
IN PLINA CAMPANIE
ELECTORALA

Campania electorală se află in 
plină desfășurare. De la un ca
păt la altul al țării, sute de 

mii de oameni ai muncii participă la 
entuziaste adunări, în cadrul cărora 
propun pe cei tnai buni fii ai poporu
lui nostru drept candidați în alegerile 
de deputați în sfaturile populare. In
teresul pe care-l trezește această ac
țiune își are explicația i,i profunda în
țelegere a rolului sfaturilor populare in 
înflorirea patriei, în realizările dobin- 
dite de a lungul anilor de aceste or-, 
gane ale puterii populare. Expresie 
vie a adincului democratism al orin- 
duirii noastre politice și de stat, 
«fater le populare întruchipează for
ma politică a conducerii treburilor 
obștești de către masele largi de oa- 
men; ai muncii. Sfaturile populare 
angrenează în activitatea obștească 
mas? importante de cetățeni, stimu- 
lind energii și inițiative, încurajind 
formarea unui temeinic spirit gos- 
pod ire c. Mărturie a rodnicii activi
tăți a celor peste 137.000 de deputați 
și a nenumărațiîor activiști obștești 
din eomis’île permanente comitetele 
de cetățeni și de stradă, stau reali
zările 'nfăptuite in domen' ! rd! i ar 
al industriei locale și electrificării, al 
culturi de masă și a] sportului; 1' 
neretul sportiv din Regiunea Autono
mă Maghiară, regiunea Oradea si 
regiunea Constanța apreciază spri- 
i:nti' consistent primit din Dartea 
sfaturilor populare regionale în re
zolvarea unor importante probleme. 
Sute de sfaturi oopulare comunale — 
cum sînt cec din raioanele Bacău. 
Fătt'cenj Șib ,i Arad si alte'e — a- 
eor.'M cotectivefar sportive sătești un 
sprijbi efectiv în întărirea bazei ma
teriale ounîndu le la dispoziție tero- 
nuriie necesare amenaiării de baz» 
sport’ve simple Pentru toti iub'torii 
sportu'tv este up motiv de Justifica
tă n-îndrie faptul că în rîndurile de- 
putarilor și al activiștilor obștești ai 
sfaturilor populare, se găsesc nume- 

^ftoși sortivi. care pun umărul cu 
^^mădeMe la rezolvarea nroblemeior de 

interes cetățenesc.
La 2 martie, toți cetățenii cu drept

de vot se voi prezenta în fața ur
nelor pentru a-și alege reprezentanții 
in organele locale ale puterii de stat. 
In întimpjiarea acestui eveniment c.u 
adevărat sărbătoresc oamenii mun
cii participă cu insullebre la adună
rile populare ce propunere a candi- 
daților. Cu dragoste și încredere în 
viitorul luminos al patriei, ei propun 
dre t candidați ai Frontului Demo
crației Populare, oameni care se 
bucură de stimă și prețuire: munci; 
tori fruntași, activiști de partid și 
de stat fruntași ai recoltelor bogate 
savanți de renume, intelectuali legați 
de popor artiști scriitori sportivi. 
Oameni ca strungarul Lazăr Iordan 
de la uzine'e . Clement Gottwald”. 
Grigore Constantin, președintele 
G.A.C. din comuna Ion Corvin, acad, 
prof. N. Gh. Lupu, activistul spor- 
t'v Iile Stelian rreșs‘intele comite
tului de organizare a U.C.F.S.-Ora- 
țul Stalin și mulți alții, figurează pe 
listele de candidați ai Frontului De
mocrației Populare, ca o dovadă a 
recunoașterii meritelor lor. a încre
derii și dragostei de care se bucură 
in rîndurile alegătorilor.

Dovsdindu-și spiritul 
tinerii sportivi, dintre care unii 
vor prezenta pentru prima oară 
fața urnelor înt’rîteină a'egerile 
cenutați în stahiri'e opulare

cetățenesc 
Se 
în 
de 

prin 
noi succese în muncă și în învățătură, 
prin participarea la competiții or
ganizat» special în c'nstea evenimen
tului de la 2 martie. Ei își manifes
tă astfel bucuria de a trăi într-o țară 
liberă în care ponorul muncitor este 
singurul stă-în a! destinelor sa'e. In 
curînd candidați) F.D.P. vor veni jn 
mijlocul a'egățorilor lor pentru a 
discuta gospodărește, despre proble
mele cele mai importante care-și aș
teaptă rezolvarea. La aceste întîlnîri 
sport’vî' vor trebui să ia parte în 
nunvr ci» mai mare, să-și s-,ună cu- 
vînfuf. adăugind noi elemente la bi- 
lan‘>-t rod-‘celor înfăptuiri ne tărîm 
soort’v a'e sfaturilor populare, ve
nind cu propuneri și sugestii rentru 
ridicarea re o treaptă și mai înaltă 3 ppocfnp foili-’nrî

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAI

Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P. Romîn&
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In satele și comunele regiunii București

Start bun în Spartachiada de iarnă a tineretului
• Interesul pentru cea mai im

portantă competiție de masă a se
zonului — Spartachiada de iarnă a 
tineretului — este ilustrat din plin 
de frumoasele rezultate obținute pînă

acum. Printre regiunile in care în
trecerile Spartachiadei cunosc o ani
mație puțin obișnuită este și regi, 
unea București. Cifra participanților 
înregistrată pînă la această oră în

Baschetbaliștii și-au reluat întrecerea

satele și comunele acestei regiun - 
28.367 — reprezintă cel mai grăi
tor argument.

• Rapoartele primite din toate ra
ioanele regiunii confirmă — pînă la 
evidență — interesul pentru între
ceri. Ele consemnează prezența pe 
primul plan al acțiunii a raioane
lor Lehliu (4661 participant), Titu 
(4395 participanți), Zimnicea (3088 
participanți) șl Urziceni (2901 parti
cipanți), raioane în care prelucrarea 

(Continuare in pag. 2)

In ajutorul organelor sporii re nou alese

Să atragem noi membri în

PATINAJ
• Patinatorii romini pleacă 

azi la Alma-Ata
Intre 26—2S ianuarie se va deslașcra 

pe patinoarul de la Alma-Ata. un i.i'.e- 
resant concurs internațional la care par
ticipă sportivi din R.P.D. Coreeană, R P. 
Chineză, R. P. Romînă și patinatori din 
R.S.S. Cazahă.

Țara noastră va fi reprezentata ce 
Eva Farcaș, Titus Sarea, Vasile o?-- , 
Valerian Curt, ah. Katona șl Zoltai 
Szekely, care urmează să părăsească 
Capitala In cumul dimineții de azi.

FOTBAI.
Pentru fiecare activist sportiv este limpede că angajamentul ca 

pină la stirțitul anului să fie înscriși 2.000.000 de membri în U.C.F.S. 
trebuie să devină o realitate La fel de clar trebuie să fie însă și 

faptul că pentru îndeplinirea acestui obiectiv de primă impor anță este 
necesară a muncă iniensă. permanentă. în fiecare unitate 
mișcării sportive. In principiu, toată lumea este de acord cu 
de vedere. In practică însă..
Ce se întîmplă, intr-adevăr, în 

pracică? Iată: în primele două săp- 
tămîni ale lunii ianuarie s-au înscris 

~ în U.C.F.S. cu puțin peste 67.000 
de membri. Cifra este — fără dis- 

^^cufie — apreciabilă. Dar pe o peri- 
i^Boadă asemănătoare din luna decem- 
^^brie (și anume, ultimele două săp 

t-ănCrr) s-au înregistrat 142.000 în
scrieri 1 Semnificativ esite și faptul 
că. ‘n unele orașe și regiuni, numă
rul celor înscriși în U.CF.S. în ulti- 
me'e două săptămâni este de-a drep
tul infim: 839 membri în regiunea 
Hunedoara, 944 în regiunea Oradea, 
1363 în regiunea București etc. Se 
pare deci că este vorba de o inex
plicabilă stagnare în activitatea de 
atragere a noi membri în U.C.F.S. 
stagnare cu atît mai curioasă, cu cîl 
cele mai multe colective sportive

de bază a 
acest punct

consilii, a

In numărul de azi:
PAG. 5. Invitație la cercetare is

torică, articol de Țicu 
Simion.

Cele mai importante 
cereri de transferări la 
rugbi.
Puncte de vecere... ar
ticol de Petre Gațu.

Energia a 
prezentativa 
șah, cronică 
Chime.
Trei echipe 
pentru primul loc 
campionatul categoriei 

B la hochei pe gheață, 
cronică de T. Videscu.
Scrisoare din Berlin, co
respondență de la co
respondentul nostru în 
R. D. Germană, Gerhard 
Larch.
Turul ciclist al Egiptului.
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învins Re- 
Sileziei la 
de Valeriu

în luptă 
în

Ce este de făcut în asemenea îm 
prejiurări? Firește, „rețete” univier 
sal valabile nu există. Vom căuta 
însă
velor

să sprijinim consiliile 
sportive prin cîteva

colecti- 
sugestii

A. G.

Dumincă a fost reluat campionatul 
republican masculin de baschet, prin 
desfășurarea etapei I din cadrul retu
rului. In general. întrecerile au fost 
foarte disputate, vădindu-se în majo
ritatea meciurilor echilibrul de valoa
re dintre echipe. 0 astfel de caracte
ristică a avut-o fi meciul Energia 
București — Progresul Orașul Stalin. 
In fotografie, o fază din această în- 
tilnire. Chioreanu, atacat de Novacek 
și Ortjnschi, tși caută 
tru a pasa.

(Foto:

partenerii pen-

I. MIHAICA)

și-au ales de-aoum noile consilii, a 
căror primă și imediată îndatorire 
era să continue acțiunea de înscrie
re a oamenilor muncii în U.C.F.S. 
După toate probabilitățile, această

In regiunea Galați, s-au termi
nat alegerile noilor consilii ale 
colectivelor sportive. In cele 
544 de colective sportive din 
regiune sînt — pînă la ora ac
tuală — 55.442 membri. Să spe
răm să cifra aceasta va fi mult 
sporită in săptămînile și lunile 
ce vor urma...

situație este datorită și faptului că 
în noie consilii ale colectivelor 
sportive au intrat activiști care ,,de
butează” în munca sportivă, care nu 
au încă experiența necesară pentru 
a menține și intensifica ritmul ac. 
tivității.

(Continuare in pag. 3)
(Citrți comentariile 

meciurSor în pag. 4).
și rezultatele

• Petrolul Ploești in Liban și 
Siria, Picky Kroner la Is
tanbul

• Echipa de fotbal PETROLUL 
PLOEȘTI părăsește Capitala tu cursul 
dlmînețit de aai, eu destinația Liban, 
unde va susține cHeva jocuri. Apoi, 
fotbaliștii pioeșleni își vor oontinua tur
neul In Siria.
• Arbitrul romin PICKY KRONER a 

fost invitat să conducă două jocuri din 
campionatul Turciei, la 2? și 26 Ianuarie 
la Istanbul.

___ u luat sfîrșit SsăssgM 
campionatele internaționale de tenis de masă

Jucătorii maghiari au dominat întrecerile individuale
Seria întiinjrilor inter-reprezentative 

a fost încheiată sîmbătă după-amiază 
prin desfășurarea partidelor Anglia — 
R. P. Romtnă B la fete și R. P. U. 
— R. P. R. la băieți. Deși învinsă 
de prima formație engleză cu 3—0, 
echipa noastră secundă a opus o re 
zistență remarcabilă, reușind, mai a- 
les la simplu, comportări meritorii 
De pildă Geta Pitică a ținut în frîu 
elanul ofensiv al Annei Haydon con- 
traatacînd-o deseori, nedîndu-i posibili-

ZOLlm, prin siguranța demonstrată în toate
evoluțiile sale de-a lungul întregii competiții.

tatea să-și pregătească acțiunile de 
atac. Păcat că în setul trei emoția a 
împiedicat-o să realizeze un rezultat 
favorabil, ea pierzînd cu 1—2 
14. —17). De asemenea Marta 
a început foarte bine în fața 
Rowe-Collins, cîștigînd la 17. 
mătoarele două seturi însă ea 
depășită cedînd de două ori consecu
tiv la 9. La dublu, Haydon—Rowe au 
avut de furcă doar în primul set 
(care le-a revenit cu 22—20) în în
trecerea cu Piiică-Folea, pentru că în 
cel de al doilea au terminat învingă
toare Ia 13.
JUCĂTORII MAGHIARI AU ÎNVINS

CU UȘURINȚA PE CEI ROMÎNI

Dianei 
In ur- 
a fost

o voință și un moral de nezdruncinat
— a reușit singura victorie din aceas
tă întrecere, (în care am cedat cu 
1—5) depășindu-1 mai clar decît arată 
scorul pe Bubony. Rezultate: Bu- 
bony — Reiter 1—2 (13, —17. —6), 
Berczik — Harasztosi 2—0 (13. 12), 
Sido — Gantner 2—0 (14. 17). Berc
zik — Reiter 2—0 (14, 14). Bubony
— Gantner 2—1 (19, —14, 16), Sido
— Harasztosi 2—0 (13, 18).
ÎNVINȘII S-AU RIDICAT DESEORI
LA NIVELUL ÎNVINGĂTORILOR ÎN
SPECTACULOASELE ÎNTRECERI
ALE CONCURSULUI INTER NAȚIO-

NAL

Dacă mai sus ne-am arătat apre
cierile pentru tendința de emancipa
re a „speranțelor” noastre feminine și 
încrederea accentuată în propriile lor 
forțe, nu la fel ne am putea adresa 
primilor jucători romîni (ne referim 
la Gantner și Harasztosi) pentru 
comportarea avută în fața redutabilei 
reprezentative maghiare. Ce-i drept, 
cu această ocazie nu emiteam preten
ții la victorie, deoarece adversarii pre
zentau o formație omogenă cu un 
Berczic aproape imbatabil, cu un Sido 
în mare vervă și ou un Bubony, au
xiliar prețios și de valoare al duo- 
ului maghiar. Totuși puteam sconta pe 
un aport mai substanțial din partea lui 
Gantner și Harasztosi la Bubony, 
și chiar la Sido. Ei bine, doar Toma 
Reiter — constant în comportare, țu

Spațiu! nu ne îngăduie să insistăm 
suficient asupra frumuseții multora 
dintre disputele ce au avut loc din nou 
sub bolta sălii Floreasca. De altfel ele 
au fost mult gustate de publicul 
bucureștean care și cu acest nrilej 
și-a confirmat obiectivitatea și entu
ziasmul său. Dar să purcedem la o 
scurtă trecere în revistă, pe cat^oorii 
de probe pentru a avea o imagine 
cît mai fidelă a celor întîmplate.

Mai întîi o caracteristică generală.1 
Majoritatea jocurilor de sîmbătă și 
duminică au demonstrat — dacă mai 
era necesar 1 ? — că cei care și-atf 
strunit mai bine nervii, arătînd mai

CONSTANTIN COMARN1SCHI 
NEAGOE MARDAM

(Continuare in pag, 8}



BUCUR EȘTI UL, UN IMPORTANT CENTRU 
ÎN SPORTUL POPICELOR

La Centrul experimental de aero~*odele

Preocupări multiple și variate
Am asistat recent la o consfătuire. Mai", Cupa Festivalului, Cupele „23 

i.l.'d * de Aug^șt",’ Cupa Congresului, Cupa
și dezvoltare prmi-eter Decembrie" și încă o serie în

treagă deedneursuri inter Wdșe și 
. inter-colective) care a constituit un 

minunat mijloc de atragere a tineri
lor și tinerelor în practicarea popice
lor. ...... .. ............................. ........
Un capitol îndeplinit cu prisosință

care-au dus la reaBzarea aees- Dacă în anul 1950 activau în Capi- 
tu: ridicat număr de sportivi clasifi
cați: o bogată activitate competițio- 
pală bine îndrumate și organizata _ pUț;n ,je formații. Fără îndoială

cu scopul găsirii țde noi forme 
popularizare
în Capita'a țării noastre. Să vă îm
părtășim cîteva din aspectele pozi
tive semnalate cu acest prilej.

CI *
Aproape 700 popicari...

. .se întrec actualmente în diversele 
xrtmpeyții -și cpncțtrstirL pe cele 12. 
ar n' existente în București. Meto-

(Cupa „5 Februarie", Cupa ,„16 Fe
bruarie", Cupa „8 Martie",iCupa „1 

Start bun în Spartachiada de iarnă 
a tineretului

(Urinare din pag, l)

regulamentului Spartachiadei, instru
irea activiștilor obștești și difuzarea 
materialului propagandistic s-au efec
tuat încă de la începutul lunii no
iembrie. E drept că reușna întrece
rilor în raioanele sus amintite tre
buie atribuită, pe de o parte și co
laborării strînse existente între

Anul trecut, in ralanti Giurgiu întrecerile Spartachiadei de iarnă a 
tinerelului se bucurau de .mult interes, așa cum ne-o dovedesc și tinerii din 
fotografia de mai suș. Anul acesta, in schimb, întrecerile se cam lasă aștep
tate.

panele locale U.C.F.S. și U.T.M. iar 
pe de altă parte, sprijinului efectiv 
acordat acestei importante acțiuni 
sportive de către ^organele de partid.
In «ceasta privința, exemplul <cel 
mai edificator îl prezintă raionul 
Titu, în care primul secretar al co
mitetului raional P;M:R. Petre Pîr- 
»og se interesează personal de des- 
iășurarea întrecerilor, căatînd tot
odată să rezolve și unele dificultăți 
care se ivesc. In raionul Zimnicea, 
întrecerile au angrenat pe lingă nu
meroși tineri din mediul sătesc și 
mase largi de elevi. Este și meritul

cate, organ izîndu-și defectuos munca 
au fost „copleșite" de reorganizarea 
colectivelor sportive, pierzînd din 
mină această importantă acțiune. 
Totuși timpul nu este trecut și o... 
remontare mai' poate fi realizată în 
perioada care urmează. Un califica
tiv ‘insuficient și raionului Dlteni, în’ 
care președintele comitetului raional 
de organizare ia L'.C.FlS,, Gh. Gheață, 
nu dovedește suficient interes pentru 

.această competiție,, • deși tineretul .din 
■ cuprinsul raionului — în mare ma
joritate formăt din țărani muncitori 
— este dornic să practice sportul!

Noutăți 'm activitatea cabmetulir metodice științific din Timișoara
Personalitate cunoscută in lumea, 

sportivilor, dr, Victor Calina este dese
ori prezent și în mijlocul „speranțe
lor" mișcării noastre sportive. Deu
năzi l-am întîlnit la Toplița, în cali
tate de medic al taberei școlare or
ganizată în această localitate de Di
recția educației fizice. Știind că de 
numele dr. Cătina se leagă înființarea 
iH»t>ia din cele mai renumite cabinete 
mclodico-știinfifice din țară — este vor
ba de cei de ta Timișoara — l-am 
rugat să ne prezinte ultimele nou
tăți din activitatea desfășurată de a- 
cest cabinet.

