
PROLETARI DIN TOATE TARILE. UN IȚI-VA!
lie organizarea 
I în regiunea 
I Timișoara
L dată aceasta, /dorind să ținem 
lurent cititorii,pit ce se mai intîitn- 
I îri domeniul reorganizării, Jfiu 
I mai apela Ia scrisorile primite 
lla cpSespond-emți. Indrepttadu-ne 
Iția numai spre i'iitia clăti regiunile’ 
I, vom încerca să aducem Srf lu,-- 
li tiparului xtalfe' mai recente -tve? 
pnte din muncă de reorganizare 
fiișcării sportive. Care este-taceastă 
luine? Timișoara! Ce mai este' nou 
Icgiinnea Timișoara? Aci răspunsul 
|va fi lă fel de scurt ca la prima 
pb'are..,.
| Pentr.l început câteva cifre, care 
| grăitoare î.n ce privește rodnica 
Lit a te ce se duce în această re
ne pentru reorganizarea mișcării 
rtive. Numărul membrilor . în 
l.t’.S, (din instituții și întreprin- 

) s-a dublat aproape în primele 
Izile ale tonii decembrie; de unde 
I decembrie erau 12.376, la 17 de- 
Lbrie în U.C.F.S. se înscriseseră 
72 de -membri. Dar, în general, 
regiunea Timișoara, lă această 
a erau înscriși în U.C.F.S. 41.834 
membri, socotind și pe cei din co- 
rative, de
i Ca și în 
brile noilor 
' activității

at’itea prilejuri de adâncă analiză 
ictivității de pînă a-cum și de gă- 
i ,a celor mai bune căi pentru dez- 
tarea în viitor a sportului. La Lo- 
wtiva Timișoara, Energia Anina 
Ia uzinele Oțelul Roșu aceste șe- 
ț^t-a-ii desfășurat la un nivel sa- 
^K>r. oamenii muticii 
l^m interes crescînd față 
ncle activității sportive.
>ra. criticate tenidințiele de a se o- 

numai
spe- 
acti-

la sate, dim 
alte regiuni 
organe de 
sportive au

școli, etc. 
și aci a- 
conducere 
constituit

mainifes- 
de pro- 

Au fost

Bit a întreaga .preoctuipare 
B sportul de performamță (în 

fotbal!), tieglijindu-se 
ițea sportivă de mase.
t Pentru că tot a venit 
activitatea sportivă de 

cuvinte despre complexul G.M.A.. 
tumărate a.:i fost ocaziile în care 
ridicat problema slabei nreocupă- 

Ipentru înviorarea activității în a- 
t domeniu. Pentru toți activiștii 
nrtivi din regiunea Timișoara ă de- 
lit acum clar fa-ptul că în ce pri- 
te complexul G.M.A. lucrurile se 
zintă prost. Sez.isat de această si- 
ție și constatând că de’ fapt 61aba 
ioouipare din colective față de com- 
xul G.M.A. n.t» este altceva decît 
tactarea directă a lipsei de interes 
mi fes tată chiar xfe către organele 
irtive regionale, Comitetirf regio- 
:4B organizare a U.C.F.S. a luat 
SBBdc hotărîri, căra ar fi reorga- 
lanea comisiei regionale G.M.A.. a 
nisiilor raionale șj orășenești 
H.A., obligativitatea de a amenaja 
te G.M.A. pe lîngă toate terenurile 
fotbal și organizarea unor con-' 

■sîiri speciale pentru trecerea nor
ilor G.M.A.
B Munca de reorganizare a activi- 
ii sportive a stârnit ănsă și un pu- 
mic stimulent printre colectivele

mi tlt

vorbă 
mase.

des- 
cîte-

(Continuare în pag. 3-a)
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Mîine în sala Dinamo

începe finala primei ediții
competiției școlarea

de baschet

se apropie ziua 
pe întreg cuprin-

1947-e
Pe măsură ce 

de 30 Decembrie, _
sul țării se simte tot mai mult 
freamătul de bucurie al oamenilor 
muncii. Competițiile sportive devin 
din ce în ce mai numeroase, în
trecerile mai atractive, subliniind 
prin aceasta dorința sportivilor de 
a participa cu toată căldura la 
sărbătorirea aniversării Republicii 
noastre. Din numeroasele vești pe 
care le avem despre întîinirile 
sportive organizate în cinstea a- 
cestei zile spicuim în rândurile de 
mai jos pe cele mai interesante.

vineri dimineața și pînâ dumi- 
seara sala Dinamo va găzdui

HANDBAL
• Echipa masculină a Bucu- 

reștiului participă la turneele 
din R.D.Germană și R.F. Ger' 
mană.

4
Astăzi va părăsi Capitala, îndrep-tins 

du-se spre RJJ. Germană și B.F. Ger
mană, echipa masculină de handbal a 
orașului București. Handbaliștii Vucur 
xeșteni vor participa' la Si decembriei 
1J5Z 1ianuarie 1958 la un turneu ful, 
■ger de handbal de sală ce vă avea loci 
ha Berlin, după cărei se vor deplasa lă 
iNeumunster (R.F. Germană) unde în zL- 
tefe âe 4 și 5 ianuarie vor lua parte la 
un alt turneu fulger de handbal de 
6Șlă.

După jocurile de la Neianunster echipa 
de 'handbal a orașului București va mai 
întâlni probabil tn meciuri amicale șl 
alte formații din R.F. Germană. In ve
derea acestor meciuri vor face deplasa
rea 12 jucători printre care Iulian call
man, Li viu Stănescu, Aurel Bulgaru, Gh. 
Oovacl, Simlon Pomplliu și alții.

FOTBAL
o Romînia la campionatul 

Europei.

De
fiică _
întrecerile zecilor de elevi și eleve 
care își vor disputa desigur, cu mul
tă ardoare, întiietatea în prima edi
ție a unui concurs de baschet de mare 
amploare, deschis școlarilor. Această 
competiție inedită la noi, consacrată 
zilei de 30 Decembrie, a pornit din 
inițiativa Comisiei centrale de specia
litate cu sprijinul direct al Ministe 
rului lnvățamintului și Culturii și ea 
este binevenită, împlinind un gol în 
activitatea baschetbaliștilor mai puțin 
vîrstnici. Din toate centrele în care 
s-a desfășurat faza interșcoli ne-au 
parvenit știri care au subliniat inte
resul și chiar entuziasmul cu care 
se întreceau sutele de tineri baschet
balist, dintre care mulți au fost re
marcați ca elemente cu perspectivă 
de ochii atenți ai antrenorilor locali. 
Se poate spune de aceea că turneul 
final eliminatoriu “ ~
întruni tot ce are 
tînăra generație a 
toate speranțele de 
viitorii componenți 
naționalelor.

Avînd în vedere 
masa de școlari și pentru 
pe cei 155 
fete și 89 
ferit primilor clasați numeroase pre-

din Caoitală va 
mai reprezentativ 

baschetului nostru, 
mîine 
de mai

și poate 
tirziu ai

interesul arătat de 
a stimula

participant! din finală (66 
băieți) organizatorii au o-

Nicolae Șerbănescu (stingă) și Ferdinand Popescu (dreapta) in timpul 
unei manșe de 100 bile mixte din cad rut Cupei 30 Decembrie" la popice 

(Foto: I. MIHAICA)

In ultima șecfințl a comitetului execu- 
tiv-al U.E.F.A. s-a stabiUt organizarea 
din 1953 a Cupei sau Campionatului Eu
ropei inter-țărl, dacă se întrunește acte- 
ziunea majorității federațiilor afiliate, a- 
dică 15, In principiu, această majori
tate a fost realizată. Totuși, U.E.F.A. a 
trimis fiecărei federații europene cite 
un chestionar prin care cere să i se co
munice dacă' participă la acest campio
nat.
Forul nostru de specialitate și-a dat 

adeziunea, înscriind numele țării noa
stre pe lista participanților la „Cupa 
Europei", inter-țări.

rește numărul bazelor turisticei

mii constînd din echipament sportiv 
sau diplome, plachete qtc. Totodată 
ziarul „Sportul popular" a înzestrat 
competiția cu 2 cupe care vor fi de
cernate celei mai bune echipe școla
re masculine și bineînțeles celei mai 
bune echipe școlare feminine. Trebuie 
să subliniem de asemenea ideea feri
cită pe care a avut-o Comisia Cen
trală de a include în programul com
petiției școlare „Cupa 30 Decembrie" 
și mceiuri din campionatele republi
cane. Astfel, tinerii concurenți vor a- 
vea ocazia să evolueze sub ochii mai 
experimentați ai celor mai buni jucă
tori ai țării dar mai ales să-i vadă 
la lucru pe maeștri, să învețe de la 
ei.

Iată programul primei zile din sala 
Dinamo: vineri 27 decembrie, ora 9 
Timișoara. — Rm. Vîlcea (m); 10.30 
Focșani — Cluj (f), 12 Iași — Tg. 
Mureș (m). 15 Or. Stalin — Bucu
rești (f), 16.30 Or. Stalin — Oradea 
(m), 18 Deschiderea festivă. 18.30 
Gheorgheni — Oradea (f) și orele 20 
București — Cluj (m).

La București și Reșița 
concursuri de natație 

in cinstea celei de a X-a 
aniversări

ECHIPA C.C.A. A SOSIT LA BOLOGNA
după o călătorie obositoare

BOLOGNA 25 (Prin telefon). Pînâ 
la urmă, fotbaliștii de Ia C.C.A. și-au 
putut continua drumul cu avionul 
Spre Bologna, prin Milan tinde au 
ajuns inarți. De aici, ei au plecat la 
Bologna, ajtingînd seara tîrziu. Călă
toria a fost obositoare și enervantă 
prin opririle provocate de starea 
timpului nefavorabil zborului avionu
lui Totuși, jucătorii romîni nu și-att 
pierdut buna dispoziție și încrederea 
in posibilitățile lor 
duminică.

In cursul zilei de 
militari au făcut un
pe ,,1! Stadio Municipale" (capacitate: 
80.000 de locuri), unde va avea loc 
duminică întîlnirea cu Borussia Dort
mund. Starea terenului se prezintă 
bună, gazonul oferind condițiuni priel
nice de joc.

