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MPET1ȚIA ȘCOLARA DE BASCHET
UPA 30 DECEMBRIE" SE APROPIE 

DE SFIRȘIT

lehimb de ștafetă. Emil Voicu (Progresul) se pre
gătește să ia startul (Foto I. Mihăică)
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Dîn cauza fîmpwluî nefavorabilECHIPA DE FOTBAL A C.C.A.-ULUI
IN DRUM SPRE B0L06NA PE RUTA... OCOLITĂ

petiția școlară de baschet, 
Uipa 30 Decembrie" organizată de 
C.F.S. prin comisia de specialitate 
cu sprijinul direct al Ministerului 
'ățămintului și Culturii se apropie 
iaza ei finală. După relatările co- 

pondenților noștri acest concurs 
lăresc a suscitat un mare interes 
numeroase centre din țară unde se 
o luptă „serioasă" între școlile lo. 

le pentru desemnarea campioanei 
oraș și deci a finalistei. De altfel, 
lingă satisfacția victoriei, nume- 

premii puse în Joc printre care 
două cupe oferite de redacția 

arului „Sportul popular", fac ca ti
ni baschetbaliști să-și dispute cu 

>are întîietatea.

Orașul Stalin a fost primul care 
și-a desemnat campionii și anume: 
școala nr. 5 la fete și nr. 1 la băieți. 
Dar iată că imediat după această pri
mă veste ne-au sosit altele care in
dicau pe noii finaiițti: la Gheorghieni 
școala medie (fete), la Focșani, școa. 
la medie nr. 2 (fete) iar la Tg. Mu
reș, liceul Bolyayi (băieți). In afară 
de aceste reprezentative se vor mai 
califica în finală campioanele școlare 
ale orașelor Cluj, Oradea, Timișoara, 
Rm. Vîlcea, Iași, București la băieți 
și Oradea, Cluj, București la fete. 
Finalele vor avea loc în zilele de 27, 
28 și 29 decembrie a.c., în sala Flo- 
reasca, începînd de la orele 8 și 16. 
Partidele vor fi programate împreună 
cu cîteva meciuri din campionatele 
primei categorii. Intrarea spectatorilor 
elevi în sală va fi gratuită.

NOI CONCURSURI IN CINSTEA 
CELEI DE A X-a ANIVERSARI

La sfîrșitul acestei săptătrîni, la 
București și Reșița se desfășoară con
cursuri de natație în cinstea zilei de 
30 Decembrie. In Capitală. întrecerile 
se dispută vineri, sîmbâtă și duminică 
la bazinul Floreasca, în organizarea 
secției Sport C.C.S. Concursul este 
rezervat copiilor și juniorilor de ca
tegoria a Il-a. l.a Reșița se inaugu
rează bazinul acoperit din localitate. 
Concursul se desfășoară sîmbătă și du
minică. Participă înotători fruntași 
din București și Timișoara.

UN NOU PATINOAR

Fotbaliștii Casei Centrale a Arma
tei au părăsit țara duminică dimineața 
cu destinația Bologna, teatrul celui 
de al treilea meci cu Borussia’ Dort
mund din cadrul optimilor de finală 
ale Cupei Campionilor Europeni. Lo
tul sportivilor militari, condus de 
tov. lt. col. Ion Aurel, și anume : 
Voinescu și Toma (portari), Zavoda 
II. Apolzan. Dragomirescu și Ivă- 
nescu (fundași), Onisie, Bone și 
Jenei (mijlocași), Cacoveanu, Con
stantin. Alexandrescu, Zavoda I, ‘Tă
tarii și V. Moldovan (înaintași) a 
părăsit Capitala (pe calea aerului), 
încrezători în forțele lor și deciși să 
obțină calificarea pentru sferturile de 
finală care urmează să Ie opună pe 
renumitul club italian F. C. Milan. 
,.F. greu meciul — spune antrenorul 
Ilie Savu — dar cred că de data 
aceasta vom reuși să ne calificăm".

Intr-a<levăr. jocul cu Borussia se 
anunță foarte dificil. Clubul vestger- 
man »■ * ■ — ' ...............
ca și 
gătiți 
aceea 
plecat 
tru a 
mente

Dar, starea timpului a zădărnicit 
intr-un fel aceasta măsură utilă. Ple
cați duminică dimineață, jucătorii 
militari au fost nevoiți să facă o 
escală mai lungă — pînă luni — 
la Belgrad; fiind ceață, aeroportul 
de la Milano a fost închis duminică. 
Aseară am avut o convorbire tele
fonica cu Bologna de unde ni s-a 
spus că echipa n-a ajuns încă. Din 
Belgrad se comunicase că avionul va

pleca luni spre Milano, dar — cum 
alte informații care să confirme nu 
s-au mai primit după aceea—se pare 
că din cauza timpului a fost nece
sară o schimbare de rută: avionul 
a plecat de la Belgrad la Viena și 
de aici la Roma, (unde era așteptat 
aseară), urmînd că 
ului să-și continue 
cu autobusul — Ia 
închiderea ediției nu 
ținem alte noutăți 
că la Bologna
ceață (dar nu-i zăpadă deloc) și că 
sportivii bolognezi manifestă mult 
interes pentru Intîlnirea C.C.A.-r* 
Borussia. ;

jucătorii C.C.A.- 
azî drumul — 

Bologna. Pînă la 
am reușit să cb- 
decît amănuntele 

este foarte frig și

CONCURS DE NATAȚIE 
LA CLU7

Colectivul sportiv 
comotiva I.C.C.F, a 
ganizat duminică la Cluj 
un concurs de casă dotat 
cu „Cupa 30 Decembrie". 
S-au înregistrat urmă
toarele rezultate tehnice: 
100 m. spate junioare: 
Bva Banfi 1:19.3, Ildiko 
Ciordaș 1:22.6; 100 m. 
spate juniori: Ladislau 

Daroczi 1:10.9!!! 100 m. 
liber junioare: Ibolya 
Balogh 

liber 
36,9, 
38,5: 
Imre

Lo- 
or-

1’38.4; 50 m.
copii: Andrei Toth 

Barabas Csaba 
50 m. spate copii: 
Imrey 41,2.

începînd de azi, iubitorii sportului 
cu patine vor avea la dispoziție un 
frumos patinoar amenajat de colecti
vul Energia l.S.P. Pentru început va 
fi pus la dispoziția patinatorilor un 
teren obișnuit, după care urmează a- 
menajarea pistei de 400 m. care va 
permite organizarea curselor de vi
teză pe toate distanțele. Aici 
avea loc intrecerr 
chiadei de iarnă și, 
gramate competiții 
natelor orășenești, 
vul organizator a 
dispoziția tuturor amatorilor. Condu
cerea colectivului ne-a asigurat că vi
zitatorii vor avea Ia îndeirînă cele 
mai bune condiții de practicare a spor
tului lor preferat.

Această acțiune, la care conduce
rea Institutului de Studii și Proiectări 
și-a dat din plin sprijinul, esîe în
chinată de colectivul Energia l.S.P. 
celei de a X-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Romîne.

Adresa noului patinoar este: șos. 
Olteniței 13 (tramvaiele 12, 20, 21).

vor 
în cadrul Sparta- 
în plus, sînt pro- 
în cadrul campio- 
De altfel, colecti- 
pus patinoarul la

/. Tiberiu 
corespondent

V. Hossu 
corespondent

(Continuare in pag 3)

Sportul sătesc în
Peste cîteva zile, pe răbojul isto. 

riei se vor înscrie primii 10 ani de 
xistență ai Republicii Populare Ro
mine. Este un eveniment deosebit, 
pe care oamenii muncii din țara 
noastră se pregătesc să-l întîmpine cu 
bucurie și entuziasm. In fiecare zi 
uarcle și radio-ul vestesc lumii în
tregi semnificativele succese prin 
rare muncitorii, țăranii muncitori, teh
nicienii și intelectualii cinstesc ani
versarea patriei lor dragi.

Din acest bilanț al unei perioade 
de timp, este drept scurtă, dar plină 
de minunate roade, nu lipsește spor- 
fui, nu lipsesc sportivii. Răsunătoa
rele victorii obținute pe terenul de 
jjaort de reprezentanții țării noastre, 
yriașa creștere a bazei materiale a 
^mișcării sportive, răspîndirea diferi
telor discip’ine sportive în masele 
largi de oameni ai muncii, toate 
hcestea vorbesc limpede despre dez
voltarea mișcării de cultură fizică 
și sport din patria noastră, dezvol
tare care nu ar fi fost posibilă decît 
5n regimul nostru democrat-popular

al Partidu-și cu sprijinul permanent 
lui și Guvernului.

Deosebit de semnificative 
zultatele cu care activitatea 
de la sate se mîndrește astăzi, în 
prag de sărbătoare. Poate tocmai 
datorită faptului că în trecutele re
gimuri burghezo-moșierești nici vor
bă nu putea fi ca înrobita noastră 
țărănime să facă sport 1 Dar, struc
turatele schimbări economice și cul
turale petrecute în viața satelor pa
triei noastre, după inaugurarea regi
mului democrat-popular au adus o 
transformare și în concepția privind 
sportul. Socotite altădată ca o activi
tate neserioasă, în prezent educația 
fizică și sportul sîn'i privite de ță
ranii muncitori ca minunate mijloa
ce de întărire a sănătății și de edu
cație morală. Din ce în ce mai mulți 
tineri țărani muncitori au prins a 
îndrăgi sportul și în timpul liber 
sînt nelipsiți de pe terenuri sau sta
dioane.

Astăzi există în (ara noastră 4.170 
de colective sportive sătești care au

sînt re- 
sportivă
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ține tot atît de mult la calificare 
C.C.A., iar jucătorii slnt pre- 
pentnt o dispută dîrză. De 
echipa noastră campioană s 

mai devreme la Bologna, pen- 
avea timp să facă antrena- 
de aclimatizare.

TOMA

Reportaj la școala medie nr. 22 ,,Gh. Lazăr*

in ziua alegerii noului consiliu sportiv.
Niciodată la redacția noastră n-au 

fost primite atîtea invitații I Cum e 
și firesc, acum, în plină perioadă 
de reorganizare a mișcării sportive, 
majoritatea lor au aceeași temă : ale
gerea noilor consilii sportive. Prin
tre acestea, invitația elevelor de la 
școala medie nr. 22 ,.Gh. Lazăr” ne 
atrage luarea aminte. In același timp, 
pentru a avea certitudinea prezenței 
noastre, cu cîteva ore înaintea adu
nării telefonul a zbîrnîit nervos: 
„Să nu care cumva să nu veniți 1 Vă 
asigurăm că și noi am pregătit a- 
dunarea. tot așa de ‘ “
de la Șincai !”

ve, absolvente ale școlii, care fac 
oricînd cap de afiș în disciplinate 
respective, reprezintă caa mai bună 
carte de vizită. Intr-adevăr, Liia Ma- 
noliu și Claudia Ruse în atletism, 
Natalia Todorovski și Tanța Marc« 
în velei. Lucia Rusu. Simona Poenaru 
și Mioara Luca în baschet, Magdale
na Udrea în gimnastică, sportive În
deajuns de cunoscute iubitorilor de

VINE LI A?.- DAR

Tradiția sportivă a 
scutește de a mai 
recomandări Numele

CLAUDIA?...

acestei școli ne fit 
face cuvenitele» 
câtorva sporti-#

f Continuare in pag.

ROMINIA
plină d e z v o 11 a r e! “ “E ™*™

17.953 de secții pe ramură de sport, 
unde activează 424.156 de sportivi. 
Să ne oprim o clipă asupra acestor 
cifre- Ele probează o activitate spor
tivă organizată, în care miile de ti
neri și tinere își desăvîrșesc măies
tria sportivă. Ca urmare a acestui lu
cru numeroase sînt competițiile unde 
echipele sătești se întrec alături de 
formațiile celelalte și numeroase sînt 
rezultatele de valoare cu care ele se 
mîndresc. Deosebit de grăitor ni se 
pare faptul că in diferite campionate 
regionale, raionale sau orășenești 
participă peste 3.000 de echipe for
mate din țărani muncitori, echipe în
ființate și crescute în mediul sătesc.

In diferite discipline sportive suc
cesele sportivilor de la sate depă-1 
șese cadrul raionului sau regiunii 
respective. Astfel, oină a căpătat în 
ultimul timp o largă dezvoltare prin-1 
tre tinerii țărani muncitori. Faptul 
că numărul echipelor de oină din, 
mediul sătesc a crescut așa de mult 
nu a rămas fără consecințe. Nu cu 
mult timp în urmă formația G.A.C. 
Curcani (regiunea București) a de-

VASILE GRIGORE 
membru în Biroul Comitetului 

organizare a U C.F.S.

(Continuare în pag. 3)

• Sportivi sovietici evoluează 
la Cluj sîmbătă și duminică

La sfîrșitul acestei săptămîni va sosi 
la Cluj, în vederea meciului revanșă 
cu selecționata orașului Cluj, echipa 
de gimnastică a orașului Chlșinău, ca
pitala R.S.S. Moldovenească. Printre
'gimnaștii oaspeți se află maeștrii spor-» 
)tulul N. TItov și D. Toporov din repre- 
zenltatlva U.R.S.S., precum șl maestrela 
sportului A. podgurskaia șl L. Cerni-» 
kova.

Intîlnirea este programată sîmbătă, 
ora 17, și duminică, ora W, în sala Ar-» 
matei.

~r< /'

Printre disciplinele sportive care 
sătesc se numără și șahul, lată în j 
șah in cadrul unor întreceri sportive sătești. y

I Ziarul „L’E'QUIPE” din 13 decembrie 
publică o declarație a d-lui ARM’AiV» 
MASSARD, președinte al Corni te tutui 
Olimpic francez în legătură cu viitoa- 
rea organizare a Jocurilor Mediteraneene 
și cu perspectivele acestei competiții 
Sn viitor. După ce arată că este parti
zan al participării Franței la competi
ție, dl. Massard se declară favorabil 
extinderii ei, propunere făcută de co-li- 
dianui francez „L’Equlpe”.

Conform acestei propuneri, se pare 
că vor fi trimise invitații și unor țări, 
care deși nu se învecinează ou Medite- 
rana, se află totuși în apropierea aces-, 
tei mări. Intre ele ROMANIA, Bulgaria 
și Portugalia.

Dupl cum se știe la edițiile trecute
i au participat Franța, Italia, Turcia, Spa-; 
nia, Egiptul și Grecia. Jocurile M'editera- 

1 neene programează întreceri la fotWal» 
atletism, natație) eV 

GIMNASTICĂ

Oameni ai muncii 
de la orașe și sate

• au cunoscut o largă răspîndire in mediul M fnenrîafi va în II P F R 
fotografia noastră țărani muncitori Islevi Ivțl“V<l HI U.v.l iU



Un rodnic schimb de experiență

DE VORBĂ Cil SCHIORII MNAMOVIȘTI ÎNTORS! MN U. R. S. S.
' De aurind s-au înapoiat în țară 
schiorii de la Dinamo Orașul Stalin 
care au fost invitați în Uniunea So
vietică de către asociația Dinamo 
din Moscova. Lotul dinamovist, con
dus de antrenorul Ștefan Stăicutes- 
cu a cuprins pe fondiștii Gh. Oltea- 
nu, Ion Sumedrea, Mircea Ducaru, 
Ștefania Botcariu. Juliana Simon. 

Hermina Herbert, Gh. Bădescu și 
Ion Ducaru.

întorși în țară sportivii < 
viști au început să pună în 
re cele învățate alături de 
sovietici. In 'această privință, 
norul Ștefan Stăiculescu ne-a 
tășit din rezultatele utilului 
de experiență care va ajuta 
Sama aceasta schiorii dinamovjști să 
ocupe locuri fruntașe în întrecerile 
la care vor participa.

Vorbind despre antrenamentul co
mun, Ștefan StăiouJescu ne-a de
clarat:

și dragostea de colectiv, vi-(

dinamo- 
aplica- 

schiorii 
, antre- 

împâr- 
schimb 
ea în

„A fost cei mai bun antrenament tismul . _
pe care l-am efectuat vreodată, pen- zionarea de spectacole după care m 
tru următoarele motive:

— executînd împreună 
sovietici același program 
nament ne-am putut da 
deficientele programelor 
să le lichidăm. Aceste lipsuri s-au 
făcut 6Îmțite în ce privește punc
tualitatea și corectitudinea execută
rii programului, în interesul spor

tivilor de a executa aceeași program, 
precum și în greșita orientare la exe
cutarea înviorării de dimineață.

că progra- 
absolut ne-

cu schiorii 
de antre- 

seama de 
noastre și

— ne-am dat seama 
mul de antrenament este 
cesor să fie împletit cu munca cul
tura!-educativă . în scocul 
calităților mor al-volitive, atît de
necesare în practicarea sportului de 
performanță. Acesta trebuie să fie 
cît mai variat și să cuprindă toate 
aspectele muncii educativ-cidturale ca 
de pildă, conferințe legate de patrio-

îmolinirii 
atît

fac discuții, recenzii de cărți etc.
— punctul central al antrenamen

tului nostru comun a fost desigur 
dezbaterea laturei tehnice a pregăti
rii schiorilor fondiști pe toate peri
oadele. Din discuții am constatat că 
noi am greșit în primul rînd în 
pregătirea pe uscat, peste care tre
cem cu prea multă ușurință. Pro
gramul de antrenament cuprinde în 
perioada aceasta crosuri pe teren 
variat cu perioade de intensități 
maxime, gimnastică pentru forță și 
forță in regim de rezistență, precum 

2_ ____"21 fcni-
printre care mersul pe pati-

(Urmare din pag. l.a)

sport din țara noastră, au fo< când
va eleve ale școlii. Ce păcat însă că 
nici una din de n.i fost prezentă 

la acest eveniment I... Elevele pre
zente în adunare s-ar fi bucurat mult. 
Discuțiile ar fi fost și mai însuflețite, 

■atmosfera mai plăcută, amintirile — 
răscolite de pe răbojul anilor — ar 

■ a*

npanții la adunare care au luat 
vintui —• profesori și elevi.

NE VOM OPRI AICI?— 
NICIDECUM L-

ca

fi stăruit multă vreme. Oricum, 
•ceasta intîlnire se iace simțită...

SPORTIVELE 
FRUNTAȘELE

NOASTRE. 
NOASTRE !...

o
eu

corelația perfectă

i Poate niciodată de cînd vizităm 
școală, nu am putut constata — 
atîta claritate 
ce există aici între învățătură și sport. 
Hotărît lucru, la școala medie nr. 22, 
procesul de studiu este armonios com
pletat cu o activitate sportivă mul
tilaterală și rodnică. Este demn de 
remarcat că la succesele înregistrate 
într-o sumedenie de discipline (gim. 
nastică, atletism, volei, baschet, schi) 
un aport de seamă l-au adus nume
roase eleve fruntașe la învățătură ca 
Lucia Lambru. Anca Gurău. Durten 
Knatl ,Rodica Mania, Doina Dissescu, 
Aurelia Chițu ș a. Acest lucru l-au 
subliniat cei mai mulți dintre parti-

Mai semnificative decit realizările 
demne de notat sînt angajamentele 
pe care foarte multe vorbitoare și 
le-au luat, de a sprijini necontenit 
activitatea sportivă din școală; pe li
nia frumoasei tradiții create. Doina 
Petrescu, Mihaeia Mirescu. Elena 
Ratz, Emilia Crețu, Angela Marines
cu, Gabriel Liiceanu, și-au manifes
tat ctt hotărire dorința de a da 
un nou avint mișcării sportive din 
școală, prin obținerea de noi succese 
în activitatea sportivă de masă, în 
campionatele republicane și în alte 
competiții sportive. Noul consiliu a- 
les, din care face parte și directorul 
școlii, prof. I. Popescu, precum și câți
va profesori de cultură generală, con
stituie o garanție a orientării sănă
toase pe care colectivul sportiv o va 
avea în viitor. El are menirea de a 
rezolva în chipul cel mai fericit, șt 
unele doleanțe ale sportivilor școlii, 
în special cele referitoare la dezvol
tarea bazei materiale. Unele sugestii 
făcute în adunare sperăm să fie a- 
preciate ca un îndreptar prețios.

și o serie întreagă de exerciții 
tative, | 
ne cu ru’manți și întreceri cu 
ceste patine pe piste de asfalt (șo
sele).

Perioada pe zăpadă funda
mentală) este asemănătoare cu pe
rioada noastră de lucru, atît ca timp 
cît și ca exerciții, dar diferă în in
tensitate, care este mai ridicată la 
sovietici.

Deficiențele tehnice 
stihii pe schi ne-au 
insistîndu-se asupra poziției 
schi, precum și a propulsiei la 
țe și picioare*.

