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Regiunile Craiova și lași au terminat
acțiunea de alegeri în colectivele sportive
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/ur;i.j, cabana Bilea-Lac din munții Făgăraș este locul 
de iniil’ure al multor turiști veniți să-și petreacă timpul 
liber în mijlocul naturii. Pe lacul Bilea, patinatorii de 
viteză și-au trasat pista.

(Foto: MARIUS MATEI)

Una dintre cele mai impor
tante acțiuni ale mișcării noas
tre sportive — reorganizarea 

colectivelor — continuă în în
treaga țară într-un ritm deo
sebit de susținut. Interesul a- 
cordat acestei acțiuni de către 
masele de sportivi din uzine, 
întreprinderi, instituții, școli 
etc. — în unele cazuri — nici 
nu mai trebuie demonstrat.

Confirmînd marele interes a- 
cordat acțiunii de reorganizare

Campionatele internaționale de tenis de masă

a colectivelor sportive, regiunile 
Constanța și Baia Mare au și 
încheiat operațiunile de alegere 
a noilor consilii de conducere, 
încă din luna trecută. In aceste 
zile, alte două regiuni — este 
vorba de Craiova și Iași, — au 
comunicat încheierea acțiunii de 
reorganizare. In regiunea Cra- 

’iova, de pildă, s-au efectuat în 
total 571 adunări generale de 
alegeri a noilor consilii sporti
ve, iar numărul membrilor în
scriși pînă acum în U.C.F.S. In

această regiune este de 69.485: 
în regiunea Iași s-au reorgani
zat un număr de 360 colective 
sportive, în timp ce cifra de 
membri înscriși în U.C.F.S. este 
de 39.176. Bineînțeles, numă-

(Continuare in pag. 4)
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In plină campanie electorală

Sprijin și simpatie 
pentru sport

Reprezentativa feminină a tării noastre a repurtat 
două victorii de prestigiu 
în fața echipelor 
Angliei și R.P. Ungare
Astăzi: msciul masculin R.

Publicul fidel tenisului de 
masă a umplut pînă la refuz 
sala Floreasca, martora atîtor 
competiții de ’neuitat primind 
satisfacția unor foarîe specta
culoase partide și ceea ce este 
mai important, a unor prețioa
se victorii romînești. Acest pu
blic a susținut poate ca nicio
dată mai activ jocul reprezen
tanților noștri, dînd aripi celor 
ce apărau prestigiul nostru 

sportiv și firește atitudinea lui 
a influențat în bine comportarea 
jucătorilor și mai ales a jucă
toarelor romîne. Dar omagiile 
celor prezenți s-au adresat în 
primul lînd și în cel mai înalt 
grad, pe bună dreptate, admi
rabilei sportive, care continuă 
să fie Angelica Rozeanu, In di
ficila partidă cu echipa femi
nină a Angliei, marea noastră 
jucătoare a fost tonicul forma
ției romîne, arătînd, pe lîngă

FOTBAL

P. Romînă —R. P. Ungară 
un joc care a scos din răbdări 
pe adversare, prin precizie sau 
inițierea unor acțiuni ofensive, 
curajoase, surprinzătoare, și o 
nestrămutată dorință de’ a în
vinge, 
ceasta 

tere de 
legantă 
citate, 
Rozeanu, Pentru tot ce ne“-a o- 
ferit ea în această primă zi a 
competiției internaționale de la 
Floreasca, pentru frumosul ci 

exemplu, merită din inimă toate 
felicitările.

Cea mal dificili victorie
In ultimii zece ani reprezen

tativele feminine ale celor două 
țări s-au întîlnit de nouă ori,- 
începînd cu Londra 1948 și ter- 
minînd acum cu Bucureștiul 
1958. Echipa romînă a obținut 
șapte victorii (cele două înfrîn- 
geri înregistrîndu-se la Londra 
în 1948 și la Bombaj’ în 1952), 
Această ultimă victorie din 
Capitală a fost într-adevăr una 
dintre cele mai greu de reali
zat pentru că am avut de în
fruntat o echipă extrem de re
dutabilă, în a cărei componență 
intra Aim Haydon jucătoare 
de mare valoare care s-a impus 
cu autoritate în ultima vreme, 
ajungînd în trei finale Ia carn-

Este impresionantă a- 
vitalitate. această pu- 
concentrare, evoluția e- 
și totuși plină de efica- 
ilustrată de Angelica

Două vechi cunoștințe și... căpitani de echipă, ANGELICA 
privirile AN NE! 

de flori, in pro- 
Angliei și țării

ROZEANU și IOHNY LEACH, schimbă sub 
HAYDON, tradiționalele fanioane și buchete 
logul int Unirii dintre echipele feminine ale 
noastre.

(Foto: I. MIHAICA)

Interviu cu tov. Ștefan 
rul comitetului executiv al Sfatului popular 

al raionului 1 Mai
Ideea de a lua un interviu tovarășului Ștefan Dumitrescu, se

cretarul sfatului popular ai raionului 1 Mai din Capitală n-a 
fost chiar așa de ușor realizabilă. Am „picat" intr-un moment 
cînd. la sfatul popular raional, clipele de răgaz sînt ca și- 
inexistente. Preocuparea pentru pregătirea în cele mai bune 
condițiuni a alegerilor de la 2 martie este generală și sînt 
doar atitea de făcut: grija ca fiecare cetățean cu drept de vot 
să fie înscris in listele electorale, îndrumarea comisiilor electo
rale, propaganda electorală. In plus, cu o zi înaintea convoau 
birii noastre, cetățenii din raion începuseră să-și propună caw* 
didații.

Cu toate acestea, tovarășul Ștefan Dumitrescu nu ne-a refua 
zat convorbirea solicitată. Dimpotrivă, auzind „tema" interviului 
s-a grăbit să ne dea toate amănuntele necesare, nu fără a na 
„motiva" această deosebită solicitudine.

— Știți, ne-a spus el în chip de „scuză", în raionul nostni 
sportul se bucură de atîta popularitate, încît mi-ar fi și impo4 
sibil să ocolesc această problemă. Dacă ar fi să luăm numai 
comitetul executiv al sfatului nostru popular, în frunte cu tow 
președinte Vasile Gîndilă și tov. vicepreședinte Gheorghe Ion, 
mari amatori de sport, încă ar fi suficient pentru a vă 
seama că problema sportivă nu ne este de loc „străină"...

— Dar dvs. ?
— Am jucat și eu fotbal în tinerețe. Chiar și acum nu 

dau înlături cînd este vorba de un meci între „bătrîni". 
dar cred că nu pentru „performanțele" mele sportive ați 
nit...

L-am asigurat pe fov. Du
mitrescu că, deși nu se înca
drează direct în tema interviu-

(Continuare in pag. 2)
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In vizită ta Palatul Pionierilor

Cîteva ore printre cei mai tineri
constructori de aeromodele

Campania electorală, în 
plină desfășurare, prileju
iește o vie manifestare a 
democratismului real al o- 
rinduirii noastre politice. 
In aceste zile, zeci de mii 
de oameni ai muncii pro
pun pe cei mai buni fii 
ai poporului
drept candidați ai Fron
tului Democrației Populare 
pentru alegerile de depu- 
tați în Sfaturile populare, 
de la 2 martie.

muncitor

ipionatele mondiale de la Stock
holm și cunoscuta Diana Ro- 
we-Collins, o jucătoare care 
are. multă experiență în arena 
internațională, în care figurea
ză de altfel printre fruntașe.

/) R. P. Romînă — Anglia 
fl 3—2 (feminin)
» Focul disputei a fost deschis 

. ’'I Ella Zeiler-Ann
Liban urmează să în. ?/Haydon Din nou Ella Zeller a 

2C ianuarie, ploeș- Vecllrs !a un foc aproape 111 ex- 
iixat plecarea pen-aclusivitate defensiv, în fața unei 

«jucătoare cu o remarcabilă forță 
«Ide atac, care și-a putut desfă- 
®șura în voie jocul, nefiind stin- 
«gherită de eventuale intenții a- 

• Federația turcă pro-9 "resive. Scor: 2—0 (21—17 
pune o dublă întîlnire I 21—7) pentru Haydon In al 
Rominia-Tuma f,Ollea feC-' A"?*l,ca R^3"*.1

»a reușit sa echilibreze raportul 
Forul nostru de specialitate aJ/de forțe, după ce în primul set 

primit o propunere din parteaîntîmpinat o rezistentă serioa- 
federației turce pentru o dublă/Z* - — - -
întîlnire între reprezentativele y 

.masculine de baschet ale aces- /(

• Petrolul Ploești va juca 
și in Liban

In cursul zilei de ieri s.a pri
mit din Beirut (Liban) o comu- •] 
nicare în legătură cu turneul 
echipei Petrolul Ploești în Siria. :Z 
Ploeștenii au fost înștiințați că fl 
în Siria pot juca de la 15 fe- 7 
bruarie (două meciuri) și că J. 
pînă atunci sînt invitați pentru ffde partida 
2—3 meciuri în Liban. Cum tur-J»’- 1 
neul în '■ 
ceapă la 
tenii și-au 
tru marți 21 ianuarie.

BASCHET

să din partea Dianei Rowe, pe 
care a învins-o cu 2—0 (21—16, 

otor țări. Federația turcă propune) 2J_14) Dublul a dat loc la 
ca la 17 și 19 mai echipa _noas-/(j

C. COMARMISCHI 
N MARDAN

tră să joace la Ankara ți în alta 
oraș care va fi stabilit ulterior. { 
Data revanșei întîlnfrii va tl\ 
stabilită <te federația noastră.

Urmează ca organul nostru de-'S 
•pecia li ta te să hotărască. (Continuare in pag. ’8)

De multe ori pașii v-au purtat prin mijlocul Cișmigiului 
și, deși uneori erați grăbiți, v-ați oprit timp de cîteva 
minute pentru a savura jocul nevinovat al copiilor ce clă
deau castele de... nisip cu seriozitatea unor oameni ma
turi. l-ați privit admirativ, cu dragoste părintească (dacă 
aveți și dumneavoastră copii) și, probabil, v-ați gîndit cu 
duioșie și încredere la viitorul lor. „lată inginerii, iată 
constructorii de mîine", v-ați spus probabil în gînd.

Și noi am văzut zilele trecute 
cîțiva copii precoci, admirabili 
constructori în ramura aviației 
sportive. Probabil că și ei și-au 
făcut „ucenicia" tot pe aleile 
Cișmigiu’.ui, dar acum, deve
nind mai „maturi", spiritul lor 
practic, imaginația bogată și 
inventivitatea, au căpătat un 
contur bine precizat. lată-i 
așadar construind diferite ae
romodele la Cercul de aero
modele de la Palatul Pionie
rilor din Capitală, cerc patronat 
de Aeroclubul Central al R.P.R. 
Ne-am abătut pe la ei și drept 
să spunem am rămas foarte 
plăcut impresionați de ceea ce 
am văzut. Din mîinile har
nice ale pionierilor ies aero. 
modele fuzelate și nefuzelate, 
mecanice sau cu motor de cau
ciuc, zmee simple și 
baloane și parașute 
tr-un cuvînt, tot ceea 
pasiona mai mult De

pare că aeromodelele au 
mai mulți simpatizanți. 
vin peste 230 pionieri și elevi, 
împărțiți pe grupe de vîrstă. 
Cei mai mici (din clasele a 
IILa și a IV-a) la început se 
familiarizează, capătă primele 
noțiuni, cum ar fi înfățișarea

cei 
Aici SPORTIVI Șl SPORTIVE

Luați parte cu elan la 
campania electorală. Par
ticipați la competițiile or
ganizate tn cinstea alege
rilor de la 2 martie!

celulare, 
etc. In
ce poate 
ua cornii.

Primele construcții aduc fără 
îndoială, și primele necazuri, 
dar și primele satisfacții. A- 
plecați deasupra unor bancuri 
mici, pe măsura lor, copiii lu
crează cu sîrg, taie placaje, le 
încleiază, șlefuiesc de zor. Cir
cularul și traforajul electric, 
banzicul, polizorul și bormași- 
na electrică — toate de dimen. 
siuni reduse, sînt mașini cu 
care pionierii cercului de ae
romodele s-au familiarizat de 
mult. Toată atenția, toată pa
siunea lor și-au pus.o în reu
șita construcțiilor. Uneori nu 
reușesc. Atunci intervine pro
fesorul și sfătuitorul lor, tova
rășul Dumitru Luță, omul care 
de 7 ani este zi de zi în 
mijlocul copiilor, îi îndrumă 
spre cucerirea tehnicii aerona
utice.

Mulți copii ai Capitalei au 
trecut prin diversele cercuri 

ate Palatului Pionierilor. Se

(Continuare în pag. 6)

„Ochi și urechi"... Așa au pătruns in tainele aeromode- 
lismului tinerii membri ai cercului de aeromodele de la 
Palatul Pionierilor. Mărturie stă atenția cu care ei ascult^ 
explicațiile profesorului Dumitru Luță,



60 NOI ALPINIȘTI LA TOHAN II Sprijin și simpatie pentru speri
Nu se poate spune că vizitele aipi- 

hiștilor nu sînt așteptate cu interes 
în redacția noastră. De cele mai mul
te ori, în jurul alpiniștilor se adu
nă un numeros auditoriu. Povestirea 
celor întîmplate cu prilejul ascensiu
nilor sau traversărilor de la un cap 
la altul al Carpaților, cucerește pe 
ascultători, mai ales dacă eroul în- 
tîmplărilor are și darul de a ști să 
povestească. Ceea ce nu se poate spu
ne că lipsește majorității alpiniștilor...

De aceea, ne-a Sent plăcere vizi
ta lui Emil Fomino, care ne a adus 
vești de la alpiniștii din Tohan, al 
căror antrenor este. O bucurie nestă
vilită i se putea citi pe față tn mo
mentul cînd a intrat în birou. Cre
deam că ne va anunța o mare pre
mieră făcută de elevii săi. Surpriza 
noastră — perfect întemeiată — a 
fost mare:

— Știți, pot să mă rnîndresc: o da
ltă cu reorganizarea mișcării sportive 
nun primit nu mai puțin de 60 ade
ziuni pentru secția de alpinism !

Intr-adevăr, vestea echivala cu o pre
mieră de gradul VII Nici odată nu 

;am auzit vreun antrenor de alpinism 
care să ne spună că are în sec- 

(Jia lui mai mult de 6—7 sportivi.
— Și cum ați reușit ?
— A fost destul de greu. De fapt, 

ila noi exista de mai multă vreme 
linteres pentru alpinism și mulți sin»- 
patizanți, dar_ cam atît și nimic mai 

(mult.

Și astfel am aflat, rînd 
pe rînd, cum secția de 
alpinism din Tohan care 
la jumătatea anului tre
cut avea numai șase 
membri, are acum doi 
sportivi de categoria în- 
tîia (Roși Thiess și Va
lentin Garner), trei de 
categoria a doua (Ma
rianne Wagner, Rudolf 
Wolgesi și Mircea Po
pescu) și alții, printre 
care - - - -
Andrei 
Truici. 
ner Putz, Mircea Cotin- 
ghi. Antrenamentele fă
cute regulat mai întîî la 
cariera de piatră din 
Zărnești (cu începătorii) 
și apoi tot mai des în 
Piatra Craiului, pe mă
sură ce noii veniți își 
ridicau măiestria, și-au 
arătat roadele. „Au ve
nit apoi și cîteva tra
see frumc.ase efectuate în 
premieră de alpifiiștii din 
Tohan, ceea ce a făcut 
să
în jurul acestui sport, 
ne 
Fomino. Fotografiile fă
cute eu aceste ocazii 
le-am folosit pentru fotomontaje la ga
zeta de pecete „Alpinistul," care a 
avut un mare rol în atragerea celor 
60 de noi practicanți. Un singur lu
cru mă îngrijorează însă : nu avem 
suficiente materiale și echipament

Luigia Zampieri,
Radu, Pauli 

Gh. Lupu, Wer-

crească interesul

spunea antrenorul Aspect de la un antrenament de cățărat ură la 
coardă simplă. In fotografie, alpinistul Gh. Lupu.

(Foto: EMIL FOMINO)
pentru această avalanșă de noi so
siți. De pildă, în vederea activității 
de iarnă nu avem schiuri aproape de 
loc, cu atît mai mult cn cât ne-am 
trecut în plan organizarea 
de schi pentru alpiniști".

until curs

veți mai

(Urmare din pag. 1)

infor

In ajutorul organelor sportive nou alese

Metode pentru înzestrarea 
colectivelor sportive sătești

Zilele trecute, în vraful de cc risori sosite pe adresa redacției 
noastre, se afla și una trimisă din comuna Tomești, raionul Ciuc. Ci
tind», am avut impresia, în primul moment, că este vorba de o 
greșeală de adresă. Intr-adevăr, scrisoarea cu pricina — de fapt, o 
adresă semnată de președintele șl secretarui colectivului sportiv 
recent înființat în comuna Tomești — ne solicita, nici mai mult, nici 
mai puțin, decît să— cedăm din in ventarul nostru sportiv o serie de 
materiale și echipamente, mai uzate, necesare înjghebării unei acti
vități sportive la Tomești.

** Privind însă mai cu atenție adresa, 
nc-am dat seama că primisem de 
fapt o copie ; fără îndoială că alte 
Or pa ne și organizații sportive primi- 
«eră aceeași solicitare. Cu părere de 

' Zău că modestul nostru inventar spor
tiv nu ne permite satisfacerea rugă
minții colectivului din Tomești, vom 
facerea să-i venim în ajutor în alt 

, rnod a. jndicîg4u-J» - pe. bșza, .experienței 
altor colective sportive sătești, unele

• modalități ■1'iîe ă-șî procura fondurile 
'ți cele- cîteva echipamente și mate
riale necesare unui început de acti- 
, vitate sportivă.

valorificate, creîndu-se astfel o sursă 
de venituri’, tocmai bună pentru pro
curarea materialelor și echipamentelor 
necesare. Adunarea și valorificarea 
plantelor medicinale, a ciupercilor, 
etc. constituie și azi un izvor de fon
duri pentru colective sportive ca a- 
celda din comună Foltești (reg Ga
lați) și' din comune din regiunile Su
ceava și Stâlin.

lipă Cum se vede metodele pen
tru procurarea de fonduri pot fi 
numeroase -și variate, depin-

zînd desigur fi de ingeniozitatea, 
preocuparea și spiritul de inițiativă 
al consiliilor colectivelor sportive. 

