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Organ al Uniunii de cultură iizică și sport din R. P. Romînă

a Spartachiadei fa schi, șah, 
de masă și patinaj.

V. Ștefănesca-coresp. 
—șl la Bacău 

primele zile a'e noului an nu-

...la Cîmpia Turzii.

Reorganizarea colectivelor sportive...
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La sfirșitul săptămînii trecute 
^^kcursuri de schi, organizate de Dinamo 

sărituri speciale a fost urmărită cu 
viu interes de un numeros public, care 
a avut prieful să vadă evoluția unor 
tinere speranțe, printre care și junio
rul Ștefan Burețea de la Voința, prins 
în obiectivul nostru. Comentariile șt 
rezultatele le puteți citi in pagina 
a 4-a.

Foto: D. STANCULESCU

două con-Poiana Stalin a găzduit
și Voința Orașul Stalin. Proba de

IN AJUNUL UNEI INTERESANTE CONFRUNTĂRI 
INTERNATIONALE A TENISULUI NOSTRU DE MASĂ
A Au fost fixați capii de serie ai concursurilor individuale A Reprezentativele 

noastre au căpătat formă definitivă A Jucătoarele engleze sosesc astăzi
pentru începerea 
internaționale de 
a<u intrat în faza 

fă-

N-a trecut multă vreme de cînd 
membrii colectivului sportiv al uzi 
oelor Industria Sîrmei din Cîmpia 
Turzii și-au spus cuvîntud cu privire 
la activitatea acestui colectiv in ul
timii... trei ani. Și trebuie să preci
zăm că părerea aceasta n-a fost de
loc favorabilă vechiului consiliu, care 
făcuse prea puț n pentru ca activita
tea să decurgă în cele mai bune 
condițiuni. Totodată, membrii colec
tivului sportiv si.au exprimat con
vingerea că reorganizarea colecti
vului va duce la îmbunătățirea radi
cală a activității și au ales un nou 
consiliu căruia i-au cerut să le jus
tifice încrederea.

Și iată Că noul consiliu (președinte 
Augustin Popcvici) a pornit la 
muncă chiar în primele z:le după 
alegerea sa. Azi 25 de tineri și ti
nere participă la o tabără de schi pe 
muntele Băișoarei; au fost procurate 
echipamente și materiale sportive 

lui lui Berczik se afla cap de serie 
iugoslavul Vogrinc, care mai are în 
același sfert pe maghiarul Bubony 
(care îl înlocuiește pe Gyetvai), Pesch, 

necesare centrului de antrenament la 
atletism pentru copii, echipei de fot
bal, secției de tenis de masă și par- 
ticipanților Ia Spartachiada de iarnă. 
In planul colectivului este prevăzută 
participarea sportivilor din Cîmpia 
Turzii într-o serie de competiții ca: 
concursul de atletism de sală din 
București, cupa „Viișoarei" la schi, 
la Cheile Turzii, un meci de popice, 
cu o echipă din Roman. De aseme
nea este în plină desfășurare prima 
etapă 
tenis

In
mărul membrilor înscriși în UCFS In 
regiunea Bacău ajunsese Ia 30.000, 
dintre care peste 11.500 în întreprin
deri și instituții și peste 3500 ta sate. 
In schimb situația alegerilor este 
nesatisfăcătoare: ele au fost termi- 

(continuar» in pag. 3-a)

Andronache și Covaci. In jumătatea 
lui Sido, al doilea favorit este Gant- 

(continuare in pag 6-a)

Luptătorii 
de la Dinamo București 
învingători în Austria

VIENA 13 (prin tele’on). Se
lecționata de h:pte clasice a clu
bului Dinamo București și-a în
ceput activitatea internațională 
din acest an cu două remarcabile 
succese. Sîmbătă la Viena luptă
torii dinamoviști au susținut pri
ma întilnre din cadrul turneului 
pe care-1 întreprind în Austria, 
întîlnind formația Rohveissbalth. 
Luptătorii dinamoviști att cîștigat 
cu 16—0, doverfindu-se net supe
riori în toate cele opt partide s is- 
ținute.

Duminică, Dinamo București a 
susținut o a doua întilnre în lo
calitatea Waltz în compania selec
ționatei regiunii Salzburg. Dioa- 

moviștil au cîștigat și tfe astă-dMă 
comod (14—2). Dintre luptători» 
romîni au pierdut cîte un punct 
Gh. Popovici și A Șuii, care a» 
teiminat la egalitate partedele 

susținute.
In ambele întîlniri luptătorii ro

mîni au avut o comportare foarte 
tună, deosebit apreciată de public 
și de specialiști

Marți seara în Sa'a Sporturilor 
din Viena, Dinamo București sus
ține cea de a treia întîlnire din 
cadrul turneului ,întiinind cel mai 
puternic adversar, selecționata 
capitalei Austriei.

FOTBAL
• PETROLUL PLOEȘTI IN SIRIA

Preparativele 
campionatelor 
tenis de masă 
finală. Sala Floreasca și-a 
cut toaleta, îmbrădî.nd un aspect
sărbătoresc; ultrmele lucrări de ame
najare vor fi terminate mîine. De 
altfel tot mîine jucătoarele și jucătorii 
străini vor putea să-și facă primele 
antrenamente în sala de concurs.

Primuid o Invitație din Siria, echipa 
de fotbal Petrolul Ploești a acceptat-o, 
propunind sâ susțină la Damasc și e- 
ventuai Aiep între 22 și îl ianuarie, 
două sau trei întîlniri. In momentul 
de față se așteaptă confirmarea date
lor din partea organizatorilor sirieni. 
In ce privește adversarii ploeștenilor, 
se c_no3ște unul dintre ei : selecționa
ta Armatei Siriene, a cărei formație a 
evoluat anul trecut La Arad și Oradea 
Cu această reprezentativă. Petrolul ur
mează să joace — în primul meci — 
la 22 ianuarie, la Damasc. In cazul 
cînd sirienii vor accepta datele propu
se, delegară Petrolului va trebui să 
piece la sfirșitml acestei săptămîni. 
Este probabil ca o dată ajumși în Si
ria, ploeștenii sa primească invitații și 
din Liban și Egipt.

BOX
• N. LINCA ȘI GH. NEGR/EA 

AU PLECAT LA BELGRAD
Aseară, boxerii NICO-LAE LINCA și 

GH0ORGHE NEGREA, însoțiți de an
trenorul ION POPA, au părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Belgrad, unde 
vor participa la turneul organizat de 
cluburile „Steaua roșie“ și „Partizan". 
Linca și Negrea vor boxa în cadrul re
uniunii de miercuri 15 ianuarie, întâl
nind adversari iugoslavi.

In cadrul primelor reuniuni, Laza- 
revici (R.P.F.I.) l-a învins surprinzător- 
pe campionul european la cat. semi- 
uș-oară Pazdicr (R.P.P) iar mijlociul 
Pietrzîkowski (R.P.P.) l-a întrecut pe 
Măriei (R.P.F.I.).

Organizatorii și arbitrii au luat 
cunoștință de toate amănuntele des
fășurării tehnice ale competiției șisînt 
gata și ei să ia startul o dată cu 
concurenții.

De asemenea, au fost alcătuite ta
blourile cu tragerile la sorți, iar an
trenorii echipelor rotriîne au anunțat 
loturile din care se vor alcătui echi
pele țării noastre. Astfel în partida 
cu echipa feminină a Angliei, repre
zentativa noastră va fi formată din 
maestrele emerite ale sportului Ange
lica Rozeanu și Ella Zeller. In meciul 
cu echipa masculină a Belgradului, 
Bucureștiul va alinia cea mai bună 
echipă a sa la ora actuală: Toma Rei
ter, Matei Gantner și Tiberiu Harasz- 
tosi.

Tabloul tragerii la sorți la proba de 
simplu bărbați cuprinde un număr de 
32 participanți, favoritul No. 1 fiind 
Zoltan Berczik. Al doilea cap de se
rie este tot un maghiar: Ferenc Sido. 
In sfertul lui Berczik se afla în or
dinea de sus în jos a tabloului urmă
torii: Nazarbeghian, Hossu, Naume- 
scu, Hrbud (iug.). Bujor, Bottner, 
Leach (Anglia). In jumătatea tablou-

Spartach iada de iarnă a tineretulyi
@ Tot mai multe întreceri • Grija deosebită pentru amenajarea 

baze for # Numeroase înscrieri
Mereu ne sosesc noi vești de pe întreg cuprinsul țării despre 

entuziasmul cu care tineretul participă la întrecerile primei etape 
a Spartachiadei de iarnă a tineretului. De altfel, această afluență 
deosebită de participant! se datorețte și faptului că la ediția din 
acest an condițiile materiale de concurs au fost asigurate eu mai 
multă grijă, iar popularizarea competiției a fost făcută mult mai ju
dicios. Trebuie să remarcăm, de asemenea, inițiativa creării unor 
centre de antrenament care, firește, au contribuit direct la ridicarea 
calității performanțelor.

Din raionul Petroșani sin tom in- trimoniul colectivelor sportive s-a îm. 
formați că acțiunea de amenajare a bogățit substanțial cu echipament și 
bazelor sportive de iarnă a fost ter- materiale sportive (Ia mina Lupeni 
minată cu succes. De asemenea, pa- comitetul de întreprindere a dotat co

lectivul sportiv cu material în valoa^ 
re de 30.000 lei)'.

Membrii colectivului sportiv Voința 
Petroșani s au înscris „în corpore- 
la competiții, majoritatea alegînl —* 
firește — schiul. De altfel, în raionul 
Petroșani — pînă la această oră —• 
s-au înscris la competițiile diti ca. 
drul Spartachiadei de iarnă a tinere
tului peste 5000 de tineri și tinere.

„Prima etapă, pe colectiv, a Span.
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(Continuare in pag. 3-a) j

întrecerile din cadrul Spartachiadei de iarnă se bucură de un interes deosebit și In mediul sătesc. Aspects 
similare celui din fotografia alăturată veți înttlni in multe din satele patriei noastre, in care schiul oîștigă taj 

, fiecare an noi adepfi l

Plenara Comitetului de organizare a U.C.F.S.
Activitatea competitions lă în centrul preocupărilor noilor 
consilii ale colectivelor sportive.
Duminică începe campionatul de baschet.
Progresul I.T.B, a învins C.C.A. In concursul republican de 
handbal de sală
Concursurile de schi de sîmbătă și duminică.
T.i—------ ------ ‘.j fotbalistice.
Activitatea la hochei pe gheață.
„Parisul pe gheață" la București...
Turul ciclist al Egiptului.
Concursul cu premii organizat de ziarul nostru: „ȘTII 
SPORT r*
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PLENARA COMITETULUI O demnă reprezentantă

DE ORGANIZARE A U. C. F. S. a parașutismului gălățean.

Zilele trecute a avut loc cea de a doua Plenară 
lărgită a Comitetului de organizare a U.C.F.S. Au 
participat membrii Comitetului precum și activiști 
sportivi, sportivi fruntași, ziariști.

Lucrările celei de a doua Plenare au fest deschise 
de tovarășul MANOLE BODNARAȘ, președintele Co
mitetului de organizare a U.C.F.S. Apoi, tovarășul 
ION BALAȘ, vicepreședinte al Comitetului de orga
nizare a U.C.F.S., a făcut o ampla și documentată 
informare asupra stadiului aplicării prevederilor Ho
tărîrii -G.C. al P.M.R. și Consiliului de Miniștri cu 
privire la reorganizarea mișcării de cultură fizică și 

sport, subliniind totodată , sarcinile ce revin mișcării 
sportive în anul 1ÎS>8.

Se trece apei la discuții pe marginea informării pre
zentate. Iau cuvîntul tovarășii: ȚICU SIM1ON, re
dactor șef al ziarului „SPORTUL POPULAR", VAH- 
RAM MOG1RDICEANU, președintele Comitetului de 
organizare a U.C.F.S. regiunea Constanța, ȘTEFAN 
ZVARA, președintele Comitetului de organizare a 
U.C.F.S. regiunea Baia Mare, GHEORGHE PRICOP, 
președintele Comisiei centrale de oină, PAVEL

GHEORGHIU, președintele Comitetului de organizare 
a U.C.F.S. regiunea Timișoara, ADRIAN PETROȘANU, 
membru în Comitetul de organizare a U.C.F.S., GÎ1EOR- 
GHE SMOLEANU, membru în Comitetul de orga
nizare a U.C.F.S., ION SICLOVAN, Director al 
I.C.F., membru în Biroul Comitetului de organizare 
a U.C.F.S., CORNELIU MANESCU, vicepreședinte al 
Comitetului de organizare a U.C.F.S.

in cea de a doua parte a lucrărilor Plenarei, to‘i 
varășul MANOLE BODNĂRAȘ, președintele Comi
tetului de organizare a U.C.F.S., a prezentat un re
ferat. privind importanța istorică a MANIFESTULUI 
PĂCII și rolul mișcării de cultură fizică și sport în 
acțiunea de popularizare a acestui important document 
în lupta de apărare a păcii. Importanța istorică a 
MANIFESTUL PĂCII a fost, de asemenea, subli
niată și de cei care au luat apoi cuvîntul.

In încheierea lucrărilor, tovarășul CORNELIU MA- 
NESCU, vicepreședinte al Comitetului de organizare 
a U.C.F.S., a expus proiectul de HOTAR1RE care 
a fost aprobat apoi în unanimitate. Iată cuprinsul 
acestei Hotărîri:

Plenara a Il-a lărgită a Comite
tului de organizare a U.C.F.S. a dez
bătut Manifestul Păcii adoptat de 
consfătuirea reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești care 
• avut loc la Moscova și sarcinile 
ce revin mișcării de cultură fizică și 
sport precum și stadiul aplicării 
prevederilor Hotărîrii CC. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri din 2 iu
lie 1957. cri privire la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și sport și 
■ sarcinilor ce rev*n  mișcării sportive 
In anul 1958.

Mișcarea de cultură fizică și sport, 
alături de întreaga omenire muncitoa
re de toți acei care iubesc pacea a 
luat cunoștință cu deosebită bucurie 
și satisfacție de Man:*»stul  Păcii care 
deschide noi perspective omenirii în 
lucia centru a cărarea și consolidarea 
păc'î î”+re popoare.

Comitetul de organizare a U C.F.S. 
își errrimă întreagș sa adeziune la 
acest important document care cores
punde intereselor vitale ale tuturor 
oamenilor munci).

Plenara Comitetului de organizare a 
U.C.F.S. hotărăște ;

1. Plenarele comitetelor de organi
zare a U.C.F.S. regionale, raionale și 
orășenești, să dezbată „Manifestul Pă
cii" și sarcinile ce le revin în baza 
acestui document. Această dezbatere 
trebuie să ducă la mobilizarea tuturor 
organizațiilor sportive, la îndeplini
rea sarcinilor, la îmbunătățirea acti
vității educativ-culturale, la lupta 
împotriva oricăror manifestări ale i- 
deologiei burgheze, la educarea mase
lor de sportivi 
muici socialist 
mului proletar.

2. Obiectivele
pe anul 1958,

in spiritul patriotis- 
și al înternaționalis-

și calendarul sportiv 
discutate și aprobate

să ducă Ia dezvol-
a-

treacă — după terminarea alegerilor 
în colectivele sportive — la organiza-, 
rea cluburilor sportive.

7. O>mitetele de organizare a 
U.C.F.S. regionale, raionale și oră
șenești cu sprijinul U.T.M., sindica
telor și comisiilor de femei s| pună 
în centrul atenției lor organizarea în 
cele mai bune condiții a Spartachia
dei de Iarnă a Tineretului, elaborînd 
măsuri organizatorico-propagandistice 
pentru ca această competiție să mobi
lizeze mase largi de oameni ai mun
cii în activitatea sportivă.

8. Să se elaboreze măsurile cores
punzătoare în colaborare cu U.T.M., 
și sindicatele în vederea îmbunătăți
rii calitative a activității în cadrul 
Complexului G.M.A., prin găsirea de 
noi forme atractive și stimulative pen
tru ca mase de oameni ai muncii, din 
ce în ce mai mari, să devină purtă
tori ai acestei insigne.

9. Comitetele de organizare a 
U C.F.S. regionale, ra:onale și oră
șenești să elaboreze toate măsurile 
tehnico-organîzatorice pentru experi
mentarea și introducerea gimnasticii 
în producție care va trebui să con
tribuie la întărirea sănătății maselor, 
la ridicarea capacității lor de muncă.

10. Comitetele de organizare ale 
U.C.F.S. să elaboreze în colaborare 
cu organizațiile U.T.M.. sindicatelor și 
A.V.S.A.P. măsuri concrete pentru e- 
ducarea patriotică a sportivilor, an
trenorilor, profesorilor de educație fi
zică preeum și a întregului activ al 
mișcării de cultură fizică și sport.

11. Se însărcinează Biroul U.C.F.S. 
pentru a e'abora un plan concret de 
măsuri prin care membrii comitetului 
de organizare să participe activ la

pregătire și pentru ridicarea calitativă pregătirea conlerințe’or raionale, oră- 
în general a sportului nostru să se șenești și regionale ale U.C.F.S.

de plenară, trebuie 
tarea activității de cultură fizică, 
sigurînd o largă răspîndire a sportu
lui în mase pe baza căruia să se 
asigure o creștere necontenită a ni
velului calitativ al sportului din (ara 
noastră.

3. Să se la măsuri corespunzătoare 
pentru desfășurarea în continuare a 
acțiunii de 
de cultură 
fel ca pînă 
1958, să se 
genera’e de 
tivelor sportive, iar începînd ou luna 
martie 1958 să se organizeze conferin
țele raionale, orășenești și regionale 
ale U.C.F.S.

4. Să se intensifice 
co-organizatorică pentru 
noi membri în U.C.F.S. 
pînă la sfîrșitul anului 
noastră sportivă să

reorganizare a mișcării 
fizică și sport ast- 

la data de 1 februarie 
încheie etapa adunărilor 
alegeri în cadrul colec-

In anu 1955, pe poarta comitetu
lui orășenesc din Galați, pășea o 
tînără blondă, înaltă, care, după 
toate aparentele părea a fi elevă. Nu 
a trebuit mult ca să-și spună dorința. 
Voia să devină parașutistă. Chiar din 
primele discuții, cei de la A.V.S.A.P. 
și-au dat seama că au în față o tînăril 
cu calități deosebite: Mărire, tena
citate și multă, multă ambiție.

Eleva noastră, Angela Năstase, a 
vorbit cu lux de amănunte despre 
marea ei pasiune: parașutismul. Fi
rește, cererea ei s-a rezolvat și, nu 
după mult timp putea fi văzută, ală-

turi de alte citeva sute de eleve, la 
cursurile de parașutism sportiv or
ganizai? la Galați. Lecțiile teoretice 
și practice erau însușite cu ușurință 
și, spre bucuria ei și a antrenorului 
Alexandru Podgoreni u. / rimele salturi 
i.att adus și primele s tisțacții. Ca
litățile fizice șt perseverenta au ațue 
lat-a pe tinăra parașutistă să pra. 
greseze rapid. Angela Mis use a de. 
venit o parașutistă d- frunte a .școlii 
de pilot-planor din Căi ți. Ea ier. 
mină această școală pe locul l si 
ajunge instructoare voluntară. In 
aprilie 1957 execută primele salturi 
fără deschidere automată, iar după 
trei luni participă la primul ci con
curs „interregional" unde obține un 
succes deplin. In același an para
șutism din Galați esle invitată la 
campionatul republican de la Bucu
rești. După trei zile de concurs ea 
devine campioană a țârii la probele 
de 1500 m. cădere l'beră cu ateri
zare la punct fix și salt în grup de 
la ‘1000 m., fiind declarat â campioană 
absolută a Republicii Populare Ro
mine.

Succesele Angelei Năstase vin să 
confirme previziunile antrenorului 
Podgoreanu care încă de la primele 
salturi a „văzut" in ea un element de 
bază în parașutismul nostru sportiv. 
Arutl acesta — anul campionatelor 
mondiale de parașutism de la Bratis
lava —■ va fi și pentru sportiva din 
Galați un an deosebit de important. 
Să sperăm că 1958 va fi anul con
tinuării succeselor din 1957.

