
mult chiar, unii urmăresc cu atenție 
activitatea schiului, demonstrînd cu
noștințe surprinzătoare. Vă imaginați 
cît am fost de mirat cînd am fost 
întrebați de tînărul 
Condu rache în ce
Tuno Luiro 139 m. 
curat cînd Wilhelm 
șantierului, Francisc

muncă. Schi-liftul pornește r 
1.430 m. pînă la 1780.1

o lungime de peste 900

muncitor Mișu 
condiții a sărit 
și cît ne-am bu-

Kleiber,
Covaci, șeful

șeful

ITINERAR Ș A HIST IN R
Cenvorbke ce antrenorel echipei Energie, I.

Pentru a lua parte Ia finala cam
pionatului republican de șsti, au că
lătorii spre Capitală nu numai parti- 
cipanți din provincie, ci și unii dintre 
țshiștii bucureșteni. Ne referim la 
Ciocîitea, Seimeanu, Nacht și Stan- 
ciu, care pentru a ajunge la locul 
«le disputare a turneului final au avut 
de parcurs mai multe sute de kilo
metri... Intr-adevăr, toți acești jucă
tori, împreună cu alți echipieri ai re
prezentativei Energia I.S.G. București, 
«e găseau cu cîteva zile înainte în 
R.P. Polonă, luîrid parte la o întîlnire 
prietenească cu șahiștii din Wroclav.

Șahiștii de la Energia ne-au obișnuit 
teu o begită activitate internațională 
și recentul turneu le-a adăugat noi 
lauri în confruntările' de peste hotare. 
Dar să dăm cuvîntul unuia din „acto
rii" principali, antrenorul I. Siilber- 
man, care a jucat la masa șasea a e- 
ehipei:

■— Vizita noastră în Polonia este 
răspunsul la o invitație ce ne.a fost 
adresată de f ederația de șah din Si
le zia, a cărei reprezentativă ne-a și 
fost opusă în meciul de la Wroclav. 
Trebuie să vă spun că primirea, cit 
și ftmo&jera care a domnit în timnul 
desfășurării întîlnirii au fost dintre 
cele mai prietenești. In marea sală a 
clubului central de șah din Wroclav

veniseră sute de spectatori ca să ad
mire ' pe oaspeții din Romînia, despre 
care ai ziseră număi lucruri hune...

— Și firește n-au fost decepționați 
— am intervenit noi.

— Da, scorul la care am cîșîigat 
medul (75%—pledează în attest 
sens. Toți echipierii noștri au jucat 
bine, la nici n masă scorul nu ne-a 
fest defavorabil. Dar mai ales s-au 
impus Seimeanu și Stanciu, care au 
cîstigat confruntările respective cu 
2—0.

— Ce a făcut Ciocîlțea, reprezen
tantul la prima masă al Energiei?

— Ciocîitea a realizat scor egal 
în fața redutabilului jucător polonez 
Blaszak, antrenorul lotului național 
polonez. Jttcînd prima partidă prea 
„ușor", Ciocîitea a fost învins cu al
bul, luîndu-și în schimb revanșa cu 
negrul...

întrebarea noastră următoare a fost 
pusă asupra performanțelor obținute 
de jucătoarele Energiei, campioana 
țării Rodica Manolescu și tînăra șa
hiști A'exandra Nicolau.

— Amîndouă au cîșiigat cu /%-—% 
în fața unor adversare foarte bune, 
Samolewicz și lochelson, clasate pe 
locurile 3 și, respectiv, 4 în ultimul 
campionat polonez —- ne răspunde an
trenorul Siiberiman.

Din continuarea convorbirii noastre 
am aliat că șahiștii Energiei, nu s-au 
limitat la participarea la întrecere‘ .și 
la simultanele (susținute cu succes

Ieri seară a sosit în Capitala pe ca-., nigbiului romînesc și de a-1 aprecia 
lea aerului echipa de rugbi a țării U 
noastre, care a suferit la Bordeaux 
un dureros și inexplicabil eșec.

Ne-am adresat celor sosiți cu rugă-: 
mintea de a lămuri cititorilor noștri 
— cel puțin parțial — cauzele a- 
cestei înfrîngeri. Primul pe care 
„l-am luat în primire" a fost EDUARD 
DENISCHI, inspectorul pentru rughi 
din U.C.F.S. lată ce ne-a declarat el: 
„Echipa Franței a făcut o partidă ex
traordinară. Jucătorii ei au arătat o 
inteligență cum rar mi-a fost dat să 
văd, iar cînd aveau balonul, acesta 
circula de la un jucător la altul de 
parcă era legat cu ață. Ei ne-au do
minat in jocul de cîmp și in situațiile 
care au dat naștere grămezilor des
chise. Atacurile lor erau întotdeauna 
grupate și supranumerice, astfel că 
aveam impresia că avem de-a face cu 
o echipă formată din mult mai mulți 
jucători. In grămezile ordonate și în 
margine baloanele le-am împărțit e- 
gal. ’vînd chiar o ușoară superiori
tate (in ceea ce privește grămezile 
ordonate). Dar de aici încolo totul 
a mers defectuos. Deschiderea lui D. 
lonescu a fost lentă, iar jocul trei 
sferturilor dezastruos. Mai ales cen
trii au fost foarte ușor de trecut, ast
fel că francezii nu au avut nici o 
greutate de a înscrie numeroase în
cercări la centru. Datorită deschiderii 
încete, orice posibilitate de atac a 
echipei noastre a fost oprită din fașă, 
deși repet, noi am avut numeroase 
baloane. La S-O credeam că echipa 
noastră iși va reveni, dar ea a jucat 
ca niciodată: fără vlagă, 
fără combativitate, lucru 
uimit nu numai pe noi, 
noșteam echipa, ci și pe 
liștii francezi. întreaga presă franceză 
a subliniat că 
zintă valoarea 
tre și că fără 
greșeală de a

pe baza acestui accident".
VIOREL MORARU, valorosul nos

tru jucător și căpitan al echipei Lo
comotiva, profund afectat de meciul 
de la Bordeaux ne-a spus următoa
rele: „Cred că tot „buclucul" echipei 
noastre pleacă de la centri, Nanu 
Radu și llie Ion, care au fost surcla
sați de adversarii direcți — Boniface 
și Bouquet. Dacă francezii au atacat 
pe fiecare minge cîștigată, noi în 
schimb
Nici 
trul 
gate 
Titi 
pe partea închisă care trăgea 
tușă. Cred că a fost o mare eroare 
că lonescu a fost preferat lui Costel 
Stănescu, cu atit mai mult, cu cît el 
nici nu se mai antrenase în ultimul 
timp, fiind accidentat. Nu ne-am „ți
nut" oamenii, nu ne-am repliat, nu 
am jucat „pachet" iar un adversar 
scăpat nu mai era urmărit și astfel 
apărarea noastră (care era așezată 
prea în adîncime) a fost sufocată de 
atacurile supranumerice care 
duse într-un ritm 
Treisferturile noastre 
ritm infernal".

★

noi 
ne-atn împotmolit regulat, 

un atac nu a ajuns piuă la cen- 
doi. Majoritatea mingilor cîșii- 
de noi au fost pasate tîrziu de 
lonescu sau aruncate aripii de 

în

erau 
fără precedent, 

au cedat acestui

declarații care 
unei înfrîngeri 
cu totul neaș-

fără 
care 
cei 
toți

voifiță, 
ne-a 

ce cu- 
specia-

acest scor nu repre- 
reală a echipei noas- 
indoiaiâ ar fi o mare 
se subestima valoarea

Acestea sînt primele 
aduc cîteva explicații 
la un scor cu totul și 
teptat. Considerăm însă că o parte
din vină și nu dintre cele mai ne
însemnate, revine și conducerii echi-' 

(mai ales celei tehnice) 
măsurile necesare

pei noastre 
care nu a luat 
peniru îndreptarea situației de pe to-’ 
ren.

Așteptăm concluziile ședinței de • 
naliză, care va avea loc săptămîna 
viitoare, pentru a ne preciza la rin- 
du ne părerea asupra cauzelor aces
tei comportări cu totul neașteptate.

Mîine la bazinul Floreasca concurs de natație rezervat elevilor
Lista recordurilor școlare

Direcția de educație fizică din Mi
nisterul Invățămîntuiui și Culturii a 
stabilit următoarele recorduri școlare 
pe baza performanțelor realizate de 
elevi în anul 1957. Iată lista recordu
rilor: ELE\"E (CATEGORIA 1.5—16 
ANI): Stilul liber 100 tn.: — Heidi 
Rotsching 1:10,0; 200 m.: Heidi Rot
sching 2:41.2; 400 m: Ingrid Rothe 
5:46,3; 800 m.: Ingrid Rotite 12:27,8; 
1.500 m.: — Veronica Dodan 2.5:16.5; 
Stilul bras 100 m.: Eniko Nagy 1:29.1; 
200 tn.: Eniko Nagy 3:12.2;
Stilul fluture 100 m.: — Ingrid Rothe 
1:29.9; 200 tn: — Veronica Dodan 
3:25.0; Stilul spete 100 m: Maria Both 
1:15,4; 200 m: Henriete Tincoca 3:93,1; 
4x100 m. mixt — 6:00,0 timp standard; 
4x100 m. liber 5:40,0 — timp stan-

ELEVE (CATEGORIA 17—18
STILUL LIBER, 100 m: Heidi 

1:40,0; 200
400

Siibermen

POLONA
de Ciocîitea si Seimeanu) care au ur
mat. Ei au folosit acest prilej pentru 
vizitarea orașului și a împrejurimilor 

-sale, știut fiind că Wroclav este un 
important centru miner. De Ia Wro- 
ciav drumul caravanei oaspeților i-a 
dus la Cracovia.

. — Acolo — continuă interlocutorul 
nostru — se desfășura ultima rundă 
a, turneului zonal feminin. Maria Po- 
gorevici își asigurase primul loc în 
clasament așa că am asistat la o 
rentă rapidă cu Eretova. Aplauzele 
n-au fost însă mai puțin entuziaste, 
ele subliniind splendida victorie în 
concurs a șahisiei noastre.

La Cracovia șahiștii romîni n-au 
lăsat să le scape acea importantă a- 
tfacție turistică pe care o oferă Pa
latul Wawel, monument istoric de cel 
mai mare interes. Fosta reședință a 
regilor Poloniei este acum tran
sformată în muzeu și în sălile rezer
vate pinacotecii poate fi admirat un 
tablou atribui! lui Leonardo da 
Vinci.

— Călătoria noastră în țara vecină 
și prietenă ne-a lăsai cele mai fru
moase amintiri -- ne-a spus în în 
cheiere antrenorul i Silberman.

Iar noi am adăuga că asemenea vi
zite reciproce între șahiști sînt tot
deauna contribuții active la strînge- 
rea legăturilor prietenești și găran 
ții ale ricicării măiestriei,

RADU VOIA

dard; 
ANI):
Rotsching 1:40,0; 200 m: Heidi
Rotsching 2:41,2; 400 tn: Marga
reta Wittgenstein — 5:44,3; 300 m: 
Margareta Wittgenstein 12:08,9; 1.500 
m: Margareta Wittgenstein 23:55,2. 
Stilul bras: 100 m: Eniko Nagv 1:29,1; 
200 in: Eniko Nagy 3:12.2; STILUL 
FLUTURE: 100 m: Ingrid Rothe 1:29,9; 
200 m. — Veronica Dodan 3:25,0; 
Stilul spate: 100 m. — Maria Both 
1:15,4; 200 in: Henriete Tincoca 3:03,1; 
4x100 m. mixt: 5:45,0 — timp stan
dard, 4x100 in. liber — 5:20,0 —timp 
standard.

ELEVI (categoria 15—16 ani): sti
lul liber 100 m. — Ladislau Daroczi 
1:65,3; 400 ni. Cornel Mocanu 5:21,7; 
800 ni. Cornel Mocanii 11:57,0 1.500 

Stilul 
1:23,6; 
2:58.5, 
Szabo

m: Cornel Mocanu 21:01,0. 
bras: 100 m. Nagy Szereday — 
200 m. — Nagy Szereday 
Stilul fluture: 100 m: Nicolae 
1:25,2; 200 tn: Cornel Mocanu 3:59,2;

STILUL SPATE — 100 m.: Ladislau 
Daroczi 1:14,5, 4x100 m. mixt: 5:23,0 
timp standard; 4x100 in. liber 4:48,0 
timp standard ; ELEVI (cat 17—18 
ani): stilul liber 100
Ghidate 1:03,3; 400 m: Nicolae Toth 
5:04,1; 800 tn. Nicolae Toth 10:46,21 .
1.500 tn. — Nicolae Toth 20:19,0; sti
lul bras — 100 ffl: — Victor .Ștefă- 
nescu 1:23,2; 200 tn: — Victor Ștefă- 
nescit 2:56,2; stilul fluture, 100 tn: — 
Tiberiu Ghidate 1:18,4; 200 m. Tiberiu 
Ghidate 3:09,5; stilul spate, 100 m: — 
Mihai Vasiliu 1:12,3; 200 in: — Mihai 
Vasiliu 2:40,8; 4x100 tn mixt: 5:08,0 
timp standard; 4x100 tn. liber: 
timp standard, 4x200 m. liber: 
timp standard.