Restul timpului, membrii delegației 
C.C.A. și l-au petrecut vizitind orașul. 
Cu acest 
interesul
sportivii bolognezi și mai ales 
teresul față de echipa CXZ-A.-tilui.

Joi, fotbaliștii romîni vor face un 
nou antrenament.

în ce privește
Dortmund, aceasta și-a anunțat 
rea pentru vineri seară.

■ ■■

echipa Borussia
sosi-

de a se califica

astăzi, fotbaliștii 
ușor antrenament

9
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La sîirșitul acestei săptămuii 
desfășoară încă două concursuri: 
București și Reșița. Dar în timp ce

sc 
la 

^ - - - , la
bazinul Floreasca din Capitală este 
vorba de sfârșitul unei serii întregi

(Continuare in pag. 2)

prilej au putut constata 
cu care așteaptă meciul 

in-:
Fază diii al doilea îneci C-C.A.-Boru- 
ssia, disputat la 8 decembrie la Bucu
rești și ciștigat de C.C.A. cu 3—I. 
Alexandrescu, urmărit de Bracht, 
mijlocașul stingă vestgerman, se în
dreaptă spre poarta lui K.wiatkowsRt

plină desfășurare
De ia 15 decembrie 

cial în cea de a IH-a 
tachiadei de iarnă a 
activitatea în colectivele sportive din 
întreaga țară a crescut în intensi
tate ! Pregătirile ce se fac pretutin
deni constituie o mărturie grăitoare a 
interesului acordat competiției, care 
cuprinde cîteva discipline mult în
drăgite de masele de tineri. Printre 
acestea sînt șahul, schiul, trînta și 
tenisul de masă.

Din noianul de scrisori primite de 
la corespondenții noștri din provin- 

„..j desfășurarea actualei 
iarnă,

— startul ofi- 
ediție a Spar- 
tineretului —

cie, vestind 
ediții a Spartachiadei de 
parcurgem doar cîteva...

• Aproape 1.300 de 
Țara Moților s-au înscris 
la întrecerile Spartachiadei — așa 
își începe scrisoarea .sa .coresponden
tul nostru din Câmpeni, Al. Momete.

să

tineri din 
pînă acum

Este o 
nantă, 
n-a avut pe aceste meleaguri 6 tra
diție ca în alte regiuni ale țări:, 
că el și-a cîștigat adepți în anii 
făuririi Republicii. Tinerii din comu
nele Alb ac. Avram lancu. Sohodol, 
Bistra, Baia de Arieș, Vidra etc., 
îndrumați de organele raionale 
U.C.F.S. și U.T.M., și-au confecționat 
prin mijloace locale schiuri,- săniuțe 
și chiar garnituri de șah. In cadrul 
căminelor culturale și pe pîrtiile în
zăpezite ale cqmunelor respective aii 
și început primele întreceri. Sportivii 

ne informează 
— sînt hotă- 

obțină rezultate care să-i 
califice chiar în faza de regiune I

O De la Tîrnăveni, fon Hasașiu 
ne relatează că tinerii din l ealitate 
înscriși la Spartachiadă își dispută 
în prezent întiietatea la trîntă, tenis

cifră 
dacă

de-a dreptul impresio- 
ne gândim că sportul

din Țara Moților — 
corespondentul nostru 
rîți să

de masă, gimnastică și șah. Printre 
aceștia, cei mai silitori sînt elevii 
Școlilor medii mixte și profesionale 
de chimie care cu prilejul trecerii 
probelor din cadrul acestei competiții 
se străduiesc să obțină și normele 
G.M.A. In același scop, și paralel 
cu desfășurarea întrecerilor Sparta- 
chiadei, tinerii din Tîrnăveni și-au 
amenajat și o pîrtie de schi.
• Sub cele mai frumoase auspicii 

sînt organizate întrecerile Sparta- 
chiadei și în comunele din raionul 
Reșița. Corespondentul nostru Iancti 
Plăvițu subliniază printre altele, 
atenția acordată competiției, în spe
cial de 
(la șah 
Montană 
nastîcă) 
garat de 
au și. fost puse la. dispoziția parti- 
cipanților înscriși la Spartachiadă.

tinerii din comunele Secul 
și tenis de masă), Bocșa 
(șah, tenis de masă și gira
și Reșița, unde s-au inau- 
curînd două patinoare care



O măsură foarte justă:

înființarea lotului de tineret la ciclism
CINSTEA CELEI

DE A 10-A ANIVERSARI A REPUBHi
După cum se știe, cu prilejul des

fășurării celei de a V-a ediții a 
.„Turului Egiptului”, se va experi
menta formula participării numai cn 

-elemente tinere, în plină ascensiune. 
/Faptul acesta exprimă noua orientare 
.'a forului ciclist central și a cole
giului de antrenori. Se lărgește 
.-astfel simțitor efectivul de cicliști 
«capabili să ne reprezinte în întreceri
le internaționale și se dă posibilitatea 
■unui bogat mănunchi de țineri talen- 
itați să se dezvolte și să se afirme 
pe plan internațional.

In legătură cu această măsură, pe 
•care o considerăm foarte justă, sînt 
-necesare o serie de însemnări asupra 
«unui ansamblu de aspecte și proble- 
inie care au determinat luarea acestei 
hotăriri.

Este cunoscut faptul că, în ciclism, 
Se obișnuiește ca protagoniștii să 
/aibă în juruil lor „secretari", cum li 
.se spune, care duc tot greul cursei. 
Or, de la un elementar spirit de co
lectiv, s-a ajuns la- exagerări în a- 

■ cest sens, anihilînidu-se astfel perso- 
inalitatea și șansele cicliștilor nou ve- 
miți în echipele reprezentative. A- 
«ceștia, pur și simplu, au fost trans
formați în „oameni de sacrificiu", 

«creîndu-se în acest iei o tensiune 
surdă în sinul echipei; tensiune care 
nu a întîrziat să-și arate urmările 
nesănătoase.

Mai mult chiar, în ciuda indicațiilor 
date de antrenori o bună parte din
tre cicliștii cu experiență au adop
tat în cursele internaționale din ul
tima vreme o tactică de expectativă, 
prea prudentă, prea calculată. Și-au 
drămuit exagerat eforturile, socotind 
că pot realiza maximum de randa
ment cu minimum de efort. Au aș- 

•țeptat — spre disperarea antrenorilor 
— ca liderii clasamentului sau fa- 
voriții probelor să rezolve șau să 
(anihileze toate acțiunile periculoase, 
ei rezumîndu-se să-i urmărească doar, 
•cu intenția de a profita din diferitele 
:scheme tactice, hărțuieli și acțiuni 
de pe parcurs. Adică, au a-doptat în
vechita tactică de a sta mereu ~ ,’,la 
cutie", în pluton. O asemenea orien
tare s-a dovedit a fi cu totul defi
citară în ultimele probe. Astfel, atit 
în „Turul Egiptului" cit și în „Cursa 
Păcii" din acest an. am ocupat locuri 
cu mult sub nivelul valorii noastre 
reale, tocmai pentru că cei mai va
loroși oameni din echipă au comis 
grosolane greșeli de orientare; n-au 
știut „să se bată" cu toată însu
flețirea în momentele decisive și au
pierdut surprinzător (noi am spune
inadmisibil) multe minute, doar în
cîțiva kilometri.

Fără aceste erori, care nu-și gă
sesc nici un argument valabil, cu

inițiere la patinaj
pentru tineretul școlar din Capitală

f Recent, cu prilejul adunării generale 
ra comisiei de patinaj din cadrul 
ÎU.C.F.S. oraș București s-a luat ini
țiativa organizării unor cursuri de 

;patinaj rezervate elevilcr școlilor 
medii și elementare din Capitală, lni- 

-țiativa are drept scop popularizarea 
-patinajului in rindurile tineretului 
^școlar și va prinde viață, incepînd 
’Chiar cu vacanța școlară de iarnă, 
țcînd elevii amatori de patinaj vor 
rputea urma cursuri de inițiere. Cen- 
fltrele de patinaj vor funcționa în in- 
«cinta ma; multor baze sportive prin- 
*tre care amintim : Progresul Gospo- 
«dării (Hngă Circul de Stat), Dinamo. 
IParcul 23 August, Lacul Cișmigiu, 
^Progresul Finanțe, Lacul Herăstrău 
i|(în apropierea restaurantului Bor- 
idei) etc.

k k

1 j 

f

I

J

i 

j

E 
j1 
ș

Succesul repurtat* în Capitală de concursul „CINE ȘTIE SPORT... 
RĂSPUNDE 1“ este fîră îndoială de bun augur pentru celelalte două 
întreceri care ver avea loc sîmbătă la BISTRIȚA’ și duminică la RIM- 
NTCU V1LCEA.

In plus în aceste orașe progr amuil inițial al concursului va fi com
pletat cu întreceri fulger, surpriză La ele vor putea participa și spec
tatorii care se hotărăsc ad-hoc să devină concurența Pentru punctajul 
adiționat în baza răspunsurilor ex acte, acești participant vdf primi pre
mii... „surpriză".

Concursul „CINE ȘTIE SPO RT... RĂSPUNDE organizat de zia
rul nostru în cinstea a zece ani de la proclamarea Republicii Populare 
Romine dă indrăgostiților de sport încă nectinosctiți posibilitatea să se 
releve și firește... să cîștige prem iile oferite de organizatori,

Deci la Bistrița și Rm. Vîlcea (sîmbătă și — respectiv — duminică) 
cei care posedă cunoștințe despre succesele sportivilor noștri în ultimul 
deceniu se vor putea întîlni cti comisia de examinare.

..e și 
reiese

Iri majoritatea probelor din ultima vreme, elemente e tinere, cc::. 
curajoase, s-au aflat mereu pe primul plan al disputelor, după cum 

și din clișeul de față

totul altul ar fi fost rezultatul ob
ținut în „Turul Egiptului" 
am condus pînă la jumătatea pro
bei.

In ceea ce privește „Cursa Păcii", 
dacă am scade minutele pierdute de 
Dumitrescu într-o singură etapă, 
cind l-a „păzit" pe tricoul galben și 
nu a participat ' ' J”":
putea constata 
un loc fruntaș 
ral.