— După cite ne amintim, in Timi
șoara n-a mai avut loc de multă vre
me o sesiune de comunicări științi
fice, Nu cumva aveți ceva in pre
gătire 2

— La ora actuală se poate preciza 
că este deja pregătită o sesiune a 
cărei programare este în curs.

— De fiecare dată, am remarcat 
conținutul bogat al sesiunilor cabine
tului dvs Ce ne-ați putea spune des
pre tematica viitoarei și — să spe
răm — apropiatei sesiuni ?

— Tematica sesiunii este axată de 
data aceasta. în esență, pe probleme 
priv "d educația fizică în învățămîntul 
nied v si superior Astfel, printre rele 
mai importante probleme ce vor fi 

>prr7«'dt.ite amintesc : deficientele fizi
ce 'la elevii școlilor medii din Timi
șoara, deficiențele fizice la elevii șco- 

tală numai două echipe feminine, 
iată că astăzi, în campionatul repu
blican își dispută întîietatea nu ma.i

prilejul viitoarelor între-că sis cu prilejul viitoarelor între
ceri cu caracter popular ' sau cu oca-

profesorului de educație fizică, Ion 
Iliescu, care militează cu mult entu
ziasm pentru atragerea tineretului 
studios în această populară întrecere.

• Spre deosebire de ediția anterioa
ră a competiției, în acest an raioane
le Roșiorii de Vede și Călărași nu 
se mai situează printre fruntașele re
giunii. Explicația — una singură — 
este aceea că organele sportive lo-

Idor procesionale din centrul indus
trial Reșița, rezultatele aplicării expe
rimentale a educației fizice în clasele 
I—IV, corelația dintre rezultatele în
registrate la învățătură și sport de 
către elevii și studenții din orașul Ti
mișoara etc.

— Pe care dintre aceste lucrări o 
considerați cea mal valoroasă ?

— Prima dintre cele enumerate —
— deficiențele fizice la elevii școlilor 
medii din Timișoara — lucrare la care 
și-au adus aportul un colectiv format 
din dr, Mircea Ancușa. dr, V, Calina, 
I, Teodorescu și P, Bosica,

— Ați putea să ne furnizați unele 
detalii pe marginea acestei lucrări?

— Am început redactarea ei cu- 
rînd după efectuarea unei hierări pre
liminarii, — un studiu comparativ pri
vitor la deficiențele fizice constatate 
la elevii din mediul rural și urban. 
Mai precis, am profitat de faptul că 
în perioada realizării acestei lucrări, 
tocmai se executau în orașul Timi
șoara. măsurători ale populației între 
7—18 ani. Noi avem deja culese unele 
date — în urma unui sondaj anterior
— astfel că de data aceasta, folo
sind prilejul amintit, neam comple
tat notațiile, cercetînd un număr de 
anroape ‘S OW) cazuri. In atari condiții 
vă închipuiți că observațiile noastre 
au tm conținut precis si sperăm ca 

■ele să fife apreciate
— <Ati m'tea să ne spuneți ce ah- 

serve*-' orvciăle nrezirltă lucrarea?
— In oeneral s-a obs<" vat că numă

rul deficiențelor fizice crește în ra

zia competițiilor inițiate de com sia 
orășenească se vor naște noi echipe. 
De altfel, în toiul acestor dispute au 
crescut noi cadre valoroase ca Erika 
Arion, Dona Aurelia, Florica I.upes- 
cu. Ținea Caragață și Olimpia Po
pescu care au îndeplinit normele de 
maestre ale sportului, rod al unei- 
pregătiri intense.

Sperăm că exemplul acestor jucă
toare va fi urmat de încă multe din-, 
tre colegele lor,mai. țip.ere,. compo
nente ale noilor echipe FI. roșie Vic
toria Socialistă, FI. roșie Comerț, 
Laminorul. Republica, Dinamo, Loco
motiva G.N. și Progresul Gospodării.

Un debut internațional promițător

Reprezentativa orașului București ■ 
a întrecut în luna aprilie a anului - 
trecut puternica formație Medvegrad 
din Zagreb (neînvinsă pînă atunci 
în oele 30 de întîlniri internaționale 
decît o singură dată, ia Viena, la o 
diferență de un punct) cu un scori 
concludent: 6451—*6306.p.d. O victo
rie de prestigiu care în mod firesc, 
i-a stimulat pe popicarii bucureșteni 
să propună anul acesta întîlniri ruti
natelor reprezentative ale orașelor 
Bratislava și Paris și, bineînțeles, să 
acorde revanșa formației din Zagreb. 
In cazul că 
perfecționate, 
vor avea un

aceste partide vor fi 
sportivii bucureșteni 
nou prilej de afirmare.

★
mai sus numai cîteva 

> activității popicarilor
Am arătat : 

din aspecte'e 
bucureșten'. Mai sînt însă multe de 
făcut. Jucătorii de popice bucureșteni 
sînt hotărîți însă să obțină noi rea
lizări, cărora le vom face loc — cu 
plăcere — în coloanele ziarului nos- 

TR. IOANIȚESCU

„CONDIȚII66
Ca carnetul de reporter prin școlile din Capita^

SPECIALE:
n parcul Rahova, la cîteva mi- indiscreție, îi determina să se rețină, 
nute. de mers ,de Ia capătul Nu mai insistăm, fțe manifestăm 
lihiifor V și’ 15, se afla școala' ddrînța de a sta de vorbă cu unul .din 

profesorii de educație fizică. Ne este 
indicat prof. Mircea Leonid, care 
mai avea oră.

— Unde îl găsim, în sala 
sport ?...

— la sala de sport ? La noi 
există- încă așa ceva...

medie mixtă nr. 23. li remarcasem de
seori, cu prilejul' întrecerilor școlare, 
pe elevii și elevele aiestei școli ; mai 
știam ca la aceasta școală, cei doi 
profesori de educație fizică, Mircea 
Leonid și Elena Tintorescu își des
fășoară activitatea în condițiuni 
totul speciale.

O vizită mult dorită I

cu

deSîntem luați... în primire, chiar 
la intrare, de un 'grup de elevi. Cu
rioși, ne iscodesc, — pe cine cău- 
țați ? — și, mai ales, vor să 
„vine sîntem".

— Ne pare fcarte bine că ați 
nit 1 Poate ță„.

— Poate că ?...
Emoția, teama de a nu comite 

afle

ve-

o...

port cu virsta, fapt ce trebuie legat și 
de viața sedentară pe care o duc ele
vii din școlile medii. Spre deosebire 
de aceștia, elevii din școlile profe
sionale care au o activitate mai va
riată — o îmbinare armonioasă între 
teorie și practică — se prezintă mai 
bine dezvoltați fizic.

— Ați amintit că printre lucrările 
viitoarei sesiuni există și una eu re
ferire la învățămîntul superior. Vreți 
să nr faceți unele precizări ?

— Personal, în urma cercetărilor 
întreprinse, consider că experimentă
rile în masa de studenți trebuie să se 
desfășoare pe un plan cît mai larg., 
Ptnă acum, pot spune că studenților.
— în special celor din primii ani de 
facultate — le lipsesc deprinderile în 
practicarea <•-’>—Așa se 
si explică de ce rezultatele înregistrate 
în activitatea lor sportivă — mai ales 
acum, cînd învățămîntul de educație 
fizică are un caracter facultativ — 
nu sînt de loc îmbucurătoare. Cred 
că corectivul va interveni, abia atunci 
cînd în scoli, educația fizică se-vades
fășura pe temeiuri, cît mai sănătoase.
— începutul, care aparține Direcției! 
educației fizice este deosebit de pro- 
mițător — astfel ca la viitorii studenții 
să se poată vedea nu numai că au 
făcut sport în școală, ci și că îndră-

tjțțmd sportul, îl practică în continuare.
Am mulțumit interlocutorului nostru, 

promițîndii-i că vom reveni cu amă
nunte după 'desfășurarea proiectatei 
sesiuni

S.

aeromode- 
interesante, 

păcate, 
Anania 

Ion 
cei- 

de

Și
Și

De multe ori, părăsind stad’onnl 
„23 August", supărați sau fericiți, în 
funcție de rezultatul pe care î! ob
ținuse echipa dvs. favorită, v-ați în
tors privirile spre turnul din interio
rul parcului și, alături de multi alți 
curioși, ați urmărit cu interes saltu
rile parașutiștilor din imensul inel de 
beton/'Desigur, nu bănuiați că acolo, 
în turnul de la „23 August" ca și în 

cele două clădiri alăturate, foarte 
mulțr tineri îndrăgostiți de sporturile 
aviatice capătă primele noțiuni, fac 
primii pași, timizi, în domeniul pa
rașutismului sportiv sau J*
llsHiului. Multe lucruri 
migăloase, necunoscute din 
fac aici maeștrii sportului 
Moldoveanu, Ștefan Purice 
Georgescu, Ștefan Lupulesc.u 
lalți instructori. Ne-am convins 
aceasta după o vizită scurtă, 
dună discuțiile purtate cu ci.

Noi — ne-a spus maestrul sportului 
Ștefan Purice — experimentăm cîteva 
tipuri de motomodele propulsoare, 
aeromodele și helicoptere mecanice 
care pînă acum nu s-au mai construit 
în țara noastră. Avem de asemenea 
în lucru machete istorice ale avioa
nelor lui Traian Vuia și Aurel Vlaicu 
pe care le vcm trimite la expoziții. 
Reconsiderarea aparatelor celor doi 
pionieri ai aviației romîneȘt: a preo
cupat în mod deoseb't colec‘iviil nos
tru și sperăm că în curînd ele vor 
putea fi văzute de public. Colecti
vul de instructori de la Centrul ex
perimental de aeromodele, este preo
cupat de asemenea de finisarea con
strucției unor tipuri de micromodele 
cu care va participa la campionatele 
republicane ce vor avea loc lă sfîrși- 
tul lunii februarie, la București.

— Ne-ați vorbit despre un helicop
ter mecanic. Puteți să daț: cîteva a- 
mănunte despre construcția Ini ?

toc-

de

nu

Cîteva constatări și o reflecție

In sala de... sport a școlii, prof. 
M. Leonid lucrează cu elevii clasei a 
VIII-a. N-a observat cînd am intrat 
și își continuă lecția. Să nu insistăm 
asupra elementelor lecției, care — în 
general — ne-au plăcut. In schimb, 
să vă descriem „sala de sport"...

Inchipuiți-vă, dragi cititori, la demi- 
’sohtl unei clădiri cu trei etaje, 
hol... Un hol . mare, despărțit 
stîlpi masivi de beton și, ca 
hol, pardosit cu ciment. De o 
și de alta a holului, cite un 
de ferestre, simple — bineînțeles în
chise, deoarece .termometrul arăta mi
nus 8 grade. Intr-un colțișor,, un go
din • care radiază căldură atît . cît îi 
trebuie portarului (prezent permanent 
la orele de educație fizica) să se în
călzească. In timp ce urmărim lecția, 
ne dăm seama că ne îneacă ceva : 
prin aerul irizat de razele de lumină 
se disting perdele masive de praf, 
întrebăm pe portar, dacă în această 
sală

un 
prin 

orice 
parte 
rînd

se deschid vreodată ferestrele.
MOTO : In așa-zisa sală de sport a școlii medii nr. .23 din 

Capitală este un veșnic du-te vino. Chiar și în orele de edu
cație fizică, anumite persoane, cu diferite interese ( și chiar 

■animale, ...) trec prin sală, tulburînd buna desfășurare a lec
țiilor.

— Parcă, totuși, cineva nu-și ăă lot uit eresul,^

— Firește. Noul helicopter mecanici, 
experimental, intrat în construcție a- 
ctim cîteva săptămîni, este echipat 
cu autoaprindere în doi timpi de 0.96 
cm. cubi. Rotorul principal este for-' 
mat din trei pale și are un diametru 
de 86 cm. cu unghi de incidență de 
trei grade și unghi diedru variabil, 
necesar pentru cențraj. Rotorul e pla
sat la baza carterului metor iar re
zervorul în partea de jos a rotorului.

— Care este rezultatul primelor ex
perimentări?

— Noul helicopter a făcut «teia cf- 
teva zboruri și a urcat la o teâ'țime 
de 20 metri cu o viteză ășes > or.ală 
mare f4—5 m. pe secundă). Srs insă 
și-a pierdut stabilitatea. Tc mai a- 
ceasta ne preo- pă în prezent. Acum 
facem experimentări pentr^i mărirea 
stabilități? prin deplasarea centrului 
de grentete. în momeniul cînd pro
blema ace-sti va fi în întregime re
zolvată, he'icopter:! ya r.utea urca 
cîteva sute de metri.

Și alt? modele interesante s'nt m 
lucru. Maestrul sportului Ion Geor
gescu lucrează la tm aeromodel rro- 
piilscr de viteză cu motor de cauciuc 
care, spre deosebire de alte propul
soare, va avea etici co-’xV'e Mciâ 
elici pe același ax care se învîrtesc îri 
sensuri contrare), iar Ștefan Lupu- 
lesctt va realiza în curînd un moto- 
model propulsor cu motor mscanic.

După cum se vede, preormnă-ile in
structorilor de aeromodele de Ia 
..turn" sînt multiple și variate. Și 
fără îndoială că îmbunată!<~aîi- 
tăților aerodroamelor construite ar 
fi moi evidentă, dacă ei ar dispune 
de documentația tehnică necesară, 
lucru de care acum duc linsă. Iată, 
una din problemele importante care 
trebuie să stea în atenția terorilor în 
drept.

R. C.

Ni se răspunde tot cu o întrebare :
— Dar ce, vreți să răcească ele

vii ?...

Fapte cunoscute, dar ignorate»

lu-

sur- 
pre-

— Condiții grele la noi în șco'ală, 
ne spune cu amărăciune prof. M. 
Leonid. N-avem, după cum vedeți, o 
sală de sport, n-avem terenuri, 
crăm în condiții...

— Speciale! completăm noi.
Directorii! școlii, tov. Aniței, 

prins vădit de vizita noastră, ne 
zintă un protect.. verbal: și de 
clase și de săli de sport. Nu ne po
menește, în schimb, nimic de „afini
tățile" sale sportive, de faptul că nu-i 
plac jocurile cu mingea (fiindcă se. 
sparg geamurile !) uită să ne spună 
că portarul n-are o cameră la i^ 
trarea în școală penfru a supra^fc 
ghea persoanele care intră și 
care cauză profesorii de educație fi
zică au numeroase neplăceri din par
tea unor indivizi, care pătrund in 
„sală" în stare de ebrietate, provocînd 
scandal 1

...Ar mai fi de arătat un singur 
fapt: școala, aflată în patrimoniul 
Sfatului popular al Capitalei, parcă 
este o „cenușăreasă" între șco’i. In 
afară de unele „vizite oficiale", nu 
se iau nici un fel de măsuri pentru 
îndreptarea situațiilor descr'se mai 
sus, situații cunoscute, dar ignorate 
de multă vreme I

TIBERIU ST AMA



Invitație la cercetare istorică
Sâcbăturirea iatuuuii deceniu, al 

scumpei noastre Republici, a prile
juit o firească trecere in rev'stâ a 
realizărilor obținute de strădania 
creatoare a bravului nostru popor 
pe drum'd făuririi unei vieți tot mai 
fericite și mai îmbelșugate. Sportul 
— această minunată activitate dătă
toare de noi forțe, sănătate și opti
mism — s-a alăturat și el, cu mo
destie, tuturor celorlalte domenii de 
activitate în care s-au obținut — sub 
înțeleaptă conducere a partidului — 
roade dintre cele mai bogate. Dar, 
căutind a socoti înfăptuirile incrus
tate pe răbojul anilor, ne-am dat 
seama că, deși nu s-au scurs deeit 
zece ani, treaba nu-i de fel lesni
cioasă. Multe dintre faptele mai im
portante, și cu osebire acelea de la 
începuturile deceniului, ni le-am a- 
mintit anevoie, numeroase amănunte 
pierzindu-se de-a lungul anilor.

In acest fel, o mai veche hotărire 
a noastră, aceea de a scrie despre 
necesitatea unor cercetări in dome
niul istoriei sportului în Rominia, a 
devenit și: mai actuală.

Acum ati înțeles, desigur, despre 
ce este vorba. Dacă, restrânsă la o 
perioadă extrem de bogată în în
făptuiri; dor totuși scurtă, socotirea 
realizărilor este anevoioasă, ce să 
mai vorbim despre o atare socotire 
pe întinderea a 5—6 -decenii, atit cit 
numără istoria sportului modern în 
Rofeimă? 
uităm că 
Populară 
portantă 
ștească — a avut serviciile sale ofi
ciale de statistică. Iar acei ce se 
ocupă cu această treabă primeau re
gulat rapoarte și dări de seamă de 
pe întreg cuprinsul țării. Și totuși 
multe date, acțiuni, s-au cam uitat. 
Dar activitatea dusă înainte de eli
berare? Dar ce se mai 
despre aceea desfășurată 
primului război mondial?

Iată citeva din multele 
întrebare la care a sosit timpul să se 
dea un răspopi. Nu ne guMlim, acum, 
firește, la o lucrare monumentală de 
proporțiile celei întocmite mai anii 
trecu ți in Ungaria și editata sub im- 
presiorantu! titlu : Spcrtui magilitir 
de-a lungul a 1000 de ani. Dar ne 
gindim I» cercetări făcute pe scara 
orășenească și regională. Deocamffa-

tă> s-ar 
tivii: de 
ducători 
tori de 
facă această______ ________ ____
ștești, îndrumați de biroul fiecărei 
dintre viitoarele comisii orășenești și 
regionale pe ramură de sport. Se 
știe dear că cel puțin 3 dintre spor
turile de performanță au și depășit 
respectabila virstă de 50 de ani de 
activitate în țara noastră: luptele, 
gimnastica și fotbalul! Și oare, nu 
se vor găsi entuziaști iubitori ai a- 
cestor sporturi și ale celorlalte, care 
să dorească a munci în scopul adu
nării de date și alte amănunte pri
vind istoria sportului lor favorit in 
orașul sau regiunea lor? Firește că 
se vor găsi! In fiecare regiune, dacă 
nu chiar și in fiecare oraș mai mare, 
activează absolvenți ai Institutului 
de Cultură Fizică și Sport. Nu ar fi 
pentru aceștia un titlu de cinste a- 
cela de a fi contribuit Ia strîngerea 
datelor istorice in sportul în care 
s-au specializat? Fără îndoială că 
chiar LC.F., prin catedra de specia- 

o
in

aduna amănunte de ia spor- 
aitădată, de la foști eon- 
de cluburi sau simpli iubi- 
stat’sti-'ă sportivă. Cine să 

muncă.? Activiști ob-

litate, este interesat nemijlocit ca 
astfel de acțiune să se desfășoare 
cele mai bune condițiuni.