' însă uitate principalele 
“ ». din
_________ ColiEwtil din 

Tomești numără azi 40 de 
Acest număr poate și

M;toda adreselor prin cane se so- al consiliik
licită echipament și materiale Nu tpebuie însă uitrște princ
sportive nu poate da reziritc.tr. ppsib iBtiîți de venit .chiar

• In cel mai bun caz, colectivul! s<y va rtsursHe colectivului. Colectivi
; alege cu cîteva obiecte uzate, dispa- comunailaiege cu cîteva obiecte uzate, dispa
rate, care nu-i vor fi de mare folos, raembri. 
Există însă o altă cale, mult maL tșej

-eficace. Colectivul sportiv din TomeștH rț F
ar putea cere sprijinul unui colectrir fel unvemt restrîns, e drept — 
sportiv sindical din cef mai apropiat 
oraș, de pildă Miercurea Ciuc sau 
Gheorghieni Chiar în Regiunea Auto
nomă Maghiară există astfel de strîn-

, se legături între colectivele sportive 
• de la orașe și sate, spre folosul am
belor părți. Astfel colectivul sportiv al 
fabricii de zahăr „Eernath Andrei" 
din Tg, Mureș avea într-o vreme o 
rodnică colaborare' cu colectivul din- 
tr-o comună din apropiere, furnizoare 
de sfeclă de zahăr. Colaborarea n-a 
constat doar în dotarea colectivului 
sătesc, în sprijinirea activității sale 
prin trimiterea de instructori și echipe 
demonstrative sau în meciuri inter- 
colective. Intre tinerii din cele două 
colective au intervenit în plus relații 
de sinceră prietenie, care au generat 
eforturi din partea țăranilor muncitori 
din comună de a furniza fabricii sfeclă 
de zahăr mai multă și de mai bună 
calitate, la termenele contractuale.

In comunele Acățari, Ciba Nico- 
lești sau Crăciunești, pentru a 
nu da decît cîteva exemple, co

lectivele sportive au cerut și au obți- 
fmt sprijinul sfaturilor populare, sub 
forma unor terenuri, mai mari 
decît cele necesare amenajării ba
zei sportive, Q pgrte din locul 
obținut a fost amenajat ca bază 
sportivă. O altă parte a fost cultivat 
prin muncă voluntară de membrii co
lectivului sportiv, iar produsele au fost

«Uuie să .lie șporit,-:Taxele de înscrie- 
e și cotizațiile lunare vor furniza ast-
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dar... sigur. Amenajîndu-se o bază 
sportivă simplă, prin mijloace locale 
și cu sprijinul activ al tinerilor din 
comună, tradus în ore de muncă vo
luntară.’ se pot organiză pe ea între
ceri sportive. Curînd, interesul țăra
nilor muncitori din comuna față de 
activitatea sportivă va permite colec
tivului să perceapă taxă de intrare. 
Căminul cultural, 'gospodăria agricolă 
colectivă sau întovărășirea agricolă ca 
și cooperativa și mai ales sfatul 
popular din comună, pot de asemenea 
acorda un sprijin efectiv colectivului. 
In colaborare cu aceste foruri se pot 
organiza manifestări cultural-sportive, 
de asemenea o bună sursă de fonduri.

In sfîrșit, n-am dori să încheiem 
acesie cîteva sugestii înainte de 
a cita o metodă larg folosită în 

regiunile Pitești, Craiova, Bacău, Su
ceava: este vorba de confecționarea de 
materiale și echipament sportiv simplu 
cu posibilități locale, metodă care permite 
fiecărui membru âl colectivului de a 
avea echipament și material propriu. 
De asemenea, procurarea din fonduri... 
personale a unui tricou, maiou, chilot 
și a unei perechi de pantofi de tenis 
este la îndemîna oricărui membru al 
colectivului.

Sîntem convinși că aceste rînduri 
vor servi colectivului din To
mești și altor colective sportive 

sătești mai mult decît cîteva tricouri 
sau maiouri strînse cu ajutorul unor 
adrese.

G. A.

— Și ce altă activitate 
avea în timpul iernii ?

— In decembrie 1957 au fost în
cepute două premiere: traseul „Mu
chia Izvorului" și traseul celor „Trei 
Tancuri" ambele din Padina în
chisă, pe care intenționăm să le 
terminăm toi în perioada de iarnă. 
In afară de acestea, mă preocu
pă alte două premiere de iarnă 
din Piatra Craiului, ca și o traversa
re Făgăraș—Piatra Craiului — Piatra 
Mare — Ciucaș — Munții Buzăului. 
Dar mai mult decît orice, mă preo
cupă situația celor 6C noi veniți.

lui, vom folosi aceste prime 
mâții ca o intrare în subiect.

— Pornind de la cele spuse de dvs., 
cum apreciați rolul sportului în viața 
social-culturală a raionului ?

— Socotesc că sportul' este o preo
cupare foarte sănătoasă din toate 
punctele de vedere. Ne bucura faptul 
că terenurile de sport din cuprinsul 
raionului sînt la fel de intens frec
ventate ca și bibliotecile raionale, 
teatrele și cinematografele. Se vede 
fri această participare masivă a cetă
țenilor, dorința lor de a-și uni preo
cupările intelectuale, culturale, cu 
preocuparea pentru călirea lor fizică,, 
pentru întărirea sănătății. Iar sfatul 
nostru popular a făcut tot ce i-a stat 
In putință pentru a contribui la a- 
ceastă multilaterală activitate.

— In oe fel ?
— In primul rînd, prin acordarea 

— la cererea multor 
tive — a terenurilor 
najării de baze sportive. Terenul spor
tiv amenajat în apropierea fabricii 
.Quadrat" este doar un singur 
exemplu. Mai mult decît atît, nc-am 
opus schimbării destinației unor baze 
sportive din raion, considerînd că ro
lul nostru, al sfaturile populare, este 
acela de a contribui la dezvoltarea 
bazei materiale a mișcării sportive și 
nu la restrîngerea ei.

Deși nu am avut prevederi bugeta
re pentru organizarea de competiții 
sportive, comitetul executiv al sfatu
lui popular al raionului 1 Mai a gă
sit totuși modalitatea de a organiza 
unele întreceri sportive adresate în 
special celor mici. Mă gîndesc, de 
pildă, la un recent concurs de troti
nete și triciclete pentru copiii din car
tierul Tei, care s-a bucurat de un 
mare succes. Noi am acordat atunci 
participanților premii, constînd din 
mingi de fotbal, treninguri, triciclete 
și multe altele, în dorința de a dez
volta gustul micuților noștri cetățeni 
pentru activitatea sportivă.

— Desigur că în eforturile dvs. ați 
avut un 
putaților.

—’ Da,

colective spor-
nec.csare ame-

sprijin efectiv din partea de-

In special din partea celor

tineri. De altfel, în cadrul raionului 
a activat o comisie permanentă spor
tivă, condusă de tov. deputat Gh. Li- 
kyardopol, maestru emerit al sportu
lui, care a avut realizări frumoase. 
In cadru! acestei comisă, ca și în a- 
fara ei, sportul a benriic.at de spri
jinul multor deputați. ca de exemplu 
tovarășii Zaharia Mia, Nicolae Anton, 
Petre Macri, Avram Katz, Liviu Ște- 
fănescu. lache Tutovea u. Elena Lun
git și mulți alții, sportivi 
simpli iubitor ai sportului, 
deputațnor, sute de tineri 
au prestat nenumărate ore 
voluntară la amenajarea tei 
sport, mii de oamejj» au lua 
marile competiții de masa

Interesanta discuție s-ar 
tut prelungi încă multă vreme. Am fi 
avut astfel posibilitatea de a afla noi 
amănunte despre activitatea sportivi 
din acest raion cu impresionante 
lizări edilitare, printre care noile 
tiere de locuințe din Floreasca și 
lentina. Din păcate, ba telefon:!, 
secretara, îi aminteau tovarășului 
Dumilrescu că îl așteaptă rezolvarea 
multor altor probleme Așa c am gă
sit de cuviință să punem punct inter
viului, nu însă înainte de a ..încerca* 
o ultimă întrebare:

— Credem că sportivii sînt mulțu
miți de sprijinul acordat de sfatul 
popular. Dar dvs. aveți motive să fiți 
la fel de mulțumiți de sprijinul ce vî-1 
acordă sportivii, mai 
campania electorală ?

— Numeroși sportivi 
sportului fac parte din 
torale de pe cuprinsul 
asemenea, sîntem convinși 
avea tot sprijinul sportivilor în cadrul 
campaniei electorale, în desfășurarea 
muncii propagandistice și agitatorice 
de masă. Și încă ceva: ieri, printre 
primii candidați ai F.D.P. propuși de 
cetățenii din raion, se află și tov. Lu
dovic Horosz, prim secretar al comi
tetului raional U.T.M., un pasionat 
mator dc sport. Cu sprijinul activ a^^_ 
deputaților, sfatul popular al raionuJ^B 
lui nostru se va strădui și în viitor 
contribuie la o cît mai largă dezvol
tare a activității sportive.

aci ivi sau 
La apelnl 
din raion 
de muncă 

emirilor de 
t s-artul în

mai fi po-

rea- 
car-
('.»• 
la—

ales acum. în

sau iubitori ai 
comisiile elec- 
raiontilui. De 

că vom

A. G.
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Iatrebare adresată Trustului de construcții București:

Cind vâ fi terminată sala de sport
a școlii medii Nr. 11 D. Cantemir?

ițiți' , ’ c ■ , I x i î \ 11
Anul trecut, la școala medie nr. 11, 

D. Cantemir, cu puține zile înainte de 
încheierea. cursurilor, profesorii de e- 
ducație fizică împărtășeau elevilor o 
mare bucurie: în vacanța de vară ur
ma să înceapă reamenajarea sălii 
de sport a școlii!...

Intr-adevăr, la scurtă vreme după 
consumarea acestui episod, curtea 
școlii a devenit un vast șantier: lu
crătorii și tehnicienii Trustului de 
construcții București, întreprinderea 
Nr. 1, în baza contractului nr. 5364 
din l.VII.1957 încheiat cu școala, tre
ceau la fapte! S-au adus materiale, 
s-au ridicat magazii și în „tempoul" 
destul de susținut ai lucrărilor se 
părea că sala va fi terminată chiar 
la începutul noului an școlar. Iată 
însă că nădejdile elevilor și ale pro
fesorilor n-au durat prea mult: la 
un moment dat, ritmul lucrărilor s-a 
încetinit inexplicabil și, în ciuda ru
găminților insistente ale celor inte
resați — în special ale elevilor, puși 
vremelnic în situația de a apela la 
alte săli — astăzi, după aproape 8 
luni de la începerea lucrărilor, sala 
de sport n-a fost încă dată în folo
sință. Care să fie cauza? Șeful șan
tierului, C. Popescu, argumentează că 
finanțarea lucrărilor s-a făcut foarte 
Hrziu; că fondurile s-au epuizat; că 
suplimentarea lor nu s-a făcut în 
timp util; că-i lipsesc unele ma
teriale (în speci.il, vopsea)... Situațiile 
scriptice infirmă însă cele de mai 
sus: finanțarea lucrărilor s-a renlizat 
la vreme și au existat — in cantități 
suficiente — materialele pentru con
strucție. E drept că la un moment 
flat, fondurile stabilite inițial s-au e- 
puizat Din a cui vină însă? Numai

să înceapă reamenajarea

șantierul sălii
medii nr, 11 

frig slănină și

Lucrătorii de la 
de sport a școlii 
D.ș, Cantemir, 
cirhați In timpul orelor de pro
ducție, in loc să-și vadă de 
lucru...

După fumul care iese s-ar părea 
au senii toți la lucra.

din aceea <! șantierului, care nu 
dat prioritate lucrărilor la sala

că

a 
de

sport, începînd paralel mai multe ac
țiuni și neterminînd nici una... lată 
însă că între timp s-au suplimentat 
și fondurile și, ceva mai mult, o se
rie de materiale sînt procurate prin 
intervenții școlii, deși contractul sta
bilea că achiziționarea lor, 
vorba de parchet și vopsea - 
te exclusiv 
strticții Nr.

Și

- este 
priveș- 

Intreprinderea de Con- 
1.

totuși lucrările stagnează... In 
sala de sport a școlii mai trebuie 
montate lambriurite, căptușeala pere
ților laterali, instalată pardoseala, 
vopsită lemnăria interioară și finisate 
lucrările la vestiare și instalațiile sa
nitare. In mod normal, după aprecie
rea noastră — bineînțeles dacă se 
va imprima un alt ritm de muncă — 
toată lucrarea se poate încheia pînă 
la 15 februarie. In condițiile prezente 
însă — cu cîțiva lucrători care nu 
fac aproape nimic, cu un șef de șan
tier veșnic plimbăreț, cu o lipsă de 
interes vădită și din partea condu
cerii Trustului de construcții Bucu
rești și a întreprinderii 
Floreșteanu, ing. Florică, 
și ing. Soci) lucrarea nu 
nată nici în șase luni...

Directorul școlii, prof, 
spunea că responsabilii 
uz, ori de cîfe ori sînt trași la răs
pundere de anumite... „subterfugii". 
Oare aceasta poate constitui o solu
ție? N-ar fi oare mai lăudabil ca di
recțiunea Trustului București și a În
treprinderii Nr. 1 să aprecieze că este 
vorba de o instituție de cultură, în 
cure se face educația unui număr de 
peste 1800 de 
consecință, să 
eficace pentru 
lucrărilor?...

Nr. 1 (tov. 
ing. Rotarii 
va fi termi-

Safran, ne 
lucrării fac

elevi și eleve și, în 
ia măsurile cele mai 
încheierea grabnică a

T1BLRIU S1AMA

reziritc.tr
speci.il


FILMUL SPORTIV
Ce surprize rezervă studioul Al exandru Sabia" sportivilor in anul 

1958'
Aceasta este întrebarea care a stat la baza rindurilor de față. Și, ca 

riscul de a face ca surprizele să nu mai fie de loc,., surprize, am făcut se
rioase „investigații" pentru a-l găsi pe regizorul Nelu Blidaru, cel care in 
ultimii ani ne-a oferit o serie de valoroase filme documentare și jurnale de 
actualități cu temă sportivă.

, Pe vreme senină sau pe intemperii, operatorii cinematografici și 
regizorul Nelu Blidaru s-au aflat la datorie, pe stadioane și te'reriuri de 
sport. Rezultatul muncii lor il veți putea aprecia vizionind „Sport ma
gazin 1957". -

(Foto: MAX BANUȘ)
N-a mai fost necesară obișnuita in

troducere", de rigoare în astfel, de îm
prejurări, fiindcă l-am găsit pe Nelu 
Blidaru, în ‘pjiyă activitate, la .nțasa 
de montaj. Și vă închipuiți că filmul 
la care lucra nu putea fi decît tfn... 
filuj sportiv Pe micul ecran se perin
da un adevarat caleidoscop sportiv in- 

Meciul de baraj dintre 
Troianescu și Gunsberger 

se desfășoară
ia Timișoara și București

După lungi și ample dezbateri bi
roul" comisiei centrale de șah a sta
bilit (însfirșit) în ședința sa de asea
ră programul desfășurării meciului de 
baraj pentru desemnarea campionului 
țării. Troiancscu și Gunsberger, cla
sați la egalitate în turneul final vor 
susține patru partide dintre care două 
se vor desfășura la Timișoara între 7 
și 10 februarie șF doua la București 
între 14 și 17 februarie. In caz 3e 
egalitate, după cele patru partide, 
titlul va rămî- e pe mai departe pen
tru un an în posesia deținătorului 
său actual, Dr. O. Troianescii. Așa 
prevede regu’amentiil...

Astăzi: Energia-Reprez. 
Si’ezieî la șah

Astăzi la ora 17 va începe în sala 
din str, Luca S troici nr. 13 întâlnirea in
ternațională de șah dintre echipele 
Energia București și reprezentativa Sile- 
ziel. Șahiștii oolonezi au sosit aseară 
în Capitakî. Fiecare echipă va fi alcă
tuită din 8 jucători și două jucătoare.

MARIN PARAPANCEA, CALAFAT. — 
1) Iată cum s-a clasat Petrolul Ploești 
în campionatele de fotbal desfășurate din 
1950 și pînă astăzi: 1950: locul X, 1951:
V, 1952: XI, 1953: I (Divizia E), 1954: VII, 
1955: II, 1955: V. 2) A. Muntean-u n-a 
jucat atîta vreme din cauză că a fost 
grav accidentat. El a susținut, zilele 
trecute, primii meci de antrenament,— 
3) Portarul Roman s-a transferat la Lo
comotiva Constanța, unde n-a susținurt 
însă nici un meci. La un moment dat, 
de-altfel, s.a... răzgândit și s-a întors 
la Ploești. Este deci probabil ca înilr-un 
viitor mai mult sau mai puțin apropiat 
va apăra din nou poarta Petrolului. O 
veste bună — nu? — pentru un suporter 
al Petrolului, cum pari a fi d-ta !

MARTIN CAROL, LIPOVA. — 1) Me
ciurile Qin turneul final al campiona
tului mondial de fotbal urmează să fie 
trase ia sorți. Rămîne de văzut cum 
vor fi alcătui‘e cele patru serii în ca
drul cărora va avea loc prima parte a 
turneului final 2) Tînărul jucător de 
tenis luhasz n-a... dispărut cum aveți 
Dv. impresia. El a obținut performanțe 
bune și în anul 1957 și într.un clasamefit 
al forul ti de specialitate—care va apare 
în curîind în ziarul nosliru.— ocupă locul
VI. — 3) Aruncătorul âe greutate Geor
gescu, din Cluj, a abandonat atletismul. 
— 4) Chiar în numărul de față — dar 
în altă pagină — găsiți răspunsul la 
problema care vă interesează: palma
resul echipei de fotbal a R.F. Germane 
în 1957. — p) in clasamentul gol-geteri- 

ternațional. In cîteva minute, prin fața 
ochilor ne-_au trecut crîmpeie din „tu
rul Franței", din campionatele euro
pene și mondiale de . patinaj viteză, 
clipele . în care ' Stepanov, Rouhanis, 
Kuț, Jhfigtvirth și alți mari performeri 
au doborit faimoasei^ recorduri, în
scrise cu litere de aur-’în istoria atle- 

‘tismulbr njpdern, jocul- precis și spec- 
t.ulos al ,,reginei negre" a tenisului 
mondial, Althea Gibbson, marea cîș- 
tigătoare a turneului de la Wimbledon, 
uluitoarea cursă a lui Malcom Camp
bell cu ultrarapida sa „Pasăre albas
tră" și — vail — faze din meciul 
rugbiștilor noștri la Bordeaux...

Era vorba de primul documentar 
sportiv al anului : „SPORT MAGA
ZIN 1957". Foarte’’„asortat", acest 
„magazin" are totuși un „’articol" 
lipsă la apel : fotbalul. Să fi căzut oare 
fotbalul în dizgrația cineaștilor de la 
studioul de filme documentare și jur
nale de actualități „Alexandru Sahia"? 
Nicidecum 1 Dimpotrivă, fotbalului, so
cotit pe bună dreptate sportul nr. 1 
pe toate meridianele globului, i s-a 
oferit un „fotoliu de orchestră" Ia 
această trecere în revistă anuală a ac
tivității sportive internaționale. Lui i-a 
fost rezervat un film aparte, care — 
sub titulatura promițătoare <ie „F®T- 
BAL-REPORTAJ 1957" — ne va pre
zenta cele mai sugestive momente ale 
activității fotbaliștilor noștri și cele 
mai „tari" faze din principalele eve
nimente fotbalistice internaționale ale 
anului. Fiecare dintre iubitorii „spor
tului cu balonul rotund" va putea 
„participa", fără... luptele acerbe pen
tru un Ioc pe stadion, Ia meciurile: 
Cehoslovacia—Țara Galilor, Franța— 
Belgia, la meciurile U. R. S. S.— 
Polonia, de la Chorzow și Leip-

lor la categoria A. la fotbal, conduce 
Ciosescu, Știința Timișoara, cu 12 goluri, 
urmat de Zaharia, Petrolul, cu 11 go
luri.