Iată, în linii . .
five pentru care s-au luat măsuri 
pentru lărgirea grupului de cicliști 
fruntași, creîndu-se lotul de tineret. 
Pe cei 9 componenti ai lotului repu
blican B vi i-am prezentat nu de mult. 
Sînt tineri bătăioși, dirzi, permanent 
în acțiune. De unde și frumoasele lor 
comportări atît în țară cit și peste 
hotare. De pildă, A. Șelaru a cîștigat 
cursa „București — Sofia", în care 
Gh. Calcișcă a terminat pe locul IV, 
iar I. Braharu și C. Moiceanu au fost 
revelațiile „Turului Iugoslaviei".

Trebuie să notăm că în sinul lo
tului de tineret, după cite am putut 
observa, există un moral robust și 
un sănătos spirit de colectiv, fapt 
confirmat cu satisfacție și de antre
norul AL Someșan.

Intr-o echipă cu valori sensftiil e- 
gale, în care toți componenții poartă 
aceleași „galoane" — tinerețea și do
rința fermă de afirmare — este de 
la sine înțeles că niciunul nu va mai 
fi „valetul" sau „secretarul" altuia, 
și că toți se vor strădui să obțină un 
loc cit mai bun în etape. Dacă 
care își va face cursa sa cit mai

în care

ia unele evadări, am 
că s-ar fi întors cu 
în clasamentul gene-

mari, și cîteva mo-

fie- 
cu-

vorsportivii fruntași care 
ca instructori voluntari ia

Printre 
funcționa 
aceste centre de inițiere, amintim pe 
Mircea Sadoveanu, fost campion re
publican, Ilie Sub-șa, Gh. Săndu- 
lescu. Mioara Morțun. Viorica Vizante, 
M. K aha ne, Modest Nichifor ș.a.

Sperăm ca inițiativa comisie) de 
patinaj a U.C.F.S. oraș Bucureș i să 
găsească în rindurile tineretului șco
lar interesul cuvenit De asemenea, 
profesorii de educație fizică au dato
ria de a recomanda elevilor din șco
lile respective, care doresc să practice 
patinajul sau să se specializeze în 
această disciplină, frecventarea cen
trelor mai sus amintite, a căror a- 
menajare este in curs. 

rajos, desigur că echipa va urca — 
implicit — în clasamentul pe națiuni. 
Cu asemenea cicliști, gata să asculte 
întocmai îndrumările antrenorului, se 
pot realiza scheme tactice reușit.; 
fiecare dintre ei înțelegind, atunci 
cind împrejurările o cer, să sprijine 
din răsputeri, mai ales pe ult'ma parte 
a cursei, pe cel mai bine clasat din 
echipă. Așa cum, din păcate, nu s-a 
prea întimplat în unele prob’ Inter
naționale.

— O să ne batem cu toată dîr- 
zenia și „cit ne țin curelele" — ne 
spunea, cu multă hotărîre, C. Moi- 
ceanti.

Toți ceilalți au fost de acord cu 
acest prim obiectiv... tactic. Desigur, 
ne-a plăcut mult optimismul și hotă- 
rîrea tinerilor noștri și nu avem 
nici un motiv să nu așteptăm cu încre
dere desfășurarea competiției egip
tene, cu toate că este vorba de o în
trecere în care reprezentanții noștri 
vor intilni o serie de fruntași ai pe
dalei pe plan internațional.

EMIL IENCEC

Impresii pe marginea concursului școlilor sportive de tineret la
Este inutil — credem — să pre. 

lucrăm importanța școlilor sportive 
de tineret. Ele ființează de mat mulți 
ani și au dat roade excelente. In 
materialul de față ne vom ocupa nu 
de toate școlile sportive de tineret 
și nici măcar de o șeoa'ă, oi mai 
precis d? concursul șco'ilor de ti
neret Ia lupte clasice și libere- L-am 
rugat pe antrenorul de stat Ion Cor- 
neanu să ne împărtășească cîteva 
din impresiile sale. Mărturisim că 
inițial aveam intenția să publicăm 
numai rezuitate'e (așa cum am fă
cut de altfel acum și altă dată) dar 
după discuția cu tov. I. Corneami 
ne-am hotărî1 să punem pe hîrtie une
le impresii, constatări, propâneri.

„Concursul — în special cel de 
lupte c'asice — mi-a lăsa! o im
presie exce'entă, a început interlo
cutorul nostru. Nivelul la care s-a 
desiășurat este mai mult decit mul
țumitor și a og':ndit în fapt munca 
rodnică depusă 
tivi. Interesant 
spre drosebire 
s-a manifestat 
de va’oare între formațiile partici
pante. In aoeastă privință firește că 
trebuie remarcată în primul rînd 
munca antrenorului Pantici de la O- 
radea, dar aproape în egală măsură 
merită laude Paul Boczoni de la Sf. 
Gheorghe care — avînd posibilii'.ăți 

a 
reușt o treabă exce'entă. Ca să fiu 
sincer, mi-am schimbat complet pă
rerea despre Boczoni. căruia nu-i a- 
cordam prea mult... credit. In ge
neral însă merită evidențieri toți an
trenorii șco’ilor de tineret. 
vath-Lugoj, Weber-Satu Mare. 
vacs-Hunedoara)”.

„In formațiile respective am 
și mulți luptători cunoscuți- Crezi că 
aceasta a influențat concursul și re
zultatele ?”

„Intr-o măsură, da. In special echi
pele Oradiei și cea din Satu Mare 
au întrebuințai' și luptători cu ruti
nă, 
tul 
N. Șonea. N. Baciu (Oradea), T. și 
F)..................... “................ ..
A
a scoate din concurs pe V. Bunta 
care nu îndeplinea condițiile de con
curs. De remarcat însă că nu aceș
tia au lăsat împres’a cea mai bună...

Cu această ocazie vreau să iac 
o remarcă. Cred că antrenorii școli-

de antrenorii respec- 
este faptul că — 

de anii trecuți — nu 
o diferență evidentă

tehnice și materiale limitate

(Hor- 
Kd-

văzut

care au participat in campiona- 
divizionar, cum sînt O. Rcttfailvi.

Jula, L. Maior, Ștefanici (S.M.). 
fost nevoie să intervenim pentru

(Urmare din pag. 1)
de concursuri, la Reșița localnicii vor 
asista pentru prima dată la întreceri 
de natație găzduite de o piscină a 
cooerită.

La București' concursul începe mîi
ne și va dura trei zile. El este orga
nizat de secția sport a Consiliului 
Central al Sindicatelor, fiind rezervat 
numai elementelor tinere (juniori de 
categoria a Il-a și copii). Vor mai 
avea loc și probe de sărituri. Concur
sul este dotat cu numeroase premii 
și se dispută după următorul pro
gram: mîine și sîmbătă de la ora 
19,30 iar duminică de la ora 10.

Concursul inaugural de la Reșița 
ce se desfășoară simbătă și duminică 
va aduna la start numeroși înotă
tori fruntași din Capitală, Timișoara, 
Lugoj și Arad. In program figurează 
probe de înot, jocuri de polo și un 
„duo" de înot artistic alcătuit din 
Mihse’a Popescu și Denis Frunzescu. 
Ambele concursuri 
cinstea celei de a 
R.P.R., fiind dotate 
cembrie".

desfășoară în 
aniversări a 
„Cupa 30 De

se
10-a
cu

startla
de la Floreasca a

Studenții
Bazinul acoperit 

cunoscut zilele trecute animația spe
cifică întrecerilor sportive studențești: 
catedra de educație fizică a Univer
sității C. 1. Parhon a organizat pen 
tru studenții din București un con
curs de natație dotat cu „Cupa 30 
Decembrie". Succesul de care s-a bu
curat competiția s-a concretizat în 
numeroasa participare ■— peste 80 de 
concurenți — precum și în numărul 
mare de spectatori format bineînțeles 
tot din studenți. După prima zi a 
concursului în care facultățile de fi
zico-matematici și filologie și-au îm
părțit primele locuri, ziua a doua a 
clarificat situația consolidînd pe de
plin victoria facultății de filologie 
care a prezentat un lot mai omogen 

lor de tineret ar trebui să renunțe 
să utilizeze în concursurile de acest 
gen pe acei luptători care au acti
vat și activează în campionatul pe 
echipe, care într-un cuvin! și-au fă
cut un „nume”. La urma urmelor 
în concursul școlilor de tineret niu 
trebuie urmărit neapărat cîștigul, ci 
prezentarea unor noi elemente va
loroase cărora să li se dea posibi’i- 
tatea afirmării într-o întrecere publi
că. Și, cu ocazia acestui concurs am 
putut urmări foarte muțiți tineri ta- 
tentaiți : Perneș, Gallis, Corodi (O- 
radea), Tîrziu, Trăită. Mușat (Lugoj), 
Voicu. Popa (Hunedoara), Szanta 
(Sf. Gheorghe). Aș vrea să mai scot 
în evidență un merit al antrenorului 
P. Boczcmi și anume că își recru
tează elevi și din mediul sătesc.”

. Despre concursul c'e lupte libere 
ce ne poți spune ?”

„Despre acesta mai puține lucruri 
bune de vorbit In primul rînd, s-au 
prezentat mai puțini concurenți. In 
a>l doilea rînd mi-a atras atenția 
faptul că preocuparea pentru lupte 
libere este încă s’abă. Au fost însă 
urnele meciuri care au entuziasmat, 
în special acela dintre Fl. Jula (SM) 
și O. Rețlfalvi (Orad.).