A. Schenkman și V. Paladescu 
corespondenți

0 COMPETIȚIE INEDITĂ DESCHISĂ*
munca politi- 
înscrierea de 
în așa fel ca 
1958 mișcarea 

ajungă 
2.000.000 membri. Se va pune un 
cent deosebit 
măr cît mai 
mediul sătesc 
să ducă la 
contribuie la . _
rală a maselor largi de oameni ai 
muncii, la întărirea prin sport a prie
teniei între popoare, la întărirea lup
tei pentru pace.

5. Să se elaboreze măsurile orga
nizatorice corespunzătoare pentru or
ganizarea federațiilor pe ramuri de 
sport, organe tehnice ale U.C.F.S., 
care să se preocupe cu atenție de 
dezvoltarea ramurilor sportive respec. 
five.

6. Pentru a asigura sportivilor 
fruntași formele cele mai bune de

MASEI LARGI DE ATLEȚI
la 

ac- 
nu- 
din

noastre pe
1958 atle-

pe atragerea unui 
mare de membri 
și școli. Aceasta trebuie 
întărirea U.C.F.S., să 

pregătirea fizică și mo-

Continuind investigațiile 
tema : „Ce va aduce anul 
tismuTui nostru?" Vom prezenta astăzi 
una din competițiile inedite, înscrise 
în calendarul c.ompetițional al noului 
an. Este vorba de „Cupa Federației 
Romîne de Atletism", întrecere ini
țiată de forul nostru de specialitate cu 
scopul de a stimula dezvoltarea spor
tului atletic In rîndurile largi ale 
tineretului. Dreptul de participare, la 
concursurile puse sub semnul acestei 
Cupe, este deschis tuturor atleților, 
excentîndu-i ne maeștrii și pe ceiexceptîndu-i pe maeștrii și pe 
de categoria I.

LA 30 MARTIE PR1MELF
CONCURSURI

mod explicit ei..u. uncie șl cum se 
organizează întrecerile acestei compe
tiții.

Cînd? La 30 martie, 6 aprilie și 
20 aprilie.

Unde? In toate localitățile unde 
există terenuri de atletism.

Cum ? In fiecare localitate, Ia datele 
de mai sus, se vor organiza concursuri 
pe specialități, după cum urmează: 
la 30 martie : sprint (BARBAȚI : 100 
200, 400, FEMEI : 100, 200) și demi- 
fond (BARBATl : 800, 1.500, 3.000,
FEMEI : 400, 800) ; la 6 
aruncări (BARBAȚI și 
greutate, disc, sulița) 
rituri (BĂRBAȚI: înălțime

ideea 
Cupei

Și fiindcă sîntem convinși că 
de a se înscrie la întrecerile 
surîde de pe acum atleților de cat. a 
11-a, a 111-a, juniori sau chiar atle
ților... în devenire, vom arăta în

aprilie : 
FEMEI : 
și să- 

111U11 lu uvunii . maițiuu., lUngllUG, 
triplu, FEMEI : înălțime, lungime); iar 
la 20 aprilie : ciocan, prăjină și gar
duri (BARBATl: 110 si 400, FEMEI 
80).

CINE ORGANIZEAZĂ?

Evident: comisiile locale de atletism. 
La datele amintite, pe terenurile de 

(atletism, arbitrii desemnați de co
misiile locale vor primi, pînă cu o 

1 oră înainte de ora fixată pentru înce- 
. pere, înscrieri la probele zilei res- 
’ pective. Un atlet se poate înscrie la 
I ori cîte probe, chiar și la toate... dacă-i 
* dă mîna.
i A mai rămas o problemă nelămurită: 
' cui i se va atribui Cupa ? Drept răs- 
) puns, ne permitem să cităm din regu- 
. lamentul competiției:
> „Rezultatele tehnice complete ale 
.fiecărui concurs (n. n. organizat de co- 
f misiile locale) se vor înainta pînă 
L la o săptămînă după disputarea lui 
' la Comisia regională de atletism. 
L Comisia regională va centraliza rezul- 
rtatele din regiunea respectivă și va 
i înainta forului central, pînă la 30 
' aprilie, tabele ale primilor 50 clasați 
J la sprint și primii 25 clasați la
> fiecare din celelalte probe.. După cen- 
S tralizarea rezultatelor pe întreaga țară, 
f se va întocmi un clasament pe probe: 
? se vor lua în considerație primeh 50 de 
I rezultate pe țară, care vor fi punctate 
r astfel : locul 1-50 p., locul 11-49 p„ 
t locul 111-48 p. ...iar locul 50-1 p. 
? Pentru probele de 3000 m., triplu, 
) prăjină, ciocan și garduri la bărbați, 
[ 400 m.. 800., garduri, suliță Ia femei

Si_\ se acordă punctaj dublu. Regiunea 
N-A care va totaliza cel mai mare număr 
a-/de puncte prin atlete'e ș' atleții cla- 

ve-l sați în primele 50 de rezultate pe țară 
co. / va fi declarată cîștigătoare a Cupei". 
r;el Se vor acorda prerpii și pentru re- 
re-r giuinile clasate pe prime'e locuri, se
re-v parat pentru bărbați și f< mi i. ca și 

f primilor 6 clasați la fiecare probă.
șit Așadar, ui’ veritabil campionat pe 

cu-/țară „prin corespondență" deschis ma- 
rei mase a atleților din țăra noastră.

............... r . Celor care cunosc acum regulamentul 
act cu firească satisfacție de faptulA acestei competiții și s-au și hotărît
că în obiectivele noastre sportive ș să concureze le urăm „spor la... an-

CAMPIONATEI?E nctiWatea competiționai’ă pulsează trenamente" în vethr’ i startiirilor de la
din plin 1 l 30 martie, 6 și 20 aprilie.

Activitatea competițională în centrul preocupărilor
noilor consilii ale colectivelor sportive

Multe si variate probleme stau în 
Țața noilor consilia afle 
sportive. Și nici nu 
Intr-adevăr, în fiecare unitate există, 
In mai mică sau mai mare măsură, 
lipsuri și neajunsuri care se cer 
Îndepărtate în cadrul acțiunii de reor
ganizare a mișcării noastre sportive. 
Dar nu este mai puțin adevărat că 
noile consilii ale colectivelor sporti
ve. în cuprinsul cărora se află un nu. 
măr apreciabil de „novici", termen 
sub care ne permitem să-i desemnăm 
pe cei ce n-au îndeplinit încă nici
odată frumoasa, dar și dificila muncă 
de activiști sportivi, manifestă încă 
o (parțial) explicabilă timiditate. 
Chiar dacă cei nrii multi dintre mem
brii noilor consilii sînt puși — cum 
se spune — pe „fapte mari", n-au 
deocamdată experiența necesară pen
tru a îndruma activitatea colective
lor sportive pe cel mai bun făgaș.

Și totuși, începutul trebuie făcut 1 
Firește, există un mare număr de 
probleme care se cer rezolvate, dar 
să nu uităm că marea masă a mem
brilor de colectiv sportiv nu așteaptă 
de la cei pe care i-a ales, ședințe, 
mai mult sau mai puțin interminabile, 
ci ACTIVITATE COMPETIȚIONA- 
LA. parfeipare largă la antrena
mente și concursuri. Iată deci obiec
tivul. norte cel mai important, spre 
care !>'e''’'e să se îndrepte atenția

colectivelor 
e de mirare.

activiștilor sportivi. Și e firesc să se 
întîmple așa, fiindcă meritele unui 
consiliu de colectiv sportiv se mă
soară nu după numărul ședințelor ți
nute și nici după cel al planurilor 
de muncă elaborate, ci după activi
tatea de pe stadion, după felul în 
care s-a priceput să-i angreneze pe 
tineri în activitatea competițională. 
deschizîndu-le gustul pentru o prac
ticare regulată și multilaterală a spor
tului. In popasurile noastre prin di
verse colective din țară, ni s-a în- 
tîmplat deseori să aflăm cîte un co
lectiv sportiv în care scriptele erau 
ținute la zi cu maximum de stricte
țe, în care se puseseră pe hîrtie pla
nuri de muncă de toată frumusețea, 
dar în care activitatea sportivă pro- 
priu-zisă era departe de a egala 
activitatea... scriptoiogică.

Așadar, terminîndu-se alegerile 
noilor consilii ale colectivelor spor
tive, avem toate premizele pentru a 
promova pe primul plan activitatea 
competițională. Este primul examen 
pe care îl dau noii activiști sportivi 
și de aceea se cuvine să luăm toate 
măsurile pentru ca el să fie trecut 
în cele mai bune condițiuni. In pri
mul rînd, noilor consilii le revine 
sarcina de a organiza cît mai bine 
întrecerile din prima etapă a Spar
tachiadei de iarnă a tineretului. După 
cum se știe, aceste îr-treceri se mai 
pot desfășura pînă la 9 februarie, 
Iiind un excelent mijloc de angre-

mai atractiv pentru un tînăr spor- ' 
tiv decît participarea la o competi-, 
ție limitată la colectivul din care ’ 
face parte. In același timp, campio- ( 
natele de casă nu necesită eforturi 
materiale, care să pună colectivul în! 
_L_ "j dificilă. întrecerile pot fi1

_j acestei ' organizate pe bazele sportive pro-| 
și așa bine prii, cu materialele și echipamentul

’ * ’ “ folosite zilnic, sub arbitrajul antreno-l
rilor și tehnicienilor colectivului. Dinj 
experiența mișcării sportive sovieti
ce, care își are temelia într-o lar
gă bază de mase, rezultă că acest1 
gen de întreceri poate cuprinde un 
număr apreciabil de salariați. poate 
determina pe multi tineri (sau chiar 
mai puțin tinerii), care stau încă 
departe de tumultul stadioanelor. s3 
se hotărască pentru practicarea uneia 
sau alteia dintre ramurile de sport, 
dacă nu chiar pentru practicarea 
multană a mai multor sporturi, 
încape îndoială că — în vremea 
ceasta — nu trebuie scăpată din 
dere nici participarea sportivilor 
lectivelor la competițiile oficiale, 
categorie orășenească, raională, 
gională sau — dacă e cazul — 
publicană.

Consiliile colectivelor sportive 
secțiile pe ramură de sport au

..„j___  __ vîntuil. Și sperăm că ele și-l vor spu-
fond destul de ne hotărîre, iar noi vom putea lua

nare a maselor de oameni ai muncii 
șf a membrilor lor de familie în 
practicarea unora dintre sporturile 
care se bucură de o „priză" deose
bită (tenis de masă, schi, șah etc.). 
Dacă insistăm în mod special asu
pra Spartachiadei, nu este pentru a situație 
contribui la popularizarea : 
tradiționale competiții, ț’ 
cunoscută pînă în cele mai îndepăr
tate colțuri ale țării, ci pentru a sub
linia încă o dată caracterul ei popular, 
accesibil maselor de sportivi începă
tori, pe de o parte, iar pe de altă 
parte, pentru a reaminti activiștilor 
sportivi că adevăratul caracter DE 
MASE al Spartachiadei este acum, 
în prima etapă. ..FIECARE MEM
BRU DE COLECTIV SPORTIV. UN
PARTICIPANT LA SPARTACHIA- 

DA DE IARNA A TINERETULUI" 
— iată o lozincă spre care invităm 
noile consilii ale colectivelor sporti
ve să-și îndrepte privirile I

Dar ce se întîmplă după terminarea 
etapei prime a Spartachiadei ? Desi
gur, cei mai buni dintre participanții 
întrecerilor pe colectiv vor trece mai 
departe în etapa pe raion. Ce vor 
face însă ceilalți ? Acestora — și nu 
numai acestora 1 — trebuie să 11 se 
dea posibilitatea să-și continue acti
vitatea competițională. Mijlocul cel 
mai eficace este în 1— ____  —
simplu și nu este pentru prima oară 
cînd îl discutăm:
DE GASA. Poate că nimic nu este

raională,



Duminică începe campionatul de baschet

Popas la jumătatea drumului I

Progresul I. T. B.
C. A.

el în 
10.000 
Demn 
fantui

(Urmare din pag. 1) 
tachiadei de iarnă a tineretului în
registrează cu fiecare zi noi succese. 
Mulți dintre participanții la aceste 
competiții își iac debutul în activita
tea sportivă..." Așa își începe scri
soarea corespondentul nostru din 
Cluj, Al. Momete. Din cuprinsul „vo
luminoasei*  sale scrisori am aflat 

multe amăn..ide despre organizarea 
acestei mari competiții sportive. Ast
fel, în raionul Turda s-au înscris 
pînă acum 3409 concurenți, în raio
nul Cînipeni 2079 participării, iar în 
comunele Albac, Sohodol, Avram lăn
cii, Arada, precum și in orașul Abrud 
a fost înregistrată o participare re
cord.

Orașu] Clui se situează și 
fruntea se t-i acțiuni: peste 
concurenți în-criși la întreceri, 
de semnalat este îndeosebi
că marea majoritate a participanțî- 
lor și-au ales patinajul. Sînt toate 
motivele să sperăm că această dis
ciplină va lna o mare dezvoltare în 
orașul Cluj, mai ales 
cun? ne
nostru, s-au amenajat 
tive corespunzătoare.

Tot din această scrisoare vom re
produce și o edificatoare statistică 
întocmită de comitelui regional de 
organizare a U.C.F.S Cluj, releri- 
toare Ia repartizarea pe discipline spor
tive a participanților la Spartachia- 
da de iarnă a tineretului:

Șah: 8891; patinaj: 7029; gimnas
tică : 3436; schi: 979; tenis de masă: 
2298.

Din Oltenița ni se comunică de a- 
senienea că întrecerile Spartachiadei 
au succesul scontat. La obținerea bu
nelor rezultate a contribuit în spe
cial ajutorul pe care l-a dat comi
tetul raional LJ.T.M. comisiei de or
ganizare a întrecerilor. In Iruntea 
comunelor care s-au evidențiat în 
acțiunea de înscriere a tinerilor la 
întreceri se află comuna Mînăstirea. 
Din acea tă comună vor participa 
120 tineri.

Firește. într-un articol nu putem 
epuiza toate amănuntele pe care ni 
le-att fnrnzat corespondenții noștri 
despre an?ploarea pe care o cunoaște 
în întreaga țară întrecerile Sparta- 
chiadei. Vom continua însă relatările 
noastre în numerele viitoare.

că, așa după 
informează corespondentul 

și baze spor-

Reorganizarea 
colectivelor sportive...

(Urmare din pag. 1) 
nate doar în orașul Roman, în restul 
regiunii runiăruh colectivelor care 
și-au ales noile consilii constituind 
abia 46 ia sută din număruj total de 
colective

In multe colective sportive activi
tatea noilor consilii a pornit cu 
elan. Este cazul întreprinderii „Par
tizanul" (președinte D. Pjr'oagă) 
sau al școlii medii de#băieți (preșe
dinte elevu' Silviu Dobronăuteanu 

finalist al Spartachiadei de iarnă de 
anul trecut). In generau, reorganiza
rea colectivelor sportive a dus în 
orașul Bacău atît la o creștere a nu
mărului de colective sportive 
față de 16) cît și a membrilor
(4800 față de 3700). Păcat numai că 
nu s-au rezolvat și alte probleme de 
prună importanță, ca de pildă aceea 
a bazelor pentru activitatea de iar
nă: la ora actuală nu există în orașul 
Bacău nici o sală practicabilă și 
nici un patinoar în funcțmne.

(21 
lor

• Pot fi evitate victimele zece secunde . __________
bucure de aceleași drepturi ca și atacul • Se pierd pr ea multe baloane sub 
—I • Din păcate în campionat se joacă si... în deplasare

• Apărarea trebuie să

nouri ! • Din păcate

La sfîrșitul acestei săptămîni 
reia campionatul masculin d« 1 
chet. Credem că tocmai acum 
bine să reamintim antrenorilor 
jucătorilor noștri care au fost cali
tățile și — mai ales — defectele lor, 
în prima parte a întrecerii.

• Disputat după formula loamnă- 
primăvară campionatul 1957 1958 a 
prezentat și o altă mare noutate : 
a fost inaugurată cu acest prilej a- 
plicarea noilor modificări (esențiale 
și decisive) ale regulamentului. îm
bucurător este faptul că echipele 
noastre s-au adaptat relativ ușor 
noilor reguli. Fără îndoială că ne-a 
ajutat mult temperamentul jucăto
rilor — pentru care pare chiar că 
unele dispoziții ar fi fost special co
mandate — dar și în general orien
tarea baschetului nostru din ultimii 
ani. Aceasta ca o remarcă generală. 
Sîntem obligați să spunem însă că 
uneori excesul de nervi și pripeală 
face ca multe acțiuni să fie ratate 
Am constatat că în mod invariabil 
cind se aprinde becul roșu care mar
chează trecerea a 20 din cele 30 de 
secunde atribuite unei acțiuni de a- 
tac, o nervozitate de grad maxim îi 
cuprinde pe toți jucătorii echipei în 
ofensivă și... mingea se pierde. Să 
ne reamintim cu cît calm și Hm’ște 
jucau în aceste „fatale" 10 secunde 
baschetbaliștii de la Dinamo Tbilisi. 
Și nu se poate spune că ei ar fi ju
cători lipsiți de temperamente 1 Tre
buie însă să ne educăm nervii și 
voința spre a depăși aceste momente 
care fac parte de acum din decorul 
oricărei partide de baschet.

• Turul campionatului ne.a dovedit 
că în general echipele noastre sînt 
mult mai atente cu atacul decît cu 
apărarea. Defensiva rămîne capitolul 
deficitar și ei trebuie să-i acordăm 
o grijă în lunile care vin. Majorita
tea formațiilor noastre au rămas 
credincioase apărării „om la om“ 
deși a fost ridicată — din acest cam
pionat — interdicția folosirii zonei, 
îmbucurătoare constatare, fiindcă a- 
părarea în zonă (oare trebuie totuși 
exersată și pregătită fiindcă este 
după părerea noastră o mare armă 
a surprizei) perfecționează mai puțin 
jucătorul, îi cere 
și răspundere mai 
cuvînt este totuși 
care nu prea vor 
stăruință. Repetăm

se 
bas- 
este 

r ș»

eforturi mai mici 
puțină, într-un 
apărarea celor 

să muncească cu 
însă că ar fi gre

șit să o abandonăm. A nu cunoaște 
și aplica zona însemnează a nu ști 
să o ataci și iată cum o neglijentă 
se poate transforma într-un mare 
auto handicap. Ceea ce a realizat în 
meciurile de la noi echipa Lokomotiv 
Karlovi Vary care s-a apărat — și 
excelent — numai în zonă trebuie 
să constituie o mare lecție 
noi.

• Atacul a progresat — 
suficient încă față de ceea 
buie să realizăm în ansamblul bas
chetului nostru dacă vrem să ținem 
pasul ou progresul general și sâ 
confirmăm, locul nostru în ierarhia 
europeană. Ceea ce rămîne principala 
defecțiune a atacului nostru este ur
mărirea baloanelor la coșul advers. 
Este o regulă aproape ca mingile 
pe care le-am ratat să revină adver-

pentru

deși in- 
ce tre

campionat se joacă și... în deplasare
sarului. Și în această principală lip
să stă explicația majorității înfrân
gerilor noastre internaționale. _ 
mîttii nu există sub coșuri. De 
Fiindcă sînt buni luptători, au 
celentă săritură, într-un cuvînt 
înarmați cu tot ceea ce trebuie 
tru a recupera baloane la ambele 
panouri...*  spunea anirt trecut la So
fia antrenorul echipei Cehoslovac ei, 
GUSTAV HERMAN. Și cită drep
tate avea ! Am cccistatat și în turul 
acestui campionat că echipele noas
tre sînt lipsite de combativitate, nu 
alcătuiesc triunghiul de săritură, nu 
voleibalează, pe scurt rw sînt preo
cupate de îmbunătățirea acțiunilor 
pentru recuperarea baloanelor la am
bele panouri. Uită oare antrenorii și 
jucătorii noștri că o minge 100% 
pierdută de vreme ce n-a nimerit 
coșul poate fi 100% cîștigată dacă 
s-ar organiza lupta sub panouri ?