Recordurile pe distanțe mai mici de 
100 m. vor fi stabilite începînd de 
mîine cînd se va desfășura la bazinul 
acoperit Floreasca un concurs rezer
vat elevilor. întrecerile încep dimi
neața de la ora 9 și dtipă-amiază de 
la ora 16,30.

m: — Tiberiu

4:32,0
16:00,0

Un interesant proiect al Progresului F. R.

Două competiții cicliste 
inedite in sezonul 1958

Secția de ciclism Progresul F. B., 
care a avut o activitate destul de mo
destă în anul 1957, se pregătește la 
ora actuală în vederea realizării unui 
sezon bogat în 1958. In acest scop 
se lărgește efectivul de cicliști valo
roși, se pregătesc noi cadre cu pers
pective, iar aparatul organizatoric și 
tehnic este și el temeinic pregătit.

După ritmul în care decurg lucrările 
în acest sens, sînt de așteptat unele 
realizări de certă valoare în sezonul 
viitor. Pînă atunci însă, găsim potri
vit să consemnăm cîteva perspective pe 
plan organizatoric. Este vorba 
de un interesant proiect pe ca
re colectivul sportiv Progresul F.B. 
îl va supune forurilor de resort în ve
derea traducerii lui în fapt.

Astfel, acest colectiv sportiv își pro
pune să organizeze o cursă pe ruta 
București—Sibiu—București, în două 
etape și cu o zi de odihnă la Sibiu.

Cu acest prilej se x'or desfășura pentru 
prima oară la noi etape de peste 300 
km, întrecerea constituind un examen 
deosebit pentru fondiștii noștri.

A doua cursă este pro.ectată să se 
desfășoare pe ruta București—Sofia— 
București și Sofir—București—Sofia, 
într.o formulă cu totul inedită. O e- 
chipă de 10 alergători de la Progresul 
F. B. ar urma să plece din București, 
și tot în aceeași zi o formație a unui 
club sportiv dip Bulgaria va porni să 
străbată distanța Sofia—București. A- 
poi, după o zi de repaus (la București 
și la Sofia) cele două reprezentative 
vor face calea întoarsă, tot în con
curs.

* După cum se vede, este vorba de o 
cursă în care fiecare dintre cele două 
formații va alerga separat, iar timpul 
total, realizat pe ruta București—So
fia și retur și Sofia—București și îna
poi, va decide cîștigătoarea acestui 
meci ciclist „sui generis".



Discuții pe marginea campionatului categoriei A Ia fotbal

problema regularității

nu.

campionatul în asemenea 
s-au 

a intervenit

gvriei
mult

țese o 
anul acesta, ca

ridicat o serie de probleme

a fost de natură să favorizeze 
muncă temeinică în colective și 

iar activi-

A la fotbal s-a încheiat de trei 
dorită de jucători, cit și nelip- 
competiție de valoarea și popu- 

in toate edițiile sale 
rămase

O Ja2â din. jocul Dinamo București — Dinamo Cluj desfășurat in toamnă 
pe stadionul „23 August**.

amintim că forul nostru de specialitate
e-
cu

Prima parte a campionatului 
âptămîni, făcind loc atit unei vacanțe 
filelor ecouri fi comentarii, care inso 
qritatea unui campionat național. Și 
yrecedente, campionatul categoriei A a 
— din păcate — încă nerezolvate.

De aceste probleme ne vom ocupa 
coloanele ziarului nostru. Trebuie 
spunem din capul locului că ma

lta tea problemelor nu constituie lu- 
îri noi. Au fost dezbătute pe larg 

numai în presă, ci și în ședințe 
mice, în consfătuiri și conferințe. Ba 
ii mult, s-a recunoscut chiar unanim 
labilitatea tezelor susținute și s-a a- 
ns la un acord comun asupra mă
rilor de aplicat. Totuși, din motive 
ii mult subiective decît obiective, 
ia la urmă totul sau aproape totul 
rămas pe hîrtie...
Iată, de pildă,

continuității campionatului, prima 
ître problemele campionatului pe care 
vom dezbate.
A avut regularitate și continuitate 
ima parte a campionatului ? Părerea 
astră este că nu. E drept că n-au 
>t prea multe amînări de jocuri 
oar patru — mai mult sau mai pu- 
i justificate — dintre care trei s-au 
jputat, rămînînd o singura restanță 
nt.ru la primăvară, fapt rar intim
at în cursul vreunui campionat). Da- 
e inițial fixate au fost respectate in 
neral și atunci 
edificare, ea a 
itirile 
tului 
tă la

fost 
rsul 
mpionatul n-a 
ntinuitate. 
rat fragmentat și uneori chiar com- 

iat (5 etape din II au avut loc 
kirsul săptămînii), dînd peste cap 
Rima de pregătire care se făcea în 
itive, micșorînd interesul echipelor 
jucătorilor pentru competiție 

unind nivelului de joc și luptei 
i clasament.
Cauzele ? IN PRIMUL RIND 
VTUIREA PROGRAMULUI ȘI

cînd a intervenit vreo 
fost justificată de pre- 
preli minării le campio- 
(o etapă a fost amî- 
turului, iar alte două

pentru
mondial 
sfârșitul 
devansate, dar disputîndu-se în 

săptămînii). Cu toate acestea, 
avut regularitate și 

In general, el s-a desfă-

pen-

AL
IN

.AL DOILEA, MODIFICĂRILE SUR
VENITE IN TIMPUL CAMPIONA
TULUI, CHIAR DACĂ ACESTE MO
DIFICĂRI AU FOST MOTIVATE 
INTR-UN FEL SAU ALTUL. Cum s-a 
desfășurat 
condițiuni ? Primele cinci etape 
disputat in mod regulat;
o întrerupere de mai bine de două săp- 
tămini (pentru pregătirile în vederea 
jocului cu Iugoslavia), după care s-au 
mai jucat trei etape IN DECURS DE 
Ș.'fPTE ZILE, a intervenit din nou o 
întrerupere, mai lungă, de o lună. S-a 
mai disputat o etapă, apoi iar întreru
pere înaintea ultimelor două etape ale 
turului. Rezultă de aici o activitate 
destul de fărămițată a echipelor, ceea 
ce nu 
nici o 
nici o instruire planificată;
ta tea amicală nu stimulează și, în ori
ce caz, nu -poate înlocui una oficială.

Ceea ce a determinat cea mai mare 
întrerupere a campionatului a fost tur
neul selecționatei de tineret în Marea 
Brrtanie și aici a greșit cel mai mult 
și Direcția de fotbal și Comisia cen
trală de fotbal. E foarte adevărat că 
fotbalul nostru are nevoie de o lărgire 
a relațiilor internaționale, de dezvolta
rea contactelor cu fotbalul din alte țări. 
Acestea sînt în interesul progresului 
fotbalului nostru. Dar totul trebuie rea
lizat in mod bine gîndit și în nici un 
caz cu ignorarea intereselor competiții
lor interne de bază. De altfel, în plin 
sezon nici nu se prea obișnuiește per
fectarea de turnee de lungă durată care 
să ducă 
categorii 
categorii 
nanciară

Jocuri 
penseze lipsa celor de campionat nu se 
pot perfecta atunci cind vrem noi. Ne

la paralizarea activității unei 
întregi — și încă a primei 
— și la dezechilibrarea fi" 

a colectivelor.
internaționale care să com-

a căutat zadarnic parteneri pentru 
chipa națională, înaintea jocurilor 
Iugoslavia și Grecia, și de pretutin
deni (din Cehoslovacia, Ungaria, Ita
lia etc.) a primit invariabil același răs
puns : nu putem, deoarece avem cam
pionat. De altfel, străinătatea ne dă 
multe exemple de cum trebuie privit 
campionatul, ca activitate de bază a 
fotbalului. Nici o amînare de joc nu 
se aprobă pentru jocuri internaționale 
inter-cluburi (care trebuie disputate și 
se dispută în cursul săptămînii)/ iar 
atunci cînd intervin motive speciale, 
aprobarea este acordată numai cînd e* 
chipa care solicită aminarea are și a- 

care ar trebui să 
o astfel de amînare

Echipa T. II. L Finlanda 
cu trei ginmaști medaliat: olimpici 

ționata Energiaîntilneste s
Mec’ml masculin feminin, are I* tai « »>la Fbreasca

Amatorii de gimnastică din Capitală 
posibilitatea să urmărească o inte- 

santă dispută între reprezentativele 
U.L. Finîaindta și Energia R.P.R.

murgind, lista de înscriere a gim- 
hlor și gimnaștilor finlandezi re- 
Jaștem multe nume de components 
echipei olimpice finlandeze clasată 
locul III în întrecerea masculină 
la Jocurile Olimpice de la Mel- 

urne. Or, în această situație este e- 
ient că reprezentativa noastră, mai 
56 cea masculină, va avea de infrun- 

un adversar redutabil, iar înttlni-
i se va- ridica 
pțional program 
.ționata Energia

vederea acestui
finitivată atit formația feminină, 

cea masculină. In orice caz,
ii mult ca sigură prezența campionu- 
i nostru Andrei Kerekeș restabilit

upă accidentul suferit în meciul din 
ugoslavia, precum și a gimnaștilor 
*ufitași Mihai Botez, Mihai Redlt Io- 
\f Focht, Costache Gheorghiu, Iosif

la nivelul unui ex- 
de gimnastică. Șe
se pregătește intens 
meci. Miine va fi 

cit 
este

Neubauer, Agneta Wittemberger, 
ghel Cornelia, Micu Elisabeta, Tudor 
Olga, ș. a.

Secția sport a Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P.R. — ia organi
zarea căreia se desfășoară această in- 
tilnire — ne-a comunicat că reprezen
tativa T.U.L. Finlanda este așteptată 
pentru miine dimineață 
Din echipa T.U.L. fac 
Suoniemi, Marti Manfika, 
honen și Otto Kestola, toți din repre
zentativa Finlandei, precum și gim- 
naștii fruntași Pauli Manfika și Peka 
Hexanto. Formația lor feminină este 
alcătuită din Pirka Nieminen. Virpi 
Sursalmi, Karina Valtonen, Ritva Pe- 
rovirta. Sisko Salonen și Lidia Helin.

Intilnirea T.U.L. Finlanda — selec
ționata Energia R.P.R. va avea loc 
luni 23 decembrie la ora 19, in sala 
Floreasca. Se va concura numai cu 
exercițiile liber alese, la toate apara
tele oficiale, stabilindu-se un clasament 
pe echipe și unul individual.

An

în București, 
parte Kalevi 

Sakari Ol'

cordul echipei cu 
joace. In Suedia, 
se aprobă numai cu asentimentul tu
turor echipelor din categoria respectivă. 
Chiar în cazuri speciale, cum este Cupa 
Campionilor Europeni — unde este 
vorba, în definitiv, de prestigiul fot
balistic al țării respective — meciurile 
de campionat nu se amină ; partidele 
din C.C.E. se dispută in cursul săptă
mînii. Milan a jucat miercuri cu Ran
gers și duminică s-a prezentat în cam
pionat, deși prestigiul fotbalului italian 
și situația precară din clasament a clu
bului Milan ar fi putut constitui moti
ve de cerere de amînare. Steaua Roșie 
Belgrad și-a disputat jocul 
cu Norrkdping 
pentru ca 
duminical de campionat din Belgrad, 
iar meciul
pentru 24 
disputat la 21 noiembrie, deci cu trei 
zile înainte de cel cu Norrkoping ! Și 
Steaua Roșie stătea destul de prost în 
timpul acela în campionat, fiind cla
sată la periferia clasamentului.

Iată așadar citeva exemple de modul 
cum este privit campionatul și activi
tatea internațională a echipelor în străi
nătate. Este clar că și noi trebuie să 
acordăm maximum de importanță aces
tei competiții, cel puțin aceeași impor
tanță ca și activității echipelor repre
zentative.

N-am făcut acest lucru pină acum.

si

său

său retur 
simbătă 23 noiembrie, 

nu conturbe programul

de campionat, programat 
noiembrie, Steaua Roșie l-a

dar se impune să-l facem de acum 
înainte și avem speranța că viitoarea 
conducere a federației va realiza acest 
deziderat al fotbalului, evitrnd greșe
lile care s-au comis în trecut.

Ce trebuie făcut ?
1. IN PRIMUL RIND, PROGRA

MUL CAMPIONATULUI TREBUIE 
IN AȘA FEL ALCĂTUIT INCIT SA 
ASIGURE ACEASTA REGULARITA
TE ȘI CONTINUITATE ABSOLUT 
NECESARA.

2. RESPECTAREA PROGRAMU
LUI ODATA ALCĂTUIT ȘI ANUN
ȚAT.

3. NICI O AMINARE DE JOC DE 
CAMPIONAT, 
speciale și apreciate ca 
să fie aprobată numai 
comun acord intre cele 
sate.

4. ARMONIZAREA 
LUI CAMPIONATULUI 
GRAMUL INTERNAȚIONAL in mod 
judicios, fără să se prejudicieze nici 
una din activități.

