
Muncă entuziastă, perseverentă, pentrn 
îndeplinirea obiectivelor mișcării sportive
Toți acei care au urmărit lucrările recentei plenare lărgite a Comitetului de or

ganizare a U.C.F.S. și-au putut lesne da seama că atît membrii biroului și ai 
comitetului de organizare, cît și președinții comitetelor de organizare 

regionale și activiștii prezenți în sală sînt pe deplin conștienți de marea răs
pundere ce le revine in aplicarea Hotărîrii din 2 iulie 1957 a partidului și 
guvernului. Sarcina de onoare de a face din mișcarea de cultură fizică și 
sport un puternic și permanent mijloc de întărire a sănătății oamenilor 
muncii, de dezvoltare armonioasă și multilaterală, de educație patriotică 
însuflețește pe toți activiștii mișcării sportive, de la ce! mai îndepărtat raion 
pină la acei ce lucrează în aparatul central. In expunerile și discuțiile din 
plenară s-a vorbit, firește, și de succesele obținute pînă acum. Dar, un ac
cent cu totul deosebit s-a pus pe sezisarea lipsurilor constatate, analizîn- 
du-se cauzele ce le-au determinat In felul acesta s-a și pornit, de fapt, la 
remedierea lor.

Nici în trecutul mai apropiat nu a fost deloc ușor să fie duse la îndepli
nire obiectivele anuale ale mișcării de cultură fizică și sport. Aceasta cerea 
și atunci multă muncă, pricepere și entuziasm. Cu atit mai vîrtos este nevoie 
acum 
masă, 
blica 
arăta 
orașe

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAI

i

Organ al Uniunii de cultura fizică și sport din R. P. Romînă
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de țoale aceste calității cînd se pun temeliile tinerei organizații de 
condusă de partid — Uniunea de Cultură Fizică și Sport din Repu- 
Popi'lară Romînă. De așezarea acestor temelii depinde felul cum va 
ulterior întregul edificiu al U.C.F.S. Este drept că pretutindeni, la 

și la sate, în uzine sau întreprinderi mari ca și în unități economice 
sau școli de toate gradele, se constată un avînt și o dorință deosebită din 
partea iubitorilor de spori în favoarea organizării. Este drept că ajutorul di
rect și concret al organelor și organizațiilor de partid este un factor de
terminant al succeselor obținute pînă acum în munca de reorganizare. Nu
mărul de aproape 8(91000 de membri înscriși în U.C.F.S este încurajator. 
Dar. pînă la 2.000.000 de membri, cît urmează a fi cuprinși în U.C.F.S. pînă 
la finele anului in curs, este cam multișor.

2 de membri! Numai dacă citești această cifră și te uimești!
Două milioane reprezintă peste zece la sută din populația țării, înseamnă, în 

medie cite 2 membri din fiecare familie, fie ea de la oraș sau de la sat! 
Și totuși sarcina aceasta este realizabilă ! Să ținem seama de uriașul rezer
vor. atit de puțin folosit pînă acum, al școlilor de foaie gradele. La vîrsta 
de 14 ani tot tineretul tării mai este în școală ! Și aceasta înseamnă o cifră 
considerabilă. Să adăugăm la aceasta numărul uriaș al tinerilor de la sate 
și să r=i uităm că in U.C.F.S. se pot înscrie nu doar cei care pot face sport 
în mod activ regulat, ci și acei care îl practică din cînd în cînd. precum și 
toți iubi'orii acesîei minunate îndeletniciri. Să punem la socoteală și pe ama
torii de turism și excursii, pe vînâtori și pescarii sportivi și vom ajunge 
nșor la numărul de 2.000.000.

Dar. vorba din străbuni: .Socoteala de acasă nu se potrivește cu aceea 
din tirg". S răvechea noastră zicală, o fi ea rod al înțelepciunii poporului, dar 
ea va ii infirmată dacă se va munci cu hotărire și entuziasm.

Dar, nu este vorba numai de adeziuni și înscrieri. Este vorba și de con
tinuarea acțiunii de organizare a Uniunii. Pînă la 1 februarie vor continua 

ladunârile generale de alegeri în cadrul colectivelor sportive. Paralel însă 
trebuie avut multă grijă peniru îndrumarea consiliilor nou alese în așa fel 
incit ele să-si poată duce la îndeplinire sarcinile ce le revin. Fiecare membru 
al consiliului trebuie să răspundă de o sarcină concretă și întreg consi
liul să găsească mijloacele cele mai bune de a trece la o activitate sportivă 
de masă. In martie se va trece la organizarea conferințelor raionale, oră
șenești și regionale ale U.CJ-'.S. Aceasta este o acțiune dintre cele mai im
portante. de ea depinzînd felul cum organele teritoriale își vor duce ulterior 
munca.

Ogiconiitent va începe organizarea federațiilor pe ramură de sport, al 
Căror rol în dezvoltarea activității sportive este cu totul deosebit. De asemenea, 
se vor organiza în primele luni ale anului .cluburile sportive, aceste minu-

(Contiruiare în pag. 3)

Astăzi încep în sala Floreasca,

Cu elevii școlii profesionale M 23 Augu sf‘ București

IN TABARA DE LA PREDEAL
9 La schi, nici un... corijent » • Ce a arătat concursul „Drumeții veseli" orgavri- 

zat în tabără ? • Acțiuni în perspectivă...
Inir-una din zilele vacanței de iarnă, 

am întîlnit la cabana Cioplea — în 
plin concurs de schi — un grup ma. 
siv de elevi care ne-a atras admirația 
printr-o desăvîrșită disciplină și, 
mai ales, printr-o ținută sportivă 
exemplară! Nu nyun rezumat in a 
„imortaliza" pe filmul fotografic cele 
mai sugestive imagini ale întrecerilor, 
ci am căutat să aflăm și o serie de 
lucruri care credem că-i vor interesa 
pe cititorii noștri....

• Cei mai buni elevi ai școlii pro
fesionale de ucenici a uzinelor „23 
Ailgust" din Capitală, căci despre ei 
este vorba, trebuiau să arate ceea ce în
vățaseră în cele 12 zile de inițiere în 
tainele schiului. Impărțiți pe... specia
lități — coborîtori, jondișii, slalomiști 
— ei luau rînd pe rînd startul și cu o 
voință rar întilnită, căutau să-și de
monstreze priceperea. Câștigătorilor— 
la coborîre, Vasiîe Dumitru a- 
nul III, la fond G. Stanciu, anul II, 
la slalom, Gh. Chiriac, anul 11 — li 
s-a făcut, în tabără, o primire de 
neuitat, oferindu-li-se în același timp 
premii în cărți, și bineînțeles — 
la masă — ...porții duble! Bucuria 
se putea citi insă pe fețele tuturor, 
pentru că la acest concurs toți elevii 
obținuseră note de la șapte în sus...

• Incintătoare surpriză peniru e- 
-levi, 'organizarea unui concurs gen

Elevii școlii profesionale 
pe una din pitoreștile piriii

întrecerile internaționale de tenis de masă

De azi după-eimiază 
mătoarele patru zile, 
ca va cunoaște din

și pentru ur-
Salâ Fîoreas- 
nou animația 

specifică marilor competiții. O se
rie întreagă de palete renumite se 
prezintă la startul întrecerilor in
ternaționala de tenis de mesă, care 
prin amcloarea lor deosebită stat 
menite să fie o demnă avanpremie
ră a apropiatelor campionate euro
pene de la Budapesta. In afara ce
lor cinci probe cuprinse în progra
mul campionatelor internaționale ale 
R.P.R., spectatorii bucureșteni vor 
putea urmări opt întilniri bilaterale 
între reprezentativele noastre 
ale R. P. Ungare, Angliei 
ționata Belgradului.

Dintre oaspeții pe care-i 
Capitala ncastră, primii 
fost și cei mai de departe... încă de 
marți după-amiază au descins la ae-

Și
și cele 
selec-

găzduiva
sosiți au

rogara Băneasa cei patru reprezen- 
tanți ai Marii Britanii. Este vorbe de 
fO6tiil campion mondial Johny Leach 
și de cunoscutele jucătoare engleze 
Ann Haydon (finalistă ta trei probe 
la ultimele campionate mondiale) și 
Diana Rowe (fosta campioană mon
dială la dublu femei). Lor li se ală
tură redutabila campioană a Scoției, 
Heilen Elliot. Celelalte două dele
gații — a R. P. Ungare și R.P.F. 
Iugoslaviei — și-au anunțat sosirea 
in cursul dimineții de azi.

L-am revăzut pe Johny Leach, 
după un interval de cinci ani, eîți 
au trecut de la campionatele mon
diale desfășurate sub aceeași cupolă 
boltită a marii săli Floreasca. Nu 
n.ai e același tînăr suplu; Leach are 
acum o alură de adevărat atlet, dar 
viteza ta executarea loviturilor și 
finețea jocului au rămas aceleași.

Este o inctatare să-1 urmărești ta 
plin efort, chiar dacă e vorba de un 
simplu, antrenament... Ieri după-e- 
miază, cei cîțive spectatori mai ne
răbdători, prezenți în tribunele sălii 
Floreasca, au revăzut cu plăcere pe 
vechile lor cunoștințe Johny Leach

(Continuare in pag. 4)

0 veche cunoștință a publicului bucureștean, care va fi revăzută azi In 
sala Floreasca; Diana R.owe_ (Foto; I. MIHA1CAJ

„23 August' București coboară — in fir indian— 
"i din apropierea cabanei Cioplea...

(Foto: TIBERIU STAMA)
casă, întrecerile Spartachiadei, tre* 
cerea probelor GA/l.A.) dar și... in
ternațional. Este vorba de o excursie 
In U.Jț.S.S., în vacanța de primă ară 
cu vizitarea celor mai pitorești așe
zări de pe litoralul Mării Negre și a 
unei alte excursii, — de o lună — 
in Silezia, in vacanța de vară.

— Există garanții că aceste proiec-s 
te vor putea fi înfăptuite?

— Da, înfrucît ne bucurăm de spri
jinul efectiv al conducerii uzine', in
teresată ca și noi profesorii, să crea&s 
că cadre cu o pregătire multilaterală 
și eu o largă sferă de cunoștințe.

tematică 
de spori,

„Drumeții veseli", a cărui 
conținea nu numai probleme 
dar și de tehnică, artă, literatură etc . 
„Lupta" a fost pasionantă și a dat 
ciștig de cauză grupei l a anului III, 
iar individual elevului Mihai Arsene, 

-ariul III C, „talonal" îndeaproape de 
Crf Chiriac, Tiberiu Raica și Nicolae 
Mo'.doveanu. Concursul a dovedit, 
o dată în plus, că elevii școlii iubesc 
cartea, că au în ea un adevărat prie
ten, că sînt la curent cu ultimele 
noutăți beletristice.