Și nu trebuie de fel să 
in deceniul de Republică 

sportul — devenit o im- 
problemă de stat și ob

știe, oare, 
înaintea

semne de

CEVA DESPRE PERIODIZARE
/ ■ / ÎH ,/ M/

Nu ayem pr^tei 
acum aa^gr* obiect, 
am i și , intitulat gâsțențuC material 
„Invitație . Așteptăm, firește, sa 'pu- 
tem publica sugestiile profesorilor de 
educație fizică, antrenorilor, activiș
tilor, sportivilor și foștilor sportivi. 
Dar pentru a avea o bază de discuție 
le supunem și propunerea noastră cu 
privire la periodizarea istoriei spor
tului în țara noastră :

Cap. I. începuturile, avind ca sub
capitole : 1. Oină și trinta de-a lun
gul. veacurilor ; 2. Activitatea spor
tivă in Ardeal și Banat, pină la pri
mul război mondial ; 3. Activitatea 
sportivă în restul țării pină la pri
mul război.

■nția de a ppuiza 
. TfcCmafr#fcJ aceea

voltarea și stimularea continuă 
culturii fizice și a sportului (26 
nie 1949), cu subcapitole pe discipli
ne sportive.

Cap. IV. Activitatea sportivă, după 
26 iunie 1949, cu următoarele 
capitole :

L. Reorganizarea mișcării de 
tură fizică și sport.

2. Activitatea sportivă de mase.
3. Complexul sportiv G.M.A.
4. Institutul de Cultură 

în plus subcapitole pe 
sportive.

Un capitol deosebit de
trebuie să-1 constituie istoria sportu
lui muncitoresc. Ținind seanța de 
vitregile condițiuni create in Romi- 
nia burghezo-moșiereascâ activității 
sportive muncitorești, datele vor fi 
și mai greu de cules in acest dome
niu. La celelalte capitole ne mai 
putem servi de arhive, publicații o- 
ficiale etc. Aici, aproape totul s-a 
desfășurat semilegal sau chiar ile
gal, așa incit cercetările vor fi mai 
anevoiase, bazindu-se îndeosebi, 
pe amintirile acelora care au acti
vat in diferite cluburi sau societăți 
sportive muncitorești.

Pe cit de anevoios este acest lu
cru la prima vedere, pe atit de im
portant este el pentru o adevărată 
istorie a sportului nostru '. Dar, des- 

. pre aceasta vom vorbi in numărul 
viitor.

a 
iu

sub-

cul-

ȘiFizică 
discipline

important

ȚICU SIM1ON

I

Cele mai importante cereri 
de transferări la rugbi

Al.

Subcomisia de competiții din Fe
derația Romină de rugbi a primit 
spre rezolvare o serie de cereri de 
transferări de la un colectiv la al
tul in vederea noului sezon com pe ti- 
țional 1958. La sfîrșitul acestei sap
tă mi ni, subcomisia urmează să se în
trunească spre a discuta aceste ce
reri. Iată principalele transferuri 
cerute :

D. Gherasim, Alex. Stanciu, ambii 
de la Dinamo la LOCOMOTIVA GRI- 
VIȚA ROȘIE ; L Ciobanu, D. Ghiuze- 
lea, Em. Dumitrescu (Dinamo),
Paloșanu, M. Leonte (C.C.A.), Gh. 
Comșa (Locomotiva Gr. Roșie), C. 
Rotaru și M. Naghel (Energia C-ța) 
la PROGRESUL F.B. ; V, Nistor (Știin
ța I.M.). N. D.-mitriu (Locomotivă 
P.T.T.), V. Georgescu (Energia Re
publica), la ENERGIA LS.P. ; V. Voicu 
(Dinamo). N. Vizitiu (P.T.T.), V. Ma
nca 
gia 
Or. 
niu 
gia _. ..
EM.), Gh. Mazilu, A. Cernat, A. Toma 
(toți de la Energia M.T.D.), S. Griin 
(Locomotiva P.T.T.), la DINAMO ; 
Bergszaszv (Energia LS.P.), St. Cris- 
tea (Energia M.T.D.), St. Grigorescu 
(Știința I.M.F.), M. Dumitrescu 
(C.C.A.) toți la C.SA. PLOEȘTI ; N.

(Energia I.S.P.), A. Nica (Ener- 
Republica), I. Popescu (Fi. roșie 
Stalin), toți la C.CA.; R. Anto- 
(C.S.A. Ploești), V. Rusu (Ener- 
Republica), Gh. Graur (Știința

R.

Beiu, C. Penciu (Energie Hunedoara/^, 
V. Giuglea (Dinamo Buc.), Gh. Ben- 
țea (C.S.A. Ploești), L. Borș (Energia 
Republica), I. Dragomir (Știința Ga^ 
lăți), I. Filitti (Energia Mine) toți la 
ENERGIA CONSTANȚA ; I. Belcea, E. 
Hațeganu, M. Condeeseu (Energia 
Republica), M. Lucaci (Energia Mine), 
M. Carseli (Progresul F.B.), M. Barbu, 
Gh. Eărbălan, N. Pirvulescu (Energia
M. T.D.), toți la ENERGIA M.I.C.H.,
N. Cheleș (Energia Bîrlad), N. Cor- 
doș (FI. roșie Orașul Stalin), Al. Ri- 
tiu (Energia Tîrnăveni), toți la ȘTIIN
ȚA IAȘI, B. Boboc, I. Miclea (Loco
motive Cluj), V. Cirligelu (Progresul 
F.B.), R. Răcășan, V. Incicaș, V. Con- 
stantinescu, E. Iancso, R. Demian, H. 
Pop, M. Moldovan, R. Pop, (Voința 
Cluj) toți la ȘTIINȚA CLUJ, FI. Ilie
scu (Energia Republica), I. Vihtilă (E- 
nergia Petroșani), Al. Caligari (Loco
motiva P.T.T.), AL Papia, C. Papia, 
M. De ba (Energia I.S.P.) toti la E- 
NERGIA MINE ; Al. Oprea (Locomo
tiva Gr. Roșie), A. Angelescu și R. 
Luscan (Dinamo) toți la LOCOMOTI
VA P.T.T. Au mai depus cereri de 
transfer : R. Chiriac (C.C.A.), D. Țe- 
nescu (Energia M.T.D.), P. Georgescu 
și T. Nasta (Locomotiva Gr. Roșie), 
D. Cotter (Dinamo), D. Ionescu 
(Știința Timișoara), FI; GHiondea (E- 
nergia Republicai.
— .

Cartea sportivă nu trebuie să rămînă 
„cenușăreasă"!o

Cartea sportivă a încetat de multă vreme să mai fie un simplu 
musafir întîmplălor in standurile libră riilor. Ne-am obișnuit să o întilnim, 
coniocuind cu... drepturi egale, alături de cartea literară, tehnică sau știin
țifică.

. De aceea, sincer vorbind, ne-a cant 
mirat că anul 1957 n-a fost chiar a- 
,tît de darnic pe cît ne așteptam, ba- 
zîndu-ne pe antecedente și mai ales 
pe pianul tematic al secției „literatură 
sportivă" din Editura I merâtuiui. Sâ

N-ar strica să se prezinte >a secția „literatură 
Editurii Tineretului și altfel de manus crise decît 
și alpinism...

6 s . . „ . ue accta, bincer \wviuu, ne-a eoiiiCap. B. .Acțuatatea. spozuva jn Bo- " irat. aIlul 1£6Z n.a fost chiaf a.
mtalie după primul război mondial 
pină A 25 August 1944, avind atîtea 
sultcapitoie cite ramuri sportive au 
avut activitate.

Cap. III. Activitatea sportivă de la 
eliberare pină la Hotărirea Biroului 
Politic at F.M.R. cu privire la dez—

(deci, în principiu, o carte la fiecare 
10 zile), totalizind un număr de coli 
de autor și un tiraj, care chiar dacă 
nu acoperă toate necesitățile, în nici un 
caz nu poate... dezamăgi. Dubiile apar 
abia atunci când, sărind peste aspec-

luție.l). Din titlurile rămase (adică 
26...), alte șapte se referă la turism 
și alpinism. Esie adevărat că turismul 
și alpinismul au fost oarecum vitre
gite în ultima vreme, dar așa cum nu 
sîntem de acord cu. practica unor ar
bitri de a conduce „în compensație" 
nu putem admite nici acest prm? piu 
care nedreptățește alte sporturi Pentru 
că, într-adevăr, singurele sporturi pre
zente în acest plan sînt fotbalul, rug- 
biul, schiul, atletismul, gimnastica și 
șahul. Și., să nu uităm, că. — excepție 
lăcind gimnastica și atletismul — a- 
ceste citeva sporturi figurează cu cîte 
o singură lucrare 1 Iată deci că acest 
plan lanatic, deși conține lucrări iu- 
leresante, care merită să vadă lumina 
tiparului — comportă destule . discu
ții și, în orice caz, nu este în nirîsură 
să satisfacă cerințele justificate ale 
sportivilor... In plus, așa ruin s-a in- 
timplatr.și anul trecut, nu există o g»- 
ranție că și acest plan minim 
îndeplinit..

sportivă" a 
cele de turism

pînă 
sens.

Să atragem noi membri

(Urinare din pag. I) care înțeleg sa faca spori din... 
bune, despre cei care consideră, că 
sportul nu este o activitate destul de 
„serioasă“ sau despre cei care sâ-ni 
gata să-ți vorbească ore în șir de 
greșita alcătuire a ..naționalei" de 
fotbal, dar în practică nu participă 
cu nimic la acEvltetea sportivă a co
lectivului lor. I.a fel, se pot orga
niza competiții sportive de casă a. 
dresate exclusiv celor care nu și-au 
completat încă adeziurrle, ca și' celor 
care — deși și-au denus poate a*- 
ddziunea — n-au pășit încă nicioda
tă pe u>n teren de? ’sport. Ei 
astfel stîrnită va avea — vă 
ram — efecte. . contagioase, _ 
minÎKitj-i pe multi dintre cei oe sta 
în espectatiyă să 
membrilor

privind metodele care aoi dat 
acum bune rezultate în acest

★
Este de la sine înțeles că singu

rul lucru care-1 poate determina să se 
înscrie în U.C.F.S. este — în afara 
pasiunii, sale pentru sport—cunoaș
terea îndeaproape a scopului Uni
unii de Cultură Fizică și Sport. La 
aceasta nu se poate însă ajunge, 

după cnn e și normal, fără o te
meinică activitate agitatorică și pro
pagandistică. Cele mai variate forme 
sînt și cele mai recomandabile. Fără 
îndoială, mijloacele clasice" în ma. 
terie — lozinci, panouri, afișe, e> 
misiuni speciale la stațiiSe de radio
amplificare — nu trebuie neglijate. 
Lor li se poate alătura însă un în* 
freg. „arsenal" de metode r>oî, ori
ginale. atractive, în măsură să stîr- 
nească interesul maselor, să le în. 
demne să se înscrie .în...U.C.F.S.

O mețprlă. eficace, este , ainagerea 
sportivi'oiv .frâyțași 4re aceaslă acți
une. Pretutindeni' ' cei maf buni

mișcare de suporteri chiar și țarii, șD-maestrn -eanerițt Ai * „1 L’ v 7 rul 06101 h™1' modeste echipe aiesg bU’Curs ele o larțjd si _<* i n *11 t, •- - • - - - rFÎndoÎM colectivelor- Pe primul plan trebuie

intre îrr rîndurile 
U.C.F S.

★

muncă de propagandă și 
rezolvă însă totul. Acti-

fre-

— Bună ziua !

„literaturi sportivă",

za: ac 
seamă 
zitfe 
ne; tov.’firrwf-^tmnrntor^--™ 
limpede că- m ultimii dor-trei ant, atît 
numărul Jftlurilor^cît și tirajele, au 

*^Vhiar scăderi.
«explicație con- 
enușăreasă" în

(Desen de MATTY) tura Tineretului. Este vorba de o dublă

țarii, .i«a 
sportului, 
binemeritată prețufre. Este neîndoios 
că un sTmpozîon, o conferință sau 
o convorbire, cu participarea unor 

«portivi de seamă, va avea darul să 
trezească interesul unui cerc larg, 
să aducă sportului noi adepfi. Me
toda n-ane pretenția că este in» 
dită. Ea a fost folosită, îm unele ac
țiuni, în orașele mal ’mici, preown

O bună 
agitație nu 
vișăni sportivi, aleși de mase, tre
buie să stea de vorbă ou oamenii,
să le solicite sprijinul,, să facă e- 
ferturi pentru a crea o sănătoasă

i în ju
rul celor mai modeste echipe ale

să se afle și colaborarea ou organi
zațiile de bază U.T.M. și comitetele 
de întreprindere, care pot da un 
sprijin efectiv în lărgirea bazei de 
mase a colectivului.

ti fost oare o simplă impresie sau o 
realitate de loc îmbucurătoare ? Spre 
părerea noastră de rău, trebuie spus 
că cea de a doua alternativă este 
icea adevărată. Mai mult, consultarea 
planului tematic al secției pe anul în 
icurs, n-a fost nici ea în măsură să 
infirme această părere, care s-a trans
format în certitudine atunci cînd, ex- 
primîndu-ne nedumerirea celor cîțiva 
.redactori 
I Editura 
•plicațiile.

ai secției de specialitate din 
Tineretului, am primit., ex-

Unde reapare eternul „dar".

A. G.

La prima vedere, planul tematic al 
cărții sportive pe anul 1958 este destul 
de consistent. El cuprinde 33 de titluri

tul strict cifric, începi să „diseci" și 
celelalte... amănunte. De pildă, nu-ți 
poate rămîne indiferent faptul că din 
cele 33 de titluri, nu mai puțin de 7 
sînt restante de anul trecut. Ne gîndim 
la lucrările — ce-i drept,, foarte inte
resante — „Rugbi, tactică- și antrena
ment" de Art. Vogel și N. Pădureanu, 
„Cu sportivii romini la Melbourne" 
de Radu Urziceanu și Tudor Vornicii, 
„Tigrii din Himalaia" de F. Rudolph, 
„Fotbal-tehnica jocului" de A. Csana- 
di, „Cursa Scinteii de-a lungul anilor" 
de ZL, Iencec și Naum, „Deasupra 
ștachetei" de /. Sdter și „Ghidul tu
ristic al Republicii Populare Romine". 
Sînt lucrări care-și așteaptă „rîndul" 
de luni și luni de zile, fiind „reporta
te" pentru anul în curs (comodă so-

șl la sate. Si vă asigurăm că rezul-1 
țațele n-au fost de loc neglijabile..

Un a.'t mijloc de. a atrage no 
membri în U.C.F.S. și de a instrui 
Bn mod plăcut, distractiv, asupra țe- 
luriHar mișcării noastre sportive, cal 
șâ asLtpna prinaip-afeilior sațe reaili- 
zari, îl constituie organizarea unor 
canaur.s.tiri gen „Drumeții veseli" pe 
această temă. Astfel de concursuri 
se buoură; de popularitate și — bine 
organizate — își pot aduce aportul 
hi munca de propagandă și agitație 
fci jurul acțiuni; de înscriere în 
U.C.F.S Pe o linie asemănătoare, 
se încad-.'uză și sugest:a privitoare 
la îmbogățirea repertorin'or brigăzi
lor artistice de agitație cu matferâ- 

(c'niete sa’i.

SPORTIVE

lor
le de diferite genuri
rice, fabule, oupiete etc.) despre cei

Vechiul centru minier de la poalele 
muntelui Straja, Lupeni, a cunoscut 
îm ultimii ani o tot mai frumoasă acti
vitate sportivă. Aici, sfîrșitul fiecărei 
săptamîni de lucra înseamnă un mi
nunat prilej de desfășurare a diferi
telor îutîlniri sportive la care iau 
parte mai' totdeauna numeroși mi
neri împreună cu familiile lor

O contribuție efectivă la dezvolta
rea activității sftoriive o aduc și ba- 
zefe sportive I;i legătură cu aceste 
baze, minerul Ioan Șuba — într-o 
scrisoa ri
ne fare cunoscut următoarele:

timpul iernii, poptcăria modernă, a- 
parținind colectivului sportiv Minerul, 
este frecventată de numeroși tineri 
sau virstnici, care se antrenează aci 
cu însuflețire sau Iși dispută intlie- 
tateai in cadrul concursurilor de casă 
și cu caracter local. De asemenea, 
sute de sportivi din localitate acti
vează/ intens in aspectuoasa sală de 
sport' „Minerul", unde se desfășoară 
antrenamente și competiții de bas- 

_ chet, volei, gimnastică și chiar hand-
minerul Ioan Șuba — într-o bal redus Este cazul să subliniem că 

adresată redacției noastre — pentru o cit mat largă' activitate spor
ul n tivă ar fi necesar ca, tn această sală,

ști aibă loc antrenamente pentru mai 
multe ramuri de sport.

In ceea ce privește activitatea in 
aer liber, notăm că minerii iubesc 
foarte mult schiul, turismul de iarnă, 
care se bucură de foarte mulți adepți. 
In curlnd se va porni la' lucru in ve
derea amenajării unei pirtii de schii 
precum și la construirea' unui scHi- 
lift, care va lega orașul' tlupeni de 
cabana de la cota 1,600 O asemenea ■ 
realizare va aduce, indiscutabil, un 
prețios aport' la continua dezvoltare 
a mișcării sportive de pe Vtdba' Ilu- 
lui\

tura Tineretului. Este vorba de o dublă 
inferioritate : pe de o parte, editura dă 
prioritate altor secții, încâlcind planul 
secției „literatură sportivă", iar pa 
de altă parte, tipografia, interesată în 
realizarea planului său valoric, dn la 
rîndul ei întîietâte cărților de mare 
tiraj. Astfel handicapată, cartea spor
tivă luptă din greu pentru dreptul său 
la... apariție. Și nu reușește întotdea
una I Altă dovadă a lipsei de interes 
o constituie faptul că, în timp ce .sec
ția „literatură sportivă" a rămas cu 
aceeași „zestre" de 300 coli de- autor 

. pe an, editura, în ansamblu, beneficiar 
ză de un număr de coli aproape dublu 

“î față de momentul cînd a preliiat cartea 
■ ■ sportivă I

Ni se va replica poate că Editura 
Tineretului a mai scos anul trecut 
cărți de literatură sportivă și prin alte 
secții decît cea de specialitate, iar alfa 
edituri — M.E A., C.C.S. — ca și 
A.G.V.P.S., A.V.S.AiP, etc. s-au ocm. 
pat la rîndul lor de cartea sportivă. 
Este adevărat, dar lipsa de coordo
nare în acest domeniu de activitate e- 

iditorială, nu poate decît scade din e- 
ificiența preocupărilor. Iti plus, reorga- 
Inizarea mișcării sportive impune dis
pariția paralelismului și în acest sec-

MARIUS GODEANU
V' ARIMAUTU



Prima etapa a campionatului 
masculin de baschet: un avertisment 

pentru echipele favorite
0 C.C.A. (condusă cu 14 puncte Ea pauză! ), Loco
motiva P.T.T. și Energia București au scăpat „ca 
prin urechile acului44 de la înfrîngere e Dinamo Tg. 
Mureș învin .ătoare fără emoții • Voința lași a ră

mas cu un singur jucător pe teren

La Poiana Stalin ud „deget de zăpadă“... 
și totuși concurs de sărituri

împotriva tuturor aparențelor, ju- 
cînd o veritabilă festă așteptărilor, 
PRIMA ETAPA A RETURULUI 
campionatului masculin de baschet a 
fost foarte agitată; Ea a dat emoții 
tocmai echipelor care păreau că vor 
avea de efectuat doar un simplu „ga- 
oi de sănătate" pentru reintrare. 