Desigur, toate acestea au 
numai o parte din nSinunatrfe 
țături pe care le-au aomx.it _ _ 
moviștii din Orașul Staiin la Sverd- 
lovsk. Că ele au șî început 
arate ■-* - - .

ratăm 
ținute 
fost obținute, rezultate foarte bune. 
La băieți Gh. O'reanu a parcurs 5 
km. in 19’ 01, iar la fete Ștefania 
Botcariu a .mers* 3 km. în 11’32.

a-

asupra mer- 
fost arătate

Pe 
bra-

lost 
’rwâ- 
dina-

, , . . -1 M-Ș»
roadele este suficient să a- 
că la normele de control ob- 
pe pîrtiile din Sverdlovsk au

AL. DINCA

S-a deschis patinoarul
Dinamo

Amatorii de patinaj din Capi
tală au posibilitatea să evolueze 
și pe patinoarul Dinamo, recent 
amenajat pe terenurile de tenis din 
parcul sportiv Dinamo. Patinoarul 
este deschis zilnic între orele 
8—13 și 15—19. L'n centru pen
tru închirierea de patine stă la dis
poziția amatorilor.

Festivitatea de premiere
a activiștilor obște

9 9

Simtă tă a avut loc la sediul 
U.C.F.S. festivitatea de premiere a 
celor mai harnici dintre activiștii vo
luntari ai comisiilor centrale pe ra
mură de sport. De altfel, această în- 
tîlnire a celor mai buni activiști a 
devenit tradițională. La fiecare sfîr- 
șit de an are loc o astfel de intîlnire 
în care se trec în revistă succesele 
înregistrate de sportul nostru, suc
cese care sînt fără îndoială și rodul 
muncii acestor activiști. Dedicîndu-și 
o parte din timpul lor liber membrii 
comisiilor centrale au contribuit efec
tiv ia buna des'ășurare a activității 
diferitelor discipline sportive aducînd 
aportul lor prețios la dezvoltarea 
mișcării sportive din țara noastră.

Festivitatea de sîmbătă a avut însă 
i«n caracter aparte. De această dată 
era vorba nu numai de munca des
fășurată de-a lungul acestui an, ci de 
rodnica activitate depusă pe parcursul 
celor 10 ani de la proclamarea Re
publicii Populare Romîne. In cuvîn- 
tul de deschidere tov. ION SI- 
MION, vicepreședinte al comitetului 
de organizare a U.C.F.S., a elogiat 
activitatea membrilor comisiilor cen
trale scoțînd în evidență succesele 
ir semn z te realizate de sportivii din 
patria noastră. Vorbitorul a subliniat 
în continuare rolul important pe ca-

re-l vor avea federațiile în viitol 
activitate a mișcării de cultură fi 
și sport din țara noastră, organe I 
vor coordona direct desfășurarea! 
tregii activități a disciplinelor s| 
tive. Și munca acestor noi orj 
va trebui să fie dusă în mare pl 
de activiști voluntari, de acești I 
obosiți îndrăgostiți ai sportului I 
au dovedit în atîtea și atîtea oJ 
competența și marea lor putereI 
lucru. După ce tov. ION SIMIONl 
felicitat în numele comitetului del 
ganizare a U.C.F.S. pe toți meni 
comisiilor centrale, a urmat prea 
rea celor evidențiați. I

Printre cei care au primit prj 
s-au numărat și Elena Dumitrescu! 
Bordeianu (baschet), Gh. Popescwl 
Cojocaru (handbal), Nicolae 
(alpinism), G. Băleanu, Jrma fl 
Silviu Dumitrescu (atletism), I 
Hor nise her, ion Badea (auto md 
Fr. Marinescu, Dinu Nicolae, Nici 
Murafa (volei), B. Menas (șah), 
reste Alexandrescu, Marc Henri (bJ 
Constantin Zahei (călărie), V/ 
Vladone, Otto Holtzman (tenis 
masă), Octavian Arma (ciclism), J 
rin Băa’n, Ion Racovifă (tenis 
cfrnp), Aurel Dobrescu, Paul Goz^ 
(tir) etc.

Aspect de la festivitatea de premiereT1BERIU STAMA

Izvoare ale victoriilor in anii puterii populare
Sini binecunoscute succesele în

registrate fri primul deceniu de :a 
instaurarea Republicii Populare Ro
mine în toate domeniile activității 
sportive. Atît în privința dezvoitârii 
de masă a activități de cultură fizi
că și sport cît și în ridicarea nive
lului performantelor, in creșterea ba
zei materiale a mișcării sportive ca 
șî în edificarea bazei ei științifice 
v4c‘or>&e sînt incenteetabSe ca și 
făptui că ele zu fost postbue numai 
âiHr-un regim democrat popular. De 
ce? Este foarte snnpiu. N-xmai într. 
un regim In care la conducerea tre
burilor statului se află reprezentanții 
șălevârați ai oamenilor muncii. cul- 
:tnra fizică și sportul puteau deveni 
un bun al întregului popor, un fac- 

•tor de întărire fizică și morală, de 
•educare a tinerei generații. Numai In 
.-anii puterii populare putea deveni 
:mișcarea sportivă o preocupare a sta
rtului și a partidului — încă o dovadă 

■a grijii deosebite de care se bucură 
omul în țările socialiste.

Dar e-jccese'e sportive nu au la 
îbaza lor numai sprijinul material, â 
Sn prunul rînd orientarea pe care 
mișcarea de cultură fizică a primit-o 
drept prețioasă călăuză încă de la 
primii săi pași.

ROADE AU UNEI JUSTE ORIENTĂRI

Primele Încercări de a îndruma 
mișcarea sportivă pe o cale nouă, fâ- 

■ct»to stto egida O.S.P.-ului, au de
monstrat un fapt: este imposibil să 
dai unei acțiuni un conținut nou. a- 
tîta vreme cît ea este încorsetată în 
forme vechi, moștenite de la regimul 

burghez. N-a durat însă prea mult și 
partidul a acordat prețiosul său aju
tor prin Hotărîrea Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. din 26 iunie 1949. 

Prin, acest document activitatea spor
tivă căpăta conținutul larg și profund 
al mișcării de cultură fizică și o 
haină organizatorică corespunzătoare. 
Deschiderea porților stadioanelor în 
fața maselor de tineret, îndrumarea 
de a atrage în sport tineretul sătesc 
și elementxM feminin, legarea activi
tății sportive de locul de muncă, de 
ramura de producție, dar mai ales 
situarea culturii fizice și sportului ca 
importantă problemă de stat și enun
țarea îndatoririlor organelor de stat 
și a organizațiilor de masă față de 
această activitate, constituie tot atîtea 
caracteristici cu adevărat noi, revo
luționare, pe care le capătă tînăra 
mișcare de cultură fizică și sport ca 
urmare a Hotărîrii partidului din 
26 iunie.

Succesele obținute în urma trans
punerii m viață a Hotărîrii din 1949 
sînt prea bine cunoscute pentru a in
sista asupra lor. Cifrele de partici
pant la mărie competiții de masă 
se ridică la ordinul milioanelor. Ro- 
mînia. aită-dată cunoscută în arena 
sportivă internațională doar ca fur
nizoare întîmpfătoare a cîtorva talen
te în fotbal, box, tenis, în călărie 6au 
bob, se impune ca o adevărată țară 
a marilor posibilități în lunea spor
tului : dovadă stau cele 5 medalii de 
■ar, 3 de argint și 5 de bronz cuce
rite la ultima olimpiadă, ea și zecile 
de titluri de campioni și recordmani 
mondiali și eurooeni obținute de 
sportivi romîni. Baza materială a 
crescut cantitativ și calitaliv într-un 
ritm vertiginos. Iată rezultatele jus
tei îndrumări și aie contribuției or
ganelor de stat, de partid și a orea- 
nizațiUor de masă — cu deosebire 
a Consiliului Central al Sindicatelor 
și a U.T.M-ului — la bunul mers 
al activității sportive.

$i totuși, apariția în iulie 1957 a 
imn! nou document — Hotărîrea C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului de Miniș

tri al R.P.R. cu privire Ia reorgani
zarea mișcării de cultură fizică și 
sport — n-a fost primită cu ui
mire sau nedumerire, ci cu bucurie 
șl entuziasm. Se întîmpdase, în fond, 
un fenomen firesc — la fel de na
tural ca acela care face, de pildă, ca 
un vas să bu poată cuprinde mai 
mult lichid decît „.capacitatea sa. Cu 
alte cuvinte, cadrul organizatoric, co
respunzător în prima etapă a dezvol
tării mișcării de cultură fizică și 
sport, devenise neîncăpător față de 
ritmul rapid al acestei dezvoltări iar 
în ultima vreme frînase chiar mersul 
înainte. Exact în acest moment de 
cumpănă a intervenit din nou ajuto
rul salutar al partidului și guvernu
lui care, creînd mișcării sportive un 
nou cadru organizatoric, a rupt ză
gazurile din fața inițiativei creatoare 
a maselor șl a deschis căi noi pro. 
greșului general al tuturor domeniilor 
activității sportive. Răspunsul maselor 
de sportivi și iubitori al sportului a 
fost prompt: sute de mii de 
oameni ai muncii s-au înscris pînă 
acum în Uniunea de Cultură Fizică 
și Sport, iar în ședințele de consti
tuire a comitetelor de organizare a 
UCFS și în adunările generale și 
conferințele colectivelor sportive mii 
de oameni au luat cuvîntui pentru 
a.șî da părerea (critică de cele mai 
multe ori) asupra activității trecute 
și pentru a face pnețioase sugestii 
cu privire la activitatea de viitor.

COLABORAREA FRATEASCA
— IZVOR DE SUCCESE

Realizarea conținutului nou a! miș
cării de oultură fizică — un conținui 
socialist, total deosebit și opus lo- 
c-jlui pe care-1 ocupă sportul în so
cietatea capitalistă, a fost posibilă 
și datorită însușirii creatoare a ex. 
perienței avansate a sportului so- 
vietig._Vg la .exemplul direct oferit 

de exeeienții sportivi sovietici și pină 
la concepția asupra creării unei m ș- 
cări sportive de masă, de Ia metodee 
avansate de pregătire și antrenament 
și pînă la extinderea activității ști- 
toțifice-sportive, experiența sovietică 
ne-a fost de un real folos pentru în
tărirea m șcării noastre sportive. Me
todele prin care această prețioasă ex
periență a fost însușită au fost mul
tiple. Intîlnirile directe cu sportivii 
sovietici au constituit una dintre cele 
mai importante. Unii dintre cei mai 
buni antrenori sovietici ne-au vizitat 
țara iar cîțiva dintre ei au stat mai 
multă vreme în mijlocul nostru, aju- 
tîndu-i pe tehnicienii romîni să-și în
sușească cele ma:i noi elemente ale 
profesiunii lor. Schimburile de dele, 
gații de sportivi și activiști avînd ca 
scop împărtășirea reciprocă a expe
rienței ca și editarea unui mare nu
măr de lucrări de specialitate traduse 
din limba rusă au contribuit de ase
menea la realizarea acestui scop. In 
același fel au decurs legăturile prie
tenești și schimbul reciproc de ex
periență cu mișcările sportive din ță
rile frățești.

Ceea ce este demn de remarcat 
sub acest aspect este caracterul nou, 
sociallist, al legăturilor dintre sportivii 
țărilor socialiste. Colaborînd cu 
mișcarea sportivă din Unnunsa Sovie
tică și cele'A!te țări frățești pe bază 
de deplină egalitate și neamestec în 
treburile interne, mișcarea noastră de 
cultură fizică și sport și-a putut îm
bunătăți necontenit forma, a putut a- 
junge la un conținut socialist, a fost 
capabilă să realizeze succese, impo
sibile în alte oonditli. La orientarea 
justă indicată de partid s-au adău
gat astfel noile concepții științifice, 
îmbunătățirile radicale ale procesului 
de instruire-antrenament, constituind 
un tot armonios care a rlirs nemijlo
cit la impunerea Republicii Popu
lare Romîne ca un factor de seamă 
In mișoarea sportivă mondială.

FIECARE SPORTIV UN BUN 
CETĂȚEAN

Rezultatul sarcinilor trasate de 
partid Si guvern mișcării sportive, 
al sprijinului permanent acordat a- 
ceștei activități se poate cili în cifra 

impresionante. Dar mai pre^^ 
aceasta, el se oglindește in 
nirea scopului major al cul^W 
zice: crearea unui om integru. I 
cetățean, însuflețit de marile ideali 
ale patriotismului socialist și a!e 
ternaționalismului proletar, cana 
să joace un rol de seamă’ în coi 
trucția socialismului. Or, astăzi sp 
tul a devenit în țara noastră o i 
țiune socială, cu urr rol social imp 
tarat. Este prea binecunoscut ro 
sportului în întărirea sănătății mă: 
lor, în educarea spiritului cetățeni 
în crearea unor trainice legături d 
tre tineretul orășenesc și cel săb 
oa și între naționalitățile conloc 
toare, în crearea unui climat psil 
logic favorabil păcii și bunei înțe 
geri între popoare, pentru a n 
exemplifica. Ilar vasta acțiune de ed 
cație cetățenească prin sport a < 
naștere unor prototipuri deven 
exemple pentru masele largi 
practicanți ai sportului: medicii ] 
Wiesenmayer, Octav Troianescu, i 
drei Demeter și Mircea Luca, in 
norul Lia Manoliu, profesoara Eh 
Pădureanu, ofițerul Nicolae Lin 
instalatorul Leon Rotman, strunga 
ton Cernea, funcționarul Iosif Să 
își datoresc prestigiul și simpatia 
care se bucură în egală măsură p 
formantelor sportive și calităților p 
ferionale. lin rînd’Ul ceiior 30 ma 
tri emeriți, 495 maeștri ai sporti 
și al celorlalte sute de mii de spor 
există nenumărate alte exemple 
tineri și tinere care, fruntași în mi 
că și sport, se bucură de un renu 
oficial recunoscut prin decernarea 
titluri, ordine și medalii. Ei const: 
ie eu adevărat întruchiparea călit, 
lor nobile pe care le cultivă spo: 
în rîndul maselor largi. Ei jus4.il 
eforturile pe care partidul și st: 
democrat-popular nu le precupeț 
în scopul dezvoltării necontenite 
mișcării de cultură fizică și spor

.V. ARNAUTU
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Cu gîndul la viitoarele concursutf

unor atitudini
Atleții se pregătesc pentru

sînt totuși sufi- 
mult pentru in-

<I Chiar cîteva zile dacă petreci acum la Timișoara îți 
liente pentru a simți imediat că reorganizarea va însemna 
Idorarea activității sportive din această regiune. Desigur că. în scurtul in-/ 
lerval de timp care a trecut de la începerea acestei acțiuni, pe meleagurile? 
Bănățene n-au răsărit ca din pămînt stadioane, săli de sport, colective cu/ 
leci de secții sau competiții la care numărul participanților să fie de ordinul 1 
tecilor de mii. Există însă lucruri, mai puțin palpabile, dar la fel de preg-/ 
liante, care nu pot scăpa ochiului unui observator atent, cu atît mai multi 
Inui reporter. Și ceea ce îți reține din primul moment atenția este atitudinea C 
lamenilor, a activiștilor sportivi, față de mulțimea și varietatea problemelor J 
Bin acest domeniu. Ne obișnuiserăm să întîlnim Ia acești activiști o atitudine» 
Me indiferentă, uneoti vecină cu nepăsarea, în fața greutăților pe care le J 
Intimpinau. Ridicau din umeri si apoi își spuneau, și spuneau și celorlalți:» 
[Dacă asociația nu ne ajută... Dacă C.C.F.S.-ul nu ne dă snrijin... Dacă co-/ 
[nițelul sindical a uitat de noi..." Dacă, mereu dacă, așteptindu-se totul „de 1 
|cis“. Dar absolut totul: inițiativă, acțiune, sprijin material. îndrumare. >
I Așa se explică de ce am fost frapați din primele clipe de dorința de 1 
[ munci, de a rezolva totul acolo, cu posibilitățile existente, prin fo'osirca < 
la maximum a mijloacelor locale. Vizitind colectivele sportive am găsit Ia J 
linii regretul că au așteptat atîta amar de vreme sprijinul _de sus", iar la» 
alții bucuria că și-au dat seama la timp de valoarea imensă a propriei lor J 
Inițiative și a folosirii cu precădere a resurselor locale. \
I La Bocșa Romînâ va fi gata nu peste multă vreme un frumos stadion, / 
la Reșița va fi inaugurat în ultimele zile ale acestui an un bazin acoperit de j 
E5 m. lungime și cu 6 culoare. In aproape 160 de colective sportive din re-\ 
giuiiea Timișoara s-au organizat competiții interne la care au participată 
peste 8.000 de oameni ai muncii, iar în unele colective sportive mari s-a/ 
Irecut la definitivarea competițiilor de casă, in așa fel încît ele să devină» 
tradiționale. Fapte, dar nu din cele cotidiene. Ele au o semnificație deose-f 
pită, mai ales prin aceea că sînt expresia inițiativelor locale, a folosirii din\ 
plin a posibilităților existente pe plan local. L

Am vizitat diferite colective sportive și peste tot am găsit aceeași schim-S 
bare. Deocamdată mai mult în vocabular, dar prin unele lacuri, așa cum ați» 
văzut în exemplele de mai sus, și în fapte. Schimbarea de vocabular ar fit 
cam următoarea : „Avem de gînd să facem... Noi vom realiza în curînd... Vom/ 
fonstrui... Vom începe să amenajăm..." 
Mfciației“.Au dispărut și poate e mai bine. Colectivele sportive își 
MWta eforturile de acum înainte spre lucruri realizabile, pe măsura posibi- 
Hăților lor. Iar dacă ajutorul, in special cel material, va veni și din afară 

va fi cm atît mai bine. I
Pină atunci, însă, în locul tînjelii după „para ce pică" dorința de a 

Inunci și de a realiza cu propriile miini este înviorătoare. Iar, roadele ei vor1 
li cu atît mai minunate.- i

In anumite zile ale săpt ămîne, prin 
împrejurimile sălii Horească din Ca
pitală pot fi văzute grupuri de spor
tivi care, bine echipați, înfruntă vis
colul și frigul și aleargă prin stratul 
gros de zăpadă. Sînt alergătorii de 
semifond și fond care, sub conduce
rea antrenorului Laszlo Hireș, au în
ceput de mai bine de două săptămîni 
activitatea de pregătire pentru sezo
nul competițional al viitorului an.

Intr.una din aceste zile am avut pri
lejul să vorbim cu maestrul sportului 
Constantin Grecescu. Iată ce ne-a 
spus el : ,,Fac antrenamente foarte, 
foarte serioase cu convingerea că la 
anul voi fi în măsură să-mi pot îm
bunătăți rezultatele, adică să stabilesc 
noi recorduri în cursele de 1.500 m., 
5.000 m. fi 10.000 m. Ce timpuri 
mi-am propus să realizez ? Iată o în
trebare la care răspunsul este greu 
de dat de pe acum. Vreau să alerg 
5.000 m. sub 14 minute fi 10.000 m 
în mai puțin de 30 minute. Știu că 
este foarte greu, dar mă simi capa-

Baia Mare-prima regiune 
din țară în care s-au 

terminat alegerile 
consiliilor colectivelor 

sportive
Au dispărut „dacă" și „cu sprijinul

vor.

T. VIDESCU I
i

ăîf să realizez asemenea rezultate'.
In sala de sport a Institutului de 

Științe Juridice, la antrenamentele de 
haltere conduse de Jean Dociulescu 
iau parte numeroși tineri care doresc 
să se specializeze în acest sport. Din
tre aceștia unul singur vine la aceste 
antrenamente cu dorința de a-și ridica 
măiestria sportivă, dar nu la haltere, 
ci la ...atletism. Este vorba de record
manul țării la aruncarea greutății, Au
rel Raia. Acesta, după ședințele de pre
gătire pe care le-a executat anul tre
cut sub conducerea antrenorului so
vietic Bazanov, și-a dat perfect sea
ma de marele aport pe care îl au 
halterele in pregătirea sa atletică. 
Tocmai de aceea el a început să se 
antreneze c3 și un halterofil și rezul
tatele de valoare în atletism nu au 
întîrziat să apară. „Sînt convins, ne-a 
spus Aurel Raica, că la baza rezulta
telor mele 'din 1957, și în special la 
baza recordului de 17,42 m., a stol 
intensa muncă de pregătire pe care 
am efectuat-o iarna trecută și lucrul 
cu halterele. Faptul că după ce am 
obținut la 'Aue recordul de peste 17,00 
m. mi-am ieșit din formă, socotesc 
că nu se datorește, așa cum au crezut 
unii, lucrului cu halterele chiar în 
timpul sezonului competițional, ci fap
tului că îmbolnăviridu-mă de gripă 
înaintea Jocurilor de la Moscova, n-am 
mai putut reintra în formă decît spre 
sfîrșitul sezonului. Cu experiența acu
mulată în acest an, am pornit să mă 
pregătesc pentru anul ce vine și sner 
că în 1953 să pot înregistra cît mai 
multe rezultate de peste ’7,00 metri".