Aș vrea să mai adaug unele apre-

CRTSTEA DAN LUCIAN. «oUCCREȘTI,
— 1) Deși răspunsul nostru are un iz 
glumeț, totuși așa stau lucrurile : deose
birea esențială între rugbi XV și r.ogbi 
XIII este aceea că primul se joacă în 
15 oameni, iar celălalt în... 13. Dar să vă 
spunem și alte deosebiri : a) grămada 
este alcătuită din 6 jucători și nu din 
8 ; b) nu se joacă marginea. Se dă gră
madă pe locul undt a ieșit balonul în 
afara terenului de joc, dacă acesta, 
înainte de a ieși, a atins pămîntul, ru- 
lînd în afară de teren, iar dacă balonul 
a fost bătut direct afară, în mod inten
ționat, se dă o lovitură de pedeapsă îm
potriva echipei care a șutat afară, pe 
locul unde a avui loc greșeala (Și la 
fotbal s-a propus, de-altfel, e drept fără 
să se admi'ă pînă în prezent, înlocuirea 
aruncării cu mîna de la tușă printr-o 
lovitură liberă împotriva echipei care a 
comis greșeala, lucru care ar face ca e- 
chinele să niu mai arunce intenționat 
mingea în out, mai ales în ultimele mi
nute de joc, cînâ vor să păstreze sco
rul) ; c) lovitura de pedeapsă so mar
chează cu aouă puncte. în loc tbe trei.
— 2) E greu de spu«? care e cea mal 
bună echipă de rugbi XIII. Preferințele 
se împart între 
și ,.Kiwis'* (Noua 
Jamentul jocului 
<*^r foarte cvrînd 
r1 anului 1958 — 
ție.

e cea

,,Cangurii" (Australia) 
Zeelrmdă). — 3) Reg>u- 
de rugbi s-a epuizat. 
— în primul' trimestru 
va apare o nouă edi-

și mai bine pregătit. Dintre rezul 
tele obținute merită a fi evidențl 
următoarele: 100 m. bras: Crisl
Vlăduță (filologie) 1:22,0; Ani 
Banc (filozofie) 1:23,2; 100 m. li 
fete: Domnița Munteanu 1:30,7.

Organizatorii concursului care J 
buna mobilizare au contribuit în ni 
măsură la propagarea sportului 
tației în rindurile studențimii mei 
felicitări. |

V. Conel 
coresporden

întreceri interesante
Ia pcpice

După consumarea primei părți I 
manșe a cîte 100 bile mixte) a ccl 
petiției „30 Decembrie" la popice I 
Capitală rezervată fetelor, în clal 
ment conduce maestra sportului 4 
relia Dona (Recolta M.A.S.) 388 J 
urmată de Elena Predeanu (Lamil 
rul) 376 p.d., Maria Drăgan (Lai 
norul) 375 p.d., Viorica Dumitrei 
(Progresul F.B.) 364 p.d. și Rozi 
Simionescu (Locomotiva D.T.R.N.l 
341 p.d. Returul începe mîine pe I 
renele Progresul Gospodării și Lol 
motiva D.T.R.N.A. I

La băieți cei 48 de jucători au t| 
minat penultima manșă a competiț] 
Continuă să conducă după 5 man 
Andrei Alexandru (Voința Metal 
chimic) 402,5 p.d., secondat de Ti 
ian Mihăilescn (Recolta M.A.S.1 395 
p.d., Nic. Șerbănescti (Reco 
M.A.S.) 394 8 p.d. și Anghel Sinii 
(Voința Metalo-Chimic) .394,5 p 
întrecerile continuă pe arena Progl 
sul Gospodării.

La Ploești, ne informează 
pondentul nostru I. Rădulescu, ..Cu 
30 Decembrie" la care au particip 
12 ecliine masculine și 3 feminine 
luat sfîrșit cu victoria formații! 
Voința I la băieți si Voința la fe

Individual, competiția a fost cîș 
gată de Zamfirica Vasile (Flamu 
roșie Dorobanțul) și —- respectiv 
Dumitru Prelipceanu (O.M.T.).

cieri în legătură cu munca de viit 
a acestor școli. In primul rînd pr 
pun înființarea unor unități asem 
nătoare și în a'te părți ale țării, 
pildă la Bacău, Iași, Constanța e 
Ele pot constitui pepiniere ale colt 
tivelor existen'c sau pot stimu 
constituirea unor secții de lupte, 
colo unde acestea nu există. Aees 
școli sînt un real factor de rjMk 
a nivelului tehnic al luptătorUJ 
luptelor. Apoi, socot că antren» 
școlilor existente trebuie să urm 
rească pregătirea în egală măsură 
ce privește tehnica și pregătirea 
zică. Am observat de pildă că tine 
din Lugoj, bine pregătiți tehnic, st, 
prost cu pregătirea fizică. In schin 
Hunedoara a prezentat elemente p 
ternice, dar mai slabe în ce priveș 
tehnica. In sfîrșit trebuie să existe 
serioasă preocupare pentru imprim, 
rea unui stil de luptă. In acest co 
curs o asemenea preocupare nu a 
văzut decît la formația din Sa 
Mart.

In general sînt mulțumit de mu 
ca școlilor de tineret și cred că î 
deplinesc un rol de seamă — și d 
punct de vedere al atragerii masef 
de tineri și al ridicării nivelului c 
litativ — în sportul luptelor”.

ȘTCT.XN F.ROSS, PETRILA. — lj 7* 
.îă eum arfitâm șl în pagina I-a, s-a n 
zut de acord, în principiu, asupra-o 
ganizârii campionatului european la fo 
bal. — 2) Frații Zavoda au jucat la 1 
nergia Baia Mare, iar Constantin a f 
cut parte din echipa de juniori Progr 
sul I.C.A.S. — 3) Fundașul Toma, de 
Progresul, a fost în declin de formă 1 
ultimul timp. Acesta e motivul penti 
care nu prea a fost utilizat. — 4) Fostr 
junior Schweilinger joacă acum în pr 
ma echipă a Locomotivei Timișoara. 
5) Iată... itinerariul fotbalistului N. R* 
man : Știința Cluj, C.C.A. (unde a ci 
noscut apogeul), Locomotiva GrivI’ 
Roșie, Metalul-Sibiu și acum Progresu 
Sibiu. Sa sperăm că pînă apar rînduri 
de față nu va trece în altă parte !

I. I. — CRAIOVA. — Cîteva <fa 
despre Vaczi ? Ou plăcere ! Are 36 ar 
La vîrsta de 16 ani el a jucat la Vitn 
metan Mediaș, echipă care a cîștigi 
campionatul categoriei C. în acel ai 
Tn anii războiului, Vaczi a jucat în d 
ferite echipe maghiare de primă cati 
gorie. In 1946 a jucat la echipa Fer; 
din CTuj, apoi a trecut la Oradea, 
fost selecționat de 25 ori în diferi 
reprezentative A sau B. Intre ari 
1946—1950 a fost de 3 ori golgeter 
campionatului categoriei A.

ION POȘTAȘUL.



NE CONTINUĂM RAITA PRINTRE ECHIPELE DE FOTBAL
Antrenorii Em, Vogi și Dincă Schileru ne impă rtășesc din problemele 

și proiectele echipelor Locomotiva București și Știința Timișoara

Se apropie startul primelor concursuri de schi

Trei echipe se mai aflau în activi
tate la jumătatea lunii decembrie, 
după terminarea turului campiona
tului categoriei A la fotbal: C.C.A., 
Petrolul Ploești și Locomotiva Bucu
rești. Prima, cum se știe, se afla — 
și se mai află și acum — înaintea 
meciului cu Borussia Dortmund, f xat 
Ia Bologna ; Petro'ul era în aștep
tarea perfectării turneului sau în 
Turcia, iar Locomotiva în vederea 
restanței sale cu C-C A.

Odată disputat meciul cu C.C.A., 
Locomotiva a intrat și ea în rînd cu 
celelalte formații din categoria A 
adică în vacantă.

CE FAC CEFERIȘTII?...

La întrebarea aceasta ne-a răs- 
țiuns antrenorul emerit Em. Vogi, 
din conducerea tehnică a echipei, în 
cursul unei vizite pe care ne-a fă
cut-o la redacție.

— Momentan, jucătorii se află in
tr-o scurtă vacanță sportivă. După 
meciul cu C.C.A., la 10 decembrie 
ei s.au despărțit pentru două săptă- 
mîni dîndu-și „rendez-vous", la 4 
ianuarie.

— Ce program vor urma jucătorii 
la reluarea activității ?

In primele două zile, la 4 și 5 
ianuarie ei vor fi supuși unui riguros 
control medical. Este foarte necesar, 
deoarece avem destui jucători acci
dentați în cursul campionatului. In 
baza avizului medicului jucătorii că
rora li se va recomanda vor urma 
tratamente speciale ’a băi fie la Her- 
culane. fie la „1 Mai”, iar de la 23 
ianuarie — timp de o săptămînă — 
vor face antrenamente în sală. Ac
tivitatea propriu-zisă de teren va în
cepe la 30 ianuarie Cu ședințe re- 
gu’ate de pregătire- Cam acesta este 
pe scurt programul echipei la începu
tul anului, în vederea returului.

PROIECTE. PROBLEME...

— Aveți probleme care vă fră- 
mlntă ?

— Cea mai arzătoare problemă 
este aceea a validității jucătorilor. 
Vrem să ne vedem o dată cu toți 
jucătorii sănătoși, Ia antrenam-nte 
întîi și apoi la meciuri. In al doilea 
rînd trebuie să ne completăm lotul. 
Nu avem portar de rezervă pentru 
Dungu după cum ne lipsește o extre
mă stingă de meserie în locul lui 
Filote. Sperăm să le rezolvăm prin 
Todor și Semeilescu.

— Dar proiecte aveți ?
— Nu prea multe. Proiectul unui 

turneu în Grecia in cursul lui de- 
cembrie-ianuarie a căzut din cauză 
că în Grecia în această perioadă se 
dispută campionatul. Vrem să reluăm 
însă tratativele pentru reactualizarea 
proiectului și realizarea Iui în fe- 
bruarie-martie, adică în cadrul peri
oadei pregătitoare pentru returul cam
pionatului. Apoi, colectivul antrenori
lor noștri vrea să realizeze punerea 
la punct a jocului echipei din punct 
de vedere tehnic și tactic. Sperăm să 
avem jucătorii sănătoși și la dispo
ziție și cu aceasta să reușim o re
dresare a echipei în campionat, nu 
numai ca situație in clasament, ci și 
ca joc. O dată realizat acest lucru 
sînt convins că îmbunătățirea c asa- 
mentului va veni de lă sine.