„Ro. 
ce ?
ex. 

slnt 
pen-

Să lupte organizat și permanent sub panouri, 
iată ce trebuie să învețe jucătorii noștri. Fotografia 

de față este o invitație în acest

• Contraatacul, această armă a 
baschetului modern, lipsește de ase
menea din arsenalul formațiilor noas
tre. Contraatacul nu este exersat 
suficient și — în consecință — se 
face doar după regulile-.. întîmpiării 
și hazardului. Or, știm cu toții că 
atîta vreme cît jucătorii nu-și vor 
cunoaște precis rolurile în feluritele 
variante ale contraatacului, acesta va 
fi lipsit de viteză, de eficacitate, de 
reușită. Legat de acest aspect este 
și acela al necesității ca mingea să 
treacă mult mai repede din apărare 
în atac. Nu de alta, dar noul regu
lament a făcut ca fiecare dintre ceie 
30 de secunde să fie extrem de pre

țioasă. Nu ne mai putem permite 
luxul ca un jucător să vină cu min
gea în dribling pină în terenul de

Absența nemotivată a gimnaștilor bucureșteni
Aîn „Cupa Orașelor'4

A trecut mult timp de la consuma
rea finalelor „Cupei Orașelor" la gim
nastică ediția 1957 și totuși această 
competiție este încă în centrul discu
țiilor tehnicienilor noștri. Primele e- 
tape, precum și finalele de la Sibiu 
și Cluj au scos în evidență multe as
pecte pozitive și negative care expli
că interesul post-competițional pentru 
„Cupa Orașelor". De altfel, tocmai 
această frămîntare extinsă în timp și 
spațiu (scrisorile primite la redacție 
demonstrează că în multe orașe pro
blema este încă în actualitate) dove
dește că ediția 1957 a „Cupei Orașe
lor" și-a atins în mare parte scopul, 
trezind la ac’.i’.itate pe gimnaștii de 
diverse categorii din aproape toate 
orașele cu s'cții de gimnastică. Insă, 
în timp ce la Focșani gimnaștii lo
calnici analizează temeinic debutul 
lor în această competiție, iar sibienii 
sînt nemulțumiți de popularizarea pe 
care au făcut-o la finalele masculine, 
majoritatea tehnicienilor — indiferent 
dacă sînt sau nu din Capitală — au

fost contrariați de absența echipelor 
Bucureștiului din „Cupa Orașelor".

Surprinderea și nemulțumirea lor 
este pe deplin justificată, întrucît este 
bine știut că în Capitală activează 
cele mai multe secții de gimnastică, 
cu cei mai multi gimnaști și cu cei 
mai mulți antrenori, profesori și in
structori (ca să nu vorbim decît des
pre aspectul cantitativ și nu și des
pre cel calitativ). Firesc, într-o ase
menea situație urmează întrebarea 
nelipsită din numeroasele scrisori pri
mite la redacția noastră: unde au fost 
sau ce făceau gimnaștii bucureșteni 
în timpul desfășurării „Cupei Orașe
lor"? Sperăm să se răspundă la a- 
ceastă întrebare cu ocazia analizei 
activității pe 1957 a comisiei locale 
de gimnastică programată mîine sea
ră la sediul U.C.F.S. București.

După părerea noastră — susținută 
de altfel și de materialul adus la re
dacție de tov. loșca Kaufmann, mem
bru al comisiei centrale, observator 
la finalele masculine de la Sibiu și

antrenor de gimnastică — absența 
gimnaștilor bucureșteni din „Cupa 0- 
rașelor" nu poate fi justificată de nici 
un motiv obiectiv, ci dezvăluie dezin
teresul multor tehnicieni față de con
cursurile rezervate gimnaștilor de ca
tegorii inferioare, goana unor colec
tive sportive numai după rezultate 
care să evidențieze colectivul, precum 
și lipsa de operativitate și exigență 
a comisiei locale de specialitate care 
a lăsat nesancționată absența colec
tivelor Știința, Voința, Tînărul Dina
mo vist, C.C.A., Dinamo, etc. de la 
concursurile de selecție. Socotim că 
din acest punct de vedere trebuie a- 
nalizată activitatea de p'mnastică din 
oraștd București, sublir iindu-se 
secțiile din capitala terii nu au 
mai sarcina - - - - . „
tirea componenților lotului republican, 
ci să ridice prin antrenamente și 
concursuri permanente cît mai mulți 
gimnaști, de diverse vîrste și catego
rii de clasificare, toți cu o pregătire 
corespunzătoare,

că 
nti- 

să desăvîr-ească pregă-

se
pa

preo-atac- Trebuie, în sfîrșit, să ne preo
cupăm încă mai mult de pregătirea 
atacului. Se exagerează totuși uneori 
prin rezolvarea doar prin acțiuni in
dividuale a ofensive’or neglijîndu-se 
antrenarea unor sisteme precise de 
circulație în care să intervină seîn- 
teile imaginative, creatoare, ale per
sonalității jucătorilor.

• Cercetînd rezultatele echipelor în 
cele 11 etape constatăm un fapt in
teresant și sugestiv. O serie de echi
pe din provincie ca Știința Cluj și 
Voința Iași — în specia! — Știința 
Timișoara și oarecum Dinamo Tg. 
Mureș și Dinamo O dea joacă exce
lent acasă și sînt de nerecunoscut, 
în deplasare. Lăsind ia o parte con- 
siderenie’e legate de avantajul pur 
organizatoric al terenului propriu 
(dintre care unele depășesc mult li
mita permisă de sportivitate) vom 
spune doar că aceste diferențe zbi- 

loare de comportare plea
că direct de la mentali
tatea majorității jucăto
rilor cace s« consideră 
„victime sigure" pe teren 
străin. Ei ajung să in- 
depl’nească doar 
lități în 
plasare 
vingere. fără vlagă, dez
orientați 
lată cauze care scad cu 
cel puțin 50% valoarea 
unor asemenea formații, 
iată lucruri care ne o- 
bligă să constatăm pla
fonarea unor asemenea 
echipe, iată situații care 
fac ca progresul indivi
dual al jucătorilor să 
evoluieze cu încetinito
rul ș» in loturile națio
nale numele provinciali
lor să ajungă doar in 
mod reprezentativ. An
trenorii și jucătorii echi
pelor citate 
să înțeleagă 
cajnpionat nu se joa
că numai acasă, că el nu 
este constituit numai din 
11 partide ci din 22 și 
că fiecare dintre acestea 
este la fel de grea și de 
ușoară — dacă vreți — 
în același timp. Marile 
performanțe nu pet f 
realizate decît prin curaj 
și încredere in forțele 
proprii. Numai cind toa. 

te echipele vor lupta și se vor pregăti 
cu aceeași convingere pentru ABSO
LUT TOATE PARTIDELE vom put-a 
vorbi despre un campionat echilibrat,' 
valoros, un campionat care să inte
reseze și să fo oseas:ă. Am putea 
avea un răspuns la această ultimă 
chestiune prin rezultate — deci prin 
fapte — chiar în retur ? Noi aș
teptăm...

iorma- 
meciurile dinde- 
jucînd fără con-

și timorați.

trebuie 
că un

că el nu

sens.

a învins C.
în concursul republican 

de handbal de sală
Două 

schimb 
toa re 
părea de domeniul fan'eziei — 

fost evenimentele prin care handba
lul de sală și.a făcut, s.mbătă dupi 
amiază în sala Floreasca, reintrarea 
în programul competițiilor bucureș- 
tene

Prima victorie este aceea pe de
plin meritată a echipei feminine 
Progresul St. roșu în partida c^ 
Progresul M.I.C., Jucătoarele de la 
Progresul St. roșu au acționat decis, 
hotărâte să cîstige. Apărîndu-se ex
celent — mobil și foarte atent — și 
beneficiind în atac de Vii tor ița Du
mitrescu, în vervă de șut, învingătoa
rele s-au reabilitat în fața suporterilor 
lor, pe bună dreptate dezamăgiți do 
comportarea formației în ultimele par
tide de handbal pe teren mare

Apoi a venit surpriza cea mai 
mare, aceea pe care foarte puțini în
drăzneau s-o întrevadă. Poate numai 
învingătorii și ei abia în repriza se
cundă a jocului Progresul I.T.B.— 
C.C.A., în care victoria a revenit 
primei formații Meciul a început e- 
gal și a continuat cu o ușoară supe
rioritate. mai mult în scor, a echipei 

C.C.A. Nu pentru mult timp însă, 
pentru că după o nouă și scurtă pe
rioadă de egalitate a fost rândul 
celor de Ia I T B. să preia conduce
rea. Mai buni decît adversarii lor, 
mai ambițioși, ei au reușit sâ o 
mențină pînă la 
iei. s-a realizat acest i 
de surprinzător pe care 
gătorii Lau meritat sub 
pectele.

Rezultate tehnice: 
G-N.—Energia Baza 1 (f) 
3), Voința—Locomotiva 
17—18 (9—6), Știința I.C.F.—Ener. 
gia 23 August (m) 26—18 (15—6), 
Progresul St. roșu—Progresul M-I-C. 
(f) 13—7 (7—3), Progresul I.T.B.- 
C.C.A. (m) 23—20 (10—11). Dina
mo—Locomotiva G.N. (m) 32—18
(18-11).

victorii — una scontată, ân 
cealaltă atît de surprinzi- 

neît și după consumarea ai
au

flu'erul final. Ast- 
rezultat atît 

însă învin- 
toate as-

Locomotiva
12—3 (4—

P.T.T. (m)

★
ORAȘUL STALIN, 13 (prin telefon) 

Duminică s-a disputat în localitate cea 
de a daua etapă a fazei ireglonale a 
concursului republican de handbal d« 
sală. In general întrecerile s-au desfă
șurat în bune condițiuni, în sala Trac
torul, bucurîndu-se și ae arbitraje co
respunzătoare. Rezultatele înregistrata 
au fost următoarele: FEMININ: Fla
mura roșie Sibiu-Fia mură roșie Sighi
șoara 14—5 U—2), Progresul Onișul 
Stal in-Tractorul 20—11 (11—5), MASCU
LIN : Recolta Hălchiu-Voința Sibiu 20—11 
04—*).  Dnoaimo Orașul Sta Nn-Energia 
Făgăraș ÎS—33 (10— 3).

Al. Dăn-ca 
telefon). — In> 
sală au contî-’

TIMIȘOARA, 13 (prin 
trecerile de handbal cTh___

duminică după amiază, înregis- 
trîndu-se următoarele rezultate: MAS
CULIN: Știința-Feroviarul (fost Loco*  
motiva Timișoara) 17—15 (9—7), Tehno» 
metal-Recolta Gearmata 29—13 (16—9)«
FEMTNIN: Constructorul TirrJșoara-U.T. 
Tlmeșoara 10—2 (5—2), Știința Tlmișoara,- 
Industria LfcnH Timișoara 15—-2 (5—

Al. Groe, corespondentEF. 1ONESCU

MIHAI BAIER, BISTRIȚA 
puteți scrie antrenorului maghiar 
atletism Laszlo Hires, care se află la 
noi, pe adresa: U.C.F.S. Inspecția de 
Atletism București, strada Vasile Con
ta nr. 16, raionul Stalin. — 2) Cea mai 
bună performanță a lui Dinu Cristea 
la 5.000 de metri este 14:49.8. Excelentul 
nostru atlet a realizat acest rezultat 
anul trecut, adică la vîrsJ:<a de 46 de ani. 
ceea ce, fără discuție, reprezintă, în 
felul său, un record mondial! Asta nu 
înseamnă însă că F.T.A. îl va... omologia! 
3) La 19.000 metri, în 1956, Dinu Cristea 
a realizat/ timpul de 30:59,0 — cea mai 
bună performanță a sa pe această dis
tanță. — 4) E prematur să discuV-ăm 
despre selecționarea sau neselecționarea 
Bui Dinu Cristea în echipa de atletism 
care va participa la crosul balcanic. To
tul depinde c«e forma lui din acel mo
ment. Antecedentele nu contează decît 

autobiografii! 5) Despre Zatopek 
“ ceea ce vă interesează —

pe larg decît am putea 
aici la „Poșta redacției”
„Victoria voinței'4, care 

vînzare ta librării.

ta...
puteți afla tot 
și firește mal 
s-o facem noi 
— în volumul 
se găsește de

anul acesta n-avem la... orizont decît 
două meciuri ale echipei noastre națio
nale — și chiar acestea neperfectat» 
încă: cu R.D.G., în deplasare și cu 
U.R.S.S., la București. Asta însemnează 
în orice caz, că am scăpat de o miam 
grijă: aceea a procurării biletelor de in
trare ! Sau poate că sînteți de acord 
cu zicala: „rău cu rău, dar mai rău fără 
rău” ? 4) Voineecu are 29 c?e ani. Aț>ot- 
zan 30 și Petschovsehi 35.

T. N. TIMIȘOARA. — Regretăm, dat 
nu vă putem răspunde „precis”, 
cum ne cereți Dv., decît la întrebarea 
cine deține recordtil .mondial la 1500 
metri plat : cehoslovacul Jungwirth 
(3:38,2). l‘n rest, fiind vorba de sporturi 
pe echipe, unde deol nu există o per
formanță individuală care «ar putea fl 
„cîntărită” în metri, secunde sau kilo
grame, așa cum am răspuns și altui 
cititor, criteriile sînt cît se pocite do 
subiective și deci, în fond, lipsite de 
valoare. De pildă ne întrn’a'f: care a 
rm mat bun portar din lume’’ Eu sim
țim că... Toma! Dați-ml Dvs. dovada cM 
nu e el!

ani.

ONETTE ȘTEFAN, GIURGIU. — 1) 
Recordul romîn la 100 metri plat este 
de 10,4 sec. El a fost stabilit de Ion 
Moina în 1046. 2) Echipa de fotbal a 
Romîniei a jucat de două ori cu echipa 
Italiei, ceăînd de fiecare dată la luptă 
mare: 0-1 la București, în 1939 și 1-2 
ta Borna, în >940. Performanțele fotba
liștilor noștri au fost mai mult decît 
onorabile ținînd seama de faptul că Ita
lia era atunci campioană mondială — 
titlul îl cîștigase în 1933, Ba Paris, în 
fața Ungariei — și din echipa ei făceau 
parte faimoșii Olivieri, Foni, Ba va, 
Meazza, Colausl etc. 3) Deocamdată. în

ALEXANDRU BRAILOIU. DUCtf- 
PEȘTI. — Fotbalistul George Nițu’.escu, 
care a jucat un timp la Dinamo Bucu
rești șt apoi la Dinamo 6, a-a accidentat 
și șl-a înltcervpt deocamdată activitatea 
sportivă. In momentul de față activează 
pe tartari artistic: cîntă șl se aeompa- 
ntnză slnirur la chitară la restaurantul 
„Parcul Trandafirilor1*. Dacă n-avețl 
răbdare să așteptați pînă la vară, cind 
va reapare, prob'abH, pe stadion, îl pu
teți vedea, deci, în orice seară, la res
taurantul „Parcul Trandafirilor* ’, Vă 
pre viu însă că vă costă mult mal 
scump t...

ION POȘTAȘUL



C. Cnache, Mana Simon, JL Pandrea și Clisaveta Sncin, 
cîștigători în concursurile de schi de sîmbătă și duminică

Stînga, sus, în turn: Bălanei și Dr. Troianescu.
De la stingă: Nacht. CiocîUea, Mititelu și Rădulescu.
Dreapta :Giinsberger, Szabo, Pavlov și Ghițescu. Jos: Drimer. 

văzuți de NEAGU RADULESCU

După finala campionatului de șah al R.P.R

Din nou tineretul se afirmă
„La valeur n’attend pas le nom- 

bre des annees" — glăsuiește un 
binecunoscut dicton francez, care 
»e potrivește de minune actualei e- 
idiții a campionatului republican de 
bah. Și intr-adevăr, tineretul, fără 
se mai aștepte trecerea anilor, con
diție considerată altă-dată 
•oiut necesară consacrării, 
să triumfe in întrecerea primilor 
șahiști ai țării. De altfel, însuși fap
tul că peste o treime din partici- 
panții la finală reprezentau noua 
generație de șahiști, crescută in anii 
luminoși ai Republicii Populare, do
vedește nesecata rezervă de cadre 
|>e care se sprijină sportul nostru 
4e tip nou.

Misiunea tinerilor de a se 
In finala campionatului țării 
deloc ușoară. Să nu uităm că ei a- 
ve-sa de înfruntat concurența unor 
vechi jucători ca Troianescu, Ale- 
Vandreseu, Radulescu, Seimeanu, Ur- 
•eenu, de partea cărora se aflau ru
tina, experiența, practica multor 
competiții decisive. Și totuși, in a- 
cest an. doar primii doi au reușit 
să țină piept asaltului impetuos al 
tineretului, ceilalți clasindu-se de la 
Jocul 14 in jos, iar Urseanu — unul 
din protagoniștii ediției de anul tre
cut — ocupi nd ultimul loc.

Victoria tineretului s-a vădit nu 
numai in clasarea pe locurile de 
frunte ale clasamentului ci și in ca
litatea jocului prestat. In comenta
riul nostru trecut am subliniat stră
lucita performanță al lui Gunsber- 
per și comportarea deasupra tutu
ror laudelor a debutantului Pavlov, 
• mare și foarte plăcută surpriză a 
campionatului. Cuvinte de laudă a- 
Vem. și la adresa altor tineri șahiști, 

ki fruntea lor trebuie să-l situăm 
|>e Iuliu Szabo. Timișoreanul a în
ceput destul de slab concursul. A 
încercat cîteva deschideri hazarda
te (mai ales în partidele cu Pușca- 
fu și Bozdoghină) și după 15 runde 
«Jnota“ fără perspective undeva la 
mijlocul clasamentului. Dar aici și-a 
•pus cuvintul una din calitățile prin
cipale ale lui Szabo : facilitatea ex
cepțională de gindire, consumul 
■ervos minim in timpul partidei. El 
« început finișul, odihnit și proas
păt. Realizind 5'A puncte în ultimele 
7 partide, Szabo a reușit să ocupe 
ibi cele din urmă locul trei, datori
tă unui punctaj al coeficienților mai 
bun decit al lui Pavlov. Forța sa 
4e joc și talentul combinativ s-au 
vădit in partidele cu Ciocîltea, Soos, 
Ghițescu, precum și in faptul că a 
reușit cel mai bun punctaj la pri- 

jucătorii 
1 mai

ce ab- 
a știut

impune 
nu era

țescu s-a numărat printre jucătorii 
la care 
loc vent 
obișnuit de lung.

Despre Drimer s-a scris foarte pu
țin in comentariile care relatau des
fășurarea campionatului. Vina (dacă 
se poate numi așa) nu aparține cro
nicarilor ci... jocului lui Drimer. El 
este posesorul unui stil puțin spec
taculos, în partidele sale pare că 
nu se intimplâ nimic, lipsind sacri
ficiile sau mutările care să tnfrigu- 
reze spectatorii, să-i țină cu răsu
flarea întretăiată. Și totuși sub a- 
ceastâ liniște aparentă se ascunde 
un temperament șahist veritabil, un 
mare rafinament, un dezvoltat simț 
a! poziției. Puțini jucători au ma
nifestat in acest campionat constan
ța lui Drimer și-,«(poate doar Gică 
Alexandrescu și Bălane!) tenacita
tea sa în defensivă. Credem că a- 
cest jucător trebuie verificat mai 
miăt in turnee și Intilniri interna
ționale, in care stilul său constant, 
buna pregătire teoretică și talentul 
remarcabil ii 
succese. Ceea 
Drimer este 
unele poziții 
lități de cîștig dar pe care Drimer 
le ratează tocmai din cauza unei 
prudențe exagerate.

Nu i-am omis pe ceilalți tineri 
remarcați in cursul finalei. Ei vor 
face obiectul viitoarei cronici, con
sacrate desfășurării acestui mare e- 
verument șahist național.