Tînărul Metodii Trandafilov, cam
pionul țării Ia decatlon, este în primul 
rînd săritor cu prăjina. însemnatul 
progres tehnic înregistrat de el în

noi recorduri
<î

acest an se datorește seriozității șf 
dîrzeniei cu care s-a pregătit. „Pentru 
'1958, ne-a spus el, mi-am propus sA 
sar peste 4,30 m. Și pentru aceastu 
am și început pregătirea sub condu
cerea lui Zeno Dragomir. Totul mergd 
bine, dar un singur lucru mă îngril 
forează foarte mult: nu am o prăjinii 
corespunzătoare cu care să pot săriF 
Și dacă nu voi putea primi aceastA 
orăjină în săptămânile imediat urmă
toare, atunci munca 
jenită într-o măsură

mea va 
foarte

fi slin* 
mare..“

A/ăăww(/ie atâe&c wtâwtâ

șe- 
de 
la 
la 

de

Fixate să se țină pină la 31 de
cembrie, ALEGERILE CONSILIILOR 
COLECTIVELOR SPORTIVE IN RE
GIUNEA BAIA MARE S-AU TER
MINAT ÎNAINTE DE TERMEN. 
Pină în prezent s-au ținut 266 de 

dințe de alegeri, iar numărul 
membrj înscriși în U.C.F.S. pină 
data de 23 decembrie s.a ridicat 
36.639. Campania de Înscrieri 
membri continuă.
ALEGERILE ORGANELOR SPOR
TIVE AU LUAT SF1RȘIT ȘI IN 
RAIOANELE FETEȘTI. AMARADIA 

ȘI CRAIOVA
Scrisori sosite din aii e regiuni ale 

țării ne anunță că și IN RA
IOANELE FETEȘTI (regiunea Con
stanța), AMARADIA Șl CRAIOVA 
(regiunea Craiova) S-AU TERMINAT 
ALEGERILE IN COLECTIVELE 
SPORTIVE OBȚININDU-SE IMPOR
TANTE SUCCESE IN ACȚIUNEA 
DE ÎNSCRIERE A MEMBRILOR IM 
U.C.F.S. I

IOSIF MIHALIC, VENJEL STOIANOVICI 
ȘI MIRCEA BALAȘ

In așteptarea zilelor însorite din Egipi

Cicliștii noștri pedalează pe șosele cu lapoviță 
cros pe zăpadăsi alunecuș și fac.,.

Reportaj pe șoseaua Alexandriei—
Activitatea InternaționaAa pe anul 

>58 a cicliștilor noștri va începe în 
irînd. Mai precis, la 12 ianuarie, 
nd din străvechiul oraș Luxor se va 
i plecarea în cea de a V-a ediție a 
Turului Egiptului", la care am par- 
cipat pînă acum de 4 ori.
Acolo, pe vailea Nilului, cicfliștu vor 
erga pe o vreme asemănătoare celei 
n luna septembrie de la noi. Desi- 
ur, este o diferență considerabilă 

te pregătești aci, la minus 5-10 grade 
>au chiar mai multi, pe lapoviță sau 
nsoare. încotoșmănat ca pentru o ex_ 
ediție... la pol, și să alergi apoi pe 
isoritele meleaguri egiptene.
Dar cînd ești tînăr și animat de 
•nbiții frumoase nimic nu ți se pare 
£u. Aceasta ne-au dovedit-o zile!» 
gcr.te componenții lotului reuublican 
r tineret pe care i-am Tnt finit cu 
>tal întîmplător pe șoseaua cars 
rce spre Alexandria, oraș către care 
• minau alte 
clism.
Șoseaua era 
nat de zăpadă 
a cotidiană a 
păstră înainta 
tind volanul cu multă prudență. In 
zîitul molcom și uniform al motoru- 
li priveam. întinderile ninse din 
•eapta și din stînga șoselei străjui- 

de copaci bătrîni. cu crengile grele 
s zăpadă. Un minunat decor de 
rnă, ca un pastel ieșit din penelul 
■ennui meșter iscusit în ale culori-

treburi decît cele de

acoperită cu un ușor1 
bătătorită de circula- 
veh iculelor. Mașina 
domol, șoferul mî-

Dincolo de podul de peste A'ges. 
nd șoseaua face un cot scurt la 
înga, spre Mihăileșți, zărim în față 
n grup de cicliști, urmați de un 
lotociclist. Aproniindb-ne, i-am redu- 
ascut: erau cei 9 component!' ai lo- 
ilu; nenfnt Egipt și antrenorul lor 
1. Someșan.

Ajungînd în dreptul motociclistiAu, 
căruia nu i se vedeau decît ochii și 
nasul din costumul lui... polar, l-am 
întrebat: „merge, merge treaba?”

„Merge, de ce să nu meargă. Tre
buie să meargă”,

„De ce mi faceți antrenament >a 
sală, pe home-trainer ? (nx. aparat 
pentru pedalat în cameră).

— Am rulat pe home-trainer în zi
lele în care ninsoarea era în toi. A- 
ctnn. că am prins o după-amiază în
sorită. am ieșit din nou pe' șosea, 
ea să nu... uităm să pedalăm în aer 
liber. Dacă vremea nu se... burzutaia 
am fi putut parcurge mult mai rrndțl 
kilometri r

— Dar. cîți kilometri ați parcurs 
pînă acum?

—1 Peste 2.500 în noiembrie (cînd 
a lost vremea frumoasă), iar în de
cembrie am reușit să „ciupim" cam 
vreo mie...

Tocmai priveam atent la panoul 
montat pe atașul motocicletei cînd 
Someșan a ambalat motorul și a tre
cut în fruntea grupului, iar cei 9 
cicliști s-au înșirat în monom în spa
tele panoului pedalînd cu peste 50 
km pe oră. Era o porțiune de cîțiva 
kilometri pe care zăpada fusese visco
lită șî asfaltul era curat Antrenorul 
profitase de acea porțiune spre a 
face o cursă cu antrenament mecanic 
(pedalaj în urma motocicletei) în ve
derea dezvoltării rezistenței în regim 
de viteză.

Și din nou cicliștii aii rulat în grup, 
în timp cS noi discutării-du antreno
rul.

Discuția însă ne-a fost brusc între
ruptă de nn sprint zdravăn pe' dealul 
de dincolo de comuna Stîlpn. Atacase 
subit A. Șelara tatonat de V. Dobre- 
s—i si I. Braharu. Dar. ceita’fi șase: 
G. Ca’cișcă, V. Cohancluc, C. Moi-:

ceanu. A. Sânion, M. Voinea și C. 
Diunitru, organizînd o morișcă, i-au 
prins repede pe fugari. Și totul a 
reintrat în normal; rulaj constant în 
pluton compact.

Ceva mai înooio, cicliștii au stopat, 
au descălecat și au încins o bătaie 
cu zăpadă, după care au pornit într- 
un cros ușor peste arăturile ninse.

— Ne oprim aci. Atît pentru astăzi, 
ne-a informat antrenorul in timp ce 
băieții, în treininguri, cu căciulite de 
lină pe cap, cu mănuși de schi și 
ghete speciale îmblănite îți continuau 
crosul—

I-am strîns mîna lui Someșan și, 
urîndu-i succes, ne-am văzut de dru
mul nostru spre Alexandria. Depăr- 
tînd-u-ne, am regretat sincer că nu 
luasem cu noi și apa'ahil fotografic...

EMIL IENCEC

— irei tineri pugilișți care bat 
la porțile

Din timuuri fqarte vechi, scrima 
pumnului fascinează tineretul, îl a- 
trage întocmai unuj magnet înspre 
careul împrejmuit,, de cele trei rîn- 
duri de corzi. De ce o fi așa ? Cine 
știe! Poate pentru că năzuință de 
a fi cel mai puternic, de a învinge 
în mod loial un adversar care folo
sește aceleași arme de atac și apă
rare, este proprie tinereții. Cert este 
că an de an, la noi și aiurea, în cele 
patru zări ale lumii, se înregistrează 
un necontenit aflux de tineri dor
nici să-și afle afirmarea în „sportul 
cu mănuși". Regenerîndn-se astfel 
prin ei însuși, datorită contingente
lor de tineri pugilișți, boxul poartă 
mai departe, peste ani, făclia „no
bilei arte"...

Și în boxul nostru a venit vremea 
să ne punem întrebarea: oare cît 
vor mai rezista în virful piramidei 
Ciobotaru, Linca, Tiță, Dumitrescu 
și toți ceilalți corifei ? Oricîtă în
credere am avea în posibilitățile a- 
cestor veritabili „vulpoi" ai ringului, 
în ambiția cu care își apără pozițiile 
cucerite cu greu, nu putem totuși 
uita că unii se apropie de 30 de ani 
iar alții au și depășit virsta acea
sta critică pentru majoritatea spor
tivilor de performanță. Deci, nu mai 
e chiar atît de îndepărtată vremea 
cînd „așii" boxului nostru își vor 
pune mănușile in cni. Cine le va lua 
locul ? Cine va primi misiunea de loc 
ușoară de a păstra și consolida pres
tigiul boxului romînesc ?

★
Dintre numeroșii, foarte numeroșii 

tineri pugilișți care bat cu tărie la 
porțile afirmării, cei mai îndreptă
țiți la consacrare ni se par a fi Iosif 
Mihalic, Vențel Stoianovici și Mircea

afirmării
.1' 11.

Balaș. S-ar părea curios să spuneri» 
despre un boxer ca Toșif Mihalic, 

de două 
și a cu
tării. că

GH. CALCI ȘCAC. MOJCEANU.

care a îmbrăcat de-aîuiîi 
ori tricoul da internațional 
cerit titlul de campion, al 
tinde de-abia acum să se afirme. Rea
litatea este însă aceasta, Iosif Mi- 
lialic s-a dovedit a ff un pugilist 
dotat, am putea spur.e un talent 
înnăscut pentru box. Toată lumea este 
însă de acord că Mihalic nu-i pe de
plin format, că antrenorul său, Gusj 
tav Ripka, și antrenorii lotului na
țional mai au de lucrat cu el vremd 
îndelungată. Mihalic este foarte tî- 
năr. Are doar 19 ani. De aceea, tre
buie să fim foarte atenti cu dezvol
tarea sa în timp. Dacă i se va ur- 
mări cu atenție creșterea, dacă își 
va cheltui în mod rațional energiaj 
dacă își va perfecționa tehnica. încă 
destul de simplistă. Iosif Mihalic va 
putea aspira la cele mai mari ono
ruri pugilistice, va putea concura la 
faima pe care un Linca sau un Do- 
brescu au cucerit-o in ultimii ani oe 
plan internațional

Vențel Stoianovici este cel mai 
„bătrîn” dintre acești tineri pugi- 
liști. Despre el nu se poate spur.e 
că e „crud". Dar că mai are de în
vățat în privința tehnicii — asta 
dai Vențel Stoianovici a progresat 
mult El a devenit mai puternic și 
mai rezistent. „Bagajul" său teh
nic se rezumă însă deocamdată la 
spectaculoasele sale croșeuri. In mo
mentul cînd reșițeanul va fi în stare 
să-și valorifice avantajul alonjei res
pectabile, folosind o gamă variată de 
lovituri, vom putea spune că avem 
încă un pugilist de mari perspective.

Mircea Balaș este poate cel mai 
puțin cunoscut din acest „trio" valo
ros. El are 19 ani, a început să 

' practice boxul cu trei ani în urmă, 
sub conducerea lui Gh. Lungu, la 
cercul „Tînărul dinamovist". Pînă în 
acest an, a boxat la juniori. In pri
măvară, debutînd la seniori, a deve
nit campion de calificare la „mijlo- 
cie-ușoară". In finalele campionatelor 
naționale, Mircea Balaș a făcut o 
partidă admirabilă în fața rutinatn- 

-lui Vasile Tiță. Foarte bine construit 
pentru categoria sa, înzestrat cu un 
pumn puternic și cu mult curaj, a- 
vînd o pregătire tehnică de bună ca
litate, dinamovistul poate ajunge la 
rezultate excepționale. Bine înțeles, 
dacă va munci cu seriozitate și va 
asculta sfaturile antrenorului săiu 
Traian Ogrinjean-u, și mai cu seamă 
dacă se va pricepe să ocolească pri
mejdiile infatuării despre care na 
vorbea nu de mult urmi dintre an
trenorii dinamovisti...

 MARIUS GODEANU
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Jaocornotiva București și Progresul M.I.C. 
și-au împărțit punctele

Spectatorii prezent i duminică în 
sala Floreasca au petrecut o după 
amiază plăcută. Meciurile au fost 
frumoase, spectaculoase și au creat 
un viu interes, manifestat prin a- 
plauzele și încurajările adresate echi
pelor favorite. Firește, punctul tare 
.al programului a fost oferit de în
trecerea echipelor feminine Progre
sul MIC și Locomotiva BM, două 
din cele trei pretendente la titlull de 
campioană. Progresul MIC a avut 
inițiativa în majoritatea timpului și 
a condus în cea mai mare parte a 
meciului, uneori la diferențe destul 
de mari. In minutul 12 a condus 
cu 18—13. min. 15:22—17. mim. 20 
28—21, min. 25 : 34—26. Din minu
tul 25 nu a mai înscris însă de
cît două coșuri din acțiune^ și a 
permis feroviarelor să revină puter-' 
nic, să egaleze și chiar să condu
că,’ astfel că în ultimele trei secun
de Locomotiva conducea ou două 
puncte. iar soarba partidei depin
dea de reușita celor două aruncări 
libere pe care le aveia de executat 
Ana Harailambie-Firimide. Aceasta a 
fost însă ca'.lmă, hotărîtă, a înscris 
și astfel întîlnirea s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 42—42, 
care ilustrează cel mai bine valoa
rea acestor două echipe. Progresul 
MIC s-a comportat mai bine pînă 
la jumătatea reprizei secunde, de 
unde a avut însă o cădere surprin
zătoare. Procentajul aruncărilor din 
acțiune în repriza doua este conclu
dent: din 21 încercări a reușit 
3 (Ut), ceea ce reprezintă 14,20% L 
Locomotiva s-a arătat ineficace în 

• cea mai mare parte a meciului, dar 
merită cele două puncte în primul 
rînd prin finișul impresionabil. Cele 
mai bune jucătoare: Ana Haralam- 
bie-Firimide, Elena Tintorescu, de 
la Progresul, Ștefani» Dinescu, Eva 
Ferencz, Mioara Rădticanu-Gabrovea- 
nu. de la Locomotiva.

Încheierea programului a fost fă
cută de întîlnirea dintre echipele 
CCA și Dinamo Tg. Mureș, îr» care 
baschetbaliștii de la CCA ne-au în- 
cîntat din nou. prin desăvîrșita mî- 
nuire a balonului, precizia în a- 
runcările la coș și viteza acțiunilor. 
Dimamoviștii au avut o comportare 
bună, dînd q replică dîrză frunta
șilor clasamentului. Cei maî buni: 
Fodor, care a impresionant prin efi
cacitatea aruncărilor, Folbert, Nedeff, 
Nîculescu, de la CCA, Gruber. Mitfel- 
mian, Borbely, Beregmery, de ia Di
namo.

Din celelalte rezultate subliniem 
■victoria Voinței Iași asupra forma
ției Progresul MIC București.

Rezultatele tehnice înregistrate 
sînt: MASCULIN: CCA—DINAMO 

jTg. Mureș 84—72 (43—38), Dinamo 
bucurești.— Știința Cluj 65—47 
’(31—22), Dinamo Oradea — Ener- 
-gia București 80—62 ( 47—29), Știin- 
:(a Timișoara — Locomotiva PTT 
•147—55 (17—23), Energia Cluj — 
'Progresul Orașul Stalin 66—62 (34— 
734), Voința Iași — Progres ud MIC 
'București 64—61, FEMININ: Looo- 
■ motiva BM București — Progresul 
;MIC București 42—42 ( 23—28), 
•Flamura roșie Oradea — Energia 
Bucureiști 34—66 (14—32), Voința

O dispută care nu mai necesită explicații... Eroii? 'Nedeff fi Radar. 
(Foto I. MIHAICA)

Orașul Stalin — Progresul FB Bu
curești 46—34 (18—10), Știința ICF 
— Flamura roșie Tg. Mureș 31—44 
(17—21), Știința Cluj — Progresul 
Oradea 47—59 (28—34).

Clasamentele la 11:
MASCULIN

FEMININ:

1. C.C.A. 10 9 1 0 795:186 29
2. Dinamo Oradea 10 7 2 1 741:641 26
3. Dinamo Buc. 10 6 2 2 687^56 24
4. Dinamo Tg. Mureș 10 7 0 3 732:627 24
5. Locomotiva P.T.T. IO 6 1 3 623:560 23
6. Știința Cluj 10 5 8 5 593:640 20
7. Energia București 10 4 • 6 687:661 18
8. Progresul Buc. 10 4 0 6 672:700 11
9. Știința Timișoara 18 3 0 7 361:627 15

10. Energia Cluj 10 3 • 7 540:675 16
ÎL Voința Tași 10 3« 7 531:694 16
12. Pro gr. Or. Stalin 10 0 0 10 545:712 10

Locomotiva Buc. 
Energia București 
Progresul MIC Buc. 
Voința Orașul Statin 
FI. roșie Tg. Mureș

1.
2.
3.
4.
5.

6. Flamura r. Oradea
7. Progresul F-B. Buc.
a. Progresul oradea
9. Știința I.C.F.

Știința Cluj

1 3 9 5 376:448 14
8206 349:368 12
8 2 0 6 335:458 12
8 2 0 6 314:451 12
8 1 0 7 318:466 10

Ultimul turneu 
ntreprins In străi
nătate de lotul re
publican de tenis 
de masă a avut un caracter deosebit 
fofă de cele anterioare. Aceasta prin 
faptul că reprezentanții noștri au e- 
noluat. în continuare. în mai multe o- 
rașe din trei țări și anume: Suedia, 
Danemarca și Republica Democrată 
Germană. Și, deși mai fusesem în 
Suedia de cîteva ori, ultima dată 
chiar in primăvara anului acesta, de 
asemenea și la Berlin, călătoria noas
tră, ca orice nouă călătorie, ne-a fă
cut să înregistrăm lucruri inedite, in
teresante, folositoare.

In Suedia, „startul" itinerariului 
nostru, am observat de exemplu că 
organizatorii au folosit participarea 
jucătorilor romîni, maghiari, cehi și 
englezi, — multi dintre ei consacrat! 
— drept un bun prilej pentru popu
larizarea tenisului de masă în cit mai 
multe orașe ale țării. Și interesul 
arătat de localnici nu a fost cu nimic 
mai prejos decît strădania organiza
torilor în această direcție. Exemplul 
acesta al folosirii unor turnee inter
naționale — in cazul de față cel din 
Scandinavia — pentru popularizarea 
unui sport, prin alte mici turnee în 
țara organizatoare, ne poate fi de 
folos și nouă.

Și așa. după Stockholm, am pornit-o 
la drum împărțiți însă în două grupe. 
O parte în care se aflau Gantner, 
Harasztosi și Golapența (împreună cn 
Stipek. Leach. Eva Koczian) au ple
cat spre nord străbătînd patru din lo
calitățile mici de pe coasta vestică 
a golfului Botnic: Șundvsvall, Huo- 
diksvall. Gaevle și Borlange. Ni s-a 
povestit mai tîrziu că aceste mici 
porturi așezate la marginea teraselor 
care coboară din munții Gjoelen, ce 
străbat de-a lungul peninsula. sini 
foarte pitorești și cu o activitate spor
tivă remarcabilă. Grupul în care mă 
aflam și eu alături de Ella Zeller, 
Reiter, Sido, Berczik, Andreadis, 
Mellstrom, a evoluat întîi tn impor
tantul centru industrial Norrkoping 
din Suedia meridională. Aci, jocurile 
au fost urmărite de mulți spectatori, 
avertizați în materie. Rețin printre 
altele și primirea frumoasă făcută de 
primarul orașului. De pe coasta mării 
Baltice am trecut pe malul mării Nor
dului, unde ne-am continuat itinera- 
riul în alte trei localități. La Borras, 
intr-o sală de sport foarte

(destinată să gdz-t 
duiască anul viitori 
campionatele interi 
naționale ale Scaml 

dinaviei), eu și cu Ella am 
pe jucătoarea Simon, care se arătasJ 
în formă la Stockholm. Am lăsat mat 
rile lacuri Vaener și Vaetter coborînj 
spre Halmstadt, un alt port destzzl 
de mare de pe strimtoarea Cattegatl 
Aci, Reiter a înregistrat un succeO 
personal intrînd în finala turneului 
masculin, după ce învinsese pe A/z-l 
dreadis și Sido. Cel mai .frumos oraJ 
vizitat pînă acum a fost Helsingborg! 
portul sudic suedez, din imediata a-| 
propiere a insulei Seeland pe care sel 
află capitala Danemarcei, Copen-I 
haga. Am ajuns la convingerea cal 
forurile de specialitate suedeze acordai 
o mare importanță construcțiilor! 
sportive, în special de săli. Și în a-l 
cest orășel, am fost impresionată del 
o sală de sport, mai bine zis un com-| 
plex, inaugurat de curînd. încăperile] 
multiple, bine repartizate și utilate! 
ultramodern, erau îmbietoare.