• In urma omologării celor 1.764.840 va
riante depuse la concursul Pronosport 
nr. El din 22 decembrie au fost stabilite 
următoarele premii :

Premiul I : 39 variante cu 12 rezul
tate exacte, revenind fiecărei variante 
cite 18.747 lei ;

Premiul II : 1024 variante cu 11 rezul
tate exacte, revenind fiecărei variante 
cite 491 lei ;

Premiul III : 9687 variante cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 77 lei.

ț} Plata premiilor de la concursul Pro
nosport nr. El din 22 decembrie se va 
face în Capitală vineri și sîmbă'tă înce- 
pînd de la orele 17 la agențiile proprii 
Pronosport din raioanele în care și-au 
cteDus premiații buletinele.

e Aproape 1.800.000 lei premii la un 
singur concurs ! Iată o -cifră -care eon- 
stttbuind i’in nou record pronosport! st 
(vechiul record : 1.f6p!.470—1956) este în a- 
celasi timn și o rfoyadă concretă a popu
larității din ce în ce mai mari de en.re 
se bhjeură Pronosportul, ea reprezentînd 

DEPUNEȚI CHIAR ACUM BULETINUL PRONOSPORT !

Discuția cu Em. Vcgl nu s-a oprit 
aici; ea a abordat și o serie de pro
bleme ale fotbalului nostru, asupra 
cărora vom revent. In cele ce ur
mează ne vom opri asupra câtorva 
spicuiri d;ntr-o altă discuție, avută 
cu Dincă Schileru. antrenorul Știin
ței Timișoara.

PERSPECTIVELE TIMIȘORENILOR

Știința — ca și colega ei de... oraș, 
echipa C.F.R., — și-a încheiat tîrziu

V asile Copil, rapidul extrem dreapta 
al Locomotivei, intr-o cursă 

caracteristică

activitatea. N-ați uitat desigur. că 
chiar duminica trecută a susținut un 
joc amical, ultimul din acest an. Apoi, 
studenții au intrat și ei mtr-o scurtă 
vacanță, pînă la 5 ianuarie, cînd vor 
relua activitatea — alterna'iv — în 
sală și în aer liber.

In ee stadiu se află tratativele 
pentru proiectatul turneu în Iugosla. 
via ?

LOCOMOTIVA G. N. Șl DINAMO BUCUREȘTI CONDUC
ÎN CLASAMENTUL CAMPIONATULUI DE HANDBAL CATEGORIA B
Sîntem siguri că mulți dintre cei 

ce vor citi aceste rînduri vor excla
ma: în sfîrșit. Bine că apare clasa
mentul categoriei B la handbal I Și 
vor avea de ce, pentru că abia acum, 
după o supărător de lungă întreru
pere, sîntem în măsură să publicăm 
clasamentul campionatului masculin 
de handbal categoria B. Această în- 
tîrziere, puțin obișnuită, nu se dato- 
rește red eției noastre, ci faptului că 
în această întrecere au existat mai 
multe contestații și nereguli ca nici
odată pînă acum. De la o săptsmînă 
la a'ta echipele urcau și coborau ver
tiginos în clasament nu atît datorită 
unor rezultate surprinzătoare de pe 
teren, ci mai mult unor contestații, 
de cele mai multe ori întîrz'a'e, care 
aduceau modificări clasamentului 
vechi.

Astăzi însă, lucrurile s-au limpezit 
— sperăm! — astfel îneît putem să 
oferim cititorilor o s’tuație exactă 
a comnețițici echinelor masculine 
de handbal de categoria B. înainte

onosport
în același timp șd numărul de variante 
depuse. Desigur, multe dnn acestea apar
țin unor ,,elemente noi“ în domenii’ » 
concursurilor de pronosticuri sportive 
care acum, d»upă ce s-au convins că 
participarea nu-i... așa de gTea cum cre
deau, nu vor absenta de la startul 
cursurilor viitoare și în primul rînd 
chiar de la cel din această săptămînă.

Nu putem vorbi încă și de fericiții po
sesori ai premiilior speciale în obiecte, 
acordate gratuit la concursul din 22 de
cembrie, pentru simplul motiv că eivvor 
fi cunoscuți abia astă-seară. De un lu
cru putem fi însă siguri : un automobil 
„Skoda**, o motocicletă „Panonia” sau

— Starea timpului a determinat o 
am! nare a turneului — ne-a răspuns 
antrenorul Dincă Schileru. Probabil 
insă, că cele trei meciuri pe care ur
mează să le susținem vor fi progra
mate la începutul lunii februarie, 
cînd echipele iugoslave se vor afla 
in pregătire pentru retur, care va 
începe la 16 februarie.

— Alte noutății ?
— Ne preocupă problema cadrelor 

primei echipe. Pentru rezolvarea ei 
ne-am gîndif să punem pe picioare 
o echipă de tineret care să se antre
neze Cu prima formație și care să 
aibă un program propriu de activi
tate, cu jocuri în cursul săptămînii 
și în deschidere la partidele primei 
garnituri. Elemente tinere avem și 
încă de valoare. Chiar duminică am 
încercat cjteva, care au dat satisfac
ție, bine înțeles Ia nivelul pretențiilor 
pe care le putem avea față de gra
dul lor de pregătire. In felul acesta 
sperăm să ne formăm rezervele de 
care are nevoie prima echipă, fără 
să mai prezinte diferențe mari față 
de titulari și capabile să se încadreze 
în jocul echipei.

Iată un proiect interesant și util. 
Poate că va fi imitat și de alte echipe.

Reorganizarea in regiunea Timișoara
(Urmare din pag. 1)

sportive în privința organizării de 
competiții' Faptul este semnificativ, 
deoarece creșterea numărului de în
treceri sportive simple, desfășurate 
numaj în cadrul colectivei sportiv 
respectiv are un dublu efect. Jn pri
mul rînd masele de oameni ai muncii 
ari posibilitatea de a se întrece în 
competiții pe măsura pregătirii lor 
sportive, iar în al doilea rînd capa
citatea organizatorică a colectivului 
sportiv crește, căpătând rutina nece
sară. Nu pestâ multă vreme, aseme- 

de a publica clasamentul sînt însă 
necesare unele observații privind fe
lul în care s-a desfășurat prima parte 
a acestei competiții.

Lăsînd Ia o parte numeroasele con
testații, despre care vorbeam mai sus, 
considerăm necesară o precizare; 
întrecerea s-a disputat la un nivel 
superior celorlalți ani. Cea mai mare 
parte a echipelor s-au prezentat evi
dent mai bine pregătite, mai sudate, 
cu serioase îmbunătățiri în joc. Con
secința directă a acestui lucru? Sta
bilirea unui echilibru mai sensibil 
între echipe, meciuri dinamice, viu 
disputate, rezultate la care nu ne-am 
fi așteptat.

Așa îneît chiar de la primele par
tide. echipe’e pe care le consideram 
pornind ca favorite ale întrecerii, au „ca
potat" și — după o scurtă perioadă de 
nedumerire — cu toții am înțeles 
că printre formațiile de categorie B 
s-au petrecut schimbări. Acum nu 
ne mai mirăm că echipe ca Progresul 
Odorhei. Progresul Arad și Recolta

oricare altul din cele peste 3.0*00 premii 
nu va... supăra pe nimeni !

Dar, să revenim ia concursul din a- 
ceastă sâptămînă, care va urma, sperăm, 
„exemplul** celui anterior. Programul de 
concurs cuprinde meciul internațional 
dintre Casa Centrală a Armatei și Bo
russia Dortmund (pronostic la pauză și 
pronostic final), 5 întâlniri din cadrul 
celei de a cincisprezecea etapă a campio
natului italian și 5 meciuri din cam
pionatul francez fetapa a nouăsprezecea). 
Jn această alcătuire programul pune în 
fata parti cina nți lor două probleme : so
liștii și surprizele. Soliști : Casa Centra
lă a Armatei (în special ca prono°ric 
or»si), tece" propriu cu Pa-

rcu ine). Racine? Pa
ris frn ri St. P^pp).
c!’ivrri7e de p3pri... rr^nm-ții bineînțeles 
PTrpnțp-’'1 ..**“ ta p''»',î’”'î’" ne »*»-'i 
Surprize pe care ar fi bine șa le pre
vedeți : victoria lui Torino la Genoa, a 
Bolognei cu Lanerossi și Toulouse cu 
Lens.

In momentul de față schiorii frun
tași se află în plin a:'trenamen' pe 
zăpadă, pregătmdu-se intens în ve
derea concursurilor cu caracter na
țional și internațional.
• Componenții Iotului național de 

fond își intensifică ritmul antrena
mentelor pentru a avea o cît mai 
bună comportare la concursul inter
național care se va desfășura la 
Bled (Iugoslavia) la 5 ianuarie. O 
altă dep asare este anunțată de 
n'mmo, care va parEcipa la 13 ia
nuarie la un concurs internațional, 
la Zakopane. Dep'asarea dinamoviști. 
lor va fi folosită și pentru asrtrena- 
msnte comune al-turj de cei mai 
buni schiori polonezi.

• Se pare că întrecerea internațio
nală dotată cu „Cupa Speranțelor" 
(Poiana, 9—12 februarie) se va bucura 
de o participare foarte valoroasă. 
Și-au anunțat participarea (cu cei mai 
talentați tineri), federațiile de schi din 
Franța, Polonia, Austria și Ungaria.

• Pentru Campionatele Internațio
nale ale R.P. Romîne (28 februarie— 
3 martie, la Poiana Stalin) și-au a- 
nunțat participarea schiorii din Franța 
și Ungaria, urmînd ca pînă în preaj
ma concursului să primim și celelalte 
confirmări.

Amploarea pe care o vor avea Cupa 
Speranțelor și Campionatele Interna
ționale ale R.P.R. trebuie să consti- 

nea competiții vor deveni un fapt 
obișnuit, atât pentru participanți, cît 
și pentru organizatori. Atenei activi
tatea sportivă de mase va e știga și 
mai nndt, va devenj mai amplă.

