
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VĂ! TRADIȚII ȘU „TRADIȚII* 
IN SPARTACHIADA

Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P. Remind

S-a consacrat, în publicistica spor
tivă și chiar în vorbirea de toate zi
lele. expresia de . competiție tradiți
onală” pentru a indica o mare în
trecere sportivă de masă și cu deo
sebire Spartachiada. De fapt, terme
nul este cum nu se poate mai potri
vit, pentru că Spartachiadele, com
petiții ce se organizează anual, cu 
regularitate, în condiții foarte ase
mănătoare de la o ediție la alta .și 
angrenează milioane de participanți,

o
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constituie. în ciuda tinereții lor, 
tradiție. O tradiție sănătoasă.

Interesant însă este faptul că așa 
cum, de exemplu, tradiția larg răspîn-
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/n ultimele zile, buletinele Institutului Meteorologic — anunfînd preiunnaent zdpadă abundenta — 
prilejuiesc nespusă bucurie celor care îndrăgesc sporturile de iarnă. Și, aidoma grupului de tineri din foto
grafia noastră, numeroși amatori de schi si alpinism vor porni către cui mile înzăpezite ale munților, unde 
vor petrece clipe minunate! ' (Foto: I. MIHAICA)

• Negrea și Linca vor boxa 
în Iugoslavia ?

Federația de box a R.P.F. Iugoslavia 
a invitat doi boxeri rom ini să evolueze 
in cea de a doua decadă a lunii ianua
rie la Belgrad. Fonii nostru a acceptat 
în principiu invitația, aar a propus ca 
datele să fie alese între 20-25 ianuarie. 
Se așteapta acum răspunsul federației 
fngwnve. Cei doi boxeri care sînt vi
zați pentru această deplasare sînt cam. 

"icolae Linca și cam- 
Gheorghe Negrea.

dită a sărbătoririi anului nou a ge^ 
nerat o serie de tradiții locale, res-t 
pectate din moși-strămoși dar deoseu 
bite unele de altele, Spartachiada ai 
dat naștere, la rîndul său, unei seriE 
de tradiții locale jnțelegînd prin a-- 
ceasta anumite obiceiuri ce se repetăî 
de la an la an în unele colectiv® 
sportive, ajungînd chiar să le carac> 
terizeze Veți înțelege ușor despre ce 
este vorba cînd vom aminti despr® 
obiceiul unor colective sătești (î® 
special în regiunile Bacău și Pitești)) 
de a-și pregăti din vreme echipa
ment și materiale folosind posibP 
litățile locale. In regiunea Constanța,
— pentru sportivii căreia iarna esteB 
de obicei foarte puțin darnică în za* 
padă și ghețuri — s-a creat tradi
ția înlocuirii unor sporturi din r«gu+ 
lamentul Spartachiadei cu altele ne
cuprinse în regulament, dar nu mai' 
puțin populare. Iar acestor ob:ceiuri
— care merită să fie trecute la ru
brica .activ” în bilanțul mișc“r:i de 
cultură fizică și sport li se adaugă 
zi de zi altele cu rol la fel de po
zitiv. Spre exemplu, o recentă știre- 
primită de Ia corespondentul nostru 
*' “ ‘ -*■*—“ ' în
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1958: un an bogat in competiții 
internaționale pentru sportivii 

sovietici
1 Ir. .1 sportivii sovietici

© inteasâ activitate inter- 
partxcîpind 2a toate camdIo- 

satele Mondiale ți europene și la iritH- 
ciri cu echipe din alte țări, în 30 de 
ram-., sportive. Cei mai buni sportivi 
mov. e rei vor lua partp ]a campionatele 
mand re de 9crimă din S.U.A., la cele 
de din Franța, la campionatele
tum:i de baschet de la Santiago de 
Chile și ia campionatul mondial de 
pentatlon modem din Anglia.

Calendarul internațional va oferi a- 
matortlor de sport din U.R.S.S. multe 
competiții interesante După campio
natele mondiale de hochei pe gheață 
de la Oslo, la Moscova vor evolua e- 
chipele S.U.A. și Canadei. In luna 
martie federația sovietică de haltere 
organizează un mare concurs cu par 
tlciparea celor mai buni halterofili din 
Austria. Argentina, Bulgaria, Anglia. 
Egipt, Iran, italia, S.U.A., Finlanda, 
Franța, Japonia, R. P. Chineză și R 
Cehoslovacă. Pe patinoarele capitalei 
sovietice își vor arăta măiestria ma
eștrii patinajului artistic din Austria,
R. P. Ungară, R. F. Germană și Ceho 
slovacia.

Organizațiile sportive sovietice au in
vitat pentru vara aceasta la Moscova 
echipele de atletism și baschet ale
S. U.A. In noul an vor mai avea loc
întîlniri cu boxerii italieni și germani, 
cu luptătorii din Iran, cu scrimerii din 
Anglia, R. P. Ungară, Italia, Polonia și 
Iugoslavia, cu cicliștii italieni și fran
cezi. La rîndul lor echipele U.R.S.S. 
vor' evolua în Franța, Japonia, S.U.A., 
Anglia. R. F. Germană și alte țări. In 
cursul anului 1958 sportivii sovietici yor 
susține peste 100 de întîlniri interna
ționale. (Agerpres)

Noi succese în acțiunea de reorganizare
• Reorganizarea colectivelor sporti

ve continuă cu același avînt.Zilnic ne 
sosesc la redacție scrisori din care 
lesne se desprinde succesul acestei 
importante acțiuni. In raionul Caran
sebeș s-au terminat cu succes ale
gerile noilor colective sportive. Adu
nările generale desfășurate în 20 co
lective sportive care âu cuprins peste 
2500 tineri și tinere au scos în evi
dență lipsurile care au frînat progre 
sul dorit în vechile colective și au

trasat jaloanele unei activități rod
nice.

• Și la Lugoj s-au încheiat cu 
succes alegerile poilor colective. In 
cele 20 întreprinderi, școli și unități 
în care activitatea sportivă a căpătat 
noi îndrumători lucrurile au 
la început pe un făgaș bun. 
sportivilor de a contribui la 
rea unor importante succese 
vitatea sportivă a stimulat inițiativa 
și a generat o serie de succese oglin-

dite în importantul număr de partici
pant înscriși la Spartachiada de iar
nă a tineretului, în grija cu care au 
fost organizate primele concursuri și 
în nenumăratele măsuri luate tocmai 
pentru înviorarea activității sportive.

AI. Momete, ne relatează felul 
care se desfășoară Spartachiada 
rîndul școlarilor din comuna 
ger, raionul Luduș. Pregătirea 
făcut „ca la ... carte** (e și firesc* 
fiind vorba de... elevi): echipament 
și materiale confecționate din vreme, 
din resurse locale, o propagandă: 
susținută, cercuri de învățare a șa
hului, popularizare și organizare 
cu ajutorul instructorilor de p’o-iieri, 
etc. Interesul față de marea cor-neti- 
ție, contagios se pare, a cuprins șt 
pe elevii din Iernut. Iclanzel Căpuș 
etc, extinzjnd astfel metode'e folosite 
la S’nger și tinzînd să creeze o tra
diție.

Numai că.-, există și alte .tradi- 
ții” despre care nu se poate 
nimic bun. Există colective — 
puține — pentru care orice 
competiție de masă și în 
Spartachiada se împarte în trei mari 
perioade: pregătitoare, fundamenta-, 
lă și de tranziție. In prima perioadă, 
— supranumită și perioada cuvinte
lor mari — se lucrează cel mai mult. 
Se fac planuri, se rostesc angaja
mente, sînt chemate chiar la între-» 
cere colective învecinate. A doua pe
rioadă cea „fundamentală” se sub-» 
împarte la rîndul ei în două: <» 
subperioadă de „relaxare” și o 
de „asalt". In prima, activiștii,

spune 
șl »t» 
maro 
speță

pășit de 
Dorința 
realiza- 
în acti-

C. C. A. a pierdut la Bologna, 
calificarea pe care n-a știut s-o obțină la București

Intre felul cum a ratat echipa noas
tră națională calificarea în turneul fi
nal al campionatului mondial și felul 
în care C.C.A. a pierdut calificarea în 
turul următor al Cupei Campionilor 
Europeni se poate stabili un punct de 
asemănare: și una și alta au pierdut 
ocazia de a face pasul înainte, la 
București. Echipa reprezentativă a fă
cut doar l-t cu Iugoslavia, în timp ce 
echipa militară, deși învingătoare cu 
3-1. n-a reușit să înscrie — în condi- ......,, „ 
țiile cunoscute — un gol, care i-ar fi chiar din minutul doi raportul de ega- 
adus calificarea în dauna Borussiei litate numerică dintre cele două echi

pe. Nefăcîndu-și cum se cuvenea în
călzirea înainte de meci, Vasile Za
voda a suferit o gravă ruptură mus
culară, ca urmare a unei întinderi 
brusce și exagerate a piciorului pentru 
a respinge un balon. El a părăsit tere
nul pentru 9 minute și a reintrat ca fi
gurant pe aripa dreaptă, ceea ce a a- 
tras modificarea completă a jumătății

categorică decît o arăta scorul. 
C.C.A. se prezenta la Bologna cu 
tivul complet și cum nu mai exista 
nici handicapul unui public ostil (cum 
fusese la Dortmund) nutream speranța 
că, după un meci greu, în care nu 
vom fi scutiți de emoții, vom aplauda, 
pînă la urmă calificarea „ll-Iui“ ro- 
mînesc. •

Un incident al cărui nefericit erou 
a fost inimosul (dar de astă-dată, și 
imprudentul!) Zavoda II a stricat însă

Cum 
efec-

în dauna Borussieiadus calificarea 
Dortmund.

Pentru C.C.A. 
al treilea meci, 
pe care echipa 
după comportarea celor două formații 
în partida de la București — nu tre
buia în mod normal să o piardă. Pen
tru că C.C.A. se dovedise — în con
diții egale de joc — mai bună decît 
Borussia și cîștigase de o manieră mai

însă a existat și acesț 
o ocazie de calificare 
noastră — judecind

------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- -.rz-

drepte a echipei (Onisie-fundaș, Con- 
stantin-mijlocaș, Cacoveanu-inter). Iată 
cum s-a ajuns ca acest al treilea meci 
cu Borussia, C.C.A. să nu-l joace în 
condiții normale, ba chiar în condiții 
mai grele decît cele de la Dortmund, 
unde au luptat II oameni valizi.

Chiar în aceste condițiuni C.C.A. a 
avut la Bologna o comportare care 
i-a atras aprecieri din cele mai fru
moase din partea presei italiene. O 
parte din ele au fost publicate de not 
la sfârșitul cronicii. In plus, publicul 
a aplaudat continuu pe jucătorii ro- 
mîni, dezaprobînd 
al Borussiei. ca și 
ale lui lonni.

Presa italiană a 
tarea lui Zavoda 
în balanța rezultatului. Cu atît 
mult — completăm noi 
atras și modificările de formație cu
noscute. Ne-am întrebat, totuși, după 
meci dacă nu s-ar fi putut găsi o for
mulă de schimbări mai potrivită, care 
să afecteze mai puțin formația inițială. 
Bunăoară, trecerea pe postul de fun
daș dreapta a unui jucător de la înain
tare (eventual Zavoda I). In acest caz, 
linia de mijlocași Onisie-Jeney ar fi 
rămas neatinsă, iar în atac Constan
tin — care a făcut eforturi mari ca

zgomotos jocul dur 
greșelile de arbitraj

apreciat că acciden- 
II a cintărit mult 

mai 
cu cit ea a
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• Din orașul Timișoara ne-a sosit 
o veste la fel de îmbucurătoare : cele 
40 de colective sportive și-au ales or
ganele de conducere și pînă la ora 
cind ni s-a telefonat peste 10.000 de 
tineri și tinere și-au completat ade
ziuni U.C.F.S.Noi socotim însă —■ a- 
vînd în vedere frumoasa tradiție de 
care se bucură sportul în acest oraș— 
că rctuala cifră de membri înscriși 
în U.C.F.S. va fi în curînd depășită.

• Corespondentul nostru din Turnu 
Severin, Gh. Manafu, ne scrie și el 
despre succesele repurtate în reorga
nizarea activității sportive în orașul 
de pe malul Dunării. Cu sprijinul co
mitetului local de organizare a 
U.C.F.S. activiștii sportivi din între
prinderi au terminat complet acțiunea 
de alegere a noilor consilii. Astfel 
cele 33 de colective sportive au și

(continuare în pag. 2)

(oonhtluare in pag. 4)
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Vsevolod Bobrov
Louison Fobet
Arthur Lilis
Fiilop Mihaly
Ann Haydon 
Evanghelos Depastas 
Elena Teodorescu
răspund la ancheta 
ziarului nostru

I

Cu bloc-notesul, la cîteva concursuri școlare

TREI INSTANTANEE
N-am urmărit să prezentăm cititori

lor noștri un reportaj cu temă... cri
tică. Dimpotrivă, cunoscînd dragos
tea pentru sport a elevilor, ca și fru
moasa activitate a multor profesori 
de educație fizică, ne-am gîndit ca 
materialul nostru să aibă un conținut 
pozitiv. Dar, spre regretul nostru, 
unele deficiențe constatate în fiecare 
Ioc prin care am trecut! ne-au obli
gat să amînăm pentru altă dată reali
zarea temei inițiale...

PRACTICI CU 
Fi DE

CARE NU PUTEM 
ACORD!

l-am făcut la salaPrimul popas
Floreasca II... Șfiam că aici urma 
să se desfășoare un concurs atletic cu 
participarea elevilor din clasele

V—VII. Deplasare fructuoasă, care 
ne-a oferit prilejul de a vedea că și 
elevii mai mici îndrăgesc ajfetismtill 
Cifra participanților — 244 — verbeș- 
te, credem, de la sine. In rîndurile 
care urmează nu vom vorbi despre 
rezultate. Altceva formează obiectiv 
vul nostru principal. Este vorba de 
comportarea de necalifîcat a unul 
tînăr antrenor, pe nume Zaharia !g- 
nișca, prezent în concurs în calitate 
de cronometror. Dar, așa cum le-a 
fost dat multora să vadă dintre cei 
aflați în sală, tov. Ignișca a arătat 
mai puțin zel în această funcție și 
mai multă perseverență în aceea de... 
racoler al elementelor talentate. In
tr-adevăr, abia se încheia una din

(continuare în pag. 2j



GIMNASTICA ÎN PRODUCȚIE

BILANȚUL UNUI AN DE EXPERIMENT (II)
' Și iată-ne acum la capătul unui an 
Be experiment. Despre metodele și 
formele folosite ați aflat din prima 
parte a acestui articol. Iată acum o 
succintă expunere a rezultatelor obți
nute, principalele concluzii și cîteva 
dintre proiectele de viitor.

Rezultate, în cifre și fapte

a-Elementele pe baza cărora am 
preciat rezultatele obținute sînt obiec
tive și subiective. Prima categorie, 
a datelor obiective, este supusă mă
surătorilor exacte și cuprinde factori 
fiziologici și urmărirea randamentului 
In producție.

Atît sondajele pe parcurs cât și mă
surătorile finale au arătat modificările 
favorabile a cîtorva indici fiziologici. 
Tensiunea arterială a fost găsită la 
început, în foarte multe cazuri, scă
zută, reieșind o vădită tendință spre 
hipotensiune. La sfîrșitul perioadei de 
experiment cifrele medii au arătat o 
creștere a tensiunii arteriale cu 15— 
25 mm3Hg.

Cifrele inițiale, rezultate din con
trolul capacității respiratorii cu spi- 
rometrul, au arătat valori scăzute în 
special la ramurile de producție în 
care grupele musculare, respiratorii 
sînt blocate din cauza poziției impuse 
muncitorului. Creșterea cu aproximativ 
475 cm3 aer a cifrei medii individuale, 
la grtipa care a executat complexul de 
exerciții, ilustrează elocvent eficacita
tea și utilitatea gimnasticii în produc
ție.

Dinamometria musculaturii antibra. 
hiale a crescut la grupa activă cu 
19—23 kg. demonstrînd o mai bună 
utilizare a forței de contracție a fibrei 
musculare.

Tot atît de important de urmărit 
este evoluția datelor în legătură cu 
randamentul muncitorilor din grupe
le ce au executat gimnastica în pro
ducte.

— Numărul operațiunilor în medie 
pe persoană crește de la 9046 bucăți 
la 12.645,5 bucăți, reprezentînd un 
plus de 10,3 la sută pînă la 25 la 
sută. 3

— Cîștigul mediu al muncitorului 
sporește cu 17 la sută, fiind o conse
cința imediată a creșterii productivi
tății.

— Timpul de angrenare în muncă 
la începutul producției este mai scurt 
pentru grupa activă, intrîndu-se din 
primele minute ale procesului produc
tiv în ritmul obișnuit de lucru.

— In jumătatea a doua a orelor 
lucru, timpul de efectuare a unei 
perațiuni crește în toate genurile

exemplu putem cita 
o operație necesita 9 
care nu executa exer- 
aceeași operație nece-

nu numai că persistau dar uneori se 
accentuau. Explicația reiese prin tre
cerea muncitorilor de la activitatea 
fizică stereotipă la acea complexă 
impusă de practicarea gimnasticii în 
producție. Uneori apăreau cazuri de 
febră musculară localizată sau gene
ralizată. După trecerea perioadei ini
țiale, în care munca de convingere 
trebuia să fie și mai susținută, mun
citorii afirmau că acele senzații ne
plăcute descrise mai sus încetau să 
mai apară. Foarte mulți declarau că 
se simt mult mai activi decît înainte.

Astfel muncitoarele Frida Enceanu, 
Sofia Săbăreanu, Ioana Gheorghiu, 
Maria Guțui etc. afirmă că de cînd 
practică exercițiile fizice se simt foar
te bine, iar tov. șefi de secții Maria 
Ionici, Mogofan Alex., declară că 
muncitorii care iau parte la această 
activitate depășesc cu regularitate 
normele în producție. Exemple 
cest fel se pot da foarte multe, 
elemente determinau, de cele 
multe ori, ca metodiștii să fie 
tați să extindă programul de gimnasti
că ți în secțiile care nu erau prevă
zute în experiment.

Un alt factor pozitiv este dat de 
crearea unor momente de destindere 
ce duc la sudarea colectivului din a- 
ceeași secție, atelier.

Acest lucru este valabil în special 
la categoriile de salariați care din 
motive obiective nu duc o activitate 
comună și în afara orelor de producție 
(echipe 
duca tiv 
trebuie

de a- 
Aceste 

mai 
soliei.

artistice, sportive). Rolul e- 
al gimnasticii în producție nu 
neglijat.