Am făcut un „pas" peste canalul! 
Sund și iată-ne la Copenhaga, minu-l 
natul oraș danez, pe care insă nul 
prea am avut posibilitatea să-l vizi-l 
tăm din lipsă de timp. Și aci evoluția! 
noastră a fost urmărită cu mult inte-l 
r?s. Atît semifinalele, cit și finalele! 
s-au disputat între jucătorii romîni,! 
care au fost elogiați de presă. \

Din Copenhrga am trecut în R. £). 
Germană unde am susținut două în- 
tîlniri. Cu tot frigul de aci, am sim-' 
țit căldura deosebită cu care am fost 
primiți pretutindeni. La Aschersleben, 
la Dresda (unde am vizitat splendi
dele galerii de pictură), în uecML 
centru renumit. prin „industria" 
de cărți, Leipzig, am simțit din plin 
căldura prieteniei. In fine, am fost 
găzduiți, intr-un ultim popas la Rin- 
baum, orășel amenajat pentru primi
rea delegațiilor străine de spor
tivi. Și trebuie s-o spunem că ame
najarea este fără cusur, du.pă ultimele 
cerințe, cele mai exigente ale sporti
vilor. Ella Zeller și cu mine am fost 
oaspeții televiziunii din Berlin. O 
masă comună cu jucătorii, antrenorii 
și conducătorii tenisului de masă din 
R.D.G. a încheiat vizita noastră în 
țara prietenă, iar un zbor cu destule 
emoții ne-a readus marți după-a/niază 
după o absență de trei săptămini. in

Angelica Rozeanu, maestră 
emerită a sportului

frumoasă , iubita noastră Capitală.

Antrenorul de box Kurt Rosentritt despre o problemă * 
„la ordinea zilei**: calendarul competițional

Despre antrenorul echipei secunde 
de box a R.D. Germane. Kurt Rosen
tritt, am mai avut sprilejul să 6crim 
în aceste coloane. Dacă revenim astă
zi, n-o facem pentru a insista din nou 
asupra persoanei sale, de aătfei bine
cunoscută în arena boxului amator in
ternațional. ci pentru a vă relata cîte. 
va amănunte din convorbirea avută 
cu el în ajunul întîlnirii de la Florea
sca. Kurt Rosentritt, ne-a vorbit 
cu lux de amănunte despre bo
xul din răsăritul Germanici, despre 
progresele elevilor săi și des
pre perspectivele boxului din R. D.

Germană pentru anul oare bate la 
ușă. Dintre toate, am reținut cu deo
sebire cele spuse în legătură cu calen
darul competițional al pugiliștilor ger
mani. Și cum problema aceasta ar 
putea interesa în cel mai înalt grad 
nu numai forui nostru de specialitate, 
ci și pe foarte mulți dintre boxeri 
și antrenori (mai ales), ne-am gîndit 
să vă expunem pe scurt cele discutate.

Ce ne-a spus Kurt Rosentritt ? Mai 
întîi ne-a cerut stiloul și blocnotesul 
și a tras o linie. II urmăream nedu
meriți, neștiind unde vrea să ajungă.

Dinamoviștiî bucureșteni. proaspeți 
campioni republicani, au mai adăogat 

[palmaresului lor o victorie. Sîmbătă 
.seara, ei ari întrecut echipa studen
ților din Cluj, instalîndu-se pe primul 
’loc la sfîrșitul competiției dotată cu 
iCupa de Iarnă. învingătorii au făcut 
■o primă repriză excepțională, pe care 
-au încheiat-o cu 4 puncte în favrfl- 
irea lor. Apoi, la adăpost de orice 
neplăceri ei au cedat inițiativa oas
peților. Scor final: 5-2. Punctele au
■ fost înscrise de Bădiță (4) și Zahan, 
.pentru Dinamo și Kincs, Danciu 
jpentru Știința. H. Iacobini a condus
■ corect următoarele formații: Dinamo:
tSamoilă, Bădiță, Zahan, Al. Pcpes- 
<cu,’ Rujinski, Oanță, Cinteanu. 
'.Știința: Muller. Szabo, Bogdan,
Doleanu, Kincs, Danciu, Blajec.

In celelalte partide ale serii : 
'.Știința București a întrecut Progre
sul. București cu 4-2 (1-1), iar C.C.A. 
ia dispus de Energia Oradea cu 
17-0 (2-0). Clasamentul final la sfîr
șitul competiției „Cupa de iarnă” 
se nr-zintă ast’el:

DINAMO BUCUREȘTI a cîștigat
„Cupa de iarnă” la polo pe apă

1. Dinamo București
2. Ș'iîința Cluj
:3. C.C.A(
4. Știința București
5. Energia Oradea
6. Progresul București

5 5 0 0 33:11 10 
5401 27:13 8
5 3 0 2 28:18 6
5203 13:19 4
5104 8:24 2 
f 0 0 5 8:32 O

DOUA RECORDURI DE SALA LA 
CONCURSUL DE NATAT1E IN 

CINSTEA CELEI DE A X-a 
ANIVERSARI A R.P.R.

Diminică dimineața înotătorul Du
mitru Caminschi a realizat un nou 
record republican (în bazin de 33 
m.) parcurgînd distanța de 103 m. 
spate în 
record 1 
înotător. 
400 m. 
(Prog) 
4:58,2, 
100 m. 
(Prcg.) 
M. Vasiliu (Știința) 
dale (Voința) 
băieți: Al.
1:17.8, P. Chețan (Prog.) 1:20.4, T. 
Rînea (FI. roșie) 1:25.2, 200 m. 
bras fete: Sanda Iordan (Dinamo) 
3:14.4, Mărinca Rotăm (Prog.) 
3:19.2, Helga Geisser (Știința) 3_.21.7: 
100 m. liber fete: Ingrid 
(Știința) 1:13.0, Ana Grigoraș (Șc. 
sp. tin.) 1:15.2, Dan Maria (Prog) 
Astrid Wăchter (Stifnfn) 
m. spate fete: 17,

(C.C.A.) 1:19.4, Margareta Wittgen
stein (Știinta) 1:20.1. Niculina Toncu 
(CC.A.) 1:29.7; 4X100 m. mixt
băieți: Progresul 4:59.2, Dinamo 
5 07.5.

1 timpul de 1:07,5. Vechiul 
1:07,6, aparținea

Iată 
liber 

4:57,6, St. Ionescu (C.C.A.) 
Șt Mihai 
spate băieți: 
1:07,5. nou record 

1:12.7, 
1:16.3, 100 

Schmaltzer

aceluiași 
rezultatele tehnice: 
bărbați: M. Voicu

(Prog.) 5:14,2 
D. Caminschi 

de sală 
T. Ghi- 
m. bras 
(C.C.A.)

Rothe

(Prog)
...... ) 1:15.3; 100 

Henriette Țincoca

★
Aseară au continuat să se desfă

șoare probele de înot Iată rezulta
tele : FETE : 400 m. liber : Marga
reta Wittgenstein (Știința) 5:58.9; 
10C m. fluture : Maria Dan (Progre
sul) 1:32,4; 100 m- bras: Sanda Ior
dan (Dinamo) 1:315:4x100 m. mixt • 
Progresul 5:44,3, Știința 
Marinescu 
Rothe.
NOU 
TEG. 
4x100 
BĂIEȚI: 200 m. bras: 
(Dinamo) 2:50,4 ; 100 m. liber : 
Blajec (Știința) 59,5, 
(Progresul) 1:00.4.

CONCURSUL ELEVILOR 
CAPITALĂ

Duminică s-a desfășurat la 
acoperit de la

(Leontina
He'ga Geisser. Ingrid 

Astrid Wăchter) 5:57.2 — 
RECORD DE JUNIOARE CA- 
H-a, în bazin de 33,33 m ; 
m. liber: Știința 5:34,4 ;

A. Oanță 
G.

VoicuEm.

DIN

bazinul 
acoperit de la Floreasca concursul 
de natație organizat de școala spor
tivă de elevi sub îndrumarea direcției

de educație fizică de pe lingă Mi
nisterul Invățămîntului și Culturii. 
La startul probelor au fost înscriși 
un mare număr de elevi și eleve 
aparținînd școlilor din Capitală. Iată 
cîștigătorii probelor: stilul liber: 
33 m. băieți — M. Zager (Șc. 24) 
22,9. 50 m. băieți: St. Călin (Șc. Ca- 
ragiale) 32,7. 33 m. fete: Anca Tro
hani (Șc. 24) 24.4. 50 m. fete: Hen
riette Țincoca (Șc. 24) 31,6. Stilul 
spate: 33 m. băieți: M. Gudov (Șc. 
Carrgiale) 32,8. 50 m.
Nichita (Ș<- 175) 43.1. 33 m. fete.: 
Anca Trohani (Șc. 24) 28,4.
bras 33 m. băieți: A. Nicolau (Șc. 49)
27.4. 50 m. băieți: V. Percea (Șc. 
24 ) 41,1. 33 m. fete: Agneta Arvai 
(Șc. Caragiale) 34,1. 50 m. fete: 
Măriuca Rotaru (Șc. Caragiale)
44.4. Stilul fluture: 33 m. băieți: 

Zager (Șc. 24) 27,1. 50 rn.

băieți; Ion

Stilul

M. ___  „
Wiefi;. N. Burduja (Șc. 175) 36.3. 
33 m. fete: Atica Trohani 
34,2. 50 m. fete: Mariana 
(Șc. Caragi-le) 52.0.

Timpurile învingătorilor 
probele con-tiftiie recorduri 
cane școlare.

(Șc, 24)
Zoteșcn

la toate 
repnbli-

A împărțit apoi linia fm 12 segmente 
egale.

—• Vedeți ? Linia aceasta este anul, 
iar cele 12 segmente reprezintă fie
care cite o lună. Acum, voi grupa 
cite trei luni și vom avea cele patru 
trimestre. E limpede, nu ?

La noi. în R.D. Germană, activi
tate ORGANIZATA la box exista nu
mai în primele trei luni și jn ultimele 
trei luni. In primele trei luni au loc 
campionatele naționale individuale, 
de la etapa de mase și pînă la fina
le. In ultimele trei luni se desfășoară 
campionatul național pe echipe. De- 
obicei. cu foarte rare excepții, în a- 
ceste două trimestre nu susținem în- 
tîîniri internaționale. Sînt șase luni 
în care se rezolvă „rivalitățile" dintre 
boxerii noștri...

— Și activitate 
aveți ?

—•■ Din aprilie 
brie! Cred că e . 
Cele jase luni de la mijlocul anului 
sînt special rezervate întîlnirilor in
ternaționale inter-fări sau infer-cltibu-- 
ri, precum și organizării de reuniuni* 
amicale, care contribuie la populari
zarea boxului. Apoi, noi socotim că 
este potrivită o asemenea organizare 
a calendarului competițional și 
tru sănătatea boxerilor.

Am găsit mult prea interesante 
sele lui Kurt Rosentritt pentru 
trece cu vederea. Și dacă ne-am 
dit ca ele să vadă lumina tiparu-Iuâ, a 
fost în primul rînd pentru a contri
bui la rezolvarea problemei calendaru
lui competiționial, care preocupă serios 
și lumea boxului nostru. Se pare că 
prietenii noștri germani au găsit o 
rezolvare judicioasă, proprie spiritului 
lor metodic, organizat, meticulos, N ar 
strica dacă am scoate 
de Rosentritt ceea ce e 
încerca să aplicăm și 
noastră pugilistică I

internațională cînd

și pînă in septem- 
deajuns, nu-i așa ?

pen-

din cele spuse 
esențial și am 
în activitatea

M. G.



Printre echipele fruntașe de fotbal
Pregătirile continuă la Timișoara, — O reintrare care provoacă mult optimism
Noutăți de la Orașul Stalin —• Ce fac jucătorii Progresului in vacanță

Azi începe turneul fulger 
la handbal de sâlă

Dacă tfin întîmplare pașii v-ar ti 
purtat joia trecută pe la parcul din 
str. Dr. Staicovici și curiozitatea 
v-ar fi dus spre terenul de-, fotbal, 
poate că ați fi rămas surprinși vă- 
zînd cîteva siluete de fotbaliști. Cu 
siguranță că ați fi remarcat cu a- 
cest prilej printre ei pe Mateianu, 
Mindru, Dobrescu și Leucă jonglînd 
cu balonul pe zăpadă, alături de 
cîțiva juniori. JȘi v-ați fi pus între
barea : oare jucătorii de la Progre
sul București nu sînt în vacanță ?

Intr-adevăr, ei sînt în vacanță, dar 
cine vrea vine o dată pe săptămînă 
la antrenament. Nu-i obligatoriu și 
nici nu poate fi vorba de antrena
mente obișnuite. Fiecare, timp de o 
oră maximum, face ce vrea : joacă 
tenis cu piciorul, face antrenament 
individual cu balonul sau se joacă 
între ei. Și pentru că nu-i obligato
riu,... jucătorii vin. Cu două săptă- 
mîni în urmă a fost chiar o partici
pare 
zon, 
etc. 
vineri, 
asemănătoare, spre satisfacția antre
norilor Lupaș și Drăgușin care văd 
în aceste reuniuni benevole un prilej 
de și mai mare apropiere între ju
cători.

18 JUCĂTOR! ÎN ACTIVITATE 
LA PLOEȘTI

Pe Oană Ilie, antrenorul Petrolu
lui din Ploești, îl poți găsi foarte des 
și la București, Cei 60 de km. nu-i 
împiedică să facă față și obligațiilor 
profesionale și sarcinilor de bun fa
milist cum este Oană. La capătul unei 
astfel de navete Ploești-Btictirești ‘ 
găsit pe Oană la telefon, în 
familiei.

— Ce-i nou la Petrolul ?
— Ce să fie nou decît că ne 

tinuăm cu regularitate antrenamente
le, în așteptarea .perfectării turneului 
în Turcia. Chiar azi (n.n. era vineri) 
am ținut o asemenea ședință de pre
gătire la care am avut, ca de obicei, 
o participare bună. De altfel, 18

Intre timp, ieri luni, ploeștenîi au 
mai făcut un antrenament. Răspun
sul din Turcia n-a sosit încă. Din 
informațiile primite rezultă că pre.m 
turcă se ocupă de turneul Petrolului 
în Turcia, subliniind valoarea echipei 
din Ploești.

după-amiază, sa- 
găzdui o competi-

l-am 
sinul

con-

FOTBAL LA MINUS 3 GRADE...

mai numeroasă : Dinulescu, O- 
Știrbei, Smărăndescu, Oaidă 

Iar pentru săptămîna aceasta, 
este de așteptat o prezență

Șl „STEAGUL ROȘU CONTINUA !...

Cam 
cătorii 
Stalin, 

^anță _
■fi Progresul Oradea, dîndu-și 
mată de revedere ziua de 6 ianuarie, 
cînd își vor relua pregătirile în ve
derea returului. Pînă atunci însă, 
după cum ne-a informat coresponden
tul nostru Al. Dincă, jucătorii — cu 
excepția lui Proca, Fusulan și porta
rul Ghiță, plecați în concediu de o- 
dihnă la Govora — desfășoară o ac
tivitate de destindere, ca să spunem 
așa, jucînd baschet, tenis de masă 
etc.

De la 6 ianuarie însă, metalurgiștii 
vor trece la treabă senoasă, iăcînd 
antrenamente direct în aer liber pen
tru 
rul 
tele

așa își petrec vacanța și ju- 
Energiei St.
De fapt, ei și-au luat 

aproape iirediat după meciul 
■ ~ 1 ’ i ca

roșu Orașul
va-

D. MUNTEANU

Reoent s-a desiășurat 
o consfătuire comună a 
și arbitrilor de bandbaL

Jucătorii timișoreni, în ciuda tim
pului destul de rece, n-au lăsat să 
treacă ziua de duminică fără să joa
ce. Dimineața, C.F.R. a îniîlnit pe 
Voința Timișoara și a cîștigat cu 
3—1 (2—0) prin puncte’e marcate 
de Popuț (2) și Surdan. respectiv 
Filimon. După masă a fost rîndul 
Științei să joace cu Metalul Oțelul 
Roșu. Rezultat: 4—2 (3—2). Au
marcat: Ciosescu (3), Fiiip-respec- 
tiv Conradt și Amuș. In ambele for

mații au evoluat, cu succes, cîteva 
elemente tinere (Zaharia, Apter. Di- 
minescu-la Știința, Popuț, Manciu, 
Săntimbrean la CF.R.).

Astăzi și mîine 
la Floreasca va _ 
ție de handbal cu o desfășurare i- 
nș.iită pentru spectatorul bucureș- 

tean. Așa cum am mai anunțat, iu- 
itorii handbalului de sală din Ca

pitală vor avea prilejul să urmă
rească jocuri-fuiger, pe o durată 

redusă la jumătaie din timpul nor- 
a 15 mi- 

ele. Acest 
dinamism

mai de joc: două reprize 
nu te, fără pauză între 
sistem oferă un plus de 
și spectaculozitate jocului și o va
riație mai mare, o echipă puțind 
susține și două jocurj în aceeași zi.

La competiția care începe astăzi 
iau parte opt echipe împărțite în 
doua serii:

A: București I. Progresul I.T.B., 
Locomotiva Gara de Nord, Vo’nța.

B. București ||. Șirnța I.C.F., E- 
n“rgia w23 August* și o selecționa
tă de juniori.

Deci, ASTAZI de la ora 17 
putea urmări următoarele jocuri: 
curești I — Voin.a; Progresul
— Locomotiva GN; București
— Sel. juniori; Știința ICF — 
nergia 23 August; Locomotiva GN
— Voința; București I — Progre-

sul 1TB; București ii — Știiruța’ 
ICF; Energia 23 August — Sel. 
juniori.

MÎINE după-amiază. 
ora 17, 
preliminare: 
iuta; Șt:inta ICF — Sel. 
București II — Energia 23 
București I — Locomotiva 
continuare au loc finalele: 
clasate pe locurile ultime 
își vor disputa locurile 7—8 
samentul final; cele de pe 
3 joacă pentru locurile 5—6; secun
dele seriilor 
iar liderii 
curî.
FORMAȚIA
GATOARE

se joacă ultimele
P’oo-resul ITB

tot de la 
meciuri 
— Vo- 
iuniori; 

August; 
GN. In 
echipele 
în serii 
în cla- 
locurile

pentru locurile 
pentru primele

3—4, 
două lo-

că — după cum spunea antreno- 
Silviu Ploeșteanu —antrenamen- 
afară sînt mai potrivite.

cători avem și toți sînt în activitate, 
cu excepția lui Pereț, care se maî re
simte din cind in cînd de pe urma 
boalei și capătă învoire. Afară Ge el 
se mai antrenează : Sfetcu, Marosi și 
Roman, Pahcnțu, Marinescu, Topșa 
și Florea, Fronea și Neacșu, Zaharia, 
Tab ar cea, Dridea, Dumitrescu, An
ton și Dumitru Munteanu, G. Marin 
și Bădulescu. Trebuie să subliniez că 
Anion Munteanu este complet resta
bilit și intr-o formă foarte bună. A- 
tacul va fi mult întărit prin reintrarea 
lui.

veți 
Bu- 
ITB

II
E-

BUCUREȘTI
IN TURNEUL 

ORAȘE
interorașe de handbal de 
sf'rșit sîmbătă, după dis- 

jocurilor București I —:

I INVIN- 
INTER-

Turneul 
sală a luat 
putarea „ _____ t._
București lî 18—17 și Orașul Sta
lin — Reșița 20—15. întrecerea a 
fost cișiigată de București I ou 6 
p. urmată de București II cu 4 p., 
Orașul Stalin cu 2 p. și Reșița cu 
0 P-

«ENO BALTCA, REȘIȚA. — De ce DU 
K face o echipă de rugbi la Reșița ? 
La drept vorbind, noi ar trebui să pu
nem această întrebare, iar Dv., care 
sînteți din Reșița, să ne răspundeți! Ori
cum. e surprinzător că o astfel de ini
țiativă n-a fost luată pînă acum, deși 
condițiuni materiale există la Reșița și 
nici de tineri zdraveni nu creaem că 
duceți lipsă, judecind după succesele 
din producție! Prin reorganizarea miș
cării sportive, desigur însă că și la Re
șița se vor face * '
cest domeniu. Și 
ar putea fi, de 
echipe de rugbi. 
plîngi mie, ce-ar 
nul?

noi pa?i înainte în a- 
unul cîin acești „pași” 
pildă, înființarea unei
Dar, în loc să ml te 
fi să pul și d-ta urnă-

metri. — 3) Intre timp s-au publicat cla
samentele campionatului de fotbal, la 
juniori. Dv. vreți Insă să apară numai 
fotbal în coloanele ziarului nostru ei 
sînteți .„porniți împotriva tenisului de 
masa. Deocamdată insă, tenisul de masă 
ne-a adus mai multe satisfacții. Pe cir.d 
fotbalul... Am fi vrut să veoem cum 
ați arătat la față — chiar Dv. — în 
ziua cînd am pierdut cu 2-0, Ia Bel* 
grad, cu Iugoslavia !