I. ROMAN, REȘIȚA. — 1) Cu excep
ția ediției din 1950 din Brazilia, Romî- 
nia a participat la toate celelalte ediții 
ale campionatului mondial de fotbal. 
Cea mai bună comportare a avut-o în 
1934, la Trieste: 1—2, după mare luptă, 
cu Cehoslovacia, una din finalistele a- 
cestei ediții. 2) Nu e obligatorie schim
barea nuimelior colectivelor sportive- 
Unele vor adopta un nume nou, dacă 
vor considera necesar ac&st lucru — al
tele nu.

GH. POPESCU, BUCUREȘTI. — m 
orice sector de muncă, este de la sine 
înțeles că trebuie să ne bazăm pe oa
meni competenți și capabili. Tn fotbal 
răul nu e însă că avem prea puțini 
cunoscători, ci... prea mulți! Să spe
răm totuși că în urma schimbărilor 
care s-au făcut și în domeniul condu
cerii tehnice a fotbalului nostru, lucru
rile vor merge mai bine ca pînă acum.

NIC. REINHOFER, CIACOVA. — 1)
întrebarea Uv. semănînd’ eu aceea a 
tov. Gh. Popescu de mai sus, nu mai 
e nevoie să repetăm răspunsul. 2) Aveți 
dreptate: bulgarii care erau mult în 
urma noastră, ne-au luat-o înainte la 
fotbal. Dar, sînteți de acord și Dv. că 
,,Poșta Redacției” nu e cel mai indicat 
loc pentru... analize. Am supus însă 
secției noastre de fotbal această pro
blemă și, sincer spumând, mă interesea
ză șl pe mine o astfel de discuție.

ION POȘTAȘUL i

In 1958
zig, lă semifinalele și finala „Cu
pei Campionilor Europeni", care 
ne vor da posibilitatea de a-i admira 
pe faimoșii jucători ai echipelor Real 
Madrid, Manchester United și Fioren
tina, Nu ne vor rămîne necunoscute 
nici pasionantele finale ale „Cupei 
U.R.S.S." și „Cupei Angliei", partida 
dintre Real Madrid și Vasco da Gama 
precum și meciul final Anglia — R.F. 
Germană din campionatul mondial de 
fotbal... feminin.

Cel de al treilea film sportiv ce va 
vedea lumina ecranului în viitorul a- 
propiat este „ISTORIA UNUI RE
CORD" care — pe baza unui scenariu 
de Romeo Vilara și Nelu Blidaru și 
în regia Iui Nelu Blidarii — ne va 
prezenta palpitanta istorie a recordu
lui mondial în proba de 5.(K0 metri 
plat. Apoi, cineaștii de la „Alexandru 
Sahia" își vor îndrepta eforturile spre 
realizarea a încă două interesante pro
iecte : documentarele în culori „POEM 
SPORTIV" (un imn... cinematografic, 
închinat frumuseții corpului omenesc 
în plin efort sportiv) si CUCERITO
RII ÎNĂLȚIMILOR" (dedicat alpi
nismului și... alpiniștilor). Cele opt 
jurnale sportive planificate pentru a- 
ntil 1958 vor avea o formulă aparte. 
Ne mai fiind legate exclusiv de com
petiții, ele vor prezenta deopotrivă 
multiplele aspecte ale activității spor
tive de masă, ale pregătirii juniorilor, 
ale activității din colective și cluburi, 
precum și scurte „medalioane", ilus- 
trînd personalitatea unor antrenori și 
sportivi de frunte. In afară de aceste 
filme de sine stătătoare, sportul va 
fi prezent cu regularitate și în obiș
nuitele „jurnale" săptămînale, iar cu 
prilejul marilor competiții se vor rea
liza — probabil — cîteva „edilii spe
ciale". După cum se vede chiar și din 
simpla citire a acestor amănunte, ci
neaștii „sportivi" ai studioului ’„A- 
lexandru Sahia" vor avea un an cu 
adevărat „plin"...

Entuziastul colectiv de creatori de 
filme sportive își propune să realizeze 
multe în anul care abia a început In 
1957, la Festivalul filmului specializat 
de la Roma, trei documentare romî- 
ncști, printre care și „sportivul" „Pre
ludiu Olimpic", au primit, în colectiv, 
distincția „Robotul de argint". Suc: 
cesul acesta de prestigiu, mărește exi
gența față de producțiile noastre spor
tive, dar le și deschide drumul către 
participarea la Festivalul anual al fil
mului sportiv de la Cortina d’Ampe
zzo. Ne-ar bucura dacă am afla că a- 
ceastă justificată dorință a cineaști
lor de la f,Alexandru Sahia" și-ar 
găsi împlinirea. \ă asigurăm că ăr fi 
încă o „prezență" romînească plină de 
adînci semnificații...

V. ARN4UTU 
MARIUS GODEANU

ÎN FIECARE SÎMBĂTĂ
La sala Fioreaaca, tabela elec

trică de marcaj nu mal funcțio
nează de multă vreme... In timpul 
Întrecerilor, un crainic ad-hoe 
tine la curent speetatorti evo
luția scorului.

— Eo metodă nouă de a a- 
nunța scorul,,. Amintește de 
tabela electrică și face mai 
puțin zgomot ca microfonul, 
care totdeauna hirte infer
nali...

j Cit mai multe concursuri 
pentru începători și luptători 

de categoria a II l-a
Este clar că activitatea competițio- 

nală (bine organizată și bine îndru
mată) constituie un important factor 
de progres în sportul respectiv, un 
stimulent puternic pentru ridicarea de 
noi cadre. Activitatea competitionala 
pe plan republican, nu este însă sufi
cientă și aci ne referim în mod special 
la lupte, deoarece aceasta nu poate 
cuprinde pe toți practicanții discipli
nei respective pe întreaga perioadă a 
anului.

De aceea inițiativa — mai largă în 
acest an — a comisiilor regionale de 
a organiza competiții pe plan local 
este binevenită și trebuie sprijinită cu 
toată căldura. Considerăm totuși ca 
insuficient programul man testărilor 

de acest fel, in total fiind programate 
circa 10 întreceri. Ni se pare de ase
menea curios că in această perioadă 
■de inactivitate oficială, comisiile loca
le tie lupte n-au inițiat nici o acțiune 
menită să ltragă «oi elemente către 
lupte, să țină treaz interesul specta
torilor, sS uhiple deci golul lăsat de 
activitatea competițională oficială. A- 
ceasta ni se pare o consecință a fap
tului că în majoritatea centrelor de 
lupte se așteaptă prea mult inițiativa
oficială de la „centru". ' . I

Fără îndoială trebuie găsite cele 
mai bune metode pentru atragerea 
spre sportul luptelor a noi și noi ele
mente și printre aceste metode este — 
așa cum am arătat — organizarea de 
concursuri, cît mai multe concursuri 
(mecjurf intercolectivej mtercTutiurî, 
intețșecui .in- ;iurne uzine, mfcxccașe 

cepători, „provocările" la astfel de 
concursuri, întâlnirile între pitici, ju
niori etc., etc. Se poate deci vedea les
ne că nu este vorba de organizarea 
uncr întreceri pretențioase, costisitoa
re. Cu mijloace ușor de procurat (sal
tele de pat, așternut de paie etc.) pot 
fi organizate asemenea concursuri. 
Bineînțeles, din astfel de întreceri pot 
fi recrutate elemente valoroase care să 
fie legitimate în secțiile de lupte ale

Noi amenajări sportive
• Elevii școlii medii nr. 2 cu limbă 

de predare maghiară din Baia Mare, 
sprijiniți de directorul școlii, V. Ra
dar, și-au amenajat o frumoasă sală 
de gimnastică, dotată cu instalațiile 
necesare. Intrucît această amenajare 
necesita ameliorări ale încăperilor 
destinate sălii de gimnastică, elevii 
școlii au prestat cu drag peste 300 
ore de muncă voluntară. Cot la cot 
cu profesorii Vasile Papp și losif

Echipa de rugbi Voința Cluj, 
care a activat în eateg. B a fost 
desființată pentru motivul eă. .. 
n-a scos rezultatele scontate de 
asociație...

— Fără frică, măi Gicăf 
Plnă la urmă, de desființai 
toi ne desființăm /... 

colectivelor și cluburilor. Foarte im
portantă este organizarea de con- 
cursuri In mediul sătesc, mai ales a- 
colo unde întrecerile de trintă din ca
drul Spartachiadelor au pregătit uit 
teren prielnic pentru atragerea către 
lupte.

Revenind la concursurile programa
te și aprobate de către forul central, 
am vrea să atragem atenția organiza
torilor cît și a celor care vor avea re
prezentanți să nu repete o anumită 
practică din trecut și anume utilizarea 
aproape în exclusivitate a sportivilor 
cc-nsacrați. Pentru aceștia trebuie or- 
g. ate concursuri separate. întrece
rile să se c Feseze în special începă-

- rr si luptătorilor de categoria a 
Itf-a și eventual a II-a.

In concluzie, ~ sîntem de părere că 
trebuie trecut neîntîrziat la organiza
rea de concursuri de natura celor a- 
mintite mai sus. întreceri organizate 
să; tămînă dț săptămînă la care să 
fie atrase mase cît mai largi de tineret 

ai muncii.

Pongracs ei au efectuat lucrări d» 
săpătură și transport tnsuniînd 20- 
mc. moloz și pămînt

• Din Petroșani ni se comunică 
intrarea în funcțiune a unui patinoar, 
recent amenajat. Pe acest patinoar^ 
sportivii din localitate își vor pute* 
desăvîrți pregătirea și vor avea posi
bilitatea să participe la concursurile 
din cadrul Spartachiadei de iarnă.

Președintele U.C.F.S. raion
TopUța (R.A.M.) I. Pușcașu, nu 
este niciodată de găsit...

— E o lipsă că sînt ba 
gară, e o lipsă că sini la 
sediu, saa e o lipsă că sin! 
veșnic plecat 7171



N. Pandrea, clștigătorul probei de slalom special disputată in cadrul 
țgttimului concurs organizai de Dinamo, ne va reprezenta țara in între
cerile internaționale de la Galyatetd (Ungaria),

In acest sezon

R0M1NI SUSȚIN GRELE EXAMENE INTERNATIONALE
Numeroase țâri și-au anunțat participarea la „Cupa Speranțelor”

In acest sezon, tinerii schiori din 
Europa au programate trei mari con 
cursuri internaționale care se vor des
fășura în Franța (25- 26 ianuarie), 
în Romînia, la Poiana Stalin' (9—12 
februarie) și în localitatea Sestriere 
din Italia (12—13 martie). Dintre 
acestea, două ne privesc în mod deo
sebit : concursul de la Sestriere, care e 
de fapt o nouă ediție a Cupei Țărilor 
Alpine și Cupa Speranțelor, care se 
va disputa la Poiana Stalin.

Probabila participare la Cupa Țări
lor Alpine impune tinerilor noștri

prezentantul nostru. Arbitrul intervine 
și îl numără pe Linca. Enervat, Linca 
pornește nechibzuit la atac și, fără 
să țină seama de cerințele tactice, 
încearcă să plaseze o lovitură largă 
la ficat. In clipa aceea, sezisînd foar
te bine „gaura" Jl.. ------ '.G
Linca, Kelava a trimis o puternică di
rectă 
Linca 
Linca 
Șocul 
terea 
pierdut 
înfrîngere prin K. O. din cariera sa 
sportivă 1

Negrea a pornit și el Ia atac din 
primul minut. Lovit la ficat adversa
rul său, Miloevici, a căzut la podea 
(arbitrul nu l-a numărat), s-a ridicat 

•imediat și, recepționînd un nou uper- 
Un început promițător^ la stom?c. șa ..odihnit“ dIn ,noil

* «Ia podea, simuhnd de asta-data lovi
tură joasă. Juriul și arbitrul, care au 
fost în unanimitate de acord că lo
vitura fusese perfect regulamentară, 

w v X i-au acordat victoria prin K. ©. lui
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O știre laconică, sosită miercuri 
noaptea, aproape de închiderea edi
fici, v-a informat asupra rezultatelor 
înregistrate la Belgrad, de cei doi 
jpugiliști roniîni, Gheorghe Negrea și 
flicolae Linca, Ați aflat astfel despre 
victoria așteptată a lui Negrea și des
pre îiifrîngerea surprinzătoare a lui 
Linca, Firește, cele două rezultate au 
stîrnit vii comentarii în lumea boxu
lui. mai cu seamă cel al lui Linca, 

.Mai întîi despre meciul lui Linca. 
De cum a sunat gongul, Linca a por
nit la atac și, plasînd cîteva lovituri 
puternice, l-a zdruncinat pe adversa- 
mi său, Tomislao Kelava, La un 
schimb de lovituri, iugoslavul reușește 
teă trimită o „contră" năprâznică, 
șdruncinîndu-1, la rîndul său, pe re

din apărarea lui

de dreapta, care l-a lovit pe 
în vîrful bărbiei. In cădere, 
s-a lovit cu capul de podea, 

a fost foarte puternic iar scoa- 
din luptă iremediabilă. Linca a 

astfel prin K. O. — prima

de la Poiana Stalin
schiori obligația de a păstra presti
giul cucerit în ediția precedentă, de la 
Iahorina, în care Petre Clinei, Cornel 
Tăbăraș și Kurt Gohn au ocupat 
locuri fruntașe și au adus echipa Ro
mîniei pe locul trei, după Franța și 
Italia și înaintea unor țări cu tradi
ție recunoscută ca Austria, R.F. Ger
mană, Polonia și Iugoslavia.

Cupa Speranțelor, deși este la prima 
sa ediție, promite să devină o com
petiție de mare răsunet și de mare 
interes. Confirmările primite pînă a- 
cum la Federația de Schi sînt în mă
sură să întărească cele spuse mai sus: 
Austria, Franța, Polorv.i, Finlanda, 
iugoslavia, R.D. Germană, Ungaria și 
Bulgaria au anunțat de pe acum că 
vor veni cu cele mai valoroase ele
mente tinere pentru a-și disputa în- 
tîietatea în compania speranțelor 
schiului romînesc.

Firește, valoarea participanților im
pune reprezentanților noștri serioase 
obligații și în primul rînd aceea de a 
se pregăti cu toată seriozitatea pen
tru ca întrecerea să-i găsească în 
maximum de formă. Printre cei vizați 
pentru selecție se află triplul cam
pion de juniori pe anul 1957, Gh. Bă
lan, campionul țării la slalom spe
cial. Cornel Tăbăraș, talentații Kurt 
Gohn, I. Zangor, Adrian Bătusaru, 
Dan Focșeneanu. Firește, însă, pînă 
în preajma concursurilor selecția ră- 
mîne deschisă oricărui tînăr care prin 
comportarea sa dovedește că este ca
pabil să ne reprezinte cu cinste.

Cupa Speranțelor reprezintă
greu examen nu numai pentru schiori, 
ci și pentru forurile care vor contribui 
la organizare. Pentru asigurarea celor 
mai bune condiții de desfășurare a în
trecerilor, Federația Romînă de Schi 
are datoria să se îngrijească din vre
me de toate amănuntele tehnice, de 
procurarea din timp a materialelor și 
aparaturii necesare etc. Firește, pen
tru îndeplinirea tuturor obligațiilor de 
gazdă, este necesar sprijinul efectiv al 
I.E.B.S., al conducerii combinatului si 
al U.C.F.S. din ~ "
prin 
tocit

un

regiunea Stalin, care 
lor pot ajuta nemij- 
Cupei Speranțelor.
noastră—

contribuția
Ia succesul

Tara
mai găzdui în acest sezon trei 

........................va

PRIMA COMPETIȚIE

...va _
concursuri "internaționale. Primul 
avea loc între 31 ianuarie și 2 februa
rie, la Poiana Stalin, unde, în or
ganizarea clubului Dinamo vor avea 
loc întreceri internaționale de fond. 
Intre 28 februarie și 3 martie tot la 
Poiana Stalin se vor desfășura pro
bele alpine din cadrul celei de a Il-a

Handbalul de sală 
se dispută azi 

la Dinamo

ediții a Campionatelor Internaționale 
ale Romîniei. Despre importanța aces
tui concurs, care sperăm că va deveni 
o tradiție în schiul romînesc, este inu
til să mai discutăm. In sfîrșit, între 5—16 
martie schiori sinăieni se vor întrece 
la Sinaia cu componenții Clubului de 
Schi din Varșovia.

De mîine, la Galyateto 
ți la Budapesta...

...componenții lotului național pentru 
probele alpine și combinată nordică 
ne vor reprezenta în cadrul unui im
portant concurs internațional găzduit 
de Ungaria. N. Pandrea, Gh. Bălan, 
Gh. Cristoloveanu ,Kurt Gohn, I. Bîr- 
san și Mihai Bîră vor concura la pro
bele alpine, iar Gh. Frățilă la 
combinata nordică și sărituri speciale. 
Combinata nordică se va disputa mîine 
și luni, la Budapesta, iar marți va 
avea loc prima probă alpină : slalo
mul special.

Concursurile interne.-

sînt, deocamdată, periclitate. Desfă
șurarea Cupei Bușteni, inițiată de 
L’CFS Ploești pentru slalom uriaș și 
fond, a fost contramandată din cauza 
lipsei zăpezii, iar disputarea săriturilor 
speciale, organizate de Dinamo Orașul 
Stalin la Poiana, depinde de aseme
nea de zăpadă. Să sperăm însă că în 
zilele ce urmează va ninge, spre bucu
ria schiorilor.

D. STANCULESCU

4

Iubitorii 
vor trebui 
mîna aceasta o mică schimbare 
de program pentru a urmări 
meciurile din faza pe Capitală 
a concursului republican. Intr-a
devăr, ei vor trebui să-și în
drepte pașii azi după-amiază 
spre sala Dinamo, unde vor a- 
vea posibilitatea să urmărească 
un program care, dacă nu cu
prinde „derbi-uri“ în schimb 
prezintă destule puncte de a- 
tracție. In loc de comentarii, 
iată chiar programul întilniri- 
lor de azi după-amiază: ora 15 
Progresul M.I.C.— Energia Ba
za 1 (fem.): 15,55. Voința — 
Știința ICF (mase.); 17.10. Lo
comotiva P.T.T. — Progresul 
I.T.B. (mase.); 18,25. Știința 
I.C.F. — Progresul Steagul ro
șu (fem.); 19.20. Dinamo — E- 
nergia 23 August (mase.); 20,30. 
C.C.A. — Locomotiva Gara* de 
Nord (mase.).

★
La Tg. Mureș, faza regională 

a concursului republican de 
handbal de sală, care a reunit 
6 echipe masculine și 6 femi
nine a luat sfîrșit. In urma me
ciurilor Progresul 1 — Progre
sul II (fem.) 26—11 (12— I) și 
Dinamo Tg. Mureș — Recolta 
GTA Sf. Gheorghe (mase.) 
40—7 ( 26—4), s-au ........

handbalului de sală 
să-și prevadă săptă-

Recolta

calificat 
pentru turneul final formația fe
minină Progresul I și cea mas
culină Dinamo Tg. Mureș.