Cîteva concluzii...

urma observațiilor și constată- 
făcute pe parcursul experimen- 
s-a realizat un material care

de 
o- 
de

producție. Ca 
că în confecție 
minute la grupa 
ciții în timp ce
sita numai 6 minute la grupă activă.

— In tot timpul zilei se menține 
un ritm constant în efectuarea opera
țiunilor și o creștere în precizia exe
cuțiilor.

Pe toată perioada experimentului au 
fost urmărite fenomenele subiective 
pe care le prezentau muncitorii și în 
special acelea care influențau direct 
procesul de muncă.

Senzațiile de amorțeli, durerile di
fuze, senzația descreșterii forței mus
culare, somnolența, imposibilitatea de 
a se concentra asupra lucrului sînt 
numai cîteva din cauzele pe care le-am 
găsit că determinau la cronometiare 
creșterea duratei unei operațiuni.

In primele zile ale executării pro
gramului de exerciții aceste fenomene

In 
rilor 
telor 
poate constitui un îndreptar metodico,
organizatoric pentru introducerea gim
nasticii în producție.

Creșterea impetuoasă a industriei din 
țara noastră, în plină dezvoltare, im
pune mai mult ca oricînd ajutorul pe 
care-I poate da gimnastica în pro
ducție.

Dintre concluziile rezultate din a- 
ccst experiment, este necesar a re
leva următoarele :

a) gimnastica în producție, judicios 
organizată, poate cuprinde în mod 
practic, spre deosebire de alte forme 
de activitate ale educației fizice, pe 
toți oamenii muncii.

b) gimnastica în producție nu ne
cesită condiții materiale (săli, tere
nuri, aparate etc.) speciale, practi- 
cîndu-se direct pe locul de muncă.

c) gimnastica în producție condusă 
și aplicată cu grijă (în baza unei co- 
laborări pedagogico-medicale), influen
țează favorabil sănătatea și dezvol
tarea fizică a muncitorilor resfrîn- 
gîndu-se pozitiv asupra capacității 
de muncă și a randamentului.

Organele de conducere a activității 
de cultură fizică au la îndemînă toate 
mijloacele pentru a sprijini această 
acțiune. Mai sînt însă și o serie de 
factori care fac să întîrzie extinderea 
largă a gimnasticii în producție. Ast. 
fel:

a) Conducerile întreprinderilor nu 
sînt lămurite de importanța acestei 
acțiuni și nu-i acordă sprijinul cuvenit.

b] Lipsesc în unele întreprinderi 
cadrele de specialitate (profesori de 
educație fizică, antrenori) fără de care 
nu se poate încerca nici un început 
de extindere al gimnasticii în produc-

Noi succese
în acțiunea 
de reorganizare

cj Sprijinul slab sau chiar inexistent 
al colectivelor sportive din întreprin
deri, deși acestora le revine sarcina 
principală așa cum este prevăzut în 
Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri al R.P.R. din 
1957.

In unele întreprinderi există totuși 
o preocupare mai mare pentru aceas
tă activitate, acordîndu-i-se atenția 
cuvenită.

Astfel, este necesar de relevat spri
jinul acordat de tov director-adjunct 
Șerban Rădulescu, pentru introdu
cerea gimnasticii în producție la fabri
ca de pielărie și încălțăminte „Kirov", 
de asemenea interesul pentru această 
activitate al tov. secretar U.T.M. Pe
tre Dudescu, al tov. președinte al co
mitetului de întreprindere Pricop Bîia, 
al tov. Gh. Buian (din consiliul colec
tivului sportiv) și al tov. șefi 
Gh. Ștefănescu ................și Mauriciu

de secții 
Deveni.

...și proiecte

Colectivul de
în continuare sprijinul «are 
acordat de organele de conducere își 
propune pe anul 1958 următoarele o- 
biective:

experimentare folosind 
La fost

— Extinderea gimnasticii în produc
ție în restul sectoarelor la întreprin
derile ce au servit d'e experiment. Pen. 
țru aceasta se vor căuta formule or
ganizatorice adecvate formării de in
structori voluntari din cadrul între
prinderilor.

— Introducerea sub formă de ex
periment a gimnasticii în producție 
în alte ramuri de producție (sectorul 
alimentar, industria grea), pentru 
completarea materialului necesar for
mării unei concepții de ansamblu.

— Sprijinirea și supravegherea me
todică și medicală a procesului 'de ex
tindere a gimnasticii în producție la 
alte întreprinderi din București și din 
țară.

In acest sens vom solicita 
continuare sprijinul important pe 
l-a asigurat tot timpul Consiliul 
trai al Sindicatelor prin secția 
de cultură fizică și sport.

— Elaborarea unui material

( Urmare

cu avînt

din pag. J)

la obținerea primelor 
1958. In cadrul adu- 
s-au dezbătut pro-

în 
care 
Cen-

sa

care 
să servească de îndrumar în acțiunea 
de extindere a gimnasticii în pro
ducție.

Prof. E. CHERTES 
Dr. MIHAIL DOREL

pornit 
succese în anul 
nărilor generale 
bleme de importanță vitală pentru 
viitoarea activitate. A fost criticat 
faptu] că fostele consilii de conducere 
au privit cu pasivitate o serie de im
portante probleme cum ar fi: repara
rea celor trei piste de popice, slaba 
activitate a unor antrencri și instruc
tori, goana după rezultate imediate 
într-o serie de competiții (în detri
mentul calității pregătirii), alcătuirea 
nesatisfăcătoare a caienaarului com- 
petițional, neseriozitatea unor spor
tivi care umblă din colectiv în colec
tiv etc., etc. Toate aceste lucruri au 
lost notate cu grijă de noile consilii 
și cu sprijinul efectiv al sportivilor 
s-a pornit cu hotărîre la rezolvarea 
lor.

• Scurtă dar plină de conținut este 
scrisoarea pe care ne-a trimis-o co
respondentul nostru Gavril Ignea. El 
ne anunță că în orașul Lugoj 2583 de 
tineri s-au înscris în U.C.F.S. con
stituind 20 colective sportive. Firește 
acțiunea de înscriere continuă și, după 
părerea corespondentului nostru, ac
tuala cifră va fi cu mult depășită.

• Alte vești ne-au sosit de la 
Turda. C. Galaction — corespondentul 
nostru — ne informează că ihcă de 
acum cîteva zile cele 16 colective 
sportive își terminaseră acțiunea de 
alegere a noilor consilii de conducere. 
Peste 3200 de tineri și tinere și-au dat 
adeziunea pentru noua formă de or
ganizare a sportului, înscriindu-se în 
U.C.F.S. In 'adunările generale des
fășurate cu prilejul alegerii organelor 
de conducere .sportivii au luat cuvîn-j 
tul criticînd sever lipsurile care aij 
existat pînă acum în activitatea spor
tivă și angajîndu-se să contribuie la 
repurtarea unor importante succese.

• Așa cum subliniam încă de la în
ceput, mai toate ‘scrisorile care so
sesc în aceste zile pe adresa ziarului 
nostru ne aduc la cunoșt nță impor
tantele succese obținute în acțiunea de 
reorganizare. In regiunea Constanța 
ca și în regiunea Timișoara, în raioa
nele de pe întreg cuprinsul țării reor
ganizarea stimulează inițiativele, atra
ge în jurul sportului — atît de iubit 
in toate colțurile patriei noastre — 
pe entuziaștii săi susținător7. Este fi
resc ca în aceste condiții succesul In 
viitoarea activitate să fie asigurat, 
el depinzînd doar de con-imiitatea 
muncii activiștilor sportivi, de modul 
cum vor ști aceștia să-i angreneze pe 
tineri în practicarea discipline’or spor
tive.

TREI INSTANTANEE
(Urmare din pag. 1)

probe, că antrenorul Ignișca și punea 
ochii pe cîte un concurent, promițîn- 
du-i echipament, materiale sportive și 
nici mai mult nici mai puțin, o grab
nică... consacrare! O singură condi
ție cerca tov. Ignișca: ca micii con- 
curenți să se înscrie deîndată la cen
trul său de antrenament. Relevînd a- 
cest procedeu ne întrebăm: A- 
ceasta ar fi fost calea cea mai bună? 
Nu există colective sportive școlare 
în care elevii primesc o îndrumare 
în raport cu aptitudinile lor ?

O SOLUȚIE NEINSPIRATĂ

Am găsit la sala Dinamo, în plină 
întrecere, pe finaliștii primei ediții a 
unei competiții școlare de mare am
ploare. Intr-una din pauze, intere- 
sîndu.nc de cbmponența unei echipe 
și de profesorii care le conduceau, 
nu mică ne-a fost mirarea, ailînd că

elevele din Cluj erau dirijate de un 
antrenor... de natație. Oare această 
echipă nu avea un antrenor de spe
cialitate ? Nicidecum ! Explicația 
era alta; profesorul titular conveni
se cu antrenorul Oros2 să însoțească 
echipa sa la București, pentru că — 
așa a lăsat de înțeles — alte tre
buri îl rețineau la Cluj. Soluția, de
parte de a ne mulțumi, rîe-a Tiat de 
gîndit : nu cumva, în viitor, la un 
concurs școlar de natație, antrenorul 
Orosz — pe baza acelorași „metode" 
—își va încredința echipa, antrenoru
lui de baschet (pentru a fi chit) 
altuia, de altă specialitate ?...

AȘA GAZDE, MAI RAR!

sau

■ ■ ■

T

In ce
buie 
două

cupă 
cum

Claudia 
Hamo 

(Anglia).Întrebarea nr. 3
(15 puncte) 

probe au deținut titlul de

organ activitatea colectivu-

Cui _ __________
spertiv și subdiviziunile sale și sub

Pentru
Reamintim că răspunsurile 
ma etapă a • 
trimise TOATE
14
Iui 
țiunea : 
„ȘTII 
nexați cupoanele 
lor în

(5 puncte)

In cazul cînd un meci de
se termină la egaSrtate, după____
se știe, urmează „prelungirile": două 
reprize a cite 15 minute. Cit tre- 
‘ sa dureze pauza dintre aceste 

reprize ?

întrebarea nr. 2

(10 puncte)

îi este subordonat colectivul

ce aspect coordonează și îndrumă 
fiecare ------- --------
lui ? V.

T estoni 
(Franța)

camplon european următorii atleți? 
Porhoio (Finlanda);

(Italia); A. Ben 
și S. Wooderson

★
particlpanțiii la

' ur.Lu;::?
etapă a concursului

...— TC.‘.~ DEODATĂ
și 24 ianuarie pe adresa ziaru- 

nostru. Plicul va purta men.
PENTRU CONCURSUL 

SPORT". Nu uitați să a- 
TUTUBOE zlare- 

eare au apărut întrebările.

întrebarea Nr. 1

CUPON DE CONCURS 
Nr. 10

SPORTUL POPULAI nr. 314E

In eleganta sală de sport a școlii 
medii nr. 12 ..Spiru Haret“ se des- 
iășura concursul de verificare rezer
vat celor mai buni gimnaști și gim
naste de la școlile medii din Capita
lă. In sală însă, temperatura era așa 
de scăzută, îneît concurenții erau 
complet crispați, iar cei qare-și aștep
tau rîndul la aparate, deși îmbrăcați 
în treninguri, tremurau în toată pu
terea cuvîntului ! De ce oare nu fu
sese încălzită sala ? Se defectase pe 
neașteptate instalația caloriferului ? 
Concursul nu fusese anunțat?... Fi
rește, am cerut cuvenitele lămuriri. 
Ații aflat astfel că sala fusese folo
sită toată noaptea, pentru un spec
tacol artistic — vă țog să citiți- și 
6âl — (vestigiile „spectacolului" mai 

, puteau fi văzute în vestiarul sălii, concurs. £ r
ia pri- C transformat ad-hoc în bufet, unde 
trîntre s zăceau mormane de sticle sparte, res

turi de mincare etc.): că tehnicianul 
care" se ocupă cu mînuirea calorife- 
rffliiî, nici nil fusese anunțat de des
fășurarea acestui concurs; că însăsi 
profesorii școlii nu erau prezenți în

sală (oare calitatea de gazde nti-i 
obliga la aceasta?); că elevii acestei 
școli nici nu participau...

In sală, foarte puțini concurenți. 
Lipseau reprezentanți ai unor școli 
cu tradiție în gimnastică : nr. 17, 18, 
20, 25 și 26. Care să fie cauza ? Iată 
una din explicații: concursul cuprin
dea exerciții noi, cu care elevii din 
multe școli nu se obișnuiseră, deșî 
acestea făceau parte din grupa de 
exerciții obligatorii din cadrul fazei 
pe oraș a campionatului republican 
școlar, fază care se și încheiase?!?

Socotim inutilă o concluzie la rîn- 
durîle de mai sus. Von? întreba totuși 
direcția educației fizice școlare și 
secția de învățămînt a Sfatului popular 
al Capitalei, care este punctul lor de 
vedere la cele trei instantanee ?...

TIBERIU STAMA



CONCURSUL INAUGURAL AL SEZONULUI DE SCHI 
S-A BUCURAT DE UN BINEMERITAT SUCCES

TREI OPINII,
O SINGURA CONCLUZIE:

Duminică am trăit atmosfera săr
bătorească a unui concurs de mare 
interes. Cerul senin, cu soare orbitor, 
lipsa oricărei adieri de vînt și gerul 
mușcător (—15 grade) care incomo
da spectatorii și arbitrii, dar crea 
zăpezii o stare excelentă, au alcătuit 
un complex care, împletit cu dispu
tele dîrze, a asigurat succesul con
cursului de schi organizat de forul 
de specialitate.

In general, probele au oferit un 
'spectacol frumos, în primul rînd prin 
lupta strînsă dată pentru fiecare ze
cime de secundă și deci pentru fiecare 
lcc în clasament. Principalele preten
dente la supremație și-au împărțit 
victoriile destul de judicios: C.G.A. a 
dominat slalomul (seniori și senioare), 
Dinamo fondul și săriturile, iar Vo
ința a prezentat un lot de tineri și 

tinere care au cucerit primele trei 
locuri în majoritatea probelor de ju
niori.

Punctul forte al concursului l-au 
constituit, bineînțeles, întrecerile de 
slalom, seniori și senioare, disputate 
In Kantzer. La seniori în prima man
șe așezarea strînsă a porților a limi
tat vileza concurenților, greșeală care 
a fost reparată însă în manșa a II-a, 
In care tehnica și viteza s-au împle
tit mult mai bine. Diferența de așe
zare a porților apare de altfel și din 
rezultatele pe manșe. In lipsa dina- 
moviștilor .slalomiștii de la C.C.A au 
dominat categoric și au cucerit primele 
patru locuri. Menționăm victoria fi
nală a lui Mihaî Bucur, care a avut 
și în primăvară o comportare ini
moasă, ca și locurile ocupate
de tinerii Gh. Bălan, I. Zangor
și Kurt Gohn. Mircea Enadse
și N . Pandrea au „mers” bine 
în prima manșe (în special Pan- 
drea), dar au căzut în a doua și au 
pierdut secunde prețioase. Maestrul 
sportului Mihai Bîră s-a clasat pe locul 
trei, dar a avut satisfacția de a vedea 
schiorii ar.rrenați de el dominînd con
cursul.

La fete, care și-au disputat întîie- 
tatea pe Pîrtia Lupului, manșa I-a 
•onsemnase perfecta egalitate dintre

Horoscop •••
„.ce înadins întocmitu-sa pentru ,el Emil Buzoianu din 

urbea Piteștilor, carele arbitru de șah este
Zodia „.Arbitrului" are chip băr

bătesc și stâpinește timpul de la 25 
noiembrie și pină către noul veleat, 
cină se plinesc niște giocuri ce 
campionat.’ de optimi de finală la 
șah se cheamă. Copilul ce se va 
naște sub acest semn, ciudat la făp
tură va fi, prelung la trup va arăta, 
nebăgâtoriu de seamă la toate de prin 
pregiur va fi. Hirțugaș foarte, vred
nic va fi la vrajbă și la sfadă. Arbi
tru el va fi, dar și giucătoriu el va 
fi. Precum se vede, pre el și pre alții 
va arbitra și barem va incasa, că va 
avea noroc la parale in viață.

Ca giudecător in ale șahului, va avea 
vorbă fără sațiu, de se vor spăi- 
mlnta toți giucătorii de glasu-i cum
plit, nelăsînd el singur cu limba lui 
cea lungă și iute foarte, să hălă
duiască bună pace și liniște adtncă 
în orele de gioc, in timpul celor par
tide. Drept aceea, el multă sfadă va 
stlrni. vorbitoriu de rău asupra al
tora se va arăta, miniase-va de-i 
vor ieși vinele pe frunte. Va fi 
rîzător și arțăgos foarte cu cei mai 
virstnici ca el, vorbe de ocară le va 
zice și hojma va giura de cele 
sfinte.

Mulțumit din cale afară de făp
tura sa fi-va, grăind cu încredințare 
că nimeni pre dlnsul nu-l poate ră-

Colectivul sportiv Energia 
Metalul Galați și-a schimbat 
numele în Ancora S.N.G.

Cum numele și l-a schimbat, 
Marinărește eu aș zice 
C-ar fi momentul indicat 
Ca... Ancora să se ridice!

ECU-GALAȚI

In întrecerea cu Magdalena Bîră- 
Marotineanu, Elisaveta Suciu și-a 
ratat șansa in manșa a II.a. Prima 
manșă a parcurs-o insă ca multă si
guranță, după cum se poale vedea de 
altfel și din fotografie.

(Foto: D. STANCULBSCUJ

Magdalena Marotineanu-Biră și 
Elisaveta Suciu: 33 secunde. In a 
doua însă, Suciu a forțat și a ieșit 
din traseu, astfel că Madi a putut par
curge traseul fără emoții.

lată rezultatele tehnice înregistrate 
în concursul inaugural al sezonului 
de schi:

JUNIOARE : fond 3 km. : 1. Marcela 
Bratu (Avîntui Sinaia) 1)1:35.3 ; 2. Io-
landa Balaș (Voința Orașul Stalin) 
12:06.2; 3. Rothe Karin (Voința Orașul 
Stalin) 12:2)7.0 ; slalom special : 1. E-
dith Horvath (Vodnța) 73.3 ; 2. Mlhaela 
Ghioar-că (Voința Sinaia) 74.3 ; 3. Ro- 
dica Bucur (Progresul Sinaia) 74.6 ; 4. 
Lldia Nițoi (Avîntui Sinaia) 161.6.

JUNIORI : fond 5 km. ; 1. I. Bog
dan (Voința Orașul StaUin) 20:09.1 ; 2. 
I. Oprea (Voința Orașul Stalin) 20.12.2; 
3. V. Gorok (Voința Orașul Stalin) 
20:27.8 ; slalom special : 1. Adrian Bă- 
tușaru (Voința Sinaia) 62.8 ; 2. M. Su
liță (Voința Orașul Stalin) 66.3 ; 3. H.

pune la șah, că giocul ista îi va 
aduce putere și bogăție, că sortit 
este să agiungă maistru peste mai
ștrii.