VALER1U CHIOSE

s-a manifestat cel mai e- 
oboseala unui -turneu ne-

pot hărăzi frumoase 
ce-i lipsește încă lui 
curajul de a forța 
în care există posi.bi-

Ca și în majoritatea țărilor din Eu
ropa, și la noi temperatura ridicată 
a făcut să dispară aproape complet 
stratul subțire de zăpadă, spre deza
măgirea schiorilor care-și văd astfel 
sezonul periclitat. La Poiana Stalin 
și în Cristianul Mare, organizatorii 
concursurilor de sîmbătă și duminică, 
Voința Orașul Stalin și Dinamo, au 
trebuit să depună eforturi pentru a 
asigura condiții normale de desfășu
rare întrecerilor și, în ciuda măsu
rilor luate, zăpada umedă, „grea“, a 
împiedicat realizarea unor performanțe 
bune, în special la fond și la sărituri. 
Cu toate acestea însă, probele de 
fond și sărituri, disputate în cadrul 
Cupei Poiana organizată de Voința 
Orașul Stalin, au monopolizat atenția 
spectatorilor, venifi în număr destul 
de mare și au subliniat grija organi
zatorilor de a oferi concurenților con
diții dc întreceri bune.

Disputa seniorilor a marcat vic
toria clară a fondiști’or de la C.C.A. 
care la 15 km. au cucerit cinci din 
primele șase locuri și au cîștigat șta
feta de 4x10 km. La juniori, supe
rioritatea concurenților de la Voința 
a fost din nou categorică, ieșind ast
fel în evidență grija colectivelor Vo
ința pentru ridicarea și dezvoltarea 
tineretului. Dinamoviștii nu au stră
lucit și singurii care pot fi mențio
nați sînt Mariole Aldescu și Gh. 01- 
teanu, care în ștafeta de 4x 10 ' 
refăcut un handicap de 12 
făcînd ca Dinamo să treacă 
locul 4 (unde se afla după 
schimburi) pe locul 2, la mai puțin 
de 3 minute de C.C.A. La fete, în 
schimb, Dinamo a dominat net.

întrecerile de slalom special, orga
nizate de Dinamo în Kantzer, nu s-au 
bucurat de o vreme prea bună. Tem
peratura ridicată și ceața au îngreuiat 
în mare măsură desfășurarea probe
lor. Zăpada a fost „grea“ și vizi
bilitatea redusă. La seniori, concu
renței de la C.C.A. au ocupat pri 
mele patru locuri, fapt care demon
strează că în lipsa coborîtorilor de la 
Dinamo (plecați la Zakopane), cei de 
la C.C.A. nu au 
nil, N. Pandrea 
bună în care se 
de altfel, clasat 
săptămîna trecută tot pe locul secund 
Menționăm că în prima manșă cel 
mai bun timp îl înregistrase tînărul D. 
Bulgărea (34.8 față de 35.0 obținut de 
Coliban și Pandrea) care s-a compor
tat însă slab în manșa a doua, ve
nind în clasamentul general pe locul 
7. La senioare, disputa Magdalena

traseu 
(după o

In tabăra
Așezată între munții Căliman 

Gurghiului, de o parte și de alta 
Mureșului, într-o minunată 
împădurită cu brazi, Topiița 
cunoscută mai mult, ca cea mai fri
guroasă localitate a țării — un a- 
deoărat pol al frigului! — și mai 
puțin pentru calitățile terapeutice ale 
izvoarelor ei, alcalino-calcice, mezo. 
termale și hipotone. Și totuși, loca
litatea a fost 
educației fizice să găzduiască prima 
tabără școlară rezervată, în această 
vacanță de iarnă celor mai merituoși 
elevi de la liceele

și 
a 

regiune 
este

aleasă de Direcția

km. au 
minute, 
de pe 

două

adversari. Cîștigăto- 
a confirmat forma 
află, ca și Coliban 
și în concursul de

mii 12 clasați, ; 
realizat 50% sau 
punctele posibile.

Printre fruntașii 
*n se mai numără

acest 
Ghi- 
tine- 

au un remarcabil stagiu in 
noastră șahistă. Ambii au 
cite 12'A puncte dar au 

căi cu totul diferite spre 
rezultat. Ghițescu, invingîind

finalei 
doi tineri, 

țe&cu și Drimer, care în ciuda 
reții lor 
mișcarea 
•cumulat 
jiășit pe
•cest
cu mult curaj handicapul unui start 
•Jab (două infringeri) a reușit să-și 
«lecfășoare jocul său combinativ și 
«trâlucitor, mult apreciat de spec
ii; teri. Partidele cu Bozdoghină (cu 
un sacrificiu de damă departe cal
culat), Bălanei (exemplu unei stra
tegii desăvîrșite), Soos (plină de ui
mitoare complicații) fac parte din 
ce«. nai bune realizări șahiste ale 
Iui Ghițescu. înaintea ultimelor run
de el păstra șanse reale de a lua 
parte nemijlocit la lupta pentru pri- 
mui loc. Dar infringe rea la Urseanu

■ suferită în unnta unei grave erori 
intr-o poziție superioară, l-a scos 
uaorir'mente din cursă. De altfel Ghi

cu profil sportiv...

Bîră-Elisaveta Suciu nu a fost nici 
de astă-dată tranșată. Cu o săp- 
tămînă în urmă ieșirea din 
a concurentei de la I.G.F.
manșe egală) viciase rezultatul, cum 
s-a petrecut de altfel și duminică. 
Magdalena Bîră a căzut ,în prima 
manșă, iar în a doua a 
timp egal cu Suciu, care

„mers“ în 
a cîștigat

Cursa de 15 km. seniori a fost 
foarte disputată și a supus pe con
curenți la un efort intens, 
de altfel și pe fața jondistului 
fotografie.

observai
din

Arvay (Voința) 23:45.2; 3. Elena
Cristoioveanu (Dinamo) 25:56.2; 4 Au" 
relia Mănescu (CCS) 26:07.1; 5. Ma
rta Sirrjon (Voința) 26:25.4: 6 Karin 
Roth (Voința) 26:30.3; 10 Km. JU
NIORI (11 concurenți) 1. I. Bogdan 
(Voința) 41:10.5; 2. Gh. Oprea (Vo
ința) 42:02 2; 3. Gh. Cimpoia (CCA) 
42:05.4; ” ""
rente): 
12:40.1;
13:18.2; 
13:35.8;
CCA 1

însă concursul. Deci t—1 într-o
pută care se anunță palpitantă, 
juniori, surprinzător de slabă compor
tarea lui Adrian Bătușaru, cîștigăto- 
rul concursului de deschidere.

D. STĂNCOLESCII

dis-
L.a

Iar acum iată rezultatele înregis
trate în Cupa Poiana organizată de 
Voința 
MORI 
(CCA) 

59:29.3;
4. Gh.

Orașul Stalin: 15 Km. SE-
(30 concurenți): 1. C. Enache 
57:47.2; 2. I. Cimpoia (CCA) 
3. St Drăguș (CCA) 59:34.8; 
Olteanu (Dinamo) 59:48.2; 5.

M. Crăciun (CCA) 1 h. 00:16.1; 6. D. 
Cincu (CCA) lh. 01:09.0; 7. 1. Su
medrea (Dinamo) lh. 01:43.8; 8. A. 
Zangor (CCA) lh. 01:56.1; 9. A. Sei
del (Voința) 111.02:10.2; 10. I. Ducaru 
(Dinamo) lh. 02:19.4; 5 Km. SENI
OARE (9 concurente): 1. Iuliana Si
mon (Dinamo) 23:01.0; 2. Margareta

3 Km. JUNIOARE (7 concu- 
1. ' ' " ~ ‘

2.
3. 
4x10 

(M. Crăciun 
che 44:29.7; St. Drăguș 48:04.9; 
Cimpoia 49:04.1) 3h. 05:22.2; 2. Dina, 
mo I (I. Supeală 
48:40.8; M. Aldescu 41:53.4; Gh. Ol- 
teanu 48:08 4) 3h. 08:16.6; 3 CCA 
II 3 h. 12:15.2; 4. Voința 3h. 14:10.8; 
5. Dinamo II 3 h. 15:36.0; 3x5 Km. 
SENIOARE: 1. Dinamo (fuliana Si
mon 26:02.0; Hermina Herbert 26:48.2; 
Ștefania Botcariu 26:47.0) Ih 19:37.2 
2. Voința (Iolanda Balaș 26.35,1: Maria 
Simion 27:52.2; Margareta Arvay 
26:58.7) lh. 21:26.0; 4x5 Km. JUNI
ORI MIXT: 1. Voința (Gh. Oprea, E- 
lena Supeală, Marin Roth, I. Bogdan 
lh 42:30.4 ; 2. CCS (1. Sumedrea, 
Ileana Kotfas, Estera Adam, Gh. Cin- 
cu) lh. 44:51.0; SĂRITURI SPECIA
LE SENIORI (trambulina mijlocie, 19 
concurenți): 1. N. Munteanu (Di
namo) 210,1 pt. , 2. C. Crăciun 
(CCA) 201,9 pt., 3. Gh. Frățilă (Di
namo) 199,9 pt., 4. D. Brerici (Voința) 
198,4 pt., 5. I. Bîrlă (Dinamo) 185,8 
pt, 6. V, Prișcu (Voința) 175,4 pt. SĂ
RITURI SPECIALE JUNIORI (4 con-’ 
curenți): 1. C. Batoia (CCS) 183,8, 2. 
St. Burețca (Voința) 163,7, 3. K-
Scheminger (D) 161,6; 3. E. Kiss 
(Voința) 156,5...
...Șl IN CUPA DINAMO: SLALOM 
SPECIAL SENIORI (35 concurenți): 
1. N. Pandrea 
liban (CCA) 
(CCA) 76.4; 4.
5. I. Zangor
Gohn (CCS) 80.2; 7. D. Bulgărea (Di
namo) 80. 3; SLALOM SPECIAL SE
NIOARE (5 concurente): 1. Elisaveta 
Suciu (1CF) 83.6 ( 46.2-37.4); 2. Mag
dalena Bîră (CCA) 88.6 (51.2-37.4)j 
3. Hermina
SLALOM 
concurenți) 1. H. Schmidt (Politeh
nica Orașul Stalin') 70.7; 2.
lică (Voința) 
(Dinamo) 79,1; 
JUNIOARE (5 
Bucur (CCS) 
(ICF) 89.4; 3. Mihaela Ghiearcă (Vo
ința) 93.0.

Iolanda
Estera 
Ileana 

Km.

Balaș (Voința)
Adam (CCS) 

Kotfas (CCS)
SENIORI: 1.

43:43.5; C. Ena-
L

46:03.0; Vintilă

(CCA) 75.8; 2. N. Co-
76.3; 3. Gh. Bălan 
M. Bucur (CCA) 77.5} 
(Voința) 77.6; 6. K.’

Schuler (Voința) 56.1:
SPECIAL JUNIORI (10

M. Su- 
Văcaru 

SPECIAL
75.6; 3. Gh. 
SLALOM 

concurente) 1. Rodica 
86.0; 2, Utta Spek

însemnări de reporter

școlară de
muzicaleSchi, simpozioane, seri 

dar mai întîi... odihnă!
Deși a cuprins elevi cu incontesta

bile calități sportive, iar zăpada n.a 
lipsit de pe pîrtii, totuși în tabără 
nu s-a desfășurat — așa cum ne-am 
fi așteptat — o activitate de speciali
zare în schi. Dimpotrivă, colectivul 
tehnic al taberei, condus cu multă pri
cepere de prof. Arnold Kummer (O- 
rașul Stalin) a ținut seama de ca. 
racterul recreativ care trebuia im
primat programului și a împărțit tim
pul între cursuri de inițiere în schi, 
simpozioane, seri muzicale și... somn. 
Intr-un cuvînt un program de odihnă 
activă, în măsură de a-i reconforta

școli au pentru ce se bucura : din inițiativa Direcției 
Topiița s-a amenajat un mare complex s-o-tiv școlar.

Sportivii din
educației fizice, la

In fotografie, o parte a complexului cuprinzînd bazinul de înot — alimen
tat de izvoare naturale cu apă termală — și corpul central de locuințe.

fizic pe elevi, astfel ca reînceperea 
cursurilor să-i găsească în plenitu
dinea forțelor. In ce privește inițierea 
în schi, trebuie remarcat faptul că 
tabăra a beneficiat de aportul unui 
grup de profesori de educație fizică 
(Ladislau Covacs, Lucia Thatis, Nic. 
Mihăilescu, Adam Sebessy etc.) care 
într-un interval scurt a reușit să 
deprindă elevii cu 
— cum se execută un plug, 
face o coborîre, ocolirea în _
slalom cu ocoliri din plug și chiar 
cristiana 1 Rezultatele, deosebit de 
premii: t?are,, au arătat că ia acest 
curs toți elevii au obținut... note de 
trecere! Mențiuni speciale pentru 
Teodora Petcu și Ion Scoda (Bucu
rești) , Cristian Dietrich și Victor Alo- 
cana (Timișoara). Valentina Tudor și 
Ștefanii Dieter (Or. Stalin) care au 
dovedit, în plus aptitudini naturale 
în n ăsură să i facă cunoscuți cit de 
ciirînd

a reușit 
tehnica schiului 

cum se 
plug,

Invățătura și sportul — două 
noțiuni inseparabile

Printre surprizele rezervate elevi
lor a fost și aceea a prezenței în 
mijlocul lor a cîtorva profesori de 
cultură generală : doi matematicieni, 
în persoana prof. A. Oancea (Timi
șoara) și V. Radu (Or. Stalin) și o 
profesoară de geografie, E. Gavrilescu 
(Gr. Stalin), Prezențe binevenite — 
an? preciza noi ■— care au asigurat 
elevilor, nu numai o continuitate în 
procesul de educație, dar și o recipro
că și necesară cunoaștere. Diminețile, 
pe pîrtie, încadrați în diferite grupe 
de elevi, profesorii de cultură gene
rală au... învățat cu aceeași sîrguință 
din tainele schiului; după-amieziie ei» 
conduceau simpozioanele li*e!  ar știin
țifice (exceient cel al cărui temă a

fost poezia Magdei Issanos) teme a- 
plicative la matematici, geografie și 
științe naturale; în sfîrșit, după cină, 
aceiași profesori erau nelipsiți de la 
micile seri muzicale...

— Pentru mine, ne-a mărturisit 
prof. Virgil Radu — zilele de tabără 
nu an însemnat numai o plăcută des
tindere. Aici, mi.ain dat scama, pe 
deplin, că învățătura și sportul nu 
pot fi înțelese separat, că ele trebuie 
să se îmbine într-o perfectă sim
bioză.

Topiița, în viitoarele luni—

Prezența noastră în tabără ne-a 
dat prilejul să desprindem și alte as
pecte, legate de perspectivele noului 
complex sportiv. Astfel, în cadrul sui
tei de măsuri preconizate de Direcția 
educației fizice, complexul este sor
tit să constituie un centru perma
nent de pregătire sportivă și de re- 
creere pentru elevii școlilor medii din 
întreaga țară. Chior în vara acestui 
an, complexul — care posedă ttn ex
celent bazin — va găzdui elevii iu
bitori ai natației. Paralel, vor putea 
să-și continue pregătirea, pasionați! 
voleiului, baschetului și handbalului, 
însăși capacitatea complexului se va 
mări (probabil că se va dubla) ceea 
ce va determina o mai largă parti
cipare a elevilor. Intr-un cuvînt, în 
geografia... personală a multor elevi, 
Tcplița va ajunge la fel de cunoscută 
ca și stațiunile de pe litoral sau Va
lea Prahovei...

...Nu ne n?ai rămîne decît să sa
lutăm cu toata căldura transpunerea 
în viață a acestei frumoase inițiative, 
menită să dea un impuls tot mai mare 
activității sportive în tineretu
lui studios.

TIBER1U S I AMA
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Discuția se purta în sala Florea sca, în timpul desfășurării ultimelor 
jocuri de handbal de sală. Interlocu torul nostru: antrenorul de stat Ni- 
colae Nedef; subiectul: recentul turneu întreprins de echipa Bucureștiului în 
RD. Germană și în R.F. Germană.

— Din presa străină am aflat că rești a fost deosebit de spectaculos, 
joeu! echipei noastre a plăcut mult așa că nu trebuie să vă mire că el a 
Ia Berlin și la Neuiniinster. Ați putea plăcut publicului. Cu atît mai mult

să ne spuneți prin ce ? cu cit cea mai mare parte a adver-
— In special la Neumunster, prin sărilor noștri au practicat un joc

cehi pe teren, țîșnirile lor pe contra
atac, pe replierile lor rapide și convin
gerea cu care participau la acțiunile 
colective, sînt lucruri pe care ar tre
bui să și le însușească și handbaliștii 
noștri.

— Aveți îri vedere vreun mijloc de 
a putea transmite în mod practic a- 
ceste lucruri masei de jucători de 
handbal de sală și în special tine
retului ?

— Cel mai eficace ar fi acela al 
organizării unui turneu fulger interna
țional la noi in țară. Tinerii jucători 
ar putea urmări cu atenție evoluția 
celor mai bune echipe, iar specta
torii cred că nu vor avea nimic de 
regretat.

— Care a fost echipa cea mai com
pletă dintre cele cu care v-ați în- 

tilnit ?
— Fără discuție, aceea a Buda

pestei, care ar fi meritat primul loc 
în ambele turnee. O oarecare doză 
de subestimare a adversarilor și apoi 
lipsa de stăpînire in momentele deci
sive ale partidelor au lipsit pe jucă
torii unguri de satisfacția victoriei 
finale.

— Prin prisma celor spuse reiese 
că echipa noastră a realizat un frumos 
rezultat învingînd Budapesta.

— Desigur că victoria asupra e- 
chipei maghiare ne face cinste și re
zultatul probează că avem posibilități. 
Pentru a obține insă și alte victorii 
la fel de lăudabile, este necesară 
multă seriozitate in antrenamente, 
continuitate și perseverență în mun
că. Aici, cel mai greu cuvint îl au 
de spus jucătorii. Noi dorim să avem 
cit mai multe elemente în discuție, 
atunci clnd vom proceda la selecțio
narea echipei reprezentative.

Discuția s-a oprit la acest punct. 
Jocul Progresul' I.T.B.—C.C.A. de
venise prea pasionant...

Voros Meteor Budapesta-Progre- 
sul București S—5 (1—0)

Sîmbătă seara bazimd acoperit de 
pe irasnada Margareta (33,33 m.) a 
găzduit primul meci internațional de 
polo pe apă al anului opunînd echi
pele Voros Meteor din Budapesta și 
Progresul București. In prima repriză, 
inițiativa a fost de partea gazdelor, 
dar echipa romînă a avut ocazii mai 
multe de gol pe care le-a ratat. însă, 
din cauza impreciziei în trasul la 
poartă. In această parte a jocului Vo. 
ros Meteor a deschis scorul prin 
Rusoran II (n.n. golgeterul compe
tiției internaționale ..Cupa B-jcrrreș- 
ti“). După pauză, romîrai cu o pre
gătire fizică mai bună au stăpînrt 
terenul și prin combinații rapide de 
atac și-au concretizat superiortatea. 
în trei rînduri, prici Blajec (2) și 
Grințescu. Spre sfîrșitul partidei, Vo
ros Meteor are o revenire puternică 
și reușește să egaleze prin golurile 
înscrise de Varga și Rusoran II. 
S-au remarcat: frații Rusoran și 
Hohl (Voros Meteori, C. Marinescu, 
Blajec și Chețan (Progresa’). Arbi
trul maghiar Tarodv a -condus echi
pele: VOROS METEOR: Hohl—Hidasi. 
Czigany — Varga — SoResz, Ru
soran II, Rusoran I; PROGRESUL: 

Chețan — Ștefan, Blajec — Neacșa* * 
— C. Marinescu, Grințescu, Cloșcă.

• Așa arată un buletin Pronosport cu
12 rezultate exacte la concursul nr. 2 ain

• In urma trierii variantelor depuse 
« concursul Pronosport nr. 2 (etapa din 
12 ianuarie) au fost găsite:
U variante cu 11 rezultate exacte și 
290,2 variante cu 10 rezultate exacte.
Operațiunile de omologare sînt în curs 

le desfășurare.
• Tragerea din urnă a premiilor în 

Jbiecte (o motocicletă și 6 motorete) 
icordate variantelor cu 9 regultate e- 
racte de la concursul Pronosport nr. 2 
etapa din 12 ianuarie) va avea loc 
niercuri 15 ianuarie la ora 18 la Agen
ta Centrală Pronosport din Calea Vic- 
oriei nr. 9.