Craiova și lași au terminat 
acțiunea de alegeri

pag. I)(Urmare din

rul membrilor U.C.F.S. este în conti
nuă creștere.

Pînă la această dată, în întreaga 
țară s-au înregistrat 769.212 membri 
înscriși în U.C.F.S. ș: - —■ '*•••>*
adunări generale de alegeri în 5248 
colective sportive. In alte 1230 colecti
ve sportive, ședințele de alegeri sînt în 
curs de programare, ele încheindu-se, 
conform dispozițiunilor date, pînă la 
data de 1 februarie.

Este de dorit ca adunările generale 
de alegeri în colectivele sportive în 
care acest eveniment n-a avut încă 
Ioc. să se desfășoare în aceeași atmos
feră de mare entuziasm care a domnit

și s-au efectuat

m colectivele sportive
peste tot. Evenimentul să constituie în 
mod real, o analiză temeinică a acti
vității sportive desfășurată în trecut și 
In același timp, fa cadrul discuțiilor, 
să fie cristalizate soluțiile cele mai e- 
ficace de îmbunătățire radicală a mun
cii!

*

Datele la care au loc ședințele ple
nare ale comitetelor regionale de or
ganizare ale U.C.F.S. au fost sta
bilite după cum urmează: 20.1.—re
giunea Pitești; 21.1. — oraș București 
și regiunea Constanța; 26.1. — re
giunea Galați; 27.1. — regiunea Cra
iova; 23. I. — regiunile Baia Mare, 
Cluj șl Ploești; 3». I. — regiunile 
Stalin și București; SI. T. — regiu
nile Timișoara și Oradea; 2. .II. — 
Regiunea Autonomă Maghiară

Zilele trecute ne-ă făcut o vizită 
la redacție antrenorul echipei Știința 
iBucurești, A. Rafallescu, adueîndu-ne 
o veste îmbucurătoare: colectivul 
■portiv al Uniunii asociațiilor studen
țești din centrul București va orga- 
«liza o competiție de oină redusă, do
tată cu „Cupă 16 Februarie".

Inițiativa colectivului Uniunii aso
ciațiilor studențești din București 
poate constitui preludiul organizării 
a numeroase întreceri de oină î 
fase. Oină redusă, pe lîngă faptul căC o „deschidere" onorabilă activității 
aste spectaculoasă, conține cîteva / competiționale. Datoriile se referă în 
principii de bază care contribuie la \ primul rînd la disciplina și corectitu- 
ridicarea calitativă a sportului nos-Qdinea pe teren, capitole la care jucă- 
tru național și în plus are o latură > torii noștri au cam rămas... corijenți... 
inedită: poate fi practicată și de fe- I fa tur. Dovada? Numeroasele sancți- 
•nei. ) uni luate de organele de resort tată

Pe scurt iată avantajele pe care le 4 de abaterile de la sportivitate, manites- 
®feră oină în șase: 1. Poate fi ju-Z fate cu precădere la Cluj și Iași unde 
cată în sală în zilele friguroase ale N lipsa de bună organizare a partidelor 
iernii și deci se asigură astfel con
tinuitatea în activitate a echipelor; 2. 
Începătorii pot învăța mai rapid jo
cul de oină; 3. Constituie un exce
lent mijloc de perfecționare a jucă
torilor fruntași; 4. Oină redusă este 
«nai spectaculoasă, mai atractivă pen 
ini că spectatorii pot urmări cu mai 
multă claritate întreg ansamblul jo- ț, in țara 
ctilui. Celelalte amănunte de regula
ment care sînt în general asemănă
toare cu cele pe care le cunoaștem, 
ee găsesc în Buletinul informativ Nr. 
6 iSi comisiei centrale din anul 1957.

Este cazul ca documentatul mate
ria! din acest buletin să fie studiat 
cn atenție de jucători, antrenori și de 
m'Tibrii tuturor comisiilor orășenești, 
raionale și regionale. S-ar face un 
mare pas înainte dacă indicațiile res
pective vor fi aplicate, bineînțeles, în 
retori cu posibilitățile locale. Orga- 
rx ’ • interesate din Oradea, Tg. Mu
re-. Orașul Stalin, Iași, Cluj, care 
nr condiții organizatorice 
tr ’ rin să inițieze primele 
«te oină redusă. Așteptăm 
«ceste localități.

Miine se reia campionatul masculin

Baschetul inaugurează seria competițiilor interne ale anului 1958
Mîine reîncepe campionatul mascu

lin de baschet. Se inaugurează astfel 
seria marilor competiții interne ale a- 
nului 1958. O obligație pentru cele 12 

în 5 echipe de frunte ale țării de a asigura 
îC o „deschidere" onorabilă activității

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE

In Capitală (sala Dinamo, mîine de la 
ora 17): Energia București-Progresul O- 
rașul Stalin; Locomotiva P.T.T.-Energia 
Cluj și Progresu> MTC-C.C.A.

Voința lași-Dinamo București (se dis
pută la Galați); Dinamo Tg. Mureș-Dl- 
namo Oradea. Meciul Știința c:_j_
Știința Timișoara a 
februarie.

— , . Cluj—
fost amînat la 27

dreptul huliganice 
au dus Ia crearea

favorabile, 
concursuri 
vești din

TR. 1.

și atitudinile de-a 
ale unor spectatori 
unor atmosfere imposibile. Așteptăm 
deci, ca pretutindeni să fie înțelese 
scopurile unei întreceri sportive. Și de 
peste tot să primim informații că par
tidele de baschet— care au început să 
intereseze în mare măsură pe provin
ciali — s-au desfășurat într-o atmos
feră de entuziasm, dar nu de dezor
dine. in aii doilea rțnd, tuturor jucăto
rilor noștri le revine obligația de o- 
noare ca în acest retur să promoveze 
încă o clasă de... valoare. Numai așa

SPORTUL POPULAR % baschetul nostru va tinde mai sus,
Pag. 4-a J\lr. 31454 mereu mai sus 1

Programul primei etape pe care îl 
publicăm alăturat este dominat de 
partida Dinamo Tg. Mureș-Dinamo O- 
radea, ocupantele locurilor trei și doi 
în clasamentul turului și — indiscu
tabil — cele mai bune echipe ale pro
vinciei. Este interesant să urmărim 
dacă la Tg. Mureș jucători consacrați 
ca Thill, Vanya, Kadar, Borbely, Ret- 
tegy alături de unii care bat la poarta 
„naționalei" ca Mittelman, Suhai, 
Hofmann vor reuși să ofere chiar de 
la această primă etapă un joc de cali
tate. Fiindcă știrile ce le-am primit 
din amîndouă orașe-gazdă ne în- 
cunoștiințează că atît mureșenii cît și 
orădenii s-au pregătit cu seriozitate.

Pentru a reaminti cititorilor noștri, 
jucătorilor, antrenorilor de baschet ca 
și celorlalți interesați situația întrecerii 
din campionatul masculin, 
mentui campionatului așa 
el la încheierea turului :

Dintre celelalte partide, de menționat 
aceea dintre Progresul MIC și C.C.A.

DE AICI REÎNCEPE CAMPIONATUL

8. Știin»ța Cluj 11 5 0 6 G4916MJ 21
9. Energia Cluj 11 3 0 8 695:753 17

10. Știința Timișoara 11 3 0 8 584:719 17
.11. Voința Iași 11 3 0 8 575:71» 17
12. Prog. Or. Stalin 11 1 0 10 619:752 1B

RECOMANDĂRI PENTRU FIECARE

lată claea- 
cum arăta

L C.C.A. 11 10 1 0 853:641 32
2. Dinam-o Oradea 11 7 2 2 816:725 27
3. Dlnamo Tg. Mureș 11 8 0 3 814:660 27
4. LOC. P.T.T. 11 7 1 3 709:627 26
5. Din. București 11 6 2 3 725:628 25
6. En. București 11 5 0 6 76F:718 21

7. Prog. MIC Bube. 11 5 0 6 739:756 21

O fază care caracterizează dirzenia jocurilor disputate in turul cam
pionatului republican de baschet: M. Nedejf (C.C.A.) protejează cu multă 
atenție mingea, urmărită cu agresivitate de Călugăreanu, Ganea și Cucoș 
(PJ.T.).

j£gtgl L AJ1HAXGA2

Sfîrșitul avancronicii noastre îl re
zervăm unor rînduri pe care le soco
tim utile: recomandări fiecărei echipe. 
Este cazul ca returul să aducă pentru:

C.C.A.: mai multă disciplina, mad 
multe antrenamente, preocupare spo
rită apărării și coordonării atacului.

DINAMO ORADEA: tonificarea apă
rării (insuficientă în tur) și un pivot.

DINAMO TG. MUREȘ: mai mult joc 
colectiv, seriozitate și modestie în pre
gătiri și la joc.

LOCOMOTIVA P.T.T.: îmbunătățirea 
pregătirii fizice, continuitate în acțiuni, 
completarea lotului.

DINAMO BUCUREȘTI: antrenamen
te, antrenamente și iar antrenamente; 
îmbunătățirea atmosferei din echipă.

ENERGIA BUCUREȘTI: o sală de 
antrenament, rezistență sporită.

PROGRESUL MIC BUCUREȘTI: 
perseverare pe linia din tur. iar lui 
Nosievici să joace mai mult pentru 
echipă.

ȘTIINȚA CLUJ: să joace bine și în 
deplasare și o apărare corespunzătoare 
unei echipe de prima categorie

ENERGIA CLUJ: pregătiri temeinice 
pentru a ridica pe tinerii jucători din 
lot la nivelul pretins de campionat.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: o temeinică 
organizare a secției și antrenamente în 
adevărata concepție a baschetului mo
dern.

VOINȚA IAȘI: să lupte cu adver
sarul și în atac și în apărare.

PROGRESUL ORAȘUL STALIN: 
încredere deplină în lotul tînăr de 
care dispune, un lot cu reale posibili
tăți.



CĂLINOIU: „Cred că va fi un retur al revanșelor”
© Petrolul Ptoești și Energ ia Petroșani au primit — in 
tur — recompensa saltului de calitate • Ce au de gînd 
C. C. A. și Dinamo ? • Fav orrtul lui Călinoiu pentru 

titlul de

fotbalu-Marea familie a iubitorilor 
lui este din nou împreună! Cum așa? 
— „veți spune. Campionatul este la 
apfoape opt săptămîni distanța. Nici 
nu se discută măcar despre primele 
jocuri amicale. Afară este încă iar
nă...

Și totuși zecile de mii de pasionați 
ei sportului cu balonul rotund se în- 
tîlnesc. Da, se întîlnesc. Noi cei din 
redacția „Sportului popular" pretin
dem că această „întîlnire" are loc 
In fiecare marți, joi și sîmbătă, cînd 
la București și pretutindeni în țară 
marii amatori de fotbal citesc știrile 
care-i anunță că: „Dinamo a făcut 
primele antrenamente..."; „Antrenorul 
Savu i-a convocat pe fotbaliștii de la 
CCA la 26 ianuarie pentru reîncepe- 
Jta" antrersamentelor"; „Petschowski 
ți colegii lui de echipă se vor antre
na de la 21 ianuarie"; „Știința Ti- 
m>ș4^B și Progresul București n-au 
înce^T antrenamentele" etc. etc. Ci
tind toate aceste lucruri, cei din ma
rea familie a fotbalului sînt de acum 
împreună. Cu gîndul.
către 16 
toi.

Pentru 
asigurată
considerat ca unul dintre 
formă jucători ai anului 
de bază al reprezentativei 
ționale și al echipei Dinamo Bucu
rești. Intr-o convorbire avută cu el 
zilele acestea — ne-am întreținut a- 
anpra unui subiect unic: campionatul.

fidel valorii manifestate de echipe în 
tur, după părerea mea. Cel puțin pen
tru primele două locuri. Ploeștenii — 
cu o echipă în care au predominat 
„mînjii“ — au jucat un fotbal bun: 
deschis, inventiv, plăcut vederii. Au 
terminat „a la Wiesenmayer": finiș 
neașteptat de bun. Spre deosebire de 
alți ani, pregătirea fizică nu i-a mai 
făsat spre sfîrșit. Energia Petroșani? 
O mare și plăcută surpriză. Ne-au 
învins (n.r. pe Dinamo București) pe 
merit și după o partidă în care n-am 
mai recunoscut echipa ce făcea mai 
mult uz de mijloace fizice decît teh
nice. Nu este de mirare că o serie de 
jucători din aceste două echipe amin
tite au marcat un progres evident: 
Dridea. Dumitrescu, Tabarcea, Fro- 
nea, Ciurdărescu, Ghibea, Cosmoc. 
Personal mi-a plăcut — în unele me
ciuri — Progresul București care 
însă, începe să Min semene echipei 
noastre : să devină capricioasă".

iii*4

— CUM EXPLICI POZIȚIA VE
CHILOR PRIMI SOLISTl ĂI CAM
PIONATULUI ?

,CCA a avut un program destul 
a mar- 
obișnui-

Și „privesc"
martie, startul campionatu-

astăzi „lectura familiei" 
de VALERIU

este 
CĂLINOIU, 
cei mai în 
trecut, om 
noastre na-

de încărcat și — în plus — 
cat fluctuații de formă puțin 
te la ea".

— Șl VOI ?
— „Se știe că la noi, la 

București, se încearcă alcătuirea unei 
formule în care jucătorii tineri să 
fie utiliznți din plin. In cursul turu
lui spectatorii au constatat folosirea 
mai multor formule. Nu s-a reușit 
pe deplin. Părerea mea este că tinerii 
fotbaliști din lot n-au dat 
manifestînd 
te. Pentru 
special ca 
disciplinei.
nivel cît mai bun și să dăm dovadă 
de corectitudine.
cu toții, tineri și.
ceperea antrenamentelor. Sperăm să 
reușim.

uneori chiar 
noi returul 
un examen
Vrem să

se 
al 

jucăm

Dinamo

tot ce pot, 
neseriozita- 
prezintă în 
calității și 

M un

Așa ne-am vorbit 
.. bătrîni, la reîn-

CARNET ATLETIC

— CIJM VEZI RETURUL ?

retur al revanșelor. 
CCA, Progresul. Di-

— CE CREZI DESPRE PRIMA 
PARTE A CAMPIONATULUI?

— „Va fi un 
Gîndiți-vă puțin: 
namo București vor căuta să refacă 
handicapul acordat, cu sau fără voia 
lor, actualelor fruntașe care 
vor lăsa nici ele cu una cu 
Mă gîndesc cu plăcere, dar și 
țină emoție la întrecerea din

singură dorință... 
Dinamo să-și te
și joace un fot-

nu se
două.

cu po
pri mă-

— „Că a fost prilej de afirmare 
pentru două echipe: Petrolul Ploești și 

Petroșani. Clasamentul este

vară. Aș avea o 
în afara aceleia ca 
vină: toate echipele

Printre echipele de fotbal...
• La turneul internațional de la 

Viareggio (Italia), rezervat echipelor 
de tineret-juniori va participa cum se 
știe și o echipă romînească: Progre
sul CPCS. Numărul total de 
înscrise a ajuns la 16: nouă 
și șapte străine, printre care — afară 
de reprezentanții noștri — Spartak 
Praga. Partizan Belgrad, Hajduk 
Split. Racing Paris. F. C. Barcelona 
și Olimpiqtie Marseille. Turneul va 
începe la 7 februarie și se va desfă
șura timp de 10 zile la Viareggio, 
Piza și Carrara.
• In continuarea pregătirilor în ve- 

lîjerea turneului în străinătate, Petro- 
£AI Pleești a susținut zilele trecute un 
Meci de antrenament în compania e- 
chipei Uzina 1 Mai. Petrolul a învins 
cu 4—0 (2—0) prin punctele înscri
se de Zaharia (2), Dridea și D. Mu'l- 
teanu. Petroliștii au aliniat formația: 

\Marosi (Sfetcu) — Pahonțu, Marine- 
sen Topșa—Fronea (Fiorea), Neacștt 
— Zaharia, Tabarcea, Dumitrescu 
(Dridea). D. Munteanu (A, Muntea
nul Radulescu (G Marin).

■ « Energia Tg. Mureș și-a început
pregătirile de la 10 ianuarie sub con
ducerea antrenorilor Stroia și Incze 
11. Pînă acum mureșenii au făcut 
cinci antrenamente 

■accent pe pregătirea 
Obiectivele planului 
fost stabilite dună o 
liză a turului. După 
antrenorul Stroia 
nostru V. KADAR, între 2 și 28 fe
bruarie Energia To Mureș va parti
cipa la o competiție de iarnă dotată 
cu „Cana Simo Geza“, la care vor 
lua narte și 4 formații de regiune și 
Recolta Reghin.
• La Știința Iași, activitatea a fost 

reluată de la 7 ianuarie, sub stipra- 
vc'-’v-rna noului antrenor Colea Vîl- 
cov, Săptămînal au loc ședințe prac-

formații 
italiene

în aer liber, cu 
fizică generalii, 
de pregătire au 
ședință de ana- 
cum i-a declarat 
corespondentului

I

tice (de pregătire fizică și tehnică în 
sală) și teoretice (educative și tehni
ce). Pregătirile vor continua de la 1 
februarie într-un ritm mai intens și 
în aer liber, programul incluzînd și 
cîteva jocuri de antrenament. Lotul 

care participă Ia pregătiri cuprinde 
pe: Ghibănescu, Florea, Cernea, Pă
un, Udor, Dascălu, Duțescu, Don, 
Otto Belso, Vasilescu, Rociu, Bărbo
și, Lucaci, Hess, Ciobanu, Ciurugă, 
Bedivan (aceștia trei din urmă s-au 
restabilit de pe urma accidentelor su
ferite în toamnă), loanovici, precum 
și juniorii Munteanu și Danes,

• Plata premiilor de la concursul 
Pronosiport nr. 2 (etapa din 12 ianuarie 
19J8) continuă în Capitală astăzi după 
amiază începînd de la ora 17 
Agenția Centrală din Calea 
nr 9.*

numai la 
Victoriei

3 (etapa• Concursul Pronosport nr.
Gin 19 ianuarie) care se închide în Ca
pitală mîine la ora 12 este fără îndoială 
unui dintre cele mar interesante con
cursuri nu numai datorită programului 
alcătuit din cele mai „ilari” întîlniri ale 
camnionatplor Italiei si Franței, ci și 
fondului de premii mărit după cum se 
știe cu aproximativ 150.000 lei reportați 
de la concursul anterior. In plus, trebuie 
să adăugăm și dorința de... revanșă a 
participanților care nu au reușit să in
dice la concursul trecut 12 rezultate 
exacte (o astfel de variantă ar 11 în. 
semnat pentru respectivul posesor un 
premiu de 147.004 leii. Iată de ce con
siderăm nimerit să vă reamintim 
toate agențiile Pronosport și Loto 
așteaptă sâ depuneți buletinele.