Pe Mihai Arsene, cîștigătorul con
cursului, l-am putea califica drept 
o... mică enciclopedie literar-științi
fică. De altfel, și dorința lui, de a 
deveni profesor de... limba 
întregește imaginea acestui 
elen _ -

• Profesorul de educație 
Jean Săvulescu, a cărui i 
activitate am avut ppilejul s-o remar
căm și în alte împrejurări, ne.a dat 
să înțelegem că tabăra și-a atins 
scopul: de a dezvolta gustul pentru 
sport al viitorilor tehnicieni ai uzi
nei și de a fi în același timp, un pri
lej de destindere, de recreare. Cu 
același interlocutor am urmărit apoi, 
în perspectivă, activitatea sportivă a 
școlii. Am aflai astfel că pe elevi îi 
așteaptă nu numai un bogat program 
competițional intern (campionatul de

romînă, 
meriruos

fizică, 
neobosită

TIBERIU STAMA

BOX

SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI
Un prim bilanț la Cluj

Primele „socoteli" după mai bine de o lună de la începerea 
Spartachiadei de iarnă sînt îmbucurătoare în cele mai multe regiuni 
ale țării. Un exempiu în acest sens îl oferă regiunea Cluj, cu un 
bilanț dacă nu satisfăcător, cel puțin promițător. Care ar fi „acti
vul" acestui bilanț ? Din scrisoa rea corespondentului nostru Al. 
Momete reies destule puncte la acest capitol.

In primul rînd — cifra totală de 
participanți pe regiune: peste 27.000, 
în care nu se includ raioanele Hu
edin și Năsăud, care n-au înaintat 
la vreme rapoartele. In al doilea 
rînd, masiva participare la o serie 
de sporturi ca de pildă șahul (a- 
proape 9000), patinajul (peste 7000), 
și gimnastica (aproape 3500). Un alt 
punct asupra căruia merită să insis
tăm în cîteva cuvinte este entuziasta 
participare a tineretului în multe ra
ioane și comune ale regiunii. Pe prime
le locuri în „clasamentul" raioanelor 
se află Turda (3400 concurenți) și 
Cîmpeni, un raion cu activitate spor
tivă restrînsă pînă de curînd, cînd 
au participat în prima etapă a Spar
tachiadei peste 2000 concurenți. Ti
neretul sătesc manifestă și în acest 
an o adevărată pasiune pentru Spar- 
tachiadă, fapt reflectat de succesele 
căjținute intr-o serie de comune ca

Albrc, Sohodol, Avram Iancu, Arad 
etc. In orășelul Abrud, o inițiativă 
interesantă : în scurtă vreme va ii 
dată în folosință o pîrtie de schi și 
pînă la sfîrșitul lunii se va construi 
o cabană pentru sportivi.

Demnă de menționat este și par
ticiparea tineretului din Cluj (peste

(Continuare in pag. 2)

• Negrea învingător, Linca în
vins prin K.O. in prima repriză

Aseară, în cadrul ultimei zile a tur- 
neului internațional de box de la Bel
grad, au evoluat boxerii romîni N„ 
Linca și Gh. Negrea.

N. Linca a întîlnit pe semi-mijlociul, 
iugoslav Ke’ava, căruia — spre surpiâttu. 
derea generală — i-a cedat prin k.o. la 
prima repriză ’ In schimb, Gh. Negrea 
l-a învins pe iugoslavul Mitoevicl bot 
prin k.o. și tot în prima repriză.

ȘAH
• Energia întîlnește Selecțio

nata Sileziei
La 18 ianuarie, iubitorii de șah. 

din Capitală abia „odihniți” după, 
emoțiile finalei campionatului R.P.R- 
vor avea prilejul să urmărească 
o nouă competiție, de data aceasta 
cu caracter internațional. Selecționata 
Sileziei va evolua în București în com
pania echipei Energia. Meciul constituie 
revanșa întîlnirii susținută de ecli-ipa 
Energiei in R.P. Polonă Ia sfîrșitul a- 
nului trecut. în formația gazda vom 
revedea cîțiva din fruntașii turneului fi-; 
nai al campionatului țării, Gică 
xandrescu, Cdocîitea, Stanciu. 
precum și pe VGî'Cuieseu, 
Nacht. In cele doua 
Energia va alinia pe campioana 
JRodlca Manoicscu și pe tînăra și ta
lentata Alexandra Nicolan.

Ale- 
Sooe 

Seimeanu, 
întîiniri feminine

țării

In acest număr:
• PAG. 2 Din ce în ce mai multe baze și concurturi pentru pati

natorii noștri.
• PAG. 5 Scurtă raită pe la echipele de fotbal de categorie B.
• PAG. 4 Cicliștii romînl și-au îmbunătățit situația în Turul E-

giptului.
SPORTUL POPULAR propune: Cupa Campionilor eisrspesw 
la velei mascttirn.



Hocheiul pe gheață 
in plină dezvoltare 

în orașul Sebeș
Pentru verificarea stadiului de 

Bregătire a echipelor, înaintea 
faceoerii campionatului de ho- 
ehei, colectivul RECOLTA SE
BEȘ (care în urma reorganizării 
ți-a luat numele de „Surianul"), a 
organizat o competiție dotată cu Cupa 
SO Decembrie la care au participat 
pe lingă colectivul organizator, încă 
trei echipe: ENERGIA TIRNĂVENI, 
LOCOMOTIVA CLUJ și VOINȚA 
SIGHIȘOARA. Jocurile acestei com- 
pe'iții s-au desfășurat sistem turneu 
(numai tur), obținîndu-se următoare
le rezultate : Energia Tirnăveni-Loco. 
'motiva Cluj 7—6; Surianul Sebeș- 
Energia Tirnăveni 13—3; Voința Si- 
tghisoara-Locomotiva Cluj 4—2; Su. 
tianul Sebeș.Locomotiva Cluj 13—0; 
Voința Sighișoara-Energia Tirnăveni 

16—11: Surianul Sebeș.Voința Sighi
șoara 6—1.

In urma acestor rezultate, compe
tiția a fost cîșfgată de SURIANUL 
SEBEȘ, clasîndu-se în continuare 
Voința Sighișoara, Energia Tîrnă- 

veni și Locomotiva Cluj.
Această competiție și-a atins sco- 

jpul iar hocheiul pe gheață a cîștigat 
giumeroși noi adepți în orașul nostru.

Gh. Mihalcea—corespondent

•A apărut
REVISTA DE ȘAH

Nr. 1-1958
Din sumar;

— Participările noastre internaționale 
Sn 1&57 — un bilanț pozitiv

— întrecerile de șah ale celei de-a 
Sparbachiade de iarnă a Tinere-

j Turnee: Turneul zonal feminin de la 
fOaeovia, cîștigat de Maria Pogorevici.

| Turneul zonal de ia Wageningen

i Antrenament: N. Krogius despre pre- 
|<St:rea individuală a șahiștilor
I -.7 -

Din toată lumea (știri)

Activitatea șahistă In țară

Studii și probleme

Concursul anual internațional pe
Dezlegări

Plug ușorul șahiștilor (D. Munteanu)
Tabla de materii pe 1057.

REFLECTS DUPĂ
f O stare de lucruri din ce în ce mai 
^îngrijorătoare în baschet a dus la 
tt’e'.'oirea membrilor subcomisiei de 
[disciplină urmată de discuții în ca- 
tdnl unei ședințe mai largi și la 
i dteva sa-ețiuni care încearcă să 
jpirnă capăt acestei situații. Dar. să 

enumerăm intîi concluziile comisiei 
(«centrale de specialitate—concretizate 
prlntr-o neplăcută serie de sancțiuni 
— pentru a putea face o succintă și 
trtcesară analiză și a trasa concluziile 

soeranțele noastre.
Astfel, aflăm că se suspendă de la 

organizarea jocurilor de campionat, 
pentru două etape, echipa Știința Cluj 
In aceeași situație este puisă și Voin- 

:ța Iași. .Motivarea pe scurt: nu s-an 
luat măsuri pentru stăvilirea mani
festărilor huliganice a unei părți a 
pnb icului Ia ultimele jocuri, nu s-au 
asigurat condiți corespunzătoare de 
joc și securitatea arbitrilor și jucă
tori or oaspeți. Comunicatul comisi
ei centrale de baschet mai arată că 
antrenorul Elemer Sarossy este re
trogradat la categoria stagiar, inter- 
iicîr.du-i-se accesul pe terenurile și 
sălile de sport la jocurile oficiale pe 
timp de două luni pentru recidivă în 
mani'estări nesportive și incitarea 
Îiublicului la jocul Știința Cluj—CCA.

V asemenea, se dă un avertisment 
antrenorului Vasile Todirașcu pentru 
«leglîjență în luarea de măsuri în le
să‘ură cu buna desfășurare a jocuri
lor de la Iași și se sancționează tot- 
edată-jucătorul H.utu Dinu de la Vo
ința lași cu suspendarea pe trei 
«âaipe pentru atitudine nesportivă și 
Incite 'ea publicului. Pe de altă parte, 
se dă un avertisment public secției 
de baschet Locomotiva P.T.T. pen
tru relații necorespunzătoare dintre 
responsabilul secției, antrenor șl unii 
jucători din echipă, precum și pentru 
atitudinea lipsită de respect pentru 
organele U.C.F.S. și comisiei centrale 
ide baschet, fn fine, se suspendă pe 
ttquă etape pentru țgăQjfestare ne-

Prea ituftm juniori în concursurile de schi !

vor îngroșa numărul frun- 
vor contribui la ridicarea 
atit de așteptată, a aces- 

Tineretul este, de fapt, 
cea mai importantă a 

acestei proble- 
de afirmare pe 
unui sport în 

peste hotare 
degete. Pentru 
ne-am bucurat

succesele 
numărate pe 
considerente

Faptul că in schi există în mo
mentul de față cîteva elemente ta
lentate, cu reale perspective, este 
neîndoielnic. Dinu Petre, Iolanda 
Balaș, Marcela Bratu, 1. Bogdan, C. 
Batoia, Rodica Bucur, H. Schmidt, 
M. Sulică, A. Bătușaru ș.a., sânt cî
teva din numele juniorilor care peste 
cîțiva ani 
tușilor și 
calitativă, 
tui sport, 
problema 
schiului. Rezolvarea 
me este singura cale 
plan internațional a 
care 
pot fi 
aceste 
foarte mult la începutul sezonului, 
cînd, colectivele și duhurile ne a- 
nunțau înființarea unor centre de 
copii și tineret și promiteau o ac
tivitate foarte intensă.