5. PLANIFICAREA DIN TIMP A 
MECIURILOR INTERNAȚIONALE și 
programarea pe cit cu putință 
rar reprezentativelor (A. B și 
in aceleași date pentru a nu fi nece
sare mai multe întreruperi ale 
natului. La aceleași date să fie plani
ficate 
buri.

6. 
nim 
posibilităților fotbalului nostru 
orice caz, urmărind 
UNOR ÎNTRECERI CU 
DE VALOARE.

7. REDUCEREA LA

-iar in cașuri cu totul 
atare, aminarea 
in baza unui 

două echipe vi~

PROGRAMU- 
CU PRO-

« tutu- 
tineret)

cam pio-

fi jocuri internaționale interclu-

PERFECTAREA unui număr mi- 
de intilniri interțări. pe măsura 

și in 
ANGAJAREA 
ADVERSARI

MINIMUM 
POSIBIL A PREGĂTIRILOR IN LO
TURILE REPREZENTATIVE 
nerea unui accent special pe 
din eclectice.

Aceste citeva măsuri — pe 
sugerăm viitoarei conduceri a 
ției 
sare pentru rezolvarea 
de mare importanță 
nostru.

și pu-
munca

Probleme ale sportului luptelor
• Am avut prilejul să vedem cum

- în timpul unor concursuri 
iipe sau sportivi

e- 
Rpe sau sportivi „trag de timp" cu 
itenția vădită de a menține un a- 
antaj, de a evita o înfrîngere severă 
ic. Această practică — nesănătoasă 
- o folosesc și mulți dintre luptători, 
îrește arbitrul întîlnirii poate interve- 
i în anumite cazuri, însă unii dintre 
iptători recurg la mici trucuri nesanc- 
onate de regulament pentru a evita 
1 special lupta la parter (ex. revin 
e saltea ocolind cu încetinitorul spațiul 
e luptă, se fac că nu au înțeles o a- 
«mită comandă a arbitrului etc.).
Or, timpul de luptă — redus de fe- 

lerația internațională cu scopul de a 
linamiza întrecerea — se reduce și 
tai mult din cauza acestor „artificii". 
>edem că- ar fi cazul să fie introdus 
n regulament un amendament (acolo 
înde se vorbește despre timpul de 
uptă) prin Care să se reglementeze și 
iceastă problemă, în sensul ca orice 
ntrerupere să fie socotită în. afara tim- 

_>uhii de luptă (fie că este vorba de 
rănire, ruperea dresului ș.a. — men
ționate în actualul regulament —

sau de ieșirea de pe saltea, ștergerea 
nasului, a transpirației etc.). Firește 
cronometrorului i-ar reveni un rol mai 
important, iar arbitrului de centru o 
sarcină în plus. In schimb cele 12 mi
nute ar fi redate în întregime și efec
tiv luptei.

• Problema rolului antrenorului în 
timpul -luptei am discutat-o cu mai 
mulți specialiști. O serie dintre aceș
tia sînt de părere că ar trebui să se 
adopte regulamentul existent la box. 
Astfel ar fi sancționată penibila _ exi- 
biție a unor antrenori, care — chi
purile — își încurajează elevii, dar 
„reușesc" să aducă perturbări compe
tiției și să-și încurce sportivii; în 
schimb li sar da acestora posibilitatea 
ca în pauze — obligatorii de cîte 30 
secunde — să-i îndrume, să le dea u- 
nele îngrijiri etc. Firește în acest spa
țiu restrîns nu putem corhenta pe larg 
propunerea, însă nouă ni se pare bună.

In general cele două probleme de 
care amintim ar trebui să fie luate 
în discuție și de către federația in
ternațională.

• Plata premiilor de la concursul Pro
nosport nr. 50 (etapa din 15 decembrie) 
continuă în Capitală astăzi după-amiază 
începînd de la ora 17 numai la Agenția 
Centrală Pronosport din Calea Victoriei 
nr. 9.
• NUMAI PINA MIINE LA ORA 12 

I$I MAI POT DEPUNE PARTICIPANȚII 
DIN CAPITALA BULETINELE PENTRU 
CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 51 LA 
CARE SlNT ACORDATE IN AFARA 
PREMIILOR IN BANI ȘI URMĂTOA
RELE PREMII SPECIALE GRATUITE 
ÎN OBIECTE:

1 automobil ,,Skoda”, ultimul tip: 
3 — trei — motociclete „Panonia’
3 — trei — dormitoare complete;
16 — zece — mașini Aragaz cu 

ochiuri și butelie ;
2 — două — televizoare;
4 — patru — mașini de spălat rufe; 
20 — douăzeci — ceasuri de mină;
20 — douăzeci — aparate radio ..Lux”; 
10 — zece — biciclete;
3.000 — trei mii — cărți „Fotbalul nos

tru”.
Ceea ce explică succesul acestui con

curs este desigur faptul că O'RICE PAR
TICIPANT indiferent cu cîte variante 
părticică sau cîte rezultate exacte indică 
POATE OBȚINE ORICARE PREM-IU 
CHIAR ȘI AUTOMOBILUL „SKODA“.

E*ste ușor de înțeles însă că denunînd 
mat multe variante participantul res
pectiv își mărește nu numai șansele de 
obținere a unui premiu în bani (pentru 
12, 11 sau 10 rezultate exacte) ci și șan. 
sele de obținere a mai multor premii 
în obiecte. Aceasta pentru că în regula
mentul concursului este prevăzut că 
NUMĂRUL DE PREMII IN OBIECTE 
CARE POT FI OBȚINUTE DE ACE-

trei

* Știința Cluj și Dinanvo București, 
neînvinse in „Cupa de iarnă” la polo, 

se intilnesc azi in meciul decisiv 
După trei zile de întreceri in ca

drul „Cupei de iarnă" la polo pe apă, 
numai două echipe au rămas neîn
vinse: Ț‘" ț j 2;____  ~
Joi seara, studenții din Cluj 
trecut, fără emoții, formația 
giei Oradea, iar dinamoviștii 
t.gat n-ai greu decît arată

Știința și Dinamo București.
• au jn.

Ener-
au cîș- 

... ------ scorul
(/—3) în fața Științei București. Dar 
în afară de aceste două echipe, pen
tru trofeul pus în joc mai poate e- 
mite pretenții și C.C.A. care a dis
pus, tot joi, de Progresul București 
cu 3—3.

I I
4

l

REZULTATE: C.C.A. — Prv«re
gresul București 8—3 (4—1).
Au marcat: Marchițiu (3), Șt 
lonescu (2), Grințescu (2), Novac 
pentru C.C.A. și Răducanu (2), 
Șt. Mihai pentru ProgresuL ; or- 
mațiile: C.C.A.: Bendu-Pet. i.hi,
Xovac-Marchițiu-Șt. lonescu, Cri- 
șan, Gr nțescu : PROGRESUL :Che
lan - Răducanu, Neacșu-Cloșcâ- 
Voicu, Șt. Mihai, Tonciu.

Știința Ciuj — Energia Orcdea 
9—I (3—0). Au irarcat: Dofranu 
(3), Blajec (2), Bogdan (2), 
Szabo, Maxim (Știința) și Kiss 
(Energia). Formațiile: ȘTIINȚA: 
Ma^er-Danciu, Szabo-Blajec-Do- 
leanu, Maxim, Bogdan: ENERGIA: 
Hegyesi-Fiiip, Kiss-I lea-Csordas. 
Lorincz, Szabo.

Dinamo București — Știința 
București 7—3 (3—0). Au frpr?at: 
Al. “ ' ........................
Oanță, Cociuban 
Chirvăsuțâ, Vasiliu, 
.(Știința). Formațiile: 
Biro-Bâdiță, Oanfâ-AI. 
Rujinschi, Cociuban, Olaru: 
INȚA: Șietănescu-Zane, 
Chirvăsuță-Kroner, Vasiliu. C. Ma
rinescu.

In cele trei partide desfășurate 
aseară s-au înregistrat următoarei 
rezultate : Dinamo București — 
Progresul București 11—1 (5—0): 
Știința București — Energia Ora
dea 3—1 (2—0); Știința Cluj — 
C.C.A. 7^5 (3—1), Cîștigăto8rea 
,,Cupei de iarnă" va fi dec'să de 
intilnirea care are loc astăzi între 
Știința Cluj și Dinamo București, 
neînvinse pină în prezent.

Popescu (3), Bădiță (2}, 
(Dinamo) si 
C. Marinescu 

DINAMO: 
Por»e«cu- 

STI- 
Cfiir 4c-

j

CONCURS CU INVITAT! 
!N CINSTEA CELEI DE A X-a 
ANIVERSARI A REPI’BUCII

care le 
federa

le considerăm ca absolut nece- 
unei probleme 

pentru fotbalul

PETRE GAȚU

înotătorii fruntași din Capitala vot 
evolua din nou miine (ora 11) 
luni (ora 19) la bazinul Flcnasc*,; 
Prilejul li-1 oferă comisia orășer oscă 
de natație, care organizează un" con
curs cu invitați dotat cu nun - roase 
premii, în cinstea celei de a X-a •- 
niversări a Republicii Populare Rn- 
mîne. In program sînt cuprinse pro
be de înot, sărituri de' la iran'ftdini 
și înot artistic. La înot ,
prezența sprinterilor Blajec și v'oica 
la startul probei de 100 m. liberi 
de asemenea, vor mai putea fi vi
zați Caminsctii, Clanță și Henriette’ 
Tincoea, abia reîntorși de la Buda
pesta. unde după cum se știe, au re-, 
prezentat cu succes culorile țării. <

C^onosport
LAȘI PARrirWlANT ESTE NELIMI
TAT. Un ma.e avantaj pentru parti
cipant! cărora nu le... strică desigur ca 
odată cu automobilul ,,Skoda” să obțină 
$1 un dormitor complet, un televizor, un 
aparat de radio sau o mașină aragaz 
cu trei ochiuri și butelie (eventual chiar 
toate acestea !,..). De altfel, un lucru 
care nu trebuie să scape nici unui par
ticipant la concursul de miine este fap
tul că pe același buletin pot fi obținute 
și premii în obiecte fără a se face men 
țiunî speciale pe formulare sau să s* 
achite vreo taxă specială.

Deși toate lămuririle necesare partici
pării la concursul Pronosport de dumi
nică pot fi găsite în prospectul care se 
difuzează gratuit la oricare agenție Pro
nosport, vom da totuși mai jos citeva 
amănunte care nu trebuie să scape a- 
tenției nici unui participant.

— Urmăriți la depunerea buletinului 
ca agentul să vă treacă pe talonul 1 al 
formularului numărul sau numerele ta
loanelor care vă asigură participarea 
gratuită la premiile speciale în obiecte.

— Odată cu talonul șt chitanța trebuie 
să primiți și cupoanele numerotate în 
număr egal cu cel al variantelor depuse. 
Numărul de pe talon este numărul cu 
care veți participa la acordarea premii
lor speciale în obiecte.

— Păstrați cu grijă talonul 3, chitanța 
și taloanele pentru a putea urmări ob'ți-

nerea unul premiu în obiecte șl a vă 
asigura primirea acestuia. Dacă o'c', neșți 
la concursul nr. 51 premiul T, II și IU 
— talonul 3 și chitanța trebuind să le 
predați la încasarea premiului — nota- 
ți-vă numerele lor ca și al agenției 
regiunii unde le-ați depus. Aceste date 
împreună Cu numărul talonului Ie veți 
comunica pină cel mai tîrziu la 5 ia
nuarie 1S58 dacă în.seara zilei de de
cembrie veți afla că ați devenit și po-: 
sesorul unui premiu special. Comunica
rea trebuie făcută prin scrisoare „re- 
comandat-expres” î> adresa I. S. Pro-1 
nosport căsuța poștală 102 București.

— Participanții care vor obține autoj 
mobilul Skoda” sau motocicleta ..Pal- 
nonia” vor putea urma GRATUIT cursu
rile Școlii de Auto Moto „Știința” din 
localitatea respectivă. Deci nici o grijă 
dacă nu aveți încă permis de condu
cere !...

— Dacă nu ați mai participat niciodatâl 
la concursurile Pronosport sau doriți a- 
mănunte suplimentare nu uitați că zilnic 
între orele 8—22 la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9 funcționează 
un centru de inițiere Pronosport.

In încheiere vă reamintim că progra
mul concursului Pronosport nr. 51 de 
miine duminică 22 decembrie este alcă
tuit din două meciuri internaționale (la 
cel dintre R.F. Germană și R.P. Ungară 
trebuind să indicăm altît pronosticul la 
pauză cît și pe cel final) și întreaga 
etapă a campionatului francez. După 
cum vedeți un program interesant și îrii 
aceeași timp „ușor” deoarece nu nece
sită decît studierea unui singur clasa
ment și apoi, ceea ce nu trebuie să ui
tați, depunerea buletinelor...

Noi vă urăm: SUCCES !