Tuturor SUCCES!

că 
vă

• Iată acum programul concursului 
Pronosport nr. 4 (etapa din 2C Ianuarie 
19571:

campion
hal de calitate, deschis, variat, inspi
rat și cît se poate de relaxat. Fără 
calm și siguranță nu se pot vedea 
execuții tehnice de „nota 10“ și nici 
faze de spectacol. Să nu cădem pra
dă nervilor și goanei după rezultate. 
La acest din urmă punct cuvîntul 
principal îl au noile conduceri <ile 
secțiilor de fotbal care trebuie să 
impună pretutindeni o adevărată at
mosferă de competiție, de pregătire 
pentru a se juca un fotbal bun".

Călinoitt ni se părea obosit. Ex
plicabil după acest mic „maraton 
verbal". I-am pus deci ultima între
bare:

— CINE

Am fost 
dreapta a! 
fără nici i

VA FI CAMPION ?

: surprinși că mijlocașul 
I naționalei ne răspunde 
o ezitare:

— „Eu am un singur favorit. Și 
aș fi fericit să cîștige el".

— CINE E ?

,Fotbalul!"

EFTIMIE IONESCU

Pregătiri... pregătiri... pregătiri 1 
Sezonul atletic al anului 1958 bate 

la ușă și tocmai de aceea pregătirile 
aflețîlor sînt în toi, desfășurîndu-se 
cu toată dîrzenîa și seriozitatea. 
Toată lumea dorește ca în acest an 
să obțină rezultate dintre cele mai 
bune și se pregătește în consecință.

Iată de pildă o scrisoare din Mediaș. 
Expeditor: prof. Petru- Popescu, 
antrenor de atletism, care se ocupă 
de pregătirea unui mănunchi de ti
nere speranțe: Aneîise Drotleff, Utte 
Olerth, Mihai Winder, care și-au și 
primit de acum ,,confirmarea", dar 
și a altor începători, cu nimic mai 
puțin taJentați ca ceilalți: Doina 
Rusu, Ion Chișu. Elisabeta Bocor, 
etc. „Cu toți am început pregătirea 
încă din primele zile ale lunii de
cembrie, lucrînd de cite patru ori pe 
săptămînă în aer liber și uneori și 
în sală. Din păcate antrenamentele 
de sală încep foarte tîrziu (aproape 
de ora 21) și se termină spre miezul 
nopții, ceea ce este un mare impedi
ment pentru activitatea noastră. Deși 
întîmpinăm numeroase greutăți. to
tuși ne pregătim cu foarte mult en‘ 
tuziasm pentru noul sezon competi- 
ț'onal. Dar în special pentru anii 
viitori. Ne gîndim, tocă de pe acum 
la and 
ediții 
Roma.
care la 
12,7 sec. pe 100 m..

ani și va realiza pe această distan
ță... Dar mai bine să așteptăm pînă 
atunci! In orice caz vă asigurăm că 
se lucrează cu toată convingerea și 
conștiinciozitatea și rezultatele bun» 
nu vor întîrzia".

Apreciind cum se cuvine entuziasta 
activitate a tinerilor 
noi le dorim succes în 
to are.

La Baia Mare, după 
formează corespondentul 
Săsăranu, antrenamentele 
Școlii sportive de tineret din localk 
tate se desfășoară cu regularitat” pe 
stadionul 23 August, în ciuda timpu
lui neprielnic. La ședințele de pre-, 
gătire. conduse de maestrul sportului 
Ferdinand Moscovici, participă cei 
35 de elevi ai acestei școli. Accen
tul este pus pe pregătirea fizică ge
nerală, pe dezvoltarea rezisten'ci și 
a forței. Elevii Școlii de tjnerr1 din 
Baia Mare sînt animați de dorințe 
de a obține în acest an succese df 
mai frumoase.

din Mediaș, 
m linca vii-

in- 
V.

cum ne 
nostru 

at'eților

Competiția de handbal 
pentru juniori și școlari

1960. anul celei de a XVII-a 
a Jocurilor Olimpice de la 
Pînă atunci Anelise Drodett. 
15 ani cît are acum a alergat 

va împlini 18 ■

Tinerii Jucători de handbal își dispută 
inttietatea în competiția dotată eu Cupa 
„Sportul popular”. Jocurile continua 
duminică după programul afișat te 
școala medie Crețulescu.

Orașul București găzduiește o mare competiție 
mondială
scrimă are loc în sala Floreasca la 4—7 aprilie
■ner evenimente impor-

Intensific&m vizitei*

Criteriul mondial al tineretului de
Dupi cum ne stă în ebicei, înaintea 

tante cuprinse în calendarul sportiv, 
tre la locurile de antrenament ale viitorilor concwrențl. încercăm 
astfel, cu un minut mai devreme, să ne facem e Impresie asupra 
nivelului tehnic al apropiatei competiții, să cîntărlm eventualele 
șanse și să ne stringent datele documentare necesare, pentru ca 
după concurs să analizăm la concret canele care au determi
nat victoria unora sau înfrînge

Respectind acest „tipic" gazetăresc, 
în ultimele zile an extins rețeaua 
noastră de informații privind pregă
tirea tinerilor noștri scrimeri pentru

rea «Hor*.
mațiflor, eu cît „Cupa Orașelor" are 
în acest an o semnificație deosebită : 
prima verificare a trăgătorilor care 
ne vor

>erificare a trăgătorilor care 
reprezenta la Criteriul Mon-

D. SCHMIDT (dreapta) prezent și remarcai in concursul nostru in
ternațional de la sfirșitul anului trecut, va fi unul dintre participanta Cri
teriului Mondial al ~ 
naționale, înclinăm 
probei.

Tineretului. Mai mult, față de comportarea de la inter- 
să-l situăm pe tinărul fioretist german printre favorit ii

concurs pe

(Foto: I. MIHA1CA)

ia Orașelor",
ala țării îl va găzdui cu
de la 30 ianuarie. Am fost cu tivului pentru care . _

mai atenți în strîngerea infor- rii noștri, nu ne permitem ca de la

care dial al Tineretului, 
înce- Ținînd seama de importanța obiec- 

se pregătesc tine-

țponosport
I. Verona-Juventus (camp, italian)
II. Genoa-Napoli (camp, italian)
III. Torino-In.t’ernazionale (camp. i 

lian)
IV. Spăl-Roma (camp, italian)
V. Milan-Lanerossi (camp, italian) 
VI'. Lazio-Padova (camp, italian)
VII. Nice-Lens (camp, francez)
VIII. Sochaux-Monaco (camp, francez)
IX. Lille-Lyon (camp, francez)
X. Ales-Reims (camp, francez)
XI. st. Etienne-Racing Paris (camp, 

francez)
XII. Beziers-Nîmes (camp, francez).

O La 22 ianuarie va avea loc în Capi
tală tragerea din urnă pentru primul 
concurs PRONOSPORT-EXPRES. Deși 
gur că foarte mulți dintre dumneavoas
tră cunosc acum toate... secretele aces
tui nou gen de concurs și, precauți, n-au 
lăsat să vină ultimele zile pentru a-și 
depune buletinele. Pentru cei... înitîrziați 
însă iată acum cîteva amănunte asupra

ita-

felului în care trebuie completate bu
letinele (la toate agențiile Pronosport și 
Loto găsiți de altfel prospecte, flutu
rași etc.).

Pentru o variantă simplă (3 lei) trebuie 
să completați identic pe cele trei ta
loane ale buletinului, cu „X” aceleași 
șase sporturi (pe spațiul rezervat „va
riantei A”). Pe același formular pot fi 
completate 1, 2 sau 3 variante simple, 
achitîrid bineînțeles costul corespunză
tor numărului de variante oepuse. De 
asemenea puteți participa șl cu variante 
repetate. In acest caz însă completați 
numai pe spațâul rezervat variantei C 
cele șase sporturi alese, iar în căsuța 
din partea de jos a formularului, în 
dreptul cuvîntului „Repetate” scriți de 
cîte ori doriți să vi se considere repe
tată varianta respectivă. Buletinele co
lective se completează de asemenea nu
mai pe spațdul rezervat variantei c cu 7, 8, 
9 sau 10 sporturi, specificînd pe spațiul 
rezervat variantei A și B: „B. C. 7, 
B.C. 8. B.C.9 sau B.C.10” (Buletin colec
tiv cu 7, 8, 9 sau 10 sporturi).

După depunerea buletinelor păstrați 
cu grijă taloanele K și III. Tragerea din 
urnă vă poate aduce satisfacția urnui 
premiu ă'e valoare în cazul în care ați 
indicat cu exactitate 4, 5 sau 6 rezultate 
exacte.

FONDUL DE PREMII PENTRU CONCURSUL Nr. 3 PRONOSPORT 
ESTE MĂRIT CU 147.OS4 LEI

primele „tatonări" pe teren să ne 
spunem părerea asupra valabilității 
acțiunii întreprinse în acest scop. In 
orice caz, avem certitudinea că res
pectarea întocmai a planului central 
de pregătire care cuprinde: un lot 
chibzuit alcătuit (10 trăgători pen
tru fiecare probă, din care vor ti 
selecționați trei în finalj^ o perioadă 
intensă de pregătire la 'colective, un 
prim concurs de verificare cu ocazia 
..Cupei Orașelor'' 
București), 
gătire la colective, 
oficial de verificare cu ocazia cam
pionatelor naționale de tineret (4—9 
martie, la Sibiu) și, în fine, consti
tuirea lotului și finisarea pregătirii 
sale — poate asigura un randament 
corespunzător.

(30 1—2 II, la 
o nouă perioadă de pre- 

ultimul concurs

Cel puțin 200 de concurenți «Un 
15 țâri

In ultimii trei ani am pătruns îri 
arena mondială cu o suită de tineri 
trăgători a căror afirmare nu se 
putea realiza decît în întrecerile re
zervate tinerilor de vîrsta lor. De 
aceea, ultimele trei ediții ale crite
riului Mondial al Tineretului au con
stituit — fiecare la vremea lor — 
unul din obiectivele centrale ale ca
lendarului nostru internațional. Și 

la Budapesta (1955), Luxemburg 
(1956) și Varșovia (1957) reprezen
tanții noștri s-au impus, 
dti-se, cum este

anunțîn- 
la floretă 
băieți, ca 

titlurile

cazul 
femei și chiar la floretă 
unii dintre pretendenții la 
mondiale.

Desigur că acest lucru 
greu în balanță la al 3S.lea Congres 
al Federației Internaționale de Scri
mă (desfășurat la 10 mai, la ParisJ 
cirul țara noastră a primit în or ga ni. 
-rare cea de a /X-a ediție a Crite. 
fiului Mondial al Tineretului, dova< 
dă a prestigiului de care se bucură 
pe plan internațional. Astfel am a-< 
juns ca Ia 4—7 aprilie 1958, în Bucu
rești, să se desfășoare CriteriiH 
Mondial al Tineretului (campionat 
mondial al tinerilor pînă la 21 aniț, 
cea de a doua competiție ca impor-i 
tanfă în calendarul tuturor țărilot! 
din lume. Iată de ce pregătirile ti
nerilor noștri pentru „Clipa Orașe
lor" au pentru noi în acest an •’ 
semnificație si o importantă cu to
tul deosebită.

Paralel cu pregătirile celor care ne 
vor reprezenta, atenția forurilor de 
specialitate este îndreptată spre or
ganizarea întrecerilor. Aven? un re
nume mondial în privința calității 
organizărilor noastre care cu aceas
tă ocazie trebuie menținut și dezvol
tat. In plus, faptul că în conc’rs 
vor fi prezenți cel puțin 200 de con- 
ciirenți din cel puțin 15 țări, dove
dește suficient amploarea compel ti ei, 
precum și obligațiile organizatorilor.

Inaugurînd seria informațiilor ori- 
vind Criteriul Mondial al Tineret lui, 
sîntem convinși că toți scrimerii, ieh- 
nicienii, oficialii și activiștii vor fo
losi această întrecere pentru deplina 
afirmare a scrimei romînești.

a atîrnat
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* Noutăți din șahul artistic
Recent a luat sSrșit o serie de 

competiții de șah artistic, la care au 
luat parte fruntașii noștri în aceas
tă disciplină. Campionatele republi
cane și meciul de compoziție șahiș
tii București-Belgrad, ciștigat de re
prezentanții noștri, se situează pe 
primul plan al acestei activități, care 
prezintă un sensibil reviriment față 
de anii precedenți. Le vom descrie 
ia ordinea cronologică a desfășură
rii lor.

Hcii campioni ia reirpcriția 
țaMstâ

Spre deosebire de alți ani, edi
ția 1957 a campionatelor republicane 
de c«ih artistic s-a d sîășurat după 
o formulă ameliorată, care se deo
sebea de cele anterioare prin aceea 
că la concurs puteau fi prezentate 
nu numai lucrări inedite, ci și ace
lea oare participaseră la alte com
petiții anterioare. Este formula folo
sită în Uniunea Sovietică și R. P. 
Ungară, care prezintă avantajul de 
a asigura desemnarea celui mai bun 
concurent, în sens absolut.

întrecerea pentru titlurile de cam
pion a. cuprins și - în acest an cele 
trei probe clasice: probleme de mat 
tn 2 mutări, 3 mutări și studii de 
ftoai. Și de data aceasta, reprezen
tanții generației tinere s-au impus

16 șahiști fruntași 
invitați ta turneul , 

memorial „Ștefan Szabe“ 
de la Sinaia

Intre 6 și 25 martie se va desfășura 
cfa de a IV»a ediție a tradiționalului 
turned ai maeștrilor dotat ou cupa 
Challange „Stefan Szabo”, ’ba actuala 
ediție a competiției care cinstește 
memoria emeritului șahist au fost in
vitați 16 dintre cei mai puternici ju
cători ai țârii și anume: Victor Cio- 
cîltea. ion Bălanei, Iuliu Szabo, Doâfi 
Drimer, Gică Aiexaaidrescii, Ivan 
Halic, Gheorghe Mâtitelu, Teodor Ghfl- 
țescu. Paul Voicuhes^ru, Boia Soo<s, 
Mircea Pavlov. Adrian Negrea, Tra
ian Stanciu, Corvin Radovici, Emil Cre_ 
țuiescu și Carol Part os.

Șahiștii invitați sînt obligați să-4și 
eonii rme participarea la federația <ie 
«ah pînă la data de 5 februarie. 

CÎTEVA ORE PRINTRE CEI MAI TINERI 
CONSTRUCTORI DE AEROMODELE

(Urmare (lin pag. 1) 

aparatelor de zbor, despre construcția 
lor etc. Aici se lucrează mai mult 
în carton și hîrtie. Cei „mari" (din 
clasele a V-a, a Vl-a și a Vll.a) 
încep de acum să studieze aeromo- 
delismul, meteorologia și aerodinami
ca, diferite cadcule de construcții. 
Doru Davidovici (șc. medto nr. 28). 
Marcel Weis (șc. medie nr. 24), Via. 
d':mir Răzvan (șc. medie nr. 1), A- 
lexandru Gered (șc. elementară nr. 
ill) ca și alții mai mari (Doina Teo
dor eseu, C. Roșea sau Cnistma Sol- 
tuz), sfiit considerați acum aeromo- 
deliști „consacrați" ai cercului. Des
pre ei, profesorul Dumitra Luță are 
numai cuvinte elogioase.

Activitatea tinerilor aeromodeliști 
nu se rezumă însă numai la orele 
de „atelier". însoțiți de profesorul 
lor, el vizitează aeroporturi sportive, 
stau de vorbă cu aviatorii care le 

împărtășesc din experiența lor, le 
vorbesc despre zboruri la mari înăl-' 
țârii, despre sateliți etc. Nu ne miră 
SA unei marea pasiune pentru aviație 

(a acestor copii care, chiar de pe 
m, și-au pus în gînd să devină 
id vor fi mari, bineînțeles) ingi

neri constructori de avioane.
Realizarea fiecărui aeromodel adu. 

ce pionier lor prilejuri de bucurii 
șponiane, manifestate gălăgios. Ei ies 
jjpoi afară, la probe de zbor. Ima- 
Igin.iți-vă bucuria constructorului dacă

J&bz & effort, 
tfătmfw e&tfegu' 
m&rtrtac W. cwtântâU'
urfd/w&z

cu autoritate,' noii campioni fiind: V. 
Nestorescu (2 m.), M. Aschenazi (3 
m.) și Em. Dobrescu (st). Au pâr
tie' • t 27 concurenți. care au prezen
tat in total 98 lucrări. Un succes de 
participare demn de remarcat, ilus- 
trînd grăitor interesul crescînd pen
tru această dificilă ramură a șahu
lui.

lată mai jos clasamentele în cele 
trei probe (în paranteze — locurile o- 
cupate de lucrările respective) :

2 mutări: 1. V. Xestorescu-Bucu
rești, campion al R.P.R. (1,3,4) 8 
puncte; 2. 1. Dumitrescu-București
(2.8.18) 38 p.; 3. A. Cubat-lași (5, 
12.16) 33 p.; 4. S. Balcu-Timișoara
(6.9.19) 34 p.t 5. A. lanovcic-Sibiu 
(10 ,13. 17) 40 p.

3 mutări : 1. M. Aschenazi-Bucu-
rești, campion at R.P.R. (2,5,8) 15 
p.; 2. A. lanovcic-Sibiu (I, 7, 9) 17 p.; 
3. V. Nestorescu-București (3,4,10) 
17 p.; 4. 1. Dumitrescu-București (6, 
12) 18 p.: 5. L. Loventon-București 
(13, 15) 28 p.

Studii de final : 1. Em. Dobrescu- 
București, campion al R.P.R. (1,4) 
5 puncte ; 2. R. Voia-Bucuresti (3,5) 
8 p.; 3. P. Joița (2,7) 9 p.; 4. P.
Farago-Cluj (6,8) 14 p.; 5. Șt. De- 
neș-Arad (9, 11) 20 p.

Cronometrul a desemnat pe eel 
mai bun dezlegător

Și cani’piorntul republican de dez
legări de probleme de șah s-a deose
bit de edițiile precedente prin am
ploarea să deosebită, ca și prin dîr- 
zenia întrecerii. Intr-adevăr, datorită 
valorii apropiate a concuren t ilor a 
fost necesar un meci de baraj supli
mentar peniru a stabili pe cel mai 
bun dintre cei trei clasați la ega
litate după consumarea întrecerii 
(desfășurată conform uzanțelor, prin 
corespondență). Barajul a reunit pe 
cei trei finaliști în fața ceasurilor de 
control, cel mai „rapid" în găsirea 
soluțiilor problemei propuse fiind cra- 
ioveanul N. Cazanacli (33 min.). Al. 
doHea a... sosit I. Dumitrescu (Bucu
rești) 37 min., iar al treilea G. 
Teodoru (București) 56 min. In con
tinuare, clasamentul se prezintă ast
fel : 4. C. Bîrzoi (Buc.) 5. A. Sper- 

aeromodelul său va pi ama cît mai 
mult și va atinge solul nevătămat. 
Și, membrii cercului aiu avut nume
roase asemenea bucurii. Mai cu sea
mă atunci cînd și-au încercat for
țele cu alți pion eri din țară în con
cursurile organizate de Casete de 
pionieri. Astfel, anul trecut la un 
asemenea concurs organizat de Casa 
pionierilor din Tg. Mureș, pioniera 
Cristina Soltuz de la Cercul de ae- 
romodele din Capitală s-a clasat pe 
locul I la aeromode’e planoare cate

goria fete, iar echipa de băieți a 
ocupat locul III. Tot anul trecut, la 
un concurs republican, tinerii aero. 
modeliști ai Palatului Pionierilor au 
ocupat primele trei locuri.