Că în aceste centre se muncește 
cu toată rivna, nu ne îndoim. La Si
naia, Bușteni, Orașul Stalin sau Va
tra Dornei, antrenorii își dau toată 
silința pentru a învăța pe tinerii 
schiori elementele tehnicii modeme, 
pentru a le asigura o bază tehnică 
serioasă cere să constituie punctul 
de plecare in viitoarea lor evoluție. 
Dar, pentru că există totuși un dar, 
antrenamentul singur nu e totul. Pe 
lingă instruirea tehnică, proaspătul 
schior are nevoie și de verificare, 
de stimulent. Și ce alt stimulent 
poate fi mai eficace decît partici
parea la un concurs? Or, tocmai aci 
e problema: participarea juniorilor 
la concursurile deschise, organizate 
pînă acum.

La concursul de deschidere, din 5 
ianuarie, ca și la cele organizate la 
sfîrșitul săptăminii trecute de Dina
mo și Voința, participarea juniorilor 
a fost de-a dreptul îngrijorătoare. 
La fond au luat startul șapte concu
rente și unsprezece concurenți, la 
slalom zece juniori și cinci junioare, 
iar la sărituri speciale patru juniori. 
La ștafete, pentru a putea fi alcă
tuite două echipe, s-a căzut la un 
compromis: două ștafete mixte, cu 
cite doi băieți și două fete.

Fără îndoială, simpla enumerare 
a cifrei participanților este elocven
tă. Paradoxal este însă faptul că nu
mărul redus n» se datorește inexis
tenței juniorilor, oare, râspîndiți în 
centrele mai importante, 
un număr destul de mare, 
este datorată colectivelor 
lor care nu se îngrijesc 
terea tinerilor concurenți 
cerile organizate și pentru ei. în
grijorător, în special, este numărul 
juniorilor reprezentanți ai colectivelor 
aparținând fabricilor și instituțiilor. 
Majoritatea participanților la con
cursurile de pînă acum este alcătui
tă din juniori de la Voința, Dinamo 

constituie 
Cifra mică 
și secții- 
de trimi- 
la intre-

UN NEDORIT MECI DE BASCHET
Cluj—Loc. 
de respect

sportivă la partida Știința 
P.T.T. și atitudine lipsită 
față de aceleași organe jucătorul Cor
nel Călugăreanu.

Convergența unor atitudini greșite 
ca și a nerespectării citorva pr incipii 
de bază ale întrecerii sportive au dus 
!a aceste măsuri care puteau fi evi
tate sau cel puțin care ar fi putut lua 
o formă mult mai atenuată în alte 
condițiuni. Este firesc entuziasmul în 
competiții, „galeri le" care stimulează 
și susțin forțe'e sportive locale. De 
aci însă pînă la manifestarea fățișă 
a ostilității, la crearea unor condiții 
imposibile de joc pentru adversar prin 
proferarea de insulte și amenințări, 
prin lipsa '.mei siguranțe a. integri
tății fizice chiar, este un drum foarte 
lung și nerecomandabil, 
moriu, antrenoarea Ste'a 
că „fiecare evoluție a 
bueureștene în provincie 
aventură, una penibilă", 
rii sînt puși deseori în situația cu
rioasă de a-și auzi jucătorii mulțumiți 
de un meci pierdut pentru a evita un 
final mai puțin „fericit" și credem că 
toate aceste afirmați; nu sînt prea e- 
xagerate, prea departe de adevăr. 
Este drept că sezisă'rile de pînă acum 
au fost foarte timide — și e regretabil

— dar chiar sub această formă ele tre
buiau să sensibilizeze antenele sub
comisiilor de specialitate și ale in
specției respective. După ce Timișoara 
își terminase de citlirînd isprăvile, se 
știa destul de bine că i-a luat loc îl 
Clujul și lașul: Localnicii avînd echi
pe care se apropiau mai mult de va
loarea celor fruntașe căutau să Ie 
susțină prin toate mijloacele, uițînd 
tunul dintre ce'e mai elementare (Tro
pii: respectul față de adversar. Vi- 
novați de această atitudine a publicu
lui — în afara de publicul însuși
— sînt comisiile locale die baschet lip
site câteodată de obiectivitate, antre
norii în general și cei locali în spe
cial, care agravează prin diferite ati
tudini starea dte spirit sau nu-și educă 

Intr-un mc- 
Rusu arată 
unei echipe 
a devenit o 
că „antreno-

și C.C.A. in timp ce reprezentanții 
celorlalte colective, care ar trebui să 
constituie de fapt imensa majoritate, 
constituie o minoritate îngrijorătoa
re. Și, ce e mai ciudat, lipsesc nu
mele unor elemente care au demon
strat de acum prețioase calități. E- 
xempluil Marcelei Bratu, cîștigătoare 
în proba de 3 km. în concursul din 
5 ianuarie, dar absentă la 11 ianua
rie, este elocvent.

Firește, pentru această situație pot 
fi găsite multe argumente și scuze.

ocupă 
schi este și 
copiii secției,

Unul din cluburile care se 
prime ale seefiei de 
un grup alcătuit din

justifică insăOricare ar fi, ele nu 
situația actuală care este departe de 
a contribui la dezvoltarea tinerilor 
schiori. Sperăm insă ca la viitoarele 
concursuri startul probelor de ju
niori să fie bogat populat, în așa fel 
incit să avem garanția unui viitor 
strălucit al schiului românesc.

• Plecarea fondiștilor dinamoviști 
la Zakopane a fost anulată, deoarece, 
din cauza lipsei zăpezii, concursul 
internațional a fest amînat. Se vor 
deplasa însă componenții lotului re
publican la probele alpine, care vor 
participa săptămîna viitoare la un im
portant concurs internațional organi-

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

(Urmare din pag. 1)

10.000 concurenți) în special la 
bese de patinaj.

Numai că bilanțul regiunii 
are și o rubrică — destul de consis- 
tentă — pe care un contabil ar de- 

pro-

Cluj

jucătorii și aceștia din ur
se enervează ea ușurință și 

.dialog" inegal ou pu- 
Nimeni nu poate cere unii

de 
în

amănuntele even- 
Dar, rri este mai 
șl membrii comisiei 
să aibă un contact

suficient 
mă care 
intră într-un 
blkxil.
jucător o rezistență supraomenească 
la o avalanșă de .provocări dar cea 
mai indicată atitudine a acestuia nu 
este recurgerea la replici certate cu 
buna cuviință, ci seaisarea imediată 
a celor ce conduc jortil. Am ajuns 
astfel la arbitri șl ei vinovați de alt
fel în mare măsură prin lipsa ele 
curaj (de altfel mărturisită și 
parte explicabilă în atmosfera de reală 
amenințare) dovedită în conducerea 
meciurilor. In același timp, observa
torii delegați la partide ar trebui să 
dea dovadă alături de toți ceilalți de 
mai mult curaj, obiectivitate și con
știinciozitate în completarea foilor de 
concurs cu toate 
tiralelor nereguli, 
puțin adevărat că ș 
ear.itralg ap trebui 
mai strîns ou terenul, fiind prezenți 
Ia întîlnirile importante pentru a ob
serva ei înșiși desfășurarea întrecerii 
pentru a înlătura eventuali prin pre
zența lor atmosfera nesănătoasă și 
totodată, pentru a evita acele anche
te incomplete, neconcludente, făcute 
în birouri.

Deci, se cere o colaborare sinceră 
și competentă între factorii principali 
ai vieții baschetbalistice în scopul evi
tării pe viitor a l'stei de sancți
uni cu care ani făcut cunoștînță în 
ultima vreme. Avem convingerea, că 
prin respectarea principiilor enunțate 
mai sus, a recomandărilor comisiei 
centrale de baschet și prin.tr.-o perma
nentă pregătire 
nepregramat și 
sportivității cu 
obiectiv să fie 
sportiv’e. S-ar 
stituții cum sînt comisiile de discipli
nă să devină organisme inutile, depă
șite de un climat sănătos e^eyărate... 
piese de muzeu. 

va fi îmiocM’t acest 
nedorit meci a! ne
altui! în care primul 
ridicarea măiestriei 
ajunge . astfel ca ;h-

N. MARDAN

zat în localitatea GalyateiH din mun
ții Matra (Ungaria). Vor pleca, astă 
seară : N. Pandr ea, Gh. Cristolovea- 
nu, Gh. Bălan, K. Gohn, I. Birsan și 
M. Bîră, ultimul fiind tot odată și 
antrenorul echipei. Schiorii romîni 
vor participa la probele de slalom 
speciail (21 ianuarie) șî slalom u- 
riaș (24 ianuarie), în urma cărora va 
fi alcătuit și clasament la o combi
nată alpină. La concursul interna
țional din Ungaria participă și Gh.

intens de asigurarea viitoarelor cadre 
Dinamo Orașul Stalin. In fotografie, 
antrenați de Vasile Bobit

(Foto: D. STANCULESCU)

Frățilă la proba de combinată nordică 
(săriturile la 19 ianuarie iar fondul 
la 20 ianuarie) și sărituri speciale 
(19 și 26 ianuarie).

• La sfîrșitul săptămînii, în țară 
sînt programate două concursuri: la 
Bușteni „Cupa Bușteni" organizată 
de U.C.F.S. Ploești (probeie de 15 
km. seniori, 5 km. senioare. 10 km. 
juniori și 3 km. junioare, slalom u- 
riaș băieți și fete), iar la ~ 
„Cupa Dinamo", organizată de Di
namo Orașul Stalin pentru 

Poiana

namo Orașul Stalin pentru sărituri 
speciale. Ținerea concursurilor depin
de de căderea zăpezii.

D. STANCULESCU

numi-o „pasiv". Aci intră în primul 
rînd slaba participare într-o serie de 
sporturi ca schiul și — surprinză
tor — tenisul de masă. Apoi este 
vorba de participarea extrem de slabă 
înregistrată în unele raioane care ne 
obișnuiseră de-a lungul anilor cu 
fapte și inițiative ce puteau servi de 
bun exemplu. Cum s-ar putea jus
tifica în raionul Bistrița o participare 
totală de... 526 de concurenți ? La 
fel de greu ar fi de invocat un motiv 
„obiectiv" 
posibilități 
nele Cluj, 
Năsăud.