Deocamdată însă, vom nota faptul 
că în regiunea Timișoara există o 
frumoasă preocupare pentru împămîn- 
tenirea acestui obicei. In special în 
orașele Lugoj, Timișoara, Reșița și 
Caransebeș asemenea competiții se or
ganizează tot maj des. Este tine ca 
exemplul regiunii Timișoara și al 
orașelor maj sins citate 6ă fie urmat 
de cît maj multe alfe regiuni, orașe 
și colective sportive.

Variaș. fruntașe în trecutele ediții, 
se află, în prezent, la periferia cla
samentului. In schimb, un salt ne
obișnuit au făcut: Locomotiva G.N. 
(antrenor Cornel Oprișan) și Energia 
Sibiu (an’renor loan Schuschning) 
care din echipe modeste, au devenit 
fruntașele clasamentului.

Dinamo București (antrenor Viase 
Oprea) a rămas aceeași formație de 
valoare și ar fi putut să ocupe chiar 
primul loc în clasament dacă nu ar 
fi avut o scurtă perioadă de cădere 
între e*apele a IlI-a și a V-a, în care 
a pierdut două meciuri și a obținut 
o penibilă victore la limită.

Alături de aceste echipe; Locomo
tiva G.N., Dinamo București și E- 
nergia Sibiu, care au dominat prima 
parte a campionatului — în specia! 
primele două —, vom, înregistra și 
linia ascendentă pe care au mers 
formațiile Știința Galați și Progresul 
Bacău. Faptul acesta este cu atît mai 
îmbucurător cu cît ech;pe!e respective 
sînt din regiuni unde handbalul este 
încă puțin dezvoltat și progresul lor 
nu poate decît să însemne un imbold 
și pentru alte formații din aceste re
giuni.

Spațiul nu ne permite să lărgim prea 
mult sfera observațiilor noastre ast
fel îneît ne limităm la aceste cîteva 
considera+ii de ordin general, mai a- 
'es. că nrobleme'o ridicate de dispu
tarea primei părți a acestei întreceri 
sînt asa de multe și variate.

Pentru a nu vă mai pune răbdarea 
la încercare iată acum și clasamen
tul : 
1. Loc. G.N. Buc. 11 9 1 1 148:105 19
2. Dinamo București 11 9 0 2 144: 76 18
3. Energia Sibiu 11 7 1 3 147:129 15
4. Dinamo Tg. Mureș 11 7 0 4 123:103 14
5. Voința Sighișoara 11 6 1 4 120: «4 13
6. Știința Galajți 11 5 2 4 95:101 112
7. Progresul Bacău 11 4 1 6 02: 77 9
8. Progresul Odorhei 11 4 1 6 10^:117 9
.9. Progresul Arad 11 4 1 6 100:127 9

10. En. I C.M. Reșița 11 3 2 6 107:120 8
11. Reccl'a Vprjas 11 2 0 9 6’:l25 4
12. C.S. Marina C ța 11 0 0 11 69:149 0

tuie pentru colective, antrenori și 
schiori un imbold în munca de in-t 
struire și un tel pentru o cît mai bună 
comportare în aceste dificile examene.'

• Paralel cu coordonarea activită
ții schiorilor fruntași, comisia cen-: 
trală se preocupă de asigurarea con- 
dițti'or de creștere și dezvoltare ai 
tineretului- Comisia cen:rală va orga-, 
niza pentru lunile ianuarie, februarie 
ți martie trei centre pentru tineret, 
la Predeal, Petroșani și Sinaia în ca
drul cărora vor fi antrenați cei mat 
talentați schiori din localitățile resrec-: 
five. Centrele vor fi conduse de antreJ 
nori și instructori valoroși și vor fi do-' 
tate ca tot echipamentul și materialul 
necesar.
• Din centrele de copii organizate? 

de colective și-au început activitatea 
numai cele din Sinaia. Progresr,l sa 
îngrijește de pregătirea a 60 de cnnit 
(mriructori Marinaș Bucur și Ntculae 
Niculescu) Voința de 30 de copii 
(instructor Gh. Bâtușalu) și Uzinele 
I. C. Frimu de 30 de copii (instructori 
Gh. Ciuntii și C. Ciocoiu). Colect'vele 
au as gurat tot echipamentul necesar. 
O mențiune foarte importantă : activi" 
ta’ea centre’or de copii va fi sori ji-- 
nită ș: controlată de comitetul orăsej. 
nesc P.M R-, care dovedește mult in
teres pentru dezvoltarea schiului lo
cal.

• Considerăm că este cazul ca și 
ce'elalte colective sportive, care au 
avut în anii trecuți centre de copii, 
să accelereze deschiderea lor. Ne re-> 
ferim la colectivele Fabricii de Hîr- 
tie Bușteni, Fabricii de Postav Azuga, 
Locomotivei Predeal, Dinamo Er.er" 
gia și Flamura roșie din Orașul Sta-« 
lin. care întîrzie nejustificat începerea 
muncii de instruire a copiilor.
• Și acum, o veste din Vatra Dor" 

nei. Zăpada abundentă a permis des
fășurarea primului concurs încă de 
la 8 decembrie, cînd, sub îndrumarea 
antrenorilor Dragoș Burghelea și 
Adrian Odochian s-au întrecu! 35 de 
băieți și 10 fete, dintre care s-au e-

Hans Schemmel' (Austria), ciștigăto. 
rul probelor de slalom uriaș, coborlre 
și combinată alpină din cadrul con^ 
cursului internațional disputat in se- 

zor.ul trecut la Sinaia

vidențiat Calivodă Eherh rdt, Nicnlae 
Pal, Ursache Erald și Carol Steiner. 
Corespondentul nostru Berthold Spon-i 
der ne relatează că organele UCFS 
din raionul Vatră Dornei s-au îngri
jit din timp de procurarea și di:tr:bu- 
irea materialelor, echipamentului, de 
amenajarea pârtiilor, asigurînd con
cursului cele mai bune condiții de 
desfășurare.

D. STANCULESCU

Ultimii etapă, 
a camțpiosiateîka* 

de baschet
Intîlnirile de baschet din cadrul ul

timei etape a campionatelor republi
cane masculin și feminin se d sculă 
sîmbătă și duminică în sala Dinamo, 
alcătuind program comun cu jocurile 
școlărești din „Cupa 30 Decembrie". 
Meciurile de șîmbătă se dispută la 
ora 17 (Progresul M.l.C. — Dinamo 
București, masculin) și ora 20 (E-! 
nergia București— Locomotiva Bucu-' 
rești, feminin).

Partida Energia — Locomotiva, îm
preună cu restanța Energia — Pro
gresul M.I.C., care se dispută azi la 
ora 19 în sala Dinamo, vor hotărî 
ocupantele primelor trei locuri în tu
rul campionatului feminin.
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Insfîrșit, după 15 runde finala 
campionatului republican de șah are 
un singur lider în persoana tânăru
lui Alexandru Gunsberger. El a ob
ținut marți o victorie (fără joc) 
Nacht care a cedat într-o poziție 
nu mai dădea speranțe. A doua 
succesul i-a zîrnbit din nou 
Gunsberger și în partida decisivă 
Troianeseu, victoria a fost de partea 
'studentului timișorean care a cîștigat 
pe merit o partidă pe care o domi
nase în permanență. Deși avea albele, 
Ciocîltea (într-un mod cu totul ne- 
Ijustificat) n-a riscat la Stanciu ac
ceptând o remiză rapidă care „îl 
laruncă" la un punct și jumătate în 
urma lui Gunsberger. Aceasta dacă 

,ținem seama că liderul are o partidă 
mai puțin jucată.

Runda a 15-a rămîne memorabilă 
Și pentru Mititelu care obține... prima 
victorie în turneu. Cam târziu pentru 
la mai putea emite pretenții la su
premație într-un campionat dominat 
numai cu un an în urmă de același 
i(de nerecunoscut) Mititelu. Viceoani- 
pionul finalei anului 1956 l-a întrecut 
Ipe Iuliu Szabo într-o partidă 
ne-a amintit un Mititelu în 
'<|e zile mari.

’ Cu un rezultat de egalitate

la 
ce 
zi 

lui 
cu

care 
formă

■ v-u un rezultat de egalitate s-au 
Încheiat partidele Alexandrescu—Soos 
șt Pușcașu-Reicher. întâlnirile Radu
lescu—Crețulescu, Seimeanu—Drimer, 
Nacht—Negrea, Bozdoghină—Bălanei, 
'Radovici—Urseanu și Costea—Ghtțescu 
iș-au întrerupt.

’ 'Iată șj rezultatele întreruptelor 
.disputate marți. Runda 13-a : Nacht— 
Gunsberger 0—1 (Iară joc), Troia- 
ijescii—Bălanei 1—b, Rădulescu—Sza- 
t>o 0—1. Runda 14-a: Soos—Mititelu 
j*/2'—'/2, Crețulescu—Costea 1—0 (fără 
joc), Reicher—Troianeseu */2—>/2.

După 15 runde conduce în clasament 
Giinsberger cu 1O'/2 p. urmat de Cio
clii ea cu 10 p. Alexandrescu 9‘/2' Dri- 
mer 8l/2 (1), Troianeseu 8*/2, Pavlov 
și Soos 8 p. etc.

Astăzi începînd de la ora 9 se 
dispută partidele rundei a 16-a. Mîine 
la 15,30 turneul continuă cu desfășu
rarea partidelor întrerunle.

VICTOR CIOCILTEA

Un sacrificiu de damă
precis calculat!

DAMEI. Chite scu
te Cf6 2. c4 e6 3. 

Cbd7 5. e3 Ne7 (Am.