CD înainte de a începe lectura acestor 
uccinte comentarii asupra meciurilor 
lin programul concursului Pronosport 
ur. 3 din 19 ianuarie ați citit desigur 
ezultatele trierii concursului nr. 2 și 
ibsența variantelor cu 12 rezultat© 
-au... amintit modificările de regula
ment survenite de curînd și care hotă- 
fisc ca în astfel de cazuri fondul de

Elisabeta Bratu pe primul loc la 
100 m. fluture și Blajec, din nou 

sub un minut pe 100 m. liber

Partida de polo a fost precedați 
de un concurs de înot la care au 
participat înotători maghiari și ro- 
mini. Iată rezultatele tehnice: FE
MEI: 100 m. spate: Kato Boroș (U. 
Dozsa) 1:13,9. Nicoleta Ștefănescq 
(Progresul) 1:19.1, Erzsi Kovacs (V. 
Meteor) 1:22,7: 100 m. fluture: EH-' 
sa' ?‘a Bratu (Progresul) 1:22,7, GI- 
se'la Gebhardt (V. Meteor) 1:24.9; 
100 m. liber; Kato Takacs (B.V.S.C.) 
1:09.6. Ana Tomaso its (U. Dozsa) 
1:13.7. Maria Dan (Progresul) 1:16,31 
100 m. bras: Vera Kostina (S.Z.U.) 
1:26.7 Agnes Zimanvi (V Meteor) 
1:29.0. Eva Pesch (Dozsa)’ 1:30,0, 

Elena Ghlnea (Progresul) 1:32,6; 
M \SCL'L1X: 100 m. liber: Magyar 
(U. Dozsa) 58,7, Blajec (Progresul) 
59,7. Voicu fProgresul) 1:00,8 (80 m. 
din cursă. B'ajec a fost ,.cap la cap*  
cu Magyar dar. cu un finis puternic, 
ultimul s-a desprins în cîștîw’tor) ; 
100 m. fluture; Tumpek (Horrved)' 
1:03,3: 200 m. bras: Kunsagy (Hoo
ver!) 2:42.9, Mitrofan (Progresul) 
2:47,2.

teu

O imagine din meciul București — Magdeburg, în 
Aă a obținut a muncită’ victorie cu scorul de 3—2.

(Foto H

care echipa noa-

KEMNITZ-Berlin) Primele antrenamente fotbalistice...
fantezie, prin viteza execuțiilor și prin 
spontaneitatea acțiunilor, jucătorii 
noștri și-au ciștigat simpatia specta
torilor germani. Doar formația ora
lului Flensburg ne. a egalat, într-o 
mică măsură insă, in ce privește vi
teza. Vă imaginați deci că felul în 
tare a jucat echipa orașului Bucu-

A apărut
Revista ilustrată de sport

MW
Nr. 1

cti foio-reportaje de la cele mai 
interesante competiții sportive.

PARTICIPAȚI LA CONCURSUL: 

„CARE ESTE CEA MAI BUNA 
COPERTĂ A ANULUI 1957?“ 

dotat cu valoroase premii. 

IC ianuarie:
I. Marseille-Sete (Cupa Franței) 2

, II. Sedan-Red Star (Cupa Franței) 1
' HI. Nice-Mtontx>elier (Cupa Fran- 
ien a

IV. Metz-Besancon (Cupa Franței) 2
V. Valenciennes-Rouen (Cupa Fran

ței) 2
VI. Roubaix-Stade Francais (Cupa

Franței) x
VII. Toulon-Aix (Cupa Franței) 1

viii. Cagliari-Triestina (camp, ita-
hn — Cat B) 2

IX. Parma—Taranto (camp, italian
cat. B) I
X. Como—Palermo (camp, italian

eat. B). x
XI. Venezia—Lecco (camp, italian

oat. B) 1
XII. Novara—Catania (camp, italian

oat. B) 1

sobru, dar — spre deosebire de al 
nostru, — foarte eficace. Această 
eficacitate se datora aportului jucă
torilor înalți, masivi, cu o mare forță 
de șut. Ca o remarcă generală, vă 
pot spune că media de înălțime a for
mațiilor întîlnite era mai mare ca a. 
ceea a echipei noastre.

— Deci, s-ar părea că în această 
direcție ar trebui să ne orientăm 
și noi...

— Nu trebuie să înțelegeți neapărat 
acest lucru, că tot ce am remarcat 
acolo trebuie în mod necesar să apli
căm și la noi. Stilul de joc al echipei 
noastre se adaptează de minune ca
lităților naturale ale jucătorilor noș
tri. Ceea ce ar trebui să facem, și 
vom face, este să altoim, dacă pot 
spune așa, tot ce este mai bun la 
alții, cu condiția să se potrivească 
calităților fizice ale materialului uman 
pe care-l avem.

— Spre exemplu ?
— Am putea învăța, din excelenta 

tehnică individuală a jucătorilor sue
dezi care, dincolo de artificiile atît 
de mult gustate de public, are și 
scopuri tactice. Apoi, ar fi de dorit 
ca jucătorii romîrii să învețe mult 
din exemplul oferit de echipa orașu
lui Praga a cărei putere de luptă 
punea pe ginduri chiar și pe cei mai 
serioși adversari. Atenția jucătorilor

f^onosport
premii destinat variantelor cu 12 rezul 
ta te să fie raportat în întregime fondu
lui de premii al concursului următor. 
Deci, concursul din această săptămînă 
începe cu un fond Inițial de premii d« 
aproximativ 159.000 lei. (Omologarea n*  
va da cifra exactă. Oricum însă con
cursul din această săptămînă a... pășit 
cu dreptul și participanții pot fi con 
vinși că premii de valoare vor răsplăti 
pe cei care vor indica 12, 11 și io re
zultate exacte. Pentru a le obține nu 
uitați însă să vă depuneți din timp bu
letinele !).

Și acum, iată părerea noastră asupra 
întîlnirilor din programul concursului 
Pronosport din această săptămînă (con
cursul nr. 3 din 19 ianuarie):

I. Roma—Juventus (Camp, italian).
Prin prizma rezultatelor anterioare alo 

celor două' echipe, JuvehTus pornește 
favorită. Vom acorda însă și gazdelor 
șansa unui meci egal.

II. Internazionaie—Bologna
Internazionale și-a dezamăgit în re

petate rînduri suporterii dar, în egală 
măsură, le-a adus și bucuria unor ne
așteptate victorii. De data aceasta spe
răm că se vor arăta mai constanți și 
vor depăși echipa ©aspe aflată' pare-se 
în ușor regres de formă.

HI. Genoa—Milan
Revenirea înregistrată de Milan — 

actuală campioană — este un argument 
puternic în favoarea oaspeților.

IV. Napoli—JLanerossi.
Un nou meci în care gazdelor li a>e 

poate acorda toată încrederea mai ales

• Primul gol al anului a fo st înscris de Anton Mun- 
teanu • La Progresul și D inamo : tehnică, tehnică și 

iar tehnică ! • Vești de la Locomotiva, C.C.A.
și Flamura roșie Arad

De mai bine de 10 zile fotbaliștii au reapărut la antrenamente. In 
săli sau pe terenuri, în aer liber, ei și-au început pregătirile în vederea 
unui sezon așteptat cu atîta nerăbdare de pasionații fotbalului.

• Unii însă, au prilejul să urmă
rească dacă nu meciuri adevărate, cel 
puțin antrenamente la două porți. 
Ploeștenii mai curioși să vadă cum 
se pregătesc fotbaliștii Petrolului, au 
avut ocazia mai acum 6—7 zile să 
asiste la un asemenea antrenament 
și să constate pofta de joc a echipei 
lor. „A fost multă dispoziție de joc, 
atunci ca și la antrenamentele urmă
toare, — ne spunea antrenorul Ilie 
Oană — mai ales în linia de atac, 
care a și înscris vreo opt goluri. Un 
amănunt statistic: Anton Munteanu — 
a cărui stare fizică și pregătire îmi 
dă multe speranțe pentru retur — a 
înscris, ca să spun așa, primul gol al 
anului". După acest antrenament, 
ploeștenii au făcut un antrenament în 
sală (handbal redus, baschet, fot
bal redus — 3 contra 3 la portițe) 
din cauza impracticabilității terenului, 
iar sîmbătă au ținut în aer liber o 
ședință de pregătire tehnică.

că sînt în plină cursă ne urmărire a 
liderului.

In concluzie: „1”.
V. Padova—Fiorentina 

Pronosticurile noastre „1” și ,,X”.
VI. Verona—Lazio
Disputat la Verona meciul va d-a eîș- 

tig de cauză gazdelor. Conform calcu
lului hîrtie : ,,1“ solist.

VII. Valenciennes—st. Etienne
Forma slabă a gazdelor pe de o part*  

și constanța (mai ales în scoruri egale) 
a oaspeților pe de altă parte, ne scu
tește de comentarii... Vom indica deci 
„X” și „2”.

VIII. Racing Paris—Lille
O întîlnire foarte echilibrată deși re

zultatul din tur (3—1 pentru Racing) 
ar putea determina pe mulți partici
pant să indice „1” solist. Acestora le... 
aducem aminte că Lille, spre deosebire 
de echipa pariziană, se prezintă după o 
serie de frumoase performanțe.

IX. Marseille—Angers
Din nou un meci în care Oaspeții de

țin o formă superioară celei a gazdelor. 
Cel mai indicat pronostic de bază 
e „X”.

X. Len-s—Sedan
Lens beneficiază de avantajul terenului. 

Deci „1“ și ca măsură de precauție și 
„X“.

XI. Reims—Monaco
Derbiul etapei campionatului fran

cez: liderul avantajat de faptul că joacă 
în fața propriilor suporteri, va încerca 
să-și mărească diferența care-l separă 
de cea de a doua clasată. Deși Mtonaco 
se comportă b-ine în deplasare — dat 
fiind situația de mai sus — alături de 
clasicul „X” al derbiurifor vom 
trece ,,1”.

XI I'. Metz—Toulouse
Metz are duminici — maî mult ca 

orîcînd — șanse de a acumula încă 2 
puncte. Noi credem că' le va obține. 
Deci: Ml’\

Pregătirile continuă. Pentru astăzi. 
Petrolul intenționează un joc de pre
gătire cu partener. Ploeștenii au ne
apărat nevoie de un asemenea meci 
în vederea turneului pe care îl vor 
întreprinde.

• Jocuri la două porți au văzut și 
spectatorii prezenți ocazional pe te
renul din str. dr. Staicovici. Aici își 
au „cartierul general*  jucătorii Pro
gresului. Aceștia și-au inaugurat noul 
sezon printr-un atent control medi
cal, urmat apoi de ședințele progra
mului de pregătire, în care au fost 
incluse — mai mult sub formă dis
tractivă — întreceri între „antrenați*  
și „neantrenați*,  sau între echipe 
combinate, cum a fost de pildă sîm
bătă. Programul a început cu exerci
ții pentru pregătire fizică (20 minu
te), au urmat apoi 40 de minute de 
pregătire tehnică (pase și preluări, 
specifice, pe posturi) și apoi o „miu- 
ță“ de vreo 30 de minute. Participare 
bună: Mîndru, Bădescu, Toma, Cari- 
caș. Soare, Dobrescu, Cojocaru, 
Știrbei, Oaidă, Smărăndescu, Mateia- 
nu. Ozon, Leucă, Banciu, P. Moldo- 
veanu. Nu s-au antrenat: Ciocea 
(prezent totuși pe teren) și Dinulescu, 
ambii bolnavi, precum și Birtașu. Vi
itoarele antrenamente: marți, joi, vi
neri și duminică.

I
• Din vreme și-a început antrena

mentele și Știința Timișoara, care — 
după cum ne-a informat corespon
dentul nostru Al. Gross — tratează 
în continuare perfectarea unui turneu 
în Iugoslavia, între 2 și 14 februarie. 
Pregătirile au început la 5 ianuarie. 
In această zi s-a făcut analiza tu
rului și s-au fixat obiectivele pentru 
retur. Apoi, antrenamente la 6, 8, 10 
și la 12 ianuarie, sub conducerea an
trenorului Dincă Schileru ajutat de 
Woroukowski. Duminică studenții au 
avut și prima întîlnire cu... balonul, 
care s-a bucurat de o deosebită a- 
tenție din partea jucătorilor: Curcan, 
Fuchs, Moguț, Zbîrcea, Brînzei, Flo- 
rescu, Codreanu, Cojereanu, Tănase, 
Mazăre, Gîrleanu, Lereler, Ciosescu, 
Zaharia, FUip, Gădariu, Boroș, Diuii- 

nescu și Thnotin, care alcătuiesc în 
prezent lotul Științei.

• Dinamoviștii bucureșteni nu se 
lasă mai prejos. Numai că ei n-au 
pornit la lucru decît după un prea 
labil și sever control medical, care ■ 
durat 3—4 zile. Utile măsuri de pre
vedere... Dinamoviștii — conduși de 
I. Baratki și Gkă Niculae — urmea
ză pentru moment o serie de antre
namente în sală, cu o participare nu
meroasă a jucătorilor. Durata lecțiiT 
lor a pornit de la 30 de minute și 
va crește pînă Ia 80 de minute în 
cursul acestei săptămîni, în care sînt 
prevăzute antrenamente în sală zil-

PAHONTU

nice și de trei ori în aer liber (marți, 
joi și duminică). Un amănunt foarte 
interesant: antrenorii pun mare ac! 
cent pe pregătirea tehnică. Ei au în
ceput, chiar în sală, cil lovirea mingii 
explicată și exemplificată de antre
nori. Desigur, pregătirea fizică nu-i 
nici un moment neglijată, dar tehni
cii individuale i se acordă — și bine 
se face — o atenție deosebită.

• Nici o noutate deosebită de la 
Flamura roșie Arad, Locomotiva 
București și C.C.A. Jucătorii acestor 
echipe se află, deocamdată, în con-: 
cedii de odihnă: textiliștii la băile 
„I Mai“, unde se află și o parte din-, 
tre ceferiștii bucureșteni (cealaltă par-‘- 
te se află la Herculane), iar dintre, 
militari, unii sînt în București, alții 
se află în țară. Flamura roșie £și 
va începe antrenamentele la 20 ia
nuarie, ceferiștii la 24, iar C.C.A. la 
26 ale lunii. Pînă atunci, toți speri 
să-și refacă forțele cheltuite în sezo
nul trecut.



!J
10 ANI DE ACTIVITATE A AGENȚIEI ROMINE 

DE PRESĂ - „AGERPRES

Inactivitate la volei?

Se împlinesc 10 ani de activi tate a Agenției Romine de Presă — 
„Agerpres". Pentru fiecare dintre lucrătorii din presă, ca și pen
tru milioanele de cititori ai ziarelor de pe întreg cuprinsul patriei, 
această aniversare reprezintă un eveniment deosebit. Intr-adevăr, în 
decursul celor 10 ani. Agenția Romînă de Presă a depus o muncă 
susținută pentru informarea oamenilor muncii asupra evenimentelor 
interne și internaționale, contribuind astfel în mod direct la creș
terea prestigiului de care se bucură presa noastră. Prin intermediul 
„Agerpres-ului"“. am luat cunoștință despre cele mai importante 
succese ale construcției socialiste, despre minunatele izbînzi repur
tate pe plan economic. Informînd întotdeauna cu promptitudine, A- 
genția Romînă de Presă s-a dovedit la înălțimea rolului său deo
sebit de important, atrăfiîndu-și stimă și prețuire. De asemenea 
„Agerpresul" a contribuit la popularizarea succeselor noastre peste 
hotare.

Sportivii, ca și iubitorii de sport, care află zi de zi din lectura 
telegramelor „Agerpres" ultimele știri sportive de peste hotare, pre
cum și relatarea priMcipaielor e venimente sportive interne, apre
ciază in mod pozitiv eforturile redactorilor și colaboratorilor agen
ției.

Cu prilejul aniversării celor 10 ani de activitate, colectivul redac
țional al ziarului „Sportul popular" urează colectivului Agenției 
Romine de Presă — „Agenpres" noi și importante succese în muncă, 
in informarea și mai promptă și mai cuprinzătoare a presei noastre.

IN AJUNUL UNEI INTERESANTE CONFRUNTĂRI 
INTERNATIONALE A TENISULUI NOSTRU DE MASĂ

— ..Și totuși, nu ai dreptate: există 
9 vie activitate la volei chiar în a- 
ceste zile — am încheiat o convor
bire avută zilele trecute cu un amic 
amator de volei, care se plângea de 
InacEvititea actuală a voleibaliștilor 
hoștri. Cînd '.-am contra;:is, ne-am ba
zat pe următoarei*:

Anul care s-a încheiat a adus unele 
Satisfacții iubitorilor sportului cu hal
tere. Cele 35 recorduri ale țării dobo
râte în 1957, printre care unele de va
loare (Baroga 397,5 kg. la cat mijlo
cie și semigrea, Roman la cat. ușoară 
350 kg-, S. Cazan 430 kg la cat. 
grea) si afirmarea altor elemente de 
valoare țCmsbeth, Schuleri, lonescu 
Lisias, Vlădăreanu, Delcă, Gheorghiu, 
Andronovici, Panait, Isac, Mocanu, 
Bălcăceanu, Moldoveanti, Wagner etc.) 
dovedesc- că sportul halterelor a în
registrat un simțitor progres. Fără 
înuoială că aceste succese ar fi fost 
și mai mari dacă programul compe- 
jjjional ar fi fost mai bogat.

Despre acest sărac calendar 
tompetițional (intern și extern) s-a 
jaaai scris în coloanele ziarului nostru, 
însistăm Insă din nou asupra 
Necesității desfășurării unei bogate 
Activități, pentru că ea asigură creș
terea performanțelor și afirmarea ele- 
tner» ' fruntașe.

K aid calendarul pe acest an, 
observăm o tendință pentru remedie

1. PESTE PUȚINA VREME, mai 
precis Ia 25 ianuarie, va începe prima 
sompetiție pe 1958: forul de speciali
tate organizează în Capitală o com
petiție de „volei in trei", la care vor 
participa cei mai buni voleibaliști din 
București. După experiența — nereu
șită — făcută anul trecut cu „volei 
In doi", să sperăm că noua formulă 
Va avea mai multi sorți de izbîndă 
și că va ajuta efectiv la pregătirea fi
zică și la îmbunătățirea mișcării în 
teren a sportivilor noștri fruntași. 
Jucătorii au fost împărțiți în opt e- 
chipe și anume: Roman, Co.ibeanu, 
Chezan; Nicolau. Ponova. Dîrjan; Ru- 
sescu, Ganciu. Wolf; Miculescu, Păit- 
noiu. Derzsei: Wilwert. Sușelescu, 
Startciu: Claici, Mitroi. Mușat; Plo
con. Crivăț, Răducanu; Mihăilescu, 
Teodorescu, Apostol.

2 A DOUA MARE COMPETIȚIE 
MASCULINA A VOLEIULUI va fi, 
Jncepînd de anul acesta, campionatul 
Categoriei E. Competiția va desemna 
ieele două echipe care vor promova în 
(Campionatul republican categoria A. 
'Anul acesta, la ,.B“ vor participa 13 
fcehipe campioane regionale pe 1957, 
{Voința Suceava, Voința Bacău Ști- 
Șnța Galati, Locomotiva Constanta, 
Energia Ploești, Știința Orașul Stalin. 
'Snagov, Dinarno Baia Mare, Di
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Răsfoind calendarul competițional la haltere

namo Oradea. Dinamo Cluj, Dina
mo Tg. Mureș, Casa Ofițerilor 
Timișoara, Rm. Vilcea), două e- 
chipe retrogradate din categoria A 
în anttl 1957 (Știința iași și Știința 
Timișoara), precum și echipa clasată 
pe locui doi în campionatul de cali
ficare pe 1957 al orașului București 
(Voința Prestări Servicii).