In ansamblu un lucru devine clar : 
comisia regională și comisiile raio
nale de organizare a Spartachiadei 
trebuie să depună toate eforturile pen
tru ca ultima perioadă a etapei în- 
tîi a marii competiții să permită a- 
dticerea regiunii Cluj pe o poziție 
fruntașă în „clasamentul" Sparta
chiadei.

pentru participările sub 
înregistrate și în raioa- 
Jibou, Sărmaș, Luduș și

POP ARCADffB, TIMIȘOARA. — 1) 
Ne pare rău, dar nu putem folosi spa
țiul restrîns al acestei rubrici, referin. 
du-ne la întrebări la care ar trebui să 
răspundem pe zeci și sute de rînduri. 
O astfel de întrebare ne puneți și Dvs.: 
„Nominal chne are calificarea de arbitru 
internațional dintre arbitrii din R.P.R. 
Ia diferite discipline sportive?”. Gîn- 
diți-vă că numai la baschet, de pildă, 
avem 7 arbitrii internațonali: Armășes. 
cu, Ferencz, Chiriac, Hoția, L. Vasiles- 
cu, Al. Gruia, Petre Marin. .

2) „Care dintre asociațiile sportive a 
activat cel mai bine în trecut?” Un... 
campionat oficial cu puncte și clasa
mente n-a existat. Totuși după părerea 
noastră, se poate spune că Voința, Lo
comotiva și Progresul au avut, în gene
ral, cele mai frumoase realizări. 3) Vom 
cerceta și vă vom răspunde.

PIONIERII ȘI ȘCOLARII DTN VADU 
SĂPAT. — 1) Ne surprinde că n-ați 
știut: în țară sînt zeci și sute de echipe 
de fotbal de pitici, care, cum e cazul, 
de exemplu la București, Timișoara 
etc. susțin pasionante campionate lo
cale. 2) Firește că echipele de pitici fo
losesc pentru recrutarea viitorilor fot
baliști juniori si seniori. Orice „pitic” 

are perspective ae a aeveni, cincrva, un oun 
fotbalist „senior”. Invers e... mai greu! 
— 3) Dacă Ia Dvs‘ există’ condiții — a- 
dică dacă în vacanța mare elevii nu se 
dispersează — puteți organiza campio
nate inter-școlare de pitici. Nu există 
nici o opreliște. Dimpotrivă, vă așteaptă 
și felicitării

Din ce în ce mai multe 
baze și concursuri 

pentru patinatorii noștri
Din numeroasele scrisori care ne 

sosesc zilnic, reiese, — și acesta 
este un fapt foarte îmbucurător — că 
membrii comisiilor locale de speciali
tate ca și o serie de instituții din di
feritele orașe ale țării au pus „umă
rul" pentru dezvoltarea pe baze de 
mase a patinajului de la noi, pentru 
crearea de noi patinoare în localități 
în care pînă acum n-a existat așa 
ceva, pentru organizarea cit mai 
multor concursuri în oare să fie atras 
tineretul.

•La CIMPULUNG MOLDOVENESC. 
după c-Jtn ne relatează corespondentul 
nostru V. Pleșca, a avut loc la înce
putul lui ianuarie pe stadionul 7 No
iembrie, deschiderea oficială a .mui 
patinoar public. Patinoarul în amena
jarea căruia un merit deosebit l-a 
avut tov. Orest Frățeant, președintele 
U.G.F.S. raional, este unul dintre cele 
mai mari din regiune, avînd dimen
siuni 50/80 m. îmbucurător este și 
faptul că sînt în oara de montare man
tinelele pentru hochei și se așteaptă 
astfel întemeierea unei activități a 
acestui frumos sport de iarnă

• DIN BAIA MARE ne parvine o 
știre asemănătoare datorită corespon
dentului nostru V. Săsăranu. Este 
vocta de reamenajarea patinoarului 
din parcul sportiv 23 August. „Părin
ții" acestei baze sînt U.C.F.S. oră
șenesc și colectivul Minerul. Dimen
siunile terenului sînt de 40/60 m, șa 
ele se dovedesc neîncăpătoare pentru 
sutele de tineri care îl populează zil
nic, atrași de gheață bine pregătită 
de G. Szekely, .in inimos și priceput 
activist sportiv. In aceste condiții, și 
în speranța că timpul o va permite, 
se așteaptă înființarea cîtorva for-' 
mâții de hochei. Este de altfel un 
vechi deziderat al sportivi/or băimă>- 
reni a căror localitate are un climat 
propice pentru acest scop.

duminică a awt loc 
de patinaj-viteză pe 
parcul orașului. In 
clujeni au participat 

• LA CLUI 
primul conewrs 
patinoarul din 
lipsa fruntașilor
niuneroși tineri la probele de 500 și
l. 500 metri, lată câștigătorii, comuni
cați de corespondentul nostru Tiberiu 
laiK'u: Senior; 500 ni. 59.8 tec. 
și 1.500 m. — 3:17,5 Ștefan Erdbssi 
(Progresul); juniori 17—18 ani. 500
m. 56,3 și 1.500 in. 3:04,8 Viorel Popa 
(Știința); 15—16 ani — 500 m. 59,4. 
1.500 m. 3:13,0 Emil Pop (Progresări); 
14 ani — 500 m. 1:05.0, 1.500 m. 3:29,7 
Dan Marinescu (Dinamo) Senioare 
500 m. 1,25 Doina Jelmere-anu 
‘(Progr.).

• IN CAPITALA va începe pe ziua 
de 18 ianuarie, desfășurarea campio
natului republican, faza regională. 
Înscrierile se primesc astăzi la ora 
18, la sediul U.C.F.S. București din 
Str. Vasile Alecsandri nr. 6. De ase
menea, delegații și antrenorii secți
ilor de patinaj din Capitală sînt în- 
cunoștințați că pe patinoarele Știința 
învățământ, Doherti, Dinamo, Ion 
Vidtl, sînt puse la dispoziția sportivi
lor instructori voluntari pentru ini
țiere și perfecționare.

RADU CAȚĂI, BUZĂU. — Cum toate 
cele 8 întrebări pe care ni le puneți 
fac parte din concursul nostru „Știi 
sport?”, veți afla răspunsul la... timpul 
potrivit. De-altfel, de aata aceasta 
s.au inversat rolurile: noi am întrebat 
și așteptăm ca cititorii să răspundă. 
Bineînțeles, dacă știu și dacă îi intere
sează premiile noastre.

GHEORGHF IRIMFESCU BUCUREȘTI, 
—1) Dacă s.a publicat într-o revistă a- 
cest lucru, e vorba de o confuzie. Ci
clistul francez Jean Robie n-a concurat 
niciodată în Romînia.—2) Nu știm dacă 
recordul atletului finlandez Ellis Lands- 
troem ia săritura cu prăjina — 4,55 me
tri — realizat la 20 mai 1957, a fost O- 
mologat. La ora aceas»ta, totul n-ar avea 
însă decît o valoare... platonică, ținînd 
seama că grecul 'Roubanis a sărit, zi
lele trecute, 4,69 metri! 3) Nu există nici 
un termen pentru efectuarea unei mu, 
tari la șah. O mutare o poți face într-o 
secundă și alta — grea, hotărîtoare —• 
într-o oră. Și chiar mai mult! Ceea ce 
se cere însă, poitrivit regulamentului, 
este ca în 2 ore și jumătate să efectuezi 
minimum 40 mutări. Deci, teoretic, se 
poate să te gîndești și 2 ore și 29 mi
nute la o mutare, cu condiția să le faci 
pe celelalte (pînă la 40) în restul de... 60 
secunde. Dar atunci pățește ca Seimea- 
nu, cunoscutul „campion” el... crizelor 
de timp.

ION PObîAȘUL



Scurtă raită p e la echipele de categorie B
Vacanța s-a terminat Ia Baia Mare și Bacău — Vești de la C. F. R. Timișoara 

cereri de transferareCiteva
de fotbal își 
și formațiile 

_ 28 de echipe
In plină activitate de pregătire a viitorului 
| știe — va începe la 30 martie, odată cu 
retu rulări.
I Din țară au și început să ne parvi
nă vești în legătură cu aceste prepa
rative. Vom nota mai jos, cîteva din 
aceste vești.

Băimărenii au luat startul...
Fotbaliștii Energiei din Baia Mare 

pu avut o întrerupere a activității 
sportive destul de lungă: vreo 30 
gh zile. De la 10 ianuarie însă, cum 

informat corespondentul nostru
SASĂRANU, ei și-au reluat preo

cupările de natură sportivă, la 
bana „Izvoare" (unde se află în 
pantă) situată la o altitudine 
1.047 m. Aici, fotbaliștii Energiei 
la dispoziție pîrtii de schi și un 
ren de fotbal de dimensiunile 40x85 
u.- ]5upă o perioadă de 21 de zile, 
păimărenii își vor muta locul pregăti
rilor pe terenurile din oraș, sub con- 
pucerea antrenorilor R. Wetzer și Ad. 
Valogh.
I Lotul cuprinde pe următorii jucători: 
Fe/es și Fuleiter (portari), Mălăie- 
ru, Vasilescu, Gergely I (fundași), 
achlessinger, Ilin, Feher (mijlocași), 
’Sulyok, Rusu, Vlad, Ionescu, Nicu
lescu, Szilagy, Dorsonszki (înaintași). 
La acest efectiv se vor adăuga și 
cîteva elemente tinere ca Al. 
Papp I, Incze // — din echipa 
juniori.

O xțiuo* de întinerire...
I ...se duce la^C-F.R. (fostă Locomo- 
htw*> din Timișoara. Cel puțin așa a 
rSxtat dintr-o convorbire avută re- 
pnt eu maestrul sportului losif 
LOi'O^Jucător al primei echipe și—în 
acelJ^^imp — ajutor al antrenoru
lui N. Covaci (de juniorii ceferiști
lor se ocupă antrenorul Gh. Oprean).

— .Sperăm ca anul acesta lucru
rile să meargă mai bine — ne spunea 

că 
in-
ne 

Fo. 
do. 
lip

Incet-încet, toate echipele 
;ele de categorie A, iată că 
iă se agite. Curînd toate cele

reiau activitatea. După 
de categorie

> „secunde" se 
sezon, care — 
jocurile primei

socotit. La „B"

De data asta, fără jumătăți de măsură

B tncep 
vor găsi 
cum se 
etape a

ta mod
ne formăm echipa cu care 
mai tirziu în acțiunea de revenire in 
categoria A".

trebuie să 
să pornim

Pov, 
de

LUPEȘ (Dinamo Bacău)

Ceferiștii timișoreni, sprijiniți, sprijiniți de 
conducere în care figurează irulți 

j l_ (Bandu, Hocksarry,
o < „ .
foști jucători (Bandit, Hocksarry, 
Daum, Moț, Rotaru etc.), își vor în-

cepe pregătirile pe data de 24 ianua
rie. Pînă atunci, jucătorii vor urma 
tratamentele indicate de medic la 
băile Herculane.