După cum se vede, activitatea... 
competițională a aeromode'i’știlor este 
prodigioasă. Fără îndoială că din a- 
cest cerc, al „minților ascuțite", vor 
răsări mîine aeromodeFști care vor 
face fală aviației noastre sportive.

Vizita la Palatul Pionierilor s-a 
încheiat 1 La plecare tinerii și-au ex
primat dorința de a avea mai des 
în mijlocul 'lor pe aviatorii de frunte 
ai țării și mai ales (ținînd seamă 
de... calificarea lor) pe campionul 
european de motomod.ele Anania 
Moldoveanu. Cererea lor fiind fireas
că, ne grăbim să o transmitem pe 
această cale. Credem că ea va fi în 
curînd satisfăcută.

R. CALARAȘANU 

dea (T. Severin) 6. N. Dumitrescu 
(Buc.) 7. E. Crăciun (T. Sevferin) 
8. P. Leibovici (lași).

O victorie internațională : 
București-Belgrad 58—26 !

Contractat în cursul anului 1957, 
meciul dintre problemiștii celor două 
capitale s-a disputat prin corespon
dență, în cadrul a două probe : pro
bleme cu mat în două mutări și 
probleme cu maturi ajutoare. In pri
ma, reprezentanții noștri și-au adju
decat o victorie categorică: 27—5.
In a doua, în schimb, iugoslavii 
și-au luat o revanșă parțială cîș- 
tigînd cu 21 —11. In rezultatul gene
ral al întîlnirii, reprezentativa Bu- 
cureștiului întrece pe c »i a Belgra
dului cu 38—26.

Cel mai bun concurent romîn a 
fost Em. Dobrescu, ale cărui proble
me în 2 mutări au fost clasificate de 
arbitrul M. Castellari (Italia) pe lo
curile 1. 5, 6, și 7. La maturi ajutoa
re (unde a funcționat ca arbitru 
maghiarul Z. Zilahi) primul loc a 
fost ocupat de problema iugoslavului 
M. Vukcevic. Pe locul doi s-a cla
sat E. Rusenescu (București). Inex
plicabil de slab au fost clasate lu
crările specialistului nostru în acest 
domeniu, maestrul sportului L. L6- 
venton (5, 12, 17, 19).

Victoria problemiștilor bucureșteni 
în meciul cu reprezentativa Belgra
dului este de bun augur în activita
tea internațională sporită care ne 
așir» ptă în anul care a început. 
Este vorba în primul rînd de mare
le concurs internațional de compozi
ție șahistă organizat de F.i.D.E. și 
de viitoarele campionate mondiale, 
primele din istoria șahului artistic.

Gh, Voiculescu iși pregătește cu multi migală motocicleta

Motocicliștii și-au început pregătirea
„Anul trecut (n.r. 195ti) motoci

cliștii romîni au fost printre cei mai 
huni, terminind proba de la Gar- 
misch-Partenkirchen cu echipajul 
complet — pe mașini cehoslovace — 
deși n-a:i fost dectt patru piloți. Anul 
acesta, la Spindleruv Mlyn, a luat 
startul un număr dublu de motoci- 
cliști și locul doi pe care l-au ocu
pat în clasamentul „Cupei de argint" 
esJe un succes cert, convingător."

Aceste aprecieri elogioase la a- 
dresa motocicliștilor romîni, publi
cate în revista de specialitate „Re- 
vue du Moteur", se referă la compor
tarea reprezentanților noștri în cele 
două ediții ale „Cursei de 6 zile" 
la care au participat. Fără îndoială 
ele ne obligă să dovedim și în 1958, 
pe traseul din R. F. Germană, unde 
vom fi reprezentați din nou la 
„Cursa de 6 zile", un progres firesc, 
o comportare la înălțimea prestigiu
lui pe care ni l-am creat. Ltiînd în con
siderație și angajamentul motoci
cliștilor de a aduce în patrie „Cupa 
de argint", trofeu oferit națiunii cla
sată pe primul loc, vom avea o ima
gine clară asupra perspectivelor pe- 
care le are motociclismul nostru în 
sezonul actual. Toate acestea ne-au 
făcut să ne interesăm mai îndea
proape de pregătirile motocicliștilor 
noștri, pregătiri care vor trebui să 
le asigure nivelul solicitat de per
formantele pe care și-au propus să 
le obțină.

Primul popas l-am făcut la secția 
de moto a clubului Dinamo Bucu
rești. Antrenorul Ernest Katzender— 
cel care a antrenat formația clasată 
pe locul doi la Spindleruv Mlyn — 
ne-a servit cu bunăvoință toate infor
mațiile pe care le-am cerut Astfel, 
în privința mașinilor clubul stă bine 
(a importat de ciirmd din R. Ceho
slovacă mașini de regularitate și 
rezistență), iar pregătirile concuren- 
ților încep peste cîteva zile. întreaga 
secție iși va petreoe concediul (te 
odihnă la Sinaia unde timp de 10 
«Se motocicliștii vor face schi Apoi,

La Rădăuțî

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL CATEGORIEI B
LA HOCHEI PE GHEATĂ

RĂDĂUȚI 17 (prin telefon). — La 
15 ianuarie a început în orașul Ră
dăuți campionatul de hochei pe gheață 
al categoriei B. Partidele se desfă
șoară pe patinoarul frumos amenajat 
din parcul orașului. Participă opt echi
pe din toată țara: PROGRESUL RĂ
DĂUȚI, ALIMENTARA TG. MUREȘ, 
VOINȚA M. C1UC, ȘTIINȚA GALAȚI, 
SURIANUL SEBEȘ^ C.F.R. CLUJ, 
LOCOMOTIVA T.A.R.O.M. BUCU
REȘTI și CARBITUL TÎRNĂVENI.

Prima partidă a fost dezechilibrată 
ca valoare, ea opunînd două echipe 
cu o pregătire diferită. Astfel, Alimen
tara Tg. Mureș, care în ultimul timp 
a .participat la cîteva competiții ami
cale de pregătire, a trecut fără nici o 
dificultate peste inexperimentata echi
pă Carbitul din Tîrnăveni, cu 20—0 
(6—0, 9—0, 5—0), după nn meci 
fără istoric. In continuare, Progresul 
Rădăuți a întîlnit Surianu! Sebeș 
(fostă Recolta). De data aceasta, am 
asistat la un joc mult mai echilibrat; 
și interesant. Echipa Progresul a de
pășit pe Surianul cu 4—1 (J—0, 1— 1, 
2—0), dovedind că și în acest an gaz
dele — alături de formația din Tg. 
Mureș — vor avea un cuvînt greu de 
spus în lupta pentru titlul categoriei B.

Joi, cele două echipe învingătoare 
din prima zi, au repurtat noi victorii.

reveniți în București, membrii sec
ției de moto vor continua progra
mul de pregătire fizică generală la 
sala Dinamo. In program sînt pre
văzute antrenamente cu haltere, 
jocuri de rugbi cu mingea medici-• 
nală, baschet și gimnastică cupă un 
program special. Paralel cu pregă
tirea fizică generală se va face zil
nic rulaj pe motocicletă (50 km.),
pentru acomodare și dezvoltarea re
flexelor. De asemenea se va lucra 
intens la pregătirea mașinilor de 
concurs.

„Vom participa anul acesta — 
ne spunea antrenorul Ernest Kat
zender — la toate competițiile de 
regularitate și mdtocros. Dorim să 
dăm reprezentativei naționale cit 
mai mulfi oameni și bineînțeles cît 
mai bine pregătiți. Și sintem con
vinși că vom reuși aceasta!"

Acum doriți probabil să-i cunoaș
teți și pe membrii secției. Iată-i: 
maeștrii sportului M. Cernescu, L. 
Szabo, Mihai Pop, Iosil Popa. C. 
Nedelcu, S. Ștefan, și alergătorii 
Tudor Popa, Vasile Szabo, Jean To- 
nesou, Gh. Stoleru. Traian Macarie, 
Ion Gavrilă și T. Kestenhaimer.

I.a secția de motociclism a Casei 
Centrale a Armatei l-am găsit pe 
motociclisti tocmai într-o ședință de 
stabilire a programului. Alergătorii 
si-au terminat concediile așa că se 
poate pomi la lucru. Primul punct al 
programului prevede pregătirea fi
zică generală la sală. Apoi pregăti
rea mașinilor și participarea la con
cursuri. Cei doi antrenori, Gh. Di- 
descu și Emerich Somlo, ne-au pre
zentat pe alergătorii care vor con
cura anul acesta sub culorile C C.A.: 
N. Sădeanti, Al. Lăzărescu, Roma
no Moldovan.Gh. Voiculescu, Gh.
Mormocea, Costache Florin, Mircea 

Antonescu, Gh. Ioniță, Gh. Ion, cu
plul Mihai Dănescti + Al. Huhn 
(chiar și în această prezentare nu-i 
putem... despărți), Ervin Sailer și 
Ion Dricu.

In privința mașinilor situația este 
mai precară la această secție. Mai 

Astlel, Alimentara din Tg. Mureș a 
întrecut pe Locomotiva Cluj cu 7—2 
(4—1, 1—0, 2—1), iar Progresul Ră
dăuți pe Locomotiva T.A.R.O.M. Bucu
rești cu 6—1 (1—0, 4—1, 1—0). In 
celelalte partide desfășurate joi s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Știința Galați — Carbitul Tîrnăveni 
5—-3 (4—1, 0—1, 1—1) și Voința M. 
Ciuc — Surianul Sebeș 9—6 (.3—4, 
2-2, 4—0).

/ Crczmirctoc 
corespondent

A apărut revista

CULTURĂ FIZICA
S P O R T

Nr. 1/1956

cu următorvi cuprins :

I. BALAS : Colectivele sportive — 
baza organizatorică a activități 
sportive de masă.

A. NICU : Noțiuni fundamentale va 
teoria educației fizice.

P. DUNGACIU și C. BEDO : Indicații 
in legătură cu predarea exerciții- 
lor de gimnastică din cadru! pro
gramului campionatelor școlare.

A. TARASOV : Probleme aie tacticii 
jocului de hochei pe gheață. v

FR. SPIER : Unele particular::^ 
tactice aie jocului de handbal pe 
teren redus, sau ale handbal j’ oi 
de sală.

G. JOUBERT și J. VAURNET^fci- 
doirea laterală in arc a co^ffui 
in schiul modem.

V. TIBACU : Gimnastică și jocuri in 
clasă — in bănci.

L. BEKE : Figurile obligatorii in pa
tinajul artistic.

E. SERAFIAN și N. DOBRE : Alpi- 
ruști romîni pe Mont Blanc.

GH. EPU'RAN : Primii schiori pe me
leagurile romînești.

R. MJRITEANU : 35 de ani de la 
înființarea Institutului de Cultură 
Fizică.

E. COSTICA : Conferință pe țară a 
profesorilor de educație fizică pri
vind problemele atletismului din

. invățărrdnt-

puțin sprijiniți de conducere, alergă
torii posedă doar cîteva mașini va
lide cu care să poată face față^t- 
torului sezon. In plus, prin ciiT^V 
rea mașinilor speciale din camp o~ 
nat o serie de investiții vor râmîne 
nefructifxabile. De altfel. în aeacâ 
problemă alergătorii militari ne-au 
documentat destul de convingător 
că este greșită orientarea (aceasta 
este părerea lor !) prin care se trece 
la concurarea in cadrul camp: ::a' - 
lui republican pe mașini de serie. în
seamnă de fapt revenirea la nive'ul 
pe care-1 aveam acum 7—8 an:. 1: 
loc ca aceste mașini speciale să : e 
folosite tot în cadrul unui can:»' t 
național, iar pentru mașinile de se ie 
să fie inițiate concursuri repubi:. e 
la care să participe orice posesor ie 
motocicletă, s-a stabilit — per.”: 
nivelarea posibilităților materiale — 
să se organizeze camptonatele (pen
tru alergătorii consacrați!...) e 
mașini de serie. Socotim că
ceasta privință este utilă co:-' : <_□_ 
unei ședințe cu toți alergat rii 'r 
tași, cu antrenorii și membrii for :- 
lui central de specialitate, pe ”, 
lămurirea acestei situații atît de dez
bătută în cercurile motociclis e.

în încheierea vizitei noastre la 
această secție am ascultat și o propu
nere: aceea de a se permite Casei 
Centrale a Armatei să construiască 
o pistă de dirt-track în jurul bazei 
hipice din calea Plevnei. Fără îndo
ială că este un lucru interesant care 
va da și bucureștenilor posibilitatea 
să urmărească întreceri motocictiste.

-V
Primul nostru raid prin secțiile de 

moto (care vor alimenta cu alergă
tori echipa națională care ne va re
prezenta la „Cursa de 6 zile") ve-a 
adus în față elemente pozitive (vezi 
secția Dinamo) dar și fapte asupra 

■ cărora trebuie insistat «lentru a pu
tea fi remediate. Socotim că 
în această privință trebuie făcut 
totul deoarece avem de apărat un 
prestigiu cucerit c'i multă strădanie.

H. NAUM



Un an de fotbal internațional in Europa

NICI O ECHIPĂ NEÎNVINSĂ!
— U. R. S. S„ R. F. Germa nă, Anglia, Cehoslovacia, S panta, Austria și Iugoslavia 
au obținut cel mare procentaj. — Echipa noastră la mijlocul clasamentului —

w Cu 14 cm. peste record!

t

16 ianuarie 1957 la Lisabona, meciul care a inau
gurat seria marilor întîlniri internaționale pe conti
nentul nostru : Portugalia — Irlanda de Nord 1—1.

25 decembrie 1957 ia Paris, partida care a tras cor
tina peste un an de pasionante jocuri : Franța—Bulga
ria 2—2.

Intre aceste, două meciuri, alte 108 întreceri, 
mult sau mai puțin 
rezultate convingătoare 
Un clasament exact 
așa cum se face la 
pentru că nu toate echipele au susținut 
număr de meciuri și nici nu s-au întîlnit 
ele. hi plus, adversarii au 
diferite. Deci nu există criterii 
ficare. Tot ceea ce se poate face —fără ca 
caz să se ajungă la indicații precise — este un pro
centaj intre numărul de puncte reușit și numărul 
maxim posibil din jocurile susținute. Aceste procen-

mai 
soldate cu 
concludente, 

poate alcătui,

pasionante, 
sati puțin 
nu < se L—— -------

un campionat național, de piidă? 
un același 
toate între 

de. valori 
de clasi- 

și în acest

fost 
sigure

taje le găsiți în dreptul fiecăreia din țările europene, 
înaintea rezultatelor de mai jos.

Analizînd aceste rezultate ca și procentajele veți a- 
junge, ca și noi, la concluzia că anul fotbalistic 1957 
a fost dominat de echipele reprezentative ale U.R.S.S., 
R.F. Germane, Angliei, Cehoslovaciei și Spaniei, care 
au obținut cele mai mari procentaje. Dintre ele, pri
mele patru sînt candidate la turneul final din Suedia. 
Spania nu a avut satisfacția să se califice. Aceste 
țări au realizat rezultate bune, în general, ca și Iugo
slavia. Austria, Scotia și Suedia, la care — deși re
zultatele au fost mai puțin satisfăcătoare față de ceea 
ce reprezintă în realitate ca valoare — se adaugă Po
lonia, Ungaria și Bulgaria. Echipei noastre naționale 
îi revine un Ioc la mijlocul acestei clasificări după 
procentaj, cu 50 Ia sută puncte din maximum posibil, 
pe același plan cu Ungaria, Olanda. Irlanda (Eire) si 
Italia.

O știre destui de laconicâ 
ne-a încunoștiințat că acum o 
săptămînă atletul grec Gior
gios Roubanis sărind 4,69 m. la 
Drăjină și-a întrecut cu 14 cen
timetri propriul record euro- 
oean I

(p. g )

ANGLIA
*—'—1—1—22:7 
Scotia
I rlanda

• Danemarca
• rrlanda
• Tara Galilor 

Irlanda de Nord
Fr.- n ‘ a

11
C.T.B.

C.M.
C.M.

C.M.
C.I.B. 

C.I.B.

6.IV
8.V

15. V
19.V 

19.X.
6.XT

LUXEMBURG
5—0—0—5—4:19
* R.D. Germană 

Olanda 
Olanda 
Austria 
Spania B

NORVEGIA
25

»

OLANDA

AUSTRIA
- - --- 11---1--

Bulgaria 
Ungaria8—4—3—1—19:11 11 68*

R.F. Germană 2—3 — îo.m * Suedia
El-eția . 4—0 CI. 14.IV • Danemarca
Sueaia 1—0 — 5.V * Islanda
Olanda 3—2 C.M. 26. V * Danemarca

• Iugoslavia 3—3 C.I. 15.rx • Finlanda
• Olanda 1—1 C.M. 25. IX Danemarca
• luxemburg 3—0 C.M1. 29.IX • Suedia

Cehoslovacia 2—2 C.I. 13.X • Bulgaria
BELGIA * Ungaria

56* •fi8—7—3—2—18:17
Spania 
Olanda 
R'-minia 
Islanda

• Islanda
Franța

• Olanda
• Turcia
BULGARIAlgfc-3— 3—15:15

0
0—3
1— 4
2— 5 
0—3

C.M.
C.M.
C.M.

îo.m
2o.in
11.IX
29.IX 
24 XI

10 45*/e
1—2
2—1
0—0
0—2 

0
3— 1
4— 0
2—2
2—5
0—7
0—5

C.M.
C.M.

9

0—5 _ 31.III 8-—3—2—3—20:17 8 50*/.
1—1 — 28. rv. • Spania 1—5 — 30J.
1—0 — 26.V Luxemburg 4—1 C.M. 2ojn
8—3 CM. 5.VI R.F. Germană 1—2 — 3.IV
5—2 C.M. 4.IX Belgia 1—1 — E6.IV
0—0 C.M. 27.X * Austria 2—3 C.M. 26.V
2—5 — 17.XI Luxemburg 5—2 C.M. ll.IX
1—1 — 8.XII Austria 1—1 C.M. 25.IX

Belgia 5—2 — 17.XI

:9

SPANIA
7— 5—1—1—25:9

Olanda
Elveția
Belgia 
Scoția 
Scoția 
Turcia

• Elveția
SUEDIA
8- 4—2—2—17:7
• Austria

Ungaria
• Norvegia
• Finlanda
• Danemarca 

Finlanda 
Norvegia

• R.F. Germană
SCOTIA
8—4—2—2—16:14
• Anglia 

Spania
• Elveția
• R.F. Germană
• Spania
• Irlandad e Nord 

Elveția 
Țara Galilor

TARA galilor
7—2—2—3—7:10 6 42*/•

Irlanda de Nord 0- 
Cehoslovacia 1-
R.D. Germană 1- 
Cehoslovacia 0-
R.D. Germană 4-
Anglia 0-
Scoția 1-

11

10

10 62*/.
1—2
4—2
2—1
3—1

1—1
3—2
1—1

C.M.

C.M.
C.M.

C.M.