Situația este valabilă pentru trei 
dintre formațiile bucureștene: C.C.A., 
Locomotiva P.T.T. și Energia Bucu
rești, care — după cum vedeți dim 
alăturatele rezultate — au cîștigat 
aproape ca prin minune. Mai aies 
fruntașa clasamentului — C.C.A. — 
condusă la pauză cu M (citiți bine: 
patrusprezece) puncte d-e tîmăra e- 
chipă Progresul M.I.C. antrenată de 
Stela Rusu. In asemenea condiții, 
cuvintele antrenorului VASILE PO
PESCU, unul dintre cei care au tre
cut prin momente grele duminică, 
apar îndreptățite : „In toate cele trei 
partide din București nu învingătoa
rele au cîștigat, ci învinsele au pier
dut, codind în situații extrem de fa
vorabile lor la un moment dat. Peste 
decepția acestor eșecuri ar trebui 
însă să stăruie in mintea antrenori
lor și jucătorilor de la Energia 
Cluj. Progresul Orașul Stalin și 
Progresul M.I.C. convingerea că pot 
realiza lucruri frumoase, că poten- 
ția'ul lor este mult mai mare decît 
il bănuiesc. încredere deci, în for- 
țe’e propri’. și cu mult curaj, mai 
departe".

Este în curajator pentru baschetul 
nostru să constatăm că echipe ca 
Progresul Orașul Stalin (antrenor 
Vasile Ge'eriu) și Progresul M.I.C. 
au avut comportări foarte bune- Pri
ma este codașa campionatului, dar 
duminică ’’.?-a demonstrat că poate 
urca dacă va continua pe linia 
demonstrată pină acum. Dispune, 
cum arătam și în avancronica noas

2ULE OF EIAMEN EA II- €• F.
Intre gimnastică artistic ă ți . . . „Nunta Zamfirei4' • Zeno Dragomir examine azăUn dialog stereotip •

Stau de cîteva minute în fața afi- 
țierului de !a I.C.F.- și cercetez pro
gramul examenelor. Pe lîngă mine trec 
oameni grăbiți, cu figuri preocupate, 
grave. Cîteodată se și opresc și atunci, 
feră voie, aud obișnuitul dialog „de 
sesiune":

— Ai dat?
— Da.
- Și?
— L-am luat.
— Cite mai ai ?
— Două, Dar la voi, cum a fost?
— Au picat doi pină acum.
— Și tu ?
— Eu abia iniru.
— Succes !
Atît. Telegrafic. Afară e cald și 

T 'imos, dar nu e timp de șuete acum, 
î teriocutorii se despart brusc, amin- 
tcidu-și de examenul pină la care a 
mai rămas o oră, o zi. Să-i deranjez? 
Nu. Plec singur în căutarea unui exa
men de atletism cu anul II. De după 
o ușă, se ; ud voci cunoscute. S-ar pu, 
t- a să fie aici. înainte de a intra, 
deslușesc însă că înăuntru se vorbeș
te... în versuri.

„E lung pămintul, ba e lat.
Dar ca Săgeată de bogai
Viei astăzi domn pe lume nu-i..."
Examen de literatură la I.C.F.? Cînd 

în dreapta și stînga n-auzi vorbindw-.se 
de ît despre ,,atletism" sau „gimnas
tică artistică", „fiziologie" sau „me
tod că", surprinde această întîlnire cu 
,,Nunta Zamfirei". Asistentul de la a-

tră, de unul dintre cele mai tinere 
și mai promițătoare loturi. A munci 
mai departe cu răbdare și perseve
rență, iata singura condiție pentru 
a obține roadele unei acțiuni începută 
sub promițătoare auspicii. Cit pri
vește echipa Progresul M.I.C., ea a 

făcut o repriza (l-a) excelentă și. 
indiferent de scăderile adversarului, 
s-a, impus cu autoritate, aplomb și 
precizie în fața C.C.A. Și poate că 
ar fi reușit marea performanță de a 
întrece pe fruntașa campionatului 
dacă ar fi știut să facă față jocului 
agresiv ăi militarilor și în special in 
tercepțiilor lui Emil Niculescu, i-ndis 
outabil salvatorul echipei C.C.A. de 
la o înfrîngere ce apărea evidentă.

In schimb, derbiul etapei a dat 
cîștig de cauză cu mult mai puțini 
emoție și transpirație gazdelor, di- 
namoviștil’.or mureșeni, care au rea
lizat pentru prima oară un adevărat 
JOC COLECTIV. Cum s-ar spune, 
au răspuns prompt recomandărilor 
noastre. Foarte bine. Numai un lu
cru: comportarea d„ duminică si 
nu rămînă un simplu început. Și. un 
fapt destul de trist : Voința Iași s-a 
deplasat la Galați cu numai 7 oa 
meni și a rămas spre sfîrșit cu un 
singur jucător. Conform dispozițiilor 
regulamentare, arbitrii au întrerupt 
în acel moment partida. Dinamo 
București conducea cu scorul ce-l 
găsiți ailături. Să fie vorba de cauze 
de forță majoră? Sau Voința Iași 
dovedește dezinteres față de campio
nat avînd în vedere ultimele decizii 
ale forurilor superioare ? Ar fi grav 
și de neadmts!

EF. IONESCU 
REZULTATELE...

DINAMO TG. MUREȘ—DINAMO 
ORADEA 87—67 (43—33)

C.C.A.—PROGRESUL MI C 67— 
64 (29—431).

ENERGIA BUCUREȘTI—PRO
GRESUL ORAȘUL STALIN 65—61 
(28-31).

LOCOMOTIVA P.T T —ENERGIA 
CLUJ 62—59 (29—32).

VOINȚA IAȘI—DINAMO BUCU
REȘTI 22—78 (11—39).

Meciul Știința Cluj—Știința Timi
șoara a fost amînat la 27 februarie. 
...Șl CEI MAI BUNI JUCĂTORI

Dogaru, Chioreanu, Dumitrescu 
(Progresul Orașul Stalin), Novacek, 
Borcescu (Energ. Buc.), Nosievici 
Barău (Progresul M.I.C.), Emil Ni
culescu. Pușcașu (G.C.Ă.), Wilwert 
(Energia Cluj), Borbely, Kadar, Bu- 
zan, Toth (Dinamo Tg. Mureș), Hof
mann. Suhai, Thill (Dinamo Oradea), 
Bărbidescu, Spiridon, Marian (Di
namo București), Vișoianu (Voința 
Iași).

tletism, Titus Tatu, apare tocmai la 
timp pentru a lămuri misterul: „Ca
drele didactice pregătesc pentru sim- 
bâtă (n.n. 18 ianuarie) un festival 
Coșbuc. Sintem in mare fierbere cu 
repetițiile. Nunta Zamfirei o vom pre
zenta intr-un mod deosebit. Un întreg 
ansamblu va ilustra povestea recita
torului".

E interesant și acest examen „hors- 
concurs" al cadrelor didactice, totuși 
n-am venit pentru el. In sfîrșiț, e des
coperită și sala în care studenții unei 

întrebarea a fost trasă.,. Studentul a avut timp să se gîndească și 
acum răspunde cu precizie, dezvoltindu-și subiectul. Lectorul Zeno Drago.
mir este satisfăcut de răspunsuri. 

ORAȘUL STALrIN (prin telefon).— 
Cînd în Orașul Stalin nu era pic 
de zăpadă, iar în Poiana Stalin nici 
atit cit să te tenteze să vii măcar 
cu o săniuță, era greu de presupus 
că totuși va fi organizat un concurs 
de sărituri speciale. Duminică însă, 
deși nu căzuse un nou strat de ză
padă, iar cel vechi era topit, întrece
rile organizate de Dinamo ' Orașul 
Stalin au avut loc. Nu ne vom ocupa 
acum pe larg de condițiile de con
curs — desfășurat pe cîteva degete 
de zăpadă „pusă" pe pod și pe pîr- 
tia de aterizare — nici de eforturile 
făcute de conducerea combinatului și 
de organizatori și nici de do
rința săritorilor de a participa la un 
concurs desfășurat pe o pistă mai 
mult sau mai puțin regulamentară. 
Important e că concursul a avut Ioc 
și că în ciuda capriciilor vremii, 
schiorii au făcut salturi admirate de 
numeroși spectatori.

Grav e însă altceva și anume, nu
mărul îngrijorător de mic al partici- 
panților: patru juniori și 12 seniori. 
Cifra este total nesatisfăcătoare, mai 
ales dacă ținem seama că numai cu 
doi ani în urmă era înregistrată o 
medie de concurs de 40 de săritori. 
O situație deosebit de îngrijorătoare 
care trebuie să dea de gîndit...

Și acum cîteva cuvinte despre con
curs, După prima săritură se părea 
că N. Munteanu nu poate pierde pri
mul loc, deoarece avea un avans 
față de principalul său adversar, O, 
Crăciun, de 1 pct. la stil și 3,50 m. 
la lungime. Trebuie să subliniem că 
această săritură a fost una din cele 
mai bune, calitativ, văzute pe tram
bulina mijlocie, drept care, arbitrii 
au consemnat 17'/2 pct.

In rest, Brenci, Birlă și Mogoș 
aveau să-și tranșeze locurile în func
ție de a doua săritură, Cînd nimeni 
nu se aștepta, în a doua săritură, 
Munteanu cade la aterizare și cu a- 
ceasta pierde locul fruntaș, deși du
minică fusese clar cel mai bun dintre 
concurenți. C. Crăciun s-a clasat 
astfel pe locul întîi, reducînd astfel 
din scorul întîlnirii directe din acest 
an cu N. Munteanu: 1—2.

Dintre cei patru juniori Cezar Ba- 
toia s-a dovedit din nou cel mai bun, 
cucerind distanțat locul întîi.

Clasamentele sînt următoarele: JU
NIORI — 1. C. Batoia (Progresul 
Sinaia) 201,5 p.; 2. — 3. St. Bu- 
rețea (Voința) și E. Kiss (Voința) 
189 p. ; seniori — 1. C. Crăciun
(C.C.A.) 211,5 p. (41.5 — 42,5):
2. N. Munteanu (Dinamo) 196,5 
(45—44 căzută) ; 3. Brenci (Voin
ța) 196 p. : 4. I. Birlă (Dinamo) 

grupe din anul II au de susținut pri
mul lor Mamen de atletism din carie
ra universitară, și totodată primul e- 
xamen din această sesiune.

Examinatorul : lector Zeno Drago
mir. Primesc îngăduința lui de a asis
ta la examen. „Concurenții" au de 
răspuns la trei chestiuni. Prima, din 
regulamentul probelor de atletism. A 
doua, din bazele tehnicii, iar cea de 
a treia consta în descrierea tehnicii 
unei probe. In prealabil, studenții au 
avut de trecut și un examen practic.

(Foto: GH, DUMITRU^

N. Munteanu s-a dovedii in acest sezon, cel mai bun săritor de la 
trambulina mijlocie din Poiana, Duminică insă, s-a clasat pe locul secund, 
din cauza unei căzături in săritura a II-a.

190,9; 5. V. Mogoș (Dinamo) 188,4: 
6 V Buga (Dinamo) 188,3 p

\LEX. DINCA

...iar în Bucegi, 
zăpadă din belșug!

După o săptămînă de nedorită pau
ză, impusă de lipsa zăpezii, concu
renții probelor de fond își reiau acti
vitatea competițională la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni cînd se vor întrece 
în Bucegi, în cadrul concursului or
ganizat de UCFS Ploești și dotat cu 
Cupa orașului Sinaia.

Considerăm că această măsură, de 
mutare a centrului de activitate de 
la Poiana Stalin în Bucegi, este cît

Campionatele internaționale de schi 
ale R. P. Ungare

Gh. Frățilă pe locul IV la combinată nordică
GALYATETO, 20 (prin telefon). — 

Duminică seară a avut loc în locali
tate festiviiatea deschiderii oficiale a 
campionatelor internaționale de schi 
ale R. P. Ungare, la care participă 
sportivi din Romînia, Polonia și Un
garia. In cadrul acestor întreceri se 
decern și titlurile de campioni ai Un
gariei Ia schi.

Delegația romină a fost foarte bine 
primită și cazată și se bucură de o 
deosebită atenție. Organizatorii au de
pus toate străduințele pentru a asi
gura concursului cele mai bune con
diții de disputare, dar lipsa zăpezii 
îngreuează respectarea programului. 
Proba de slalom special, de pildă, 
care trebuia să se desfășoare marți a 

îfl care fiecare dintre ei a trebuit să 
demonstreze în sală execuția tehnică 
a două probe atletice.

Unui candidat îi revine să vorbeas
că despre „factorii care determină lun
gimea unei aruncări", adică, mai pe 
romînește : „cum să aruncăm mai de
parte". Destui de simplu, nu? Aici 
însă teoria înseamnă știință, și răs
punsul e plin de termeni la care nici 
nu gîndești cînd îl vezi pe Krivonosov 
la 65 de metri sau pe O’Brien la 
18,50: „secțiune dominantă", „unghi 
de lansare", „ax1 longitudinal", și 
multi alții cu aceeași rezonanță.

Nota cea mai mare, 9, în ziua aceea 
a primit-o Dumitru Miu. Bun la pro
bele practice, foarte bun la teorie, el 
și-a inaugurat astfel seria performan
țelor din actuala sesiune. Al treilea 
subiect al său era : Tehnica schimbu
rilor de ștafetă. Răspunsul a fost co
rect, detaliat, totuși Zeno Dragomir îi 
mai cerc o precizare :

— „In concluzie, la ce trebuie să se 
tindă intr-un schimb de ștafetă?"

— „Trebuie să se tindă ca în timpul 
schimbului viteza să rămină neschim
bată, să nu se piardă".

— „Foarte bine !“
Cu siguranță că Miu n-a învățat 

lecția despre ștafete urmărindti-i pe 
alergătorii noștri...

Am părăsit CU părere de rău exa
menul. Zeno Dragomir era destul de 
mulțumit de răspunsuri. Se învățase 
mult. Afară, am întîlnit din nou oa
meni grăbiți, cu figuri preocupate, 
grave. Zile de examene...

I. MANOLIU 

se poate de binevenită pentru că Ia 
Poiana nu există zăpadă, iar în Bu
cegi zăpada se află din abundență. 
Sperăm însă că la sfîrșitul acestei 
săptămîni vom asista nu numai la 
probele de fond, ci și la întrecerile 
alpine care, conform calendarului 
Federației de Schi, în zilele de 25—26 
ianuarie trebuie organizate de 
u.a.s.r.

Pîrtiile din Bucegi, care sînt aco
perite, chiar și în această perioadă 
de criză a zăpezii în întreaga Eu
ropă, de un strat suficient de gros 
de omăt, pot și trebuie să constituie 
principalul Ioc de antrenament al 
schiorilor fruntași, pe care îi așteaptă 
în acest sezon un greu program in
ternațional. ■ 

fost amînatâ pentru joi. P.r.iiie de 
fond sînt însă acceptabile.

întrecerile au început duminica prin 
disputarea săriturilor din cadrul probei 
de combinată nordică. Primele trei 
locuri au fost ocupate de trei concti- 
renți polonezi. 1. J. Raska 217,5 pt. 
(45—40) ; M. Gasienica 203,5 1 pt. 
(42,5—40); S. Styrczula 185,7 ( 36,5- 
38). Concurentul romîn Gh. FrolUĂ 
s-a clasat pe locul patru, totalizing 
176,6 pt.. înregistrând sărituri de 37,5 
m. și 38 m. El a mai avut o sări ură 
de 42,5 m._ căzută însă. Proba de fond 
15 km. din cadrul combinatei T fost 
cîștigată de maghiarul Pal Szayko cu 
58:50,0 urmat de St. Szcsepani k (Po
lonia) și I. Spisak (Ungaria) amîndoi 
cil 59:59,0. Gh. Frățilă s-a clasat pe 
locul 10 cu 1:04.47 '

In clasamentul general la combi
nată nordică Gh. Frățilă s-a clasat 
pe locul patru cu 401.9 pt., în urma 
polonezilor Raska (446,1 pt.), Gasie
nica (437,1 pt.) și Styrczula (425,7 
pt.).

Schiorii romîni M. Bîră, Gh. Cristo- 
loveantl, N. Pandrea, I. Bîrsan. Gh. 
Bălan și K. Gohn participă joi Ia 
slalom special și vineri la slalom 
uriaș.

Manifestări
sportive la Cluj

Cluj 20 (Prin telefon). Duminică 
dimineața în sala „Fiimon Sir’ou" 
colectivul Locomotiva a organizat o 
re-uniuoie de box dotată cu „Cupa 
16 Februarie". Au luat parte p-ugi- 
Iiști clujeni, remareîndu-se: Miclăuș 
(Voi-nța) — cat. semiiușoară, Turos 
(Constructorul) — cat. ușoară și 
Teodorescu (Rapid) — cat. cocoș 
Înaintea galei a avut loc festivitatea 
de premiere a boxerilor clujeni care 
s-au evidențiat în cursul amwluj 
1957: 1. Mihalik, Baciu Ovidiu,
iosif Toth. Nagy Arcadie.

V. Cotoi'cmiu-corespondent
★

In cinstea alegerilor de d®P'utați 
în sfaturile populare, colectivul Ra. 
pîd a organizat în sala Ilanoș Her- 
bak un concurs de lupte cu parti
ciparea a 32 sportivi din colectivele 
Rapid, Voința și Constructorul. Iată 
cîștigătorii pe categorii : Peter Fran- 
cisc (Voința), Viorel Pin-tea (Co.ns- 
tr.), I. Elcean.u (Constr.), I. Vio- 
reaniu (Constr.), I. Haiduc (Rapid), 
I. Torok (Constr).

/. Gliga — corespondent



Fie că 
fotbalul este 
prezent — e 
sportul cu balonul rotund. Spicuim din această abundență de fapte și 
comentarii cîteva care — veți vedea — interesează, într-un fel sau 
altul — și fotbalul nostru.

Mari discuții în
echipei naționale
jocuri disputate în 
două meciuri 
înfrîngeri la 
lecționertil 
criticat atît 
a alcătuit echipele, 
pregătirea ei. Mai ales pentru 
firea jucătorilor selecționați. In mij
locul acestor frământări a interveni!