Ce face
Iată și cîteva 

Dinamoviștii — 
speranța de a 
seria a doua a 
dreptul de a promova la „A“ -— și-au 
început antrenamentele la 10 ianua
rie, sub conducerea antrenorului Ște
fan Vasile. Parte dintre jucători — 
accidentați în toamnă — urmează 
tratamente medicale. Lotul nu a sule- 
rit prea 
Dogan, _______ ,
dar au fost introduși Weber și V. 
Florescu, ambii de la Dinamo ’ Cluj.

Cealaltă formație participantă la un 
campionat republican (cat. C) Steaua 
roșie și.a început pregătirile de cîte
va zile sub supravegherea antrenoru
lui C. Ghica — după cum ne-a in
format corespondentul nostru V. Mi- 
hăilă. In timpul pregătirilor se pune 
mare accent pe munca educativă, 
pitol la care această formație a 
sat mult de dorit anul trecut.

★
In încheiere, iată cîteva cereri 

transferări introduse în actuala perioa
dă de transferări; Vărzan I și Boie. 
rică pentru 'Locomotiva Oonsitanțfa; 

Șerban pentru Locomotiva Quj; We
ber și V. Florescu pentru Dinamo 
Bacău; Paraschiva pentru Energia 
Litpeni; Klein pentru Locomotiva A- 
rad. Cererile urmează să fie luate 
în discuție de comisia de transferări.

Dinamo Bacău ? 
noutăți de la 
care nu și-au 
cuceri primul 
categoriei B

Bacău, 
pierdut 
loc în 

și deci

multe modificări : au ieșit 
Gh. Florescu și Niculescu,

ca- 
lă-

de

Actualilor campioni de box ai țării 
le-a fost sortit să dețină titlul aces
ta doar cîteva luni: din toamnă pînă 
în primăvară 1 Intr-adevăr, ultima 
ediție a tradiționalei competiții a 
celor mai buni pugiliști a avut loc 
în septembrie, iar viitoarea confrun
tare va avea loc în aprilie (etapa de 
zonă) și mai (etapa finală). Mărtu- 
risindu-ne toată... compasiunea pen
tru cei zece campioni, nu putem să 
trecem însă cu vederea măsura salu
tară a federației de specialitate, care 
s-a decis (în sfîrșit!) să programe
ze campionatul individual primăvara 
și campionatul pe echipe toamna. In 
felul acesta se creează condițiuni pen
tru o activitate amicală, pe plan in
tern și internațional, absolut necesa
ră progresului boxului nostru, pro
movării și afirmării tinerelor talentate.

Dar pînă atunci, să nu_ uităm to. 
tuși de... 
boxerii și 
ediția din 
individuale 
noscntă încă de anul trecut cu pri
vire la obligativitatea boxerilor parti
cipant de a susține pînă la începe
rea competiției un număr de meciuri 
amicale: 6 pentru boxerii de la ca
tegoria muscă la categoria miilocie- 
ușoarfi (inclusiv) și 3 pentru celelalte 
categorii de greutate. Așadar, de 
data aceasta, federația n-a mai fost 
în culpă, cum s-a întîmplat anul tre
cut, ci a anunțat această prevedere 
regulamentară din timp. Boxerii și 
antrenorii lor pot lua deci din vreme 
măsurile necesare, astfel ca pînă în 
aprilie să se găsească cu „norma" 
îndeplinită. Mai ales că — după cîte 
sîntem informați — federația este de.

campionate | Desigur că 
antrenorii au aflat că Ia 
acest an a campionatelor 
se va aplica măsura cu-

Pupa finala campionatului de șah

losif Covaci. Ne.am convins 
trebuie să orientăm echipă spre 
linerire. Elementele tinere nu 
lipsesc: Sur dan. Popuț, Belcea, 
Por, Apter și încă vreo cițioa sini 
tați cu reale calități. Ceea ce 'le 
șește — și-i normal — este experien
ța jocurilor mai grele, de campionat. 
De aceea ii vom folosi în retur, dar

Programul Cupei R.P.R. 
cu echipele de categoria A
in primăvară 

finală a Cupei ____________  _____
vor intra in Joc șl echipele de cate 
gorie A. In 16-imi se vor disputa 
următoarele meciuri: Locomotiva Iași— 
U Ui a mo Birlad, ----------- — ------
llri Ploești,

DiaMo VI

se va desfășura faza 
R.P.R., cu care prilej

1 S-îmi

Dinamo Brăila—petro, 
loeștf, Dinamo Bacău—Locomotiva 

locomotiva Constanța—Di- 
icurești. Energia Moreni—CCA, 

«v VI Bucureștii—iȘtiin^a Bucu
rești, Energia 23 Aug. Buc.—Progresul 
jRij€*arești, Locomotiva T. Severin— 
Energia Petroșani, Energia Reșița— 
Știința Timișoara, ‘Energia Lupeni—Fi. 
roșie Arad, Energia Hunedoara—Energia 
St. R. Or. Stalin, Energia Arad—Pro
gresul Sibiu, Energia S. Mare—Dinamo 
Cluj, Recolta Salonta—Progresul Ora
dea, Progresul Bistrița—Energia Tg. Mu
reș și Energia uz. tr. Or. staiin—Ener
gia C. Turzii.

Jocurile — programate la 6 aprilie — 
se vor disputa pe terenuri neutre, în 
alte orașe decît cele de reședință ale 
echipelor.. Acestea sînt obligate să co
munice forului de specialitate orașul 
asupra căruia au căzut de acord.

Fiecare mare competiție sportivă aduce satisfacții participanți- 
lor, spectatorilor, celor care urmă resc întrecerea. Dar in mod ine
rent se strecoară și deziluzii. La actuala ediție a finalei campiona
tului de șah, capitolul satisfacțiilor întrece cu mult pe acela al dezi
luziilor. In cronicile noastre ante rioare am salutat excelenta com
portare a unor tineri jucători care au asaltat cu succes 
frunte ale clasamentului.

Din rîndul lor nu putem omite 
„cuplul" Negrea-Stanciu. Spunem 
cuplul pentru că cei doi șahiști au 
fost „apropiați" și nu numai de 
vîrstă. Negrea și Stanciu au fost ve
cini pe lista tragerii la 
cum, pe tabelul final al 
cupă de 
puncte) locuri alăturate, 
znltatu-l meritoriu al lui Negrea 
ne miră (acest șahist remarcîodu-se 
și la finala de anul trecut cînd de
buta într-o competiție de asemenea 
amploare) în schimb Stanciu, la pri
ma sa participare în întrecerea celor 
mai buni șahiștj_ ai țării, confirmă 
speranțele puse în el. Stanciu a de
monstrat multă maturitate și pon
dere în jocul prestat, a dovedit o bu
nă pregătire teoretică, inventivitate 
și dîrzenie în apărare.

Cu un stil mult mai agresiv, Ne
grea a obținut șapte victorii ntimă- 
rîndu-se din acest punct de vedere 
printre performerii turneului. A plă
tit însă jocul său (uneori de un ha
zard exagerat) prin șase infringed. 
Concluzia; atenție fjță de defensivă,

asemenea (la

sorji, iar 
turneului, 
egalitate 
Și dacă

a- 
o- 
de 
re- 
nu

locurile de

poziționat, ab- 
șahist care se

cea mai dure-

obiectivelor mișcării sportive
I (Urmare din pag. 1)

nate centre ale activității sportive de performanță, ale ridicării continue a 
măiestriei sportive.

Spartachiada de iarnă (ca și cea de vară) a tineretului a devenit de 
mult o competiție cu mare „priză" în mase. In acest an ea trebuie să 
obțină succese și mai mari ca în trecut. Pentru aceasta comitetele de orga
nizare a U.C.F.S. regionale, raionale și orășenești ocupîndu-se de Sparta
chiada în mod permanent trebuie să-și asigure sprijinul U.T.M., al sindicatelor 
și comisiilor de femei, să găsească cele mai bune măsuri pentru a face din 
această competiție cel mai potrivit mijloc de a atrage în activitatea sportivă 
masele largi ale tineretului de la orașe și de la sate.

O deosebită atentie urmează să se acorde activității în cadrul complexu
lui G.M.A. și extinderii introducerii gimnasticii în producție, minunat și 
verificat mijloc de întărire a sănătății oamenilor muncii, de ridicare a capa
cității lor creatoare.

Una dintre sarcinile cele mai frumoase ale U.C.F.S. este educarea me tu
lurilor săi în spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului prole
tar. Larga discutare în masele de sportivi a Manifestului Păcii, acest do
cument de importanță istorică, este un prilej dintre cele mai potrivite pen
tru a putea discuta rolul activității sportive în înfrățirea tineretului de pre
tutindeni, în mobilizarea acestuia la luptă conștientă și hoiărîtă împotriva 
oricăror acțiuni de învrăjbire, ds atîțare la ură șovină, de pregătire a unui 
nou război.

Doar simpla enumerare a acestor obiective este suficientă pentru a dovedi 
cit de multe și de importante sînt sarcinile cărora activiștii sportivi trebuie 
să le facă față! Să nu uităm că și calendarul competițional cere muncă 
penlrn buna lui desfășurare. Dar, entuziasmul tineresc care animă pe toți 
activiștii mișcării sportive este o chezășie că. pe baza ajutorului partidului 
aceste sarcini de răspundere vor fi ^îndeplinite. Ziarul nostru se va strădui 
din răsputeri să-i ajute în munca lor pe cît de anevoioasă pe atît de fru
moasă.

față de arta jocului 
solul necesare unui 
dorește complet.