Casa vieții lui va fi „optimele" in 
acea vreme vine binele și bucuria 
în casa lui, noroc va avea la toate 
și la barem.

Casa morții lai critica este. In 
acea zodie, prin lume să nu se preum
ble, nece între oameni să na se 
arate...

pt. conformitate 
Stanislav Iavoroschi—Pitești

Peste cîteva clipe „Pescărușul" va săgeta zările. Planoristul Mircea 
Finescu se pregătește pentru zborul de distanță liberă, care i-a adus 
satisfacția unui nou record republican; 385 km.

. irartjiuuul Orașul Stalin)
70.5; 4. E. Sandru (Avîntui Sinaia)
72.1 ; 5. S. Alexandru (Postavul Azusa) 
74.3.

SENIOARE : fond 5 km. : 1. Iuliana 
Simon (Dinamo) 22:54.5 ; * 2. Ștefar.ia 
Botcariu (Dinamo) 23:13.7 ; 3. H. Her
mina (Dinamo) 2:40.53 ; 4. Margareta
Arvay (Voința) 2:40.54 ; 5. Hm ilia Cris- 
toloveanu (Dinamo) 26:52.4 ; slalom 
special : 1. Magdalena Marotineanu-
Bîră (CCA) 66,4 (manșa I-a 33.0, manșa 
a II-a 33.4) ; 2. Heinke Schnel (Voința 
Orașul Stalin) 7X5 (37.1-^36.4) ; 3. Stela 
Tampa (Voința Orașul Stalin) 73.8 
(37.6—36 2) ; 4. Elisaveta Suciu (T.C.F.)
74.2 (33.0—41.2): 5. Suzana Weber (Voin
ța Orașul Staliin) 78.0 ; 6. Mariana
Kagj (Luceafărul Sibiu) 85.7.

SENIORT : fctnd 10 km. : 1 Gh. Ol- 
teanu (Dinamo) 38:16.5; 2. I* Cimpoia 
(CCA) 38:27.2 ; 3. Gh. Di;ăguș (CCA)
39:18.4; 4. I. Sumedrea (Dinamo) 39:22 8;
5. M. Crăciun (CCA) 39:41.1 ; 6. P. Vin- 
tilă (Dinamo) 40:09.3 ; sărituri speciale 
(trambulina mijlocie) : 1. N Muntea-
nu (DWiamo) 211,4. pt. (42,50 m.); 2.
C. Crăciun (CCA) 202.2 pt. (40 m.); 3.
l. Bîrlă (Dinamo) 197J pt. (40 m.); 4. 
H. Voinea (Dinamo) 197.6 pt. (40,50 m.);
5. D. Brenel (Voința) 196.6 pt. (3© m.) ;
6. Gh. Frățilă (Dinamo) 178.1 pt. (41
m. ). Cifrele din pa ram teze indică cea
mal bună din ce5e două sărituri exe
cutate. Slalom special (32 porți, 30 de 
concurențl) : 1. Mihal Bucut (CCA)

(Voința) 82.9; 8. M. Dragomirescu
(ICF) 84,6 ; 9. Val. Ionescu (ICF) 84.7 ;

77^ (42.5—35.0) ; 2. Ton Coliban (OCA)
79.5 (43.8—35.7) ; 3. Mihal Bîră (CCA)
80.3 (43.7—36.6) ; 4. Gh. Băl am (CCA)
80.7 (44.2—36.5) ; 5. T. Zangor i(Voința)
80.8 (44.1—36.7) ; 6. Kurt Gohn (Strun-
gui Orașul Stalin) 81.9 ; 7. Klaus Theil

10. Dan Focșeneanu (Caipați Sinaia) 
85.0.

D. STANCULESCU

Pătrunderile spectaculoase au fost prezente și in partidele feminine 
ale competiției școlare de baschet

Mircea Finescu,
Cu 18 ani în urmă profesorii liceu

lui ,,Moise Nicoară" din Arad priveau 
cu admirație spre unul din elevi, care 
îi cucerise de-a binelea. Nu pentru că 
ar fi știut gramatica limbii latine la 
perfecție sau Studiul liierar-științific 
Pseudokinegheticos al lui Odobescu. 
Ba, dimpotrivă, se părea că e- 
levul în cauză — Mircea Finescu 
— nu prea era decis să facă „casă 
bună" cu aceste științe. In schimb, tl- 
nărul nostru, pe atunci în vîrstă de 
16 ani, vădea o chemare deosebită 
spre științele practice, spre matema
tică, fizică sau chimie. Admirația una
nimă se datora însă și altor calități

Competițiile școlare deschid baschetului nostru frumoase perspective
Ultinvjl • eveniment intern din lumea 

baschetului nostru a însemnat totoda
tă primul pas pe drumul deschis cu 
acest prilej baschetului școlar. Ecou
rile succesului înregistrat mai persistă 
încă și este bine credem de aceea ca 
părerfe unor activiști cm răspundere 
pe acest tartan să fie reproduse în 
rîndurile de mai jos. Deci să dăm 
cuvîntul celor trei „spectatori” cottv- 
petenți pe care i-am consultat:

Profesorul LEON TEODOR ESCU 
președintele colegiului de antrenori: 

„întrecerea tinerilor baschetbaîiști 
ni s-a părut mai mult decât interesan
tă : strict necesară pentru dezvoltarea 
acestei discipline Ia noi. Consider ni
merit să ne adresăm din vreme masei 
școlărești pentru formarea de cadre de 
nădejde a echioelor noastre de pr'mă 
mărime. De altfel, organizarea și suc
cesul desfășurării competiției au do
vedit că tineretul nostru a venit cu 
mult entuziasm în întîmpinarea inten
țiilor forului de specialitate și a Di
recției Educației Fizice dan cadrul 
Ministerului învățământului și Cultu
rii. Participarea numeroasă în faza 
pe orașe, emulația în multe centre din 
țară unde activitatea baschetb artistică 
tînjește, stimularea interesului antreno
rilor care nu îndrumă ediipe din 
prima categorie, evidențierea unor ele
mente dotate capabile să formeze schim. 
bul de mîine al „senatorilor" națio

un „nume'' în planorismul european
pentru prima oară ta un concurs in
ternațional peste hotare. In Polonia 
— unde are loc concursul — repre
zentantul nostru Mircea Finescu ob^ 
ține în proba de viteză 100 km trU 
unghi un record de valoare europea
nă (72,4 km/oră. Recordul mondial al 
probei este de 92 km/oră și aparține 
polonezului Wojnar) care-l clasează pe 
locul J. La acest concurs au partici
pat numeroși recordmani mondiali din 
Franța, Polonia. U.R.S.S.. Anglia. Ce
hoslovacia, Ungaria. Bulgaria, R. D- 
Germană, etc., clasați în urma repre
zentantului nostru. Un an mai tîrziu, 
Mircea Finescu este inv’tat la campio
natele naționale ale R. P. Ungare, 
unde de asemenea comportarea lui a 
fost apreciată de presa maghiară.

Numele talentatului p’anorist romtri 
nu putea firește să rărnlnă muliă vre
me în anonimat. Performanțele și 
comportarea sa în concursurile inter
naționale au atras atenția Federației 
aeronautice internaționale. In 1953 
cu prilejul Festivalului de la București 
Mircea Finescu ctștlgă medalia de 
aur a F.A.I.

Visurile sînt îndrăznețe și, după pu
țin t;mp. feetnd o tentativă reușită tri 
proba de 300 km. cu țel fixat, pla
noristul romîn realizează baremul, care 
se cere pentru a primi insigna de aut 
cu diamant a F.AJ. Recent, Mircea 
Finescu a fost distins cu înaltul titlu 
de maestru al sportului.

Perspective ? Firește, sînt destuld. 
Obținerea celorlalte insigne ca dia
mante ale F.A.I.-alai și o participară 
încununată cu succes ia Campionatele 
Mondiale de planorism care vor avea 
loc în luna iunie, în Polonia. Să re“ 
cunoaștem că pentru încercatul nostră 
planorist aceste proiecte sînt realiza
bile. ~ ț

R. CALARĂȘANU '

pe care elevul Finescu le făcea tot 
mai vizibile. Era atras spre cucerirea 
zărilor albastre, spre imensul univers. 
Aviația — iată marea pasiune a co
pilului, iar mai tîrziu a adolescentului 
Finescu. Nimic nu-ț putea împiedica 
să realizeze chemarea inimii. Prac
ticarea aeromodelismului (la C.F.R. 
Arad), apoi înființarea unui cerc de 
aeromodele la liceul „Moise Nicoară" 
șl în sfîrșif, înscrierea la cursurile 
școlii de zbor fără motor din Arad, 
toate acestea legate între ele, au mar. 
cat pionieratul temerarului planorist 
de mai tîrziu. Pasiunea lui Finescu 
a înfrînt greutățile și piedicile. Pla
noare inutilizabile au fost readuse la 
viață, au spintecat din nou văzduhul 

și, de multe ori pînza pentru plane a 
fost înlocuită cu... simple cearșa
furi. Și totuși, Finescu zbura și visa 
că într-o zi va face tentative, va 
doborî recorduri, iar numele lui va fi 
cunoscut Acestea sînt visele inerente 
tinereții. Dar visele nu pot fi înfăp
tuite... visînd. Trebuie să te zbați, să 
smulgi vieții ce are ea mai bun. să 
nu descurajezi la primul hop. Lui Mir
cea Finescu „zodia" i-a fost, cum 
s-ar spune, norocoasă. „Norocul" nu 
a venit însă neașteptat. A fost urma
rea firească a schimbării structurale 
petrecută în viata țării noastre, schim
bare venită odată cu 23 August 1944.

Planorismul, ca sport, nu exista 
înainte de eliberare. Nu se făceau 
concursuri pe scară națională, iar ceea 
ce se făcea, se făcea „de plăcere’ și 
aceasta foarte puțin. In anii regimu
lui democrat-popular s-au deschis por
țile afirmării și pentru sporturile a- 
vlatlce. Planorismul a fost, așa cum 
era firesc, în primele rtnduri. In 1948, 
Mircea Finescu, tn plină afirmare, sta
bilește primul record republican, iar 
după acesta au urmat alte 17 recor
duri care s-nu înscris ne tabela per
formanțelor de răsim-t a planorismu
lui nostru, tn 1954 Romlnia participă

nalelor noastre — iată o parte doaa1 
din elementele pozitive ale etapeii prej 
mergătoare fina'ei. Finala a venit și 
ea să încununeze acest succes din 
toate punctele de vedere. Au. fost re» 
prezentate aci centre ca Rm. Vfflcea, 
Focșani, Gheorghieni și chiar I'ași, că
rora nu avem pre.a des ocazia să Iei 
constatăm progresele. Pe de altă par
te, am feat contactai mai strîns cu o 
serie de antrenori și am putut ce/ru 
stata câ metodele lor de antrenamen® 
sînt de cele mai multe ori. bine orien.- 
tate. De fapt, aceasta este — după 
părerea mea — una dintre cele mai 
importante constatări. văzut nai 
lingă un joc spectaculos, combativ, 
specific tinereții, un atac bine constau-» 
it, organizat fără a știrbi din activi
tatea creatoare a" jucătorjor. Doar a-» 
pararea și lupta sub panouri este 
deficitară, diar mai e timp suficient 
pentru înlăturarea acestei carențe".

TIBERIU BASILIDES, profesor de 
educație fizică și antrenor al școlii 
medii din Gheorghierti (clasată pe Io-, 
cui II la fete) ; „M-arn bucurat nes
pus de mult pentru ocazia ce nti s-a 
dat de a concura în Capital!ă în fața 
atîtor oameni de specialitate. Am do
vedit că și la noi, într-un centru mat 
mic, se muncește, se pot obține rezul
tate. Consider asemenea competiții ca 
«ndispensebiile dezvoltării pe baze să
nătoase a baschetului nostru. Trebui:® 
să ne gîndfrn că noi, ©ei din centrele 
mai mici, nu avem la îndemîna prea 
dese posibilități de întrecere și „eman
cipare".

DR. C. POPESCU HERASCA. me. 
dând delegat al competiției; „Ca me
dic sportiv și susținător al promovării 
tineretului în această disciplină sînt 
profund impresionat de progresul rea
lizat de echipele școlare. Munca de
pusă de profeso-rii de specialitate, ta
lentul școlarilor ne fac încrezători în 
viitor. îmi permit să adaug că avînd 
în vedere specificul de efort — maxim 
— Pe un teren restrîns, se impune ti
nerilor baschetbaîiști o viață sportivă 
îndrumată și urmărită îndeaproape. 
Consider că acest succes obligă fo
rul de specialitate și Ministerul Invă.
țămîntului la noi organizări asemănăm 
toare".
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Campionul R. P. R
va fi stabilit în ultima rundă

Ce fac cicliștii în timpul ieimii ?
PROGRAM VARIAT LA BAZA 

SPORTIVA

1 Sîmbătă după-amiază Dr. Troia- 
fiescu a fost... spectator în amfiteatrul 
Institutului de Petrol și Gaze din 
Capitală. Sorții hotărîseră ca ziua sa 
liberă să coincidă cu runda 21-a și 
astfel Giinsberger încerca să-și mate
rializeze avantajul de un punct pe 
care îl deținea virtual pînă atunci. 
lntîlnindu-1 pe Mititelu, studentul ti- 
înișorean și-a reușit doar pe jumătate 
'dorința. Era riscant să încerce cu ne
grele un joc la cîștig și, după o des- 
chidere calmă, cei doi parteneri au 
căzut de acord asupra remizei. Astfel, 
Giinsberger trecea în fruntea clasa
mentului cu o jumătate de punct a- 
vans. De altfel rezultatul de egali
tate s abundat în această rundă. Re
mize au fost și partidele Costea-Pav- 
lov, Soos-Crețulescu, Szabo-Drimer, 
Seimeanu-Stanciu, Alexandrescu-Rei- 
cher, Pușcașu-Giocîltea și Bozdoghi- 
nă-Nacht cu singura deosebire că în 
ultimele patru lupta a întrecut cu 
mult cele cinci ore regulamentare, ter- 
minîndu-se abia după întrerupere la 
reluările de luni.

V. Urseanu a obținut prima sa 
victorie în turneu. „Victimă" i-a fost 
Teodor Ghițescu, care obținuse din 
deschidere o poziție promițătoare dar 
comițînd o gravă inexactitate a ajuns 
Intr-un final de turnuri în care, deși 
avea cîțiva pioni în plus, nu a putut 
împiedica o transformare imparabil 
reușită de adversar. O înfrîngere care 
l-a costat pe Ghițescu mai mult decît 
un simplu punct, scoțîndu-1 iremedia
bil din lupta pentru primul loc. Ne
grea a cîștigat !a Rădulescu, iar 
Bălanei la Radovici, ambii învingă
tori jucînd cu negrele.

Tînărul A. Negrea a avut o fru
moasă comportare la finișul campio
natului, cîștiglnd două partide în run
dele 21 și 22.

Și astfel duminică turneul ajunsese 
foarte aproape de sfîrșit la penul
tima rundă. Atenția spectatorilor era 
atrasă de partidele pe care le sus
țineau cei doi pretendenți la titlu: 
Giinsberger și Troianescu. Primul 
întîlnea pe tenacele Gică Alexandres- 
cu, cel de al doilea pe Pușcașu și, 
evident, sarcina doctorului părea 
mult mai ușoară deoarece adversarul 
său manifestase în a doua jumătate 
a concursului o mare 
formă.

Liderul clasamentului 
potriva lut Alexandrescu 
partidă de atac. Intr-o

scădere de

Tradiții și... „tradiții” 
in Spartachiadă
(Urmare din pag. 1)

«iți de efortul depus, se... relaxează, 
căi tind să uite tot, de la angajament 
și pină Ia chemarea Ia întrecere. In 
sec mda, care durează cîteva zile 
înaintea terminării primei etape a 
competiției, se organizează foarte în 
pripă cîteva 
spună lumea 
CV despre 
tranziție — 
tic: și. bine

a jucat îm- 
o strălucită 

apărare Ale
hin, Alexandrescu a ales o variantă 
condamnată de teorie și, în aceasta 
partidă, s-a convins 
șeala sa. Iată cum 
„ostilitățile" :
Alb: A. Giinsberger

Negru :

practic de gre- 
s-au desfășurat

concursuri, ca să nu 
că nu s-a făcut nimic. 
perioada a treia — de 
ea constă în... autocri- 
înțeles, angajamente.

După »,planul de antrenament” 
acestor , activiști” ne aflăm tocmai 
bine în prima subperioadă a perioa
dei a doua, adică în faza de relaxare 
și înaintea „asaltului". Ce-ar fi dacă, 
chiar acum, am părăsi pentru tot
deauna acest plan învechit de antre
nament, trecînd Ia principiul efortu
rilor maxime? Și vă asigurăm că

al

rilor maxime? Și vă asigurăm 
nimeni, dar absolut nimeni, n.ar re
greta dispariția acestei „tradiții" de
loc folositoare mișcării noastre spor
tive.

G. Alexandrescu
l.e4 Gf6, 2.e5 Cdo, 3.d4 d6, 4.CI3 

Ng4, 5.Ne2 c6, (Continuarea mare
lui maestru sovietic Flohr căreia teo
reticianul Kopîlov i-a dedicat un larg 
articol în numărul 7/1957 al revistei 
Sahmatî v S.S.S.R.), 6.Cg5 1 N:e2
(Mutare recomandată de fostul cam
pion mondial Dr. Max Euwe), 7.D:e2 
d:e5, 8.d:e5 e6, 9.0-0 Ne7 ? ( a ca
lului din d5 cîmpul e7 singurul pe 
unde el ar putea ajunge la f5. Supe
rioritatea de spațiu a albului începe 
să joace imediat un rol important. 
Mai bună era mutarea 9...Nd7), 10. 
Ce4 Dc7, 1 l.c.4 Cb6, (Consecința ime
diată a lipsei cîmpului e7), I2.c5
Gdo, 13.Cd64- N:d6, 14.c:d6 (Albul a 
obținut deja un pion liber și două 
coloane semideschise pentru piesele 
sale grele, avantaj suficient pentru 
victorie), 14,..Dd7, 15.Cc3 0-0, 16.Ne3 
Ca8, 17.a3 f5, 18.f4 Cb8, 19.Tacl C:c3, 
2O.T:c3 Df7, 21.b4 (Valorificarea supe
riorității albului este foarte simplă:

străpungerea pe aripa 
trunderea cu piesete 
acestei acțiuni negrul 
simplu... spectator),!