GAMBITUL
Bozdoghină 1.
Cf3 d5 4. Cc3
bii adversari au ales continuări liniști-

îiurneul fulger de
5 fost cîștigat de

Ieri seara a luat sfîrșit turneul 
ger de handbal de sală care s-a 
lășurat timp de două zile în 
Floreasca. lată rezultatele tehnice ale 
întrecerilor de marți și miercuri : 
București I — Voința 17—7, Progre
sul I.T.B. — Locomotiva G. N. 13—8, 
București II — Selecționata de ju
niori 13—9, Epergia 23 August — 
Dinamo 6—13, Locomotiva G. N. — 
(Voința 11—3, București 1 — Progre
sul I.T.B. 19—9, București II — Di
namo 12—5, Sel. juniori — Energia 
23 August 17—7, Progresul I.T.B. — 
(Voința 11—12, Dinamo — Sel. ju
niori 6—5, (după ce la pauză junio
ri) conduceau cu 3—2), București I! 
— Energia 23 August 12—4, Bucu-

ful- 
des- 
sala

rești 1 — Locomotiva G. N. 12—5.
După aceste jocuri preliminarii au 

urmat finalele. Echipele fiind împăr
țite în două serii, formațiile clasate 
pe același loc în serii au jucat pen
tru locurile corespunzătoare în clasa
mentul final. Iată și rezultatele: 
București I — București II 13—11, 
Locomotiva — Dinamo 5—8, Progre
sul I.T.B. — Sel. juniori 10—11, Vo
ința — Energia 23 August 9—8.

In urma acestor jocuri competiția 
a fost cîștigată de echipa București I 
urinată în ordine de r București 
Dinamo, Locomotiva, Selecționata 
niori, Progresul I.T.B., Voința și 
nergia 23 August.

II, 
ju- 
E-

Întîlnirea de gimnastică Energia—T.U.L. Finlanda 
un reușit spectacol de închidere a activității 

internaționale din București
întâlnire dintre reprezenta-

TUL 
în

Dubla 
tivele asociației Energia și 
Finlanda, desfășurată luni seara 
sala Floreasca, a încheiat un an de 
activitate internațională, „trăgînd" 
încă o linie la capitalul întîlniri in- 
!ter-cluburi. Am dori ca odată cu noul 
lan să apară cît mai mtilte linii trase 
în dreptul respectivului capitol.

La prima vedere s-ar părea că în
tâlnirea feminină, cîștigată de către 
echina asociației Energia la o diferen
ță apreciabilă de puncte, a fost lipsită 
de interes, originalitate și noutăți. 
(Pentru cei care au asistat însă la a- 
ceastă întrecere, realitatea se prezintă 
(altfel. Gimnastele finlandeze au im- 
jîresionat în mod deosebit prin exer
cițiile la sol și, mai precis, prin ținuta 
bustului și •< capului, prin lucrul bra
velor și execuția elementelor acroba
tice. La majoritatea gimnastelor lin- 
landeze, lucrul brațelor nu mai con
stituie o... problemă Adăugați la a- 
cestea feminitate, eleganță și multe, 
multe calități fizice cerute de către 
disci' lina respectivă (forță, detentă 
mob i tate) și veți avea imaginea rea
lă a gimnastelor finlandeze. Compo
nentele echipei romîne s-au prezentat 
într-un real progres față de ultimul 
conciu s (campionatele republicane). 
Exercițiile prezentate au fost precise, 
ditt.imice și elegant executate '1 evi- 
deniiere specială merită Olga Tudor. 
Cornelia Anghel și Elena Popcviei 
(exc'uzînd exercițiul la sol).

I.a băieți au cîștigat fin:amiezii. 
Rezultat de altfel, scontat. Echipa fin
landeză are un renume internațional 
și tocmai de aceea, diferența mică cu 
care ai. cîștigat întrecerea nu noate

oecit să ne bucure și să ne arate încă 
odată că gimnastica
lină este în progres. La aceasta tre
buie să adăugăm locul Ill in clasa
mentul individual compus ocupat dc 
Andrei Kerekes, înaintea lui Martti 
Mansikka și, mai surprinzător, locul 
II—III ocupat de Costacile Gheor
ghiu, alături de Sakaki Olkkonen, la 
bară fixă. Toate exerciț'ile liber alese 
prezentate au plăcut atit prin compo
ziția și greutatea lor cît și printr.o 
execuție impecabilă. Dar. ca și la fete, 
excrciții’e ia soi mentă toate elogiile, 
atit pentru calitățile mai sus mențio
nate cit și pentru execuția clemente
lor acrobatice. Un singur pas a pre
cedat oricare din frazele acrobatice 
și. fie vorba între noi, nici corectitu
dinea, nici ușurința și nici înălțimea 
nu au 
cauză.
a avut 
treotiie

noastră idsscu-

avut de suferit din această 
In schimb, spectaculozitatea 

numai de cîștig.it. Lucru care 
reținut.

ANA IHM

ÎNTREBAREA Nr. 1 
(5 puncte)

In ce țară și în ce oraș, a cucerit 
titlul de campioană mondială echipa 
.noastră feminină de handbal?

ÎNTREBAREA Nr. 2 
(10 puncte) 

reprize are un meci de oină 
durează fiecare repriză?

( Cite

și cit

te) 6. Nd3 0—0 7. 0 0 Te8 8.'e4! 
(Albul forțează jocul în centru, con- 
siderlnd că schimburile care 
silit în avantajul său) 8...
C:e4 C:e4 10. N:e4 c5!? (O 
re de eliberare a negrului) 
cd 12. C:d4 Cf6 13. Nc2 e5 
N18 (Negrul trece în apărare) 
Ng5 Db6 16. Ce3 e4 (Nebunul 
„C8-- ' . ' '
tare, de aceea negrul încearcă o ma
nevră hazardată a turnului în scopul 
de a obține contrasanse) 17. Na4 Te5 
18. Nf4'Th5 19. a3 a5 (La 19... D:b2 
urmează 20 Dd8! cu amenințarea 
Nd6; 20... Db6 21. Tfdl cu menține
rea ..legăturii" pe linia a 8-a) 20.
Dd2 Ne6 (in sfîrșit, negrul și.a ter
minat dezvoltarea!) 21. Tfdl Cg4 22. 
De2 Cf6 23. Td2 Tc5 24. h3 Ch5 25. 
Nh2 Tg5 26. 114 Tc5 (Cimpul „c5" 
pare să aibă o ..atracție" pentru turn) 
27. Cd5 N:d5 28. cd Cf6 29. d6 I Td8 
30. Tadl Th5 31. Nf4 Dc5 (Nu merge 
31... T:h4, deoarece se pierde 
tea) 32. Ng5 D(5 33. Nb3 g6 34. 
Dc4 T87 (Apărind punctele 
,,‘7" și ..b7", negrul permite

urmează 
de 9. 

incerca
ll. Ne3 
14. Cf5 

15. 
din 

nu are timpuri bune de dezvol-

h plină desfășurare
S-au consumat pînă acum trei etape 

din competiția de handbal redus pen
tru juniori „Cupa Sportul popular". 
Prin dîrzele dispute sportive pe care 
le (prilejuiește și prin cadrul său săr
bătoresc, această competiție a celor 

obține un deosebit succes.
Prin comportarea lor frumoasă, 

s-au remarcat pînă acum echipele de 
băieți : Tînărtil Dinamovîst, C.C.A., 
echipele școlilor nr. 4 și 17, precum 
și a școalei sportive de elevi (din 
seriile peste 16 ani), iar la seriile 
peste 14 ani, echipele școlilor „I. Ran< 
gheț“ și Nr. 17. Dintre mezini s-au 
evidențiat echipele școlilor elemen-

tare Nr. 100, 179 și 133. La fete, 
(seriile peste 14 ani) se afirmă cehi-: 
pele Energia și ale școlilor Nr. 4 
și 20, iar dintre echipele școlilor ele-> 
montare, școala Nr. 27.

Din păcate, succesul de organizare! 
este umbrit de atitudinea de indite-, 
rentă a unor delegați de școli card 
nu participă în mod regulat la ȘedirH 
(ele de programare. Acest fapt stîn« 
jenește buna desfășurare a compieti* 
(iei, unele echipe neprezentîudu-se 1< 
meciurile programate, iar altele praj 
zentîndu-se eu întârziere.

E. Filip — cores,!).

călită-

sloi) (!
_ pătrun

derea decisivă a damei albe pe ulti
ma linie) 35. Dc8! Cg4 (ForțatJ 36. 
Ne7! (începutul unei combinații fru
moase) 36... T:e7 (Nu se întrevede 
altceva mai bun) 37. de!! (Sacrificiul 
de damă a fost exact calculat) 37... 
D:c8 38. TdS Dc5 39. T:î8+Rg7 40. 
T:f7+Rh6 41. e3D Tf5 (O ultimă în
cercare) 42. T:h7+ și negrul cedează 
deoarece urinează mat.

(Comentarii de D. Muntearui)

In timpul partidelor, 
E. Nacht folosește gumă 
de mestecat.

— Acum, e ora de plecare... 
Partida o — intrerupi — ii zic. 
Dar Nacht, cu gtndul la mutare 
Dădu amabil... guma-n plic.

D. M.

• In continuarea tur- 
neului pe care-1 între

prinde în Australia, 
atletul cehoslovac Jung

wirth a concurat duminica la Melbourne 
într-o nouă probă pe distanța de 1 milă. 
Pe primul loc s-a clasat australianul 
Lincoln cronometrat 
wirth a sosit 
<01 ” 4/W.

ATLETISM

BASCHET

în 4 <S" 7/10. Jung- 
al treilea cu timpul de

• In continuarea tur
neului pe care îl între
prinde în U.R.S.S. e- 
chipa feminină de bas- 

Orbls din Cehoslovacia, achet s-lovaa ____ ____ ____________ _
întîlnit recent la Kaunas (U.R.S.S.) echi
pa selecționată a acestui oraș. Baschet
balistele sovietice au învins cu 65—57. 
Apoi baschetbalistele de la Slovan au 
întrecut echipa Shvettmas Vilnius 
61—52.
• Federația franceză de baschet a 

anunțat că la 16 martie echipa Franței 
va susține o dublă întîlnire cu echipele 
selecționate ale Olandei și Republicii 
Democrate Germane. Partida cu Olanda 
va avea Ioc la Tours, iar cea cu R.D.G. 
la IMjon.
• Pînâ în prezent numai trei țlrl 

și-au confirmat participarea la campio
natele mondiale care vor avea loc în 
octombrie 1958 la Santiago de Chile. A- 
cestea sînt : Statele Unite, Uniunea So
vietică, și Filipineie. Se pare că celelalte 
țări nu s-au grăbit cu înscrierea, de
oarece cheltuielile necesare unei depla
sări pînă în Chile sînt extrem de mari.
• Echipele selecționate de baschet ale 

R.S.F.S.R. și-au continuat turneul în 
R.P. Chineză jucîno. duminică la pekin 
cu reprezentativele Armatei Populare de 
Eliberare. Ambele partide s-au terminat 
la egalitate. La băieți scorul a fost de 
61—61. iar la fete 62—62.
• Echipele selecționate de baschet ale 

R.S.F.S.R. și-au încheiat turneul în 
R.P. Chineză jucînd la 24 decembrie la 
Pekin cu echipele reprezentative ale 
Armatei Populare de Eliberare, in am
bele întîlniri victoria a revenit sportivi
lor sovietici. La băieți scorul a fost de 
71—59, iar la fete de 52—49.
• Zilele trecute s-a încheiat campio

natul de baschet al R.P. Bulgaria. TiH- 
lul de campion a revenit echipei Acade- 
mik Sofia care-și înscrie pentru prima 
oară numele pe tabloul învingătorilor 
popularei competiții. In uj’imul 
echipa Academik a întrecut cu 
de 75—73 pe Spartak-Sofia.