" cunoscutul specialist și ziarist fran
cez Gabriel Hanot, care a conchis — 
analizînd activitatea „naționalei" — 
că ceea ce-i lipsește este pregătirea 
fizică.
scrie
este
către
efort

este în plină activitate, lie că se află în „sezon mort", 
un izvor nesecat de fapte și subiecte de discuție. In 
și anul campionatului mondial — se discută mult despre

nule 
zero, 
francez, 

pentru

Franța, 
care 
toamnă, 

și a 
Paul

in 
din 

a 
suferit 
Nicolas, 

este 
modul 

cît și

jurul 
patru 
făcut 
două

se-
aspru 

cum 
pentru 
pregă-

„Astăzi, ea este depășită" — 
Hanot. „Antrenamentul atletic... 
considerat ca o corvcndă de 
jucători, care sint plictisiți de 

si nu mai vor nici să alerge...".
Deși în fotbalul romînesc se con

sideră că ceea ce lipsește este teh
nica individuală, totuși unele conclu
zii la care ajunge Gabriel Hanot sînt 
valabile și pentru fotbaliștii noștri 
atunci cînd spune că „fotbalul este 
un sport dur, pretențios, care nu su
portă delăsarea..." și ca „pentru a 
reuși in fotbal, trebuie să i te con
sacri cu totul, mai ales pe scară na
țională sau internațională". Și mai 

. semnificativ este apelul pe care-1 lan- 
b-sează I lanot: „Fiecare conducător, 

fiecare jucător... trebuie să-și facă un 
examen al conștiinței și să se întrebe

dacă fotbalul n-a devenit pentru el o 
rutină, un funcționarism, care exclu
de inițiativele, eforturile, progresele..."

ir

plecați au 
peste ho- 

și pierdut 
supărat și

Imediat după încheierea turului 
campionatului, majoritatea echipelor 
iugoslave au plecat în turnee. Acasă 
au rămas foarte puțini jucători, prin
tre care majoritatea celor din lotul 
național intrat într-un scurt canto
nament de pregătire în vederea cam
pionatului mondial. Cei 
susținut numeroase jocuri 
tare. Au cîștigat dar au 
și nimeni din țară nu s a
n-a intrat în panică, rechemând acasă 
echipele învinse. Turneele au conti
nuat

Printre aceste echipe se afla și 
Steaua Roșie Belgrad care la 14 ia
nuarie avea meci cu Manchester Uni
ted în Anglia, pentru Cupa Campio
nilor 
apoi 
mult 
d-2 
leroi 
Monaco, 1—1 cu Standard Liege). 
Scopul însă, era pregătirea în vede
rea jocului cu Manchester, în care 
Steaua Roșie a avut o comportare 
foarte bună, conducînd cu 1—0 timp 
de 64 de minute, cedînd apoi cu 1—2

Europeni. A jucat în Belgia, 
în Maroc, cu rezultate mai 
sau mai puțin satisfăcătoare 
cu Monaco, 4—-3 cu Ol. Char- 
5—1 cu Casablanca, 3—1 cu 

1—1

teren 
liștii

Antrenamentul s-a terminat. Ca încheiere, jucătorii mai fac un tur de 
și apoi, in pas alergător, spre cabine, la un duș reconfortant. Fotba- 

Progresului București au încheiat un nou antrenament.
(Foto: 1. MIHA1CA)

La mare luptă
Energia a învins Reprezentativa Sileziei la șah

Sezonul șahist iin.rnajional a fosl 
inaugurat sîmbătă cu meciul pe 
care echipa Energia din București 
l-a susținut în compania Reprezenta
tivei Sileziei. In frumoasa sală din 
str. Luca Stroici 13, în fața unei nu
meroase asistențe, șahiștii polonezi 
au dat o replică viguroasă echipei 
Energiei, care număra în formație 6 
finaliști din recentul turneu final al 
campionatului țării, o campioană na
țională și trei foști campioni. Tre
buie să recunoaștem că față de 
întîlnirea din decembrie de la Wro- 

ktlaw (cînd Energia a cîștigat comod 
cu 13'/2—672, meciul a purtat un ca
racter mult mai echilibrat, gazdele 
trebuind să se întrebuințeze serios 
pentru a termina învingătoare. O com
portare excelentă a avut-o Gică A- 
iexandrescu și Bella Soos care au 
adus echipei lor cîte două puncte. 
Alexandrescu a cîștigat două bune 
partide poziționale, în care tenacita
tea sa și-a spus cuvîntul. Soos în 
schimb a preferat jocul combinativ, 
a riscat 
i-au reușit.
victorii Din echipa poloneză punc
tul „forte" l-au constituit reprezen
tantele sexului așa.zis... slab. Hen- 
rika Jochelson și Danuța Samolewicz 
au reușit scor pozitiv în întîlnirile 
cu Rod ic a Manolescu și Alexandra 
Nicolau, e drept, ajutate în bună 
măsură de jocul lipsit de precizie 
al șahistelor Energiei. Campioana 
țârii, Rodica Manolescu a ratat în 
ambele partide posibilități evidente 
de victorie. Foarte disputată a fost 
confruntarea de la prima masă din-

In per- 
I nos-

atacuri îndrăznețe, care 
aducîndu-i spectaculoase

a întîlnit 
micul lor 
la Wroclaw nederis: 
rmnt 
zak este posesorul uneia dintre cele 
mai vaste biblioteci șahiste din Po
lonia (peste 1400 de volume) fiind în 
consecință și lin bun teoretician. Un 
debut promițător și-a făcut Paul 
Voictdescu care în prima partidă cu 
Terlecki a jucat impecabil un final 
dificil de dame și pioni.

Deși învinsă, 
ziei a Z . 
Șahiștii polonezi 
bună cunoaștere 
inițiativă și inventivitate în jocul de 
mijloc, finețe îm conducerea finalu
lui. Iată mai jos rezsritaWe 
Blaszczak 'A-Cloclltea i/t '/2 
Prockhownik 0 0-Alexandrescu 
Terlecki o Vs-Voiculescu 1 '/, 
Chrzanowskl 1 '/2-Seimeanu o 
Brylica 0 0-Soos 1 1 
Kowalski o 1-Nscht 1 0 
Batorowicz '/, O-Stanciu ’/2 1 
Arlamowski i/2 l-Silberman '/, 
Jochelson 1 '/.-WFanolescu o i/2 
Samolewicz '/, 1-Nicolau •/, 0

SCOR FINAL: 11—9 pt 
nergia TIGRUL I : 6—4 ; 
II: 5—5.

un partener 
„meci" s-a

Și
Și

redutabil 
terminat ca 

1—1. Un amă- 
nu lipsit de interes: Blaszc-

lăsat o
reprezentativa Sile- 
excelentă impresie, 

au demonstrat o 
a teoriei moderne.

tehnice:

1 1

Vs

o

E-

tre Blaszezak și CiocîMea. T 
soana șahistului .polonez fostul 
tru campion (dornic de reabilitare)

★
Astăzi, începând de 

prezentativa Sileziei susține 
lea meci în compania echipei Finanțe 
Bănci în sala din Str. Dr. Staicovici, 
In formația bucureșteană remarcăm 
pe maestrul sportului ing, M, Radu
lescu, A. Negrea, S. Samarian, I. Bo
tez, 0. Gavrilă 11 și Elena Goian-Gra- 
boviețki Partida se anunță echilibrată 
și foarte interesantă.

VALER1U CH1OSE

la orele 17 re
al doi-

★

și pastrîndu-șt astfel șansele pentru 
partida — retur de la Belgrad.

La noi ? Echipele au hibernat mult 
timp,- mulțumindu-se cu un program 
devenit tradițional. Nici una n-a ple
cat în turneu, deși au avut oferte, 
dar au pierdut... plecarea. Doar Pe
trolul a izbutit să plece în Li
ban și Siria. Cît despre efortul pre
lungit să nu mai vorbim. Cînd se 
programează un joc în cursul săptă- 
mînii iese mare tărăboi. Jucătorii nu 
agreiază „suplimentele" de efort (și 
conducerile le cîntă în strună). Și 
cînd obligațiile internaționale îi pun 
în astfel de situații, atunci apar 
scuzele. Nu sînt obișnuiți... Dar nici 
nu fac ceva ca să se obișnuiască.

„li vom revedea pe bulgari. Ei 
impresionat atît de mult în țările 
care au jucat, incit li s-au propus 
noi turnee" — scria într-un număr 
revista franceză „Fraoce-Fotball", 
după jocul Franța — Bulgaria și me
ciurile echipei Sofia în Belgia și 
R. F. G.

Ne bucură sincer aceste aprecieri 
elogioase adresate prietenilor noștri 
bulgari și îi felicităm. „Belgienii es
tului" — cum i-a poreclit revista 
franceză — le-au cucerit pe merit, 
prin joc și rezultate.

Nu ne putem opri însă, să nu con
statăm cu îndreptățită amărăciune că 
fotbaliștii bulgari — nu de mult sub 
nivelul nostru — ne-au luat-o îna
inte. Fotbalul bulgar a progresat foar
te mult, sub toate raporturile, a reu
șit în general rezultate 
tărîm internațional și a 
calitativ cu care ne-a 
puțin pentru moment,
situația și de ce. să n-o recunoaștem ? 
Nu știm dacă această constatare va 
ambiționa pe jucătorii noștri, dar 
tare am vrea să-i vedem ambiționați. 
Ac schimba, cu siguranță, situația 
fotbalului nostru, ar 
posibilităților de care 
impune peste hotare.

nu 
in

mai bune pe 
făcut un salt 
întrecut. Cel 
aceasta este

da strălucire 
dispune și l-ar

P. GAȚU

Un moment grea la poarta „itebiștilor". Fază din meciul I.T.B. — 
Locomotiva P.T.T, disputat sîmbătă după amiază în said Dinamo

(Foto: GH DUMITRU)

ACTIVITATEA LA HANDBAL DE SALĂ
BUCUREȘTI. — Așa cum subliniem 

in prezentarea făcută reuniunii de 
handbal de sală de sâmbătă după- 
amtază, programul nu prevedea me- 
ciuri-cheie și nici nu promitea sur
prize. Lucrurile s-au petrecut întoc
mai. in schimb, lupta dirză, fazele 
dinamice furnizate de aproape toate 
partidele (cu excepția meciului fe
minin Progresul M.I.C.-Energia Baza 
1 in care prima formație a jucat ca 
și fără adversar) au făcut plăcută 
'ceasta după-amiază handbalistică.

Merită amintită cu deosebire par
tida Progresul I.T.B.—Locomotiva 
P.T.T., in care „tetefoniștii" erau cit 
pe ce să încurce socotelile pe-for- 
merilor etapei trecute a fazei pe Ca
pitală a concursului republican, lu
cind exact și cu multă botărîre. Lo
comotiva P.T.T. a făcut insă 
de a se baza prea mult pe 
sever marcat, și a pierdut 
diferență. Locomotiva Gara 
a opus la rindul ei o dirzâ
ță rutinatei formații a C.C.A., 
contraatacurile prompte susținute în 
special de Căliman și Sauer, au adus 
ciștig de cauză militarilor. Iată și 
rezultatele tehnice : Progresul M.I.C. 
—Energia Baza 1 (fem.) 28—0 (13— 
0), Știinta I.C.F.—Voința (mase.) 
24—12 (12—6), Progresul I.T.B.—Lo
comotiva P.T.T. (mase.) 25—23 (11— 
10), Progresul Steagul roșu—Știința

5
I.CJ. (fem.) 13—9 (7—2), Dinam®
Buc.—Energia 23 August (mase.) 28—: 
13 (12—6), C.C.A.—Locomotiva G.Nț. 
(mase.) 23—21 (9—8) Stan Tod«ț 

coresp.

FEMININ

CLASAMENTE :

1. Pro^r. St. r. 4 4 0 0 50: 20 &
2..Progr. M.I.C. 4 3 0 1 65: 25 «
3. Știinta I.C.F. 4 1 1 2 39: 45 3
4. Locomotiva G.N. 4 1 1 2 2«:3« 3
5. Energia Baaa 1 4 0 0 4 12: •

MASCULIN
1. Dinamo 6 6 • 0 iee: 65 12
2. C. C. A. 6 5 a 1 132:1 1»
3. Progresul I.T.B. 6 5 0 1 166: 95 10
4. Energia ,,23 Aug.“ 6 2 1 3 87: “8 1
5. Locomotiva G.N. 5 2 0 3 95: 9'3 4
6. Voința 6 1 1 4 92: ’ Zi 3
7. Știința I.C.F. 6 1 ii 5 42: 55 2
8. Locomotiva P.T.T. 5 0 0 5 77:129 •

greșeata 
Deutsch, 
la mică 

de Nord, 
rezisten- 

insă

faza

Duminică s-a jucat fotbal la Timișoara!...
Studenții timișoreni n-au rezistai 

mult vremii frumoase și duminică- 
după cum ne-a relatat coresponden
tul nostru Al. Gross — au ieșit pe 
teren, oferind spectatorilor ocazio

nali o întrecere cu echipa de tine
ret, care — după cum a promis an
trenorul Dincă Schileru — începe 
să prindă viață. (Deocamdată pre- 
zentîndu-se combinată cu cîteva e- 
lemente din prima echipă). Stiuden. 
ții au jucat un meci întreg, împăr
țit însă în trei reprize, rezultatul 
final 
fiind 
ria 
g°? . ___și Mitaru (2).

de 10—4 (5—0, 3—2, 2—2)
stabilit de Ciosescu (5), Zaha- 

(2), Brînzei, Cădâriu și Dra- 
(autogol), respectiv Damian (2)

cu
3

1
2

Așa arată un buletin Pronosport 
12 rezultate exacte !a concursul 
(etapa din 19 ianuarie 195S) :

I. Roma — Juventus
II. Internazionale — Bologna

nr.

III. Genoa — Milan X
IV. Napoli — Lanerossi 1
V. Padova — Fiorentina 1

VI. Verona — Lazio 1
VII. Valenciennes — Saint Etienne X

VIII. Racing Paris — LUle 2
IX. Marseille — Angers 2
X. Lens —- Sedan 2

XI. Reims — Monaco X
XII. Metz -- Toulouse 1
In urma trierii variantelor depuse la

concursul Pronosport nr. 3 (etapa din 
19 ianuarie 1953) au fost găsite : 3 vari
ante cu 12 rezultate ; 26 variante cu 11 
rezultate și 393,49 variante cu 19 re* 
«uitate.

Fond general de premii aproximativ 
945.000 lei.

Iată acum o succintă prezentare a 
meciurilor din programul concursului 
Pronosport nr. 4 (etapa din 26 ianuarie 
1956) :

I. Verona — Juventus (Camp, italian). 
După victoria obținută duminică Jn 
meciul cu Lazio, Verona se prezintă cu 
multe șanse în întîlnirea cu liderul, Ju
ventus, oare a capotat la scor în fața 
Romei. Cum nu putem neglija totuși 
nici rutina și tehnica jucătorilor oas
peți, vom alege ca pronostic de bază :

II. Genoa — Napoli (camp, italian). 
Napolitanii alcătuiesc o echipă bine 
pusă la punct și în același timp mare 
amatoare de surprize. In mod normal 
pornesc favoriți dar, cum Genoa dă 
semne de revenire în formă, adăogați 
șl la acest meci pronosticul scorului 
egal.

III. Torino — Internazionale (câmp.

Prima echipă a început jocul în 
formația : Enăcheșcu—-Zbircea, Co- 
dreanu, Filip—Cojereanu, Tănase— 
Girleanu. Brînzei, Ciosescu, Zaharia, 
Boroș, Echipa de tineret a intrat pe 
teren în alcătuirea următoare: 
Curcan—Moguț, Dragoș, Florescu— 
Andreescu, Mazăre—Damian, Dimi- 
nescu, Frank, Cădariu, Mitaru, In 
cursul reprizelor a doua și a treia 
jucătorii s-au schimbat între ei, diii- 
tr-o echipă în alta.

De reținut prezența lui Brînzei la 
înaintare (Ia tineret a jucat centru 
înaintaș). Credem că-i vorba de un 
simplii capriciti și nu luăm în serios 
zvonurile care pretind că nu mai 
vrea să joace stoper. Loturile repre
zentative au nevoie de el ca stoper.

I

italian). Șansele gazdelor nu sînt dimi
nuate decît de faptul că Internazionale 
a dat în acest an numeroase dovezi de 
inconstanță. Să ne ofere oare Inter sur
priza unei victorii în deplasare ? inspi
rația dvs. are cuvîntul !...

IV. Spăl — Roma (camp, italian). Din 
nou un meci în care ,,X“-ul ar putea 
încheia..., ostilitățile.

V. Millan — Lanerossi (camp, italian). 
Milan, marchează o clară revenire de 
formă în timp ce Lanerossi se comportă 
«’ab în deplasare. Deci : 1.

VI. Lazio — Padova (camp, italian). 
Cu o comportare peste așteptări Padova 
a ajuns la numai 2 puncte de lider și 
— probabil — nu se va opri aici... Lazio 
nu a pierdut încă nici un meci pe 
teren propriu ceea ce ne înclină să cre
dem că pot smulge oaspeților cel puțin 
un punct. •

VII. NV- — Lens (camp. francez). 
Dacă în deplasare Nice nu a obținut 
decît 2 puncte în 10 meciuri, pe teren 
propriu in schimb a totalizat 17 din 22 
posibile. Frrnnsticul „1" se conturează 
deci cu cl rita te.

VIII. Sochaux — Monaco (camp, fran
cez). Monaco este într-o formă bună, 
dovadă și ultimul rezultat : 1—1 în de
plasare cu Rein-:-, liderul clasamentului. 
Pentru Sochaux terenul propriu cons
tituie o garanție de bune rezultate (16 
puncte din 20 pesibile). „X“ decâ pro
nostic de bază

IX. Lille — Lyon (camp. francez). 
Ltlle este într-o adevărată serie de

re^io-
de

ORAȘUL STALIN, 
nală a concursului 
handbal de sală s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : feminin 
roșie Sighișoara—Tractorul 

Stalin 7—3 (3—2), Progresul 
Stalin—Fi. roșie Sibiu 14—9 
Remarcabil acest rezultat al
ției Progresul. Masculin : Dinamo O-* 
rașul Stalin—Voința Sighișoara 23—4 
15 (9—11), Energia Făgăraș—Recotej 
Hălchiu 29—17 (15—6). T. Lovi —* 
corespondent.

In 
republican

FI.
Or. șui 
OrașiM 
(7-6). 
formal

TIMIȘOARA. In urma meciurilor 
disputate la sfîrșitul șăptămîuji tre-, 
cute, este cunoscut? echipa femfc* 
nină și una din ce'.e două frirnajif 
masculine care vor reprezenta T> 
mișoara mi turneul final al coricu-y - 
lui republican de handbal de saia. La 
fete, pe primul loc s-a clasat Ener
gia Constructorul cu 17 p. La 
în urma victoriei Științei Timișoate 
asupra Energiei Tehnometal — 23— >• 
(16-6) - 
ment este 
Locomotiva 
bele aflate
de' puncte — va hotărî a doua pașw 
ticipantă timișoreană la turneul fiJ 
nai masculin (Al. Gross-coresp.)

pe primul loc în c asa. 
Știința cu 27 p. Meciul 
— Tehnometal — ano-, 
actualmente ia egalitate

victorii și cum — în plus — joacă și 
„acasă" nu vedem ce pretenții po* 
avea lyonezii în acest meci. ,.Calculul 
hîrtiei*- ne indică „1“ solist.