V-ați depus buletinele pentru concursul de mîîne la care sînt acordate
premii speciale gratuite ?

nt.ru


cultairal-sportiv
lin penultima etapă la baschet

ea 
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LUNA CUL- 
i eitorva nou- 
i prezentat la 

vă recornan- 
un pronunțat 
Munții Rete- 

„In-

Literatura sportivă iși aduce șt 
aportul la marea 'sărbătoare 
culturii rornîneșli — 
TtlRIT — prin apariția 
tăți. Pe unele vi le-am 
vreme. Astăzi vrem să 
dăm trei lucrări noi, cu 
caracter beletristic: „In 
zațului"*, ,,Pe Vrfea Cernet“ si 
tfenplări din viață și sport".

Primele două cărți — al căror titlu 
le recomandă din primul moment tu
riștilor — au un caracter corn,.o. 
descriu frumusețile de neegalat aii 
unor regiuni cprOpiate din Munții Ba
natului. Constituind un adevărat ghid 
pentru turistul începător și dezvăluind 
frumuseți inedite chiar turistului cu 
vechi ,,state de serviciu'', ambele lu- 
cițăiri au meritul de a reuni armonios 
documentarul eu reportajul si poves. 
tirea. Atît „IN MUNȚI) RETEZATU
LUI" de I. loneseu Dunărean» cit si 
„PE VALEA CERNE!” de Em. Iliescu 
datorează Editurii Tineretului — Re
dacția Cultură fizică și sport o pre
zentare tehnică miecvată, fotografiile 
și hărțile ce completează textul fiind 
tipărite în btme condiții grafice.

Colecția „Dînanim »u ne deza
măgește. D'.liPi interesanta lucrare 

a pro/. Ltidu cu privire la sport s 
personalitate, iată eâ Gh. Roman. R. 
Zșharia și I. Bere «e prezintă o serie 
de portrete rit unor vechi sport vi, 
într.o carte intitulată ,,TNT1M- 
PLAR! DIN VIAȚA Șt SPORT". 
Dapă o copertă deosebit de td râzătoa
re:. șapte povestiri eu caracter biogra
fic solicită interesul, cititorului; iar 
stilul viu, faptele interesante, reușesc 
să pasioneze încă ut 
duri. Cit despre eroei 
mele lor recomandă și 
baci:. I. Barați». C.

la primele rtn- 
povesiirilor, ntl- 
eartea: P. Steîn- 
Notw, A. Wein

traub, F. Cocoș, F. C.erhati și N. 
combați...

Chi-

locomotiva Ruciire$ti*Pro«fresuI M.I.C 
(fete) și C. C. A. w Dinamo 

Tg. Mureș (băieți)
se 

din 
de 

po- 
ln-

La sfîrșitul acestei săptămîni 
anunță o nouă etapă, penultima, 
cadrul campionate’or republicane 
baschet, foarte importantă pentru 
ziția fruntașilor clasamentelor,
deosebi baschetbalistele îșt vor tran
șa în proximele întreceri, măcar în 
parte, pretențiile la șefia campiona
tului. Des gur că partida dintre Lo
comotiva B.M. și Progresul M.I.C. va 

fi urmărită, prin prisma afirmației 
de mai sus. cu mu tă atenție, ambele 
echipe alcătuind împreună cu Ener
gia București un .trio'* din care va 
îi aleasă pînă la urmă formația cam
pioană. Amintim totodată că restan
ta Progresul MIC—Energia se dispu
nă la 26 decembrie.

Etapa intermediară de marți și 
miercuri, destinată echipelor tnascu- 
.ne, ne-a oferit o mare surpriză: 
Locomotiva P.T.T. 3 fost învinsă Ia 
Cluj de echipa studenților din Rea
litate. Știința IMF a jucat cu o dîr- 
zenie rar întî'nită și și-a concretizat 
superioritatea în repriza secundă. Cei 
mai buni jucători cluieni Alton, Vizi, 
Butnarul. Din restul partidelor, în
cheiate cti rezultate normale, subli
niem spectacolul furnizat de tinerii 
baschetba' ști ai echipelor bucureț- 
tene Progresul MIC și Energia E_M- 
Jocul în viteză, acțiunile variate, ca 
și evoluția foarte strLisă a scorului 
(la pauză Energia a condus cu un 
punct, dar în final a pierdut la ace
eași minimă diferență) au caracteri
zat meciul plăcut și tipic de cam
pionat din sala F'oreasca.

Conferința tov. Ion Simion

dtjpăamiază, in sala 
din str. Biserica Amzei, 
Simion, vicepreședinte al

de cultură fizică, tov. Ion Simian 
a subliniat faptul că toate aceste 
realizări au fost obținute datorită 
sprijinului permanent al partidu
lui, al statului democrat-popular. 
Orientarea justă, către punerea 
culturii fizice și a sportului fn fo
losul maselor populare, sprijinul 
permanent din punct de vedere 
material, crearea unor condiții tot 
mai favorabile extinderii mișcării 
sportive și ridicării nivelului per
formanțelor — iată principalele 
aspecte ale grijii și ajutorului pe 
care partidul le acordă zi de zi 
mișcării de cultură fizică și sport 
din Republica Populară Romînă.

S.R.S.C. 
tov. Ion
Comitetului de organizare a UCFS, 
a conferențiat pe tema „10 ani de 
sport în Republica Populară 
mină”.

Conferențiarul a prezentat 
teva din importantele succese 
ținute de mișcarea noastră 
cultură fizică și sport în primul 
deceniu de la instaurarea Repu
blică Populare Romîne. Vcrbind 
despre extinderea de masă a miș
cării sportive în acești ani, des
pre răsunătoarele succese interna
ționale obținute de sportivii noș
tri, despre dezvoltarea considera
bilă a bazei materiale a mișcării

Ro-• In această penultimă etapă capul 
de afiș îl deține partida dintre C.C.A. 
și Dinamo Tg. Mureș, secondată in 
interes de întîlnirea dintre Dinamo 
Oradea și Energia E-M. Nu credem 
totuși că aceste două întreceri mal 
importante vor produce modificări 
de poziții în clasamentul care actual
mente se prezintă astfel: 
1. **■ z.
3. 
«.
5. 
«.
1.
a.__ _____3. Știința Tim. S 3 » « 5*4—572 15

1». Energia Cluj 3 2 • 7 474—S13 13
11. Voința Iași S 2 4 7 471—533 13
12. Frogr. Or. StaUn 3 • • 3 433—646 3

DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINSA 
DE LOKOMOTIV KARLOV! VARY!

Deși în toate partidele susținute 
în turneul întreprins în țara noastră 
echipa masculină cehoslovacă Loko
motiv Karlovi Vary a făcut jccuri 
frumoase, obțînînd și rezultate meri
torii, întărind prin aceasta prestigiul 
baschetului din țara prietenă, nimeni 
nu se aștepta la rezultatul obținut de 
oaspeți în fața formației noastre cam
pioane, Dinamo București. Rezultatul 
iie 4S—39 (25—19). pentru Lokomo
tiv se datorează bineînțeles jocului 
precis, aruncărilor sigure Ia coș, în 
care ati excelat ca de obicei Cerma'-: 
și Zak, dar în special momentului di. 
fîcil prin care trec diiiamoviștii bucu- 
reșteni. In afara faptului că jucători: 
sînt în scădere de formă, fapt dove
dit de inadmisibila imprecizie în a- 
runcările la coș ca și de mișcarea 
greoaie în teren, fără coordonare, cre
dem că în echipa Dinamo există oa- 
.recari neînțelegeri, că nu mai consta
tăm acea omogenitate care caracteri
za formația noastră campioană.

Baschetbalistele de Ia Energia Bucu
rești an reușit în schimb să dispună 
destul de comod : 52—32 (26—19) de 
jucătoarele cehoslovace ale aceluiași 
club, străbătînd de multe cri apărarea 
„în zonă” slab executată de oaspete. 
Evidențieri: Maria Voicu, Hilde Eor- 
dogh, de la Energia. Irena Zizkova 
și Zdena Kuzeiova, Lokomotiv.

In ultimele jocuri ale turneului e- 
clupelor Lokomotiv Karlovi Vary, dis
putate aseară, s-an 
țațele:

Lokomotiv Karlovi__  __ „ _
sul M.I.C. (băieți) 79—59 (33—23): 
Progresul M.I.C. — Lokomotiv Kar
lovi Vary (fete) 56—30 (24—10).

C.C.A.
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Locomot Iva PTT 
Știința Cluj 
Energia Buc.
Progresul Buc.

Tg. Mureș
Oradea 
București

8 1 •
7 • î
8 2 1
5 2 2
5 13
5 8 4 î 46—575
4 8 5 625—581

55?-—513

Or.

cî- 
ob- 
de

a acestei competiții 
masă, a pus accent

ii

ax

ZWftff; 
<-PiilA 
r cp'ps

WTA«tfMT
înregistrat rezul-

Vary — Progre-

Turneul baschetbalistelor 
de la Progresul M.I.C. 

în Polonia

ag'Ztow.șfta de âa&jwKziPtâzeâ

Ziua de 18 noiembrie 1957 nu va 
Ii prea curînd uitată de sportivii din 
Roșiorii de Vede. Intr-adevăr, în a- 
ceastă zi a sosit la Roșiorii de Vede 
știrea calificării echipei masculine ce 
tenis de masă Locomotiva din loca- 
Ktste în prima categorie a campio
natului republican Vestea — venită 
tocmai de Ia lași, unde avusese loc 
linala camptonatu'ui de calificare — 
a stîrnit un viu entuziasm. Cei a- 
proape 1000 de sportivi dm oraș ca 
și alți numeroși locuitori c.mertau 
cu lux de amănunte in întreprinderi 
și pe stradă, isprava celor trei spor
tivi Dinu Grrgere, Cornel Marinescu 
și Mthaî Popa care reușiseră pentru 
prima oară în istoria sportivă a 
Roșiorilor de Vede să obțină perfor
manța ca acest oraș să aibă o echi
pă într-un campionat de categoria A.

Dar mai bine să vedem cine sînt 
„eroii11 și noua echipă promovată în 
campionatul republican.

De vreo doi ani, spectatorii și par
tid pan [ii diferitelor concursuri de mai 
mică importanță din Capitală și chiar 
din provincie, au întîlnit din ce în 
ce mai des, numele unor jucători, 
care dacă nu erau vîrfuri spor
tive în schimb deveniseră cunos- 
cuți pentru perseverența și tenacita
tea cu care jucau. Și incet-încet au 
reușit să cîștige și cîte un meci. Azi 
unul, miine. altui. Apoi au venit și 
bunele rezultate din campionatul de 
calificare ceea ce a făcut ca echipa 
să ajungă pînă în faza finală. Dar 
pe lingă cei trei jucători ^se afla în
totdeauna și doctorul Iulian Gheor. 
ghiu, conducătorul secției de tenis de 
masă Locomotiva, suttetul echipei/ 
Și astfel numai în doi ani de la în
ființarea secției, echipa a ocupat lo
cul 3 in campionatul de calificare de 
anul trecut de Ia Oradea, fiind la un 
pas de a intra încă de atunci in 
prima categorie. Insuccesul însă nu 
La descurajat pe băieți și anul a- 
cesta ei - s-au pregătit mai bine Și 
rezultatele nu s-au lăsat prea mult aș

cadrul turneului pe care l-a efec- 
în Polonia, echipa feminină de 

baschet Progresul MIC București a 
avut o frumoasă comportare. Jucînd 
două meciuri în două zile, la Varșovia, 
în compania naționalei poloneze, Pro
gresul MIC a pierdut la diferențe mici: 
47—88 și 50—82. Sîmbătă și duminică 
Progresul a mai jucat cu Gwardia Var
șovia, una din fruntașele campionatului 
polonez, pe care a învins-o de două' 
ori. cu 54—48 și 68—59.

Actuala ediție 
cu adevărat de 
mai mult pe începători și juniori. 
Ea a răscolit și a produs o emulație 
in boxul bucureștean aducînd în ring 
121 iuniori și 83 seniori — reprezen

tanți ai colectivelor sportive din 7 
raioane a'e Capital i. In eresul stîr- 
nit de ea a dus la afirmarea unor 
t nere talente în care antrenorii îșî 
nun multe speranțe. Este vorba fi
rește, în primul rind de juniorii care 
cu acest prilej au participat pentru 
prima oară la o competiție mai im
portantă : Ion Monea (Tînărul Dir»a- 
măvist), Eitimie Alexandru (Voința 
MC.), AL Morse (Locomotiva ICCF), 
St. Comă nes cu. N. Eremia și Octa
vin Gheorghe (toți de la Școala 
Sportivă de tineret), Mihai Goanță, 
Onisei Florea (Locomotiva Gr. Ro
șie) etc. Nu putem omite pe boxerii 
mai cunoscuți- care au ajuns în faze 
superioare și care s-au 
nrin boxul prattfeat;
(Locomotiva Grț Roș»fo), 
trache (Dinamo), Ion Militam (Vo 
■nța M.C-). Georgică Popa (Dinamo), 
Aurel Moraruș (Locomotiva Gr. Ro
șie). Gh. Tomeseu (Locomotiva ICCF) 
Iulian Mihai (Voința). Gh. Pretfescu 
(T.D.) etc.