întrecerile vor avea loc la urmă
toarele date: turul: 13 aprilie-25 mai: 
returul: 8 iunie—20 iulie. Campionatul 
se va desfășura sistem turneu în două 
serii a opt echipe. Componența lor 
este următoarta: SERIA l-a: Voin'a 
Suceava, Știința iași, Voința Bacău, 
Știința Galați, Locomotiva Constanța, 
Energia Ploești. Știința Orașul Stalin, 
Snagov: SERIA A Il-a; Dina
mo Baia Mare, Dinamo Oradea, Di
namo Cluj, Dinamo Tg. Mureș, Știința 
Timișoara, Casa Ofițerilor Timișoara. 
Rm. Vilcea, Voința P. S. București.

3. LA CRAIOVA este mare agitație 
în rîndul voleibaliștilor: la sala de 
sporturi recent construită lîngă sta
dionul Locomotiva, se fac lucrările de 
finisaj, astfel că sportivii craioveni 
vor avea la dispoziție o sală utilată, 
cu aproape 800 locuri. In plus, volei
baliștii și-au reluat antrenamentele cu 
mai multă seriozitate decît anul tre
cut-și sînt hotărîți să aibă o compor
tare superioară celei din prima parte 
a campionatului.

4. CEI MAI BUNI voleibaliști din 
țară și-au început pregătirile în ve
derea întîlnirilor internaționale de a- 
nul acesta.

După cum se vU*  există activitate 
în rîndul voleibaliștilor.

— m. t. —

rea acestor lipsuri. Cu toate acestea 
programul competițional intern și ex
tern este încă insuficient. In afară de 
competițiile obișnuite (campionatele 
individuale — finalele la Oradea între 
18-20 aprilie — și cele pe echipe la 
Timișoara între 14-16 noiembrie) în 
calendar au fost introduse întreceri 
la șase categorii de greutate: pentru 
categoria ușoară și semimijlocie la 
20—21 iulie’la P, Neamț; pentru ca
tegoria semi-ușoară și mijlocie la 26 
și 27 iulie la’ lași- pentru categoria 
semi-grea și grea la Ploești la 6—7 
noiembrie. Inițiativa de a se organiza 
aceste concursuri în orașele moldo
vene este deosebit de utilă, pentru 
că se știe că în această parte a țării 
sportul halterelor a rămas mult în 
urmă.

In sfîrșit a patra competiție internă 
este „Cupa Orașelor", o întrecere cu un 
caracter nou care va întruni între 17 
și 19 octombrie la Arad reprezenta
tivele orașelor din țară, din care vor 
lipsi însă campionii și recordmanii, 
competiția fiind rezervată tinerelor e- 
lemente. Acesta este întreg calendarul 
intern. Ar fi fost credem utilă orga
nizarea unui camp'onat pentru jiwiiori 
și tineret (în aproape toate țările se

(Urmare din pag. 1)

ner care este într-un sfert cu Foldy, 
și Harangozo, în timp ce în sfertul 
lui Sido se găsesc Harasztosi și Rei
ter.

La simplu femei primele două favorite 
sînt Ann Haydon și Angelica Rozeanu. 
In jumătatea jucătoarei engleze se mai 
află Ella Zeller ca a treia favorită, 
iar la Angelica Rozeanu este Eva 
Koczian. Pentru a se califica în semi
finale Ann Haydon se va întîlni pro
babil cu Lidia Mosoczi, iar Ella 
Zeller cu Ilona Kerekes. Tot pentru 
a ajunge între primele patru jucătoare. 
Angelica Rozeanu va primi replica în
vingătoarei meciului Gizi Lantos — 
Diana Rowe, iar Eva Koczian va a- 
vea de infruntat pe cîștigătoarea par
tidei Elliot-Tompa.

Și celelalte tablouri ale probelor 
de dublu bărbați, dublu femei și du
blu mixt programează meciuri inte 
resante, dar amănunte despre ele vom 
da cu alt prilej.

In legătură cu sosirile delegațiilor 
sportive străine : lotul englez este a- 
șieptat astăzi în Capitală, jucătorii 
iugoslavi mîine, iar cei maghiari joi 
dimineață.

Am vorbit pînă acum despre ma
joritatea aspectelor legate de pregăti
rile organizatorice, tehnice și sosirile 
oaspeților, dar fără îndoială că pe 
cititorii noștri îi interesează și unele 
amănunte privind pregătirile și for
ma în care se află jucătorii și ju
cătoarele noastre.

Așa cum am anunțat duminică a a- 
vut loc un ultim concurs de verifica
re. In general s-a constatat aceeași 
fluctuație de formă a majorității par- 
ticipanților. Totuși mai bine pregă
tiți ni s-au părut Reiter, Gantner, 
Harasztosi și Bottner, iar la fete 
Angelica Rozeanu, Ella Zeller, .Marta 
Tompa, Geta Pitică și Mariana Ba- 
rasch. Tuturor le reproșăm însă prea 
multă espectativă în joc. Desigur că

0 leșițimă dorință a popicarilor
..Intrucît la 14 decembrie 1957, 

urmează să inaugurăm noua arenă 
a întreprinderii noastre, care va 
avea niște de bitum, vă rugăm a ne 
repartiza o garnitură completă de 
popice, EXPEDITOR: comitetul sin
dical al întreprinderii „Cablul Ro- 
mînesc" Ploești si colectivul sportiv.

„Vă rugăm a ne aproba două gar
nituri de popice și dcriă bile nece
sare echipei campioane a orașului 
Constanța. în vederea pregătirii pen
tru campionatul republican'*.  EXPE
DITOR : colectivul sportiv al Atelie
relor C.F.R. Palas Constanța.

Asemenea cereri a primit cosnisia 
centrală de la multe, chiar foarte 
multe secții de popice ale colective
lor sportive din Baia Mare, Sighet, 
București. Bistrița și o serie întreagă 
de localități din țară. Dar, toate aceste 
cereri au primit •xn singur răspuns: 
Nu avem asemenea materiale. De ce?

In primăvara anului trecut a fost 
planificată confecționarea a 1.090 
garnituri de popice, pentru a se sa
tisface cerințele secțiilor respective. 
Combinatul industrial Timișoara s-a 
angajat să lucreze jumătate din a- 
ceastă comandă și totuși la termenul 
fixat a livrat doar... 40 din cele 500 

organizează asemenea campionate și 
chiar întîlniri internaționale), sau a 
unui campionat republican pe repre
zentative de orașe sau regiuni, sistem 
campionat etc., etc.

Programul internațional probabil cu
prinde două întîlniri inter-țări: cu R.D. 
Germană la 8 iulie la Muckeln (în re
giunea Halle) și R. P. Ungară, la 
noi, la o dată și într-o localitate încă 
nefixată. In plus, halterofilii noștri 
fruntași vor participa la campionatele 
europene și mondiale de la Stockholm 
(19—24 septembrie).

Firește, ne așteptam la organizarea 
mai multor competiții inter-țări, cel 
puțin cu țările cărora le datorăm me
ciuri revanșă : Polonia, Danemarca, 
Turcia. S-ar fi putut de asemenea or
ganiza îhtîlniri între echipele de ti
neret (pînă la 21 ani) cu Cehoslovacia 
Austria, R. F. Germană care au ase
menea echipe.

In general, însă, programul intern 
și extern din acest an este mai bogat 
decît cel de anul trecut și sperăm că 
rezultatele și recordurile stabilite de 
elementele fruntașe să fie mai nume
roase și de valoare internațională.

ION OCHSENFELD

Cițiva dintre pârtieipanții la concursurile internaționale de tenis ?«-, 
masă de la București, văzuți de Neagu. De la stingă :Haijdon (.Anglia), Re. 

(Anglia). Rozeanu’ (R.P.R.), Berczik (R.P.U.), Gantner (R.P.R.), Le- : 
(Anglia), Zeller (R.P.R.), Reiter (R.P.R.) și Covaci (R.P.R.)

o schimbare rapidă nu se poate aș
tepta fără să prejudicieze rezultatele. 
Este însă necesar ca jucătoarele și 
jucătorii noștri să arate mai multă 
inițiativă.

REZULTATELE FINALELOR: sim
plu bărbați: Reiter — Gantner 3—2, 
dublu mixt: Ella Zeller, Gantner — 
Angelica Rozeanu, Harasztosi 2—0, 
dublu femei: Angelica Rozeanu, Ella 
Zeller — Maria Golopența, Mariana 
Barasch 2—0, dublu bărbați: Gant
ner, Harasztosi — Angelica Rozeanu, 
Ella Zeller 2—0, simplu femei: semi
finale: Angelica Rozeanu — Geta Pi
tica 3—0, Ella Zeller — Marta Tom- 
pa 3—2. Deoarece ambele jucătoare 
finaliste erau prea obosite, la cererea 
lor, organizatorii de acord cu antre
norii lotului au hotărît ca finala să 
nu se mai joace.

garnituri. S-a încercat salvarea a- 
cestei situații, luîndn-se legătura cu 
Cooperativa Lemnului din Oradea și 
apoi cu Iprofil Reghin. Dar de
geaba. Cooperativa din Oradea a 
primit să confecționeze numai partea 
lemnoasă a popicelor, iar a doua 
întreprindere a calculat cu 130 lei 
mai mult peste prețul de cost al 
unei garnituri, stabilit în catalogul 
Ministerului Materialelor de Con
strucție. A trecut vara, a trecut apoi 
toamna, a venit ți iama lată-n^ la 
începutul unui nou an. dar fără ma
terialele mult dorite.

Consecințele ? A început noul cam
pionat republican, cu popice vechi, 
roase, fără armătura, îritr-un etivînt 
necorespunzătoare obținerii unor per
formanțe valoroase. Sperăm în 
schimb ca serviciul inventar sportiv 
din U.C.F.S. va rezolva cît mai cu- 
rînd această problemă acută pentru 
viitorul popicelor.

TR. I.

Activitatea la hochei pe gheată
In primele zile ai'.e lunii februarie se 

va disputa la București prima parte 
a campionatului categoriei A la ho
chei pe gheață. Evenimentul se apro
pie cu pași repezi și aduce după el 
și o accelerare în ritmul pregătirilor 
pe care le fac echipele participante. 
■Majoritatea dintre ele au șl disputat 
jocuri amicale de verificare.

De la CLuj, corespondentul nostru 
Ttberiu lancu ne-a comunicat că la 
sfîrșitul săptămânii trecute s-au dis
putat în acest oraș două partide de 
hochei pe gheață. Sîmbătă, pe pati
noarul Știința, s-au întîlnît echipele 
Știința șl C.F R., ambele din localita
te. Studenții au obțirunt o victorie co
modă cu scorul de 13—2 (9—0, 1 — 1, 
3—1) prin punctele marcate de Cova
ci (4), Nagy (3), DiberPardo (2), 
Takacs (2). Cozan I. Cozan II și 
respectiv Sallo (2) De remarcat fap
tul că la scorul de 8—0 echipele au 
schimbat portarii între ele.

A doua zi, duminică,- tot pe pa
tinoarul Știința, s-a disputat iocul 
Ști'nța Cluj — Dinamo Tg. Mureș 
Meciul a fost dinamic și s.a încheiat 
cu victoria dinamovișt’lor: 4—0 (0-0, 
I—0, 3—0). Echipa din Tg. Mureș 
a jucat excelent, evidențiindiu-se în 
mod special atacanțfi Varga. Moldo
van și Publik. Stu lenlii au fost mai 
greoi, mai fticeH Dim echipa 'or nu 
s-a evidențiat decât portarul Stafie,

La Ploești nu se mai 
joacă baschet..

EIoeștiul, unul din orașele ca o ve
che și bogată tradiție sportivă, pose :ă, 
— spre regretul sportivilor local
nici, — un singur teren de basche: și 
acesta înîr-o stare nesaiisfăcătoare.

Cauzele ? Le găsim in primi.: rlnd 
în totalul dezinteres al colective’, r-, 
sportive pentru acest dinamic și st- . ■ 
taculos sport, dezinteres manifesta- 
mare măsură și de celelalte foruri 
sportive din oraș. Ne referim insă 
primul rlnd la colectivele de pe 
marile întreprinderi.

A doua vină, tn ordinea gravității, 
o are comisia regională de baschet (cea 
orășenească nici nu există) cere vrii 
multiplele posibilități ce le avea, putea 
aduce baschetului multe avantaje. Nu 
a făcut însă nimic, existența ei fiind 
p:ir formală.

Singura unitate căreia i se pot adu
ce laude pentru interesul rnanijesfat 
este colectivul sportiv Energia Trus
tul II! care a făcu: eforturi pentru a 
rezolva întrucîtva criza baschet:! :. 

ploeștean.
rața de actuala situație a oaschetu- 

lui din Ploești se impun o serie de mă
suri, a căror grabnică indepli nire E-oa~ 
te redresa stax&ul total necorespumă- 
tor în care se află. In primul rlnd co
lectivele sportive trebuie să acorde mai 
multă atenție secțiilor de baschet, a- 
cest lucru făcindu-se prin construcția 
unor terenuri corespunzătoare. In 
curtea Pa’atului Pionierilor, la uzinele 
„1 Mai", la rafinăriile 1, 2, 3 ca și la 
instituțiile aparținînd Sfatului Po^^ 
Iar, pot fi construite terenuri u. 
diet. Paralel cu această acțiune tre
buie făcută o intensă propagandă, care 
să ducă la mărirea numărului practi- 
canților acestui sport și deci la spo
rirea echipelor. Și apoi, sini necesare 
cit mai multe competiții cu caracter 
local.

Dan Cucu, corespondent

care s-a accidentat însă ia sfîrșitul 
primei reprize. Au fost folosite for
mațiile: ȘTIINȚA: Stafie tSprencz) 
— Pali, Dombos, Timar. Gali — Co
zan I, Covaci. Cozan II — D'her- 
nardo. Nagy, Takacs II; DINAMO: 
Balogh — Solyom. Covaci. Hallo, 
Soos — Moldovan Varga, Pui-Fk — 
Nașca, Szatmari, Murin.

Tot un joc de verificare au făout 
șî echinele Metalul Steagul roșu O- 
rașul Stalin și Flamura roșie Sighi
șoara. Partida a avut loc duminică 'a 
Orașul Stalin și s-a tenmirx.it nrin 
victoria mefafurgiștilor din localitate 
care am cîștigat cu scorul de 6—1 
(4—0, 0—0, 2—1). Punctele an
fost marcate de Tiriac (2), Tudor, 
Crișan, Martonffi. Pantici pentru în
vingători și de Găina pentru învinși.

★
Mîine va începe la Rădăuți camnio- 

natu.1 categoriei R la hochei pe ghea
ță. în vederea aoestei competiții m 
orașul Rădăuți s-au făcut pregătiri 
speciale. în asa fof încât rocurile să 
se poată desfășura în cele mai hun*  
eondinfamii. La această întrecere por 
ticipă următoarele opt echipe: F'amu 
ra roșie Tg. Mureș, Voința M. Ciuc 
Progresul Rădăuți, Recolta Sebeș, 
Știința Galați, C.F.R. Cluj, Energia 
Tirnăveni și Locomotiva TAROM Bu 
curești Competiția va dura pînă I; 
21 ianuarie.

tenmirx.it


Pregătirile cicliștilor noștri pentru CURSA PĂCII”
Anul acesta se va desfășura a Xl-a 

ediție a tradiționalei competiții ci
cliste de amploare „Cursa Păcii", la 
care reprezentativa noastră a parti
cipat în fiecare an, din 1948 și pînă 
acum.

In vederea acestei importante în
trec.ri, forul central de specialitate a 
alcătuit următorul lot : Constantin 
DUMITRESCU, Ștefan PORECEA- 
NU, Călin TUDOSE, Ion VASILE, 
Gheorghe ȘERBAN, de la Casa Cen
trală a Armatei, Nicolae VASILES- 
CU, Gabriel MOICEANU, Dumitru 
MUNTEANU, de la Dina,mo. Con
stantin ISTRATE (Flamura roșie) și 
Petre GANE (Constructorul-Bucu- 
rești). Anlrenor al lotului nostru pen
tru „Cursa Păcii" a fost desemnat 
Marin Niculescu, care a alcătuit pla
nul de Drsgătire pînă la 1 mai.

Iată în ce constă, în linii mari, a- 
eest plan. In cursul lunii ianuarie, 
cicliștii din lot vor urma un program 
de pregătire în cadrul colectivelor 
sportive din care fac parte. Activita

tea pe luna ianuarie constă din: pro
gram la sală (exerciții fizice, jocuri 
sportive, exerciții la aparate, antre
namente de box, la sac și coardă 
etc.) și în aer liber (rulaj în zilele 
favorabile, crosuri ușoare și. In spe
cia'. schi și patinaj).

Această activitate în sînul colecti
velor sportive este controlată perio
dic ș: îndeaproape de către antreno
rul lotului și de inspecția de cclism. 
Se fac unele însemnări și se discută 
apoi cu antrenorii respectivi asupra 
anum'tor laturi ale muncii de pregă
tite generală.

După 1 februarie, cei zece compo
nent' ai lotului republican vor începe

maeștri ai umorului: Piet Zondervan, Jacques Rivolier ți 
Jacques Davidovics in „Dansul matrozilor". Spectatorii bucureșteni vor a- 
vea ocazia să-i vadă pe acești excelenți patinatori in spectacolul „Parisul 
pe gheață" a cărui premieră are loc sîmbătă la Circul de Stat.

„PARISUL PE GHEATA" IA BUCUREȘTI!
„PARIZ NA LEDE'

Un afiș în verde pal, avînd creio
nată o patinatoare grațioasă, îmi a 
trase atenția. „Pariz na Iede" ? Ce 
să însemne oare acest titlu scris peste 
tot afișul? Dar un coleg de la Cesko- 
slovenski Sport — cele ce vă poves
tesc s-au petrecut în toamna trecută 
la Praga — m-a lămurit imediat...

Patinajul artistic se bucură de o ve
che tradiție în capitala Cehoslovaciei. 
Numeroasele patinoare artificiale, orga
nizarea permanentă a marilor com
petiții naționale și internaționale le-au 
creat praghezilor o exigență ridicată 
în acest sport. Iată de ce cînd s-a 
anunțat sosirea ansamblului francez 
..Parisul pe gheață" (în limba cehă 
Pariz na Iede) premiera acestuia a 
fost așteptată cu oarecare neîncredere. 
De altfel spectatorii cehi sînt în ge
neral destul de calmi și trebuie să se 
petreacă ceva cu totul neobișnuit 
pentru a se entuziasma.

Si totuși acest lucru s-a îniîmplat 1 
De la primul spectacol întreaga 

Pragă a fost cucerită de finețea pati
najului. de originalitatea numerelor 
prezentate, de gratia prim-solistei Na
dine r ■ . ’ . " ___
finlandezului Mikko Virtanen, de mer
sul „color trei" Jacques Rivolier, Piet 
Zondcrvan și Jacques Davidovics. Și 
cu toate că premiera a fost transmisă 
în întregime prin televiziune, a doua 

ex
celenta patinatoare pariziană — a 
luat ființă în anul 1951 dînd primele 
spectacole la Paris și la Chamonix. 
După ce am ajuns la o anumită ma
turitate ne-am început turneele în 
străinătate. Și drept să vă spun nu 
sînt nemulțumită de aprecierile spec
tatorilor".

Intr-adevăr, ansamblul francez „Pa
risul pe gheață" a obținut mari suc- 

2amien. de patinajul acrobatic al cc.se în Belgia, Germania Occidentală, 
Republica Democrată Germană, Po
lonia, Cehoslovacia, Ungaria și recent 
în Bulgaria. Interesant este faptul că 
ansamblul francez (care va 
mul spectacol

antrenamentul în comun, sub directa 
supraveghere a antrenorului M. Nicu- 
lescu.
PREGĂTIRE IN COMUN CU CICLIȘ

TII DIN R. D. GERMANA

Ținînd seama că în 1956 — cînd 
ne am pregătit la noi în compania 
cicliștilor din R.D. Germană ți Polo
nia și apoi am participat la cîteva 
probe de verificare în țară și compe
tiții premergătoare în R.D.G. — rezul
tatele obținute în „Cursa Păcii" au 
fost dintre cele mai bune (C. Dumi
trescu a cc.upat locul II, iar echipa 
noastră locul VI, din 24 de formații 
participante), se preconizează reedi
tarea acestui program, deosebit de 
eficace.