Cea mai mare și 
roasă deziluzie a finalei a fost Vic
tor Ciociltea. Acest jucător de un 
excepțional talent, înarmat cu un ba
gaj" impresionant de cunoștințe teo
retice, cu o vastă experiență de con
curs, a obținut o performanță me
diocră în comparație cu valoarea sa. 
Graficul comportării lui Ciociltea de- 
a lungul turneului este elocvent: 9 
pct. în primele 12 partide, 3 pct. în 
următoarele 10. O cădere nepermisă 
unui jucător de talia sa. „Tragedia" 
lui Ciociltea a început de la partida 
cu Soos în care după o apărare lun
gă și grea, într-un final inferior, a 
cedat într-o poziție de... remiză. Și 
totuși el a mai găsit resurse să cîș- 
tige cîteva partide părînd după run
da a 13-a (cînd ajunsese lider) că 
a învins teribilul șoc psihologic pe 
care-1 suferise. Dar de aici încolo 
și-a spus cuvîntul tactica defectuoasă 
adoptată de Ciociltea, faptul că în 
loc să joace la cîștig a așteptat gre
șeala adversarului său principal, 
Gunsberger. Ei bine, Gunsberger n-a 
mai fost dispus să lase nici un punct 
și Ciociltea, obligat spre sfîrșit să 
forțeze în mod exagerat jocul, a 
pierdut trei partide și a ieșit defini

tiv din cursă. Slaba sa comportare 
din a doua jumătate a turneului um,- 
brește realizările de mare valoare sa- 
histă din partidele cu Mititelu, Rado
vici, Bălanei. In orice caz, pentru 
vechea sa meteahnă, ușurința cu care 
s-a învățat să privească întrecerea, 
el a primit o usturătoare dar bine
meritată lecție.

Cît despre Bălănel, un alt favorit 
al campionatului, fluctuațiile sale de 
la o ediție la al'fa, par să devină 
obișnuite. Fostul campion a jucat în- 
tr-adevăr bine doar de la runda a 
14-a. Era însă prea tîrziti pentru a 
mai emite pretenții la supremație.

Bozdoghină și Puscaștt, doi debu- 
tanți, care la un moment dat ne lă
sau impresia că vor reuși să se con
sacre. s-au „sufocat" în a doua Ju
mătate a turneului. Bozdoghină a 
repurtat o impresionantă serie de 
cinci victorii, realizînd și cîfeva va
loroase partide. Dar comportarea la
mentabilă din ultima rundă a avut 
darul să lase o impresie atît de urîtă, 
încît șterge multe din aprecierile fă
cute în timpul finalei la adresa tî- 
năruhii șahist.

A fost un campionat lung și obo
sitor. Totuși, în ciuda efortului exa
gerat la care au fost supuși parti- 
cipanții. întrecerea a numărat mul
te partide interesante și instructive, 
întîlniri de mare luptă. Adunarea și 
adnotarea lor într-o „Carte a turneu
lui" este du.pă părerea noastră nece
sară și va trebui să constituie preo 
cuparea cronicarilor șahiști din țara 
noastră.

cisă să procedeze cu maximă stric
tețe...

Astfel, stînd lucrurile, ne miră a-s 
calmia existentă totuși la ora actuali 
în boxul r.ostru. Cu excepția Iui Linca 
și a lui Negrea, care au evoluat la 
Belgrad, nici un alt boxer fruntaș n-a 
mai urcat în ultimele săptămîni trep-- 
tele ringului și — ceea ce este și 
mai curios — nici nu pare să inten
ționeze așa ceva. Ba mai mu>h u 
găsit unii care să protesteze că cele 
6 meciuri ar fi „prea mult" pei tril 
scurta perioadă ianuarie-aprilie. R.a. 
litatea este însă că „planificîndu-si“ 
cîte două meciur lunar, în perie da 
lunilor ianuarie-februarie-martie, boxe
rii ar putea ajunge tocmai bine și 
fără nici un fel de emoții, cu norma 
îndeplinită, la începutul lunii apr'lie. 
Dar iată că au și trecut aproape doui 
decade din această lună și nimeni nu 
dă vreun semn de viață !

Care va fi urmarea ? Desigur, un 
serios „asalt" în ultimele săptămîni 
înainte de competiție (cînd, așa cum 
s-a întîmplat și anul trecut, cei în 
cauză vor susține cîte două meciuri 
în 24 de ore), sau, în ultima instanță, 
un potop de cereri de „scutire" pe 
motive mai mult sau maî puțin în
temeiate. Asta, ca să nu mai vorbim 
de meciurile perfectate doar în scopul 
îndeplinirii „normei" și care au o 
desfășurare pe măsură...

Să sperăm însă.că de data aceasta fe
derația nu 
așa cum a 
limina din întreceri pe acei care nu 
îndeplinesc 
meritară.
meciuri amicale nu reprezintă o claus 
ză formală, introdusă fără rost în 
regulament, ci o măsură menită să 
contribuie la o mai bună pregăt re 
a boxerilor, la intensificarea act -, tăi 
ții pugilistice și la popularizarea 
„sportului cu mănuși".

va mai „închide ochii", 
făcut anul trecut, ci va r.

această cerință regula- 
In definitiv, „norma" de

MARIUS GODEANU

VALER1U CHIOSE

Din toate 
sporturile

CICLISM
Simbătâ 13 ianuarie la ora ÎS, w, 

avea loc în str. V. Alecsandri »r. t. 
analiza activității comisiei orășenești dto 
ciclsm-Bucureșii, ia care vor lua part* 
delegați de colective, arbitri. anrenuS 
și cicliști fruntași.

CAMPIONATUL DE BASCHET 
AL ORAȘULUI BUCUREȘTI 

l 
In penultima etapă a turului caixși 

plonatului de calificare al echipelor oU4 
cureștene au fost înregistrate urm<4 
toarele rezultate tehnice: MASCULINĂ 
ICF—ICAB 53—37; IPC—Voința IS— 
Arta—IPGG 53—"2; F.P.—IPROMIN 72—i 
35; Politehnica—SPC 62—48- FEMh'XMJf 
IPC-UPB 46—35; MIBC—ICF 46—25; 
Voința—CCA *2—39.

In clasamentul echipelor masculinei 
conduce F.B. cu 22 puncte, urmată 
de ICF și ICAB cu câte 20 punctec 
La fete, Voința conduce neînvinsă (15 
pt.) urmată de C.C.A. (13 pt.) și IPC 
(11 pt.).

întrecerile continuă la sfîrșitul aceste* 
Săptămîni în sala Giuleștî.

HALTERE
Azi la orele lf în sala ..Buletârrutut 

Oficial" va avea loc o Importantă conJ 
sfătulre a antrenorilor din. capitală. C14 
acest prilej va conferenția antrenorul 
emerit ștefan Petrescu despre sarcinile 
antrenorilor din acest an.

• In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 2 din 12 ianuarie au fost 
stabilite următoarele premii:

Premiml II: 10 variante cu 11 rezul
tate exacte a cîte 17.050 Iei fiecare;

Premiul III: 290.2 variante cu 10 rezul
tate exacte a cîte 912 lei fiecare. Con
form regulamentului, neexistînd nici o 
variantă cu 12 rezultate exacte, fondul 
de premii acordat premiului I în va- 
toare de 147.004 lei a fost reportat înZe- 
gului fond de premii al concursului 
Pronosport nr. 3 din 19 ianuarie.

MOTOCICLETA ȘI CELE 6 MOTO
RETE acordate prin tragere din urnă 
variantelor cu 9 rezultate exacte de la 
concursul Pronosport nr. 2 (etapa din 12 
ianuarie) au revenit următorilor parti- 
cipanți:

O MOTOCICLETA: Prundeanu Gheor. 
ghe din Bicaz reg. Bacău;

CITE O MOTORETA: Ștefan Ionescu, 
din Ploești str. 23 August nr. 104; Pe- 
treanu Vasile din Ploești str. Depou
lui nr. 15; Cerbu Gheorghe din com. 
Musarin, Brad, Hunedoara, str. Buda 
Brad nr. 36; Enc Mircea, din. corn. 
Ciorani reg. Ploești; Bonteanu Petre, 
din București str. Pavel Tcacenco nr. 
1 și Ostate Vasile din Sighișoara 
str. M. Eminescu n.r. 52.

In urnă au fost introduse 2670 via- 
riante.

• Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 2 din 12 ianoarie ee va 
face in Capitală vineri și sîmtoătă înee-

f^ono sport
pînd de la ora 17 numai la Agenția Cen
trală din Calea Victoriei nr. 9.
• Fără îndoială că mulți dintre dum

neavoastră urmărind rezulltiatele trierii 
și omologării au obiservat cu surprin
dere absența în rezultatele omologării 
a unei variante cu 11 rezultate exacte 
anunțată la triere. Cărui fapt i se da- 
t-orește aceasta? Foarte simplu: parti
cipantul Ștefănescu Dumitru din Bucu
rești a indicat pe talonul 2 (triere) 11 
rezultate exacte (închis numai la meciul 
III: ..1” în loc de „2”); pe talonul 1 
(omologare) a avut însă numai 10 rezul
tate exacte (închis la meciul III și în 
plus față de talonul 2 și la meciul VIII: 
„1” în loc de „2”). După cum vedem 
o lipsă de atenție care l-a costat 17.000 
lei! Și cînd te gîndești că avea de 
completat exact numai 2 variante!...

Dar acest caz constituie în același 
timp și un exemplu concret despre a- 
vantajele oferite de recentele schimbări 
ale regulamentului. Conform vechiului 
regulament buletinul participantului 
Ștefănescu Dumitru trebuia să fie a- 
nulat. Conform modificărilor regula
mentului Ștefănescu Dumitru a primit 
însă premiul ' DI (cel mai mic indicat 
pe taloanele de triere și omologare: 10 
rezultate exacte): deci 912 lei!

Concursul nr. 2 s-a teipninat. Cel din 
această săptămînă (nr. 3 din 19 ianua
rie) este însă în plină desfășurare. 
Să ne oprtiq puțta MUpra >ui. Ja pri

mul rînd pentru a vă reaminibi că la 
concursul din această săptămînă fondul 
de premii este mărit cu

147.084 LEI
. de la concursul anterior. O 

garanție în plus deci că la concursul 
nr. 3 participanții care vor indica l!2t 
11 și 10 rezultate exacte vor obține pre
mii de valoare. Totodată nu trebuie să 
uitați că din programul concursului dini 
19 ianuarie fac 
ciuri considerate 
campionatelor 
Roma-Juventus, 
dova-Fiorentina, 
Reims-Monaco. < 
sînt și meciurile care pot furniza cU 
mai multă ușurință „2”-urile care aduc 
cu regularitate trierea majorității va
riantelor depuse. Soliști? După părerea! 
noastră ,,1” la meciurile IT: Internaziioj 
nale.Bologna, VI: Verona-Lazio și XIIî 
Metz-Toulouse. Sînteți de acord?

reportați

parte o serie de
! veritabile derbiuri ale 

italiene și franceze: 
NapoUi-ILanerossi, PaJ 

Racing Paris-Liflie 
etc. De altfel acestea 

care pot
'a

• Particîpanți din Arad, București, 
Constanța, Cluj, Iași, Orașul Stalin, Pi
tești, Ploești, Sibiu și Timișoara depn-; 
neți-vă din tâmp buletinele.