Din mai multe puncte de vedere, 
competiția și-a atins scopul atît pe 
plan cantitativ cît și calitativ. Cele 
trei faze care au programat 14 reu
niuni ne-au oferit prilejul de a a 
precia boxul dinamic, în linie, va
riat și curat al multor tineri pugi- 
liști. Nu trebuie omis nici meritul 
antrenorilor care și-au pregătit elevii 
pentru această competiție severă și 
de durată. Antrenorii Luca Romano. 
Traian Ogrinjanti, Constantin Ciono- 
iu. Mielu Doculescu, Ștefan Iorda- 
che ș.a. au ridicat boxeri talentați și 
cu largi perspective de dezvoltare

Dar pentru că nu este cazul să îm- 
părțim laude fără... măsură, trebuie 
șă ne oprim puțin și asupra unor 
„puncte negre" care au îngreunat 
desfășurarea competiției. Toți antre. 
norii ne-au semnalat lipsa de inte
res cu care a fost privită competiția

de însuși forul care a inițiat-o: Sf-a-l 
tul Popular al Capitalei.

Pe de altă parte, .Cupa Sfa
tului Popular” a întîmpinat greutăți 
cauzate de programarea în același! 
timp a campionatului de box pe e- 
chipe, precum și a unor întîlniri in
ternaționale. Lipsa sălilor 
constituit de asemenea 
ment serios pentru buna 
a competiției. Atît prima
a doua s-au desfășurat în săli neco
respunzătoare, ceea ce a dăunat în-j 
tr.o măgură reuniunilor desfașur^B 
în cadrul „Cupei Sfatului Popular ar 
Capitalei”.

Această competiție tradițională — 
în care s-au afirmat de-a lungul a. 
nilor numeroase talente — trebuie să 
stea mai mult pe viitor în centrul 
atenției forurilor interesate.

eyidențist 
Ion BAcianu

St Dumi-'-

Pentru prima oarăîncategoria A!

teptate. lată acum echipa Locomo
tiva Roșiorii de Vede în campionatul 
republican

Dar realizînd această performanță, 
au crescut și pretențiile și bineîn
țeles și obligațiile.

Este vorba în primul rînd de ridi
carea de cadre. Cu actualul efectiv 
de numai trei jucători și două ju
cătoare activitatea nu va putea să 
meargă pe roate. Este mai greu să 
aperi ceea ce ai cucerit, decît să 
cucerești. De asemenea va trebui an
gajat un antrenor care să se ocupe 
de antrenamentele echipei, dar mai 
ales care să asigure în bune cor.di- 
țiuni pregătirea altor jucători și ju
cătoare. cadre tinere, care să poată 
face față cu succes în competițiile de 
amploare. Totodată va fi absout ne
cesar să se amenajeze o sală unde 
să se destfșaare antrenamentele ca 
și întîlnirile oficiale. Există o posi
bilitate. Fostul depou sau sala utili
zată cîndv-a pentru rervi area l<vo 
motivelor, unde astăzi au loc anhe-

de tenis de masă
namentele boxerilor, poate servi 
foarte bine acestui scop dacă i se 
vor aduce unele amenajări. Și în 
această privință, președintele Sfatu
lui popular orășenesc, tov. Gheorghe 
Teodorescu a promis tot sprijinul, 
pe care noi dorim să.l vedem cît 
mai repede pus în practică

In orice caz datorită entuziasmu
lui unor pasionați ai tenisului de 
masă din Roșiorii de Vede, ajutoru 
lui efectiv dat de co’ectivul sportiv 
Locomotiva, se pot realiza multe lu
cruri bune în problema populariză
rii tenisului de masă ia Roșiori. Dar 
pentru ca ritmul acestei popularizări 
să crească va fi nevoie și de un spri
jin mai consistent atît de la centru 
ca și din partea organe'or locale. 
Nu ne îndoim de asemenea că și 
U.C.F.S..UI raional (președinte tov. 
Virgil Jitea) va acorda atenția cuve 
nită. aș.' curn de si
rână ac-'"*

CUfSio i kiv uvm/»Ki»ic>vrti

de sport a 
un împecfi- 
desHșurarel 
fază cît și

R. CALARASANU

[IHTHRÂfftKhSPMr
FOTBAL 
ozSAH?

Bin țoale sporturile
COMPETIȚIE STUDENȚEASCA 

DE VOLEI
Astăzi începe în sala Institutului Po

litehnic din Cotroceni și sala Conser
vator din str. Știrbei Vodă, o compe
tiție de volei organizată de consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților din. 
centrii universitar București, în cins
tea eelei de a doua conferințe a U.A.S. 
București. La această competiție parti
cipă echipele feminine și masculine ale 
institutelor <?e învățăm în t superior 
Capitală.

COMPETIȚII, CONCURSURI 
IN CAPITALA 

Azi
NATAȚIE. — Bazinul acoperit Flo- 

reasca, de la ara.. 18. Jocuri de polo în 
cadrul ,,Cupei de iarnă”: Energia Ora
dea—C.C.A., Progresul “ 
ința București, Știința 
București.

Mîlne

I

București?—ști-
CLui-Diinmo 

‘ 'Ivi ? ,
ATLETISM. — Sala Floreasca 1*1 <le Ia 

ora 8, concurs școlar cu cîte un repre
zentant de fiecare școală la probele: 30 
m. lungime și greutate, pentru băietr 
și fete.

BASCHET. — Sala rioreasc?, de la ora 
15,30, meciuri în cadrul carapronateior 
republicane: Știința I.C.F.—Flamura
roșie Tg. Mureș (fem.); Dinamo Bucu
rești—știința Cluj (mase.); Locomotiva 
București—Progresul M.I.C. (ram.); 
C.C.A.—Dinamo Tg. Mureș (mase./.

Sala liceului „Spiru Haret” (băieții) 
și sala liceului ,,Gh. Șineai” (fetele), 
cu începere de la ora 9, semi-ftoalete 
și finalele „Cupei 30 Decembrie”.

NATAȚIE. — Bazinul acoperit Fto-/ 
reasca, de la era 9 concurs pentru sta-’ 
bilirea recordurilor școlare lie 33 metri 
și 66 metri. De la ora 11 concurs eu 
invitați în cinstea cetei de a X-a ani
versări a Republicii (coneursvl conti
nuă luni 23 decembrie, de la ora 19).

RUGBI. — Tere-.i Energia I.S.P. (sos. 
Olteniței), jocuri în cadrul „Cupei 30 
Decembrie”. Ora 10.38: Enerșix I.S.P. — 
Energia M.ine. ora 11.45; S-tființ» Sne®- 
rești—l.c. omor,'v-i Giivițu Roșie.

IN ȚARA
BASCHET. — Campionatele republi

cane. MA^creLtN. Iași: Voința—Progre
sul M.T C : Tirn/joara: știința—Locomo
tiva P.T.T. București; Oradea: Dinamo— 
Energia Duc re-ti; Cluj: Energia—Pro- 
-reâul Or-auT "-ț lin. FEMININ: Ora<*ea:

1 ’riamor • r-ș'e — Energia Buci»-*'?*»;
-zo-nta--Proerer'+i

jCiuj: Știința—Progresul Orașul Stalih.



TURNEUL HOCH EIȘTILOH SOVIETICI IN CANADA,
1 MAI IMPORTANT EVENIMENT ÎNAINTEA CAMPIONATELOR MONDIALE

i Marii maestri au trecut cu succes examenul...
.și s-au calificat „in corpora” 

campionatului de
in finala

șah al U.R.S.S.
• In „patria hocheiului" a evoluat o echipă a viitoru lui 
patinează excepțional • Stilul european este de fapt 

rare in tabăra canadienilor, după turneu • Pregătiri,

Hocheiștii sovietici 
un stil sovietic •

pregarîri, pregătiri
lngrijo-

I C.u 11 ani în urmă echipa ceho
slovacă de hochei pe gheață „L.T.C. 
Uraha" a efectuat un turneu în 
lUnitinea Sovietică, unde se puneau 
ntunci bazele acestui sport. ..Elevii" 
Uau dovedit a fi foarte conștiincioși 
U într-un timp foarte scurt au ajuns 
Ei șt-a« întrecut profesorii. Inir.ade- 
»ăr succesul înregistrat de hocheiștii 
fcovietici în arena internațională a 
Rost de-a dreptul uimilor. In timn ce 
mocheiștîlor cehoslovaci care particină 
la campionatele europene din anul 1911. 
■ar la cele meg.^j’le din 1924. titlul 
Kuprem le-a revenit de două ori, ho- 
IcheMii sovietici au reușit aceeași 
■performanță dar într-un răstimp de 
Iniona' 3 ani de iau part? la
■campionatele mondiale. Prima partici- 
pare la campionatele lumii de îa 
Stockholm 1954 s-a încheiat cu un 
kueces deplin. Titlurile de campioni 
lai lumii «i ai Europei au revenit re
prezentativei U R.S.S.. La fel se sol- 
Tdează și întrecerile 
ICor'ina d'Amnezzo 
Isovie'ici î«i adaugă 
(pionilor olîmnîci.
I Patria hocheiului , 
Inada, își trimitea cu regularitate la 
Icampionateie mondiale echipe de 
[club convinsă că oricare i-ar fi ad- 
Iversarul nu are de ce se teme din 
Burete» echipelor europene. Această 
8gH-fimare a jucătorilor europeni a 
MRat odată cu apariția in arena 
îu'ernațională a hocheiștilor sovie
tici. Ba mai mu't. reprezentativa 
Moscovei formată în mare majorita
te din jucători tineri a avut curajul 
să „ia taurul de coarne", fiind pri
ma echipă europeană care pleacă să 
înfilnească chiar la ele acasă cele 
mai bune echipe canadiene. Rezulta
tele se cunosc. Hocheiștii sovietici 
aii terminat învingători în cinci în- 
tîlniri, două le-au pierdut iar un 
meri l.au încheiat la egalitate.

Coresnond'-ntul riarului nolonez 
„Przegfed Sportowv" din Canada, 
J. Frandnrfer d<n Toronto, se ocimă 
într-o scrisoare foarte amplă 
turneu! hocheisti’or sovietici, 
care extragem:

„Vizita
Canada a făcut ca opinia publică 
masele de amatori 
drepte privirile și 
noastre amatoare.

tstil gravita 
ui profesioniștilor cari 
joacă mai bine, practică

din !956 de la 
cînd hocheiștii 

și aureola cam.

pe gheată, Ca-

hocheiștilor sovietici

de 
din

în
Și 

în-de sport să-și 
asupra echipelor 
Pînă atunci tot 
în jurul campio- 

chiar 
,.acn joacă mai bine, practică un 
hochei mult mai dur. Hocheiștii sovie
tici au sosit în Canada cu o echipă 
„experimentală" din care lipseau așii 
crrisei cum sînt: Bobrov, Babici, U- 
varov, Kuzin și Șuvalov. Abia 
pruna convorbire cu 
delegației sovietice, P. 
aflat că reprezentativa 
de fapt o „echipă a 
care în Canada trebuia 
merită să i se încredințeze 
d<- a reprezenta Uniunea Sovietică 
la campionatele mondiale de la Oslo 
«au va fi nevoie 6ă se apefeze tot 
la jucătorii „bătrîni".

„La Toronto, în primul 
lipsî* mult ca întîînirea să 
cu 
de 
iar 
d»

te:-a spus cuvîntul. în al doilea meci 
■desfășurat în localitatea Windsor la

la
conducătorul 

Korotkov, s-a 
Moscovei era 
viitoruilui" și 
să arate dacă 

cinstea

meci n-a 
ie sfîrșit 
După 57un rezultat senzațional.

sec. oaspeții au condus cu 1—0 
după un minut și ceva scorul era 
2—0. Apoi însă neadimatizarea

Nikolai Sologubov din reprezentativa 
Moscovei care a evoluat in Canada

granița cu S.U.A. canadienii condu
ceau la un moment dat cu 5—2. In 
ultima repriză hocheiștii sovietici au 
reușit să egaleze și dacă gazdele 
n-ar fi practicat un joc 6trict defen
siv ar fi pierdut. Cu acest prilej oas
peții au impresionat mai ales prin 
viteza excepțională cu care au pati
nat. DL Ranhord. care este profesor 
de hochei pe gheață la Unhersita- 
tea din Chicago a declarat după meri- 
„Hocheiștii sovietici patinează la fel 
de bine ca hocheiștii noștri profesio
niști și știu să conducă pneul mult 
mai bine decît multe echipe amatoare 
fruntașe de ia noi".

Conducătorul delegației sovietice 
P. Korotkov și antrenorul Tarasov au 
declarat că în afară ce’or două înfrîn. 
gerî pe care de altfel le-au scontat, 
sini mulțumiți de comportarea jucă
torilor și că 8—10 din echipierii care 
au fost în Canada vor face parte din 
reprezentativa sovietică Ia campiona
tele mondiale.