LIPSESC BAZELE HIPICE
Fără îndoială că așa cum ni se 

înfățișează calendarul competițional 
intern și internajional la călărie pe 
anul 1958, oferă frumoase perspec
tive de afirmare călăreților noștri frun
tași pe arena hipică internaționala. 
Cum unii dintre aceștia se află în 
prezent în formă destul de bună și 
dispun de cai bine pregătiți este fi
resc să așteptăm de la ti performanțe 
deosebite așa cum ne au obișnuit în 
anii preccdenți și, îndeosebi, în anul 
care a trecut. Toate ar fi bune dacă 
așa ar sta lucrurile și în ceea ce 
privește situația bazelor sportive a- 
decvate acestui sport. Pentru că tre
buie să recunoaștem — nu fără mîh- 
nire — că sportul călare din țara 
noastră continuă să ducă de mai mult 

Iubitorii patinajului artistic în febra..

zi s-au vîndut biletele pentru toate 
spectacolele programate la Praga.

Dar faptul acesta nu trebuie să mire 
pe nimeni. Calitatea ridicată a spec
tacolului este asigurată în special de 
faptul că majoritatea soliștilor sînt 
foști campioni de patinaj artistic. Ast
fel prim-solista ansamblului francez 
este Nadine Damien, care a cucerit 
de trei ori titlul de campioană a Fran
ței, iar tînărul finlandez Mikko Vir- 
tanen 
țional

Cu 
tacole 
vorbă

a deținut de asemenea titlul na- 
al țării sale.

ocazia unuia din ultimele spec- 
am avut plăcerea să stau de 
cu Nadine Damien.

Ansamblul nostru — mi a spus 
pariziană —

. că 
da pri- 

în CapitaZa sîmbătă)

lotul republican al R.D. 
pentru „Cursa Păcii", ar 

sosească în țară la 1 mar-

Astfel, 
Germane 
urma să 
tie; lună în care se vor face antrena
mente în comun, pe șoselele noastre 
(locul urmează să fie stabilit) și vor 
avea loc cîteva concursuri de veri
ficare.

După 1 aprilie, cicliștii romîni își 
vor continua pregătirea pe șoselele 
din R.D.G., unde vor lua parte la 
cîteva probe, ultima fiind alergarea 
de cîteva etape organizată de ziarul 
„Neues Deutschland" (întrecere gen 
„Cursa Scînteii"). După această 
cursă, din cei 10 cicliști vor fi aleși 
componenții naționale: noastre care 
se vor alinia la startul celei de 
Xi-a ediții a „Cursei Păcii" 

a

limp lipsa unor maneje și terenuri 
de concurs. In Capitală, de pilda, 
în afară de baza hipică din Calea 
Plevnei. „fracul" de zile mari al 
sportului călare (și acesta fărăstăpîn), 
nu există alte baze hipice corespunză
toare care să ofere condiții optime de 
pregătire atît călăreților fruntași cît 
și celor începători. Și trebuie să ară
tăm că în București se află tot ceea 
ce are mai bun echitația romînească! 
Nu, de această dată motivul „lipsa 
de fonduri" nu prea se potrivește. 
Li.C.F.S. a aprobatț anul trecut suma 
corespunzătoare pentru construirea 
unei săli de gimnastică la C.C.A. în 
schimbul eliberării manejului existent 
atunci. Din motive greu de... ghicit, 
fondurile nu au fost utilizate iar ma
nejul desființat pentru a face loc 
sălii de gimnastică proiectate. O si
tuație asemănătoare s-a petrecut și în 
cazul asociației Recolta care nu s-a 
prea grăbit să întrebuințeze fondurile 
alocate de U.G.F.S. pentru amena
jarea unui manej la Floreasca.

Dar lipsa bazelor hipice se face 
resimțită deopotrivă și în diferite 
centre din țară ca de pildă la Sibiu. 
Oradea. Iași, Timișoara și Orașul 
Stalin, orașe ai o veche iradiție fn 
echitație. In asemenea condiții mai 
poate fi oare vorba de progres și dez
voltare pe bază de masă a sportului 
călare care de bine de rău, a adus 
în anul 1957 ca 
meroase titluri i 
moniul sportului

In Capitală, 
putea amenaja 
C.C.A.. unul la 
casă bună cu 
lat al echipei 
altul la Floreasca în 
colectivului Recolta.

La Sibiu, în afară de
există și multă bunăvoință din partea' 
Sfatidui popular al orașului care a 
pus la dispoziție în Dumbravă o 
bază corespunzătoare pentru a fi a- 
menajată și care ar face notă armo
nioasă cu complexul sportiv preco
nizat de organele locale. Timișoara 
și-a cucerit de mult dreptul la un 
teren pentru 
lașul, Oradea 
cer neîntîrziat 
manej și un

și în alți ani na
și premii în patri- 
romînesc?

de pildă, 
un manej la sediul 

Băneasa 
grajdul 

hipice

sar

care ar 
modern 
Dinamo 

locul b.

face 
uti-

Și 
r

locul potrivit

concursuri hipice iar 
și Orașul Stalin se 
înzestrate cu cîte 
teren pentru concurs.
OCTAVIAN GINGU

un

MAX BĂNUȘ

Activitatea competiționala 
a hocheiștilor cehoslovaci

Sezonul de fotbai era încă în plină 
desfășurare, cînd amatorii de hochei 
pe gheață din Cehoslovacia au intrat 
în plină efervescență. Se inaugura 
campionatul țării care începe obiș
nuit în luna octombrie. Nici nu este 
de mirare. Intr-o (ară unde există 
în prezent 26 de patinoare artificiale 
dintre care 4 acoperite, se poate juca 
hochei din octombrie pînă în aprilie.

Și astfel, cele mai bune 12 echipe 
ale țării au început disputa pentru 
cucerirea titlului de campioană a 
țării pe anul 1958- După terminarea 
turului, în fruntea clasamentului se 
afla echipa Ruda Hvezda Brno care 
acumulase 19 puncte, pierzînd un 
singur meci, golaverajul realizat fi
ind de 76:20. Din echipă s-au remar. 
cat jucătorii Kolouch (portar), VI. 
Bubnik — care joacă și în echipa de 
fotbal, — Pantucek, Proșek și Bar
ton- Toți aceștia au jucat de nenu
mărate ori în reprezentativa țării.

Concomitent cu desfășurarea cam
pionatului, echipele cehoslovace au 
susținut și meciuri amicale Cu dife
rite formații de peste hotare. Re
prezentativa țării a jucat primele 
meciuri în noiembrie 1957, cind de- 
plasîndu-se la Stockholm, a intilnit 
naționala Suediei. Prima întîlnire s-a 
terminat la egalitate: 3—3, iar în a 
doua hocheîștii cehoslovaci au repur
tat victoria cu scorul de 5—3. De 
curînd, conform unei tradiții care 
durează de cîțiva ani, reprezentativa 
cehoslovacă a întreprins un turneu 
în Anglia unde a susținut mai multe 
intîlnîri în compania celor mai bune 
echipe profesioniste formate în ma
joritate dm jucători canadieni In 
primul mecă, disputat în compania 
echipei Harringay Racers, hocheiștii 
cehoslovaci au obținut victoria cu
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MAI „REPEDE" 
DECIT FAUSTO CORPI

Recent cunoscutul ,,campionissimo~ 
Fausto Coppi c fost victima unui furt. 
Printr-Un geam deschis hoții s-au in
trodus in locuința popularului sportiv 
și i-au furat lucruri in valoare de 
două milioane lire. Hoții și-au ,.sărbă
torit" ..succesul, cinstind cite un pa
har de lichior aparțirund bineînțeles 
tot lui Coppi. La plecare hoții au lă
sat un bilet in care-l invitau pe Coppi 
la o cursă de... urmărire.

UNDE DAI Șl UNDE... CRAFA

In localitatea poloneză Romorniki, la 
un meci de fotbal arbitrul a eliminat 
un jucător al echipei gazde. Pentru 
acest fapt, el a fost atacat la sfîrșitul 
meciului de un grup de spectatori. A 
trebuit să intervină miliția care a 
arestat pe cel care a provocat scan
dalul. Fiind dat în judecată, la tri
bunal el a fost apărat de un avocat 
care este în același timp și președin
tele comisiei de fotbal din orașul Poz
nan. Apărîndu-și clientul, avocatul 
a criticat foarte aspru Federația de 
fotbal. Rezultatul ? Acuzatul a fost 
achitat, in schimb, avocatul care l-a 
apărat a fost invitat in fața comisiei 
de disciplină 
pentru a da 
aduse in fata

a Federației de fotbal 
socoteală de acuzațiile 

tribunalului.

FANGIO ACTOR DE CINEMA

Multiplul campion mondial la auto- 
mobilism, argentinianul Juan Manuel 
Fangio va deveni artist de cinema. El 
va deține rolul principal in filmul in- 

va
rugat-o a-

O imagine d ntr-unul din dansurile acrobatice. 
Solist: Franfois Vaysse.

scorul de 8—3. In al doLea joc, cmd 
au mtîlnit pe Wembley Lions, oaspe
ții n-au mai putut repeta performanța 
anterioară fiind invltiș; cu 4-2. In 
meciul cu Brighton Tigers cu toate 
că oaspeții au jucat mai bine, victou 
ria a revenit gazdelor cu 7 -5. In 
sfirșit la Glasgow, unde hocheiștii 
cehos'ovaci au întîlnit echipele Pais
ley Pirates și Nottingham Ranters 
și-au adjudecat victorii , binenier tate 
ou scorul de 8—1 și respectiv 6—2.

La puțin timp de la întoarcerea din 
Anglia, hocheștii cehoslovaci au fost 
acei care au făcut oficiul de amfitri-t 
oni. Ei primeau vizita echipei Brigh
ton Tigers care a susținut 4 îatîlniri 
atît cu reprezentativa țării cît și cu 
echipe reprezentative de regiune. In 
decembrie 1957 hocheiștii cehoslovaci 
au primit vizita echipelor Dinamo 
Moscova. A-I.K. Skelleftea, Dinamo 
Weisswasser (RD. Germană). La 
rîndul lor. Bawik Kladno a participat 
la un turneu în Austria, iar Ruda 
Hvezda Brno a plecat în Elveția un
de a partkjpat la tradiționalul turneu 
de la Davos dotat eu ..Cupa Spen
gler".

Zi'ele trecute a fost reluat campi
onatul țării. Jocurile vor continua 
pînă la 24 ianuariecînd se vor Între
rupe în vederea unul mare turneu 
internațional la care partcipă echi
pele L'niuțiii Sovietice, Wembley 
Lions și Brighton Tigers (Anglia), 
Cehoslovacia A și Cehoslovacia B. 
După terminarea turneului hoche:știi 
cehoslovaci vor continua activitatea 
competițională care va fi din nou 
întreruptă la jumătatea lunii februa
rie cind încep ultimele pregătiri ta 
vederea campionatului mondial de la 
Oslo.

hlulat,,Grand Prix" care este de fapt 
o trecere in revistă a carierii marelui 
automobilist.

EXPOZIȚIE LA HANOI

După cum anunță Agenția Vietna
meză de Presă, la Hanoi s-a deschis o 
expoziție închinată culturii fizice și 
sportului.

Expoziția cuprinde peste 400 de fo
tografii care oglindesc desvoltatea 
culturii fizice și sportului în R.D. Viet
nam. Sînt expuse de asemenea, foto! 
grafii din țările prietene — U.R.S.S.; 
Cehoslovacia, China Populară, Moifl 
golia etc. La expoziție se află în stan-! 
duri speciale numeroase cadouri pri4 
mite de către sportivii vietnamezi de 
la prietenii din țările lagărului socia4 
list. Atenția vizitatorilor este atrasă 
în deosebi, de macheta unui mare sta
dion care se construiește actualmente 
la Hanoi.

TICHETE PENTRU FOTBALIȘTI

condiții

In fotbalul american care se joacă 
cu mingea ovală, meciul durează mai 
multe reprize, iar fiecare jucător de 
rezervă poate intra în joc o singură 
dată în decursul unei reprize. Ținînd 
seama de duritatea jocului și pentru a 
se evita numeroasele traumatisme ju
cătorii poartă costume speciale iar pe 
cap au căști groase care le acoperă o 
parte din față. In asemenea condiții 
arbitrului îi este foarte greu să dis
tingă un jucător de altul și să lupte 
împotriva ...substituirilor.

Recent, pentru a ușura sarcina arbi
trului, au fost emise tichete speciale 
care poartă numărul, numele și pro
numele jucătorului. La schimbarea ți
nui jucător, tichetul este înmînat arbi-' 
trului și rămîne la acesta pînă la ter-’ 
minarea reprizei.

...substituirilor.

PLOAIE ARTIFICIALĂ

Se
ca- 
era 
fost 
vă-

Mai de mult, echipa spaniolă de folbal 
Real Madrid s-a deplasat la San 
bastian pentru a juca un meci în 
drul campionatului țării. Timpul 
uscat și călduros. Nu mică ie-a 
mirarea celor din Madrid cînd au 
zut că terenul de joc este acoperit cil 
mari băltoace de apă. După cum s-a 
lămurit mai tîrziu, în ajunul meciului 
conducătorii echipei San Sebastian au 
turnat mari cantități de apă pe teren 
pentru a-1 desfunda și a nu permiw 
jucătorilor de la Real să-și desfășoare 
tehnica pe un teren greu.

Echipa Real a făcut contestație la 
federația spaniolă cerînd luarea de 
masuri contra „unor asemenea metode 
de luptă cu tehnica adversarului".

vine cu întreaga instalație pentru pa
tinoarul artificial. Astfel, în orice 
parte s-ar desfășura spectacolele ele 
se bucură de toate condițiunile teh
nice necesare.

Știind că „Parisul pe gheață' 
evolua și în București, am 
tunci pe excelenta pati
natoare franceză să-mi 
spună cîteva cuvinte pen
tru cititorii romîni.

„N-am fost niciodată 
la București. Dar știu că 
oaspeții francezi sînt pri
miți cu mare entuziasm 
în Romînia unde am au
zit că foarte multi cu
nosc limba franceză. Cred 
că soectatorilor bucureș
teni Ie vor place în mod 
deosebit dansurile: ,,ln lu
mina raianei" inspirat de 
celebrul film al lui Cha
plin. „Lupta între noapte 
si diminafă", „Marile bu
levarde" după cunoscuta 
fwlodie lansată de Vves 
Montând, „Frumusețea pa
tinajului artistic" si dan
sul umoristic „Limfa cu 
taurii". Și bineînțeles îm 
moment pe care-l pregă
tim special penlru snec- 
tatorii romîni..."



TURUL CICLIST AL EGIPTULUI!
Maghiarul Gheza Torok și echipa U<RJS.S., lideri după două etape

Duminică 12 ianuarie a început la 
Ltxr cea de a V-a ediție a „Turu- 
Ki Egiptului", la care participă 45 
aoncurenți reprezentind următoarele 
9 țări: Bulgaria, Uniunea Sovietică, 
Romînia, Ungaria, R. D. Germană, 
Liban, Turcia, Siria și Egipt.

Ca In fiecare an, startul a fost 
precedat de o demonstrație a tine
rilor egipteni, la care a asistat o 
mare mulțime. Defilarea cicliștilor 
participanți a fost viu aplaudată de 
mulțimea care înțesa împrejurimile 
ate'i sfincșilor, de unde s-a dat ple
carea Întreg orașul a fost frumos 
'.moodobit, iar deasupra străzilor se 
vedeau piacarde mari pe care erau 
scrise urări de bun sosit, în ' 
twabi. rusă, bulgară, romină și al- 
■■'ele.

După defilarea sportivilor, _ 
ralul Rudși, guvernatorul provinciei 
Kena, a ars panglica de start, cu torta 
adusă din marele templu de către un 
sportiv localnic, purtind costumul pi
toresc al vechilor egipteni.

Deși numărul participanților este 
mai mic declt tn anii 1955, 1956 și 
1957 (și egal cu cel din prima ediție, 
1954) totuși alergarea este viu dis
putată. lată în acest sens, cîteva 
cifre comparative: pînă la Assiut, In 
1954, (în trei etape), media orară 
a fost doar 31 km; în 1955 (în două 
etaoe) s-a ridicai la 33,510 km: în 
1956 (tn 3 etape) a urcat la 36 km. 
iar anul trecut (tot în trei etape) 
distanța a fost străbătută cu 33600 
km pe oră. Anul acesta, pînă la 
Assiut, (tn două etape) parcursul 
a fost acoperit cu 36 km medie orară 
generală. De unde reiese că între
cerea este rapidă, tn ciuda șoselelor 
neasWtate.
PRIMA ETAPA A REVENIT LUI 

BOIAN KOȚEV (BULGARIA)
După cum comunică Agerpres, pri

ma etapă, L'Jxor-Soiiag, deși socotită 
drept cea mai dură, dat fiind numă
rul kilometrilor (221) cît și șoseaua 
neasfaltată, nu a determinat departa
jări importante între diferite plutoa
ne, De notat că, în anul 1955, în 
ceasta etapă echipa Franței 
82 minute. (Nota noastră: 
etapa fusese parcursă cu o 
32,400 km/h, iar anul acesta 
gat cu 35,262 km/h.).

In prima parte a etapei, concuren
ta se studiază atent și nu se semna
lează nici o acțiune mai viguroasă: 
mai ales că se aleargă pe o căldură 
destul de mare. Prin Kena, km 68 (ca
pătul primei etape în alte ediții), 
pfrMonu! trece oampact, sprintul 
fiind cîștigat de maghiarul Torok, 
■xrxnat de A. Șelaru și B. Koțev. La 
feșirea din Kena, plutonul începe să 
se agite, au loc numeroase hărțuieli, 
ceea ce

limbile

gene-

a- 
a pierdut 
în 1955, 
medie de 
s-a aler-

hărțuieli, 
face ca o serie de cicliști 

turci, maghiari ș; egipteni să piardă 
contactul cu plutonul fruntaș, în care 
reprezentanții noștri Constantin MOI- 
GEANU și Aurel ȘELARU se arată 
foarte activi, contrăcarind prompt un

internațională de box 
ierarhia celor mai 
profesioniști ai anului 

în ordinea categoriilor:
atac vehement al cicliștilor bulgari.

Ca de obicei, pe ultima parte a e- 
tapei se produc o serie die acțiuni 
dîrze car« duc Ia destrămarea pluto
nului. Astfel, în urma unui sprint pu
ternic al germanului Stoltze se pro
duce evadarea decisivă la care par
ticipă Koțev, G. Molceanu și sovieti
cul Saidihujrn De altfel, cicliștii din 
U.R.S.S. — cane participă pentru pri
ma oară la această întrecere — se 
comportă foarte bine.

Cei patru fugari reușesc să intre 
pe străzile oraștriui Sohag cu un a- 
vans de cîteva sute metri asupra unui 
pluton destul de ntaneros. flotat cu 
calftăți recunoscute de rJtier-sprin- 
ter. Boi an Koțev trece primul linia de 
sosire urmat de Sto'tze. C. Moiceami 
a terminat pe locul IV, în același 
timp cu învingătorul etapei.

Clasamentul etapei: 
(R.R.B.) 6h 15*52**  
6h 
6h
G. Saidhujin (U.R.S.S.) 6h 15’52* ’; 4. 
c. ---------------- ” ------- ‘
Cerepovici (U.R.S.S.) 6h 16’28", în 
fruntea unui pluton din care făceau 
parte și romîmî Braharu, Șelanu și 
Dobrescu, maghfarii Torok șj Arany, 
sovieticul Melehov și alții. Pe e- 
chipe: 1. R.P.B. 18h 48’48"; 2.
U.R.S.S. ; 3. R.D.G. ; 4. R.P.R. : toa
te același timp; 5 Egipt 19 h 02*36 ” ; 
6. R.P. Urigără; '7. Turcia.

MAGHIARUL GHEZA TOROK 
ÎMBRĂCAT TRICOUL GALBENA

tapa a IV-a Minia-El Fayon (168 
km), undle caravana va avea joi zi 
de odihnă.

1. B. Koțev 
(cu bonificație 

14-52") ; 2. G Stoltae (R.D.G.)
15’52" (cu bonif. 6h 15'22"); 3.