X. Ales — Reims (camp, francez). O 
întîlnire foarte grea pentru lidei* mai 
ales că înaintarea-i ,,minune" n-a mai 
arătat în ultimul timp o mare efica
citate. Oricum însă diferența de va .,are 
dintre cele două echipe • prea mare 
pentru ca pronosticurile normale să fie 
altele decît „X", „2“.

XI. St. Etienne — Racing Paris (camp, 
francez). Eșecurile consecutive din ulti
mele etape ne fac sa credem că forma
ția pariziană nu poate deveni prima în
vingătoare a echipei St. Etienne, în 
acest campionat. Cum gazdele au sta
bilit un adevărat record al scorurile» 
egale alături de ,,1‘‘ nu uitați să tre
ceți și ,,X“.

XII. Beziers — Nîmes (câmp, francez}. 
Cele două echipe de mai sus au .iucaț 
duminică în deplasare și au pierdut eu 
același scor : 0—2 (la Ales și respectiv 
Nice). Deși mai slab clasată, beneficiind 
însă de faptul că e gazdă. Beziers poate 
obține cele 2 puncte atît de necesare 
depărtării de zona expusă retrogradării.

Participanțj din Capitală .’
Nu uitați ’ Numai ASTAZI P1NA LA 

ORA 24 vă mai puteți depune buleti
nele pentru primul concurs PRONO
SPORT EXPRES.

După cum știți, completarea buleti
nelor PRONOSPORT EXPRES este 
foarte simplă, accesibilă oricui, fără a 
necesita cunoștințe speciale, constînd 
numai din indicarea cu ,,X“ a 6 spoi
turi din cele 49 trecute pe formular. De 
remarcat că puteți participa și pe bu
letine colective (cu 7, 8, 9 și 10 sporturi!) 
care vă oferă șansa de a obține în mod 
automat pe lîngă premiul I și nume
roase premii II și III.

NTT TKĂ A T A 7T Pîna la ora 24 vă mai puteti
U 1V17-\.1 zAZjL depune în Capitală buletinele PRONOEXPRES |



In campionatul categoriei B la hochei pe gheață

Trei eelâpe in luptă pentru prmul loc: 
Voința M. Ciuc, Alimentara Tg. Mureș 

și Progresul Rădăufl

CAMPIONATUL DE BOX PE ECHIPE
POATE FI TOTUȘI O COMPETIJIE UTILĂ!

într-un cadru de 
a unei cupe de 

, formației Dina-

RĂDĂUȚI 20 (prin telefon de te 
trimisul nost re). — ’

Odată cu jocurile de luni, campio
natul categoriei B de hochei pe ghea
ță a intrat în cea de a doua jumă
tate, decisivă atit pentru primele 
locuri în clasament (la care candi
dează cu șanse apreciabile Voința 
Miercurea Cmc Alimentara Tg. Mu
reș și Pr greșul Rădăuți) cît și 
pentru evitarea ultimelor locuri, lup- 
tr *n care sînt angajați mai mulți 
candidați (Știința Galați, C.F.R. Cluj. 
Locomotiva T.A.R.O.M. București și 
Carbidul Tîrnăveni), Cu toate că 
timpul — :n$‘abil — a Drodus unele

îngrămădite
individuale,

pe echipe și cîteva întreceri interna
ționale. Era deci firesc să se înregis
treze unele perturbări, să se ivească 
acele lipsuri care au scăzut conside
rabil din importanța competiției, trans- 

formînd-o intr-o întrecere inutilă. 
Pentru anM’l în curs, după cîte sîntem 
informați,, s-au luat măsuri în acest

campionatele republicane 
campeonati'Jl republican

ravtil. neexperimentatul Vasile Nico- 
lae ș’i fostul camoion național Toma 
Ilie. Nici spectacolul n-a fost la înăl
țime și nici Vasile Nicolae, un ele
ment de altfel talentat, nu a tras 
vreun profit. Doar Toma Ilie a avut 
ocazia să-și adauge o victorie comodă 
în palmares! Asemenea „cazuri" care 
au fost, din păcate, destul de frec
vente _pe parcursul competiției înche
iate nu de mult, duc în mod firesc 
Ia întrebarea: mai este oare campio
natul pe echipe o comvetiție de n:eeî 
republican s-au un le’ de întrecere 
mixtă, fără o delimitare precisă?

Altă condiție absolut necesa î este 
tot 
A-

Prin decernarea, i 
strictă... intimitate, 
proporții apreciabile, 
mo București, s-a pus punct ediției 
1957 a campionatului republican de 
box pe echipe. Dacă ar fi să recapi
tulăm peripețiile prin care a trecut a- 
ceastă competiție — intrată de trei 
ani în tradiția boxului nostru — am 
avea nevoie de un spațiu foarte larg:

joc de dimineață a inaugurat seria 
smrprizelor din acest campionat prin 
faptul că Știința Galați a învins 
Șurianul Sebeș cu 1—0, (0—0, 1—0, 
0—0). Partida, deși s-a disputat cea 
mai mare parte a timpului sub semnul 
unei insistente dominări a echipei 
di: Sebeș, ș-a încheiat totuși cu acest 
rezultat, datorită unei singure neatenții, 
în apărare a hocheiști!or de la Șurianul. 
Seara, un singur joc (care nu pro
mitea prea mult, dar care totuși a 
fost cel mai frumos în sensul că deși 
foarte viu disputat, ambele echipe au 
practicat un joc cunat) între Lo
comotiva T.A.R.O.M. București și 

'' îl Țirnă*enl Scor : 4—3, (’1—1,

Luni dimineața seria surprizelor a 
continuat și C.F.R. Cluj a obținut o 
vidtorie nesperată în fața Științei 
Galați cu 2—0 (1—0, 0—0, 1-0). 
De ' menționat faptul că la scorul de 
1—0, în cea de a 3-a repriză. Știința 
Galați a ratat un șut de penalizare. 
Al doilea joc de luni dimineața era 
cît pe ce să șe încheie și -el. cu o 
mare surpriză. 56 minute au presat 
jucătorii de ia Alimentara Tg. Mureș 
poarta echipei Șurianul, fără a reuși 
să deschidă scorul (aceasta cu toate 
că în cea de a doua repriză echipa 
din Sebeș a.fost la un moment dat 
în 5 și apoi în 4 jucători pe gheață). 
Jucătorii din Sebeș, aglomerați în 
fața porții lor, nu permiteau pătrun
derea spre poartă, fiind mult ajutați 
și de jocul individual al mureșeni
lor. In min. 56 însă uin șut ăi Ini 
Vakarcs II găsește „păianjenul” por
ții Șurianukii. Din alipa aceea golu
rile curg unui după altul și Alimen
tara Tg. Mureș învinge cu 4—0 
(0—0. 0—0; 4—0).

Partidele care urmau să se desfă
șoare luni după-amiază nu s-au mal 
disputat din cauza timpului nefavo
rabil (s-a tonii gheața);

T. VÎDESCU

instehil
);n -n'gramul iniția’ sta- țarbidăi Tirnătenț. Scar : 4—! 

_____ 'a nu a seăzșrt -ju :nfrni« IJ -1, KJ) prttxți .prtnii.
din intere: 1 ne care publicul ră- 
dăuțean îl manifestă față de această 
întrecere. 1 
participant 
drfțcitare îs 
d? ’prdtențPfce 
să le avem

o

n păcate însă, echipele 
re prez'ntă încă mult 
cap toiul tehnică, față 
care ar fi fost normal 
de la formații care se 
competiție cu caracterîntrec într

Republican.
Partidele 

pentru că 
p«jr alura f înd ridicată)

de simbătă (numai două, 
seara nu s-a jucat, tem- 

................) nu au con
stituit dscît simple formalități pen- 
Lru echipele* snvmgătbare. care au 
învins corr^d. îetnș.șt, cu toate că 
bvoluția scorului pe reprize probează 
toțuși o înrgalitate evidentă în com
par tare. Rezultatele : Voința M. Ciuc 
—• Carbidul Tîrnăveni 16—1 (7—0, 
7—0, 2—1) ; Alimentara Tg. Mureș 
—. Locomotiva T.A.R O M. Buc. 8—1 
(1—0, 2—1, 5—0).

Programul de duminică a oferit ca 
deschidere — dimineața' — întîlnirea 
dintre Progresul Rădăuți și C.F.R 
Clui. Deși se aștepta. ca tinerii ho- 
cheiști rădăuțeni să învingă ușor, 
lucrurile nu s au petrecut chiar așa. 
Ech ira gazda a jucat fără vigoare, 
obțtnînd o victorie dificilă: 4—2
(1—0. 2—1, 1—1). Cri de al doilea

Un pas înapoi. și.„ direcția de dreapta a fost eschivată de Dănilă Done! 
ele au început chiar din prima etapă, 
cu retragerea din campionat a Casei 
Centrale a Armatei și s-au terminat 
exact în... ultima etapă, cu siuriprin- 
zătortr' forfait al Progresului! Arru- 

inări mai neiit sâni mai puțin justifi
cate, etape de câte wia sau două în- 
taniri, o evidentă disproporție de va
loare între echipele participante, lipsa 
sălj'or propice unor organizări satis
făcătoare — fiecare * . i„
Ia un loc au făcut din ediția 1957 a 
competiției în cauză o întrecere agi
tată, cu foarte multe lipsuri, cai o 
desfășurare ne interes an fă, terminată 
de altfel într-iwi cvasi-anonim at suipă- 
rător. Drept este că au existat și unele 
„condiții obiective*4. De exeunipln, anul 
trecut, pe parcursul! a mimai litrii 
ItMii (septembrie-decembrie), a-1! fest

în partp și toate

€e așteptăm de la halterofilii noștri
Pe marginea unei interesante conferințe a antrenorului de stat Ștefan Petrescu

Antrenorii <ie haltere din Capitală 
au asistat la o interesantă con
ferință a antrenorului, de stat Ște
fan Petrescu cu privire la sarcinile ce 
te pevin în anul 1958. Vorbitorul a ex- 
pas obiectivele sportului cu baitwe, 
(țntre care cele mai importante sînt 
obținerea unor rezultate superioare 
ta întilnirile internaționale cu R. P. 
Ungară și R. D. Germană, la cam
pionatele europene și ia mondiale). 
In "âl doilea rtnd a ■ fost scoasă în 
eviteență necesitatea' măririi mtsiărultii 
dq colective și al membrilor los; cu 
aite cuvinte lărgirea bazei de masă 
în sportul halterelor. Ih sfîrșit. un 
alt'obiectiv subliniat1 de vorbitor con
stă» în ridicarea necontenită a măies.- 
trtei. sportive, in pregătuea temeiBkă, 
științifică a halteroiililor noștri. Ștefan 
l^trescu a trecut apoi în revistă 
care din zcesle obiective.

„i-a ncâ — a spus antrenorul 
st it — antrenorii ii menajează la 
trsna’i’eiite pe concurenți, nu le 
allh cit este necesar și ca atare ei nu 
progresează pe măsura posibilităiilor. 
Pe de altă parte, fișele individuale . 
sirte greșit a 'utuite, planul individual 
de antrenam-, i;t nu este adaptat la 
specificul sp rjivului, la posibilitățile 
side ceea ce dovedește că antrenorii 
nurft cunosc .suficient’ eievii".

In continuare, vorbitorul ă arătat că 
este foarte greșită concepția raiora cînd 
affon ă : , Cuiere a mers minunai la 
ariire:ament, si va baie cu siguranță. 
aeOorJvL..“. Nu trebuie să se uite — 
a subliniat Ștefan Petrescu — că re- 
zitftatele în concurs sînt. în general, 
cu zece la sută mai slabe decît cele 
oUțhutte în antrenamente. Deci, pentru 
a obține perfo manta dorită în con
curs. la antrenament vor trebui în
cercate greutăți cu zece la sută mai 
mari. I Ti accent deosebit se va pune 
pe dezvoltar ă forței. La baza mișcă
rilor de -forță stau exercițiile de pune
rea barei la piept fără fandare, me
todă folosită de excelenții halterofili 
sovietici: Medvediev pune la piept 170 
kg.,. Bogdanoi-ski 145 kg. și acest an, 
treuauient constituie un excelent pro
cedeu pwrtru dezvoltarea forței. Aș* 
se explică faoful că în concurs Med- 
vediev împi pe 165. kg: Bogdanovski 
135 kg. etc. Medvediev smulge la aift, . - . . kg‘

me-
trenarnent 1 ră fa udare 125—135 
ceea ce cousf'foie de asemenea o
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de-
an- 
cer

todă foarte bună pentru dezvoltarea 
forței. O atenție deosebită trebuie a- 
cordată gradării antrenamentelor și 
continuității lor. Intre uperea antrena
mentelor duce la scăderea rezultatelor. 
De pildă, un sportiv în maximum de 
formă, care își întrerupe pregătirea 
va trebui să se antreneze cel puțin 
2—3 luni în mod serios pentru a atin- 

performanțele anterioare.
se 

din 
în 

negativ 
spusele 
mai trecut de o lună prin sala de an
trenament... Șî ne mai mirăm de ce 
Cazan se învirtește în jurul a 420 kg 1

Succesul marilor halterofili și al ce
lor care progresează uimitor, într-un 
singur an, se explică printr-un antre
nament continuu, prin folosirea mișcări
lor ajutătoare. Prin cunoașterea per-

ge 
asa 
bri 
dă.

Cam 
petrec lucrurile cu unii mem- 
lottil republican. Acum, de pil- 
această privință un exemplu 
îl oferă S. Cazan care după 
antrenorului de stat,' n-a

fectă a posibilităților sportivului, se 
vor putea îmbunătăți rezultatele dato
rită relațiilor care există între exer
cițiile ajutătoare și cele clasice (exem
plu : 85 kg. smuls fără fandare echi
valează cu 100 kg. smuls prin fan
dare). In felul acesta se poate men
ține un standard de suta la sută în 
mișcările clasice, pe o perioadă mai 
îndelungată, evitînd în acest fel stir- 
menajtil sportivului. Astfel, în perioa
da de pregătire pentru concurs, halte
rofilul va putea începe antrenamentele 
în maximum de formă, avînd ca obiec
tiv obținerea altor rezultate superioa
re. „H-urnai în acest jeL, punindi mult 
elan in. munca de zi cu zi, respectînd 
planurile și perioadele de pregătire, 
vom putea 
in 1958 — 
Petrescu.

obține succesele scontate 
a încheiat antrenorul Șt

I. OCHSIMELD

sens, separfndu-se campionatele indi- 
vidua'e de campionatul pe echipe, 
printr-un „intermezzo" de cîteva r.mi. 
Să sperăm că astfel se vor asigura, 
cel paltin din acest punct de vedere, 
condiții normale de desfășurare a 
campionatului. Cu aceasta, federația 
.noastră de specialitate nu trebuie să-și 
închipuie msă că a rezolvat toate 
neajunsurile șa că ediția 1958 va 
decurge liră cus*x.

Dar iată ca astfel am ajuns Ia obi
ectul rîndurijor de fată: ce trebuie să 
facem pentru reușita campionatului de 
box pe echipe? Unora, discuția li se 
va părea prematură, dat fiind că este 
vor! a de o competiție care va avea la.-, 
în toamnă. Noi considerăm însă că 
ea este utilă tocmai acum, cînd se 
definitivează ca endarul intern Ș* in
ternațional, precum și regulamentele 
diverselor întreceri.

Mai infii, sj ne oprim asupra eoiii- 
•elor A vorbi desime decalajul valo
ric existent între Dinamo, C.C.A. și 
\’oirrța, pe de o parte, și celelalte re
prezentative de asociații, pe de altă 
parte, nu mai este necesar, rrrtriclt 
asociați.le smt practic desființate, 
iar în toamnă, formațiile care vor lua 
startul în campionat vor fi desigur 
cee ale cluburilor c*h secții de box co
respunzătoare. Se impune insă ca e- 
chipele admise în campionat să-și a- 
.nunțe din vreme loturile, în care să 
nu fie cuprinși dealt boxeri de cate
goria I și — bineînțeles — mae
ștrii și maeștrii eațeriți ai sportului. 
Federația nu trebuie să meargă la 
soluții de compromis, caii este aceea 
a admiterii î,n competiție a-unor bo- . 
seri de categorie inferioară, numai de 
dragul de a nui „dHscwnîleta" unele 
echipe. De unde, în primele două edi
ții alș campionatului, .excePt'''e“ — 
admire în ultiină instanță de fonii de 
specialitate —' ani fost doar cîtevă, 
eîg au abundat anul trecut, mai ales’ 
în rindurile formațiilor Flamura ro
șie, Locomotiva și Progresul. Nu ve
dem, de pildă, cui îi folosește o întîl- 
nire cum a fost cea dintre iînărul, fi-

asigurarea unei ..exclusivități- pe 
timpul desfășurării camoionatuliK. 
ceasta înseamnă ca federația să fra 
aprz>be nici o altă «xnpetise internă 
sau întîlnire internațională în lunile 
prevăzute pentru cam ionatul pe echi
pe. Boxerii vor avea astfel rest-sele 
necesare participării fa campionat, 
vor fi scutiți de acele traumatisme, 
inerente boxului. care duc ia descom- 
pletarea echipelor, se exi'en'reaz* 
nțeresul îrt 'jurul cam icratel'ti oe 

echipe, care devine erenpet’țin pupi- 
listică centrală. Bucnr'nd.'.-se de acea
stă „exclusivitate", campionatul ar 

putea să se desfășoare săptăinînal. 
Disputarea bilunară a infim rfler di
minuează din interesul campionatului, 
duce la slăbirea emulației ex'stenle 
între echipe, în vreme c? programarea 
săptămînală a meciurilor poate avea 
un efect exact opus. Cît despre cei 
care ar susține — eventual — c.j e- 
fortul va. fi last'd mai -mare de’it cri 
permis, ținem. șă le spunem că da’ă 
un boxer poate susține 4—5 meciuri 
în decurs de 6—8 zile (la campiona
tele exo ene și .1. O.), este perfect 
capab'l să bpxeze de 4 ori în 30 de 
zile! .'lai a’es cîn-d 'a terminarea 
competiției poate Ti impusa de către 
federație o perîofldă de odihnă, de o 
lună de zile, pentru toți participanții 
la campionatul pe echipe!

Sînt desigur încă multe a'te proble
me care își solicită rezervarea. Există, 
de pTdfi. problema foarte acidă a bo-4 
xerilor 
deosebi,___ w__-______ ,. „----------
trecerii dintr-o categorie dc greutate 
în alta, 
rioasă — a cadrului în care se de fă- 
șoară această importantă competiție 
(anul trecut, multe întîlniri au 3vut 
loc în să'i mici, iierfer'ce. mai mult 
dec.it modestei.