Tc8, 23.Tfcl Te8, 24.Tbl h6, 25.b5 
a:bb, 26.a:b5 Ta4, 27.b:c6 b:c6,
28.Dc2 Te4, 29.T3b3 Cd7, 3O.D:c6 g5, 
3i.Tb7 T:e3 32.T:d7 Dh5, 33.Te7 Rf8, 
34.T:e8+ D:e8, 35.d7 Dd8, 36.D:e6
(Mutarea 36.Dc5-ț- cîștigă turnul din 
e3, de asemenea cîștiga imediat și
36. Tb8 D:b8 37.Dc8+, dar albul vrea 
o victorie spectaculoasă), 36...g:f4,
37. Df6-f- si negrul cedează deoarece 
după 37...D:e6, 38.e:f6 Td3, 39.Tb8^- 
(Comentarii de M. MILESCU).

Cu cîteva minute înainte ea Ale
xandrescu să fi cedat la Giinsberger, 
Troianescu obținea victoria la Puș
cașu, repurtată la capătul unui joc 
exact în cadrul căruia acumulase un 
serios avantaj pozițional. Ghițescu 
s-a... răzbunat pe Soos pentru înfrîn- 
gerea din runda anterioară, cîștigînd 
n partidă foarte agitată, mai ales 
după întrerupere, cînd părea că a- 
vantajul alternează de o parte, și de 
cealaltă. In cele din urmă, calitatea 
în plus și-a spus cuvîntul. In partida 
cu Seimeanu, Negrea a repurtat a 
doua victorie consecutivă. Szabo a 
cîștigat la Crețulescu. Celelalte parti
de (Reicher-Radovici, Ciocîltea-Boz- 
doghină, Pavlov-Rădulescu, Stanciu- 
Mititelu și Nacht-Costea) au fost re
mize.

Astfel, înaintea ultimei runde cla
samentul este următorul: 1. Gunsber- 
ger 14'/2 P, 2. Troianescu 14 p.l 
3.—4. Ghițescu, Pavlov 12'/2 p.; 5.—6. 
Szabo, Drimer 12 p.; 7.—10. Bălanei, 
Stanciu, Ciocîltea, Alexandrescu II1/» 
p.; 11.—12. Reicher, Negrea 10’/2 p.; 
13.-14. Bozdoghină, Soos 10 p.; 15.-18. 
Crețulescu, Rădulescu, Mititelu, lu
dovici 9*' 2 
9 p.; 21. v- .......
partidele), 22. Seimeanu 8 p.; 23. Ur
seanu 5 p.

Astăzi se joacă ultima rundă. Giins- 
berger întîtneșfe cu negrele pe Rado
vici iar Troianescu are aceeași culoare 
la Bozdoghină.

damei și pă- 
grele. In fața 
are rolul unui 
21...a6, 22.a4

. Ra-
p.; 19.—20. Nacht. Costea 
Pușcașu 8l/2 (a terminat

Iarna nu mai este de mult pentru 
cicliști o perioadă de completă inac
tivitate. Spre deosebire de alți ani, ei 
nu-și mai pun bicicleta în cui — cum 
se spune — ci continuă să ruleze chiar 
și pe vreme nefavorabilă și atit timp 
cît starea șoselelor o permite. Cînd 
nu pot ieși pe șosete, atunci ei peda
lează la sală, pe „home-trainer“, apa
rat pentru rulajul în cameră.

In legătură cu activitatea de iarnă 
a cicliștilor, am întreprins în ultimele 
zile ale lunii decembrie un scurt raid 
prin colectivele din Capitală, în cursul 
căruia am înregistrat o serie de as
pecte pe care vi le împărtășim șl 
dumneavoastră.

IN CONCEDIU Șl PE ȘOSELE

La secția de ciclism, a Casei Gen 
trale a Armatei era liniște aproape 
deplină. Era și firesc. Mai bine de ju
mătate din efectiv se află în conce
diu de odihnă la Herculane. Ceilalți, 
doar cîțiva la număr, au continuat să 
pedaleze și în luna decembrie acope
rind cîteva bune sute de kilometri, 
după cum . reiese din carnetul antreno- 
rului E. Norhadian. Intre timp, C. 
Dumitrescu a schimbat bicicleta pe ... 
patine, activînd alături de colegul său 
de club V. Oprea, unul din valoroșii 
noștri sportivi pe gheață.

După 1 ianuarie, în program este 
prevăzută 
cu ieșiri 
pregătirii

activitatea la sală împletită 
pe teren variat în vederea 
pentru probele de ciclocros.

FOTBAL, VOLEI, HANDBAL Șl SCHI

In luna noiembrie, dinamoviștii au 
fost în concediul anual de odihnă. 
După 1 decembrie, în trei după amieze 
pe săptămînă ei se preocupă — supra- 
vegheați de antrenorii N. Voicu și M. 
Mihăilescu — de pregătirea multila
terală, jucînd fotbal, volei sau hand
bal, bineînțeles cu un prealabil pro
gram 
fizică, 
cît și 
șosele, 
cel.

In prima jumătate a lunii ianuarie 
se va insista îndeosebi asupra practi
cării schiului după care se va 
la pregătirea pentru ciclocros.

de 15—20 mânute de educație 
Printre... picături, atît fondiștii 
pistarzii au pedalat pe diferite 
acumulînd un kilometraj buni-

trece

Pentru cei de la Recolta, treptele stadionului 23 August oferă, după 
cum se vede, un teren prielnic pentru primele antrenamente de ciclocros.

Pe cei de la „Recolta" îi puteți găsi 
în fiecare marți, joi și sîmbătă la baza 
lor sportivă din șoseaua Iancului. Fac 
gimnastică, crosuri ușoare prin incin
ta stadionului 23 August, puțin box 
la sală și, între timp, își repară bici
cletele, deoarece în curînd vor începe 
pregătirile pentru ciclocrosul „Cupa 
16 Februarie". In această competiție 
—. ne-a mărturisit antrenorii’. C. Grf- 
gorlu —- reprezentanții Recoltei țin 
neapărat să aibă o comportare valo
roasă, dat fiind că și-au încheiat se
zonul 1957 cu o categorică victorie în 
„Cupa 30 Decembrie".

F. B.: REORGANIZAREA 
SECȚIEI

Secția de ciclism Progresul F. B. 
nu prea a strălucit în ultima vreme. 
Asta a dat serios de gînd'it conduce
rii colectivului care, la ora actuală, so 
preocupă intens de reorganizarea sec
ției. Pe această linie am constatat că 
in programul pe lunile ianuarie și 
februarie este înscrisă o serioasă ac. 
tivitate la sală, completată cu ore de 
înot la bazin, precum și. patinaj și 
scihî la baza 
Staicovici.

Un program complex, multe intenții 
bune dar... să așteptăm roadele ...

sportivă din str. Dr.

CÎND N-AI SALA, ACTIVEZI 
Șl IN AER LIBER

Acesta este cazul cicliștilor de Ia 
Locomotiva P.T.T. Degeaba au făcut 
referate și au stăruit din timp antreno
rii G. Negoescu și I. Ocneanu, căteii 
iată, i-a apucat miezul iernii și tot nu 

le-au fost asigurate condiții pentru 
activitate la sală, absolut necesară în 
această perioadă. Dar ca să nu stea, 
cicliștii au continuat să ruleze în aer 
liber, fiecare cum a putut.

Desigur, .nu este suficient și condu, 
cerea colectivului respectiv ar trebui să 
rezolve cît mai cmrînd această lacună.

UN SCURT CONCEDIU ȘI APOI 
LUCRU SERIOS

Pe antrenorul Coste! Grigoriu de Ia 
Constructorul-Bpcurești l-am gă
sit într-o după amiază la sediul colea, 
tivului întocmind planul de muncă pe 
primul t/mes.tru al anului 1958.

— Unde sînt băieții ? t
— Intr-un scurt concediu. Se întorc 

la sfîrșitul lunii.
— Și pe urmă ?
— Tocmai la asta lucram. Program 

la sală, inventarul magaziei, ore în 
comun de recondition area matrri-iteior 
și rulaj în aer liber, dacă starea dru
murilor ne va permite. In orice caz, 
după 1 ianuarie, ne puteți găsi în 
fiecare marți și joi după-amiază la 
sala noastră din str. Aurora nr I...

★
Fără îndoială ar trebui să mai vor

bim și despre activitatea secțiilor dte 
ciclism de la Voința Prestări Servicii, 
Flamura roșie ș.a. O vom face cu pri
lejul unui alt raid...

EMIL IENCEC

Arătam în numărul trecut că nu piu. 
tem limita grava înfrîngere de la 
Bordeaux doar la cele 80 minute de 
joc. -Nu ar fi cinstit și nici nu am a- 
juta la analizarea substanțială și elu
cidarea cauzelor pe care le ascunde a- 
cest eșec. Așa cum s-a prezentat e- 
chipa pe teren, cum a fost pregătită, 
nici nu putea face mai mult.

Adîncind analiza noastră, se cuvine 
să subliniem că principala cauză a a- 
cesttii rezultat rușinos, care a împins 
rugbiul nostru cu mtilți ani în urmă, 
este după părerea noastră munca de 
suprafață dusă pînă acum. Aceasta a 
îmbrăcat două aspecte:

a). Pe plan intern: o preocupare a- 
frroape exclusivă față de lotul națio
nal și neglijarea creșterii bazei de 
imasă a rugbiului romînesc, singura 
în măsură să asigure drumul spre suc
cese, precum și răspîndirii acestui 
«port în țară. Deși avem echipe tot 
mai numeroase, ele nu progresează 
datorită lipsei de antrenori și a unor 
condiții materiale mulțumitoare. Si 
ăstfel, centre mari din țară ca: Ti
mișoara, Cluj (cu o vechime de a- 
jproape 10 ani). Iași și Tîrnăveni (8 
«ni vechime) sînt în situația de a 
tiu se putea ridica din cauza lipsei u- 
inor antrenori competenți (de pildă, e- 
îchipa Știința din Cluj a jucat tot cam
pionatul trecut fără a avea un antre- 
inor calificat). Astfel că, elemente de 
fcertă valoare ca V. Cătănici, S. Că- 
liman (Știința Cluj) sau Celea (Ști
ința Timișoara) etc. se pierd în ano
nim-a t șî echipa națională este privată 
ide jucători, care, bine pregătiți, ar fi 
fn măsură să apere cu cinste culorile 
patriei. Este inadmisibili faptul că an
trenorul de stat să se ocupe aproape 
exclusiv de echipa națională și să nu 
facă deplasări de durată în centrele

Rugbiștii romîni au plătit la Bordeaux 
tributul unor greșeli mai vechi (II)

din provincie, ca să ajute, să îndru
me, să observe și să dea directive în 
legătură cu antrenarea și pregătirea 
echipelor din restul țării. Să nu uităm 
că țările cu renume în rugbi au 
tocmai o mare masă de jucători răs- 
pîndiți pe tot teritoriul (Franța, An
glia, Scoția etc.). Iar noi nu vom 
putea atinge valoarea lor decît nu
mai schiimbîndiu.ine orientarea în sen
sul cuprinderii temeinice a masei de 
tineret (elevi, studenți, ostași, munci
tori) din țară, în activitatea nugbis- 
tică.

b). Pe plan internațional: o goană 
exagerată după rezultate cu orice preț. 
In ultimii ani am întîlnit cîteva echi
pe de club (Perpignan, P.U.0., Swan
sea, Harlequins, Bristol, Leicester, 
Llanelly) de mare valoare — ce-i 
drept — dar cărora le-am opus în
totdeauna cam aceiași (20—25) oa
meni — sub diferite denumiri: Loco
motiva, Constructorul, Selecționata 
sindicală, București, etc. — în majo
ritate componenți ai echipei naționale, 
împiedieîndu-se astfel promovarea ti
nerelor talente. Aceste întîlnirj ne-au 
adus victorii, e drept, dar ne-au îm
piedicat să ne facem o imagine asu
pra diferenței reale de valoare dintre 
noi și englezi sau francezi. Și astfel, 
din lipsă de încredere în posibilitățile 
celor tineri, din lipsă de curaj, s-au 
tras concluzii greșite, ireale.

Și iată că a venit anul 1957, anul 
oare trebuia să însemne afirmarea de
plină a rugbiului nostru pe plan euro
pean, mai mult chiar, intrarea în a- 
rena luptei sportive cu drepturi egale

cu cei mai buni. La început, a fost 
partida cu Londra : o înfrîngere
(3—11); dar mai mult decît o înfrîn
gere : o lecție de rugbi din partea 
englezilor și un joc slab, negativ, des- 
tructiv, bazat în mod greșit exclusiv 
pe defensivă, din partea sportivilor 
romîni, greșit pregătiți și îndrumați 
de antrenorii A. Vogel și N. Pădu- 
reanu. Ziarul nostru a luat, atitudine 
la timpul, cuvenit în această chestiu
ne, publicînd un articol critic intitulat 
„Unele aprecieri și cîteva propuneri" 
Dar sugestiile noastre nu au fost 
luate în considerare. Și au urmat 
jocurile cu echipa Franței — în con' 
dițiunile cunoscute — în care sporti
vii noștri, jucînd cu un elan și o dîr 
zenie rară, au reușit să contrabalan’ 
seze superioritatea tehnică a adversa
rului și să obțină un rezultat care le-a 
făcut cinste; cu echipa Cardiff-ului 
(în care am obținut o victorie mun
cită). Apoi, jocurile din cadrul tur
neului de la Moscova. Aici, scăderea 
de formă a rugbiștilor noștri a fost 
evidentă. Și dacă sub aspect tehnic 
și tactic ei nu au marcat nici un pro
gres, în schimb combativitatea, elanul, 
care le erau caracteristice, au început 
și ele să scadă odată cu trecerea tim
pului. Numai astfel pot fi explicate 
penibilele exhibiții din partida cu Ceho. 
slovacia (cîștigată de noi cu 12—11) 
și cea din primul joc cu Llanelly 
(6—6). In cele din urmă am cîștigat 
turneul, dar nesemnificativ. Nu am 
jucat la Moscova cu echipa Franței 
(care se deplasase special pentru a 
demonstra, în compania rugbiștilor 
noștri, frumusețea acestui jcc în fața 

numeroșilor amatori de sport din Mos
cova) , uzîndiu-ne în partide necon

cludente, ceea ce a dus la superficiali
tate în pregătirea echipei în continu
are. Și credem, că un asemenea joc ar 
fi servit, și cauzei rugbiului în general, 
și, mai ales, pregătirii echipei noastre, 
pentru că ea se afla în fața unui se
zon extrem de încărcat și era bine 
să-i măsurăm posibilitățile reale la 
ora aceea.

Dar nici după turneul de la Mos
cova, unde rugbiul nostru a dat sem
ne vădite de oboseală, antrenorii nu 
au tras învățămintele cuvenite și 
pregătirea echipei a continuat în a- 
celași spirit empiric și nerealist de 
pînă acum. La Moscova, unde teore
tic — cel puțin — aveam partide mai 
ușoare, era categoric cazul să-i încer
căm pe jucătorii tineri, care de ani 
de zile stăteau în „anticamera" echi
pei naționale. Dar acest lucru nu a 
avut loc.

Și aici intrăm într-un alt capitol al 
analizei noastre: frînarea promovării 
elementelor tinere. Astfell, am ajuns 
să avem o echipă națională cu o 
medie de vîrstă inadmisibil de mare 
(circa 29 de ani), cu jucători rutinați, 
fără perspective de progres. Asta, în 
timp ce unor elemente ca Rusu, Zlăto- 
ianu, Teodorescu, Luscal, Rădulescu, 
Stănescu, Șerbu. Stoenescu, Mafeescu, 
Leonte, Graur, Nistor, Reus și, pînă în 
ultimul timp. Flovescu și Țibuleac, 
porțile echipei naționale le erau în
chise. Din aceste motive am plecat 
în Belgia și în Franța nu numai pri
vați de elemente de prima mînă ca: 
Paloșanu, Alehedinți, Florescu, Ghiu- 
zelea, Cotter etc, ci și lipsiți de a

portul tinerilor care s-au impus. Pre
gătiți la timp și rodați în jocuri in
ternaționale, fără îndoială că aceștia 
ar fi adus echipei un suflu nou și ar 
fi pulsat în vinele ei obosite un val 
de sînge proaspăt.

Dar nu trebuie să disperăm. Avem 
în echipele noastre multe elemente, 
care bine pregătite, vor fi capabile 
să refacă prestigiul rugbiului nostru. 
Din ședința de analiză organizată de 
Direcția Jocuri sportive și la care au 
participat membri ai comisiei centrale, 
jucători din lotul național, membri ai 
colegiului de antrenori, ziariști, etc. 
s-au desprins de pe acum primele 
măsuri constructive: 1. Crearea pînă 
la 10 ianuarie a unui colectiv de trei 
antrenori care să revizuiască cadrele 
echipei naționale, prin introducerea în 
lot a jucătorilor tineri cu posibilități 
de a-i înlocui pe cei care nu cores- 
pund și să întocmească un program 
de pregătire a viitoarelor îniîiniri in
ternaționale din 1958 (turneul din 
Belgia — cu ocazia Expoziției Inter
naționale, — turneul lui Swansea la 
București, turneul echipei Bucureștiu- 
lui în Anglia, jocul Romînia—Franța 
din noiembrie la București, jocurile de 
tineret cu Polonia si R D G. etc.) : 
2. Crearea Și introducerea unei e- 
chipe de tineret în categoria A (deși 
împotriva acestei soluții există serioa
se obiecții); 3. Organizarea unui con
curs de rugbi redus în sală: 4. Insu- 
flarea în muncă a unui mai ascuțit 
soirit critic, a unei mai mari exigențe 
din partea factorilor de răspundere 
pentru controlarea pregătirilor echi
pei naționale; 5. Și, bineînțeles, lărgi
rea continuă a bazei de masă a aces
tui sport.

Credem că acjste prime măsuri vor 
fi capabile să ducă la îndreptarea si
tuației și la menținerea rur'h?,'l',i în 
rindul sporturilor frim*a'->

D. CAL1MACH1



Kwiatkowski 'plonjează defectuos, dar Burgsmiiller va reuși să-i „sufle" 
mingea lui Alexandrescu înainte ca acesta s-o împingă spre poartă

C.C.A. a pierdut la Bologna calificarea

(Urmare din pag. 1)

pe care n-a știut s-o obfină la București
tul adus a fost însă minim. Trebuie 
să arătăm — cu titlul de... curiozitate 
— că totuși, la un moment dat, în re
priza a doua — a reușit o centrare 
de pe loc, punîndu-1 pe Alexandrescu 
într-o excelentă situație de a marca 
cu capul.