MOLCEANU 6h 15’52”. 5. A.
ION BRAHARU

•A

Federația 
a stabilit 
buni boxeri 
1957. Iată-i 
MUȘCA: campion : PASCUAL PE
REZ (Argentina). 1. Young Martin 
(Spania), 2. Ramon Arias (Venezuela),
3. Pone Kinspetch (Tailanda). 4. Iwa- 
moto (Japonia), 5. Misako (Japonia): 
COCOȘ: campion: ALPHONSE HA- 
LIM1 (Franța). 
(Mexic), 2. Leo 
pine), 3. M. D’Agata (Italia), 4. 
Al. Asuncion (Filinine). 5. Jose Lo
pez (Mexic) : PANA: campion: HO
GAN KID BASSEY (Nigeria). I. Che- 
rtf Honda (Franța), 2. Rich ar do Mo
reno ' (Mexic), 3. Daoey Moo-e 
(S.U.A.), 4. /fie Chestnut (S.U.A.). 
5. Isidoro Martinez (Panama): UȘOA
RA: campion: JOE BROWN (S.U.A.). 
1. Kenny Lane (S.U.A.) 2. Ralph 
Dupas (S.U.A.), 3. Duillo Loti (Itaba).
4. Willie Toweel (A'r. Sud.). 5.
Pau'o Rossi (Italia) ; SE.MIMIJ- 
LOCIE : campion: titlul vacant- I. 
Isaac Logart (Ciba). 2. Gil Tur
ner (S.U.A.) 3.Virgil Akins (S.U.A.). 
4. Vince Martinez (S.U.A.) 5. Gas
par Ortega (Mexic): MIJLOCIE: 
campion : CARMEN BASILIO
(S.U.A.). 1. Ray Robinson (S.U.A.),

I. R. Mac 'as 
Espinosa (Fili-

2. Gene Fullmer (S.U.A.) 3. loey 
Giardello (S.U.A.), 4. Rory CaRiaum 
(S.U.A.): 5. Charles Humez (Franița): 
SEM1-GREA : campion: ARQH18'
MOORE (S.U.A.). 1. Harold Johnson 
(S.U.A.), 2. Yuan Durelle (Canada), 
31 Tony Anthony (S.U.A.): 4. WUU 
Hopner (Germania), 5. Yolande Pom- 
oey (Trinidad): GREA: cantpione 

FLOYD PATTERSON (S.U.A.) I. 
Edd e Machen (S.U.A.), 2. Zora
Folleg (S.U.A.), 3 Roy Harris
(S.U.A.), 4. Willie^ Pastrana (S.U.A.f 
5. Nino Valdes '

Cel mai bun 
a fost decretat

In anul care 
tat 15 -partide, 
pion a te mondiale și
campionate ale Europei. „M jltvari" 
Carmen Basilio, este singurul boxer i 
care în cursul anului ce a trecut ■ J 
disputat și cîștigat două campionate 
mondiale la dderitc categorii. Astfel, 
la 2 februarie, la Cleveland, el și-*  
conservat titlpl la semi-mij'oce. fi- 
cîndu-1 K.O. pe Johnny Saxfon tel re
priza a doua, iar la 23 septenriirie, 
— trecînd în categoria superioară — 
a cucerit titlul categoriei mijlocie, te- 
trecîndu-1 la puncte pe Ray Sugar 
Robinson.

(Cuba).
boxer aî anukii 1967 
Carmen Basi'io.
a trecut, s-au isco 
contînd pentru cam- 

~i nouă pentm

Etapa a II-a. desfășurată luni 13 
ianuarie pe nuda Sohag-Assiut (115 
km) a adus importante modificări în 
clasamentul competiției, 
principală a 
fost ciclistul bulgar B. Koțev, care a 
pierdut tricoul galben în favoarea 
alergătorului maghiar Gheza Torok, 
cîștigătorul etapei. Acesta, printr-un 
atac bine plasat a reușit să sosească 
detașat la Assiut, în 3h 05*07 ’’ cu un 
avans de pește 2 rninufte într-o etapă 
în care media orară a fost foarte ri
dicată, peste 37 km, dacs ținem sea
ma că șoseaua este neasfaltată.

După Târok a sosit un pluton al 
cărui sprint a fost cîștigat de sovie
ticul Alexei Petrov (3h 07'27”). ur
mat de Oldenburg (R.D. Germană L 
Olizarenko (U.R.S.S.), VASILE DO- 
BRESCU și B. Koțev (R. P. 
Bulgaria) toți același timp. Cu tim

pul de 3h 10’21“ au fost cronometrați 
cicliștii noștri: 1. Braharu, A. Șelaru 
și Gh. Ca'cișcă. Constantin Aloiceanu 
a pierdut aproape 10 minute din pri
cina unei defecțiuni

La capătul etapei 
devenit purtătorul 
iar echipa sovietică 
mul loc în clasamentul pe națiuni. 

Ciclistul Ion Braharu, primiri din
tre romîni, se află pe locul 14, în cla
samentul general individual, (lai a- 

proape 6 minute de tricoul galben.
Astăzi se aleargă etapa a IlI-a 

Assiut—Minia (135 km), iar mîine e-

„Victima**
acestor modificări a

mecanice.
a II-a, Torok a 

tricoului galben, 
a trecut pe pri-

4 milioane de participanți la viitoarea
spartachiadă sindicală în U. R. S. S.

In locul organizațiilor sportive pe 
ramuri de producție, în U.R.S.S. se 
creează în prezent asociații spottive 
republicane care reunesc pe toți 
muncitorii și funcționarii din industrie, 
șantiere, instituții. Fiecare din aceste 
asociații va avea statutul său, numele 
său.

Coordonarea asociațiilor sportive 
voluntare ale sindicatelor este asigu
rată de Consiliul unional creat pe 
lîngă C.C.S. din Uniunea Sovietică. 
Consiliul unional va organiza compe 
tițiile și spartachiadele unionale, se va 
ocupa de relațiile sportive internațio
nale.

Pentru sportivii din sindicate un eve
niment important în anul 1958 va fi 
fcpartachiada sindicatelor. La ea se 
așteaptă să participe 4 milioane de

oameni. In finala care va avea loc la 
Moscova vor participa aproximativ 
6 000 de sportivi. Ei se vor întrece fa 
19 discipline sportive. (Agerpres).

- —■   —_ -j—■ - j—■  ~

ÎNTREBAREA Nr. 1 
(5 puncte)

CONCURSUL CU PREMII
AL ZIARULUI NOSTRUa

Cîte ramuri are natația și care 
sînt ela ?

INTRLBARKA NT. 1

Roubanis: 4.69 m. 
la prăjină! 1

După cum anunță Radio Roma, cu-
noBCUtui săiritor cu prăjina grecul 
Gtorgios Roubanis. a realizat la Atena 
o performanță excepțională, trecind sta- 
ohe«a înălțată la 4 m. 69. Rezultatul 
depășește cu 14 cm. recordul european 
M probei.

(t« puncta)

Vă amintiți că finala campiona
tului mondial de fotbal de la Berna 
o in 1954, a avut o desfășurare dra
matică. Echipa Ungariei, marea fa
vorită a campionatului, a condus cu 

- 2-0. dar a fo.t egalata șl apoi, în 
min. 87, Rahn a înscris și golul vic
toriei. Ce fapt important s-a 
cut însă în minutul imediat 
tor, care putea să schimbe 
partidei »

ÎNTREBAREA Nr. 3 
(15 puncte)

petra- 
urmă- 
soarta

Șase echipaje de schlf ®+l au por
nit în cursă. Lupta e aprigă și ne

• Cunoscutul alergă
tor elvețian Hugo 
K o biet a plecat în Co
lumbia unde alături de 

Fausto Coppt va participa la diverse 
curse, pe șosea. Apoi, cei doi cicliști vor 
face un turneu în Argentina.

DOUA MECIURI IMPORTANTE IN 
PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI 

MONDIAL

CICLISM
TOULOUSE ÎNVINSA DE O ECHIPA 

DE AMATORI

• Mîine se dispută 
două importante me- 

iuri din cadrul prelimi
nariilor campionatului 

mondial. La Belfasrt se desfășoară par
tida decisivă dintre Italia și Irlanda 
de Nord. După cum se știe, Italia, pen
tru a se califica, are nevoie de un meci 
nul, în timp ce Irlanda trebuie să ob
țină victoria pentru a ajunge în rîndul 
celor 16 echipe finalisite. Gazdele vor 
utiliza doi jucători care vor juca șl azi 
în echipa lor de club într-o partidă din 
cadrul ,,Cupei Campionilor”. Este vor
ba de Gregg și Jakie Blanchflower de la 
Manchester United care întîlrtește azi 
ia Manchester, echipa Steaua Roșie din 
Belgrad. Firește, misiunea celor doi ju
cători este deosebit de dificilă. Nu este 
ușor să joci în două zile două meciuri 
„tari” în orașe diferite...

Nici italienii nu sînt scutiți de griji. 
Doi din jucătorii de b’ază (Chiapella și 
Gratton) sînt accidentați și nu vor face 
parte din reprezentativa „Sq-uadrei Az- 
zura”. Partida de la Belfast va fi arbi
trată de trei arbitri maghiari, în frunte 
cu Zsolt.

Cealaltă partidă din preliminarii se 
desfășoară într-o localitate lingă Tel 
Aviv între reprezentativele Israel și Țara 
Galilor.

Reprezentativa Țării Galilor este su
perioară și are prima șansă în acest 
meci de baraj. Nu se știe precis dacă 
John Charles de la Juventus va juca 
în echipa Țării Galilor-

FOTBAL

LA 8 FEBRUARIE, LA STOCKHOLM
VA AVEA LOC TRAGEREA LA 

SORTI A OPTIMILOR DE FINALA 
ALE CAMPIONATULUI MONDIAL

Comitetul de organizare 61 Campio
natului mondial a anunțat că tragerea 
la sorți a primelor 24 de partide ale 
fazei finale a campionatului va 
avea loc la 3 februarie Sa „Djurgaard- 
scirkus" marea clădire a circului din 
Stockholm. Ceremonia tragerii Ia sorți 
va fi în întregime radio-difuzată 
livizată.

Reamintim eă partidele se vor 
fășura în următoarele 12 orașe:
kholm, Goteborg, Malmoe. Norrkoeping, 
Helsingborg, Halmstadt, Uddcvalla, Bo- 
raas, Vaesteraas, Oerebro, Eskitstuna și 
Sandviken.

și tie-

des-
St-oc-

• Duminică, în Franța nu a fost etapă 
de campionat, în schimb s-au desfă
șurat 32-imlle „Cupei" în care au intrat 
în joc și echipele din prima divizie. 
Conform tradiției, surprizele nu au lip
sit nici de data aceasta. O serie de e- 
chipe din prima și a doua divizie au 
fost eliminate. In fruntea marilor sur
prize se situează înfrîngerea deținătoa
rei Cupe.i. Toulouse de cătire echipa a- 
matoare Villeneuve cu 3—2. Montpellier 
(echipă din div. secundă) a întrecut 
pe Nice cu 3—2, Besanțon (div. n) — '■ 
Metz 2—8, Rouen (div. II)-Valenciennes 
4—2. Mal multe meciuri au necesitat 1 
prelungiri. St. Etienne nu s-a desmin- 
țit nici de data aceasta și a terminat 
la egalitate (3—3) cu echipa amatoare 
Merlobach după cele 90 de minute. In 
prelungiri, St. Etienne a marcat încă 
două puncte cîștigînd cu 5—3. In schimb, 
Roubaix și Stade Francais nu s-au putut 
distanța nici după 120 minute, scorul 
rămînînă egal: 2—2. In prelungiri, Sete 
(div. IT) a reușit să întreacă surprinză
tor pe Marseille: 4—1. Alte rezultate: 
Lille-Courieres 2—1, Touion-Aix 2—1, 
Reims-Duis 4—0, Sochaux-Audin 4—2, Le 
Havre-Boulogne 4—2.

WOLVERHAMPTON A RAMAS CU 
...6 PUNCTE AVANS

• După o etapă din Cupa Angliei, 
sîmbătă echipele din prima ligă și-au 
reluat activitatea de campionat. Lide
rul clasamentului, Wolverhampton n-a 
putut trece pe teren propriu de Buton. 
Town (1—1), în timp ce derbiul „se
cunzilor” Prest-on-West Bromwich se 
termina cu victoria primei la scorul de 
3—1. Astfel, situația din fruntea tabelei 
este următoarea: Wolverhampton 40 
puncte, Preston 34, West Bromwich 33, 
Manchester United 32. Ultima a făcut 
meci nul în deplasare cu Leeds (1—1/, 
manifestînd aceeași scădere de formă. 
De notat că Arsenal a pierdut pe teren 
propriu în fața lui Blakpool (2—3), pen
tru prima oară în istorie...

• In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în Indonezia echipa ceho
slovacă de fotbal Steaua Roșie Bratis
lava a susținut la 9 ianuarie o întîlnire 
cu o selecționată indoneziana. Fotbaliștii 
cehoslovaci au terminat învingători cu 
scorul de 7—0.

®Echipa Botafogo a cîștigat campio
natul statului Rio de Janeiro pe 
1957.

anul

Stade 
zile

Oran echipa franceză 
a întrecut acum cîteva 
meci amical echipa austriacă

Sport Klub ou 2—0. Ambele

• Elveția a răspuns favorabil cerer*  
francezilor de a se organiza un joc a- 
mical în vederea pregătirii campionatu
lui mondial și astfel partida Franța— 
Elveția va avea loc ia Faris în prima 
jumătate a lunii aprilie, în nocturnă.

NATAȚIE

RECORDURI MONDIALE IN FA- l 
MILIE... J

Campionatele <M 
natație ale Nott 
Galii de sud. desfă
șurate la Sidnej^u

prilejuit performanțe de valoare. I^^Bk 
recorduri mondiale au fost sitabUite^^B 
tinerii australieni John și lise Konrat» 
(frate și soră l) pe aceeași distanță SM 
yarzi (echivalent cu 800 m.). lise Kott- 
rads a parcurs distanța în 10:17,7 ama- 
llorînd ou aproape 17 secunde vechiul 
record mondial deținut de Lorraine 
Crapp. O zi mai tirziu, John Konrad» 
a înotat 880 y. în 9:17,7, timp cu 1.5 sec. 
mai bun decît recordul americanuliM 
George Breen.
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IN ATENTIA TUTUROR 
PARTIC1 PANȚILOR

• La 
Reims, 
Intr-un 
Wiener
puncte ale francezilor au fost piarcate 
de mijlocașul Penveme.

CUPON DE CONCURS
Nr. 11

Cursa continuă și cele 
descompletate trec to- 
sosire pe locurile î și TI. 
aveți ? Acesta rămîne

apropiem de linia de sosire, fără ca 
vreuna din echipe să se distanțeze. 
In apropierea sosirii, spectatorii a- 
sistă la două întâmplări neobișnuite: 
făcînd o mișcare greșită, unul din
tre vîslașii ambarcațiunii de pe cu
loarul III se dezechilibrează și cade 
în apă! Furat de acest incident, cîr- 
maciul — acel „4-1” — al ambarca
țiunii de pe culoarul vecin cade șl 
el în apă. ~ 
două bărci 
tuși linia de

Ce părere 
rezultatul definitiv al cursei sau ar
bitrii au și ei ceva de spus ?

Cu această serie de întrebări, 
prima parte a concursului nostru 
cu premii „Știi sport ?“ s-a înche
iat. Așa cum s-a anunțat, răspun
surile se primesc începînd de as
tăzi și pînă la 24 ianuarie inclusiv, 
pe adresa „Sportul popular**.  Bucu
rești, strada Vasile Con-a nr. 16, 
cu mențiunea: „Pentru concursul 
„Știi sport**  ? Atragem atenția că 
răspunsurile trebuie să fie însoțite 
de TOATE CUPOANELE NUME
RELOR IN CARE AU APARUT 
ÎNTREBĂRILE. Așteptăm deci răs
punsurile dv. pînă ia 24 ianuarie 
inclusiv (data ștampilei de expe
diere).

SCOȚIENII AIJ SPULBERAT SP6- 
RANȚELE FRANCEZILOR

• Sîmbătă după-a- 
miazâ s-a desfășurat la 
Murrayfield. (un car
tier al capitalei Scoției

Edinbourgh), în fața a peste 70.090 de 
spectatori, prima întîlnire din cadrul 
„Turneului celor cinci națiuni" intre 
echipele naționale ale Scoției și Fran
ței. Deși, au fost privați d_e cîțiva titu
lari, scoțienii au reușit să întreacă echi
pa Franței CU 11—9 (8—6). Victoria gaz
delor este pe deplin meritată și ea se 
datorește unei tehnici superioare, urmi 
joc mai decis pe înaintare, care a con
tracarat forța grămezii franceze, și ieși
rii extrem de rapide a balonului din 
grămadă. Pe linia de trei sferturi sco
țienii au jucat la intercepție, iar atumd 
cînd aveau baloan.fi au bătut scurte țc_ 
vituri de picior peste linia de aicai^^k 
francezilor, pe care apoi i-au 
în viteză. Francezii nu au contant» 
forma bună din partida cu Romînăa.

Pentru scoțieni au înscris fundașul 
Chisholm (3) — lovitură de pedeapsă. 
Hasty (3), încercare și din nou Chisholm 
(2) — transformare și Swan (3)—încer
care. Punctele francezilor au fost reali
zate de Vannier (6) — două lovituri de 
pictor și Dupuy (3) — încercare. Acest 
joc este al 28-lea dintre cele două e- 
chipe, iar palmaresul întilnirilor este 
favorabil scoțienilor care au cîștigat de 
17 ori, au pierdut de 18 ori, un joc ter- 
minîndu-se la egalttate. Iată și formațiile 
folosite de cele două echipe: SCOȚIA: 
CHISHOLM-Smith, Other, Docherty, 
SWAN-WADDELL, RODD-Other, Gti&- 
ENVOOD, Smith-Kemp, Swan-Hasty, 
Bruce, Mc. Leod. FRANȚA : VANNIER- 
DUPUY, Boniface, Bouquet, MAUDUY- 
Vignes, DANOS-Crauste, Barthe, Carrera- 
Celaya, Mias-Domenech, Vigier, QuagliA. 
A arbitrat englezul L. N. BOUNDY.

Sîmbătă IS la Twickenham (Londrat 
va avea loc cel de al doilea joc de nug- 
bi în cadTui Turneului celor cinci na
țiuni, între echipele Angliei și Țării Ga
lilor. in vederea acestei partide englezii 
își vor alcătui echipa în lultimul mo
ment. deoarece cîțiva titulari, dintre 
care mijlocașul la grămadă Jeeps, sînt 
răniți. In schimb, galezii au anunțai*,  că 
vor prezenta următorul XV: T. Davies 
(Llanelly) — CoWins (Aberavon), well» 
(Cardiff), C. Davies, R. Williams (am
bii Llaneliyi-Caervin James (Llanelly) 
— acesta l-a înlocuit în ultimul moment 
pe cunoscutul Cliff Morgan (Cardiff 
accidentat — W. Evans (Llanelly), — R- 
C. Thomas (Swansea), Ja Faull (Swan
sea). R.H. Davies (London Welsh) — W. 
R. Evans (Cardiff), R. H. Williams (L- 
tanelly)-Devere'Ux (Neath), Meredrtli 
(Neath). Prosser (Pentypool).

AUSTRALIENII ÎNVINGĂTORI
1 Marea 

australienii au rnal cîștigat 

selecționată a cluburilor Abe- 
Neath cu 5—3 și pe Combined 
cu 16—11. Sîmbătă ei au învins 
cu 12—6. In afară de partida 
Galilor (pe care au pierdut-o 

australienii au pierdut din cele

®Continuîndu-și turneul în 
Britanie, australienii au maL 
două partide. Astfel ei au Jntrecu^ re
dutabila ‘ «i
ravon și 
Services 
Swansea
cu Țara 
cu 3—9) 
14 partide disputate pînă acum cinci (cu 
echipele Oxford, Cambridge, Cardiff, 
Newport și combinata Western Counties. 
Ei au marcat 141 6e puncte, primind
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