Locul doi în clasament a fost

cu

meci 
scorul

O frumoasă performanță a fotbaliștilor bulgari

La Paris: Franța-
Ieri pe stadionul Parc- des Prin

ces din Paris, selecționatele de fotbal 
ale FRANȚEI și BULGARIEI s-au 
întâlnit într-un meci amical. Partida 
avea o deosebită semnificație pentru 
ambele echipe, deoarece ele căutau o 
reabilitare după slabele performanțe 
din acest sezon (Bulgaria a fost eli
minată din campionatul mondial, iar 
echipa Franței deși calificată venea 
după o serie de eșecuri consecutive). 
De subliniat că cele două naționale 
s-au întâlnit ultima dată pe același 
stadion acum 20 ani, victoria revenind 
atunci francezilor cu categoricul scor 
de 7—01 Diferența dintre scorul de 
ieri și cel de acum 20 ani vorbește des
pre progresul Incontestabil înregistrat 
de fotbalul bulgar în ultimii ani. 
Astfel, ieri doar bulgarii au reușit în 
realizarea scopului propus fiindcă a 
obține un meci egal la Paris nu e 
lucru tocmai ușor (mai ales dacă avem 
în vedere că aici au pierdut în ul
timii ani și echipele Suediei, Spaniei, 
Uniunii Sovietice, Angliei, Austriei, 
Belgiei, etc.). Francezii în schimb, au

/

de Lokomotiv 
tak-Sofia

FOTBAL

(Sofia) urmată de Spar-

• Continuîndai-șl tur
neul în America de 
Sud echipa sovietică Di
namo Moscova a în

tîlnit ia Santiago de Chile selecționata 
țării gazdă. Fotbaliștii chilieni au cîști
gat cu 1—0 (1—0). Următoarea întîlnire 
a fotbaliștilor sovietici va avea loc la 
Montevideo. cu formația argentiniană 
River Plata.
• Echipa iugoslavă, Steaua Roșie din 

Belgrad a întîlnit recent, la Casablanca 
pe stadionul ,,Marcel Cerdan“, selecțio
nata Marocului, pe care a întrecut-o cu 
5—1.
• Echipa sovietică Torpedo din Stalin

grad și-a inaugurat turneul pe care-1 
întreprinde în Franța, întîlnind la Paris 
formația Red Star. Fotbaliștii sovietici, 
desfășurînd un joc excepțional au în
vins cu 8—0 ! In continuare Torpedo a 
jucat ia Orleans, terminînd la egalitate 
cu formația locală Aragot. Scor: 2—2.
• Fotbaliștii echipei poloneze Legii» 

Varșovia au susținut două1 meciuri în 
Turcia, în compania celor mal bune for
mații de club. In primul joc, echipa po
loneză a întîlnit formația Fenerbahce, 
de care a fost întrecută cu 2—3 (2r—2;. A 
doua partidă, care a opus formația po
loneză redutabilei echipe Galatasaray a 
fost cîștigată 'tot de fotbaliștii turci cu 
4—3 (3—0).
• Campionatul R.P. Chineze, care s-a 

încheiat recent, a luat sflîrșit cu victo
ria echipei orașului Pekin.

© m vederea campionatului mondial, 
echipa Braziliei și-a început pregătirile. 
A fost selecționat un lot de 44 de jucă
tori. Cu acest lot brazilienii vor susține 
mal multe întîlniri. Astfel, la Rio va 
avea loc partida amicală cu reprezen
tativa Bulgariei, iar la Sao Paolo cu e- 
chipa Paraguayului. înaintea campiona
tului mondial din Suedia, echipa Brazi
liei se va deplasa în Europa, unde pen
tru aclimatizare va juca cu Portugalia 
și Irlanda de Nord.
• In prezent se află în turneu în Ita

lia echipa iugoslavă de fotbal Vojvodi- 
na. l'n primul meci disputat duminicii 
la Napoli în compania formației locale 
F.C. Napoli^ echipa Iugoslavă a terminat 
învingătoare cu scorul de 3—0. Cel mai 
bun de pe teren a fost interul stînga 
Vesalinovic. care a înscris două puncte.

® In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în Italia, echipa iugoslavă 
de fotbal Vojvodina a jucat marți la

3

CUPON DE CONCURS multe go- 
acesta nu

ÎNTREBAREA Nr.
(15 puncte)

Vă plac meciurile cu 
luri, nu-i așa? In cazul 
se poalte să nu vă reamintiți —
dintre partidele de fotbal din ca
drul campionatului categoriei A ju
cate în ultimii cincc ani — pe aceea 
care s-a soldat cu cea mai mare 
diferență de goluri între echipa în
vingătoare și cea învinsă.

ocupat

Nr. 6
SPORTUL POPULAR nr. 3136

Bulgaria 2-2 (1-0)
confirmat scăderea continuă de formă 
din ultimul timp.

In partida de ieri, 
fost egală, francezii 
superioritate tehnică 
care au fructificat-o 
Wiesnieski. Cu acest scor 
sfîrșit repriza, 
francezii att dominat' categoric pri
mele 20 minute, după care inițiativa 
a trecut de partea fotbaliștilor bul-l 
gări, gazdele terminînd penibil, a- 
ceasta mai ales din cauza prăbuși-! 
rii totale a atacului în care Pian-i 
toni a fost cel mai slab om. Au îns
cris în ordine, în această repriză 
Diev (min. 55), Douis (min. 56) și 
Nestorov (min. 74). Iată și formați
ile c.are au jucat: FRANȚA : Co
lonna — Kaelbel, Lerortd — Pen- 
verne, Jonquet, Cahuzac — Wiesnies-1 
ki, Douis, Bruey (Mekloufi), Pian-- 
toni, Vincent. BULGARIA: Deroens- 
ki — Kooacev, Mana'ov, Rakaroo —( 
Boșkov, Milanov — Diet), lliev, Pa- 
naiotov, Nestoroo, Ianev.

prima repriză a 
avînd o ușoară 
și teritoriala, pe 
în min. 17 prin 

. —: a luat
In repriza a doua.

/

HOCHEI.

Roma cu echipa Fedit, din liga secundă. 
Echipa iugoslavă a terminat învingă- 
toare cu scorul de 4—2.
• Aseară a avut loc în orașul Le Han 

vre întîlnirea dintre formația diviziona
ră franceză Le Havre și echipa sovieti
că Torpedo Stalingrad. Victoria a re
venit fotbaliștilor francezi cu 3—2.

© Echipa britanică 
Harrlngay Racers a 
susținut la 23 decem
brie o nouă partidă, în

cadrul turneului p» care-1 întreprinde £n 
Cehoslovacia. Jucînd la Bratislava cu 
selecționata Slovaciei, hocheiștii englezi 
au fost învinși cu 4—3 (2—3. 0—9, 2—0).

• La 7 aprilie va avea 
,oc la Na!iOli întîlnirea 

hUuu! de rugbi dintre echi
pele naționale ale Ita

liei și Franței, Oarecum speriați de for
ma pe care au arătat-o rugbiștii francezi 
la Bordeaux în partida cu România, 
sportivii italieni au alcătuit un sever 
program de pregătiri, care prevede prin
tre altele partide în Franța ou echipe 
de club și un meci în Italia la 30 
martie, cu o selecționată a Alpilor eaire 
va pune capăt pregătirilor naționalei I- 
talîei.
• Cîteva rezultate din MJarea Britanie: 

Harlequins—Newport 9—3, Bristol—Lei
cester 12—6, Gloucester—Coventry 10—18. 
Carddff—Roselyn Park 8—8.

® In vederea apro-
OpUl piatiel|or qoncunsuri in-

vUHl ternaționale de sărituri
de la Krambuli’nă cane 

vor avea loc în R.D. Germană, R.F- 
Germană și Austria, la 24 decembrie a 
părăsit Moscova plecînd spre Berlin un 
lot de schiori sovietici în frunte 
Kamenski, campion unional. N. 
și K. Tekadze.

cu N. 
Sarnov

a luat 
de

® De cuirînd 
l/f|| r j sfîrșit campionatul
VULu volei al Brazâliieî. La fel

ca și anul trecut, titlul 
a revenit cunoscutului club' Flu.min.en.st* 
din Rio de Janeiro, care grupează marea 
majoritate a internaționalilor brazilieni.
• Intr-um meci initernaționai de volei 

disputat dumnică’ la Dresda echipa re
prezentativă masculină a R.D. Germane 
a învins cu 3—0 formația Belgi-ei.

La sfirșitul săptăminii 
numeroși sportivi cehoslovaci 

vor susține intilniri peste hotare
PRAGA 24 (Agerpres). —
La sfirșitul acestei săptămîni vor 

pleca în străinătate mai multe echipe 
cehoslovace de hochei, fotbal și bas
chet. Astfel, echipa de hochei pe ghea
ță a clubului Banik Chomutov va 
susține mai multe întâlniri în R. P. 
Polonă, iar echipa Banik Kladno se 
va deplasa în Austria. Echipa de fot-' 
bal Ruda Hvezda Bratislava va juca 
în Indonezia, în timp ce formația 
de baschet Spartak Brno va între-’ 

"prinde un turneu în Italia și Egipt
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