Alte lucruri după acest meci ?
Deocamdată numai satisfacția _

echipa noastră a făcut un meci frumos 
chiar în împrejurările dificile cărora a 
trebuit să le facă față și... regretul că 
C.C.A. n-a putut să-și apere șansele 
în condiții normale.>

mijlocaș și a prins o zi foarte bună — 
ar fi putut da un randament mai 
mare decit cel pe care l-a dat Zavo
da 1 rămînind in cvintetul ofensiv. Un 
atac Cacoveanu-Constantin-Alexandres- 
cu-Tătaru-Zavoda II ar fi putut, even
tual. da rezultate mai bune decit cel 
care a jucat (Zavoda II, Cacoveanu, 
Alexandrescu. Zavoda I, Tătara). Se 
poate replica însă că riscul cu Zavo
da I fundaș ar fi fost mai mare decit 

---  Onisie, care — oricum — știe să 
, ice mai bine ca apărător și care a 
muncit foarte mult.

Spuneam mai inainte că echipa 
noastră campioană și-a cîștigat multe 
simpafjKn acest joc. Cei mai aplau
dați J^rlost Constantin și Voinescu. 
Primul, a făcut în repriza l-a un joc 
de cîmp excepțional, fiind de departe 
cel mai bun de pe teren. In repriza a 
doua, n-a mai „ținut" același ritm. 
Voinescu a arat intervenții curajoase 
și spectaculoase. Apolzan in nota sa 
obișnuită, a fost derutat uneori de de
plasările rapide ale lui Kelbassa. Dra- 
gomirescu a făcut un meci bun ; nu i 
se poate reproșa decît intervenția de
fectuoasă la balonul centrat de Kel
bassa și din care Dulz a marcat pri
mul gol. Onisie a muncit mult, ca și 
Jeney care însă n-are încă un servici 
corespunzător. Cacoveanu a făcut curse 
de toată frumusețea, dar și greșeli 
nepermise, provenind fie din pripeală, 
fie din faptul că nu stăpînește bine 
toate procedeele tehnice. Alexandrescu 
și Zavoda I s-au străduit să dea un 
randament cît mai bun. Ei au jucat 
peste nivelul unor partide anterioare, 
dar nu și-au egalat comportarea din 
jocul cu Borussia de la București. Tă
tara respuns, fără să dea însă tot 

utea, mai ales că nu se poate 
piing în acest meci n-a fost jucat. 
Cit despre Zavoda II, am apreciat la 
?l dorința de a rămîne pe teren. Apor-

acordăm prima șansă în în 
la Marsilia. Adică „1”.

— Besancon (Cupa Franței)

coincidență: ambele echipe

că

Activitatea internă
la handbal de sală

• Programul desfășurat duminică 
după-amiază în sala Floreasca a cu
prins două meciuri feminine din ca
drul concursului republican și pri
mele jocuri ale unui turneu- 
fulger la care au participat 7 echipe 
(a opta, Dinamo, nu a fost admisă, 
neprezentînd formația completă).

lată rezultatele tehnice : Progresul 
Steagul roșu — Energia Baza 1 
14—2 (5—1); Locomotiva G. N. — 
Știința l.C.F. 9—9 (4—6).

La turneul-fulger au participat, după 
cum am arătat, 7 echipe împărțite 
în 2 serii: I. Locomotiva G. N., 
Știința Politehnica, Voința, II. Pro
gresul I.T.B., Locomotiva P.T.T., Ener
gia 23 August, Recolta. Iată rezulta
tele : Locomotiva G. N. — Știința 
Politehnica 13—5; Locomotiva G. N. 
— Voința 9—6 ; Voința — Știința Po
litehnica 9—9 ; Locomotiva P.T.T. — 
Progresul I.T.B. 12—9; Recolta — 
Energia 23 August 11—11; Energia 
23 August — Progresul I.T.B. 14—12; 
Recolta — Locomotiva P.T.T. 13—8.

(Stan Tudor — coresp).

• Trebuie remarcat succesul de care, 
se bucură întîlnirile de handbal de 
sală din Capitală. Atît meciurile de 
concurs republican, cît mai ales tur
neele fulger sînt urmărite eu mult in 
teres de un public numeros și la a 
ceasta își dau contribuția atît echipele 
participante — prin seriozitate șt bună 
pregătire — cît și organizatorii locali.

Nu același lucru se poate spune 
despre felul în care se desfășoară 
întrecerile de handbal de sală în’ alte 
orașe, ca Timișoara sau Orașul Stalin, 
de unde corespondenții noștri Al. 
Gros și AL Dincă ne transmit vești 
prea puțin îmbucurătoare: participa
re slabă, organizare sub 
tică. Pînă vom reveni cu

orice cri- 
amănunte 

am socotit necesar să semnalăm aces
te grave deficiențe, în speranța că 
activiștii comisiilor regionale de hand
bal, antrenorii și jucătorii echipelor 
din cele două orașe își vor da mîna 
pentru a le remedia.

ono sport
V. Valenciennes — Rouen (Cup<a Fran

ței)

Două echipe care se comportă slab în 
deplasare, ceea ce ne face să credem 
că și una și cealaKâ se vor simți... stin
gherite în fața spectatorilor din Le 
Havre. Noi indicăm totuși „1”.

VI. Roubaix — Stade Francaise (Cupa 
Franței).

In clasamentul categoriei secunde Rou
baix ocupă locul 6 (duminică a învins 
în deplasare pe Forbach cu 2-0), iar 
Stade Francaise locul 15 (la 5 ianuarie 
în deplasare Cannes: 1^1). Cum nici 
una nu beneficiază de avantajul terenu
lui (vor juca la Amiens) credem că su
perioritatea tehnică a echipei din Rou
baix va determina victoria: „1”.

VII. Toulon — Aix (Cupa Franței)

Prin prisma calculului hîrtiei, cel mai 
disputat meci din cadrul Cupei Franței, 
cele două formații nefiind despărțite 
în clasament decît de două puncte (în 
avantajul Toulon-ului) și în plus jucând 
pe teren neutru ~ ‘
pentru care noi 
egale: 1 și 2.

(la Carcasone). Motive 
le vom acorda șanse

★
încheind comentariile meciurilor din 

Cupa Franței reamintim participanților 
că în cazul înregistrării unui scor egal 
după 90 minute meciul se prelungește 
cu 2 reprize a cîte 15 minute. In cazul 
că și după 120 minute scorul se menține 
egal meciul se rejoacă. Pentru Prono
sport contează, conform regulamentului, 
1 sau 2 după 90 minute, 1, X sau 2 după 
120 minute’. Rejucările nu au nicio im
portanță așa că atenție la eventualele 
„X”-uri după prelungiri!

IN CURIND PRONOSPORT EXPRES

însemnări la începerea presrătirifnr

0 problemă arzătoare a fotbalului nostru: înaintașii
Cîteva aspecte care subliniază efectul dăunător asupra pregătirii și calității jo- 

i sau al teamei de rezultate
hotărî.

cutui ofensiv, al goanei după rezultate
O mare lacună în activitatea echipelor: turneele hibernale peste

In aceste zile, cînd echipele noastre fruntașe de fotbal se pregătesc să 
reapară pe terenuri, inaugurîndu-și pri n antrenamente î.. .-J-— 
activitatea pe noul an, se cuvine să reamintim 
marginea primei părți a campionatului.

Cîteva din observațiile noastre se 
referă la compartimentul care a dat în 
sezonul trecut cele mai multe dureri 
de cap : înaintarea. Pe marginea com
portării liniilor de atac se pot scrie 
multe. Noi ne vom opri, deocamdată, 
doar la cîteva aspecte care în ansam
blul lor constituie efecte ale unor cau
ze izvorîte din colective și în general 
în condițiile în care înaintașii (dealt
fel ca toți jucătorii) sînt puși să joace 
și — ca factori principali în realiza
rea victoriilor — să obțină și rezulta
tele bune ce li se pretind. Spunînd a- 
ceste lucruri de fapt atingem una din 
cauzele care au răpit în bună măsură 
jucătorilor și, în cazul nostru, înainta
șilor posibilitatea de a-și maturiza jo
cul, de a acționa calm, constant și 
eficace

Este vorba de veșnica goană după 
rezultate imediate de care se pot pre
vala fotbaliștii atunci cînd sînt puși 
în situația de a explica slaba lor com
portare și randamentur lor scăzut. Fără 
discuție că și jucătorii au păcatele lor 
și, în primul rînd o periculoasă men
talitate, potrivit căreia ei au numai 
drepturi și nici un fel de obligații. Dar 
de asta va fi vorba altădată. Aici vom 
nota că ei au circumstanțe atenuante 
și chiar dreptate atunci cînd susțin că 
atîta timp cît li se vor cere rezultate 
imediate nu poate fi vorba de fotbal 
de calitate, de randament maxim, de 

■ progres. E greu de precizat de unde

VIII. Cagliairi —TnestJna (camp. Malian 
cat. B)
Liderul categoriei secunde are de sus

ținut un meci destul de ușor — prin 
prisma clasamentului. Totuși, faptul că 
va juca în deplasare, ne determină ca 
alături de „2”-ul normal să vă sfătuim 
să treceți Și ,,X’’ care să concretizeze 
avantajul terenului propriu.

IX. Parma — Taranto (camp. Italian 
cat. B)

Gazdele, deținătoare ale „lanternei 
roșii" se comportă slab și acasă1. Taran
to, la rîndul ei joacă slab în deplasare. 
O situație deci în care trebuie să acor
dăm totuși prioritate terenului propriu, 
mai ales că Parma depune eforturi pen
tru a... părăsi ultimul loc. Deci 1.

X. Como — Palermo (camp, italian 
cat. B)

Două echipe vecine în clasament (locu
rile 5 și respectiv 6). Como joacă foarte 
bine pe teren propriu în timp ce Pa
lermo se comportă slab în deplasări (4 
puncte din 14 posibile!). Iată bece vom 
indica un nou ,,1” solist. Pentru oaspeți 
și ,,X”-ul constituie o comportare peste 
așteptări.

XI. Venezia — I.ecco (camp. Italian 
cat. B).

Venezia nu acordă prea multă impor
tanță terenului pe care joacă reușind 
aceeași comportare frumoasă (care a 
adus-o pe locul 2 la egalitate de puncte 
cu liderul) atît ca gazdă cît și ca oaspe. 
Lecco în schimb este una dintre cele 
mai slabe echipe în deplasare (3 puncte 
în 7 meciuri). Ca o concluzie: „1” so
list.

XII. Novara — Catania (camp. Italian 
cat. B).

O întîlnire între două codase. în care 
Novara are șanse de a înregistra cea 
de a doua victorie din acest campionat 
și prima pe teren propriu. Pentru oas
peți — și numai ca să evităm o even
tuală surpriză — adăogați un

cîteva

această 
care a

în vederea returului 
din însemnările pe 

cursă a rezultatelor 
cuprins și masele de

pornește 
imediate 
spectatori : de la forul conducător al 
fotbalului, de la conducerile colective
lor sau din ambele părți. Cert este că 
tendința a devenit generală, că ea 
influențează direct procesul de ins
truire și că frînează progresul jucători- 
rilor și 
Muncii 
timp, i 
în care 
rii. Din 
umflată 
guri căciula,

și temeinice, în

Ei

prin el pe cel al fotbalului, 
răbdătoare 
s a substituit una superficială 
se lasă angrenați și antreno- 
această cauză, o victorie este 
într-atît îneît ne... furăm sin 
‘ , iar o înfrîngere — în

consecință — ia proporțiile unei cata
strofe.

Și pentru că ei sînt cei care pot 
decide în cea mai mare măsură re
zultatul unei partide, înaintașii sînt 
primii care suportă consecințele, 
joacă cu teama de a nu greși, con
tractați, renunță la inițiativa în joc, 
fug de răspundere, joacă nervos, devin 
irascibili la primul insucces în joc sau 
la primul atac mai tare dar corect al 
adversarilor — în loc să acționeze 
calm, să se concentreze cît mai mult 
asupra jocului, să încerce orice artifi
ciu tehnic sau martevră tactică, să-și 
impună personalitatea în jocul de e- 
chipă, să-și dezvolte spiritul de iniția
tivă și simțul răspunderii, să joace 
bărbătește dar corect, să se maturi
zeze. Nu-i o pledoarie în favoarea 
înaintașilor, ci pur și simplu sublinie- 

' rea unei realități care nu poate fi ig
norată.

Lipsa de maturitate în joc și de ca
litate a înaintașilor — cu excepțiile de 
rigoare, care nu sînt multe (Petschow- 
ski, Ozon, Nicușor, Constantin)—este 
explicată în mare măsură de această 
goană după rezultate, pe seama căreia 
trebuie 
liniilor 
liză fie 
zentate 
zia că 
cel mai des schimbat la toate echi
pele. Cum a jucat unul slab, cum a 
fost schimbat, în loc să se caute îm
bunătățirea pregătirii lui. Promovările 
forțate — care duc la ratarea tineri
lor — și transferările lipsite de exigen
ță tehnică, cu consecința diluării va
lorii competiției (Virgil Florea, Bîscă, 
Varga, Schmidigen) au la bază tot 
dorința de a realiza rezultate imediate. 
Ca și solicitarea pînă la epuizare me
reu a acelorași înaintași, pentru care 
n-a existat prevederea de a se crea 
rezerve de valoare egală sau apropia
tă, folosite în jocuri, și din această 
cauză s-a ajuns la o diferență, chiar 
stridentă, între titulari și rezerve (e- 
xemple: echipele de categorie A, fără 
excepție).

puse și desele modificări ale 
de atac în campionat. O ana- 
ea și sumară a formațiilor pre- 
în campionat duce la conclu- 
atacul a fost compartimentul

O frumoasă realizare la Orașul Stalin

PÎRTIA TINERETULUI” PENTRU SCHI
Pe una din pantele care străjuiesc 

Scheiul— străvechi cartier al Orașului 
Stalin — a fost amenajată nu de 
mult „Pîrtia Tineretului" pentru schi. 
Prin aceste locuri, cu ani în urmă, 
o droaie de copii, cu „doage lustruite", 
legate la picioare cu drot și sfoară, 
schiau, fiecare cum se pricepea. Pe 
aci, printre grădinile de unde îi izgo
neau cu jordia proprietarii, pentru că 
le stricau... pomii, au învățat abece
darul schiului sportivi cunoscuți ca: 
D. Sulică, I. Coliban, N. Iuga, frații 
Munteanu V. Bobiț și mulți alții.

Nu de mult, un grup de entuziaști 
adepți ai „doagelor", stimulați de 
propunerea lui V. Bobiț, au pornit să 
facă demersurile necesare în vederea 
amenajării unei pîrtii de schi. La a- 
ceastă frumoasă realizare au contri
buit efectiv consiliul regional Dinamo, 
colegiul de arbitri de schi (prin mun. 
că voluntară) și mulți alți iubitori ai 
schiului.

Și iată că, acum, tineretul și înce
pătorii în ale schiului au la dispo
ziție o minunată pîrtie pe care coboară 
de zor. Din cei 1.500 metri ai pîrtiei, 
la ora actuală sînt dați în folosință 
1100 metri. Numai dacă te avînți pe 
această pîrtie îți poți da sea
ma n?ai bine de valoarea ei, cît și de 
calitățile care se cer schiorilor care

conveni că goana după

de Sud, Indonezia, 
schimb, n-avem satis-

au lipsit. Dimpotrivă,

Și dacă vom conveni că goana după 
rezultate imediate (bune) înseamnă — 
."<.cel spus — teama de rezultate 
(proaste) vom ajunge și la capitolul 
jocurilor internaționale intercluburi, 
mijlocul cel mai eficace de a stimula 
jucătorii în pregătire, de a-i ajuta să 
cîștige în experiență și de a deveni 
mai maturi în joc. S-a recunoscut nu 
o dată, ci de sute de ori că asemenea 
jocuri sînt într-adevăr extrem de utile, 
că au un rol important în dezvoltarea 
bazei fotbalulului nostru : echipele de 
colectiv. La începutul anului trecut s-a 
și făcut un pas în această direcție. 
Iată-ne însă, iarna, între tur și retur, 
perioadă foarte potrivită pentru turnee 
peste hotare, așa cum fac multe e- 
vhine străine. In prezent, formații so
vietice, iugoslave, maghiare, austriace, 
bulgare, poloneze, cehoslovace etc. în
treprind lungi turnee în diferite colțuri 
ale lumii (Africa de Nord, R.F. Ger
mană, America J- ° ----- '*

• In urma trierii celor 612.359 variante 
lepuse la concursul Pronosport nr. 1 
etapa din 5 ianuarie 19c6) au fost ga
ițe :

9 variante cu 12 rezumate;
159,50 variante cu 11 rezultate și 

.933,62 variante cu 10 rezultate.
Omologarea este în curs de desfășu- 

are.
Iată prezentarea meciurilor din pro- 
ramul concursului nr. 2.
I. Marseille — Sete (Cupa Franței)

Intîlnirea se va disputa la O ran opu- 
înd două codașe: Marseille în prima 
alegorie, Sete în secunda. Tn această 
feuație, mai ales că meciul se dispută 
e teren neutru (ca de altfel toate în- 
l^irile din Cupa Franței) diferența de 
*>:are va fi singura care-și va spune 
Wintul. Deci 1.

II. Sedan — Red Star (Cupa Franței)

Ca și în meciul precedent formația de 
imă categorie pornește mare favorită, 
ed Star are o comportare mediocră 

categoria a Il-a, punctele acumulate 
itorindiu.se î-n special jocurilor pe te- 
n propriu. Duminică însă vor juca Ia 
Hms, oraș în care, oricum, Sedan are 
ai mulți prieteni. Din nou „1”.

[H. Nice — Montpellier (Cupa Franței)

Montpellier se descurcă destul de greu 
categoria secundă așa că ne vine greu 
credem că emite pretenții în cupă.

ci Nice nu o ...duce prea bine în 
mpionat dar, oricum e o bună forma- 
de prima categorie, considerent pen

ii care îi 
ni.rea de

V. Metz

furioasă _ , . ______  ___
ipă același loc: ai 18-lea dar, bine- 
;eles, Metz în. A, iar Besarbcon în B. 
ima șansă în meciul de la Dijon o 
‘ Metz. Vom acorda șanse și echipei 
i Besancon.

Franța, etc.). In 
facția de a nota numele unei singure 
echipe romînești printre cele de mai 
sus. Ofertele nu 
dar pe rînd Dinamo București, Fla
mura roșie Arad. Petrolul Ploești și 
C.C.A. au renunțat la ele. Oare nu-i 
vorba tot de teama de rezultate ?