ION POȘTAȘUL .

lnsfîrșif,se pare că problema antrenorilor 
de handbal va fi solufionafă

in Capitală 
antrenorilor 

Evenimentul 
astfel anunțat nu pare deloc deosebit. 
Dar, cîteva precizări vor arăta că a- 
ceastă consfătuire nu trebuie conside. 
rată ca un eveniment oarecare.

In primul rind a fost pentru întîia 
oară cînd antrenorii și arbitrii de 
handbal din întreaga tară s-au întîl
nit în cadrul unei consfătuiri comune, 
disCutînd și dezbătînd timp de cîteva 
zile probleme care, firește, interesează 
ambele părți. Acest fapt și-a arătat 
roadele chiar înainte de a se termina 
consfătuirea, mai ales prin aceea că 
antrenorii și arbitrii și-au spus, des
chis, unii altora, lipsurile. La încheie
rea lucrărilor dorința unanimă de co
laborare și mai strînsă în viitor a 
subliniat, în plus, succesul acestei 
măsuri de a se convoca antrenori și 
arbitri ta o consfăiuire comună.

Dar, mai mult decît această atmos
feră uneori „bătăioasă", ca aspect 
general, insă foarte constructivă, ceea 
ce ne determină să considerăm cons
fătuirea recent încheiată drept un e- 
venznent ce iese din comun a fost 
faptul că în concluzii, președinteie 
colegiului central de antrenori loan 
Kunst a lansat un apel către toți an
trenorii să participe ta o scurtă în
trevedere, care a avut drept scop gă
sirea unor norme pentru a se putea 
asigura respectarea regulamentelor în

vigoare și pentru ca astfei 
de handbal să 'nu mai fie 
soartei.

Poate vă mirați citind aceste rîn- 
duri... Insă, realitatea, cruda realitate, 
aceasta este. Datorită în special mo
dului defectuos în care a acționat în 
această direcție colegiul central de 
antrenori, tehnicienii handbalului nos. 
tru își asigurau condițiile de lucru 
fiecare cum putea. Fiind ocupat, 
chiar prea mult ocupat, de probleme
le echipelor reprezentative, colegiul 
central de antrenori a neglijat total 
acest aspect. Rezultatul? Iată-1: 1. 
colegiul central de antrenori nu avea 
nici o copie de pe vreun contract al 
vreunui antrenor de handbal; 2. nu 
se știa, de altfel, nici care dintre an
trenori au și care nu au contracte: 
3. din această cauză nu se știe nici 
acum precis care sînt condițiile 
de salarizare ale antrenorilor de 
handbal; 4. și ce este mai grav, în 
cazul cînd vreun antrenor era con
cediat în mod abuziv, toată lumea 
ridica din umeri și deplîngea, pla
tonic, soarta bietului năpăstuit.

O asemenea situație a generat în 
mod firesc o atitudine de subapreciere 
a muncii antrenorilor de handbal, evi
dent probată de concedierile și schim
bările de antrenori care în ultimul 
timp au devenit „modă“ pentru acest 
sport. De pildă noi considerăm că an
trenorii Otto Schmitz de la Flamura 
roșie Cisnădie, Francisc Monis de

antrenorii 
în voia

M. BENESCU, ARAD. — In principiu, 
aveți dreptate: emisiunea „sport” de la 
radio s-ar putea transmite, cel puțin 
acum în timpul iernii, mai devreme de
cît la orele 22. Vom sezlsa, la rîndul 
nostru, radio-d'ifi'Ziunea

ȘTEFAN OBOROCEANU, NEHOI. — 
înțelegem că sînteți supărați din cauză 
că echipa Dv. favorită, Progresui-Ora- 
dea, se află pe ultimul loc, dar nu tre
buie să vă pierdeți cu firea. Chiar 
dacă nu se va putea menține în cate
goria A„ Progresul Oradea are toate 
șansele să revină', după un an în 
A mai făcut-o odată, deci, 
spune, ...cunoaște drumull

cum
„B”. 
s-ar

DR. ALEXANDRU STERN, 
Deși greșelile pe care le-au 
arbitri în legătură cu marcarea timpu
lui de joc nu s-au datorat făptuitul că 
n-au avut, poate, pe mînă, cele mai 
bune cronometre, totuși sîntem de a- 
cord cu Dv. că problema cronometrelor 
și a fluierelor ar trebui studiată de fo
rurile în drept. Noi am transmis pro
punerea Dv. colegiului central de ar
bitri. Să nu vă... pomenească însă pe 
urmă arbitirii că i-ați deposedat în fe
lul acesta și de ultimele „motive obiec
tive”...

CLUJ. — 
făcut unii

Așa arată un buletin Pronosport cu 12 
rezultate exacte la concursul Nr. 
(etapa din 22 decembrie 1957J:
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I. R.F.G. — R.P.U. (pron. pauză) 1
II. R.F.G. — R.P.U (pron. final) 1

m. Italia — Portugalia (camp, mond.) 1
IV. Lyon — Reims (camp. francez) 2
V. Toulouse — St. Etienne (camp.

francez) 2
VI. Angers -- Nice (camp. francez) 1

VII. Sedan — Valenciennes (camp.
francez) 1

vm. Nîmes — Racing Paris (camp.
francez) 2

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

1

1 
i

X. Sochaux — Lens (camp, francez) 
XI. Lille — Ales (camp, francez) 

XII. Monaco — Beziers (camp, fran
cezi

trierii celor 1.764.317 variante 
concursul Pronosport nr. 51 
22 decembrie) au fost găsite:

»I ?ono sport
cum însă tot „1” rămîne pronosticul 
norma L

OTTO BUCHER, REȘIȚA. — 1) 
turneul de anul trecut de la Ulan 
(R.P. Mongolă),
10 puncte, clasîndu-se pe locul VI. Tur
neul a fost cîștigat de șahistui Kiebert 
(R.D. Germană), cu 13 puncte. — 2) 
Atletul Xenofonte Boboc a fost scos din 
lotul național pentru fapte incompatibile 
cu calitatea de sportiv. Tn ceea .ce o 
privește pe Sanda Grossu, ea a fost bol
navă vreme îndelungată, iar la reintrare, 
firește, n-a mai realizat performanțe la 
valoarea celor din trecut și cu atît mai 
puțin' a recordului ei la lungime: 5,80

i La
Bailor

Troianescu a totalizat

In urma 
depuse la 
(etapa din . _

39 variante cu 12 rezultate exacte;
1.024 variante cu 11 rezultate exacte; 
9.79S variante cu 10 rezultate exacte. 
Lucrările de omologare sînt în eurs 

de desfășurare.
A Aproape 1.800.600 lei vor fi acordați 

ca premii participanților la ultimul con
curs Pronosport. Iată o cifră care ne 
seu ește ne comentarii și poate constitui 
un îndemn pentru cei care au... uitat 
săptămîna trecută să-și depună buleti
nele. fn plus la aceste premii în bani 
trebuie să adăugăm și cele peste 3.900 
de premii speciale în obiecte acordate 
la același concurs, ai căror deținători 
îi vom cunoaște joi seara. Și acum să 
începem succinta noastră analiză a con
cursului nr. £2 din 29

I. C.C.A. — Borussia 
nostic la pauză).

II. C.C.A. — Borussia 
nostic finali.

meci ai ceior două echipe, întîlnirea 
va fi prelungită cu 2 reprize a 15 mi
nute. In această sfxiație, conform re
gulamentului Pronosport, pronostic la 
pauză va fi considerat cel înregistrat 
după 45 minute de joc, iar pronostic 
final cei înregistrat după 12â minute 
joc.

HI. Milan — Florentina
Milan, actuala campioană a Italiei» e 

amenințată de retrogradare... Fiorentina 
în schimb urmărește cu tenacitate lide
rul (Juventus). De remarcat (un argu
ment în plus în favoarea oaspeților) că 
Fiorentina a obținut în deplasare mai 
multe puncte decît Milan pe teren pro
priu. Vom indica deci „2” completat 
de un eventual „X” de cei care speră 
într-o revenire a campionilor.

IV. Genoa — Torino

Nu știm despre care dintre cele două 
formații să spunem că a avut o com
portare mai slabă și mai inconstantă în 
același timp! Poate Genoa — deținătoa
rea „lanternei roșii” — dar care în acest 
meci beneficiază de avantajul terenului 
propriu, foarte important în duelurile 
dintre codașe. Pronosticul nostru 
bază va fi deci .1”.

de

decembrie: 
Dortmund (pro-

Dortmund (pro-

o întîinlre spre care se îndreaptă 
toate speranțele noastre. Kara îndoială 
că ambele formații doresc' în aceeași 
măsură victoria necesară calificării în 
sferturile de finală ale Cupei Campio
nilor Europeni. Disputat pe teren neu
tru (Bologna) meciul acesta va da avan
taj de public echipei care va practica 
un joc frumos. Noi credem că formația 
aceasta va fi cea a niilil arilor bucureș- 
teni. așa că vom; inoica „1” prono
stic final și „1” „X” Ia pauză. (După 
cum se șt e, îh razii] unui scor egal 
aupă 90 de minute în acest al tireilea

V. Lanerossi — Boțosna

nici 
le-a

Lanerossi nu a cedat pînă acum 
uneia din cele 6 formații pe care 
întîlnit „acasă”. De la bun început 
deci îi vom acorda prima șansă de vic
torie. adică ..1”. Cei mai temerari pot 
lua acest pronostic ca solist, ceilalți... 
pot adăoga și un ,,X”, bazați pe com
portarea destul de bună — pînă acum — 
a Bolognei în deplasare.

VI. Spăl — Lazîo

Numai rezultatele sub 
gistrate de echipa din 
pe terenurile adverse (2 . 
posibile)1 ne fac să ac~riăm 
pronosticul nor*- 
oarece Spăl nu a -tr^ lucit 
campionat nici măcar la Ferarra. Ori-

așteptări înre- 
Roma (Lazio) 
puncte din 14 

gpzdelor 
acepșta de- 

în a^est

VII. Verona — Padova
Din nou un meci în care șansele for

mațiilor sînt destul de greu de anali
zat, oaspeții mareînd o valoare supei 
rioară gazaelor, care sînt însă greu de 
depășit pe teren propriu (10 puncte din 
12 posibile). In această situație vom 
indica „1” pronostic de bază, alături 
de un foarte necesar „X”.

VIII. Nice — Marseille
Marseille nu a reușit să depășească 

duminică pe teren propriu pe M*etz, 
dovedind odată în plus forma slabă pe 
care-o deține. Să înregistreze oare o 
surpriză în meciul cu Nice? Noi nu o 
credem, așa că vă sfătuim să1 treceți pe 
buletine „1”.

IX. Racing Paris — Lyon
Infrîngerea suferită de lyonezi în ur- 

tima etapă (1-2 pe teren propriu cu 
Reims) ne dă un argument în plus 
pentru a acorda maximum de șanse 
rizienilor (învingători 
Nîmes). Dacă sînteți 
la meciul IX indicați

la Energia Făgăraș și, de cîteva zile, 
Dumitru Lupescu de la Dinamo Ora
șul Stalin au fost îndepărtați de ta 
locurile lor de muncă într.un mod 
care dovedește încălcarea prevederilor 
regulamentului de calificare și cla
sificare a antrenorilor. Este posibil 
ca și antrenorii citați să aibă partea 
lor de vină. Nu spunem nu. Dar pro
cedeul folosit este cu totul subiectiv 
și nelegal. Considerăm că este de ne
îngăduit ca antrenorii de handbal să 
fie la discreția oricărui responsabil 
de secție sau a oricărui activist, care, 
daca nu îi place figura antrenorului 
respectiv, să-l poată da oricînd și ori
cum afară: „Tovarășe, de mîine nu 
mai vii la antrenântente. Ești conce
diat!" «

Simplu : ești concediat. Dar dincolo 
chiar de aspectele rielegale ale unei 
asemenea situații, noi ridicăm aci cu 
toată hotărîrea această problemă ca 
fiind vitală pentru handbalul nostru. 
Fără a avea stabilitate, continuitate 
și libertate în munca lor tehnică, fără 
a avea garanția că nu sînt la dis
creția oricui, munca antrenorilor de 
handbal nu se poate desfășura în cele 
mai bune condițiuni. Preocuparea 
pentru elementele tinere scade, toată 
atenția antrenorului fiind concentrată 
asupra obținerii rezultatelor. Rezulta
te șl numai rezultate... Multi dintre 
antrenorii de handbal au renunțat la 
activitatea lor sportivă intrînd în pro
ducție sau mulțumindu-se să antrenez 
ze, în timpul liber, echipe regionale 
sau raionale.

O asemenea situație nu mai trebuia 
tolerată. De aceea salutăm cu toată 
bucuria chemarea adresată de preșe
dintele colegiului central de antrenori. 
Nu cunoaștem încă ro anele întrevede
rii dintre antrenorii de handbal, dar 
sperăm că pe viitor ei vor fi feriți de 
întîmplărî triste ca acelea semnalate 
mai sus. Pentru asta însă este nece-’ 
sar ca și colegiul de antrenori și an-: 
trenorul de stat Nicolae Nedef să re-- 
ducă din timpul pe care îl rezervă 
problemelor loturilor reprezentative; 
afectînid ceva mai mult acestei ches
tiuni. Merita...

X. Ales — Toulouse

în oeplasare 
de acord cu
„1” solist.

fost învinse

pa- 
cu 

noi

duAmbele formații au — ----------  —
minică: Ales în deplasare de Lille, iar 
Toulouse pe teren propriu de St. E- 
tienne. Analizat numai prin prisma cla
samentului, meciul apare foarte echili
brat. Prin simplă impres'ie noi acordăm 
însă mai multe șanse gazdelor.

XL Metz — Lille
dato- 
pare 

Lille se 
dar, duminică va 

Ca o concluzie vă 
,X” ca pronostic de 
’ sau „2” conform

Deși a cedat „lanterna roșie” 
rită golaverajului, Metz nu ni se 
încă în revenire âe formă. L: 
comportă mai bine, 
juca în deplasare... 
propunem să luați , 
bază alături de ,,1’ 
inspirației.

St. Etienne — SedanXII.

Etienne se comportă foarte bine 
de altfel singura formație neîn- 
încă în cele 18 etape ale cam- 

Jucînd pe teren propriu

st.
(este 
vinsă 
pionatuiui). _ .
pornește cu mări șanse de victorie. Noi 
indicăm î*
gazoă a renunțaț la „pasiunea” pentru 
scorurile egale?

„1” cpnsiderînd că formația

A APARUT

cu interesante foto-reportaje 
la cele mai importante competițiide 

sportive din țară și de peste hotare.

PARTICIPAȚI LA NOUL CONCURS

„CARE ESTE CEA MAI BUNA 
COPERTA

A ANULUI 1957“

dotat cu valoroase premii



SPORTUL SĂTESC 
Ițt PLINĂ DEZVOLTARE

Urmare din pag. 1
„CUPA 50 DECEMBRIE" LA TIR

Duminică s-a desfășurat pe poli
gonul Dinamo, în organizarea asocia
ției Dinamo, un concurs de tir pe 
ținte reduse dotat cu „Cupa 30 
Decembrie". Performanțele sînt destul 
de bune și ele oglindesc pregătirea 
din ce în ce mai bună a concuren- 
ților.

Iată rezultatele tehnice: armă
liberă calibru redus 3x20 — bărbați:
1. H. Herșcovici 562 p.: 2. Iosif Sir-
bu 558 p.; 3. Dinu Vidrașcu 557 p.J 
4. Enea Valentin 548 p.: 5. N. Rotaru 
546 p.: 6. C. Antonescu 541 p.:
femei: 1. Rodica Dumitrescu 539 p.:
2. Elena Seimeanu 537 p.; 3. Jacqueli
ne Zvonevschi 525 p.; 4. Rodica Gro- 
zea 518 p.; 5. Maria Otz 516 p.

In cadrul probei de pistol viteză 
concurentul P. Mocuță a realizat 
60/581 puncte.

CONCURSURI ATLETICE PENTRU 
ELEVI Șl STUDENȚI

• ȘERBAN CIOCHINA A STABI
LIT UN NOU RECORD DE SALA 
LA JUNIORI: 44,29 M. LA TRIPLU 
SALT.
• Peste 100 de elevi au fost pre- 

zenți duminică dimineața, în sala 
Floreasca II la concursul organizat 
în cinstea zilei de 30 Decembrie. Din 
nou, ca de atîtea ori în ultimii ani, 
cele mai multe puncte în clasamentul 
44-stl pe echipe le-a întrunit Școala 
medie nr. 22 „Gh Lazăr", căreia i-a 
revenit astfel j,Cupa 30 Decembrie". 
Iată acum rezultatele înregistrate : 
50 m. fetei 1. Karin Artz (Șc. m. 
22) 7,0 sec.T 2. Lucreția Nicolaeva 
(Șc. m. 32) 7,4 sec.': 3. Al. Trandafi-
rescu (Șc. m. 3) 7,6 sec.; lungime 
fete: 1. Val. Smărăndoiu (Șc. m. 
22) 4,68 m.: 2. Ecaterina Petrova
(Șc. m. 32) 4,53 m.y 3. Margareta chis elevilor din

------ efutzs*'-------

--------- #6 (f/lWt.-----------

Miliades (Șc. m. 14) 4,44 m.; greu
tate fete': 1. Anca Gurău (Șc. m. 
22) 10,88 m.; 2. V. Maslenicova (Șc. 
m. 32)' 8,86 m.; 3. Marina Stanca 
(Șc. m. 10) 7,88 m.; 50 m. băieți: 1. 
Șerban Bălăceanu (Șc. m. 35) 6.3
sec.: 2. Anton Diaconu (Șc. m 12) 
6.3 sec.: 3. Eliade Simion (Șc. in. 
18) 6,3 sec.: lungime bă/e/r 1. Ion Sko
da (Șc. m. 35) 6,02 n?.; 2. V. Samun- 
gi (Șc. m. 7) 5.62 m.: 3. N. Rădulescu 
(Șc. m. 13) 5.59 m.: greutate băieți :
l. Dragoș Stamate (Șc. m. 1) 12.51
m. : 2. Lucian Kotler <Șc. m. II) 
11,75 m.: 3. Gulaș Par.delis țȘc. m. 
14) 11.28.

Dorel Dolberg 
corespondent

• Tot în sala Floreasca II s-a des
fășurat duminică dimineața și un con
curs atletic universitar, in ansam
blu rezultatele au fost modeste. To
tuși, cu acest prilej s-a înregistrat 
un excelent record republican de sală 
la juniori, la proba de triplu salt. 
Șerban Ciochină, student al Insti
tutului de Construcții, a sărit 14.29 
m.. depășind astfel cu 7 cm. vechiul 
record deținut de Mircea Stein. Din
tre celelalte rezultate amintim: 59 
m. băieți: Ion Sava (Inst. Constr.) 
6,2 sec.: 2. Angeî Trăilă (I.M.F.) 
și Niculae Marinescu (Agronomie) 
ambii 63 sec.: 50 m. fete: Xenia 
Mîliutin (Arhitectură) 7.5 sec.: greu, 
tale băieți: Gicu Lucan (Universita
tea „C. I. Parbon") 10.78 m.: greu, 
fate fete: Maria Vintilă (Universi
tatea „C. I. Parbon") 10.38 m. Pe 
echipe concursul a fost cîștigat de 
echipa Universității „C. 1. Parbon" 
care a totalizat 49.5 p.