30.1
io. în
31.111
8.V
26.V
6.XI

24.XI

5.V
16.VI
18. VI
19. VI
30. VI
22.IX

13.X
20. XT

C.T.B
C.M. 

C.M.

C.M.
C.I.B.
C.M.

C.I.B.

6.IV
8.V

10.V
22.V
26.V
r.x

6.XI 
13.XT

43*. POLONIA7
^Brvegia 2—1 C.M. 22.V 8—4—1—3—11:
Knen-.arca 1—1 — 26.V Ungaria
Ungaria 1—4 C.M. 23. VI Turcia
U.R.S.S. 0—4 — 21 .VII • U.R.S.S.
Ungaria 1—2 C.M. 15.TX • Finlanda
Polonia 1—1 — 29. IX ♦ Bulgaria
Norvegia 7—0 C.M. 3.X I U.R.S.S.
Franța 2—2 — 25.XII Finlanda

C.M. 
C.M.

CEHOSLOVACIA 
7—5—1—1—14:6 11
• Țara Galilor

Iugoslavia 
Țara Galikor 
R.D. Germană

• Austria
* R.D. Germană
* Egipt 
DANEMARCA
10—3—2—5—17" 18 

Anglia 
Bulgaria 
Finlanda 
Norvegia 
Suedia 
Islanda 
Norvegia

*
♦
• Noir/egia 

Irlanda 
Finlanda

ELVEȚIA
r—0—1- 4—6:15 :
• Spania
• Austria

Scoția
^Asoția

wKlanda
1^—2—0—8—10:29
Danemarca
• Suedia

Polonia
• U.R.S.S. 

U.R.S.S. 
Norvegia 
Anglia (amat.)

• Suedia
• Danemarca
• Polonia
FRANȚA
7—3—2—2—16:9
• Portugalia 

IsJanaa
• Islanda
• Ungaria
• Belgia
• Angfia 

Bulgaria

1

W.
0—1
1—0

3r—1
2—2
4—1
2—1

C.M.
C.I.

C.M.
C.M.
C.I.
C.M.

l.V
18.V
26.V
16. VI
1S.X

27.X 
13-XII

• U.R.S.S.
PORTUGALIA
7—1—1—5—5:13 21*/.

1—1
0—1

8

4

A

C.M.
C.M.
C.M.

5.V
19. V 
23. VI
5.V1I 

29.IX
20. X
3.XI
24.XI

3
Irlanda de Nord
Franța

♦ Irlanda de Nord 0—3,
Italia “ "

• Brazilia
♦ Brazilia
• Italia
R.D.
5—2—0—3—8:12

C.M.

407»
1— 4
1—1
6—2
2— 0
1—2
6—2
1— 3
2— 2
0—2
3—0

C.M.

C.M.

C.M.
C.I. 

C.M. 
C.M. 
C.M.

C.M.
C.M.

C.M.

C.M.
C.M.

C.M.

16.1 
24.III
l.V

26.V
11 .VI
16.VI
22.XII

W.V 
26.V
18. VT*
19. VI 
30.VI
12. VII 
14.VU 
22.IX
2.X

13. X

18. VI
19. VI
5. VII

27. VII
15. VIII 

l.IX
15.IX
22.IX

13.X
3.XI

24.IH
2. VI
l.IX
6.X

27.X
27.XI
25.XIT

GRECIA
6—2—1—3—6:10 5 £7%

Spania B 2—0 C.Me. 13.III
Iugoslavia 0—0 C.M. 5.V
Romînia 1—2 C.M. 16. VI
Franța B 2—1 C.Me. 5.X

• Romînia 0—3 C.M. 3.XT
• Iugoslavia 1—4 C.M. 16.XI
IRLANDA (liberă)
3—1—1—1—4:6 3 50°/.
* Anglia 1—5 C.M. 8.V

Anglia 1—1 C.M. 19.V
♦ Danemarca 2—0 C.M. 2.X

ITALIA
5—2—1—2—7:11 5 50®/«

Irlanda de Nord 1—0 C.M. 35.rv
* Iugoslavia 1—6 C.I. 12.V
* Portugalia 0—3 C.M. 26.V
• Irlanda de Nord 2—2 — 4.XTI

Portugalia 3—0 C.M. 22.XII
IUGOSLAVIA
7—3—3—1—16:7 9 64'/.
• Grecia 0—0 C.M. 5.V

Italia 6—1 C.T. 12.V
• Cehoslovacia 0—1 C.T. 18.V

Austria 3r-3 C.I. 15.IX
• Romînia 1—1 C.M. 29.IX

Grecia 4—1 C.M. 10.XI
Romînia 2—0 C.M. 17.XI

IRLANDA DE NORD
7_2—4—1—10*7 8 57*/.
* Portugalia 1—1 C.M. 16.1

Tăra Galilor 0—0 C.T.B. 10.IV
* Italia 0—1 C.M. 2-5.IV

Portugalia 3—4 C.M. l.V
Scoția i—l C.T.B. 5.X

♦ Anglia 3—a C.I.B. 6.XI
Italia 2—2 — 4. XII

ISLANDA
6—0—0—6 8:35 0 */•
* Franța 0—3 C.M. 2.VI
* Belgia 3—8 C.M. 5. VI

Norvegia 0—3 — 8.VII
Danemarca ?—6 — 12.VTT
Franța 1—5 C.M. l.JX
Belgia 2—5 C.M. 4.IX

•
TURCIA 
4—2—1—1—4:4
• Egipt
• Polonia
• Spania

Belgia 
UNGARIA 
9—4—1—4—15:6
• Polonia

Norvegia 
Suedia 
Bulgaria 
Bulgaria

s

9

C.I.B.
C.M.
C.M.
C.M.

C.M.
C.I.B.
C.I.B.

14JV 
l.V

19.V
26.V 

25.IX
19.X 

13.XI

CJb».

C.M.

*

GERMANA
4

C.M.
C.M.40*/.

Luxemburg 3—0 — IMIT U.R.S.S. i—e —
Țara Galilor 2r— 1 C.M. W.V Franța 2—0 —
Cehoslovacia 1—3 C.M. 16.VI Norvegia 5—0 C.M.
Țara Galilor 1—4 C.M. 25.IX • R.F. Germană 0—1 —
Cehoslovacia 1—4 C.M. 27.X U.R.S.S

13R.F. GERMANA
8 I5— 4—6—1—8:6

* Austria
* Olanda 

Scoția 
Suedia 
Ungaria

ROMINIA
6— 2—2—2—7:6
* Belgia
* U.R.S.S.
* Grecia 

Iugoslavia 
Grecia

* Iugoslavia

80*/«
3—2
2—1
1—3
1-0
1—0

16.LEI
3.IV

22.V
20. IX
22.XII

♦

C

C.M. 
C.M. 
C.M. 
C.M.

26.V
l.VI

16. VI
29.IX
3.XI

17. X1

C.M.

C.M. 
C.M.

C.M. 
C.M-

5. V
12. VI
16.VI
23.VI
15.IX
22.IX

6. X
16.XI

22.xn

l.VI
23. VI 

21.VII 
27.VII

16. VIII
22.IX
20.X

24. XI

8—6—1—1—25:5
Romînia
Polonia
Bulgaria
Finlanda 
Finlanda 
Ungaria 
Polonia 
Polonia
LEGENDA
• Jocuri disputate în _
C.M. = campionatul mondial; C.I.B. =» 

campionatul interbritanic ; C.Me. = 
Cupa Medăteraniană; C. I. — Cupa In
ternațională dr. Gero.

deplasare

O veste care a produs o vie impre
sie în lumea celor care iubesc atletis
mul, deoarece numai rezultatul, luat 
ca atare, reprezintă o performanță sen
zațională, care iese cu mult din sfera 
obișnuitelor performanțe europene ale 
acestei probe. Întregind acești 4,69 
m. cu completarea că performanta 
este al patrulea rezultat mondial, vă 
puteți da seama cu mai multă ușurin
ță despre ridicata valoare atinsă de 
tînărul atlet grec Giorgios Roubanis.

In lumea atletismului, este un lucru 
îndeobște cunoscut, acela că săritura 
cu prăjina, prin faptul că de mai bine 
de trei decenii a fost dominată net de 
atleții din S.LTA. a ajuns să fie con
siderată ca o probă sută la sută a- 
mericană. Iată însă că Roubanis, pri:i

noul sau record, a stricat această „traj
Și se pare că este capabil și de 

alte rezultate, mai bene.
Giorgios Roubanis nu este un atlet 

nou (a început să practice atletismul 
. u 10 ani în urmă). Iu familia sa spor
tul s-a bucurat și se bucură de o mare 
prețuire, așa că nu trebufe să mire 
faptul că Giorgios și fratele său Aris- 
t’diș (aruncător de suliță și pivotul 
■ Linei naționale de baschet), s-au ele-' 
dicat de timpuriu acestei activități. 
Giorgios a devenit un săritor de va
loare .abia în an ' "<53 cînd a objU 
nut rezultatul de 4,23 m. De atunci 
performantele saie au evoluat astfel f 
1954 — 4,30 in.; 1955 — 4 25 m.ț 
1956 — 4.50 m. ; 1957 — 4,55 m. și 
acum, în primele zile ale noului an, el 
a sărit 4,69 ni. Sîntem, ca și dum-: 
neavoastră, la fel de curioși și de ne
răbdători să-i urmărim evoluțiile viJ 
itoare.,.

R. V1LARA

GIORGIQS ROUBANIS

4,25
4.29
4,27
4.30
4.31
4,34
4,40
4.44
4.44
4,46
4.50
4.51
4.52
4,55
4,69

Evoluția recordului european:

m. Hoff (Norvegia) 
m«) Ozolta (U.R.S.S.) 
m. Kaas (Norvegia) 
nr.) Ozolin (U.R.S.S.) 
~ Kaas (Norvegia)

Lundberg ~ ‘ *
Lundberg 
Lundberg 
Denisenko 
Denisenko 
Lands from 
Lands trom 
Preussger _______

Roubanis (Grecia)

1924
1938
1939 
1939 
1948 
1948 
1950
1952
1953
1954
1955 
1958 
1957
1957
1958

m.
m.
m.
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m.*) 
m ______ _________
m.*) Roubanis (Grecia)

■ recorduri care n-au fost omologate

Cei mai tmnâ performeri europeni :

Roubanis (Grecia) 
Preussger (R.D.G.) 
Cernobai (U R.S.S.) 
Landstrom (Finlanda) 
Bulatov (U.R.S.S.) 
Denisenko (U.R.S.S.) 
Lundberg (Suedia)

Cei ^nai buni performeri mondial'

4.82 m.
4,77 m. 
4.70 m. 
4,69 m. 
4,66 m.
4,63 m. 
4.62 m. 
4,60 m.

(Suedia) 
(Suedia)
(Suedia) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(Finlanda) 

(Finlanda)
(R.D.G.)

4,69 m.
4,re m.
4,52 m.
4.fl m.
4,50 m.
4,46 m.
4,46 m.

1958 
1957 
1957
1956
1957 
1954 
1956

Gutowski (S.U.A.) 
Warmerdam (S.U.A.) 
Richards (S.U.A.) 
Roubanis (Grecia) 
Bragg (S.U.A.)
Morrlss (S.U.A.) 
Don Laz (S.U.A.) 
Rose (S.U.A.)

1957 
1942
1956
1958 
19M
1957 
19PI 
1957

GRECIA prima adversară a ROMINIEI
in CUPA EUROPEI la BASCHET

15 ianuarie a avut ioc ia VienaLa
tragerea la sorți a întîlnirilor din faza 
preliminară a primei Cupe a Europei 
la baschet. Cu acest prilej reprezen
tantul Fraigei, Robert Busnel, a anun
țat că această nouă competiție in
ternațională va reuni echipele cam
pioane din 22 de țări europene și va 
fi dotată cu o cupă de argint oferită 
de ziarul parizian. tjL’Equipe“.

Echipele participante sînt repartiza
te în patru grupe. Câștigătoarele din 
grupe se vor întîlni în semifinale, 
care vor,avea loc după 20 mai.

In grupa a II-a din care face parte 
și țara noastră, jocurile preliminare

se vor disputa după cum urmează J 
Siria-Liban; Romiuia-Grecia; (pri
mul meci la Atena în luna martie și 
returul la București între 1—9 apri
lie); Turcia-Iugoslavia,

Bulgaria va întîltii pe învingatigul 
meciului Siria-Liban.. Cîștigătoareîr. a- 
cestei întîlniri va juca apoi la Ljub
ljana sau IstanbuL cu învmgătoaiea 
dintre Turcia și iugoslavia.

Israelul va juca .poutra cîștigătoru- 
lui dintre Romînia și .Grecia, primul 
meci la București sau Atena între 10 
și 18 aprilie, iar returul la Tel-Avrjj 
între 19—30 aprilie,.

( Ager preș)
S---- -

In America, hocheiul e o meserie grea..,,
Impresiile lui Sven- „Tumba” - Johansson despre hocheiul profesionist

J De curînd ziarul „Ceskoslovensky 
y Sport* din Praga a publicat un ar- 
/ticol al cunoscutului jucător de ho- 
jchei pe gheață Sven-„Tuniba<4-Johans- 
^son care se află în Statele Unite ale 
țAmericii. Scrisoarea a fost trimisă 
C prin intermediul Olgăi Fikotova- 
lConnolly care ,după cum se știe, locu- 
fiește cu soțul său în Statele Unite. 
yFamilia Connolly primește adeseori 
S vizita simpaticului hocheist suedez, și 
^acesta amintindu-și de prietenii săi de 
y la Praga a hotărît să le împărtășeas- 
/că pe larg cîteva din înseninările zil- 
\nice pe care le face de cînd joacă 
/în S.U.A. Reproducem mai jos scri- 
Isoarea lui Johansson :
f „Totdeauna am visat să joc într-o 
Jechipă din S.U.A. sau Canada, patria 
/hocheiului pe gheață, unde condițiile 
^atmosferice fac ca această disciplină 
Csă cunoască un nivel deosebit de ri- 
jdicat. Liga națională este competiția 
Ceea mai importantă- și la fiecare meci 
Jse luptă cu disperare pentru puncte. 
Cin aceste condiții echipele sînt obli- 
Zgate să-și îmbunătățească permanent 
/tehnica individuală și jocul colectiv, 
lin Liga națională activează următoa- 
< rele echipe profesioniste: New-York 
f Rangers, Boston Brui’ns, Chicago 
jBlack Hawks, Detroit Red Wings, To- 
Cronto Meaple Leafs și Montreal Ca- 
Jnadiens. Ultima echipă a cîstirrat anul 
I trecut campionatul și după părerea 
/mea va. repeta și anul acesta perfor- 
/ man ța,

Cum am ajuns In S.U.A. ?

La sfîrșitul sezonului trecut am pri
mit o invitație din Boston prin care 
eram întrebat dacă n-aș dori să joc 
cîtva timp la echipa Boston Bmins, 
clasată în campionatul trecut pe locul 
II. Desigur că acest lucru m-a bucu
rat. Eram unicul european care a- 
veam posibilitatea să mă antrenez și 
să cunosc îndeaproape pe profesio
niștii canadieni, să joc cu ei și să 
acumulez c experiență neprețuită. In
vitația 
de la 
să mă 
Nu-mi 
că am 
echipa 
ales 
teoretic 
mai puțin practic regulile de ioc 
aici.

Europa. Se; practică în special apăra
rea om la om și nici un jucător nu 
este lăsat liber. Nu-mi place că aici în 
timpul jocului au loc busculade și se 
ajunge la o luptă individuală, care 
în Europa se penalizează cu o elimi
nare pe 10 minute — în timp ce aici, 
în cel mai bun caz jucătorul este pe
nalizat cu... 2 minute.

Prima săptămînă a fost ea pe™ 
ring !

am primit-o
15 octombrie 
antrenez.

făceam iluzii 
să ajung în 
întîia mai 

că nu știam 
și cu atît

imediat și astfel
1957 am Început

Faptul că aici atacanții pun bodi- 
cec-uri. în orice

Pe jucătorii profesioniști îi 
cunoști după... cicatrîcî

Jocurile din cadrul ligii sînt foarte 
disputate, dure, și diferă mult de cele 
pe care le susțin canadienii cînd vin 
în Europa. Aici jucătorii de hochei 
sînt cunoscuti... după numeroasele ci- 
catrici care le brăzdează fața. „Crosa 
înaltă* nu este (teoretic) permisă dar 
(practic), se folosește curent ai toate 
câ jucătorul riscă să fie eliminat. 
Bodicec-urile sînt folosite și de jucă
torii din linia de atac. Hccheistul aflat 
pe gheață nu are libertatea de ac
țiune pe care o oferă patinoarele din

din ele : 
pul sus.
gheața și nici pucul. Ochii sînt pentru 
a privi ce se petrece în jur. și de unde 
poate veni bodicecul. După un „rodaj" 
substanțial în meciuri „amicale" am 
ajuns să joc în echipa 1 a lui 
Boston Bruins contra echipei a Il-aj 
Am cîștigat cu 5—1. Apoi am jucat 
cu New-York Rangers. Am cîș'.igat 
cu 2—1. Eu am fnarcat primul gol! 
Eram fericit. Fericit ca un copil. ‘ :
am mai jucat contra < '
Quebeck. Uniunea de hochei amatori 
mi-a permis să joc

să patinez totdeauna cu ca- 
Niciodată să nu privesc nici

. I. .4 pOl 
echipei A. C:

situație m-a dezorien
tat în prima săptă- 
mînă de joc. Aveam 
impresia că- mă a- 
flu pe ring, ră din 
toate părțile 
lovituri.

cinci meciuri
— de studiu — cu profesioniștii. A? 
poi trebuia să mă decid:poi trebuia să mă

Profesionist sau amator ?
curg 

Mai mnlț 
patinam, 

ridicam și 
încercam chiar să zîmbesc, însă ime
diat căpătăm altul. In pauză mi s-a 
spus că trebuie să răspund și eu tot 
cu bodîcec-nri. In urma acestor... „sfa
turi" 
vituri în dreapta și în siînpa i 
felul acesta am început să fiu... 
peetat 1 M-am rănit la mînă și 
trebuit să întrerup pentru cîtva timp 
antrenamentele. Cu toate 
chipierii cît și adversarii 
cruțau niciodată trebuie 
că se purtau prietenește, 
țat toate „feintele" lor și 
tășeau din experiența lor. lată una

„înotam" pe gheață decît 
După fiecare bodicec mă

am început să împart și eu lo- 
și în

. res-
i am

că atît
mei nu mă 
să recunosc 
M-au învâ- 
îmi împăr-

coe-

jucat în linia deLa Chicago am 
atac cu cel mai bun hocheist aireri-1 
can Ted Lindsay și m-am achitat 
foarte bine. Mi-an cerut să fac con
tract cu Boston Bruins. De ce ani 
refuzat ? Vreau să fit! amator, vreau 
să joc acasă, să mă zbenguiesc pe 
patinoarele din Europa pe care le 
îndrăgesc atît de mult. !n America ho
cheiul este o meserie și încă una foarte 
prea. Ca să poți juca în echipa în- 
fîi. trebuie să fii de acord cu pa
tronul clubului pentru care ai iscălit 
contractul. Dacă ești profesionist apoi 
trebuie să-ți faci meseria. Eu nu în
țeleg acest lucru și de aceea m-am 
decis să rămîn amator."
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Turul ciclist al Egiptului

AUREL SELA.RU PE LOCUL II IN CLASAMENTUL GENERAL, Noi maeștri ai sportului
IA 3 min. SI 12 sec. DE „TRICOUL GALBEN

Ain Chineză
Ajungînd ieri după-amiază la El Ghiuzeh, capătul etapei a V-a 

caravana ciclistă a parcurs aproximativ 40 la sută — mai precis 
734 km — din cei peste 1900 km pe care îi are de străbătut pînă 
la 24 ianuarie.