Astfel stînd lucrurile, cu jucători si 
în primul rînd înaintași care se dez
voltă la echipele Tor în condițiile ară
tate (și altele near.ffate, dar dc care 
ne vom ocupa altă dată) era normal 
să se ajungă la situația ca ajunși în 
echipele reprezentative să nu dea satis
facție în măsura perspectivelor la care 
avea dreptul fotbalul nostru. Și atunci 
de ce să ne mai mirăm că atît echipa 
națională cît și C.C.A. au ratat la 
București jocurile decisive care le pu
teau califica în campionatul mondial 
și Cupa Campionilor Europeni ? Linsa 
de experiență internațională, lipsa de 
calitate, lipsa de maturitate .în joc — 
la unele echipe mai mult, la altele 
mai puțin — explică totul și arată ca
lea care trebuie urmată.

înaintașilor și în general jucătorilor 
trebuie să li se asigure condițiile pro
pice dezvoltării lor pe calea unui pro
gres REAL. Eliberați de obsesia rezul
tatelor imediate cu orice preț, să fie 
lăsați să joace fotbal, așa cum sîntem 
convinși că le place să-l joace și cum 
trebuie jucat. De ce să na li se pre
cizeze o dată, clar și categoric, drep
turile și obligațiile și în limitele aces
tora să li 
unei instruiri 
incompetență, 
un fotbal de 
urma sigur și

Tare bine ar fi pentru fotbalul nostru 
ca pregătirile echipelor noastre frun
tașe și noul sezon să înceapă sub 
semnul acestei adevărate ofensive a 
calității jocului.

se pretindă, — în baza 
solide, netulburate de 
teamă și nerăbdare — 
calitate, după care vor 
rezultatele dorite î

PETRE GAȚU

se vor întrece aci în diferite con
cursuri.

Primele lucrări de amenajări ale 
pistei au început în 1954, cînd un 
grup de tineri de la T. D. Orașul 
Stalin s-au apucat să delrișeze o por
țiune, e drept destul de mică, nece
sară antrenamentelor.

Astăzi, visul multor tineri (și chiar 
și al acelor mai vîrstnici) a devenit 
o realitate: „Pîrtia Tineretului" din 
Schei asigură practicarea schiului 
unui considerabil număr de tineri, 
școlari, copii, dintre care — este ne
îndoielnic — mulți vor urca, în scurtă 
vreme,, treptele măiestriei sportive. 
De asemenea, pe lingă pista existentă 
se va construi și o trambulină, „Pîrtia 
Tineretului" avînd perspectiva certă 
de a deveni un puternic centru al 
sporturilor de iarnă. Căci, după cum 
ne declara deunăzi antrenorul V. 
Bobiț, coordonator al acestui centru 
de schi, aci vor fi organizate săptă- 
mînal, diferite concursuri și se va 
selecționa un lot de 60 de tineri, care 
își vor disputa întîietatea în cadrul 
„Cupei Tînărul Dinamovist" precum 
și în alte competiții care se vor des
fășura aci.

itorindiu.se


Maria Both, A. Oanță, Al. Popescu și D. Caminschi 
speranțele natației noastre pentru „europene"

ACTUALITĂȚI
PUGIEISTICE

Nu putem trece la o ana iză mai 
'amănunțită a rezultatelor care — 
așa cum sipun'eam într-iun articol 
anterior — au marcat la sfîșitul a- 
nului 1957 un nou pas înainte al na
tației romînești, fără a reaminti de 
concepția radical schimbată a ace
lora care 
r muri 
Pentru a înlătura echivoourile, 
misia centrală de specialitate a ho- 
tărît la începutul anului — urmînd 
linia F.I.N.A. — ca recordurile re
publicane să fie omalog’ate numai 
dacă au fost realizate în bazine de 
dimensiuni olimpice (50 metri). S-a 
putut observa încă de atunci, dorința 
unanimă de a ști clar, pe ce treaptă 
a nivelului internațional se situează 
natația noastră.

Și iată că la o nouă etapă a „a- 
cestui viitor" am ajuns nu de mult. 
Sjntem dleci în măsură să apreciem, 
în nod comparativ, diferența reală 
de valoare care ne desparte în mo
mentul de față cu 9 luni înaintea 
campionatelor europene de marii per
formeri ai 1 lumii.

In tot timpul anului 1957 au fost 
înregistrate 77 nloi recorduri repu
blicane (seniori și juniori laolaltă). 
O cifră respectabilă care reflectă su
ficient saltul calitativ, dar care tră
dează în același timp pentru nata
ția noastră o vârstă care oscilează 
între copilărie și adolescență La pro. 
bele individuale dintre rec ord urile 
vechj (de utn an sau mai mulți) n-.au 
mai rămas pe tabelă decît 4; la 
100 m. liber bărbați (H. Bock — 

bras bărbați (timp 
" 200 m. liber

2 : 44,8), 200 
2:

conduc destinele acestei 
sportive în țara noastă, 

co-

59,1), 100 m. 
standard — 1 :15,0), 
femei (Maria Bath - 
m. spate femei (Maria Both 
48,7). La probele de ștafetă timpu
rile limită luate ea punct de plecare 
la începutul sezonului n-au putut fi 
depășite ; o nouă dovadă (dat fiind 
faphi’l că recordurile de ștafetă re
flectă întotdeauna progres cali
tativ, da și CANTITATIV) că nata- 
ția noastră nu se sprijină pe o pu
ternică bază de mase.

Racordurile republicane care repre
zintă o valoare și pe plan internațio
nal au fost obținute de Maria Both 
(1:15,4 în proba de 100 m spate), 
Adrian Oanță (2 :43,7 la 200 m 
tras), Alexandru Popescu (1:04,3 
Ia 100 m. fluture) și D. Caminschi 
(1:08,8 la 100 tn. spate și 2:32.2 
pe 200 m. spate). Primele două per
formanțe figurează, de altfel, spre 
cinstea natației noastre, și pe lista 
celor mai buni performeri ai lumii 
la probele clasice. Iată spre edifi
care ierarhia moniclială la probele de 
1C0 m. spate femei și 200 m. bras 
bărbați: 100 m. spate femei: 1. Cone 
(S.U.Â.) 1 : 12,6 (cel mai bun timp 
din lume) ; 2. Grinhatn (Anglia) 
1:12,9; 3 Boroș (Ungaria) 1:13,0; 
4. Kraan (Olanda) 1 :13,2; 5. Von

ADR1AN OANȚA
Saltza (-S.U-A.) 1 :13,4; 6. 
(Anglia) i : 13,5 ; 7. KPater 
1 :13,8 • 8....................
1 :13,9 1 9. Troast (Olanda) 
10, Gould (Noua Zeeandă) 
Van Alplien (Olanda) 
12. Schmidt (Germania 
1:15,0; 13 Kamaeva

1 :15,2 ' ' '...............
15. , MARIA BOTH
1 : 15,4.

200 m bras bărbați; Minașchin 
(U.R.S.S.) 2:40,3 cel mai bun timp 
din lume; 2. Ci-li-yin (R P. Chi
neză) 2:40,5:3. Antonian (U.R.S.S.) 
2:40,8; 4. Enke (Germania) 2:41,1; 
5. Kimsagi (Ungaria) 2:41,8; 6. 
Fwikawa (Japonia) 2 : 42,0 ; 7. 
Toyake (Japonia) 2:42,1; 8. Klopo- 
towski (Polonia) 2 :42,2; 9. Boczkaja 
(Polonia) 
(U.R.S.S )
(S.UA.) 2:43)2:

(China) 2:43,5; 13. Lazzari (Italia)
2 : 43,6 ; SvozM (Cehoslovacia) 2:43,6; 
15. ADRIAN OANȚA (ROM1N1A) 
2 :43,7.

Deși nu se află încă trecut pe ta 
bel merită a fi pomenit aici și „spa- 
tistul" Dumitru Caminschi. El a îno
tat distanța clasică de 100 m., In 
1 :08,8 apropiindiu-se la mai puțin 
de 2 secunde de japonezul Ninomiya 
(1:06,9) al 16-lea performer din 
lime. N-u putem uita, însă, locul 
pierdut de Al. Papescu în ierarhia 
celor mai valoroși del-Iiniști din lu
me pe distanța olimpică de 200 m. 
Finalist la Melbourne cu o perfor
manță (2:29,9) care-1 situa pe locul 
14 l.a sfîrșitul anului 1956, Al Po
pescu a neglijat în anul următor 
pregătirea sa de înotător mulț’imin 
dti-se cil un rezultat, evident, sub 
posibilitățile sale (2:33,2). Că este 
așa, o spune chiar timpul cu care

Edwards 
(S.U.A.) 
(Olanda) 

1 :14,7 ; 
1 :14,8; 
1:14,8: 

de Vest) 
(UJ?S S.) 

J de ’ Nijs (Olanda) 1 :15,2 
----- ------- (ROM1NJA)

L. de Nijs

2:42,8 ■ 10.
2: 42,8»

12

l-am remarcat în rînduri.le de mai 
sus (1:04,3 pe 100 m.) cifră nede
pășită în lume decît de patru ino 
tători: Tumpek (Ungaria), Iorczyk
(S.U.A.),Ishimoto și Masuinaga (Ja
ponia) și egalată de uinul singur, 
germanul Zierold. Teoria ne spune și 
practica a confirmat, deseori, că per
formanța unui „delfinist' 
trebuie să fie egală ci 
mai bun timp pe 100 
se adaugă 12—15 sec ; 
seamnă că Al. Popescu 
să înoate 200 tn., ținând 
teza sa, în maximum
6-lea timp în lume Ia sfîrșitul anu
lui 1957 : 2 : 25,7 deținut de Weber 
(Germania)...

Dar la cei 23 de ani cît numără 
campionul nostru, un reviriment este 
un fapt foarte normal (în treacăt 
fie spus, la 29 de ani maghiarul Țum- 
pek găsește resurse să fie mereu mai 
bun). Această revenire noi am dori-o 
să se producă cît mai curînd, pentru 
ca Al. Popescu să poarte — alături 
de Maria Boții, Adnan Oanță și D. 
Caminschi 
mînești la 
va găzdui anul acesta capitala Un
gariei.

“ pe 200 m. 
dulblul celui 
m., la care 
ceea ce în- 
ar fi trebuit 

I cont de vi- 
i 2:25,0 (al

— speranțele natației ro- 
„europenele" pe care le

G. N1COLAESCU

• Anul pugilistic 1958 a început cu 
atribuirea titlului (și bineînțeles a tro
feului) de campioană pe echipe repre
zentativei asociației DINAMO. După 
cum se știe, în cadrul acestei competi
ții mai rămăsese de disputat o restan
ță, între Dinamo și Progresul. Ultimii 
neprezentîndu-se, dinamoviștii au cîști
gat cu 30-0, ocupînd astfel primul loc 
în clasament Deși victoria care le-a 
adus dinamoviștilor titlul este lipsită 
de... glorie, se poate afirma că echipa 
campioană a fost indiscutabil cea mai 
bună pe parcursul întrecerii și că — 
oricum — Progresul n-ar fi însemnat 
un obstacol prea

Și acum, iată

ție a „speranțelor": campionatul repu
blican de calificare. De fapt, după 
informațiile pe care le avem pînă Ia 
ora actuală, meciurile încă n-au început 
să se dispute în vreo localitate, dar 
data de 27 ianuarie, sorocită pentru 
terminarea primei etape (raionale) este 
suficient de apropiată pentru a da de 
gîndit forurilor competente. In orice 
caz, la București, inaugurarea camp mi
natului de calificare va avea loc în 
jurul datei de 15 ianuarie.

greu de trecut 
clasamentul final:

5 2 0 3
5 2 0 3
5 10 4
5 10 4

96 : 95 9 
«5:ue 9 
94:1-05 7 
65:116 6

n-a de-

1. Dlnamo
2. Voința
3. FL roșie
4. Energia
5. Locomotiva
6. Progresul

• Dar anul pugilistic 1958 
butat numai cu această formalitate. 
Intr-adevăr, la 4 ianuarie a început 
în întreaga țară tradiționala competi-

• Și o veste cu privire la tampo
natele republicane individuale. Ele vqJ 
avea loc astfel: etapa de zonă la 17-21^ 
aprilie, iar etapa finală la 7-12 mai. 
Forul de specialitate atrage atenția 
viitorilor participant! că de data a- 
ceasta prevederea regulamentară privi
toare la cele 6 meciuri amicale <jc i 
gatorii pentru categoriile de Ia nosrffr 
la mijlocie-ușoară inclusiv (3 peru-» 
celelalte categorii) șe va aplica "a 
nici un fel de excepție. Un stimulemîn 
plus pentru organizarea de reuniuni 
amicale 1

DINAMO TG. MUREȘ A CUCERIT 
cupa regiunii Autonome 

MAGHIARE LA HOCHEI 
PE GHEATA

Golovcenko
11. Hopkins 
Mui-Suan-Su

Tg. Mureș 6 (prin telefon). — Zilele 
trecute a început în localitate o nouă 
competiție de hochei pe gheață dotată 
cu cupa „Regiunii Autonome Maghiare”, 
organizată de UCFS regional. Jocurile 
au loc pe. patinoarul „23 August” (com
plet renovat, cu mantinele înalte șl 
foarte bune, cabană nouă, instalație e- 
lectrică pentru jocuri în nocturnă etc). 
La competiție participă două echipe de 
categorie A: Progresul Gheorghieni și 
Dinamo Tg. M.ureș și două din princi
palele protagoniste la titlul categoriei 
secunde: Voința M. Ciuc și FI. roșie Tg. 
Mureș. Iată rezultatele înregistrate 
SIMBATA: Progresul Gheorghieni — N- 
roșle Tg. Mureș 4-3 (1-3, 2-0, 1-0), Dinamo 
Tg. Mureș — Voința M. Ciuc 9-6 (1-1, 
6-1, 2-4); DUMINICA: FI. roșie Tg. Mu
reș — voința M. Ciue 6-3 (3.2, 1-0, 2-1), 
Dinamo Tg. Mureș — Progresul Gheor- 
ghîeni 8-5 (2-0, 2-3, 4-2).

impună. De curînd, boxerii din Cons
tanța au înfruntat la Craiova reduta
bila echipă Dinamo din localitaite. Cra- 
iovenii au învins nu fără emoții, cu 
22—17. La Constanța însâ, în întîlnirea 
revanșă', C.S.A. Marina a cîștigat în 
fața dinamoviștilor craioveni cu 25—14.

Iată cîteva rezultate: pană: Mircea 
Ghenea (CSA) b.p. Const. Văduva (D); 
ușoară: N. Stoenescu (CSA) b. ab. I C. 
Bîlă (D); semimijlociie: Vasile Neagu 
(CSA) b.p. Oct. Mărăcineanu (D); mija, 
mâcă: Dk>bre Pavel (CSA) b.p. Const. 
Iordache (D).

REZULTATE BUNE IN ULTIMUL
CONCURS DE TIR

Pe poligonul Dinamo a avut loc un 
concurs de tir organizat de comitetul 
de organizare U.C.FU9. oraș București. 
Și de această dată -rezultatele s-atu 
menținut la un nivel bun. La armă li
beră calibru redus 3x20 pe primul toc

Atâtiund’/ie wrfw Motorina

s-a clasat H. Herșcoviei cu 562 p., urmat 
‘de I. Sîrbu 558 p., D. Vidrașcu cST7 
Enea Valentin 545 p., N. ' 
C. Antonescu 541 p.

La senioare primul loc 
de Rodica Dumitrescu cu 
de Elena Seimeanu 537 . . 
Zvonevschi 525 p., Rodica Grozea 51fi p. 
Maria Otz 516 p.

Rotaru 546 p., 

a fost ocupata
539 p., urr .;
p., JacqueHn*"

NOI PATINOARE IN CAPIUL A
WK naPe terenurile Centrului de 

ment nr. 2 (fost Doherty) a fo6t amena
jat un patinoar care stă la dispoziția 
amatorilor de patinaj, zilnic, ae dimi
neață și pînâ seara.

De asemenea, în Parcul sportiv Di
namo — pe lingă patinoarul amenajat 
pe terenurile de tenis — mal funcțio
nează un patinoar la velodrom. Un cen
tru special pune la dispoziția amato
rilor patinele necesare.

Cele două pasiuni ale lui Leontin Pop
Luni: Dinamo Tg. Mureș-Fl. roșie Tg. 

Mureș 7—1 (1—0, 1—0, 5—1). Jocul Pro
gresul Gheorghieni-Voința M. Ciuc, (a- 
mînat din cauza ninsorii .abundente 
care a început să cadă în cursul după- 
amiezii), se va dispulta Ia Gheorghieni. 
Indiferent însă de rezultatul jocului a- 
mînat, DINAMO TG. MUREȘ fiinl neîn
vinsă a cucerit trofeul pus în joc.

V. Kadar — corespondent

BOXERII DE LA C.S.A. MARINA 
(CONSTANTA) FAC O BUNA PRO
PAGANDA SPORTULUI CU MÂNUȘI

La Constanța, tinerii boxeri de la 
C.S.A. Marina (antrenați de Gheorghe 
Axioti) fac o bună propagandă „spor
tului cu mănuși", lucru ce reiese din 
marele număr de spectatori care asistă 
la reuniuni. Echipa marinarilor a susți
nut cîteva reuniuni cu echipe puternice 
în țară, în fața cărora a reușit să se

Bune și rele din activitatea oinei
UN SEZGrî BOGAT

Făcînd o succintă analiză a acti
vității sportului nostru național la 
sfîrșit de sezon, ajungem le„ne la 
concluzia că s-au înregistrat 
d .ite progrese.

Cupa Orașelor, Spartachiada

evi-

de 
campionatul republican și ul

tima competiție ^e amploare „Cupa 
R.P.R." au constituit un minunat 
prilej de atragere în practicarea oinei 
a nenumărați țărani și muncitori. 
Urmărind întrecerile din cadrul aces
tor competiții am notat participarea 
unor formații în plină ascensiune ca 
Energia Ploești, reprezentativa Timi
șoarei, Recolta Curcani, Energia O- 
radea, reprezentativa Craiovei etc., 
care alături de celelalte echipe par
ticipante au oferit jocuri de un bun 
nivel tehnic, terminate țlneori cu 
mari surprize. Adăugind și frumoasele 
rezultate înregistrate în numeroasele 
competiții cu caracter orășenesc, raio
nal sau regional, organizarea irepro- 

........... în
sco- 
rod-

ale iernii. Un meci de oină în șase 
se desfășoară pe un teren mult mai 
redus și durează trei reprize. Va fi 
declarată învingătoare echipa care a 
cîștigat două din cele trei reprize. 
Alegerea terenului se va face la în
ceputul primei și celei de a treia 
reprize, iar partida va fi condusă de 
doi arbitri principali. In rest regulile 
jocului rămîn aceleași pe care le cu
noaștem.