Din alte surse aflăm că vizita ho- 
cheiștilor sovetici în Canada a pro
dus o mare îngrijorare In privința 
viitoarei componențe a echipei cana
diene la campionatele mondiale. Ast- 
fcL antrenorul lui „Whitby Dunlops". 
Wren Blair, a primit asentimentul 
Federației canadiene de a-și întări 
formația cu oricare jucător amator 

care îl va crede necesar echipei, 
prezent lotul canadian numără 25 
jucători care se află 
antrenament. Printre

nați se află și întreaga 
a echipei „Maple Leafs" 
rit titlul de campioană 
anul 1952. Ca ajutor al lui Blair a
fost numit Bobby Bauer antrenorul 
echipei 
man", 
nada la Cortina
socotit ca un om 
jocului european 
echipa „Whitby 
europenilor. După părerea canadieni,
lor, stilul european reprezentat cel 
mai bine de hocheiștii sovietici esfe 
socotit ca un stil de joc deschis în 
care bodicek-urile sint mai puțin fo
losite iar jocul se desfășoară intr-un

ritm extrem de rapid. D- 
cialișlii canadieni sint de 
hocheiștii cehoslovaci, 
suedezi sint patinatori mai buni de
cît amatorii canadieni.

Pentru a întări echipa s-a apelat 
la serviciile jucătorului S:d „Smiddy" 
Smith din Toronto în vîrstă de 3’ 
de ani care din anul 1949 a jucat în 
liga profesionistă. In sezonul 1954—55 
el a marcat 33 de goluri fiind soco
tit ca cea mai bună extremă stingă 
profesionistă. Pentru comportarea sa 
corectă Smith a primit o cupă spe
ciali In cercurile oficiale canadiene 
se crede că startul său la Oslo nu 
va pu'ea fi contestat deoarece el a 
fost reamatorizat de federația cana
diană.

In orice caz pregătirile majorității 
echipelor participante la campionatele 
mondiale sint în plină desfășurare. 
La reîntoarcerea sa din Canada re
prezentativa sovietică a susținut două 
meciuri în Suedia dispunirid de repre
zentativa țării, deținătoarea titlului de 
campioană mondială și europeană. 
Reprezentativa secundă a Uniunii So
vietice a evoluat în Anglia jucind în 
compania celor mai bune echipe pro
fesioniste. iar ;n momentul de față 
la Moscova se află reprezentativa 
R. F. Germane.

Desigur că este- prematur a se pro
nostica cui vor reveni titlurile de 
campioană mondială și europeană. In 
orice caz echipele se află deja in fe
bra pregătirilor și credem că forma 
pe care o vor deține 
începerii competiției va 
cuvîntul hotărjtor. Nu 
nici surprizele care

altfel spe- 
părere că 

sovietici și

în momentul 
avea de spus 
sint excluse 
pot schimba 

fața clasamentului final. Se pare că 
ediția campionatelor mo idiale din 
anul viitor va fi cea mai disputată și 
cea mat echilibrată.

V, BENKOVSKV

pe 
In 
de 
de

într-o tabără 
cei selecțio- 

lrnie de atac 
care a cuce. 
mondială în

„Kitchener Waterloo Dutch- 
aceea care a reprezentat Ca- 

d’Ampezzo. El este 
care are experiența 
și va putea adapta 
Dunlops" la stilul

Semifinalele campionatului de șah al 
U.R.S.S. și-au eîștigat faima unor eom- 
petițiu. K.O. Qt alte cuvinte, a unor 
întreceri în care — păstrînd termi
nologia boxului — marii maeștri fă
ceau nu rareori cunoștință oft* po
deaua .rărtdnînd în afara celor califi 
câți în finală. Nume mari în șahul 
mondial, oameni care an în palma 
res răsunătoare victorii în arena in
ternațională, au capotat cîteodata in 
semifinalele campionatului U.R.S.S. 
X'ici nu-i de mirare dacă ținem scama 
de forța competiției. E suficient să ci
tăm pe nn Flohr. I ilienthal, Ragozin 
sau Bondar-vski. mari maeștri care 
n-au mai reușit în ultimii ani să a- 
jungâ pînă în mn’t dorita finală. I.a 
trecuta ed:ție a întrecerii an fost eli
minați Boîesliivski și Gheller.

Iată însă că în acest an semifinalele 
țin să-și dezmintă reputația, toți ma
rii maeștri participant! la întrecere reu
șind să treacă cu succes acest „ltop" 
dificil și să rămînă mai departe în 
cursa pentru titlu. Mai mult chiar, în 
toate semifinalele iocuî întîi a reve
nit marilor maeștri.

Lupta cea mai strînsă s-a dat în 
grupele de la Leningrad și Kiev, La 
Leningrad s-au angajat de la început 
în cursa pentru primul Ioc marii ma
eștri Spasski și Toluș, elevul și profe
sorul. Ei au mers pas în pas pînă în 
ultima rundă, trecînd simultan linia 
sosirii. Ambii au acumulat 12'/2 p. din 
19 posibile. La o jumătate de punct în 

Aronin.
p. s-au 
Antoșin. 
le-a re- 
care au

nim redutabile forțe șahiste ca Nejmet- 
dinov, Mikenas, Sokofski.

Fără... concurență a fost marele ma
estru Korcinoi în semifinala de Ia 
Sverdlovsk. Acumulînd 13’/j p. el a 
lasat în urrra cu un punct și jumătate 
pe Gurgh.-nid-- tdebutan* anul trecut 
în fina* i) și p j ■gaevski. 11 p. au to
talizat Aserbach -i G'usîis. Acești cinci 
șahiști s-au calibrat în finală. Dintre 
rei c’asați mai jos ci* im pe Holmov, 
Itivi’ki, Tarrsov de tnăi muîte ori fi-Itivi’ki, Tarrsov de măi multe ori 
naliști în campionatul țârii.

Și astfel se cunosc de acum 
par'iripanți ia marea întrecere. 
IS-lea este de drept campionul țării 
Mihail Tal. Ultimii doi. pieri la com
pletarea numărului de 20. vor fi invita
ți ai Secției Unionale. In orice 
caz se dă ca precisă știrea neparticipă- 
rii hu Smislov și Botvisisk ocupați cu 
pregătirea mochilm revanșă pentru 
campionatul lumii. Este deci probabil 
să intre în finală Keres și Bronstein. 
Jn orice caz competiția care se va 
deschide la începutul anului viitor se 
anunță palpitanta.

17 
Al

urmă au rămas Taimanov și 
Pe locurile 5—7 cu II */2 
clasat Krogius, Suetin și 
Dreptul de a juca în finală 
venit însă numai primilor doi 
axait nn punctaj al cceficiențelor su
perior lui Antoșin. iubitorii de șah 
din țara noastră își amintesc firește 
de maestrul Krogius. participant la 
turneul internațional de la Plocști. Jo
cul său de atunci nrevestea acest mare 
succes care, de altfel, nici nu s-a 
lăsat prea mult așteptat.

Toți cei patru mari maeștri pârtiei- 
panți Ia semifinala de la Kiev s-au ca
lificat in finală. A învins Petrosian 
cu I2'/j p, urmat de Gheller — 12, 
Foleslavski, Bannik și Furman 11 */2, 
Kotov li p. Printre necalificați întîi-

T. Petrosian — oiftigătorul semifi
nalei de la Kiev.

Trei interesante meciuri încheie sezonul 
fotbalistic internațional al anului 1957

------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
• R.F. Germană — Ungaria • Italia — Portstg-aHa • Franța — Bulgaria

Bogata activitate internațională fot
balistică a anului 1957 se va încheia în 
aceste zile prin partide deosebit de 
interesante. Mîine Ia Hanovra R. F. 
Germană întîlnește în meci amical 
R. P. Ungară, iar la Milano în preli
minariile campionatului mondial re
prezentativa Italiei înfruntă selecțio
nata Portugaliei. In sfîrșit, miercuri 
la Paris — tot în meci amical — 
Franța întîlnește R. P. Bulgaria.

Firește, în centrul atenției generale 
se situează partida de la Hanovra, 
care va opune finalistele ultimei e- 
diții a campionatului mondial. După 
trei ani. Federația de fotbal a R. F. 
Germane a acceptat, în sfîrșit, la 
propunerea repetată a forurilor de 
specialitate din Ungaria, perfectarea 
acestui meci. Antrenorul vest german 
HERBERGER își pregătește de pe a- 
cum formația pentru marea confrun
tare a celor mai bune echipe de pe 
glob care-și vor disputa în Suedia 
întîictatca.

El a declarat câ meciul cu Ungaria 
îi va da pritețul să constate, cu șase 
luni înainte de turneul final, stadiul 
de pregătire al echipei, avînd apoi încă 
timp — dacă e cazul — să facă unele 
„retușări".* In linii mari, echipa R.F.

Germane va fi aceeași care a învins 
Suedia cu 1—0: Herkenrath — Er- 
hardt, Juskowiak — Eckel, Wewers, 
Szimanyak — Cieslarczik, Schmidt, 
Kelbassa, Schroder, Schaffer (Rezer
ve: Kwiatkowki, .Mai, Soya, Klodt).

LAJOS BAROT1 — selecționerul u- 
nic al reprezentativei maghiare a de
clarat că are încredere în „băieții 
săi" care vor căuta să se revanșeze 
pentru înfrîngerea de acum 3 ani... De 
miercuri echipa maghiară se află la 
Hanovra. In formație va fi introdus 
Hidegkuti (interstingă) înlocui luiCii- 
licz. In afară de această partidă fot
baliștii magtriari și cei vest germani 
se mai întîlnesc pe două fronturi: azi 
la Budapesta echipele B, iar mîine la 
Braunschweig, echipele de tineret.

★

jocul Italia — Portu- 
lipsit <te interes, cu a-

La Milano, 
galia nu este lipsit 
tît mai mult cu cît, la Lisabona, gaz-

dele au învins cu 3—0. Pe de altă 
parte situația complicată din aceasta 
grupă justifică importanța acestui 
meci. Pentru a se califica, italienii au 
nevoie de victorie, în acest caz ajun- 
gîndu-le un . meci nul la “ 
partida de la 15 ianuarie 
de nord.
1. Irlanda de nord
2. Portugalia
3. Italia

In sfîrșit miercuri 
întîlnește Bulgaria, 
chii ' o ’ .
reabilitare după numeroasele eșecuri 
din ultima vreme, în timp ce bulgarii 
s-au pregătit cu deosebită atenție. For
mația bulgarilor nu ne este cunoscută, 
dar după toate probabilitățile ea 
va fi cea obișnuită. Francezii au a- 
nunțat formația probabilă în care rein
tră Colonna, Jonquet, Penverne. Le- 
rond și Cahuzak.

Belfast în 
cu Irlanda

1 1
1 1
0 1

4—2 3
4—4 3
1—3 2
Franța

3 1
3 1
2 1

la Paris,
_ Selecționerul e- 

ipei gazde. Paul Nicolas, dorește o 
ibilitare după numeroasele eșecuri

VARIETĂȚI
LA 13 ANI. CEA

SPORTIVA A
*?Al BUNA 
ANULUI

Un b xer orb s-a adresat fnstitiei
„Amenințat cu orbirea"
„Drama lui Cardinale a emoționat 

pe parizieni". Sub aceste titluri ziarul 
„Corriere dello Sport“ reda pe scurt 
drama boxerului amintit, căsătorit și 
tatăl unui copil, care la vîrsta de 30 
ani ea fi nevoit să pornească pe dru
mul de calvar al atitor profesioniști 
ai pugUismului.

De fapt, drama lui Cardinale este 
drama tuturor boxerilor profesioniști, 
cărora după ce li s-a stors vlaga sau 
au devenit niște infirmi, sint aruncați 
deoparte. fără a li se asigura măcar 
un minim de existență, de către acei 
c-ire cu profitat ani de zile de pe 
urma lor. manageri, organizatori.

Dar iată în cîteva cuvinte in ce 
con 1 < r’rm'm: timp de 42 ani Cardi
nale a susținut peste o sută de intîl-

niri, Injruntind pe cei mai buni oa
meni ai categoriei ușoare din Europa 
și alte continente. Acum doi ani, după 
o asemenea intilnire, și-a dat seama 
că este pe cale să-și piardă vederea, 
Un specialist l-a văzut, i-a prescris

un tratament și apoi i.a făcut o ope
rație, reușind să-i salveze un ochi. 
Inapt pentru box. dar trebuind să-si 
cîștige plinea, Card'nale a găsit un 
post ia o soc!etate de tele1- ane cu 
un salariu modest. Dar acum este

pus în imposibilitate de a-și menține 
slujba deoarece nu mai vede aproape 
deloc.