\iculae D. Xiculae 
corespondent

• De curînd a avut loc la Timi
șoara. in sala Știința, un reușit con
curs școlar de atletism, organizat in 
cinstea zilei de 30 Decembrie și des

fidul II al școlii 

elementare. Au luat parte 157 de e- 
levi din 11 școli. Cu acest prilej s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Băieți 30 m. : Mariutin 4,9 sec.: 30 
m. g.: Giepețean 6,1 sec.: înălțime: 
Tapoș 1,30 ir.; lungime: Milea 4,15 
m. Fete: 30 m.: Griga 5,3 sec.: 30 
m. g.: Tatomir 6,3 sec.: înălțime: 
Lahman 1,15 m.: lungime: Bistrițea- 
nu 3.66 m.

Și elevii școlilor medii din Timi
șoara .s-au întilnît într-un concurs 
atletic închinat zilei de 30 Decembrie. 
Au concurat 163 de elevi din toate 
cele 10 șccdi medii ale orașului. Pri
mul loc pe echipe a revenit școlii me
dii nr. 10 (Licr.il sportiv). Iată re
zultatele: Băieți, 30 m.: Krailing
(Șc. m. 2) 4.4 sec.: 35 m. g.: Tavie 
(Șc. m. 3) 5.7 sec.: ină'.'me: Radu 
(Șc. m. 10) 1.60 m.: lungime: Walish 
(Șc. m. 10> 5.74 m.: Fete. 30 m.: 
Rusu (Șc. m. 1) 4.9 sec.: 35 m. g.: 
Lindacber (Șc. m. 2) 6.6 sec.: înăl
țime : Kleiner (Șc. m. 2) 1.37 m.:
lungime: Simon (Șc. ir. 10) 3.94 m.

Al. Gross 
.respondent

„CUPA 59 DECEMBRIE" LA RUGBI
Din cauza ttnio’.dui nefavorabil, 

meciurile ENERGIA I.S P.-ENER
GIA MINE și LOCOMOTIVA GR 
ROȘIE—ȘTIINȚA. programate în 
„Cupa 30 Decembrie" _nv. s-au mai 
disputat, astfel că întîimrile au fbst 
reprogramate pentru joi 26 decembrie 
la ora 15 pe același teren.

MECI DE RUGBI LA MINUS 12 
GRADE

• Ic locul celor două meciuri progra
mate în „Cupa 3» Decembrie”, dumi- 
nici dimineață a avut ioc pe stadionul 
Energia I.S.P. un meci intre două echi
pe alcătuite „ad-hoc" din jucătorii 
Energies I.S.P. și cîțhra din aFe colec
tive. veniți «â **s’ste 13 întilniri.

Arbitrul Witinț a chemat pe teren 
următoarele echipe alcătuite din cîte 14 
lucitori fiecare: ALBASTRT: A. Nicu- 
lescu,- LAZARO VICI. T. RADULESCU - 
Mehedinți. Antimon ian u - Sergiu Dan, 
N. Cheosea - Gabrielescu. V. GEORGES
CU - P- Georgescu. S. N’CULFSCV - A. 
Te vie, GICA AN AST ASE. Niculescu Pe
tre: ROȘII: Goga. Lantz, Drago ta-
Posmoșanu, Dunitnu, - M. ILIESCU.

Urmare din pag. 1 

venit campioană a țării, întrecînd pe 
rind redutabile reprezentative ale 
unor colective din București, Craio
va, Timișoara și alte centre puterni
ce și cu o mai veche tradiție sporti
vă. Succesul acesta nu este însă izo
lat. In anul 1957 dilerite echipe și 
sportivi ai asociației Recolta au cu
cerit numeroase titluri de campioni 
ai țârii, la hochei pe gheață, pa.inaj 
viteză și artistic, schi, haitere, atle-*tism, canotaj, oină, călărie și tir.

Chiar și pe plan internațional suc
cesele sportivilor din satele patriei 
noastre se situează la un nivel deo
sebit Anul acesta o selecționată a 
țării noastre a participat la cea de 
a IIl-a ediție a Jocurilor Sportive 
Internaționale Sătești ce s-a desfă
șurat în R.P. Polonă. Ccmportindu-se 
la înălțime reprezentanții R P. Ro
mine au cucerit cu această ocazie 1 
medalie de aur. 20 de argint și 13 
de bronz. >

Toa.e aceste remarcabile rezultate 
cu care mișcarea sportivă de la sate 
se nfndrește la aniversarea a 10 ani 
de existență a Republicii noastre dragi 
se datoresc în primul rind spriji

BOGOI - XT. Niculescu. R. NICULESCU - 
Manoileanu. Draeomirescu - Hossu, Oo- 
chia, Niyu. Rezultatul final al întîlni- 
rii a fost 14-9 (3-9) pentru Albaștri).

V. Hossu — coresp.

CSEPEL BUDAPESTA — ENERGIA 
ORAȘUL STALIN 10—6 LA LUPTE

Sîmbăta si-a început turneul în R.P. 
Ungară echipa de lupte a Energiei din 
Orvrul Stal’n. După întreceri f?arte 
strînse, gazdele au cîrtigat cu scorul 
de 1*-S. Ofiterescu. Voicu, Ludu și Harry 
au terminat la egalitate, Bularca a ter
minat învingător la puncte, iar Ghineea 
și Croitorii au pierdut la puncte. La 
cat. grea Energia nu a prezentat concu
rent.

Energia susține cel de ai doilea meci 
astăzi în compania selecționatei orașu
lui Csegled. 

nului pe care activitatea sportivă să
tească l-a primit din partea Parti
dului și Guvernului și, ca urmare a 
acestui lucru, dezvoltării pe scară de 
masă a sportuluț în rîndurile țăra
nilor muncitori. Sute de mii de tineri 
din msdiul sătesc iau parte cu re
gularitate la competițiile sportive de 
masă. In Spartachiada de iarnă a 
tineretului din anul 1966 s.au între
cu: 1.750.035 de sportivi, iar la Spar
tachiada de vară a tineretului din 
acest an 1.605.870 de tineri și tinere 
din mediul sătesc. Un număr de 
191.824 de oameni ai muncii de la 
sate poartă astăzi cu mindrie pe 
pieptul lor insigna G.M.A.

lată pe scurt cîteva din succesele 
ac ivității sportive la sale. Apropie
rea sărbătoririi constituie și pentru 
sportivii sate’or un minunat prilej de 
a.și arăta atașamentul și dragostea 
față de regimul nostru, față de 
scumpa lor patrie, Republica Popu
lară Rcmînă. Entuziasmul cu care 
ei par.icipă la cea de a 111-a ediție 
a Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui, elanul cu care ei muncesc pen
tru a da un rod mereu mai bogat 
țării sînt mărturii xli ale dragostei 
și bucuriei lor.

REZULTATELE COMPETIȚIEI 
STUDENȚEȘTI DE VOLEI

Puțini spectatori au asia'at la primele 
meciuri din cadrul competiției studen
țești organizate în Capitală, din cavzâ 
că organizatorii au programat aceste 
prime meciuri în săli foarte mici. Ni
velul general al întâlnirilor a fost mul
țumitor.

Iată rezultatele înregistrate: FEMI
NIN: I.C.F. — I.M.F. 2-1, Inst. Politeh
nic — Inst. „Maxim Gorki” 2-0. Ur,!v< 
„Parhon” — I.P.G.G. 2-1, Inst. Agrono
mic — Inst. de Construcții 2-0. MAS
CULIN: I.C.F. — Inst. Arte 2-1. Inst. 
Agrcncirtilc — i.S.E.P. 2-0, Inst. con
strucții — Inst. Căii Ferate 2-4), Inst. 
Politehnic — I.P.G.G. 2-0.

D. Chiriaă și Stan Tu-dor, coresp.

E un adevăr de necontestat; în 
acești primi zece ani de putere popu
lară. istoria mișcării de cultură fizi
că și sport din (ara noastră a înscris 
pagini cu care ne putem mîndri. Re. 
fuzînd să înțeleagă noile sensuri ale 
vieții noastre, transformările funda
mentale petrecute în Rominia în ul
timul deceniu, mulți oameni de peste 
hotare înclină să creadă într-un mi
racol sau în cel mai bun caz în sim
ple accidente. Cucerește Linca titlul 
olimpic ? „Un accident’’. E încunu
nată Angelica Rozeanu de șapte ori 
cu laurii titlului de campioană mon. 
dială? „Un miracol'1 etc. Răsună 
mereu același răspuns denotînd peste 
aparența lui hazlie, suficiență și ri
dicol. Puțini vor să înțeleagă că 
„miracolul” marilor succese obținute 
în ultimii ani de reprezentanții spor
tului romînesc izvorăște din grija Ș* 
ajutorul acordat de Partidul Munci
toresc Romîn și de guvernul nostru 
mișcării sportive și în genere din 
noua concepție asupra rosturilor spor
tului — ca un bun al maselor de 
oameni ai muncii. E drept că a dis
părut de pe stadioane aristocrația 
sportivă. In locul unui pumn restrins 
de profesioniști ai balonului rotund, 
ai mănușii de box sau al rachetei, 
pășesc astăzi pe stadioane și tere
nuri de sport sute de mii de oameni, 
vrednici de numele de om. care fac 
sport pentru plăcere și destindere și 
nu în numele unei rațiuni meschine.

Cu ce se poate lăuda vechiul re
gim ? Cu 15 000 de sportivi vînduți 
diverșilor traficanți și proprietari, 
cu condamnarea la mizerie a celor 
care ruinați fizicește nu mai erau 
în stare să urce slava culorilor fe

luritelor cluburi. Răspunsul primului 
deceniu de regim democrat popular, 
răsună cuprinzător și plin de noble
țe : 900.000 de oameni ai muncii se 
întrec în diferite discipline sportive, 
2.000.000 (citește două milioane 1) 
participă anual la marile competiții 
de masă, și peste 2.000.000 de oa
meni ai muncii "* practică turismul- 
Sînt simple cifre. Dar ele concreti
zează de fapt roadele unui deceniu 
de mișcare sportivă nouă.

La aceste rematjCabite succese a 
'contribuit din plin și cartea sporti-

Un deceniu de progres in domeniul editării cărții sportive
vă. E lesne de înțeles că nici nu 
s-ar fi putut altfel- Reorganizată pe 
principii noi, activitatea sportivă a 
căpătat un pronunțat caracter știin
țific. Au apărut activiști ți antrenori 
care dedieîndu-se trup și suflet pro
blemelor specifice pregătirii multHa. 
terale a sportivilor, resimțeau din 
greu lipsa unei literaturi de specia, 
litate. S-au tipărit de-a lungul de
ceniilor anterioare, cîteva romane și 
lucrări pe teme sportive- Majorita
tea dintre ele erau însă de un nivel 
atit de aproximativ și vînturau o 
serie ce idei atit de viciate de mo
rala timpului, îneît erau cu totul 
nefolositoare.

Ca în multe alte domenii ale vie
ții noastre economice și culturale, 
ne-am îndreptat atunci în mod fi
resc, spre experiența plină de rod
nicie a Uniunii Sovietice. Primele 
regulamente și broșuri editate de 
Confederația Generală a Muncii și 
de O.S.P.. inspirate din practica 
sportului soviete, au constituit un 
îndreptar de un neprețuit ajutor pen
tru tînăra mișcare sportivă din țara 
noastră. Hotărirea Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R. din 1949 asupra 
dezvoltării și stimulării culturii fi
zice și sportului, a marcat un revi
riment și in domeniul tipăririi cărții 
sportive. Nou înființată. Editura de 
cultură fizică și sport a rezolvat 
sub un anume aspect, marea cerere 
de lucrări tehnice sportive și ce li
teratură sportivă.

Ne amintim astăzi cu plăcere de 
primele volume apărute în această 
editură ca: Turismul, odihnă activă”, 
de Țicu Simion. . Adevărata victorie”, 
— de J. Berariu și G. Mihalache, 
.Atletism”, „Cum a organizat co
lectivul soortiv MetaiuJîVulcan acti
vitatea G.M.A ” — de Florin Șerban, 
„Almanahul sportiv” și multe altele. 
Editura a știut să răspundă prompt 
la cerințele vieții noastre sportive, 
contribidnd la antrenarea în sport 
a maselor de oameni ai munc'i din 
uzine, fabrici, instituții, cazărmi și 

de pe ogoare, prin tipărirea unor lu
crări de largă popularizare- La dez
voltarea grabnică și in proporții cres- 
cinde a interesului maselor pentru 
sport, editura contribuia cu lucrări 
a căror utilitate nu poa’e fi pusă la 
îndoială: „Elementele jocului de 
șah”, „Volei. — Organizarea jocului 
și a concursurilor”, ..Amenajări, te
renuri și instalații sportive” etc.

Desigur că începutul a fost greu. 
Lipsei de experiență a redactorilor 
i se adăuga și inexistența unui activ 
de colaboratori specialiști în diferi
tele discipline sportive. Dar entu
ziasmul a biruit în cele din urmă 
inerentele greutăți. Problemelor di
ficile li s-a găsit rezolvarea și vi
trinele librăriilor au început să adă
postească mereu mai multe cărți de 
sport. Și nu rareori pe copertele a- 
cestor cărți întîlneai numele unor oa
meni care își cuceriseră prestigiul 
în arenele sportive ca: Zeno Drago- 
mir, Alex. Lascu, P. Cișmigiu. I. 
Șiclovan, V. Firea, Oct. Troianescu, 
Al. Popescu, T. Reiter, Virgil Ludu 
etc. Aminteam Ia începutul acestui 
articol de ajutorul Uniunii Sovietice. 
E evident că Ia prestigiul cucerit 
încă din primii ani de cartea spor
tivă în rîndurile celor mai variați ci
titori, au contribuit din plin tradu
cerile efin bogata literatură sovie
tică. Amintim astăzi cu recunoștință, 
că n-a existat lucrare tehnică sau 
documentație rară care să nu fi fost 
pusă la dispoziția redacției. Sînt 
mulți maeștri și sportivi de frunte 
care la începuturile activității lor au 
găsit un substanțial ajutor în pagi
nile unor cărți ca: ..Antrenamentul 
atletului” de N. Ozolin „Boxul” de
K. Gradopolov, „Curse cicliste pe 
distante scurte” de 1- Ippolitov. ..Par
tide alese” de M. Botvinik. , Tinerilor 
luptători” de C. Koberldze . Drumul 
spre record” de Nina Dumbadze etc. 
Ne-ar veni greu să nu pomenim de lu
crările dedicate țăranilor muncitori, 
pentru că nu arareori organizarea vre
unui nou colectiv sportiv dintr-un sat 

oarecare se lega de lectura unor cărți 
ca . Organizarea activității de iarnă 
în colectivele sportive cin colhozuri” 
— de M. Taborko, „In sat la noi” — 
de D. Costescu și Gr. Ang'nel, „Fi 
sportiv" (Sfaturi pentru tineretul de la 
sate) de V. Clearovski și V. Vladimi
rov, sau „Organizarea concursurilor 
soortive la sate” de I. Istrate și Gh. 
Mitra.

Ultimii doi ani au marcat în munca 
redacției de cultură fizică și sport din 
cadrul Editurii Tineretului (care a 
preluat sarcinile fostei Edituri de cul
tură fizică și sport) un reviriment 
Intilnești mai multe idei creatoare 

și mai multă îndrăzneală în pregăti
rea unor lucrări de mare importanță 
pentru popularizarea și dezvoltarea 
sportului. Alături de cărțile unor an
trenori. medici și cadre didactice ca
L. Teodorescu, Gr. Zugrăvescu. Em. 
Ghibu. Prof. Dr. E. Crăciun, Gh. 
Epuran, au apărut traducerile tratate
lor de specialitate ale lui Csanady 
(din maghiară), Homenkov (din ruse
ște) etc. E lăudabilă inițiativa tipă
ririi biografiilor marilor noștri spor
tivi (vezi „Ion Moina” de V. Banii), 
precum și a unor monografii turistice 
(în munții Retezatului), de I. lonescu- 
Dunăreanu.

Trebuiesc menționate de asemenea, 
lucrările tipărite de Editurile C.C.S.,
M. F.A. de unele asociații sportive ca 
Dinamo (colecția „Dinamovistul") 
precum și de I.C.S. „Pronosport" 
(„Fotbalul nostru” etc.).

Dar fenomenul care se cere cu in
sistență scos în evidență este apariția 
mult așteptatelor cărți de beletristică 
sportivă. Dezideratul major exprimat 
adeSea de masele de sportivi din țara 
noastră, de a întî’ni pagini despre 
sport scrise la o înaltă ținută artisti
că, începe să prindă viață. Interesul 
ce-1 stîrnea sportul,, vțnătoarea și pes
cuitul printre intelectualii de frunte ai 
Romîniei, ca de pildă maestrul Mihail 
Sadoveanu sau Cărnii Petrescu a 
fost de bun augur. Astăzi, ne bucură 
poeziile, eseurite și romanele pe teme 
sportive ale unor scriitori de mare ta

lent, precum Al. Andrițoiu, Dan Deș- 
liu. laureați ai Premiului de stat, Al. 
'.'odan și Eugen Barbu. Ultimul ne-a 
oferit în „Balonul e rotund”, dar mai 
ales în „Unsprezece” multe pagini de 
o vigoare artistică unanim recunoscută. 
Zilele acestea a apărut masivul roman 
„Bucuria tinereții” de venerabilul 
poet Demostene Botez, laureat al Pre
miului de Stat, roman care nu va înj 
fîrzia, sperăm — să-și cucerească lo
cul bine meritat în conștiințele citU 
torilor sportivi. De asemenea, vom în- 
tîlni curînd în vitrinele librăriilor lu
crări scrise în diferite genuri literare, 
precum „Cu sportivii romîni la Mel
bourne" — de Radu Urzjceanu și Tu
dor Vornicu, „Cursa Scînteii de-a lun
gul anilor" de E. lencec și H. Naurn.

Ajunși la capătul acestui tablou re
trospectiv, observăm cu părere de rău 
că am amintit doar un număr infim 
de lucrări și am lăsat de o parte <» 
serie de probleme care au frămîntat 
și frămîntă și astăzi pe acei ce răs
pund de acest sector al vieții noastre 
sportive. Cert e însă faptul că editura 
e convinsă că stadiul actual al miș
cării sportive din R.P.R., prestigiul 
cucerit pe tărîm internațional o obli
gă la o cercetare mai stăruitoare a 
succeselor obținute de cei mai bunț 
specialiști și sportivi fruntași, precum 
o obligă la o muncă tot mat comoe- 
tentă pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce.i revin prin Hotărirea Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn și a Consiliului de Miniștri at 
Republicii Populare Romine cu pri
vire la reorganizarea mișcării de cul
tură fizică și sport din Republica 
Populară Romînă-

Intenționam ca la încheierea acestui 
articol să comparăm cifric ceea ce 
a făcut regimul trecut și cel ac
tual în domeniul cărții sportive. Din 
păcate comparația are cel puțin doi 
termeni. Și oricine ar cerceta obiec
tiv, va descoperi seceta aproape tota
lă ce a domnit în trecut în această 
ramură editorială. Așa că dispunem 
doar de un singur termen pe care 
îl transcriem cu mindrie și recuno- 
știință. Editura a tinărit de la începutul 
existenței ei 500 titluri de lucrări într- 
un tiraj de 3.000.000 exemplare. Iată 
bogatul rod al tmtîi deceniu de nro- 
nr«s în domeniul '’diferii rXrtî: mor- 
tive. TEȘU MILCOVEANU

Licr.il


Cunoscutul ziarist sportiv iugoslav Mladen Delia a întreprins o 
originală anchetă în rindul membrilor a 20 de delegații reunite la Bel
grad in noiembrie, cu prilejul congresului Federației Internaționale de 
Atletism (I.A.A.F.). Delici. a solicitat pe delegați să-i indice care a /ost 
după părerea lor, cei mai buni atleți din lume, in sezonul 1957.

Socotim interesant să redăm în întregime răspunsurile celor in- 
terogați :
Emile Clemrne (Belgia) — membru 

al comisiei europene I.A.A.F., secre
tarul federației belgiene de atletism: 
1. V. Kuț (U.R.S.S.), 2. D. Ibbetson 
(Marea Britanie), 3. R. Mcens (Bel
gia).

S. Petrov (Bulgaria) — președin
tele uniunii naționale de atletism din 
Bulgaria: 1. V. Knț, 2—3. (fără răs
puns).

Jack Crump (Marea Britanie) — 
membru al comisiei europene I.A.A.F., 
secretar general al asociației britanice 
de atletism amator: 1. V. Kuț, 2. R. 
Moens, 3. R. Guttowski (S..U.A.).