După părerea specialiștilor oină 
redusă va fi mai spectaculoasă. De 
altfel, comisia orașului București va 
organiza o competiție dotată cu „Cupa 
16 Februarie" în sala Institutului Po
litehnic din Capitală la care și-au 
anunțat participarea echipele Știința 
București, Dinamo București, Energia 
Ploești și Recolta Curcani.

final al campionatu- 
iar ultimele trei cla

sate vor retrograda. In locul lor se 
vor califica cîștigătoarele întâlnirilor 
celor trei zone. Deci, după cum se 
vede, campionatul republican va lua 
forma unui campionat de categoria 
A, care în mod firesc va stîrni un 
mai mare interes.

echipe în actul 
lui republican.

O MĂSURĂ NECORESPUNZA- 
TOARE...

O NOUA FORMULA DE CAMPIO
NAT

putut deveni un
la vîrsta de 17 
lui îl admirau

plecat la oraș în căutare 
După ce și-a încheiat uce- 
Oradea, a plecat la Satu 
apoi a poposit la Bucu-

îl ajută la ridicarea po 
rîvnă

46 de

șabilă a meciurilor, arbitrajul 
mare parte corect și introducerea 
renilui, ajungem ia un bilanț 
hic.

OINĂ IN ȘASE...
va asigura continuarea activității 

competiționale și în zilele friguroase
SPORTUL POPULAR 
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lueea unei noi formule de campio
nat s-a născut din necesitatea unei 
activități bogate a echipelor fruntașe 
de oină. Astfel, primele două cla
sate la cele patru zone din apropia
tul campionat, plus cîștigătoarea 
Spartachiadei de vară își vor disputa 
întîietatea în turneul final în patru 
etape triunghiulare începînd de la 1 
septembrie 1958.

Deci în total se vor întrece 9

...a luat-o direcția educației fizice 
din Ministerul Invățămîntului și Cul
turii, care a scos din calendarul său 
tradiționalele campionate universitare 
și școlare. Este bine cunoscut faptul 
că cei mai buni jucători de oină au 
fost recrutați din rîndurile studen
ților și elevilor, că edițiile din anii 
trecuți ale acestor competiții au an
grenat mii de elevi și studenți în 
practicarea oinei. In plus, oină este 
atît de îndrăgită, încît ea se joacă 
de către elevi și școlari în recrea
ții în numeroase școli. Dacă direcția 
educației fizice din M.I.C. ar fi ținut 
cont și de aceste considerente, cu tot 
calendarul competițional supraîncărcat 
al acestei direcții, s-ar fi putut orga
niza concursul de oină cel puțin pe 
scară locală.

Leontin Pop ar fi 
bun popicar încă de 
ani cînd consătenii 
pentru precizia cu care lansa bila pe
pista de lemn. Dar asemeni multor 
copii de oameni necăjiți și săraci, la 
18 ani a 
de lucru, 
nicia la 
Mare și 
rești...

...Iși amintește și azi de ziua a- 
ceea, din anul 1944. Se gîndea cu 
teamă: va putea face față sau nu ? 
In cele din urmă și-a 
dinți și a intrat pe 
„Laminorul" (azi 
A fost angajat la turnătorie.

...O sală imensă unde vocea nu 
străbate printre zgomotele- "cuptoare
lor electrice și basculante. In stînga 
mea, în fața uriașului cuptor de 
rafinaj, un om de statură potrivită 
răscolea în lava roșie: era Leontin 
Pop.

— Dați-i zor cu lingourile, este gata 
o nouă șarjă — își îndemna oamenii 
din sector, Leontin Pop. Trei... pa
tru... cinci șarje a dat în ziua aceea 
echipa lui. înainte de a pleca spre 
casă, Leontin Pop raportează ingi 
nerului: 10 la sută peste plan.

...Astăzi, fiul de țărani muncitori 
de pe meleagurile din nordul țării nu 
mai umblă după lucru din oraș în 

cămin în 
aproape 50

Se gîndea cu

luat inima în 
poarta uzinei 

,Boleslav Bierul").

care anunță^julti 

ani, Leontin Pop 
■competiție dotată

„30 Decembrie", întrecînd 
redutabili ca maestrul 

Andrei, Traian 
Gomoiu ș. a. 
de 433 p. d.

Leontin Pop se dedică și pasiunii sale 
sportive: popicele. Chiar și în zilele în 
care nu are planificat antrenament cu 
secția, el îl ia pe Eugen și se duce 
pe arena din incinta uzinei. Se pre
gătește intens, trage sute de bile, ir 
băiatul său 
picelor cu o 
pasiune.

Acum, la
a cîștigat recenta 
cu Cupa 
adversari 
sportului Alexandru
Mihăilescu, Alexandru 
Frumoasa performanță 
realizată de curînd la proba clasică 
de 100 bile mixte, lăudabila comp.r- 
tare din campionatul republican pe 
echipe și faptul că este selecționat în 
reprezentativa orașului 
tru diversele întîlniri 
și interorașe confirmă 
tivă a acestui harnic

...Fruntașul în muncă Leontin Pop 
nu va uita niciodată ziua aceea 
1944 după eliberarea patriei, 
amintește cu drag, pentru că pricxil
lui copil, Octavian a venit pe lume 
tocmai în acest an, care i-a netezit 
calea spre o viață fericită pe care a 
visat-o atîta amar de 
pentru familia lui, 
muncii.

București poi- 
internationale 

valoarea spor- 
muncitor.

dă
Sil

L Ă,

oraș. Și-a întemeiat un 
colonia uzinei unde trăiese 
familii. O casă cu came
re mari, frumos mobila
te. Și totuși, după scurta 
vizita la locuința lui, am 
aflat că... nu va sta mult 
aici pentru că la primă
vară se va muta în casa 
proprie, construită cu a- 
jutorul statului.

— E o tr.îndrețe de 
casă. Să vii să ne vizi
tezi și acolo I Copiii mei 
Octavian, Eugen și me
zinul, Leontin-junior, vor 
trăi și mai bine.

„.In clipele de răgaz

timp, pentru el. 
pentru oamenii

LRAIAN IOAN1TESCU

Leotuin Pop^ uicejvca tuyaațua unei noi șarje.

S.UA


Cicliștii romîni participă la cea mai
a „Turului Egiptului'*

Cea de a V-a ediție a „Turului 
Egiptului" va cunoaște o amploare 
deosebită. Și-au anunțat participarea 
16 țări : Uniunea Sovietică, R. D. 
Germană, Romînia, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Tunisia, Libanul, Maro
cul, Turcia, Bulgaria, Ungaria, Li
bia, Grecia, Polonia, Siria și Egip
tul, numărul concurenților apropiin- 
du-se de 90. Este vorba de o cifră 
record, față de cele patru ediții an
terioare : 45 concurenți în anul 1954, 
apoi 72, 56 și 49.

De notat că printre formațiile care 
vor debuta anul acesta în competiția 
egipteană se află și echipa Uniunii 
Sovietice. Cicliștii sovietici, după 
cum se știe, au avut în ultimii ani

o serie de comportări excelente pe 
plan internațional. Vom aminti, de 
pildă, victoria în „Cursa Păcii" din 
1956. Alături de această formație re
dutabilă, alcătuită, în general, din 
elemente tinere, trebuie să amintim 
echipa Bulgariei, cîștigătoarea a trei 
ediții ale „Turului Egiptului": 1955, 
1956 și 1957.

Din formația bulgară fac parte 
Nencio Hristov, cîștigătorul „Turului 
Egiptului" în 1956 și al „Cursei 
Păcii" 'din 1957. Două performanțe 
care reprezintă o serioasă carte de 
vizită. Alături de Hristov, se află 
un echipier de un potențial sensibil 
egal : Boian Koțev. Acesta a purtat 
tricoul galben în „Turul Egiptului"

Formația Bucureștiului pe locul III 
în turneul international de handbal 

de sală de la Neumunster
NEUMUNSTER (prin telefon). In 

cont nuarea turneului său, echipa 
Biac’reștiu’ui a participat jn zilele de 
4 și 5 ianuarie la un nou tu ncu- 
fiîlger de handbal de sală, în ora- 
și’i vest-german NeiHiiunster. Au par
ticipat opt echipe împărțite în două 
serii: 1, București, Paris, Kiel, Neu- 
munsier: II. Budapesta, Frensburg 
Itzehoe. Lubek.

In prima zi a turneului, echipa 
București a dispix de Paris cu 8—3. 
a terminat la egalitate cu Neumun
ster — 8—8 — și a pierdut Ia Kiel 

Că urma e a acestor rezul- 
formația noastră s-a clasat pe 

locui II fel serie, urmînd să-și dispute 
hi finală locurile III—IV cu a doua 
clasată din seria secundă — Buda
pesta Trebuie să arătăm de la în
cep: î că a^est meci începea sub aus
picii destul de nevaforabile pentru

reprezentativa Capitalei : Bulgaru și 
H:nat, accidentați în meciurile ante
rioare. erau indisponibili, iar Ristoiu 
și Călimări, gripați, nu promiteau un 
randament normal. Ou toate acestea, 
după un meci dramatic, care a fosl 
aplaudat „Ia scenă deschisă" dte cei 
peste 5000 spectatori prezenți în 
Holstenhale, formația București ului o 
întrece pe cea a Budapestei ou 8—7. 
oaupînd un meritat loc III. S-au re
marcat : Ivănescu, cel mai bun de 
pe teren, Covaci și Că liman.

Primele două locuri au fost dispu
tare între fruntașele celor dioiă 
serii : Kiel și Frensburg. Prima cîști- 
gă cu 9—7 ocupind astfel primul toc 
în turneu. In luptă pentru locurile 
V—VI Lilbek învinge formația Pa
risului, iar pentru locurile VII—VIII 
Neumunster întrece Itzehoe cu 14-5.

Petre Dinu a cișt'gat proba de 10 km
in concursul internațional de la Bled

BLED 6 
schiori din 
Romînia și 
minică Ia un important concurs in
ternațional.

După cum se știe, țara noastră a 
fost reprezentată de fondiștii frun

tași Constantin Enache, Afanole Al
descu, Stelian Drăguș, Ion Șupeală 
și Petre Dinu. Acesta din urmă a 
a<^ patriei o frumoasă victorie in- 
t^Kțicnală învingînd in proba de 

rezervată juniorilor, pe concu
rentul italian Aldo Pilier. Reprezen
tantul nostru a parcurs distanța în

(prin telefon). — 90 de 
Iugoslavia, Italia, Polonia, 
Austria au participat du-

Aldo Pilier în 3736 min. 25 sec. iar 
min. 26 sec.

Pe locul III s-a u
Kopenthal cu timpul de 38 min. 18 
sec.

Proba de 15 km. a revenit polone 
zului Andrei Mataj care a fost crono 
raetrat în 49 min. 34 sec. El a fost 
secondat de compatriotul său Kazimir 
Zelek (50 min. 54 sec.) Pe locul III 
a sosit............ - .. -
61 min. 
ocupat 
stantin 
Manole
Drăguș 54,04 ... 22. Ion Supeală 55,11.

clasat iugoslavul

italianul Baldo Bernardi în
22 sec. Conctirenții noștri au 
următoarele locuri: 5. Con- 
Enache 51 min. 41 sec., ...8. 
Aldescu 52,40 ... 17. Stelian

EFERVESCENTĂ

opuse"...
în ziarele de 
cit de adinei 
mare este in- 
tabere. Tonul

conducătorii fot-

L-;wa fotbalului occidental este 
Irămintată de problema jucă
torilor naturalizați folosiți în 

reprezentativele naționale. După cum 
subliniază ziarul „Corriere dello 
Sport', este vorba de „un adevărat 
„război rece" care amenință să îm
partă Europa fotbalistică (n.n. apu
seană) în două blocuri

Comentariile apărute 
sport din apus, arată 
sînt frămîntările, cit de 
verșunarea celor două 
l-au dat presa și
balului englez, care au protestat îm
potriva folosirii așa-zișilor „oriundi" in 
„squadra azzurra", (cei trei sudame- 
rioani: Ghiggia, Schiaffino și Mon- 
tuori), ca și împotriva „selecționatei 
unui O.N.U. fotbalistic" care este 
echipa Franței. La corul presei și con
ducătorilor englezi s-au alăturat și 
oficialitățile portugheze, care au făcui 
mare tapaj pe această chestiune înain
tea meciului cu Italia.

Firește tabăra cealaltă a luat po
ziție la fel de violentă împotriva blo
cului anglo.portughez. „Cu ce drept 
pun această problemă portughezii — 
spun italienii — cînd echipa lor na
țională utilizează și jucători din co
lonii ? Noi am admis participarea a 
patru echipe ale aceleiași țări” (Anglia) 
în cam- ionnt' l mondial, fiindcă am 
respectat o tradiție care la uima

de-a lungul mai multor etape, ter- 
minînd această cursă de două ori pe 
locul II (în 1955 și 1956), iar în 
1957 pe locul V.

Cicliștii din R. D .Germană, Polo
nia și Cehoslovacia, care s-au nu
mărat printre protagoniștii întrecerii 
în ultimele ediții, completează lotul 
de concurenți fruntași, ceea ce, de
sigur, anunță o dispută sportivă 
deosebit de dîrză.

La toate acestea, trebuie să adăo- 
găm un factor important: proba are 
acum cel mai lung traseu din toate 
edițiile, aproape 2.000 km. De ase
menea, este de reținut că prima și 
ultima etapă depășesc confortabil 
cifra de 200 km. precum și faptul 
că au fost introduse etape noi, prin 
delta Nilului.

Nu este deci nevoie să fii un spe
cialist în materie ca să constați că, 
de data aceasta, cicliștii romîni iau 
parte la cea mai dificilă dintre edi
țiile „Turului Egiptului".

7
O NOUA ÎNTRECERE DE ATLETISM 

LA SAO PAOLfl

• La 3 Ianuarie s-a 
desfășurat la Sao Paolo 
o reuniune internațio
nală de atletism. Prob'a 

de 5000 m plat a fost cîștigată de argen
tinianul Osvaldo Suarez cu timpul 
de 14:23,3. El a lost urmat de Faria 
(Portugalia) cu 14:24,3 si Kuț (U.R.S.S.) 
cu 14:45. In cursa de 3000 m obstacole pe 
primul loc s-a clasat Luis Sandoval (Ar
gentina) cu timpul de 9:25,5 iar proba 
de 10.000 m a revenit argentinianului W 
Lemos cu 31:22,3.

ATLETISM

ST. ETIENNE LA
NUL

AL 15-LEA MECI 
»

In 
treia 
campionatul 
s-au înregistrat cîteva 

rezultate surprinzătoare. Aproape de 
necrezut este „performanța**  echipei 
St. Etienne care a obținut cel de al 
15-lea meci nul în actualul campionat. 
Jucînd pe teren propriu St. Etienne 
a terminat la egalitate (2-2) cu Metz. 
Fruntașa clasamentului Reims a sufe
rit o nouă înfrângere, de data aceasta 
la Lille cu 2-1. Două partide s-au ter
minat la scor, Nîmes a învins Marseille 
eu 5-0. Cu același scor, Sochaux a în
trecut pe Racing De remarcat că toate 
cele cinci goluri ale echipei Sochaux 
au fost înscrise de un singur jucător, 
fapt unic în actualul campionat al 
Franței. El este interul dreapta, Brodd. 
Iată celelalte rezultate : Sedan—Nice 
3-2, Anger—Lyon 2-1, Monaco—Ales 3-1, 
Toulouse—Lens 3-2. Beziers—Valen-
cienne 3-1. In urma acestor rezultate 
în clasament continuă să conducă 
Reims cu 28 p„ urmată de Monaco, 
26 p., St. Etienne 25 p., Nîmes 24. p.,

FOTBAL
etapa 
din

XX-a (a 
retur) în 

Franței

etc.
JUVENTUS CONTINUĂ SA CONDUCĂ 

IN CAMPIONATUL ITALIAN

Din cele șapte partide disputate du-

IN LUMEA FOTBALULUI APUSEAN
urnitîor e depășită și 
formalizat cînd jucători 
tul englez joacă sub culorile Irlandei 
de Nord deși poate nici bunicii lor nu 
au mai vizitat această parte a An
gliei ! Atunci cum își permit englezii 
să ridice această problemă, cînd la 
urma urmelor sînt cu... musca pe că
ciulă".

Oricum problema nu este de natu
ră să creeze o atmosferă ,,senină" 
înaintea finalelor campionatului mon-

nici nu ne. am 
din campiona-

rezol-

italie- 
ltalia 

mai

dial, iar F.I.F.A. va avea de 
vai o problemă dificilă.

Efervescența în care se află 
nii, mai are și o altă cauză, 
este țara care găzduiește cei
mulți fotbaliști ,,călători", profesio
niști din alte țări atrași în peninsulă 
prin transferuri grase. Cluburile ita
liene sînt solicitate acum să „împru
mut e“ pentru campionatul mondial 
jucători ca John Charles, " Ocwirk, 
Sivori și alții. Și este lesne de în
țeles că actualii proprietari ai aces
tor fotbaliști profesioniști nu văd Lucrurile se 
cu ochi buni asemenea împrumuturi, pînă la urmă 
in cursul cărora vedetele pot suferi meal

accidente și miile de lire plătite se 
duc pe gîrlă...

Tratativele în legătură cu partici
parea lui John Charles 
Țării Galilor împotriva 
sînt încă încheiate, deși 
anunță tn echipă. In 
aproape sigur că Ernst Ocwirk nu va 
putea fi folosit de Austria pentru 
turneul final al campionatului mon
dial. Contractul său cu Sampdoria ex
piră abia in iulie și este greu de cre
zut că echipa italiană va accepta să 
renunțe la Ocwirk in timp util pentru 
ca acesta să se poată acomoda cu co
legii săi de națională.

Ce va face însă Argentina? Sud- 
americanii au în Italia pe lingă ce
lebrul Sivori, alți doi înaintași de 
valoare : Angelillo și Maschio. Pentru 
Angelillo, argentinienii au și luat 
precauțiuni. El a fost... încorporat in 
armată și pentru a nu trebui să-și în
trerupă contractul cu clubul Interna- 
zionale, i s-a permis să-și facă stagiul 
militar pe lingă Consulatul Argentinei 
din Milano! El poate fi văzut (din 
cînd in cînd...) făcînd santinelă în 
țața Consulatului, spre deliciul amato
rilor de autografe care profită de a. 
ceasta pentru 
netele.

la jocurile 
Israelului nu 
galezii tl și 
schimb, este

a-și aproviziona car-

aranjează... Să vedem 
dacă pentru toată lu-

De curînd, s.au desfășurat la Tsien-tsin primele campionate de 
scrimă și de gimnastică pe întreaga Chină. Au participat mai mult de 160 
sportivi din toate regiunile R. P. Chineze, calificați in urma întrecerilor î 
preliminare. întrecerile, care au avut loc in noua sală a sporturilor din ’ 
Tsien-tsin, s.au bucurat de un interes deosebit din partea publicului.