Această dramă ar fi trecut poate 
neobservată, înregistrată ca un fapt 
divers, dacă nu s-ar fi întîmplat ceva 
fără precedent, așa cum subliniază 
„Corriere dello Spot" : „victima boxu
lui s-a adresat direct Justiției", pen
tru a i se face dreptate și a primi 
cuvenitele despăgubiri, (oare cit de 
mari vor putea fi acestea ca să com
penseze pierderea vederii ?). „De

cizia dată de tribunal va const tif un 
precedent de o importanță deosebită", 
conchide ziarul italian

Rămîne de văzut dacă justiția bur- 
gtieză — reprezentată simbolic prin- 
tr-o femeie legală 1 ochi — va reuși 

să Iacă dreptate unui... orb.

dePrintr.un referendum organizat 
ziarul londonez Daiiy Express, cunos. 
cu tul fondist Derek Ibbotson a primii 
titlul de cel mai bun sportiv englez 
al anu’ui. Ir. același timp tî.năra îno
tătoare Diana. VilidJison..Jn virstă de 
13 ani. a întrunit sufragiile pentru 
titlul de cea rjai .bună Sfortiiță a a. 
nului. Ea a doborit intr-o săptămină 
19 recorduri engleze la senioare și ju
nioare.

ordin financiar. Aceștia își văd a- 
menințate încasările la unele întreceri 

care ei le organizează, cum este 
pildă Wimbledonul

ALB_. CU CERTIFICAT

CUPA DAVIS PENTRU FEMEI?

Federația internațională de tenis a 
primit o interesantă propunere în 
sensul ca iițcepind din mul 1958 să 
se organizeze Cupa Davis și pentru 
femei, Obiecțiuni s-au ivit imediat 
si ca la mai toate sporturile, cei care 
se opun hottfni sint englezii. Obiec- 
țiunile aduse sint mai puțin de do- 

inemul tradiției șc mai de graba de

Fiindcă legile statului Louisiana 
(S.U.A.) interzic orice contact între 
albi și negri, fie el chiar pe teren 
sf.crtiv, boxerul Ralph Dumas — al 
treilea ușor din lume — a fost ne
voii să ceară tribunalului din Neta 
Orleans certificat de apartencilță la 
rasa albă... După cercetări... minuțioa^ 
se, Dumas a căpătat certificatul dorit, 
așa că va putea boxa, fără primejdia 
de a cădea sub rigorile legilor Ku 
Klux Klan-ului.



Importante hotăriri ale Conferinței 
Federațiilor Naționale de Baschet

• Noi modificări de regula ment nu vor fi admise deeft peste opt am • Viitoarele 
campionate europene : fem inin — Lodz 1958 ; mascu lin — Istanbul 1959 • In 
„Cupa Campionilor Europeni41, campioana noastră va înîlni pe campioana Gre
ciei • Balcaniada din 1958 la Sofia • Numai 16 echi pe în turneul olimpic
Recent s-a Inters de la Gauting (R. F. Germană), Octav Dimitriu — 

antrenorul de stat pentru baschet — care a participat între 12—14 de
cembrie la lucrările conferinței Federațiilor Naționale de Baschet din 
Europa și bazinul Mediteranei, conferință desfășurată în organizarea 
Federației Internaționale de Baschet Amator (F.I.B.A.). La conferință 
au participat reprezentanți a 22 de țări și anume : Austria, R. F. Ger
mană, R. D. Germană, Belgia, Buig aria. Spania, Franța, Grecia, Unga
rie, Israel, Italia, ‘Jban, Luxemburg, Olanda, Suedia, Elveția, Rom’nia, 
Siria, U.R.S.S, Cehoslovacia, Turcia,

Cu acest prilej au fost discutate 
c s- rie de interesante probleme. Vi le 
înfățișăm pe cele mai importante, 

o De o atenție specială s-au bucu
rat chestiunile legate de modificările 
regulamentului de joc (Ia conferință 
au fost de față și o serie dintre cei 
mai buni arbitri europeni). In principiu 
s-a stabilit ca TOATE MODIFICĂRI
LE COMUNICATE FEDERAȚIILOR 
NAȚIONALB SA' FIE ADOPTATE IN 

f MOD DEFINITIV. Cu acest prilej s a
hotărît ca de acum înainte nici o mo
dificare de regulament să NU FIE 
ADMISA DECIT DIN OPT IN OPT 
ANI- Aceasta spre a se asigura o sta
bilitate a regulilor jocului și o nor
mală evoluție a tacticei baschetului 
Pentru ca o modificare să fie admisă 
este necesară propunerea ei cu doi ani 
înaintea sesiunii Congresului Fede
rației Intei naționale.

• Organizarea viitoarelor campio
nate europene a fost de asemenea dis
cutată cu atenție. S-a hotărît ca pro
xima ediție a CAMPIONATELOR 
EUROPENE FEMININE SA AIBA 
LOC INTRE 8—18 MAI 1958 LA 
LODZ (PoloniațL Confirmarea-parti
cipării pînă la 15 aprilie 1958. For
mula de disputare ? Aceeași ca la cam
pionatul de la Praga (1956). Pentru 
ediția 1960 s-a înregistrat cererea de 
organizare depusă de federația Liba
nului. Cît privește campionatul mascu
lin, a fost acceptată cererea federa
ției turce asa că în MAI 1959 ISTAN- 
BULUL VA GĂZDUI CAMPIONA
TUL MASCULIN AL EUROPEI. De- 
leg:tul federației turce a comunicat 
că jocurile vor avea loc pe stadionul 
Dolma Bace (30.000 de locuri) în a- 
propierea căruia se amenajează un ho
tel cu 300 locuri pentru găzduirea 
participanților. Pentru campionatul 
1962 s-a înregistrat cererea federației 
spaniole care dorește să organizeze 
campionatul la Barcelona.

• Tot la Gauting s-au programat 
și primele meciuri din marea compe
tiție a continentului nostru „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI". După 
cusn am anunțat din seria campioanei 
țări noastre (seria C) fac parte: 
Siria. Liban, Bulgaria, Grecia. Turcia, 
Iugoslavia, Israel, ROMÎNIA. S-a sta. 
birt că în primul tur vor avea loc 
meciurile: Siria—Liban ; ROMÎNIA — 
GRECIA; Turcia—Iugoslavia. Inviți, 
g ioarea dintre Siria—Liban înfilnește 
Bulgaria, tot în cadrul primului tur. 
Apoi cele trei echipe calificate din 
acest tur plus Israelul, care se califi
că direct, vor juca în turul doi — 
prin tragere la sorți — spre a desem
na cele două echipe ale seriei care 
intră în sferturile de iinală ale Cupei 
(după cum se știe din fiecare serie 
se califică două). Sferturile de finală 
vor fi trase de asemenea la sorți, apoi 
mai departe semifinalele și finala.

. Reamintim că meciurile se dispută 
exrct ca în competiția de fotbal (tur- 
retur, prin adițiune de puncte). Co

Suedia, Elveția, România, 
Iugoslavia
misia Cupei Campionilor Europeni a 
fost alcătuită astfel: Semașco
(U.R.S.S.), Kriz (Cehoslovacia). Stan, 
kooici (Jugoslavia), Sapporta (Spania.) 
și Busnel (Franța).

• Reprezentanții federațiilor națio
nale prezente au discutat direct sau 
Th cadrul conferinței întîlnirile inter
naționale pentru 1958. Ca proiect, ur- 
mînd să se continue ulterior tratati
vele, echipele țărilor noastre au in 
perspectivă următoarele partide :

ECHIPA MASCULINA
mai : Turcia—Romînia la Ankara 
iunie: Romînia—Grecia la București 
septembrie: U.R.S.S.—Romînia la 

Moscova.
In plus echipa noastră participă la 

tradiționalul turneu dotat cu „Cupa 
Mairano" care va avea loc în septem
brie 1958 la Roma sau Bologna cu 
participarea primelor cinci clasate la 
campionatele europene: U.R.S.S., Bul
garia, Cehoslovacia, Ungaria, ROMI- 
NIA și echipa țării-gazde, Italia. In- 
vingătoarea turneului va juca o par
tidă cu reprezentativa Spaniei, in ca
drul viitoarei conferințe a federațiilor 
naționale care are loc între 18—21 
septembrie 1958 la Madrid.

— In cadrul discuțiilor duse de re
prezentantul țării noastre s-a stabilit 
în principiu ca în ianuarie 1959 să 
aibă loc la Paris meciul masculin 
Franța—Romînia. înainte de aceasta 
se va disputa — probabil -— partida 
Belgia — Romînia la Bruxelles.

ECHIPA FEMININA are în progra. 
mul ei proiect partida revanșă cu I- 
talia (aprilie 1958 la București) și 
participarea la campionatele europene. 
Echipa masculină de tineret va primi,

___  • Cunoscutul atret ce- 
ATI CTKM hoslovac StanislawnILL Huni Jungwirth, care se află

tn vizită In Australia, 
a evoluat .a 1» decembrie la Me’Jjoume

Intr-o cursă pe distanța de 1.500 m. 
Victoria a revenit australianului Lin
coln, urmat de Jungwirth cu timpul de 
3’4*"l/l. Jl*<wirth nu a putut concura 
la valoarea sa normală nefiind încă 
complet restabilit după gnpa care l-a 
reținut M pat “

DIC/'LirT ^eul în V.R.S.S., 
DrtOVnD 1 pa feminină de

k __________

.ntrebarea nr.
(5 puncte}

/

La Melbourne’ Leon 
•’u~erit două titluri la 
nrobele de canoe.

Rotman a 
canotaj. în 

Dar, poate că 
' 3'in fi văzut campion olimpic la 
i't sport, dacă s-ar fi dedicat dis- 

a prac- 
este

■•'-linei sportive pe care 
ficat-o la început. Care 
ceasta , disciplină ?

3-

întrebarea Nr. 2 
(10 puncte}

I in
scris
mele
pionilor olimpici Ji stiti

singur pentat’.onist 
pînă acum de două 
ce t a bal a de onoare

întrebarea Nr. 3 
(15 puncte)

Cunoscuții arbitri de

probabil, vizita echipei de tineret a | 
Italiei (iunie 1958 la Timișoara) iar | 
tinerele baschetbaliste vor întîlni pe 
jucătoarele poloneze (septembrie 1958, i 
București).

• De o mare importanță este fap
tul că la Gauting s-a stabilit RELUA
REA JOCURILOR BALCANICE DE 
BASCHET. Programul Balcaniadelor 

este următorul •- '
11—13 octombrie 1958: SOFIA
1959: BUCUREȘTI 
1960: BELGRAD 
1961: ISTANBUL 
1962: ATENA
Este probabil ca in afară de echi

pele Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, 
Turciei și Rominiei să participe la 
Balcaniade și echipa Albarvei.

• Federația Internațională de Bas
chet a comunicat că. Comitetul Olim
pic Internațional a stabilit ca la O- 
limpiada din 1960 să participe numai 
16 echipe. In consecință este necesară 
organizarea unor calificări pentru tur
neul olimpic. A fost expus următorul 
proiect: 1. Se califică de drept prime-, 
le opt clasate la Melbourne: S.U.A., 
U.R.S.S.. Uruguay, Franța. Bulgaria, 
Chile, Brazilia, Filipine, plus echipa 
țării organizatoare — Italia. Deci nouă 
echipe. Pentru celelalte 7 locuri: o 
reprezentantă a Asiei (desemnata la 
campionatele Panasiatice. Tokio 
1958), o reprezentantă a Americii de 
Sud (desemnată de Jocurile Sud-Ame- 
ricii, 1958». o reprezentantă a Ame
ricii Centrale. In total trei locuri. 
Pentru cele patru locuri care rămîn 
va avea loc la Bologna în 1960 (anul 
olimpic) un turneu rezervat echipelor 
europene și — eventual — echipelor 
din celelalte continente care dofesc să 
se înscrie.

După cum se vede activitatea con
ferinței de la Gauting a fost de-a 
dreptul prodigioasă. Și se poate afir-' 
ma că perspectivele baschetului euro
pean sînt deosebit de promițătoare.

După o zi de odihnă, runda a XH-a 
i-a adus din nou în fața tablelor de 
șali pe participanții la finala campio
natului R.P.R'. O partidă foarte inte
resantă au jucat Bălanei și Ciocîitea. 
Respingînd cu multă iscusință un pu
ternic atac al lui Bălănel, Ciocîitea a 
preluat inițiativa și „a încolțit" dama 
aibă în așa fel îneît ea nu trai avea 
nici lin cîmp de retragere. Evident că 
Bălanei a cedat. „După o partidă bună 
una, slabă", pare să fie..", regulă în ul
timele runde în jocul lui Bozdoghină. 
El a pierdut ieri la Drimer, după ce 
încă din deschidere obținuse o inferi
oritate, pozițională evidentă. Prin atac 
direct. Stanciu I-a întrecut pe Negrea, 
în timp ce Seimeanu a cîștiga* la 
Urseanu, jucînd mai bine în final. 
Partidele Gunsberger-Pavlov, Radovici- 
Mititelu și Soos-Râdulescu au fost re
mize. Celelalte s-au întrerupt.

După 12 runde partea superioară 
a clasamentului se prezintă astfel : 
1-2. Ciocîitea, Gunsberger 8 p., 3. A- 
lexandrescu 7‘/2, 4-6. Pușcașu (1),
Drimer, Pavlov 7 p„ 7-8. Radulescu, 
Soos 6'/2 p., 9-10. Bozdoghină, Stan- 
ciu 6 p.