Dr. P. Horvath (Ungaria) — pre
ședintele uniunii naționale de rt'.et’sm 
din Ungaria: 1. V. Kuț, 2. R. Gut
towski, 3. D. Ibbotson.

D. Mermans (Olanda) — secretarul 
federației naționale de atletism din 
Olanda: 1. V. Kuț, 2. R. Guttowski,
3. M. Germar (R.F. Germană).

E. Rose (Danemarca) — vicepreșe
dintele asociației naționale de atle
tism: 1. V. Rut, 2. T. Ccurtnev 
(S.U.A.), 3. M. Germar.

J. Korominas (Spania) — vicepre- 
ședinteile federației naționale de atle
tism: 1. R. Guttowski, 2. V. Kuț, 3. 
S. Jungvirth (Cehoslovacia).

Dr. D. Oberveger (Italia) — condu
cătorul tehnic al federației naționale 
de atletism: I. R. Guttowski, 2. V. 
Kuț, 3. T. Courtney și D. Ibbotson.

A. Moest (Norvegia) — membrti 
ăl comisiei europene I.A.A'.F., preșe
dintele federației naționale de atle
tism: 1. V. Kuț, 2. D. Ibbetson. 3. 
M. Germar.

J. Mulak (Polonia) — vicepreșe
dintele uniunii naționale de atletism: 
1. M. Germar, 2. R. Guttowski, 3. 
V. Kuț.

A. Săvescu (Rominia) — din dele
gația romînă la congresul I.A.A.F.: 
1. V. Kuț, 2. R. Guttowski, 3. I. Ste
panov (U.R.S.S.).

Rezultate scontate la gimnastică
La fete Energia și la băieți TUL Finlanda învingătoare 

in intilnirea internațională de gimnastică
Dubla întilnire de gimnastică des

fășurată ieri seară in sala Floreasca, 
dintre reprezentativele asociației E- 
nergia'și TUL Finlanda a luat sfirșit 
cu rezultatele scontate: victorie la 
fete și înfrmgîre la băieți.

La fete o victorie ușoară, in fața 
unei echipe tinere dar care promite

De la stingă sus: Marții Mansikka 
ți Alhoniemi Rauno ; jos : Pirkka Nie
minen șl Kalevi Suoniemi.

(Văzuți de Neagu Rădulescu) 

uimitor de mult. Cu toate că diie. 
rența de punctaj dintre romince Șt 
finlandeze este destul de mare (10 p.) 
totuși componentele echipei oaspe au 
cules multe aplauze și admirație, în 
mod special la sol, unde au demon
strat o artistică (multe „valuri” din 
partea superioară a corpului și mi ni) 
care a plăcut mult publicului spec
tator. Păcat că această ținută nu s-a 
văzut și la bîrnă și mai cu seamă la 

paralele. Detenta și ușurința cu care 
au lucrat (cu deosebire acrobatica) 
le recomandă însă ca gimnast^ de 
viitoi.

L. Homenkov (U.R.S.S.) — preșe
dintele colegiului unional de antre
nori de atletism: 1. V. Knț, 2. R. 
Guttowski, 3. I. Stepanov.

H. Moran (Turcia) — membru al 
comisiei europene I.A.A.F., președin
tele federației naționale de atletism: 
1. V. Kuț, 2. F. Mihalici (Iugosla
via), 3. D. Ibbotson.

P. Mericamp (Franța) — președin
tele comisiei europene I.A.A.F.: 1. V. 
Kuț, 2. A. Mimoun (Franța) 3. R. 
Guttowski

R. Piirto (Finlanda) — președin
tele federat'd naționale de atletism: 
1. V. Kuț. 2. D. Ibbotson, 3. R. Gut
towski.

V. Pollmans (R.F. Germană) — re
ferent tehnic al federației naționale 
de atletism : 1. V. Kuț, 2. M. Germar, 
3. D. Ibbotson.

K. Knenicky (Cehoslovacia)—mem
bru al comisiei de regulamente și re
corduri al I.A.A.F., vicepreședinte al 
uniunii naționale de atletism: 1. V. 
Kuț, 2. S. Jungvirth. 3. R. Guttowski.

T. Erikisson (Suedia) — membru 
al consiliului comisiei europene a 
I.A.A.F., președintele federației națio, 
nale de atletism: 1. V. Kuț. 2. D. 
Ibbotson, 3. R. Guttowski.

O. Zinner (Elveția) — președintele 
uniunii naționale de atletism: I. M. 
Germar, 2. V. Kuț, 3. R. Guttowski.

A. Takaci (Iugoslavia) — secreta* 
rul uniunii naționale de atletism: 
I. V. Kuț, 2. R. Guttowski, 3. F. 
Mihalici.

Marea majoritate a celor care an 
luat parte la acesta anchetă (16 din 
20) au acordat laurii întîietății atle
tului sovietic, maestrul emerit al 
sportului Vladimir Kuț. Acordînd 3 
puncte celor care au obținut locul 
întîi, 2 puncte pentru locul doi și 
1 punct pentru locul trei, rezultă 
următorul clasament, în care Kuț — 
ca și pe pista de alergare — s-a

La băieți, după cum am văzut, o 
taîrîngere. Să nu uităm însă că este 
vorba de un adversar cu renume mon
dial și că diferența de punctaj nu 
este prea mare (3 p.). Gimnaștii fin
landezi, spre deosebire de gimnaste, 
au prezentat exerciții liber alese la 
care nu puteai obiec- a nici elemen
tele grele conținute și nici ținuta 
care era exemplară. De remarcat, e- 
xercițiile la sol în care au excelat 
prîn'r-o „acrobatică" de primă clasă..

Iată rezultatele tehnice înregistrate: 
băieți : TUL Finlanda 279,85 p.; E- 
nergia 276.60 p. Individual compus:
1— 2. Olkkonen Sakari și Suoniemi 
Kalevi (TUL) 57.15 p. ț 3. Andrei 
Kerekes (E) 56.45 p.; 4. Martti Man
sikka (TUL) 55,75 p. Pe aparate: 
bară fixă: 1. Souniemi Kalevi 9,50 p.;
2. —4. Sakari Olkkonen, Costache 
Gheorghiu și Andrei Kerekes (E)
9.45 p.; inele: 1. Suoniemi Kalevi 
9,70 p.; 2. Sakari Olkkonen 9,55 p.; 
3- Iosif Focht (E) 9 50 p.; sărituri; 
1. Marții Mansikka 9.50 p.; 2. Sakari 
Olkkonen 9.45 p.; X H. Kan'akari și 
Suoniemi Kalevi 9.40 p.", paralele: 
I. Suoniemi Ka'evi 9 65 p.; 2- Sakari 
Olkkonen 9,65 p.; 3. Iosif Focht 9,45 
p.; cal: 1. Soim ierni Kalevi 9.55 p.:
2- Andrei Kerekes 9.50 pi 3. Sakari
Olkkonen 935 p- sol : 1. Sakari Olk
konen 9,70 p.; 2. Andrei Kerekes
9.60 p.: 3. Marții Mansikka 9,50 p. 
Fete: Energia 186 80 p-; TUL Fin
landa 176,65 p. lndividual compus: 
1. Olga Tudor (E) 38,25 p.; 2- Pirkko 
Nieminen (IUL) 37.95 p. I 3. Elena 
Popovici (E) 37,45 p.; Pe aparate: 
bîrnâ; 1. Agneta Wittemberger (E) 
9,50 p.; 2. Pirkko Nieminen 9,50 p.;
3. Elena Pcpovic, 9,50 p. ; sărifuri : 
1. Olga Tudor 9,70 p. I 2- Pirkko Nie 
minen 9,40 p.; 3. Viorica Palaczkos 
(E) și Agneta Wittemberger 9,15 p.; 
paralel?: 1. O'.ga Tudor 9.60 p-; 2. 
Pirkko Nieminen 9,60 p-; 3. Elena 
Popovici 9,55 p. ; sol: 1. Kaarina 
Valtonen (TUL) 9,70 p. ; 2. Olga Tu
dor 9,69 p.; 3. Agneta Wi'.temberger
9.45 p.

Vladimir Kuț

distanțat sensibil de urmăritorii săi:
1. VLADIMIR KUȚ (U.R.S.S.) 

55 p. : 2. Bob Guttowski (S.U.A.) 
24 p: 3. Derek Ibbotson (Marea Bri
tanie) 11.5 p.: 4. Manfred Germar 
(R.F. Germană) 11 p.: 5. Stanislav 
Jungvirth (Cehoslovacia) 3 p. : 6.
F. Mihalici (Iugoslavia) 3 p.: 7. 
Roger Moens (Belgia) 3 p.: 8. Tom 
Courtney (S.U.A.) 2,5 p.: 9. Iurii 
Stepanov (U.R.S.S.) 2 p.: 10. Alain 
Mimoun (Franța) 2 p.

Conferința internațională a jocurilor sportive 
ale tineretului sătesc

Cu cîtva timp în urmă a avut loc la Praga conferința internațională a 
jocurilor sportive ale tineretului sătesc. La conferință s-a aprobat statutul 
desemnîndu-se ca țară organizatoare a celei de- a IV-a ediții a jocurilor 
R. Cehoslovacă. Întrecerile sportive care vor avea Joc la sfîrșitul lunii august 
1958, se vor disputa la atletism, fotbal și ciclism. "tș lucrările conferinței au 
participat reprezentanți din R. D. Germană, R. P. Bulgaria, R. P. Polonă, 
R. P. Romînă R. Cehoslovacă, R. P. Ungară și U.R.S.S. Din partea țării noas
tre a participat tovarășul Vasile Grigore, membru în Biroul Comitetului de 
Organizare al U.C.F.S.
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Optimiști și pesimiști...

Echipa franceză ST. ETIENNE a 
realizat nu mai puțin de... 13 me
ciuri egale din cele 18 susținute pină 
acum (două terminate cu 0—0, șase 
1—1 și cinci 2—2). In plus, în pal
maresul echipei figurează și cinci vic
torii. In felul acesta, echipa franceză 
continuă a fi (la sfîrșitul turului cam
pionatului) singura echipă neînvinsă. 
Mai mult, St. Etienne este singura 
echipă participantă la un campionat 
desfășurat în Europa care nu a cu
noscut înfrîngerea. In urma unei ase
menea performanțe, un spectator 
„mucalit" din St. Etienne, dădea ur. 
mătoarea definiție (amuzantă) a op
timismului și pesimismului.

,,Optimistul este acela care consi
deră că echipa de fotbal St. Etienne 
cîștigă un punct în fiecare săptămînă. 
Pesimistul, acel care deplînge faptul 
că St. Etienne pierde cîte un punct 
săptârrînal".

Grosics, radio-reporter
Cunoscutul portar al naționalei Un

gariei, Gyula Grosics a devenit cel 
mai asiduu crainic-reporter al postului 
de radio Budapesta. In cadrul emi
siunii „Pămîntul natal" el comentează 
cu mult succes evenimentele sportive 
ale săptămînii. Se spune că Grosics 
este la fel de bun comentator, ca și 
portar.

Criză în tenisul america>i
„Bătrinul" Vic Seixas a revenit in 

fruntea listei tenismenilor americani 
pe anul în curs. Aceasta ne.o aduce 
la cunoștință comisia c’asamentelor 
din federația americană de speciali, 
tate care a publicat lista celor mai 
buni tenismeni pe anul în curs. In 
urma lui Seixas sînt clasați Herb 
Flair, Dick Savitt, Gil Shea etc. 
Ham Richardson, numărul 1 al sezo
nului trecut nu este clasat din ' lipsă 
de performanțe, la fel ca și Budge 
Pat y. In cee i ce.l privește pe Gard
ner M i'oy, el se află de.tdua pe locul 
al Itl-lea! in această situație,: spe

BORISENKO, ZVORÎKINA
Șl ROOTARE S-AU CALIFICAT 

IN TURNEUL CANDIDATELOR

La Vilnius a luat sfirșit finala cam
pionatului feminin de șah al U.R.S.S. 
Turneul din acest an a avut o im
portanță deosebită, el dind drept pri
melor trei clasate să ia parte la con
cursul ce va avea loc anul viitor pen
tru desemnarea adversarei campioanei 
mondiale. După o luptă foarte intere
santă primul loc și l-au împărțit șa- 
hi stele Valentina Borisenko și Kira 
Zocricina care au acumulat cite 12 
puncte din 17 posibile. Cu două punc
te in urmă a rămas maestra 3. 
Rootare și maestra internațională L. 
Rudenko. Cu un punctaj a! coeficien
ților mai buni Rootare a ocupat locul 
III. Urmează : 5—7. Ignatieva. Dimi- 
trieoa, Tihomirova, 9 p.: 8—10. Voi. 
țik, Zatulo.'skaia, Kakabadze 8!/; p. 
etc.

In felul acesta se cunosc citeva din 
concurentele viitorului turneu al can
didatelor, programat la sfîrșitul Iui 
august 1958, in localitatea climaterică 
Vittel din Franța. Sînt așteptate 20 
de participante. Drept de joc direct 
va avea excampioana lumii (care va 
Ii desemnată abia după meciul re
vanșă Rubțova-BikovaJ și premiatele 
ediției trecute a turneului candidate
lor, Volpert U.R.S.S. și Keller.Her. 
man-R. D^ Germană. In turneele zo
nale s-au calificat Borisenko, Zvori. 
kina și Rootare din partea U.R.S.S. 
Nedelkovici, Lazarevici (ambele R.P.F. 
Iugoslavia) și Prichard (Anglia) 
(Ia concursul de la Veneția), Pogo. 
revici și Eretova la CTacovia. La a- 
cest turneu, după cum se știe, locul 
III se va decide în urma unui ireci 
suplimentar dintre Kertesz și Holuj. 
Cite o concurentă se va stabili în 
turneele zonale din America Centrală 
și America de Sud, Asia și Canada. 
Două concurente vor reprezenta S.U.A.

cialiștii mondiuli apreciază pe drept 
cuvint că tenisul american se află 
într-o acută criză.
Borussia Dortmund cea mai popu

lară echipă din Germania

In R. F. Germană a avut loc un 
mare referendum chemat să aleagă 
pe cel mai popular sportiv al anului, 
precum și cea mai iubită echipă de 
club. Firesc, sportivul care a întru
nit cele jnai multe voturi a fost at
letul Alfred Germar (1795 voturi). 
El l-a întrecut detașat pe celălalt 
mare atlet german Martin Lauer (772 
voturi) și pe călărețul H. G. Winkler 
(576 voturi). Pe echipe clasamentul 
are în frunte pe cunoștința publicului 
bucureștean, Borussia Dortmund, cea 
mai populară echipă din fotbalul ger
man. la ora actuală (care a repre
zentat de două ori Germania în Cupa 
camp, europeni). Borussia a întrunit 
520 voturi, în timp ce echipa de at- 
letism Munchen 1960 numai 432.

RIVAt I|...

desen de luni Uzbeakoo 
(Din Soi'ietskii Spori)

Din partea Franței, ca țară organi
zatoare. va part cipa la turneu cu
noscuta maesîră Chaudi de Sillanse.

’ATINATORH AU LUAT STARTUL

Sverdlovskul a fost pentru citeva 
zile gazda celor mai buni patinatori ai 
Uniunii Sovietice. Mai precis, mare
le său stadion „Dinamo", c-re dis. 
pune de o p stă de gheață vestită 
pentru calitatea sa. Alăirr: r'e > tivii 
sovietici au luat parte și cîțiva pa
tinatori din R. D. Germană care se 
antrenează in Uniunea Sovietică. In 
cursa de 500 m. o performanță 
deosebit de valoroasă pentru în
ceput de sezon și pentru patinoar 
de șes a reușit tinărul sprinter Ni
kolai Bugrov. El a acoperit distanța 
in 42,7 sec. întreeîndu-i printre alții 
pe recordmanul mondial și camoionul 
olimpic, faimosul Evghenii Grișin, 
cronometrat „numai“ 43,2 sec. Pe 
5.000 m. lupta s-a dat, cum era șî 
de așteptat, intre doi mari specialiști 
mondiali ai acestei dist:nțe. campio
nul olimpic Boris Silkov și c-nmionul 
mondial Oleg Gonceareiiko. L capă- 
tulwunei lupte extrem de strînșe a în
vins Silkov cu uy avans de numai... 
cinci zecimi de secundă (8:30.0 față 
de 8:30.5). In formă bună se află și 
alți componenți ai lotului U.R.S.Si 
Țibin, Sakunenko, Merkulov.

S-au făcut și două clasamente adL 
ționîndu-se punctele obținute pe două 
distanțe.

Biatlon I (500 + 5.000 m.), Goncea- 
renko — 95.350 p. Silkov 95,800 £>., 
Sakunenko 95,870 p.

Biatlon H (1.500 + 5 000 m.) Tibiri 
99,763 p.: Nelidfcin 100,640 p. Kaida- 
lov 101,076 p.

LA SFÎRȘITUL SEZONULUI 
DE TURISM

Ultimul grup de turiști a părăsit 
cu citeva zile în urmă pitoreasca lo
calitate Yalta. Sezonul turistic în 
Crimeea s-a încheiat. In rcest an. 
mai bine de 500.000 turiști sovietici 
și 20.000 turiști de peste hotare au 
fost îndrumați de biroul special dirt 
Yailta pe cele mai frumoase și mai a- 
trăgătoare trasee ale peninsulei. 
3.000 de oamenj seu trecut normele 
si au căpătat iruigna ..Turist al
U.R.S.Ș.“. - ? -

Sindicatele soiii^țice au alocat mari 
sume pentru lărgirea și amenajarea 
bazelor turistice? din Crimeea. A fost 
construită o cabană nouă pe vîrful 
muntelui Ais-Petri și reamenajale cele 
din Alușta și Bacîsarai. In momen
tul de față au început pregătirile în 
vederea noului sezon turistic.

După... 19 ani

De aproape două decenii nici o 
echipă londoneză de fotbal nu mai 
cîștigase pe terenul din Old Trafford 
(stadionul lui Manchester United, 

campioana Angliei), Ei bine, această 
„tradiție" a fost dărîmată recent de 
echipa din Tottenham, care a întrecut 
echipa gazdă cu 4—3. Unde se vede 
că și în Marea Britanie tradițiile nu 
sînt veșnice...

„Veteran" olimpic

Unul dintre puținii supraviețuitori 
ai ediției Jocurilor olimpice moderne 
desfășurate la Atena în 1896 este și 
germanul Karl Gatle în virstă de 85 
ani. La J.O. din 1896 el a ocupat 
locul patru la proba de 1.500 m. 
deși era cel rnai scund participant 
măsurind doar... 1.54 m.

J.



Finala campionatului republican de șah
Simbătă a fost o noua zi de „în

trerupte” lipsită de emoții și surpri
ză- Cine trebuia să cîștige a cîștigat 
'{adică Troianescu la Crețulescu și 
Crețulescu la Pușcașu), fără ca par
tea mai slabă să fi putut opune o 
rezistență serioasă. Carență de po
ziție sau (poaxe) de analiză... Intr-a
devăr, rareori s-a întîmpla': în ac
tualul campionat ca o minuțioasă a- 
na'iză de acasă să răstoarne com
plet o poziție, să schimbe un rezul
tat ce părea de neevitat. Patru din 
partidele re’uate sîmbătă s-au termi
nat la egali'iate: Nacht-Bălănel, 
Szabo-Coste? Gbițescu-Trcsianescu, 
Reicher-Nacht

In runda a 13-a lupta pentru pri
mul loc (în care sînt angajați aproa
pe jumătate dim participanții la cam
pionat) a continuat cu aceeași încor
dare. Liderii clasamentului, Ciocîltea 
și Gunsberger au reuși'1, din nou par
tide valoroase. Primul l-a întrecut 
în sti'ul său caracteristic pe Reicher, 
handicanat spre sfîrșit de o grea cri
ză de timp, cel *c!*e al doilea — deși 
n-a c'știgat încă la Nacht — a adus 
partida într-o poziție în care avan
tajul material (nebun pentru doi pio- 
W) va trebui să-și spună cuvîntul 
•la re'uare-

Ghițescu își continuă cursa după 
fruntași, încercînd, rundă de rundă, 
să repare urmările unui start slab. 
Duminică el a repurtat la Pușcașu 
a treia • victorie în turneu.

Pavlov a mai adăugat o remiză 
„•colecției” sale aducînd-o acum la un 
•număr de nouă egalități, dintre care 
cinci consecutive. In runda a 13-a

O. Troianescu. Duminică el a între
rupt partida cu Bălanei, menținând 
un minimal avantaj de poziție. In

Maestrul Gică Alexandrescu, unul 
din reprezentanții vechii generații de 
șahiști, care ține cu succes piept asal
tului tineretului.

situație egală a rămas neterminată 
întîlnirea dintre Rădu'escu și Szabo.