In fotografie: Un aspect de la una din intllnirile finale la proba < 
de spadă.

//jft

minică în cadrul etapei a XVI-a, trei 
echipe au obținut victorii în deplasa
re. Juventus a întrecut Alessandria cu 
2-1, Napoli în revenire de formă a ob
ținut o victorie la limita (1-0) în fața 
echipei Internazionale, iar Lanerossi— 
Vicenza a învins cu același scor echi
pa locală din Udine. In rest rezulta
tele sînt normale, caracteristic însă 
este faptul că trei meciuri s-au ter
minat cu scoruri albe : Bologna—Pa
dova, Lazio—Genova și Torino—Vero
na. Oarecum surprinzătoare este vic
toria Sampdorlei în fața echipei Roma 
cu 3-1.

Ultimele două partide ale etapei de 
duminică s-au încheiat cu rezultatele 
Fiorenjtina-Atalanta 2—2 și Milan-Spăl 
5—1.

O „PERFORMANȚĂ^ PUȚIN OBIȘ
NUITA

In 64-îmile „Cupei Fran,ței“ echipele 
Nantes și Cannes s-au întîlmt pentru 
a cincla oară pentru că... primele pa
tru meciuri s-au terminat Ia egalitate. 
Dar... nici al cincilea meci nu a luat 
sfîrșit deoarece cu 20 minute înainte 
de sfîrșit cînd Nantes conducea cu 1-9. 
partida a * ‘ ’
unei ploi

• Duminică au fost stabilite datei*  
întâlnirilor Vasas Budapesta-A j ax An> 
sterdam contînd pentru optimile de fU' 
nală ale „Cupei campionilor europeni**'  
la fotbal. Primul meci se va disputa IM 
• februarie la Amsterdam urmînd ca 
returul să aibă1 loc Ia 26 februarie la 
Budapesta.

De asemenea s-a stabilit ca primul 
joc dintre echipele F. C. Milano și Bo- 
rusia Dorftmund să se desfășoare la 12 
februarie la Dortmund. Data returuM 
nu a fost încă fixată.

Tn ceea ce privește celelalte 
partide din optimile de finală s-au sta
bilit următoarele date: Steaua Roșie 
Beigrad-Manchester United la 15 ianua
rie la Manchester, urmînd ca returul 
să se dispute la 5 februarie ia Belgrad; 
Real Madrid-F. 
la Madrid, tar 
Sevilla.

C. Sevilla la 23 ianuarie 
returul la 15 martie la

(Agerpres).

fost întreruptă din cauza 
torențiale

ECHIPA
PENTRU

FRANTEI SE PREGĂTEȘTE 
CAMPIONATUL MONDIAL

alcătuit, 
s-au an- 
sub con- 
Nicolas. 

va avea 
Limoges.

La
sfîrșit 
neuil __ ________
sală la care au parti

cipat 6 reprezentative de orașe. In ul
tima zi s-au înregistrat rezultatele : 
Zagreb—Belovar 24-3 ; Bania Luka—.
Pancevi. 15-11; Sarajevo-Belgrad 19-16. 
Pe primul loc s-a clasat echipa «Zagre
bului. Un număr de 23 de jucători vor 
continua pregătirile în vederea cam--
pțonatelor mondiale dsn R.D. Germa
nă, urmînd ca la 19 ianuarie să parti- 

i_ turneu de verificare
alcătui lotul celor 16 
de a sosi în R.D.

iugoslavi vor

HANDBAL Zagreb a luaft 
duminică tur- 

de handbal de

n
Lotul reprezentativei Franței pentru 

campionatul mondial a fost 
Un număr de 22 de jucători 
trenat pînă acum de două ori 
ducerea selecționerului Paul 
O altă etapă a pregătirilor 
loc între 20 și 23 ianuarie la
Cu acest prilej lotul se va reduce la 
M jucători, care, după cum declară 
antrenorul și selecționerul Paul Nico
las, va rămîne definitiv pentru turneul 
final din Suedia. înaintea începerii 

_ turneului final francezii vor susține 
cîteva meciuri amicale, cu Spania, Iu
goslavia și cu încă o echipă, ațteptîn- 
du-se răspuns din partea : Poloniei, 
Cehoslovaciei și Elveției.

cipe la un nou 
după care se ya 
jucători. înainte 
Germană handballștil 
juca la Varșovia cu reprezentativa Po
loniei

HOCHEI Luna aceasta, între 
24 și 29 ianuarie, pe 
patinoarele de la Pra- 
ga, Brno, Ostrava și 

va desfășura un mare 
*1 de hochei. Vor 

Uniunii Sovietice, 
Ceho- 

probabil formația Brigh-

Bratislava se _ _ 
turneu internațional 
participa echipele 1______ _
Wembley Lions, Cehoslovacia A, 
slovacia B și - 
ton Tigers.

ȚAI.XA GALILOR ȘI-A ALCĂTUIT 
ECHIPA PENTRU MECIUL CU ISRAEL

La 15 ian-) arie se va desfășura la 
Tel-Aviv primul meci dintre echipele 
Israelului și Țării Galilor în cadrul 
preliminariilor pentru campionatul 
mondial. In vederea acestui meci. Țara 
Galilor a alcătuit următoarea forma
ție : Kelsey (Arsenal)—Williams (West 
Bromwich Albion), Hopkins 
ham Hotspur) — Harrington
City), Mel Charles (Swansea Town), 
Bowen (Arsenal)—Lem Allchruch (Swan- 

Charles (Juventus To- 
(Tottenham Hotspur), 
Jones (amibii de

(Totten-
(Cardiff

Ti-
In

sea Town), John 
rino), Medwin 
Ivor AUchruch, 
Swansea Town).

© Echipa iugoslavă Ruducnoslt din 
tograd se află în turneu în Sudan, 
primul meci fotbaliștii iugoslavi au dis
pus de campioana Sudanului Merkl cu 
scorul de 4-1, iar în al doilea meci au 
învins^ pe Helle cu 3 2.

• Sâmbătă, în Anglia, a fost etapă 
de cupă. Au intrat în lup’tă echipele 
din cele trei ligi profesioniste. Surpri
zele au abundat, o serie tîe echipe din 
prima ligă fiind eliminate: Northamp
ton-Arsenal 3.1, Stockward County-Lu
ton Town 3-0, Boli'on-Preston 3-0, west 
Ham United-Blakpool 3-0, Leeds-Cardiff 
1-2. De notat că șase meciuri s-au ter
minat la egalitate șl după prelungiri. 
Astfel, deținătoarea Cupei Angliei, echi
pa Aston Villa a făcut meci nul 
Stoke City (1-1), treb: ind să
meciul. Alte rezultate: Lincoln' 
Wolverhampton Wanderers 0-1, 
kingston-Manchester „United 1-3.- 
Bromwich-Manchester City 5-1, Burniey- 
Swansea 4-2.

eu 
rejoace 

City- 
Wor- 
West

NATAȚIE
de 220 yarzi
s-a clasat Loraine 
mată de olandeza 
Proba de 110 yarzi 
sfîrșit eu 
bricge cu

Sîmbăită au început 
la Sidney campiona
tele de natație ale 
Australiei. In probe 

liber femei pe primul loc 
Crap-p cu 2:21,4, uiM 
Gastelaars cu 
fluture femei 
înotătoareivictoria 

1:15,6.

2:22,8, 
a luat
Bainr-

RUGBI
• La Cardiff, pe te

renul Arms Park, în[ 
prezeața a 60.000 de 
spectatori, s-a desfășu- 

meci international ai anului, ---------- . ------ rrat primul rgg— __ _.
între reprezentativele Țării Galilor 
cea a Australiei, în turneu. Galezli au 
cîștigat cu 9-3 (3-3) dutpă ce australienii 
deschiseseră scorul.

la • După cinci runda 
în turneul de șah Cte 
ia Hastings în clasa
ment conduce- Keres cu 

urmat de Sterner (Suedia) 
șl o partidă întreruptă, Fi-

4’/s puncte,
— 3 puncte
lip (Cehoslovacia), Gligorici (Iugoslavia> 
și Clarke (Anglia) — cîte 21/# puncte și 
o partidă întreruptă' fiecare.

In localitatea Dadel- 
boden din Elveția s-a 
desfășurat un concurs 
internațional dt sla

lom la care au participat cîtiva din cel 
mai bun! specialiști ai probei. între
cerea a fo«t cîștigată de francezul Bo- 
zon eu 1:53.7 urmat 
terseeț^a 6 zecimi 
neider la o secundă 
ponezul Ygaya la 2

SCHI

VOLEI
Ungarlei. 
știgat în 
15—11).

de austriacul Hin
de secundă. Soli
și 4 zecimi și ja- 
secunde S zecimi.
La Torino a avut 
un meci interna- 

echimcie
loc
tional între 
masculine ale Italiei si 

Voleibaliștii maghiari a«u cî- 
trei seturi: 3—0 (15—4. 15—13,
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„Ce doriți să realizați 
in anul 1958?“Ne răspund astăzi: hochei stal Vsevolod Bobro v, ciclistul Louison Bobet, 

arbitrul internațional de fotbal Arthur frllis, scrimerul S?iilop Mihaly, 
jucătoarea de tenis de masă Ann Haydon, atletul Evanghelos Bepastas 
și gimnasta Elena Teodorescu

INTRE FOTBAL Șl HOCHEI
In ultima vreme sînt conducător al

echipei de fotbal T.S.K.M.O. O parte 
din jucătorii noștri vor intra probabil 
în reprezentativa Uniunii Sovietice care 
va evolua în turneul final al campio
natului mondial. Deoarece echipa mi
litară își va începe curînd pregătirile 
pentru sezonul anului 19558, iar can
didate pentru reprezentativă se vor 
antrena pînă la jumătatea lunii mai 
în echipele lor de club, înțelegeți că 
avem treabă nu glumă și aș dori, fi
rește, să pot contribui și eu la succe
se'» echipei noastre reprezentative.

Vîrsta (ani pășit deja în al 36-lea 
an) și ocupațiile multiple mă împiedi
că să iau parfe activ la întrecerile de 
hochei, sportul care a constituit a 
doua mea mare pasiune. Totuși, tini 
voi face timp în această iarnă pen
tru a juca și a-mi mai măsura forțele 
cu tineretul.

Tin să transmit prin intermediul 
cierului „Sportul popular" sîncerile 
mele urări tuturor sportivilor Repu
blicii Populare Romine. Le doresc noi
succese.

Răspunsul unui renumit arbitru de fotbal

VSEVOLOD BOBROV

TREI DORINȚI... 
LA TELEFON

Pe campionul mondial de floretă, 
Mihaly Ftilop — cel mai bun spor
tiv maghiar al anului 1957 — l-am 
chemat la telefon, la Budapesta. 
Foarte amabil, Ftilop ne-a comuni
cat următoarele : „Anul trecut am 
obținut titlul de campion mondial 
și fără îndoială doresc ca în acest 
an să reeditez această performanță. 
Regret însă că am depășit vîrsta 
junioratului și că nu pot participa 
la întrecerea celor mai buni tineri 
serimeri ai lumii care în acest an 
se vor întîlni la București, frumoa
sa capitală a Romîniei. Eu îmi voi 
apăra titlul la campionatele lumii 
de la Filadelfia și, chiar dacă nu 
voi reuși să cuceresc din nou tro
feul, sper să obțin un k>c fruntaș. 
O altă dorință constă în comporta
rea cît mai bună în „Cupa Mar- 
tiini“ pe care am cîstigat.o anul 
trecut. Și în sfîrșit doresc afirma
rea și pe mai departe a scrimeri- 
lor maghiari. Prin reîntoarcerea în 
patrie a lui Sakowits și echipa de 
spadă a Ungariei s-a întărit sim
țitor.

Transmit pe această cale multe 
salutări scrimerilor rcmîni, pe ca- 
re-i apreciez mult, dorindu-le noi 
suecese* 4

FULOP MIHALY 
campion mondial la flcretă

oe

ta

și vă 
mulțumesc pentru cinstea ce-mi 
faceți invitîndu-mă să particip la 
ancheta organizată de ziarul dvs. 

Răspunsul meu la întrebarea 
mi-ați pus este următorul:

Să-mi îmbunătățesc recordul 
să mă clasez printre primii șase 
campionatele europene din 1958 ’

Vă rog să-mi expediați un exem
plar al ziarului dvs. cu rezultatul 
anchetei.

Sărbători fericite și un an bun_

EVANGHELOS DEPASTAS

Una din dorințele mele pe care aș 
vrea s-o văd realizată în fotbal, în 
cursul anului 1958, este ca regulile 
jocului să fie aplicate in mod unitar 
în întreaga lume.

Din moment ce diferențele există, 
consider că F.l.F.A. trebuie să le în
depărteze, pentru a elimina confuziile, 
mai ales acum cînd se apropie turneul 
final al campionatului mondial.

Cele 17 articole ale regulamentului 
de fotbal ar trebui să fie aceleași 
pentru toată lumea. Dar nu este un 
secret că în unele țări ele sînt inter
pretate în mod diferit și tocmai a- 
ceste interpretări diferite cauzează 
neajunsuri atunci cînd echipele en
gleze întîlnesc pe cele de pe con. 
tinent.

Una din regulile interpretate diferit 
este aceea a ,.atacului la portar". 
In Romînia și în alte țări continenta
le, de îndată ce portarul intră în po
sesia mingii nimeni nu-l atacă. El ia 
toate avantajele din această atitu
dine pasivă și traversează nestinghe
rit spațiul de pedeapsă, jucind mingea 
cu mina și abia ajuns la linia de '15 
m. o degajează.

,4ș vrea să explic aci principalele

puncte în legătură cu regula atacului 
la portar, așa cum este aplicată in 
Anglia și cum a fost statuată de 
F.l.F.A.

Portarul nu poate fi atacat în spa
țiul de pedeapsă cînd nu este în po
sesia balonului, exceplind căzui că el 
face intenționat obstrucție unui ad
versar. Cînd el iese din careu în 
urmărirea balonului, el pierde insă 
privilegiul notat mai sus și deci poate 
fi atacat în același mod ca oricare 
alt jucător. ,

Există o asemenea infracțiune: ,,a- 
tacul la portar în mod fair, dar nu 
la timpul potrivit" — atunci cînd por
tarul este atacat corect, cu umărul, 
dar balonul nu este la distanță utilă 
pentru a fi jucat și nici intenția de 
a-l juca nu s-a produs.

Cînd am arbitrat recent jocul Ro- 
mînia-Irlanda de la Belfast, cițiva ju
cători romini au fost contrariați de 
faptul că am permis ca portarul ro- 
mîn să fie atacat fiind în posesia ba
lonului. Am permis aceasta, fiindcă 
regulile jocului o permit.

Rouă englezilor ne place să credem 
că fotbalul este jocul nostru, dar

Bobet vrea să întîlnească 
pe cicliștii romini la ei acasă!

Pentru paleta cu burete!

fotbalul a devenit de mult jocul tu
turor și cred că a sosit timpul ca 
F.i.F.A. să soluționeze definitiv pro
blema atacului la portar.

Sugerez ca F.l.F.A. să facă un 
compromis asupra problemei, anume 
elaborind o regulă care să interzică 
atacul la portar, dar să-l oblige pe 
acesta să degajeze balonul după ce 
a făcut 4 pași cu el, l-a jucat cu 
mina de două ori, fără să aibă voie 
să stea pe loc cu balonul. In caz con
trar, să se dea lovitură indirectă îm
potriva portarului.

Mă grăbesc să răspund la tele
grama ce mi-a parvenit prin inter
mediul-Federației franceze de ci
clism.

Am speranța ca anul 1958 să per
mită alergătorilor din Europa cen
trală — unguri, romîni etc. — să 
se întreacă în compania cicliștilor 
profesioniști francezi, belgieni și 
italieni.

In ceea ce mă privește, aș fi ex
trem de fericit să înfrunt pe cicliștii 
dvs. într-o mare competiție, cum 
este Turul Franței, sau și mai bine, 
să-i întîlnesc pe propriul lor teren.

Deoarece mă întrebați de dorin
țele mele, personal aș vrea să cîș- 
tig pentru a patra oară Turul Fran
ței si să devin campion mondial 
în 1958.

Cu speranța că aceste amănunte 
vă vor satisface, vă rog să primiți 
asigurarea sentimentelor mele spor
tive cele mai bune.

LOUISON BOBET

ipA:> o-

1» 2c xr

Cred că problema paletei cu bu 
rete este fără îndoială cea mai impor 
tantă dintre acelea care trebuie solu
ționate în tenisul de masă, în cursul 
anului 1958.

După părerea mea este absolut ri
dicol ca în unele țări buretele să fie 
permis, iar în altele interzis, așa cum 
este în Anglia. Este de dc.it să fie e- 
laborată o regulă comună pentru toate 
țările membre ale Federației interna
ționale de tenis de masă.

Personal, sînt pentru burete și ca 
jucătoarea nr. 2 a lumii n-aș vrea să 
mă văd î-n situația de ă trebui să trec 
la paletă de cauciuc în acest sezon, 
pentru a reveni la burete în cel vii
tor. Aceasta ar fi un serios prejudiciu 
pentru jocul meu.

Așa cum stau lucrurile acum, cînd 
se întîlnesc două echipe care sînt 
obișnuite să interpreteze diferit re
gulile jocului, sarcina arbitrului devine 
ingrată.

lată deci dorința mea pentru anul 
r.)58.

Cu cele mai bune urări,
ARTHUR E. ELL1S

Cu salutări sincere,

ANN HAYDON
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O dorință și un angajament
In ultimii ani gimnastica feminină 

din țara noastră a repurtat o serie de 
frumoase succese. E suficient să a- 
mintim întrecerile din cadrul Jocurilor 
Olimpice de la Melbourne și a Cupei 
Europei de la București, pentru a a- 
vea în față progresul remarcabil înre
gistrat de această disciplină în Repu
blica Populară Romînă.

Pentru gimnastele lumii obiectivul 
principal al anului 1958 îl constituie, 
fără îndoială, campionatele mondiale 
programate în vară la Moscova.

Aș dori să obțin la aceste mari între
ceri un rezultat valoros. De asemenea, 
aș fi nespus de fericită ca echipa 
noastră să continuie drumul ascen 
dent pe care merge în ultima vreme. 
Mă voi strădui din răsputeri să mă 
pregătesc în așa fel ca, atît în între
cerile individuale cît și în cele pe e- 
chipe, să aduc cît mai multe puncte 
culorilor scumpei noastre patrii.

ELENA TEODORESCU 
maestră a sportului

|
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