Astăzi, turneul continuă cu desfă
șurarea partidelor întrerupte. Mîine 
runda a XIII-a, luni runda a

UN ATAC IN STILUL LUI 
HIN (!) SI O REMIZA DE 

LUPTA
APARAREA NIMZOVIC1: 

ghină—Szabo 1. d4 Cf6, 2. c4 e6, 3. 
Cc3 Nb4, 4. e3 c5; 5. Cf3 0-0, 6. 
Nd3 do, 7. 0-0 Cc6, 8.a3 N:c3, 9. 
bc, dc, 10. N:c4 Dc7, II. Nb2 e5, 12. 
Ne2 (O mutare foarte bună care pre- 
găteșe împingerea d4— dă și c3—c4) 
12...Ng4 (Prompt) 13. d5! (Totuși)

ne- 
își 
în

XlV-a.
ALE- 
MARE

Bozdo-

13... Tad8, 14. c4 N:f3, (Negrul 
silit să renunțe la perechea de 
buni), 15. gf ! (consecvent, albul 
menține superioritatea de pioni 
centru si in același timp deschide co
loana ;,g“) l5...Cb8. 16. Dc2 Cbd7,
17. Rhl (Pregătește atacul) 17... CeS
18. Tgl Dd6, 19. Nd3 (O nouă piesă 
albă trece la atac și forțează slăbi
rea poziției negrului) 
16, 21. Tg3 Tf7, 22. 
rare disperată!) 23.
mutare de așteptare) 24. Th3 f5, 25.

19,..g6, 20. Tg5 
Dd2 Cg7 (Apă- 
Tagt b6, (O

normală
7 zfle
• Conttnuîndu-șl tur-

- --------------echi-
bas

chet Slovan Praga Or
ia decembrie^ la Riga cu

au repurtat victoria
bis a jucat la —------------ — _formația locală Daugava. Baschetbalis
tele cehoslovace 
cu scorul de 5S—55.

• Terry Spinks, boxerul 
britanic care în 1956 a 

devenit la Melbourne 
campion olimpic la ca

tegoria x.iUoCâ, a obținut a zecea victorie 
consecutivă (din zece meciuri disputate) 
din cariera sa de profesionist. Recent, el 
l-a întrecut pe francezul Sobolak.
• Boxerul profesionist american Joe 

Brown, campion mondial al categoriei 
ușoară și-a păstrat titlul, învingînd prin

BOX

Picky Kroner și Mihai Popa, tre- 
cînd în revistă meciurile pe 
ie-au arbitrat, și-au amintit 
fază, să rewnoaștem, cu 
neobișnuită:

Se execută un 11 metri și,
înțeles, cu excepția portarului și 
a celui cane urma să execute 
penalti-ul, nimeni nu se mai afla

care 
de o 
totul

bine-

f4 e4 (Deschiderea diagonalei al-l 
dă albului avantaj decisiv) 26. 1 
(Poziția pasivă a nebunului alb el 
mai aparentă) 26...Cf6, 27. a4 q 
28. Dc2 Cfe8, 29. Ndl! Cd6, 30.1 
a6, 31. Th6 Tc8, 32. Tg3 Cde8 ( 
Iul negru nu știe... ce vrea 1) 
Db3 b5, 34. ab ab 35. Tgh3 (P<m| 

regelui negru
35... Cf6, 36. 
făcut datoria) 
38. Db2 (cu 
T3h6 Da7, 40.
cin care
Tg8 (O 
gare“ a 
splendid 
cheie în 
ziția finală e demnă de 
Negrul cedează.

se destramă rad 
N:f6 („Maurul" 
36... T:f6 37. T:h7 
tempo) 38... Rf7,

Nh5 1! (Un saci 
nu poate fi acceptat) | 

ultimă încercare de „de 
negrului) 41. D:f6+ 1 I ( 
sacrificiu de damă care 
mod strălucit partida.

rețini

SZABO

(La 41... R:f6 urinează 42. T:gi
Re7 43. T:g7+ T:g7 44 T:g7+) 

(Comentarii de D. Munteanu

APARAREA SICILIANA: Cost 
Soos 1. e4 c5, 2. Cf3 e6, 3. d4 cd 
C:d4 a6, 5. c4 Cf6, 6. Cc3 Nb4, 
Nd2 0-0, 8. Nd3 Cc6, 9. Cc2 Ne7 
0-0 b6, 11.' f4 d6, 12. Df3 Nb7, 
Dh3 g6, 14. Tadl b5, 15. cb ab, 
C:b5, T:a2, 17. Nc3 d5, 18.Rhl D 
19.ed C:d5, 20. N:g6 fg, 21. D:efl 
Tf7, 22. T:d5 Ta8, 23. Ccd4 Da6, I 

C<
R 
pi

tehnic. In reiwiza a 11-a, pe cha- 
langerul său Joe Lope.

• După cum a- 
FATRAI nuntă postul âe radio IVIDriu Budapesta, echipa ma

ghiară Vasas din Buda
pesta a propus lormațiet olandeze Ajax 
din Amsterdam, următoarele date pentru 
părticele din cadrul sferturilor de finală 
ale Cupei campionilor europeni: 16 și 23 
februarie.• In .emationalul brazilian Agostinho 
Zeola, care joacă extrem dreapta, a so
sit în Italia fiind cumpărat de clubul 
F. C. Napoli.
• Cîteva echipe italiene de fotbal au 

jucat recent în Marea Britanie. Astfel, 
Juventus din Torino, jucînd la Sunder
land a întrecut echipa locală cu 2—3. 
La Birmingham, Sampdoria din Genova, 
a învins pe Birmingham cu 4—2.
• Centrul înaintaș al echipei Braziliei 

Dino Da Costa a fost naturalizat italian, 
astfel că „Squadra Azzura" îi va putea 
folosi în viitoarele partide internaționale.

$ Federația franceză de fotbal a scris 
mai multor federații din Eurcpa, so- 
llcitîndu-le întilniri oficiale cu echipa 
Franței la 10 sau 17 aprilie; Intre fe
derațiile solicitate se află cele din: Ceboslovacja, Iugoslavia. Olanda, Irlan
da de Nord, Eire și Tara Galilor.

dorește ’ în acest fel 
pregătirile în vederea 
mondiale din Suedia

Tel Cb4, 25. D:a6 T:a6, 26. Td7 
27. Tfl T:f4, 28. Cf3 Cf2 + , 29. 
Nc5, 30. T;b7 Ch3-f- + remiză 
șah etern.

Echipa Franței 
sâ-^i completeze 
campionatelor - ------- ---
(știut fiind că anul viitor francezii ilu 
vor mai întîlni înaintea competiției -din 
Suedia decît Spania la 13 martie.
• Echipele Manchester United și 

Steaua Roșie din Belgrad au căzut de 
acord asupra datelor privind întîlnirile 
din cadrul sferturilor de finală ale Cu
pei Campionilor Europeni. Primul joc 
va avea loc în nocturnă la 15 ianuarie 
la Manchester, iar revanșa la 5 februa
rie la Belgrad.
• in prezent, formația iugoslavă 

Steaua Roșie se află în turneu în Bel
gia. Joi, fotbaliștii belgrădeni au între
cut în nocturnă la Charleroi formația 
Olympia ue cu 4—3 (1—0).

w • Miranda Cicognanâ. 
riMNAQTVÂ cunoscută și publicului UlIunAjl IVH romanesc, a cîștigat 

pentru a doua oară 
consecutiv titlul de campioană absoluta 
a Italiei, cu un net avantaj asupra celei 

a doua clasate, Wilma Lagcrara.
• Echipa engleză de 
hochei
Harringay 
continuat

Cehoslovacă jucînd la 
prezentativa de juniori ----  _
Hocheiștii oaspeți au terminat învin
gători cu scorul de 4—3. ;
• La Praga s-a disputat la 19 decem

brie întîlnirea internațională de hochei 
pe gheață dintre echipele Spartak Pra
ga Sokolovo și Hammarby Stockholm. 
Echipa cehoslovacă a repurtat victoria 
cu scorul de 5—4• Miercuri seara a în- 

D A TUI AI ceput la Budapesta în- rAllIlAJ tîlnirea internațională
de patinaj viteză din

tre echipele selecționate ale R. P. Un
gare și Austriei. După prima zi in 
fruntea clasamentului se află doi mem
bri ai echipei maghiare: Mereny și 
Ivankay.In proba de 5£O m victoria a revenit 
patinatorului maghiar Kovacs care a 
realizat timpul de 45”9/10. Cursa de 
3000 m a fost cîștigată de Ivankay 
(R.P. Ungară) cu 5’06**5/lO.

0 în prezent se află 
în turneu în Franța 
echipa iugoslavă de 
polo pe apă „Jadran“. 

primul joc, susținut la Tourcoing, 
formația ,.Nepțun*‘, poloistii iuge-

de

R.

HOCHEI pe gheață 
Racers și-a 
turneul în 

Kolin cu re- 
cehoslovacă.

întrtairea Irlanda de Nord -Italia 
în discuția parlamentului

Singura grupă din preliminări 
campionatului mondial de fotbal 
care mai sînt de disputat jocuri, e 
grupa VHl-a. In afara meciului 
care.l va susține duminică în comf 
nia reprezentativei Portugaliei, fom 
fia Italiei urmează să mai susțină 
joc cu Irlanda de Nord, la Belta 
Firește, ambele întilniri dau desb 
emoții italienilor. Aceasta nu nun 
datorită situației precare în clasame 
ci și incidente'or întâmplate în mec 
(neoficial) de la Belfast desfășus 
la 4 decembrie, care au avut ca urrt 
re accidentarea fundașului Ferranio 
a înaintașului Bean, înlocuit acum. 
Pivatelli. Iată de ce partida de la 
ianuarie, care se va disputa tot 
Belfast, creează de pe acum discu

Incidentele de la 4 decembrie 
depășit chiar granița sportului, fii 
discutate si de la tribuna parlament 
lui. Atît în Italia, cit și în Ir,lan 
de Nord, unii parlamentari au int 
pe'at guvernele respective asupra j 
cidentelor și măsurilor care urmea 
să fie luate. Cum la Belfast, în zj 
meciului, o parte din public a huîd. 
în timp ce se intona imnul italii 
în parlamentul Italiei s-a propus ca 
“* -----*- ----------i—î jriatul

foarte i

Iîn suprafața de pedeapsă. Picky 
Kroner, care era arbitru de centru, 
a fluierat, dar jucătorul care fusese 
desemnat să execute lovitura, în 
loc să șuteze pntertii; la poartă, 
a tras încet. Mingea a parcurs 
1—2 metri înainte și. deodată, un 
coechipier venit în viteză a lovit 
din nau balonul, care de data a- 
ceasta s-a dus în plasă, fără ca 
portarul advers s-o atingă.

Ge decizie a dat Picky Kroner? 
Fie că socotiți că n-a fost sol 
valabil, fie că socotiți că punctul 
a fost regulamentar, ne veți răs
punde de ce?

Iun

I

tn- 
nu-

și-a 
ori 
a cam- 
rrumele?

fotbal .
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Reamintim 
primesc toate 
între 14—24 ianuarie. 
rea primei etape. 
răspunsuri separate! 
luate în considerație!

★
că răspunsurile se 
deodată — numai 

la încheie- 
Ma trim:tsți 

Nu vor ti

POLO
rn
cu . ...slavi au repurtat victoria cu 4—3

j-acind pe stadlonil 
Dlimi Arms Park din Cardiff,I\UUÎ>1 în compania formației

locale, Cardiff Rugby 
Football Club, In fața a 40.000 de spec
tatori, selecționata de rugbi a Austra
liei a fost întrecută de clubul galez cu 
14—11 1
• Cel de al 67-lea meci cate a opus 

echipele universităților din Oxford și 
Cambridge, a fost cîștigat de echipa 
din Oxford cu 3—0. Au asistat peste 
60.000 spectatori.

fie cerute guvernului local 
reparații morale. Pe un ton 
hement, deoutații irlandezi 
Nixon și Frank Henna au 
mul ni ministru al Irlandei 
lordul Brookeborouch, să se 
îmnotriva vinovațitor cu 
mult cu cît majoritatea presei oc 
dentale a înfierat în termeni vel 
menii „adevărata crimă" — cum i 
lifică France Foofhafl ceea ce s-a 
tîmnlat 'a Belfast.

Cît privește pe fotbaliștii italie 
cei care au avut de suportat asal 
(la pronriu) colegilor lor irlandezi 
al publicului, ei așteaptă cu înfrigtf 
re si strîngere de inimă meciul de 
Relfast și speră ca la sfîrșitul ce 
90 de minute de joc (indiferent 
rezultat) să se poată întoarce la 
bine fără ajutorul poliției... (i.ș,).

cerut 
de t 
ia m. 
a tît

Redacția șj administrația: București, str. Vasile Conta nr. Î6. telefon 2.76.30. Nr t—2 STAS 3452 Intrep rinderea poligrafică Nr. 2. Str. Bre zoianu Nr. 23—25 
I 1 A A A Abonamentele te fac la oficiile poștale prin factorii poștali șl difu zori) voluntari din întreprinderi.