Luînd din vreme măsurile necesare; 
imliind eventual o discuție cu antre
norii, boxerii și arbitrii, asupra repro
filării campionatului de box pe echi 
pe, federația noastră va arăta că este 
decisă să facă din această întrecere 
ceva mai mult decît o competiție mi
noră. lipsită de atracție pentru ma
sele de hititori ai boxului, ca și pen
tru înșiși participanții...

dă a bo-, 
de categorii superioare (în- 
semigrea și grea) problema

ca și problema — foarte se-

M. G-

CONCURS ATLETIC
IN CAPITALA

srîrșitui 
a fost 
corn pe -

O REUȘITĂ DEMONSTRAȚIE 
A CĂLĂREȚILOR DE LA C.CJl.

Duminică dimineață a avut loc Ia ma
nejul din CMea Piev.nei o reușită de
monstrație de dresaj și obstacole făcută 
de călăreții de U C.C.Aă în cinstea a- 
legerilor de deputați în sfaturile popu
lare. Publicul spectator prezent în tri
bunele manejului a admirat și cu a- 
cest prilej măiestria călăreților militari 
printre care amintim pe maestrul spor
tului Virgil Bărbuceanu, Dumitru Ve- 
licu, Iosif Molnar, Vladimir Fulger și 
Gheorghe Langa la obstacole și maeștrii 
sportului N. MihaLcea, N. Marcoci, I. 
Oprea și Titus Petrescu la dresaj.

O demonstrație asemănătoare va avea 
loc duminică 26 ianuarie a.c. la orele 
11 tot la manejul din Calea Plevnei.

COMPETIȚII AMICALE LA HOCHEI 
PE GHEAȚA

• Pe terenul geeoita din Miercurea 
'Ciuc s-a disputat în cinstea alegerilor 
pentru sfaturile .populare o .partidă a- 
mieală de^lioțltei pe gheață între două 
echipe a«,caț^eria A: Dinamo Tg; 
reș și SteăguI^Roșu Orașul Stal ia. 
ma echipă a învins- cu - 
1—2).

Mu-
Pri-

5—3,

© Datorita unui val de căldură, 
a făcut gheată impractical 
tițîa cu Cupa „JLacul
Si a* desfașțurati la Gheo-rghieni, ._ ____
întreruptă. Cea mai important A parxidă

RieeelU
CMc — C.C,A. Campiîwiii au. învins din 
nou cu 5—1 (0—0, 3—1, 2—0) prin punc-

care
corupe- 

.3șu”, care 
ai ftasfr

iele înscrise de Biro, Takacs I, Foilor, 
Fenke I și Fenke II. Pentru bucureș- 
teni, punctul de onoare a fost reușit 
de Lflrincz.

B. Sebok. coresp.

CONCURSURI DE SCHI 
LA STRAJA Șl MUNTELE ROȘU

• Săptămâna trecută a avut loc la 
Straja concursul de verificare al schio
rilor colectivului sportiv Minerul, care 
și-au disputat cu acest prilej campio
natul pe colectiv pe anul 1958. Cu toate 
că zăpada a fost moale și timpul nefa
vorabil, rezultatele au fost mulțumitoare 
și lupta pentru întâietate, dată între 
47 de concurenți, foarte dîrză. Primele 
trei locuri au fost ocupate de: Adal
bert Kato, I. Mora, S. Cioflica (slalom 
special); S. Cioflica, I. Selonț, C. Mun- 
teanu (coborîre); C. Munteanu, S. Cio
flica, I. Mora (slalom uriaș).; Gh. Lu,paș, 
I. Borzoș, Andrei Kato (fond 10 km.). 
Pentru - sâptănjînile . viitoare sînt pro
gramate concursurile pentru senioare, 
juniori, junioare și copii.

/. C tort ea-, corespondent

• Primul concurs organizai de l’CFS 
Pioești s-a aiaoutat la Muntele Roșu, 
în cinstea alegerilor de deputați pentru 
Sfaturile Populare, ou participarea a 
86. de schiori. Ciștigătorn. prebelor au 
fost: Elena Stoicescu (coborîre juni
oare), Mtarcela Gatej (coborîre senioare), 
Ion Benișhiu (eotaorîoe-. juniori), C. 
Pnînni (coborîre seniori), Mlaria Babut 
(fond Junioare 3 km.), Emilia Tunaru 
(fond senioare 3 knU„ C. Oomaniceanuu

(fond(fond juniori 5 km.), D. Zaharta 
seniori 10 km).

Gh. Alexandrescu, corespondent
CUPA .TINARUL DLNAMOVIST" 

LA VOLEI
ianuarie, 
va avea 
de volei

sîmbăită 25 șl duminică 26 
în sala Dinamo diin Capitală 
loc o Interesantă competiție 
organizată de Tînărul Diinamovist: cupa 
cu aceiași nume, la care vor participa 
numai echipe de juniori și junioare. In 
afară de echipele masculine și feminine 
ale organizatorilor, vor mai lua parte 
la întreceri formațiile: Locomotiva G.N., 
Locomotiva „Tînărul feroviar*’ și Pro
gresul sănătatea (feminin), ~‘ 
C.T.F.T., Progresul I.T.B. 
(masculin).

PREGĂTIRI INTENSE 
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL DE BOX
Zilnic, sala de antrenament a colec

tivului Progresul ‘Gostpodării cunoaște 
o vie ațnimație, datorită intenselor pre
gătiri. pe care le fac tinerii boxeri în
cepători șl avansați în vederea campio
natului republican inidividual de box 
pe an-ul 1958, care va începe La 3*9 ia
nuarie. Antrenorul Lucian Popescu are 
la. dispoziție un lot de boxeri tiiiner.i, 
dar valoroși ca: Alv Bariciu, Măriri Ion, 
Ian. Eiumi for a, Gft. Aaaghel, Nicu Con
stantin, precum* și c îți va începă-tocl din
tre care- se remarcă: tînărut Marin Corii, 
stantin — element, dota1 giu; calități 
deosebite.

Tf»kautikf Goresp.

Locomotiva 
și C.C.A.

PENTRU

Cu concursul organizat la 
săptămînii trecute în Capitală 
inaugurată 
tițională pe 
fășurat în 
un frumos 

.ce privește 
curenți și concurente.

In cadrul întrecerilor au 
registrate două noi recorduri repu
blicane de juniori: Stan Nițu (T. 
Dinaniovist) a parcurs 50 m. plat în 
6,0 sec.;
3,01 im la prăjină.
cele mai bune

' concurs : BARBAȚI
. Prisiceanu 6,0 : St Nițu 6,0
Stoenescu si Th. Ficleanu 6.1 secj 

,5(2 m._ jiin,: A. Diaconu 6,5:
Bordur 6,6: T. Iliaș 6,6: 55 m ~ 

-sen.: Gh. Vintilă 8,0 : 55 m g. jun : 
D. Ovezea 9,4: FI. Dumitrescu 10.9: 

^lungime sen.: N. Sobeșanschi 6,42 j 
Al. Borcea 6,12; lungime jun.: M. 
iAxente 6,10; T Cochiș 5,52: pri- 
■ jină sen. : M. Dumitrescu 3,92 : D. 
Gîrleanu 3.92: prăjină jun. : P. A- 
stafei 3.01 : N Tihan 3,01 : greutate 
jun : D Serafim 9,97: Ad Popescu 
'9,80 : FEMEI : 50 m sen : CI Ruse 
7,0; M. Constantinide 7,0; S. Băltă- 
geset! 7,1 : 50 m jun : M Paduraru 
7,4; — - ■ • - — -
gime
Pîrlea 4.85 :

activitatea atletică
anul 1958 Concursul, des- 
sala Floreasca a 
succes. în special 
participarea : 150

cunoscut 
în ceea 
de COD

fost în-

iar Petre Astafei a sărit 
Iată cîteva din 

rezultate din acest 
50 m sen : St,
— Al

St.
2-

E! Fote 7,4: M. Mihai 7;5: Zwa- 
sen : S Băltăgescu 5,04 ; A. 

_____ ; CI. Ruse 4,74 : tunș&* 
me jun.: M. Paduraru 4.78 ; R; Cinj 

.________ -■ • - ■”M greutate
Wfttfeew*

că 4.55 : 
j«/i. : 
stein

Zahariuc 4.53 ;El
II Stoica 11,24: M

11,10: A

La 
d-loreasca 
bltean pentru

sfîrșittil
va

Gtirâit 11,09;

★ 
acestfei 
găzdui 
juniori

AT O Micoloe
corespondent

săptămini sala 
concursul repirt 
și junioare.
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• O singură echipă de handbal de sală a Germaniei la campionatele mondiale
• Primul meci internațion al de fotbal al anului • Cicliști tineri pentru „Cursa

Păcii" ATUTiiM

Iubitorii handbalului din R. D. Ger
mană așteaptă cu nerăbdare începe
rea uneia din cele mai mari compe
tiții handbalistice de sală ale anului: 
campionatele mondiale care vor avea 
loc în R.D.G. După cum se știe, în 
cursul lunii decembrie au avut loc 
două meciuri de baraj între repre
zentativele R. F. Germane și R. D. 
Germane. Primul meci a revenit ju
cătorilor din R. D. Germană cu 11—9 
iar al doilea (desfășurat în Berlinul 
de vest) jucătorilor din R.F.G. cu 
scorul de 16—14. In urma acestor 
partide terminate cu un scor general 
egal, forurile de specialitate ale ce
lor două țări au rămas în dilemă și 
reprezentativa învingătoare — oare 
unma să joace în finala campionatu
lui mondial — nu a putut fi de
semnată! Federația vestgermană si- 
tuindu-se pe o poziție de „presti
giu” a propus să se joace în conti
nuare alte două partide. In schimb, 
punctul de vedere al Federației R.D. 
Germane este cu totul diferit celui 
dsn R.F.G. Propunerea Federației din 
R.D. Germană este cea mai echitabilă. 
In memoriul pe care l-a înaintat fo
rului vestgerman se spune că — 
așa cum au arătat cele două meciuri 
de baraj — forțele celor două echipe 
sînt egale. Pe de altă parte, este 
foarte greu ea intr-un meci de ba
raj să fie hotărâtă echipa care va 
reprezenta Germania la campionatele

de la corespondentul nostru
GERHARD LERCH

mondiale. „Propunerea noastră con
stă în alcătuirea unei singure echipe 
formate din cei mai buni jucători din 
cele două reprezentative. Sub în
drumarea unui grup de antrenori din 
ambele Germanii lotul jucătorilor să 
fie pregătiți pe teritoriile R. F. Ger
mană și R. D. Germană". In felul 
acesta Germania va putea alinia o 
formație puternică, o echipă care va 
putea face față celor mai bune echi
pe din lume. Aceasta este dorința 
tuturor suporterilor din R. D. Ger
mană și R. F. Germană.

★
In ultima clipă, înainte de a ex

pedia această scrisoare, am aflat 
cu satisfacție că propunerea fede
rației de handbal a R. D. Germane 
a fost acceptată. In urma unei șe
dințe care a avut loc la Hamburg, 
federațiile din R. D. Germană și 
R. F. Germană au căzut de acord 
să participe cu o echipă unică. 
In acest scop cele două federații 
au alcătuit un Iot de 15 jucători, 
dintre care opt sînt selecționați 
din R. D. Germană.

echipa Empor Rostock. Acum fotba
liștii și-au luat vacanța de iarnă. 
Timp de o lună bocancii de fotbal 
sînt agățați în cuiele din vestiare, 
pentru ca apoi să fie din nou în- 
călțați de miile de jucători care-și 
vor relua antrenamentele.

Ne aflăm în anul campionatului 
mondial, cînd activitatea internațio
nală este foarte bogată. Cu toate că 
nu ne-am calificat în turneul final, 
sperăm că secția de fotbal a R. D. 
Germane își va alcătui un bogat pro
gram de activitate. Primul meci al 
reprezentativei noastre va avea loc 
la Tirana la 1 mai în compania na
ționalei Albaniei.

★

Cînd aceste rânduri văd lumina ti
parului, selecționata R. D. Germane 
de ciclism se străduiește să obțină 
rezultate cit mai bune sub soarele 
cald al Egiptului. Ea este o echipă 
tînără care de data aceasta are o 
misiune dificilă. In orice caz, indife-

FEDERAȚIA DANEZA REIA LEGATU
RILE CU U.R.S.S. și R. P. UNGARA

Potrivit unei 
transmise de

Agenția Associated
Press, comitetul e- 

xecutiv al Federației daneze de atletism 
(DIF) a hotărît în cadrul unei ședințe 
care a avut loc la 19 ianuarie la Co
penhaga să reia legăturile sportive cu 
Uniunea Sovietică și R. p. Ungară. A- 
ceastă hotârîre a fost luată cu 128 de 
voturi contra 27.

După cum se știefc anul trecut forul 
sportiv danez a împiedicat pe sportivii 
din Danemarca să participe la compe
tiții cu sportivii din U.R.S.S. și R.P. 
Ungară.

al sezonului echipa Franței va întîlni 
la 16 aprilie în nocturna ia Paris echioa 
Elveției.

După turneul fina4 al campionatului 
mondial de la Stockholm echipa Fran
ței va întîlni Austria la 5 octombrie 

.R.F. Germană la 26 octombrie și Italia 
la 9 noiembrie. întâlnirea cu echioa 
Belgiei a fost fixată pentru 2 martie 
1359.

EchI a ;ecunda a Franței va susține 
anul acesta două înt-îl-niri eu Grecia la 
9 noiembrie și Snonia B La 5 ocx 
brie. Sînt pruA. te de asemenea în- 
tîlniri cu echipele R.P. Polone B și 
Luxemburgului

• Echipa de hochei pe 
gheață a R.P. Polone 
care se află în turneu 
în U.R.S.S. a susținut e 

sovieticăta

HOCHEI

FOTBAL

întîlnire cu reprezentativa _ _______
Meciul s-a disputat la Palatul Sportu
rilor și a luat sfîrșit cu scorul de 11—1 
(2—0; 5—1; 4—0) în favoarea echipei so
vietice.
ASALTUL RECORDURILOR CONTINUA 

campionatele 
‘ î Noii 

care au 
la Sidney, tînărul 
Jon Konrads, în.

ani. a stabilit un 
de data aceasta la

In jurul campionatului 
mondial de fotbal

Jr’anda de fiord 
tiu vrea să joace 

dumiica.
Potrivit unei informații transmi

se de agenția „France Presse“ e- 
eliina de fotbal a Italiei, eliminată 
din campionatul mondial neutru 
prima oară de la fundarea a- 
eestuia. are totuși șanse să partici
pe la turnwil final. Aceasta ar ii 
posibil deoarece federația de fotbal 
a Irlandei de Nord refuză să ridice 
interdicția prin care fotbaliștii ir
landezi nu au voie să susțină me
ciuri duminica. In acest caz Irlanda 
de Nord va trebui să declare „for
fait- căci este puțin probabil că or- 
ganizatorii campionatului mondial vor 
consimți să modifice programul pen
tru a permite irlandezilor să joace 
în timpul săptămînii.

Secretarul federației suedeze, Ber- 
gertis, a declarat de altfel că Irlan- 

Ma va fi înlocuită cu Italia dacă ea 
F» va accepta să joace duminica 
tn același timp secretarul federației 
irlandeze, Bill Drennen, a spus că 
*înt puține speranțe ca membrii ci> 
■mitetului federației irlandeze să ac
cepte modificarea acestui punct din 
regulament (Agerpres)

Gustav .Adolf Schur este unul din cei mai buni cicliști germani. El va 
face parte din reprezentativa R.D.G. care va lua startul in marile compe
tiții din acest an.

ICu anul care a trecut a luat sfâr
șit și canpianatiM de fotbal *1 R. D. 
Germane. Pe primii loc s-a situat 
din nou echipa care cucerise și cu 
un an în urmă trofeul: Wismut Karl 
Marx Stadt. In ultimele zile ale a- 
nului 1957 s-a desfășurat și finala 
„Cupei”. Victoria a revenit formației

rent de reușită, competiția constituie 
o serioasă verificare a echipei R.D.G. 
care va participa în „Cursa Păcii". 
Păcat că din actualul lot lipsește 
binecunoscutul rutier Werner Maiitz 
care nu s-a restabilit încă in urma

Lokomotiv Leipzig care a întrecut unui accident.

(Agerpres.)
• In cadru] unei reuniuni atletice de 

sală, desfășurată ia Boston, campionul 
olimpic Ron Delaney (Irlanda) a cîști- 
gat cursa de o milă în 4^5 ’, la o se
cundă și patru zecimi de cea mai bună 
performanță mondială pe teren acope- 
perit, deținută de danezul Nielsen.

Iugoslavul Mugosa a ocupa: în această 
probă locul patru ia 25 de m. în urma 
câștigătorului.
WOLVERHAMPTON ÎNVINSĂ DE 
BLAKPOOL fCU STAN MATTHEWS IN 

MARE FORMĂ!)
Stanley Matthews — 
fotbalistul care in ciu
da celor 43 de ani ai 
săi se menține încă în

primul plan al fotbalului britanic — 
a fost și sîmbătă „motorul** echipei 
Blakpool, contribuind .din plin la ob
ținerea» victoriei cu 3—2 asupra liderilor, 
Wolverhampton Wanderers. Matthews a 
marcat două din cele trei goluri ale în
vingătorilor, aducînă din nou aminte 
selecționerilor britanici că poate fi luat 
în considerație pentru postul de extrem 
dreapta al naț ierna lei Angliei, care se 
pregătește pentru turneul final al cam
pionatului mondial. Manchester United, 
după victoria neconcludentă asupra e- 
chipei iugoslave Steaua Roșie, s-a... 
răzbunat pe Bolton, pe care a învins-o 
cu 7—2, extremul stingă Bobby Charl
ton fiind autorul a trei goluri. Lut ton 
Town a întrecut categoric pe deținătoa
re Cupei Aug-iei, Asum Viila (eliminată 
din competiție) cu 3—0. Alte rezuitste 
mai importante din campionatul englez: 
Preston — Tottenham 3—3. West
Bromwich — Sheffield 3—1, Arsenal — 
Leicester 1—0. Portsmouth — Manches
ter City 2—1. In clasament, conduce 
Wolverhampton cu 40 puncte, urmat de 
Preston și West Bromwich 35. Man
chester United 34.
ST. ETIENNE LA AL 16-LEA MECI 

EGAL DIN ACEST CAMPIONAT !
Nici după etapa de duminică St. 

Etienne nu a cunoscut infringe rea. 
Foștii campioni ai Franței țin astfel cu 
orice preț să-și îmbunătățească cu fie
care etapa recordul meciurilor nule pe 
care l-au urcat acum la 16! In felul a- 
cesta, Et. Etienne este singura echipă 
dintr-un campionat european care nu 
a fost încă învinsă în acest campionat. 
Duminică St. Etienne a făcut joc egal 
cu Valenciennes (0—0). Celelalte echipe 
fruntașe Reims și Lens continuă a fi 
în scădere de formă. Dacă primii au 
reușit să smulgă un joc egal în fața 
lui Monaco (1—1), Lanis în schimb a 
pierdut acasă (2—3) în fața lui Sedan. 
Iată • -------- “ ‘
Niee 
Club 
2—1; __ _ ________ _
Toulouse 2—1; Ales — Beziers 2—0.