Fiecare etapă este animată puternic datorită acțiunilor energice 
întreprinse de cicliștii sovietici, ca re domină întrecerea. Lor li se a- 
lătură alergătorii bulgari, cîștigătoril ultimelor trei ediții, aspiranți în- 
dreptățiți la o nouă victorie. Din acest duel, rezultă o animație per
manentă, la care participă efectiv sportivii din R. D. Germană cît și 
tinerii noștri reprezentanți.

Interesant de notat următoarele: 
în prima ediție (1954), în cinci eta
pe, au fost parcurși 582 km, cu media 
orară de 32,940 km; un an mai tîr- 
ziu, în 5 etape, au fost acoperiți 640 
km, (media: 34,068 km/h.); în 1956 
pe 620 km, media a fost de 35,028 
km/h, iar anul trecut de.a lungul a 
583 km, media a urcat la 35,700 
krn/ii. De data aceasta, deși s-a par
curs cea mai lungă distanță, în 5 
etape (734 km,) iuțeala mijlocie este 
de 36 km.

Reprezentativa noastră s-a des
curcat — pînă la El Ghiuzeh — des. 
tul de bine. Cei cinci tineri, cărora 
li s.a acordat creditul de a repre
zenta culorile noastre, se luptă 
mos și. mai ales, dau dovada 
bune orientări tactice. Astfel, 
fiecare etapă ei au avut cîte un 
tnis special" în grupul fruntaș, iar 
ceilalți patru au rămas — prudent 
— în grosul plutonului, urmărind cu 
atenție acțiunile celorlalți cicliști so. 
vietici. bulgari, și germani, — ad
versari direcți — intervenind ener
gic la orice acțiuni ale acestora.

Astfel. în prima zi, C. Moiceanu 
a terminat pe locul IV, odată cu 
învingătorul; a doua zi V. Dobrescu 
s-a „lipit" de cei care au realizat 
evadarea decisivă sosind al 5-lea; 

Ia capătul etapei a treia îl găsim pe 
Gh. Calcîșcă pe locul V; în etapa 
a IV.a, A. Șelaru, care a stat pînă 

atunci în espectativă, a realizat o com-

portare bună terminînd pe locul IV. 
în același timp cu „fugarii" zilei.

CAIRO 17 (prin telefon de la 
redac)ia ziarului AL-AHRAM). — 
Deși foarte scurtă (doar 95 km.), 
etapa a V-a, El Fayom — El Ghiu-

AUREL ȘELARU

bulgarul Kolev și turcul Aythenkin. 
Acești 4 fugari organizează o mo- 
rișcă 
rilor 
resc 
?a)i- 
Oiizarenko, 
LARU și Aythenkyn.
44’56'*. Plutonul sosește cu timpul 
de 2h 50'58”, sprintul fiind cîștigat 
de Melehov (U.R.S.S.). Cicliștii ro* 
mîni au ocupat locurile: 19. Moi
ceanu, 21. Calcișcă, 23. Dobrescu 
și 32. Braharu, în același timp cu 
Meiehov.

După excelenta comportare în 
această etapă, A. ȘELARU a trecut 
pe locul II în clasamentul general, 
la 3 min. 12 sec. de lider. CLASA
MENTUL 
(U.R.S.S.) 
20:10,01 ;
4. Koțev 
(R.P.U.) 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) 20:13,51 
20:13,51 ;
20:14,42; 
20:15,47...
16. BRAHARU 20:16,46;
BRESCU 20:17,08 

20 19,05. 
60:33,33 ;
Romînia 60:39,24'; 4. R.D.G. 60:45,49;
5. Ungaria 60:59,51.

Astăzi, etapa a Vl-a: El Ghiuzeh 
— Suez, 130 km.

îndrăcită și, în ciuda efortu- 
depuse de pluton, ei își mă- 
avansul, sfîrșind cursa deta- 

Sprintul final este cîștigat de 
urmat de Kolev, ȘE- 

Timp: 2h

GENERAL: 1. Oiizarenko 
20:06,49; 2. ȘELARU

3. Kolev (R.P.B.) 20:10,14; 
(R.P.B.) 20:10,24 ; 5. Torok 
20:10,31 ; 6. Cerepovici

20:12,10; 7. Oldemberg
8. Arany (R.P.U.)

9. Saidhuijin (U.R.S.S.)
10. Kappel

13. MOICEANU
(R.D.G.) 

20:13,19 ; 
19. DO- 

21. CALCiȘCA
PE ECHIPE

2. Bulgaria <0:39,24 ;
1. U.R.S.S.

3.

zeh a adus serioase modificări în 
clasamentul general. După 20 de 
ikm. — parcurși într-o cadență 
moderată — A. Șelaru atacă pu
ternic și fuge din pluton. In urma 
lui pornesc sovieticul Oiizarenko,

Pentru turneul final al campionatului mondial de fotbal

Tragere la sorți sau...?

La încheierea recentelor campionate 'de tenis de masă ale R.P,- Ghi- 
h neze, șase dintre participant în frunte cu Van Ciuan-iao (campionul la 
S simplu bărbați) au primit titlul de maestru al sportului. Ceremonia de 
g decernare a titlurilor a fost o adevărată consacrare a tinerilor jucâior-, 
g și țucătoare care s-au impus prin ultimele tor rezultate în primul plan al 
» tenisului de masă mondial. De la stingă la dreapta: leh Pei-ciun, Sun 
« Mei-in, Ciu Ciun-hui (riadul intii): Ciuan Cia-fu, Van Ciuan-iao. Fu 
w Ci-fen, Cian lun-nin. (Foto : HSINHUA)

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS DE MASA
(U rmare din pag. I)

au 
Scor 
pen-

An

Discuții aprinse pe
de repartizare a celor

La capătul celor 88 din 89 de 
jocuri cîte au prevăzut preliminariile 
campionatului mondial de fotbal (mai 
«ste de jucat meciul Țara Galilor — 
israel, returul) se cunosc în sfîrșit 
toate cele 16 țări care vor fi reprezen
tate în turneul final din Suedia (8— 
29 iunie): R. F, Germană, Suedia, — 
calificate direct —, Anglia. Austria, 
Argentina. Brazilia, Cehoslovacia, 
Franța. Irlanda de Nord. Iugoslavia, 
Mexic, Paraguay, Scoția. U.R.S.S^, 
Ungaria și Țara Galilor (care, desi
gur. cu avantajul de două puncte luat 
la Tel Aviv, nu mai poate avea emo
ții în meciul retur de la Cardiff).

In momentul de față, pretutindeni 
in cele 16 țări, se fac pregătiri în 
vederea turneului final. Aceste pregă
tiri, dublate de nelipsitele pronosticuri, 
absorb atenția cercurilor fotbalistice 
internaționale. In același timp însă, 
se poartă și alte discuții, la fel de 
pasionante, pe marginea regulamentu
lui campionatului. Problema care stîr- 
nește vii discuții este: cum vor fi 
repartizate cele !6 țări pe grupe, prin 
tragere la sorți — cum prevede regu
lamentul, sau pe alte criterii ?

După cum se știe, în prima fază a 
turneului final, jocurile se vor disputa 
pe patru grupe a cîte patru echipe 
De componența grupelor, pentru mulți 
și în primul rînd pentru organizatori, 
depinde succesul sportiv și... financiar. 
Iar pentru echipe depind șansele

marginea sistemului
16 echipe calificate

pentru caliticarea în faza 
De la început s-a 

derogare, ca echipele

lor 
matoare, 
bilit, prin derogare, ca echipele 
sudamericane să joace în grupe se
parate, astfel ca — de pildă — Ar
gentina să nu se întîlnească în pri
ma fază cu Brazilia. Această excep
ție a creat o discuție generală asu
pra sistemului de alcătuire a grupe
lor. Federația maghiară — de acord 
cu forul iugoslav — a cerut ca un re
gim asemănător să fie aplicat și e- 
chipelor Ungariei, Iugoslaviei, U.R.S.S. 
și Cehoslovaciei. Pe de altă parte, s-au 
ridicat voci care au propus ca și e- 
chipele anglo-saxone (patru la nu
măr I...) să fie incluse în grupe di
ferite. Mai mult chiar, presa franceză 
de specialitate a venit și cu propuneri 
concrete în această privITiță. lată cum 
ar arăta cele patru grupe după pro
punerea franceză : Argentina. Iugo
slavia, Scoția, Suedia (grupa I), An
glia, "Ungaria’ Franța, Mexic (grupa 
II), U.R.S.S.’, Austria, Paraguay, 
Țara Galilor (grupa HI), R.F. Germa
nă, Brazilia, Cehoslovacia, Irlanda de 
Nord (grupa IV). O repartiție oare
cum echitabilă, dar care nu respectă 
prevederile — tradiționale — ale regu
lamentului, care cer o tragere la sorți.

In orice caz, discuțiile continuă ți 
nu vor lua sfîrșit decît la 8 februarie 
cînd se va întruni comisia de organi
zare a campionatului mondial pentru 
a stabili cele patru grupe. Sarcina or
ganizatorilor nu este de invidiat I...

ur- 
sta-

întîlnire pasionantă în care a impresie 
nat puterea de atac a celor două jucă
toare engleze. Cu toate acestea ro- 
mîncele au ratat succesul final în se
tul prim, cînd de Ia 19—16 nu 
reușit să mai facă nici un punct 
2—1 (21—19, 19—21, 21—14)
tru perechea engleză.

In meciul „cheie“ cu Haydon,
gelica Rozeanu a apărat excepțional, 
deși adversara sa a atacat cu multă 
vigoare. Rezultatul confruntării s-a 

decis spre sfîrșitul setului III cînd 
Angelica fiind condusă cu 14—12 a 
contraatacat fulgerător de două ori, 
egalînd scorul, surprinzîndu-și ad

versara și obligînd-o la mai multă 
prudență. Scor: 2—î (21—18,

PROGRAMUL PENTRU URMĂTOA
RELE TREI ZILE

SIMBATA, ora 17: întîlnlrl indi
viduale turul I; ora 18.38: AngUa- 
R.P. Romină B (echipe fete); ora 
19.30: R.P. Ungară-R.P. Romînă (e-
chipe băieți).

DUMINICA, ora 9—13: meciuri de 
simplu și dublu In cadrul turneului 
internațional; ora 17—22: continua
rea partidelor din turul IH. precum 
șl toate semifinalele tn afară de 
simplu băieți.

LUNI, de la. ora 17: semifinalele 
la simplu băieți și toate cele cinci 
finale în ordinea următoare: simplu 
fete, simplu băieți, dublu fete, du
blu băieți, dublu mixt, apoi fes. 
tlvitatea de închidere.

16—21, 21—18) pentru 
acest rezultat, din cele 
susținute ‘ ' 
jucătoare, 
gat cinci, 
în ultima 
cu succes 
primul set 
un pas de victorie, și datorită unui 
joc mai activ 
terminat 
(21—19, 21—16).

București — Belgrad (masculin) 
5—0

In fața formației iugoslave care 
se identifică cu naționala propriu-

Rozeanu. Cu 
șase meciuri 

de cele douăpînă acum
Angelica Rozeanu a cîști- 
iar Haydon until. In fine, 
partidă Ella Zeller trecînd 
peste momentul dificil din 
cînd Diana Rowe a fost la

• Luni seara în ca
drul jocurilor pentru 
„Cupa Angliei” la 
fotbal a fost înregis

trat} o mare surpriză. Deținătoarea tro
feului, cunoscuta formație Aston Villa, 

"a cedat cu 0—2 echipei Stoke City, 
oare activează în liga a doua. Meciul se 
zejuca pentru a doua oară, primele ter- 
mtnîndu.se la egalitate. După cum se 
știe, anul trecut, în finala ..Cupei An
gliei", Aston Villa învinsese cu 2—1 pe 
Manchester United

FOTBAL

Tn cadrul recen. 
reuniuni da na
de ta Sidney (A- 

ustralla) a fost stăLlUt 
șt un record european de către înotătoa
re» olandeză Cockle Gastelaars. Parii, 
cipînd în prob’a de 200 m liber ea a 
«ost cronometrată eu timpul de 2:22,8. 
Gastelaars a sosit însă a doua în cursă, 
prima fiind Lorraine Crapp (Australia) 
care » realizat 2:21.4

NATATIE teloi 
tație

zisă, și care a desfășurat un joc plă
cut dar insuficient de eficace. p«-i- 
mele noastre trei palete, Gantner, 
Reiter și Harasztosi. au repurtat o 
victorie clară, categorică, pe deplin 
meritată Rezultate: Reiten-Hrbud 
2-0 ” î- ■ 
2—0

2—0 
(12, 
19).
Reprezentativele maghiare învin

gătoare în fața selecționatelor 
noastre secunde

Demonstrînd calitate și formă, ju
cătoarele și jucătorii maghiari au în
trecut mai ușor decît era de așteptat 
(ne referim la băieți) garniturile se
cunde romîne. Remarcăm totuși com
portarea Getei Pitică, a Martei Tom- 
pa și a lui Catrinel Folea (la dublu) 
care nu s-a lăsat impresionate de 
renumele Evei Koczian și a Lidiei 
Mosoczi. Rezultate: Budapesta-Bucu- 
rești II (fete) 3—0 Eva Koczian Geta 
Pitică 2—1, Lidia Mosoczi-Marta 
Tompa 2—1, Koczian, Mosoczi-Pi- 

tică, Folea 2—0. Budapesta-București 
II (băieți) 5—0: Bubony-Bottrier 
2—0, Foldy-Pesch 2—0. Berczik-An- 
dronache 2—0, Bubony-Pesch 2—0, 

Berczik-Bottner 2—0.

Rezultate: Reiten-Hrbud
(9, 12), Harasztosi-Vogrinc 

(13,' 201. Gardner—Harangozo 
(20, 17). Reiter—Vogrinc 2—0 
7), Gantner—Hrbud 2—0 (7,

P. Ungară
3—1
al celei de a
această impor-

R. I». Romînă — R.
(feminin)

Punctul de atracție 
doua zi. constituit de
tantă întîlnire, a oferit publicului 
satisfacția unei noi victorii romînești. 
Chiar 
reușit

de la început Ella Zeller a 
să-și impună superioritatea în

fata Lidiei Mosoczi la care a cîștigat 
cu 2—1 (21—19, 18—21, 2ljMB).
Regretabil însă că acest punct f^P&l 
adus echipei noastre a fost realizat 
în cea mai mare parte în urma unui 
joc de uzură, de espectativă, extrem 
de monoton, fapt dezaprobat de cei 
prezenți în sală. De-abia în setul 
trei. Ella Zeller a înțeles că atacul 
noate fi mai fructuos și a acționat 
în consecință, cîștigînd detașat.

Cel de al doilea meci a adus în 
fața mesei de joc pe Angelica Ro
zeanu si redutabila Eva Koczian. 
Trebuie să arătăm că întreaga par
tidă a entuziasmat pur si simplu 
asistența, satisfăcînd prin calitate si 
vervă cele mai exigente pretenții în 
materie. Am putea spune că jucă
toarele uitînd parcă de rezultatul fi
nal si-au propus să ne delecteze, de- 
monstrîndu-ne tot bagajul lor bogat 
de cunoștințe, toată frumusețea unui 
joc deschis. Angelica Rozeanu a avut 
meciul aproape cîștigat, deoarece după 
ce a pierdut greu primul set (18—21), 
a învins net în setul doi (21—10). și 
remontînd în cel decisiv de la 3^g-7 
la 12—8 și 13—9 ntt mai ptm^MF 
discuție rezultatul. Iată însă căOm 
nlină ascensiune, ea a pierdut din 
ritm, a fost egalată și sub presiunea 
apropierii limitei de timp, s-a grăbit, 
(râgînd prea hazardat cîteva mingi, 
în serie. Setul decisiv a revenit ast
fel Evei Koczian cu 21—14.

In replică, dublul nostru Angelica 
Rozeanu — Ella Zeller a terminat 
învingător și mai ușor decît arată 
scorul (21—7, 17—21, 21—10) în fața 
cup’ului maghiar Koczian -

In continuare _ 
Rozeanu jucînd cu mult 
brio s-a impus cu auto
ritate adversarei sale 
Mosoczi (21—10, 21—18) 
încununînd efortul comun 
al ei și al Ellei Zeller 
în această importantă în
tîlnire.

Din meciurile turneu
lui individual început 
înaintea întrecerii de 
mai sus și încheiate 
cu rezultate scontate, re
marcăm totuși rezistența 
opusă de Nazarbeghian 
reputatului Berczik la 

care a pierdut cu 1—3 
și jocul bun prestat de 
cuplul Pitică—Folea, în 
fața englezoaicelor Hay
don—Rowe, cărora le-aii 
luat un set, punîndu-le 
deseori în dificultate.

Mosocri.
Angelica

în cel de al doilea, a 
cu bine întîlnirea: 2—0

sa le

Echipa R.P. Ungare, 
băieți, văzută de Nea
ga Rădulescu. Sus: 
Sido. Jos: Bercak, 
Bubonu și Foldy.

2*/2 p. El poate fi însă egalat de Aver
bach și Boieslavski. Aceștia și-au în
trerupt partidele din runda a 3-a (cu 
Kotov șl — respectiv — Tal) cu avan
taj și au deocamdată fiecare cîte l’/ă P*

JUCĂTORII SOVIETICI SE DEPLA
SEAZĂ LA PRAGAMiercuri la Sidney tînăr ui înotător 

australian Monekton a stabilit un nou 
record mondial în proba de 220 yarzi 
spate cu timpul de 2:18,».

A ÎNCEPUT

• In vederea campl- 

Ten s de masă Xe,ode eumroaKn de 
Budapesta (2—9 mar

tie), federația cehoslovacă a alcătuit 
un lot de jucători, care au început de 
acum pregătirile. Din lot fac parte prin
tre alții Andreadis, Stipek, Vyhnanows- 
ki. Tereba, Tokar, Grafkova șl Schwart- 
zowa. La începutul lunii februarie vor 
sosi la Praga șl cei mai buni jucători 
de tenis de masă sovietici care se vor 
antrena în comun cu lucătorii ceho
slovaci.

FINALA CAMPIONATU
LUI U.R.S.S.

La Riga au început 
întrecerile celui de al 
XXV-iea campionat de 
?ah al U.R.S.S. Par- 

maeștri și 8 maeștri. După

ȘAH
ticipă 11 mari 
trei runde în fruntea clasamentului se
găsește E. Gheller care l-a învins în 
runda a 3-a pe tînărul Spaskt într-o par
tidă deosebit de Interesantă. Gheller are

SELA.RU
mtn%25c3%25aendu.se