PRONOSPORT-EXPRES !

Nu uitați! Tragerea din urnă pentru 
primul concurs PRONOSPORT-EXPRES 
va avea loc miercuri 22 ianuarie. Con
cursul PRONOSPORT EXPRES esle un 
concurs simplu, accesibil tutuiror, cons- 
tînd numai din indicarea a 6 din cele 
49 sporturi trecute pe buletine. Nu amfi- 
nați deci pe mîine ce puteți face astăzi! 
Depuneți chiar acum cît mai multe va
riante PRONOSPORT-EXPRES!



Turul ciclist al Egiptului Astăzi încep în sala Floreasca
A

îmbunătățit situația: locul III pe echipe, 
se află printre primii zece clasați

ÎNTRECERILE internaționale
DE TENIS DE MASA

în cursul zSei de ieri am reușit 
si obținem legătura telefonică cu re
dacția ziarului „Al Ahram", organi
zatorul ccii?pctiției, de unde ni s-au 
comunicat clasamentele generale după 
primele 3 etape. INDIVIDUAL: 1. 
Torok (<.P.U.) 12:44,38; 2. Koțev
(R.P.B.) 12:45,43: 3. Oldemburg
(R.D.G.); 4. Olizarenko (U.R.S.S ); 
5. Arany (R.P.U.) toți aceiași timp: 
12:47,57..- 10. Moiceanu C. 12:50.25; 
15. /. Braharu 12:50,52; 16. A. Șe
larii 12:50,52: 19. V. Dobrescu
12:51.14: Gh. Calcișcă 12:53,31. PE 
ECHIPE: 1. U.R.S.S. 38:23,19; 2. 
R.D.G. 38:28,07; 3. R- P. Bulgaria 
38:28,27 ; 4. R. P. Romînă 38:28,27.

C. Moiceanu a suferit o gravă de
fecțiune mecanică în etapa a ll-a, 
dar printr-un efort extraordinar el a 
reușit să prindă plutonul. Ca atare, 
dintr-o eroare a arbitrilor de sosire, 
determinată de descifrarea greș 13 a 
numărului de concurs de pe tricoul 
alergătorilor, s-a comunicat, în etapa 
a Ii-a, un alt loc în clasament pen
tru C. Moiceanu.

Din clasamentele de mai sus, re
zultă că tinerii noștri reprezentanți 
se comportă onorabil în această deo
sebit 
rului 
tape.

In 
(135 
cum 
cuini , . .
21’10’), «urmat de coechipierul său 
Gayatl Saidhujin (3h 22’53”), Pe lo
curile următoare: Horst Rappel 
(R.D.G.) 3h 23’05”, B. Koțev (R.P.B.) 
3h 23’25” și Gh. Calcișcă același 
timp.. Ceilalți cicliști romîni, Moicea
nu, Șelaru, Braharu și Dobrescu au 
sosit in pluton, la 2’53” după câștigă
torul etapei. Alergătorii sovietici, care 
animă întrecerea, au fost toarte com. 
bativi și în această etapă rapidă, în 
oare s-a realizat o medie orară de 
40,296 km.

Nota noastră: etapa Assiut-Minia 
a fost parcursă în 1954 cu 36 km/h, 
în 1956 cu 33,600: în 1956 cu 33,745: 
în 1957 cu 37,368, iar anul acesta 
media orară a făcut un salt aprecia
bil : 40,296 km.

CAIRO 14 (Agerpres). Etapa a 
IV-a, Minia-El Fayom (168 km.) a 
supus pe concurenți la grea încercare 
și a adus noi modificări în clasament

de dîrz disputată ediție a ,,Tu- 
Egiptului", chiar din primele e- 
deși traseul a fost neasfaltat, 
etapa a 111-a, Assiut-Minia 
km.) victoria a revenit — după 
relatează Agerpres — sovieti- 
Anătoli Cerepovici (timp: 3h

MOICEANU (R.P.R.)

4 h 34’ 13“. Media orară: 37 km. Pe 
locul 5: Oldemberg (R.D.G.) cu 4 h 
34' 56". In același timp cu Oldemberg 
au sosit I. Braharu, C. Moiceanu, V. 
Dobrescu, Gh. Calcișcă și alții.

In clasamentul general individual 
conduce B. Koțev urmat de Torok.

După această etapă, cicliștii romîni 
și-au îmbunătățit situația: pe echipe 
se află pe locul III după U.R.S.S. si 
R. P- r •„ ’ ............................. ’
R.D.G. — iar A. Șelaru a intrat 
primii 10 clasați.

Joi zi de repaus la El Fayom, 
vineri se desfășoară etapa a V-a: 
Fayom — EI Ghiuzeh (95 km.).

Bulgaria și înaintea echipei
* ---- - :_1—ț jn

iar 
El

(Urmare din pag. 1.

Si de data aceasta cicliștii sovietici au 
fost animatorii cursei. Lor li s-a ală
turat bulgarul Koțev (care-și-a recâști
gat tricoul galben) și reprezentantul 
nostru A. Șelarii, care a făcut 6 cursă 
frumoasă. Patru cicliști au realizat 
evadarea decisiyă : Cerepovici și Pe
trov (U.R.S.S.) Koțev (R.P.B.) și 
A. Șelaru (Romînia).

La sprintul final, 
trecut primul linia de 
de Koțev, Petrov și A.

Ieri, Ia Belfast, naționala Italie! 
n-a reușit să facă nici acel meci nul 
în fața Irlandei de Nord, care îi asi
gura calificarea în turneul final. Ir
landezii au început foarte puternic, 
mareînd două goluri în prima re
priză, prin McIlroy (min. 13) și 
Gush (min. 29). Italienii reduc han
dicapul prin Da Costa în min. 55, 
dar nu reușesc să egaleze cu Î02te 
eforturile disperate din ultimele mi
nute. De notat că în min. 68 Ghiggla 
a fost eliminat de arbitrul Zsolt,

In urma acestui rezultat, clasa
mentul final al celei de a 8-a grupe 
preliminare a campionatului mondial 
este următorul •

și Diana Rowe și în plus (în pre
mieră!) au urmărit pe jucătoarea 
nr. 2 a lumii, tînăra despre care s-a 
vorbit atâta in ultima vreme: Ann 
Haydon. Și intr-adevăr, comentariile 
elogioase ale specialiștilor presei 
străine se dovedesc cu totul în
dreptățite. Cu un fizic bine dez
voltat, cu mișcări largi și puternice 
lovituri in serie, Ann Haydon pare a 
fi posesoarea întregului bagaj 
cunoștințe tehnice, necesar unei 
celente jucătoare. Am văzut-o 
campania lui Leach executând 
multă dezinvoltură lovituri 
din forehand, 
tate deosebită.

La cealaltă masă, supla Diana 
Rowe se antrena Împreună cu Hel- 
len Elliot. In pauza dintre două se
turi, am profitat de prilej pentru a 
discuta cu reprezentanta Angliei, 
care ne vizitează pentru a treia oară.

„Sint bucuroasă că revăd Bucu- 
reștiul, de care mă leagă amintiri 
frumoase, deși rezultatele obținute 
pînă acum în Capitala dvs. nu mi-au 
fost favorabile — ne-a declarat 
Diana Rowe. — De data aceasta am 
venit fără obișnuita mea coechipieră, 
sora mea Rosalinde. Ea a abandonat 
sportul, dedieindu-se exclusiv fami
liei... Are un băiețel de un an și în 
scurt timp acesta va avea și un co
echipier, sau o coechipieră... In orice 
caz, sper că „dublul" va fi reduta
bil !“

de 
ex- 

in 
cu 

liftate 
dovedind o regulari-

1. Irlanda de Nord
2. Italia
3. Portugalia

42 1
4
4

2 0
1 1 4:72

5
4
3

Cerepovici a 
sosire, urmat 

Șeharu. Timp :

ISRAEL

33 OE NOI RECORDURI MONDIALE
AU FOST OMOLOGATE DE F.IJLA

15’ (Agerpres). — 
internațională de atletism

I LONDR^
Federația

taiator a anunțat că a omologat 33 
noi recorduri mondiale stabilite în 
anul 1957. Pe lista noilor recorduri 
mondiale figurează numele a 6 atleți 
și atlete sovietice, lua loc de frunte 
se situează timpul de 13’ 35“ rea
lizat de VLADIMIR KUȚ în proba de 
5000 m plat. După cum se știe, cele
brul atlet sovietic a obținut această 
performanță cu ocazia unui concurs 
disputat la Roma pe stadionul Olim
pic. Noul record mondial în proba de 
30 km aparține atletului sovietic 
IVANOV oi 1' h 35’ 01 “, iar LEO
NID SPIRIN (U.R.S.S.) este dețină-

în proba de 15 
de 1 h 05’ 18“.

kmtorul recordului 
marș cu timpul

Iată cîteva din celelalte recorduri 
omologate: fete: 400 m plat: MĂRIA 
ITK1NA (U.R.S.S.) 35“ 6/10: pentat
lon: GALINA BISTROVA (U.R.S.S.) 
4846 puncte; înălțime: CIEN FEN 
IUN (R. P. Chineză) 1,77 m; 200 
m plat: BETTY CUTHBERT (Aus
tralia) 23“ 2/10; bărbați: prăjină : 
BOB GUTOWSKI (S.U.A.) 4,78 m; 
440 yarzi garduri: GORHARDUS 
POTGEITER (Africa de Sud) 50“ 
7/10; ștafeta 4 X HO yarzi: echipa 
clubului ABILENE CHRISTIAN 39“ 
9/10; 110 yarzi: MORROW (S.U.A.) 
9“ 3/10.

TARA GALILOR —
2—o (1—n

La Tel Avlv s-a disputat primul 
meci pentru calificarea în turneul 
final al campionatului mondial între 
Israel și Țara Galilor. Galezii au cules 
o victorie clară, terminînd învingă
tori cu scorul de 2—0 (1—0). Punc
tele au fost marcate de J. Allchurch 
și Bowden. Iată formația învingăto
rilor : Kelsey — Williams, Hopkins, 
Harrington — Mel Charles, Bon'den 
— L. Allchurch, John Charles, Med
win, J. Allcurch, Jones.

Cu Johny Leach am stat moi mult 
de vorbă, tentindu-1 chiar la o in
cursiune in domeniul pronosticurilor.