★
Astăzi după-amiază, la jucărea par

tidelor întrerupte, spectatorii con ea 
ză pe o atracție in plus. Concomitent, 
se dispută în aceeași sală un meci 
de baraj pentru desemnarea campio
nului republican la deslegări de pro
bleme de șah. Se întîlnesc oîștigă- 
torii la egalitate ai ediției 1957 a 
campionatului: G.Teodoru. I. Dumi
trescu (ambii din București) și G-

Cazanacli (Craiova). Concuienpi vor 
avea de rezolvat — contra crono
metru — două probleme de șah de 
mare dificultate.

★

Nici runda a 14-a nu a adus „dez
legarea” duelului diptre Ciocîltea și 
Giinsberger. Partida dintre cei doi 
pe care specta'orii o considerau ca 
decisivă s-a terminat remiză la mu
tarea 27-a, fără istoric și fără mari 
peripeții. Aceasta a permis urmărito. 
rilor celor doi lideri, în special lui 
Alexandrescu și Ghițescu să se mai 
apropie cu o iumăta'e de punct de 
primul loc. Alexandrescu a cîștigat 
ușor Ia Urseanu af!îndu-se acum în 
imediata vecinătate al lui Ciocîltea. 
Ghițescu, în continuarea seriei de 
part'de bune a cîștigat într-o manieră 
străluctă la Bozdogh’mă prin'r-un 
splendid sacrificiu de damă. O par 
tidă bună a realizat S’.abo la Sei- 
meanu cîșt'gînd la mutarea 40 Puș
cașu n-a putut opune rezistență se
rioasă în fața lui Bălanei, inregi- 
strînd a patra înfringere consecutivă. 
Partidele Stanciu-Nacht și Drimer- 
Rădulescu au fost remize, iar Cre- 
țulescu-Costea. Reicher-Troianescu. 
Negrea-Pavlov și Soos-Mititelu s-au 
întrerupt urr’:,rl a fi reluate astăzi.

Clasamentul după 14 runde; Cio 
ciltea 91/. p., Alexandrescu 9, Giins
berger 8*/2 (1). Drimer 81/,, Pavlov 
7'h (1). Ghițescu Troianescu 7
(2). Soos și Rădulescu 7 (1). Pușcașu 
și Stanciu 7, Szabo 6*/z (1). Bozdo- 
ghină 6'/i, Nacht și Bălanei 6 (1). 
Reicher și Costea 5'/, (I). Negrea 5 
(1), Radovici 5. Crețulescu 4'/» (1). 
Seimeanu 4. Mititelu 31/, (1), Ur
seanu 37i p-

Simbătă la Bistrița și duminică la Rm. Vilcea

Concursul „CINE ȘTIE SPORT... 
RĂSPUNDE!”

După ce și-a făcut debutul în Capitală, concursul initiat de redacția 
ziarului nostru „CINE ȘTIE SPORT... RĂSPUNDE!" continuă în tară: 
la BISTRIȚA (28 decembrie) și RM. VILCEA (29 decembrie). Firește 
vestea aceasta, pe care ziarul nostru a anunțat-o din vreme, a creat un 
interes deosebit in ambele orașe. Cererile de bilete mult mai mari decît capa
citatea sălilor care vor găzdui cele două întreceri, ca și numeroasele 
adeziuni de participare, depuse de concurenții dornici să răspundă la între
bările comisiilor, dovedesc cu prisosință interesul deosebit pe care l-a creat 
concursul „CINE ȘTIE SPORT... RĂSPUNDE".

Să vă dăm acum ultimele amănunte despre...

...CE SE PETRECE LA BISTRIȚA

Corespondentul ziarului nostru pentru orașul Bistrița, Octavian Berbe- 
caru, a fost asaltat în aceste zile cu numeroase întrebări referitoare la 
concursul „CINE ȘTIE SPORT... RĂSPUNDE", cu cereri pentru obținerea 
biletelor de intrare la concurs, cu rugăminți pentru a pune la dispoziție 
documentarea sa celor care vor să participe la întreceri. Firește, a rezolvat... 
ce s-a putut! In convorbirile telefonice pe care le-a avut cu redacția, tov. 
Berbecaru ne-a transmis însă amănunte referitoare la pregătirea echipelor 
și a concurentilor individuali. Astfel, în cele două tabere domnește încă 
febra pregătirilor. Sursele de documentare sînt cercetate cu atenție și sînt 
speranțe pentru... baraj la punctajul maxim! Tot astfel se prezintă situația 
și la concursul individual .'Singure premiile așteaptă... liniștite pe cîștigători, 
adică pe acei concurenți care, cunoscînd bine succesele sportivilor noștri 
din ultimul deceniu, vor intra în posesia lor. Le urăm succes tuturor !

ANTRENAMENTE „IN SECRET" LA RM. VILCEA

Tov. D. Roșianu, concurent și delegat al colectivului FI. roșie Comerț 
din Rm. Vilcea, a sosit ieri în Capitală căutînd cu asiduitate material 
documentar; căci, după cum ne spunea, cele două formații concurente: 
Energia Iprofil și FI. roșie Comerț țin neapărat să ofere im „meci" tare, 
în care comisia examinatoare va avea de înregistrat un punctaj foarte 
strîns. Pentru o cît mai bună reușită, concurenții se întîlnesc aproape 
zilnic și se pregătesc în comun. Dar, cu ușile închise! Se cercetează 
însemnări personale, colecții de ziare, se apelează la memoria unor cu- 
noscuți specialiști. Intr-un cuvînt, „antrenamentele" decurg într-un ritm 
susținut și bătălia se anun'ă îndîrjită.

lin amănunt: toate cele ShO de bilete au fost epuizate.

el a remizat cu Stanciu. Același re
zultat a fost înregistrat în partidele 
Seimeanu-Soos, Mititelu-Urseanu, Ra. 
dovici-Alexandrescu
Crețulescu.

Drimer a obținut 
la rînd. întrecîndu-1
pe Costea. Un veritabil „tur de for
ță” care l-a adus pe primul plan al 
clasamentului. Și-a îndreptat simți
tor situația și campionul nostru Dr.
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Rezultatele concursului
„Cine știe sport... răspunde!”

Aseară tîrziu, la închiderea ediției, 
îie-au parvenit rezultatele concursului 
„Cine știe sport... răspunde!" care a 
avut loc în sala Casei Prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice. întrecerea inter-echi- 
pe a fost cîștigată de reprezentativa 
colectivului Progresul Finanțe Bănci 
care a totalizat 270 puncte față de 
cele 185 puncte realizate de compo- 
nenții reprezentativei Grivița Roșie.

La concursul individual cel mai 
Share punctaj (80 puncte din 100 po
sibile) a fost obținut de Gheorghe 
Pătrașcu căruia i s-a atribuit pre
miul I : un televizor. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Dumitru Dinu- 
lescu (70 puncte)', Barbu Kestenband 
(60 puncte), Constantin Agnese (50 
puncte), Adrian Ionescu (40 puncte), 
Nicolae Bănică și Armând Stambuliu 
(fiecare cite 30 puncte)', Rodica Șiclo- 
van (25 puncte), Andrei Rădtilescu 
(20 puncte) și Ion Stănescu (15 
puncte).

• După aspectul jo
cului victoria campio
nilor mondiali este pe 

deplin meritată, după 
cum au declarat înșiși președintele Fe
derației maghiare de fo'.bal și ziariștii 
străini care au asistat la meci. Trimisul 
special al ziarului L’EQuipe, Jean Cor
nu, a declarat la microfon că echipa 
maghiară nu s-a acomodat cu terenul 
deosebit de greu (desf*. ndat) și a jucat 
cu mult mai slab decît la Budapesta 
cu Franța. Ceilalți specialiști au apre
ciat că linia de atac a maghiarilor a lă
sat ne dorit. Foarte semnificativă a fost 
mențiunea crainicului posturilor ma
ghiare Szepesi care în repriza doua spu
nea: „Atacăm, atacăm, dar toate acțiunile 
se pierd pe linia de 16 m- ..Minusculii” 
atacanți maghiari nu pot trece de ma
sivii apărători germani”.

Sepp Herberger este mulțumit de com
portarea echipei sale.

„Echipa noastră — a declarat antreno
rul federal german — nu a ajuns încă 
la ferma sa maximă. Pregătirea fizică a 
jucătorilor este însă bună. Ea a cons- 
stituit de altfel primul țct in planul 
nostru de pregătire. Va trebui să ne 
îndreptăm acum atenția asupra tehnicii 
individuale și a omogenității echipei. 
Cred că in linii mari. am găsit 
„formația standard” Ea va mai fi încă 
„șlefuită”. Sper cl ne vom prezenta cum 
trebuie la campionatele mondiale".

Și acum cîteva cuvinte despre joc. In 
prima repriză fotbaliștii germani au 
foet superiori mareînd în min. 20 sir.- 

i gurul gol al partidei: la un contraatac, 
Schmidt l-a lansat pe Voii mar acesta 
i-a trimis balonul înapoi lai SchmădT 
care ba deschis pe Kelbassa. Centrul 
atacant a țîșnit printre fundașii ma
ghiari, mareînd âmparabil. In repriza 
secundă, oaspeții atacă mai mult (timp 
de 25 de minute) ratînd trei mari ocazii- 
Ultimele zece minute aduc echipa ger
mană în atac îmă apărarea maghiară 
și în special Grosits se relevă în mod 
cu totul deosebit.

Arbitrul olanaez Johannes Martin 
a condus formațiile:

o 
a

• La Budapesta, echipele secunde ale 
celor două țări au terminat la egalitate: 
1—J.

ITtLtA A MAI rACCT UN PAS SPRE 
TURNEUL FINAL

I

R. F. GERMANA: Hertenrath-Erhardt 
(Stollenwerk). Wewers, Juskowîak-Eckel. 
Szymaniak-Ceslarczik, Al Schmidt, Kel- 
hassa,Schăffer, Vollmar.

In timp ce la Hanovra partida dlnfîre 
reprezentativele R.F. Germane și Un
gariei se bucura de un ttmp admirabil, 
stadionul San Slfo din Milano era în
văluit In ceață, micșorând vizibilitatea 
zecilor de mi: de spectatori veniți să 
urmărească pafida lialia-Port-JgaUa din 
cadrul preltmtaarților campionatului 
mondial. Așa cum arată scorul: 3—» 
(1—81 în favoarea italienilor, gazdele au 
desfășurat ui joc bun. obținând o vic
torie clară. Comentatorii posturilor i‘a- 
llene de radio. Nando Marlelini și Eu
genio Danese au declarat că victoria 
echipei lor echivalează cu o strălucită 
duminică a fotbalului Italian. In urma 
acestui succes italienii au mal făcut un 
pas spre turneul final din Suedia. Pen
tru a se califica, echipa Italiei are ne
voie doar de un singur punct în parti
da cu Irlanda de nord fia 15 Ianuarie 
la Belfast).

In primele 25 de minute, portughezii 
se apără cu îndârjire. reușind să men
țină scorul alb. Atacurile prin surprin
dere sînt resp:nse de masiva apărare a 
italienilor In care se evidențiază Ferra- 
rio și Cerva*to. „Gheața se sparge” in 
min. 35: Sehlaliao ti lansează pe Grattan 
care înscrie imparabil.

Scorul nu se schimbă pină în min. 
67 etnd Ghtggia centrează si același Gra
tton marchează al doilea punct. In

Vl (

i
$ întrebarea Nr. 1

(5 puncte)

Ciire poate să-1 înJoou/lască pe 
președintele consiliului colectivului 
sportiv, ori de cite ori este 
voie ?

le-a stat în putință pentru a feri 
poarta Locomotivei de prea multa 
goluri. Totuși near interesa să 
ne spuneți numele acestor portari

ne-

întrebarea Nr. 2 
(10 puncte)

CUPON DE CONCURS

și noi vă stăm h dispoziție cu... 
10 puncte.

întrebarea Nr. 3 
(15

In 1950, ia 
atleta sovietică 
stabilit un nou

Bugatti-Corra cti, Cervatto-Chizppela, 
Ferrarjo, Segato-Ghlggia, SchiafTino, 
Pivatelli, Gratton, Montuori.

In urma acestui rezultat clasamentul 
grupei se prezintă astfel:

• In cadrul pregăti
rilor pentru campionatele 
mondiale, ia 20 decem
brie s-a disputat la

Varșovia întîlnirea internațională de
hochei pe gheață dintre echipele na
ționale ale Poloniei și R. F. Germano. 
Hocheiștii germani veneau după un tur
neu desfășurat în Uniunea Sovietică. Ou 
toate acestea, sportivii polonezi, jucînd 
excepțional, au repurtat victoria cu 
scorul de <—2 (2—1; 1-^0; 1—1).

HOCHEI

1. Italia
2. Irlanda de Nord 
X Portugalia

REIMS A MAI LUAT 
AVANS, IN TIMP CE

3 2 0 1 4:3
3 1 1 1 4:2

4 1 1 2 4 4:7

4
3
3

UN PUNCT 
ST. ETIENNE 

CONTINUA A FI NEÎNVINSA

• Acestea sînt principalele concluzii 
care se desprind după cea de a 18-a 
etapă a campionatului francez (prima e- 
tapa a returului). Partidele disputate au 
luat sfirșlt la scoruri strânse și au mar
cat forma bună a internaționalilor care 
se pregătesc să întâlnească miercuri Bul
garia. la Paris.

Tată rezultatele etapei de duminică: 
Lyon-Reims 1—2; Nimes-Raciug Paris 
•—1; Marseille-Metz 2—2: Lălle-Ales 1—0; 
Sedan- Valenciennes 2—1; Angers-Nice 
2—1; Monaco-Bezlers 2—»: Toulouse-St. 
Etienne 2—3; Sochaux-Lens 1—0. In urma 
acestor rezultate clasamentul arată ast
fel: 1. Reims 28 p.; 2—3. Monaco, st. 
Etienne 23 p.: 4. Lens 22 p.; 5—6. Ra
ring. Nîmes 21 p.; 7.—8. Lille, sedan 19 
p. ev.

• Pe stadionul de iarnă din Praga s-a 
disputat în seara zilei de 20 decembrie, 
jocul internațional de hochei pe gheață, 
care a opus reprezentativei Republiicii 
Cehoslovace, formația engleză Harringiay 
Racers. Hocheiștii cehoslovaci au obți
nut o netă victorie cu scorul 8—3

0 Iată cîteva întîl- 
mniri programate anul 

viitor: 24-25 mai: Ita
lia Franța (seniori și ju

niori), 20-25 iunie mare turneu interna
țional l-a Gând (Belgia); 19-20 iulie, la 
Varșovia: Polon ia-Franța; 31 auguist~6 
septembrie, la Budapesta: campionatele 
europene.

'A-
Verifioîndu-se forma jucătorilor se- 

lecționablii. Federația franceză de fot
bal a alcătuit următoarea formație pro
babilă care va fi opusă miercuri Bulga
riei. Toiona-Kaelbel, Lerond-Penvenie. 
Janquet. Cahuz^c-Wisnieski, Douts, Bru- 
ey. FianîoEi. Vincent

WOLVERHAMPTON ARE 8 PUNCTE 
AVANS

Campionatul primei ligi 
trat In a doua fumărate 
sale cu o nouă victorie a______ .
ierhur.pton Wanderers dispun! no cu 2-8 
de Everton. Distanța ..lupilor" fată de 
a doua clasată. West Bromwich Albion, 
este acum de 8 puncte, tltima pierzând 
surprinzător. în deplasare, la Newcastle, 
echipă care nu mai cistlcase pe teren 
propriu din mijlocul lui septembrie. In 
schimb celelalte echipe fruntașe au ob
ținut victorii: Preston North End-Not- 
ti.-.cham Forrest 2—0. Manchester Uni- 
ted-Leicester City 1—», Sheffield Wed
nesday-Manchester City 4—5. Cunoștința 
noastră Luton Town a cîștigat In oepla- 
sare cu 2—1 la Bolton. Clasament: Wol
verhampton 37. West Bromwich 23. Pre
ston, Manchester United $1 Manchester 
City 27 etc.

engleze a în- 
a desfășurării 
liderikrr, Wol-

TURNEUL AUSTRALIENILOR IN 
MAREA BRITANIE

© Continuînd a juca 
Dl!CRI în Tara Galilor echipa
nuUDl de rugbi a AoisJlir^liei,

cunoscută sub numele 
de Wallabies, a întîlnit recent cel mai 
redutabil club din Țara Galilor, Llanelly. 
Australienii au învins de data aceasta 
cu 9—5. La Bristol ei au pierdut cu 9—8 
în fața echipei locale, iar la Midland au 
cîștigat cu 18—0.

Treciînd apoi în Scoția, australienii, 
care încet. încet își regăsesc cadența, 
au întrecut la Hawick selecționata Sco
ției de sud cu 12—S (6—2>).

9 In vederea turneului celor cinci 
națiuni, la Swansea (Țara Galilor) a 
avut loc recent un meci de trial pentru se
lecționarea echipei naționale. Cu aces't pri
lej în mod deosebit au ieșit în evidență 
și mulți jucători care au evoluat în 
Romînia, printre ei mijlocașul la des
chidere Cliff Morgan (Cardiff), mijloca
șul la grămadă Evans și centrul James 
.(ambii de la Llanelly), fundașul Priklay 
(Cardiff), precum și înaintașii Cl-em Tho
mas (Swansea), Williams (Llanelly), Me
redith, Fault, etc. Aceste pregătiri au 
avut loc în vederea jocului cu selecțio
nata Australiei din 4 ianuarie.

• Tată și cîteva rezultate din campio
natul francez: Racing Paris-St. Sever 
11—3, Auch-P.U.C. 6—3, Vienne-Laveîa- 
net 8—0, Stade M.onteis-La Rochelle 17-6

Looomotiva-Buourești este 
dintre echipele simpatizate de 
bitorii de fotbal. Nu ne îndoim că 
toți cei care au urmărit-o de-a 
lungul anilor, cunosc formațiile 
folosite și in special portarii care, 
în ultimii 10 ani, au făcut tot ce

1 una 
iu-

SPORTUL POPULĂ i n>-. 3135

puncte)
Ploești, cunoscuta 
Ana Andreeva a 

record mondial Ia
aruncarea greutății. Al cui 
chiul record și cît măsura

Ținem să reamintim ca 
șurile la concursul nostru 
mit toate deodată numai 
14-24 ianuarie, adică după înche
ierea primei etape a concursului. 
Păstrați și trimiteți odată c>u răs
punsurile toate cupoanele ziarelor 
în oare au apărut întrebările.

era ve. 
el ?
răspun
se tri- 

între

r
)

KINANEN: Ksr. LA CATEGORIA
GREA!

9 O mare surpriza a 
fost furnizată la cam
pionatele Finlandei, 

care au avut loc re
cent la Helsinki, de tmărul Lauri Kiaa- 
nen, în vîrstâ de numai 20 de ani. El a 
reușit să ridice 437,50 Kgr. (150 4- 127,5 
4-160), în’trecîndu-1 astfel pe fostul 
campion al Europei și participant la 
J. O. M.ikinnen, care nu a ridicat de
cît 432,500 (127,5 + 135 4-170). Alte rezultate: 
categoria cocoș: Haatauen. 265 Kg.; cat. 
pană: Rykanen 285 Kg., cat. ușoară: 
Marinul a 325 Kg„ cat. semimijlocie: 
Kare 367,500 Kg., cat. mijlocie: Turrno-

HALTERE

• Federația franceză 
TTMIQ a întocmit lista celor
I Lftld mai buni tenismeni ai

anului. Iatâ'-i pe pri
mii cinci sportivi: 1. Pierre Darmon 
rTunis) ?. Robert Haillet (Paris) 3. Paul 
Remy (Alieri 4. Gerard Pilet (Paris) 
3—6. Jean-Claude Molinari (Paris) și Xa
vier Perrrau-Saussine (Paris). Nu au fost 
clasați, din lipsă de performante, Ro
bert Abdesselam (Alger), Marcel Ber
nard iRoubaix), Bernard Destremuu 
(Paris). La femei, pe primul loc s-a cla
sat Jacqueline K-ermina (Paris), urmată 
de Suzanne Tze B^nr-rais (Paris) șt GI- 
nette (Paris).

VOLEI
• Recent s-au întîlnit 

la Paris echipele de 
volei ale Franței șl 
Cehoslovaciei. Cehii.

care au prezentat o echipă cu mulți ti
neri au învins după un joc destul de
disputat cu 3-1 (15-10. 15-12. 14-16.
15-6).
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