„In general, a face pronosticuri 
in sport este pe cît de interesant, 
pe atit de hazardat... — a început 
fostul campion mondial. — In pri
vința meciului feminin România—An
glia, calculul strict al hirliei ar in
dica un ușor avantaj de partea noa
stră. Aceasta pe baza ultimei com
petiții la care am participat îm
preună, campionatele Scandinavici. 
Nu Înseamnă, insă, că la fața locu
lui acest calcul va fi respectat. • Și 
meciul principal 
jucătorii romi ni și maghiari, mi se 
pare foarte deschis. Aceasta deoare
ce mi trebuie subestimată valoarea 
unui Gantner, de exemplu, care la 
ora actuală poate Învinge pe oricine.

masculin, dintre

li sferturile „Cupei campionilor europeni”

LONDRA (prin radio). — Marți 
seara 6-a disputat la Manchester 
primul joc din cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei campionilor, euro
peni, între echipele Manchester Uni
ted și Steaua roșie Belgrad. Deși

Cupa Campionilor Europeni
propune volei masculin

Marele succes pe care ti are Cupa Campionilor Europeni la 
fotbal, a generat și Cupa Campio nilor Europeni la baschet, care a 
devenit fapt împlinit.

Dace nu ar exista o compet iție asemănătoare și pentru cele 
mai bune echipe europene de club,campioane la volei? lată ceea 
dorim să discutăm în rîndurile de mai jos.

ce

Să luăm ca punct de plecare ul- 
ediție — Paris, 1956 — a cam

pionatelor mondiale de volei. Din 24 
de reprezentative 
întrecerea masculină, 
Europa, una singură 
țteraneană (Israel) și 
din alte continente. înseamnă că cel 
puțin în 18 țări europene (incluzînd 
și Israelul) există campionate orga
nizate și — mai mult sau mai pu- 
jțin — un real interes pentru volei, 
pentru progresul acestui frumos 
sport care în ultimul timp a luat o 
mare dezvoltare. Desigur că profe
sorul american William Morgan nici 
nu s-a gîndit vreodată că nevinova
tul joc inventat de el 
putea ajunge 
răsoîndire și 
mult.

Pe de altă 
pre ultima 
mondial masculin, trebuie să mai 
arătăm că din primele 10 echipe 
clasate, opt au fost din Europa (ex-

participante la 
17 au fost din 

din zona medi- 
doar 6 echipe

in 1895 
cindva la o astfel 
că va evolua atît

va 
de 
de

parte, vorbind tot des- 
ediție a campionatului 

masculin,

cepții: S.U.A. — locul VI, R. 
Chineză — locul IX) ceea ce 
monstrează — dacă mal era nevoie 
— că în această parte a lumii se 
joacă mai mult volei și la un nivel 
superior.

Rațiunea care ne face să propu
nem organizarea acestei competiții 
nu este — așa cum s-ar putea 
crede la prima vedere — aceea de 
a se mai înființa o nouă competiție 
de volei în Europa, ci cu totul alta: 
prin contactele internaționale ce ar 
avea loc cu acest prilej, țările eu
ropene cu un volei ceva mai slab 
dezvoltat ar avea prilejul (întîlnind 
alte echipe mai bune) să-și ridice 
nivelul 
ceasta, 
ticipat 
pionate 
etc.) ar putea fi atrase în sfera 
ternațională a voleiirisi.

Pe scurt, propunerea noastră 
fi: Cupa Campionilor Europeni 
volei să nu se dispute pe serii (așa

P. 
de-

tehnic de joc. Pe lingă a- 
și alte țări care n-au par- 
pină acum la marile cam- 

(Sisedia, Norvegia, Spania 
in-

ar 
la

cum este la baschet în prima fază) 
ci la fel cu competiția de fotbal, cu 
meciuri tur-retur; în caz de egali
tate la victorii, să conteze raportul 
dintre seturile cîștigate și cele pier
dute (set-averaj), iar dacă situația 
rămîne egală — punct-averajul. Dacă 
și acesta este egal, un al treilea 
meci, pe teren neutru, va decide e- 
chipa calificată pentru turul urmă
tor. Iar pentru ca echipele de va
loare ridicată să nu se elimine una 
pe alta încă din primele meciuri 
propunem ca în preliminarii să par
ticipe — de pildă — echipele cam
pioane ale țărilor europene clasate 
de la locul VII în jos la campiona
tele mondiale, ediția

★

Paris.

arătat într-un 
februarie va

mai
în
ședința comisiilor 
administrație ale . 
lua in discuție 
legate de buna

Așa cum am 
articol anterior, 
avea loc la Paris 
de arbitraj și de 
F.I.V.B., oare vor 
diverse probleme 
desfășurare a viitoarelor competiții. 
Socotim că va fi momentul potrivit 
ca delegația noastră să propună fo
rului suprem al voleiului, această 
competiție.

MIRCEA TUDORAN

1

venea după un lung turneu în 
Africa de Nord, unde suferise cîteva 
înfrîngeri și avea jucători acciden
tați (portarul Beara se părea că nici 
nu va putea juca), to-tuși Steaua 
roșie a avut o comportare peste aș
teptări cedînd la limită cu 2—1.

Pînă în min. 64 Steaua roșie a 
condus cu 1—0 prin golul marcat de 
Tasiei în min. 35. In această peri
oadă de joc, belgrădenii au jucat de 
le egal la egal. In repriza secundă, 
însă, Manchester a jucat excepțional, 
impunînd un ~'L~ ' ““
oaspeții nu i-au 
toate eforturile 
Beara. Englezii 
de două ori: în 
ton și min. 81

Au asistat 65.000 spectatori. For
mațiile : Manchester United:
Gregg-Foulkes. Byrne.Colman. Jo
nes, Edwards-lMorgan, Wheelan, Tay
lor, Viollet, Charlton. Steaua roșie: 
Beara-Tomici, Zekovici-Rajko Mitici, 
Spaici, Popovici-Borozan, Șekularaț, 
Toplak, Tasici, Kostici.

Returul va avea loc la 5 februarie 
la Belgrad.

ritm infernal căruia 
putut face față, cu 
excepționale ale lui 
au reușit să înscrie 
min. 64 prin Charl. 
prin Colman.

NOU RECORD MONDIAL 
LA NATAȚIE

La
Brian 
cord 
fiu tu re,

înotătorul australian 
a stabilit un nou re- 

yarzi

Sydney.
Wilkinson
mondial în proba de '.10 

marcând timpul de 1:03,8.

DOI A

Să nu uităm că la Tokio, acum 
ani, echipa României a fost la 
pas de a învinge Japonia..."

Johny Leach a continuat apoi 
ne împărtășească părerile lui despre 
apropiatele întreceri, despre situația 
actuală a tenisului de masă in lume, 
despre... paleta cu burete. Dar des
pre aceasta, cu un ait prilej. Acjm 
așteptăm primele schimburi de mingi 
și — de ce să n-o spunem T — pri
mele succese ale celor care 
reprezenta culorile 
cmci zile de concurs.

PROGRAMUL PRIMELOR 
ZILE

'—---------------- JOI

Ora 16: Deschiderea festivă.
Ora 16,50 : pe două mese : iu 

feminin R.P.R. B (Geta Pitică, Mar 
Torrvpa pentru meciurile de slrr-pli. 
și Geta Pitică—Catrinel Folea 
dublu) — R.P.U. (formația mag: 
va fi formată din următorul lot 
va Koczian, Lidia Mosoczi, Ilona K 
rekeș, Gizi Lantos), meciul mase- n 
R.P.R. B (Peach, Bottner, Andro" — 
che, rezervă Covaci) — R.P.U. (ecb - 
pa maghiară ve fi formată din ur
mătorul fot : Berczik, Sido, Fo'.dy. 
Bubony).

Ora 18.30 pe o singură masă : 
tîlnirea fenrnină R.P.R. (Ange 
Rozeanu, Ella Zeller)—Anglia (Ann 
Haydon, Diana Rowe). Apdi in con
tinuare va avea loc partida mascu
lină București (Reiter, Gantner, H«- 
rasztosi) — Belgrad (Hrbud, Vogrrve, 
Harangozo, rezervă Teran).

VINERI
pe petru

din cadrul 
internațional individual. 

pe o singură masă 
(feminin). Apoi in 

va desfășura intilni- 
dintre București II —

Ora 17—18,50 : 
meciurile primului tur 
concursului

Ora 18,50 : 
R.P.R.—R.P.U. 
continuare se 
rea masculină 
Belgrad.

★
Biletele pentru cele cinci zile al* 

competiției internaționale de tenis 
de masă care va avea loc începind 
de astăzi in sala Floreasca, se gă
sesc de vânzare la agenția Prono
sport din calea Victoriei Nr. 9. Sint 
valabile biletele cu seriije Nr. 26, 27, 
26, 29 și-30 (fiecare pentru o zi).

Santiago de Chile, 
locul de desfășurare a viitoarei 

ediții-1962 a campionatului 
mondial de fotbal

ZURICH 15 (Agerpres). —
In ultimul congres al Federație: 

internaționale de fotbal s-a stabilit ca- 
ediția Vll-a a campionatului mondial 
să se desfășoare «a SANTIAGO DE 
CHILE în anul 1962. Pentru ediția 
a VllI-a, ce va avea, loc 
prima țară care și-a depus 
tura este R. F. Germană.

în 1966 
candida-

Se va reintroduce proba 
de bob la Olimpiadă?
Albert Meyer, membru al comite

tului olimpic elvețian și membru al 
federației internaționale de bobsleigh, 
a protestat împotriva hotărîrii a- 
doptate de comitetul olimpic inter
național care a exclus proba de bob 
din cadrul Jocurilor Olimpice de 
iarnă ce vor avea loc la Squaw 
Walley (California) în 1960.

Meyer a arătat că pînă acum nu
mărul țărilor care doresc să parti
cipe la această 
se ridică la 11. 
se revizuiască 
să se reintroducă 
piadei proba de 
care și-nu anunțat participarea 
competiția de bob sînt: Italia, Polo
nia, S.U.A., Romînia, Japonia, Ger
mania, Elveția, Anglia, Spania, Au
stria și Canada.

disciplină sportivă 
El a propus ca să 
această măsură și 
în programul Olim- 
bob. Cele 11 țări 

la

(Awerpres)

Echipa de lupte Dinamo București și-a încheiat turneul 
în Austria cu o victorie

Echipa da lupte Dinamo Bucu
rești a susținut ultimul său meci din 
turneul pe care-l întreprinde în 
Austria învîngînd la Viena o seiec- 
țienată a orașului cu scorul de 
13—5.

Gh. Szabad și M. Belușica au ob
ținut victorii prin tuș, D. Cuc, Gh. 
Popovici, V. Onoiu și A. Șuii vic
torii la puncte. M. Selcz a terminat 
la egalitate, iar Fr. Horvath fiind 
rănit a abandonat.
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