In urma acestei etape fruntea clasa
mentului are următoare® înfățișare: 
1. Reims 29 p.; 2. Monaco 27 p.; 3. 
St. Etienne 26 p.; 4. Lille 25 p.

JUVENTUS ÎNVINSĂ LA SCOR
In etapa de duminică a campionatu

lui italian s-au înregistrat cîteva sur
prize: Juventus a fost întrecută de 
Roma cu 4—1; internazionale a pierdut 
pe teren propriu cu 2—0 în fața Bo- 
togftei; Fiorentina a fost învinsă de Pa
dova cu 3—2; iar Lazio a cedat co 1—< 
la Verona. Celelalte rezultate: Napoli — 
Lanerossi 3—1; Torino — sampdoria 
4—3; Udine se — Alessandria 2—0; Ata- 
Lanta — Spăl 0—0; Genova — Milan 
1—L. In clasament, după 17 etape con
duce Juventus cu 25 p., urmată de 
Napoli și Padova cu 23 p., Fiorentina 
21 p., etc.
PROGRAMUL INTERNAȚIONAL 

ECHIPEI FRANȚEI
• Federația franceză de fotbal a sta

bilit recent calendarul jocurilor inter. 
nețkxnale din acest an. In primul meci

• In 
de natație ale 
Galii ae sud, < 
loc '

înota:or australian 
virstă de numai L5 
nou record mondial
220 yarzi Tiber cu timpul de 2’04”8/lK>. 
După noul regulament fixat de FINA 
performanta lui Konrads constituie și 
un nou record în proba de 260 m. liber 
Vechiul record mona-a] în. proba de 220 
yarzi aparținea compatriotului său 
Chapmann și era de 2 g5”8/10.
IN GA ARTAMONOVA CAMPIOANA A 

U.R.S.S.
« Campionatul unio

nal feminin de patinaj 
viteză desfășurat ia 

Leningrad s-a înche
iat cu o victorie clară a laestrei sportu
lui Inga Artamonova, care a câștigat 
trei probe și titlul de campioană ab
solută.

Iată rezultatele tehnice: 560 m: Rîlova 
48"1 10; 1506 m: Arțar1 xova 2’36”4/10;
3 009 m: Artamonova 5'’-”2/10; 1000 m: 
Artamonova

Clasamentul fin ai pe patru probe: 
inga^Artamonova puncte; 2. Riri-

3. Galina Sa- 
Sofia Konda-

NATATrE

PATINAJ

ma Belova 2T3.41-6 ptrxc^'; 
rințova 218,932 puncte; 4 
kova 220,249 puncte.

• Pe stadionul Dinamo 
s-a desfășurat ultimul 
lecție în vederea ale?» __  ____
patinaj viteză a U.R Spentru csmplo 
natele mondiale și e: to aene. Au nartt- 
cipat 32 de patinatori. Temperatura a 
fost de minus trei grade și a bătut un 
vînt ușor.

S-au înregistrat următoarele rezultate: 
500 m: Grisln 42”5'U; 5.000 m: Saki-
nenko 8’23”6 10: 1509 nx: Mihailov 2T6 ’; 
10.080 m: Sakurrenko 17-

Clasamentul final: 1.
renko 192.825 puncte;
192,878 puncte: 
puncte; 4.

anglia

din Moscova 
c on curs de se- 
irii echipei <le

și celela-lte rezultate ale etapei:
— Nîmes 2—0; Lille — Racing 
Paris 3—1; Angers — Marseille 
Lyon — Sochaux 1—1; Metz —

RUGBI

17”7/10.
Oleg Goncea-

2. Sakunflnko 
3. Merkulov 164,290 

Șilkov 194,425 puncte.
ȘT T^KfA GALILOR, LA 

EGALITATE
Sîmbă'tă, pe terenul de 
la Twickenham (Lon
dra), s-a disputat un 
nou • joc în cadrul

,.Turneului celor .5 națiuni", între re
prezentativele Angliei și Țării Galilor.

AL

Cine c tcnismanul nr. 1 al anului 195T ?
„Tronul" eel ui mai bun jucător de 

tenis din lume a rămas vacant in 
11967? Așa s-ar părea, dacă luăm in 
considerație faptul că Lew Head, în
vingătorul de la Wimbledon (cotat 
drept campionatul neoficial al lumii) 
ți<a sărbătorit victoria trecind inie- 

‘dial la profesionism... Fără Hoad in 
trindul amatorilor, alegerea tenismanu- 
ja- nr 1 pe anul trecut a devenit o 
sarcină extrem de dificilă pentru 
ppeeialiștii care la fiecare sțir- 
■șit de sezon se preocupă de 
stabilirea ■ unei ierarhii mondiale 
tn sportul alb. Aceasta chiar 

'dacă tradiția W imbledon-ului a fost 
‘Înlocuită de un criteriu mai rațional 
• de clasificare bazat pe rezultatele a 
‘insă trei competiții tot atit de impor
tante ca și clasicul campionat englez: 
campionatele Australiei, campionatele 
•de la Forest Hills (S.U.A.) și finala 
'Cupei Davis. Iar alte păreri pledează 
la adăugarea a încă unei competiții, 
campionatele de la Rolartd-Garros 
Franța). Dar aceasta ține deja de 

domeniul controversei...
Să ne întoarcem deocamdată la 

Wtmbtedon, campionatul care i-a pri
lejuit lui Hoad suprema consacrare 
și... un contract cu Jack Kramer, pa
tronul vestitului circ de profesioniști. 
Plecarea australianului a produs sen

zație și a privat tenisul amator de un 
mare campion. De fapt, mai toți „marii 
campioni" ai tenisului apusean s-au 
lăsat tentați de mirajul banilor și au 
trecut tn patrimoniul lui Kramer. Să 
nu uităm că printre angajații acestuia 
se numără azi asemenea jucători pro- 
eminenți ca Pancho Gonzales, Tony 
Trabert, Ken Hosewall, Paneho Segura 
și alții. Această stare de fapt „deva
lorizează" clasa tenisului mondial și 
este o constatare inevitabilă pentru 
oricine caută stabi
lirea celui mai bun 
jucător al anului.

„Voturile" specia
liștilor merg către 
Ashley Cooper, cel care a fost învins 
de Lew Hoad in finala de la Wimble
don. Nu numai calitatea de... vice-Cam
pion la Wimbledon ii dă dreptul de 
a reclama acest loc, ci faptul eă el 
a mai înscris performanțe remarcabile 
și în special a dat dovadă de multă 
regularitate (in contrast cu ceilalți 
pretendenți, foarte inconstanți în se
zonul trecut). Cooper, in virstă de 
numai 21 de ani, este actualul cam
pion al Australiei, a fost finalist și la 
Forest Hills și a făcut ' parte, din e- 
chjpa învingătoare in finala Cupei Da
vis. Deci, lui Ashley Cooper titlul de

cel mai bun tenisman amator — așa 
cum afirmă specialiști de renume, cum 
sini Pat Hughes de la „World Sports" 
sau Denis Lalanne de la „T'EquipU'.

Dacă pentru tenismanul nr. 1 nu 
sini prea multe controverse, in schimb 
pentru locul doi părerile sini divizate. 
„L’Equipe" propune pe suedezul Sven 
Davidson pe baza victoriei sale de la 
Rolartd-Garros (in care l-a învins pe 
Cooper în semifinală I). Totuși nu cre
dem că se poate trece peste austra

lianul Mal Ander
son care la Forest 
Hills a învins pe 
„toată lumea" (Da
vidson și Cooper, 
inclusiv) și a fost 

vioara intiia în victoria australienilor 
din finala Cupei Davis. O serie în
treagă de victorii in alte turnee, îl 
recomandă din plin pe Anderson ca 
tenismanul nr. 2 și spunem aceasta 
eliminind criteriul sentimental care 

ne-ar îndemna poate să preferăm un 
reprezentant al Europei pe acest loc 
fruntaș. De fapt, Davidson este sin
gurul european care ipoate aspira la 
cinstea de a fi clasat între primii zece 
din Hune.

Este interesant de notai că in clasa
mentul pe care-l propune JVEnu’pe" 
din zece locuri, cinci revin tenismani-

lor australieni, incă o dovadă a su
premației pe care ei o dețin actual
mente in lume. Iată cum arată, in 
continuare, acest clasament: ‘4. Mervyn 
Rose (Australia), 5. Vie Seixas 
(S.U.A.), 6. Neale Fraser (Australia), 
7. Herb Flam (S.U.A.), 8. Roy Emer
son (Australia), 9. Budge Patty 
(S.U.A.), 10. Luis Ayala (Chile). Re
marcabilă prezența lui Vic Seixas, care 
la 36 de ani, mai este prima rachetă 
a Statelor Unite. Pentru Flam (care 
n-a strălucit in semifinala S.U.A.— 
Belgia din Cupa Davit), ca și pentru 
Budge Patty, clasificările propuse de 
Denis Lalanne par puțin prea ridicate. 
Un punct bun pentru ziaristul fran
cez : el nu l-a clasat intre primii zece 
pe compatriotul său Pierre Darman, 
care Fer învins pe Davidson in finala 
unui turneu important, cel de la Ham
burg. Darmon, compromis printr-o se
rie întreagă de insuccese în cursul 
anului trecut, nu poate pretinde un 
loc fruntaș.

Dar, firește, criteriile adesea su
biective ‘după care se fac asemenea 
clasamente le scad mult din coaloure 
și atita timp cit in tenis nu va exista 
un campionat mondial oficial vor e- 
xista in schimb interntfna^i’e discu
ții... •

Rd. V.

După un joc închis, bazat aproape ex
clusiv pe înaintare, partida s-a înche
iat cu un rezultat egal: 3—3. Punctele 
au fost înscrise de fuodașul galez Terry 
Davies (din lovitură de pedeapsă), iar 
Thompson a egalat printr-o încercare 
netransformată. Cliff Morgan, Clem 
Thomas șî Terry Tiavies au fost cet 
mai buni oameni ai g&tezidor.
AUSTRALIENII ÎNVINȘI LA DUBLIN

Reprezentativa Australiei, lipsită de 
cițiva titulari răniți îm jocurile pre
cedente, n-a putut oțmme rezistență Ir
landei, care a câștigat cu 9—6, mai ușor 
decît arată scorul.

NUMEKOASE COMPETIȚII 
INTERNAȚIONALE

La Wangen (Elve
ția) austriacul ’Rieder 
a câștigat slatamul spe

cial* îatveeînd com
patriotul său Leitner și pe amerjcaiiul 
Warner. Combinata alpină a revenit tui 
Wamer.

Ln localitatea Brotterodedin (Austria) 
proba de sărituri speciale a revenit lui 
Werner Lesser (R.D*.G.) cu sărituri de 

- m Și 85,5 m.
La Grindewala (R.F.G.) s-au desfă- 

ș tarat mari întreceri internaționale. 
Proba de 3x5 km. femei a revenit e- 
chipei Cehoslovac ied, urmată de repre
zentativa R.D.G. ProLa de coborîre fe
mei a fost cîștigată de italianca Mar
celi i eu 1:47,7. ^chioara Sontnhiftde Kails 
(R.D. Germană) a cîștigat proba de 10 
km eu timpul de 46:&2,0, urmată de 
Bmkova (R.P. Polonă) cu 48:04,0. Pro
ba de slalom a revenit austriacei Puzzf 
Frandl cu timpul de 1:29,5.

Tn apropierea orașului Oslo s-au în
tâlnit într-o probă de fond* 15 km. schi
ori norvegieni, germani, finlandezi și 
suedezi. Locul I a fost ocupat de nor
vegianul Jensen oare a parcurs distanța 
în 1 h. 01,21. Campiorvul olimpic Jern- 
berg s-a clasat pe locul TV.

La Brassus proba de fond 15 km. a re
venit norvegianului Intgemon urmat de 
sovieticul Ruskovskl. La această compe
tiție au participat 120 de sehfîori. In 
clasamentul general ai combinatei nor
dice locui I a fost ocupat de sovieticul 
Ușakov cu 447 p. urmat de norvegianul 
Gundersen.

Tn localitatea de sporturi de iarnă 
Kitzbuehel (Austria) proba de slalom 
uriaș a revenit triplmlui campion olim
pic Toni Sailer care a realizat timpul 
de 1t25,5. El a fost urmat în clasament 
de compatriotul său Hinteressen și Bud. 
Wamer (S.U.A.). Cursa de slalom uriaș 
feminin a revenit setiio-aret Anna Ma
rie Waser (Elveția) cu timpul de 
Pe locul 
(Austria).

SCHI

SAU

doi
.__ sm.
s-a clasat Wide Ho-fherr

In turneul internațio
nal șah de la

BeverwijJc (Olanda), 
după 7 runde conduce 
mondial Max Euwe eufee.tuil campion

5 puncte, urmat de Den-ner, Beuwmces- 
ter. 4'/9 puncte, Matanovici 4 puncte, 
S^ahlber'? 3 puncte și o întreruptă, Mi- 
lic și O’Kelly cîte 3 puncte. In oon- 
wmS feminin conduce i altanca Boninf 
cu fi puncte urmată de iugoslava La
zaro viei cu 4’/9 puncte.

.. ..Șl
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Au luat sfîrșit campionatele internaționale de tenis de masai
(,t .lic-e Uin oa*

rr.ult calm și luciditate, au obținut 
roade bine meritate, uneori punînd la 
grea încercare valori confirmate că
rora le-au periclitat chiar calificarea 
în tururile următoare. Afirmația este 
desigur valabilă și pentru 
de prim plan.

Încă din primul tur 
feminin Maria Golopența era „ 
ne furnizeze o surpriză și să o eli
mine pe fosta campioană mondială 
G<zi Lantos la care a pierdut greu 
(18, —21, 15, —18, —14) în cinci 
•eturi cînd putea să .cîștige ușor în 
trei, cu condiția să se fi concentrat 
mai mult în momentele decisive. De

• Itfel acelorași păcate - ii datorează 
'tarla Golopența comportările din 
'malurile mediocre de la dublu fete 
-i dublu mixt unde a ratat victoriile. 
Revenind la Gizi Lantos. remarcăm 
c.î ea a depășit apoi la fel de dificil 
ne Diana Rowe (3—2) într-un meci 
■n care s-a întrecut pe sine, primind
isă o replică de mare calitate, fapt 

■jre a stîrnit ropote de aplauze. In 
ița Angelicăi Rozeanu ea n-a mai 

•Htlut opune decît o slabă rezistență, 
fiind eliminată rapid (0—3). Mențio
năm nota de trecere în examenul de 
maturitate cîștigat pe merit de Marta 
Tompa învingătoarea cunoscutei cam- 
nioane a Scoției Hellen Elliot (3—2). 
Fa a fost apoi învinsă de Eva Koc- 

ian cu 3—0. In afară de Rozeanu și 
Koczian s-au mai calificat în semi- 
'inale Ann Haydon și Ella Zeller. 
Prima, acționînd cu lovituri în vi-
* ză n-a dat posibilitate Lidiei Mo
soczi să „lucreze" suficient mingile 
si a învins cu 3—1. Ella Zelhr a 
trecut și ea mai departe, după un 
rieci de uzură cu Kerekes (3—1) că
reia Geta Pitică i-a luat două seturi 
în L til anterior.

Din întrecerile masculine eviden
țiem excelenta evoluție a lui Reiter 
în jocul cu Sido (3—2), succesul lui 
Cantner la Foldy (3—1) și semnalăm 
totodată confirmarea lui Hrbud în 
fața experimentatului Leach (3—0). 
Rezultate: sferturi de finală: Berc
zik — Hrbud 3—0, Bubony — Vo
grinc 3—0. Reiter — Harasztosi 3—0.

SURPRIZE LA MECIURILE DE
DUBLU

la

paletele

simplu 
gafa să

rurilor strînse și prin surprizele ofe
rite. Ambele formații favorite nu lost 
eliminate. Astfel Rozeanu—Zeller nu 
au putut face față cu succes nînă la 
sfîrșit adversarelor Kerekes—Lantos și 
au cedat în cinci seturi. Un rezultat 
la care, să o spunem drept, nu ne am 
așteptat, dată fiind valoarea repre
zentantelor noastre. In plus, romîn- 
cele au obținut la limită primele două 
seturi și Angelica 
suficientă dispoziție 
librui nostru s-a 
repetatelor greșeli
cărora li s-a alăturat enervarea pre
matură a partenerei sale. Menționăm

Rozeanu vădise 
de joc. Dezechi- 

produs în urma 
ale Ellei Zeller

Tinărul campion iugoslav HRBUD 
avat o -frumoasă comportare in 
cursurile de la București

Peste doi ani!

o 
con-

hop

bărbați Gantner și Ha- 
ajuns în finală după ce 
printre alții pe Teran-

La dublu 
rasztosi au 
au eliminat 
P.ujor (3—1) și în semifinale pe
1iildy — Bubony (3—2), o victorie 
muncită și destul de importantă. A 
doua pereche finalistă este Berczik- 
sido care au înregistrat scoruri ca 
‘egorice (3—0) la H.irnnm»zo-Nmi- 
r.iescu și Vogrinc-H'bud. Ultimii au 
i uimpinat în prealabil opoziția se
rioasă dar inegală a cuplului Pesch- 
ftotner (3—2). întreaga desfășurare a 
meciurilor probei de dub’.u fete a fost 
foarte interesantă prin evoluția scc-

Turneul 
de la

de volei 
Bruxelles

iulie se va desfășura 
mare competiție inter - 

Pînă în pre-

Intre 5 și II 
la Bruxelles o 
națională de voleibal. 
zent și-au anunțat pa: 'iciparea echi
pele selecționate ale R. Cehoslovace 
și R. P. Polone. De asemenea 
ișteaptă comirmarea din partea 
derațiilor U.R.S.S. și R.P.R. care 
principiu s-au declarat de acord 
participarea.

se 
fe- 
în 
cu

In ace-

că Lantos-Kerekes au avut un 
foarte greu de trecut în fața pere
chii Eliiot-Golopența (3—2) în care 
toate eforturile finale ale scoțiencei 
au fost anihilate de numî'oasele e- 
.ori ale coechipierei. Poate fi con
siderată la fel o surpriză înfrîn 
gerea englezoaicelor Haydon-Rowe la 
Koczâan-Mosoczi (1 —3).

Vorbind derpr: dublu mixt, pînă 
a ajunge la semifinale imnalătr. în 
frîngerea reputatei perechi Rowe- 
Leach la Mos>>czi-3u-.>oiiy (v—3) nae 
au trebuit însă să se înclin* în fața 
echipei Rozeanu-Hmasztosi.
lași timp aprec'ein nivelul și spec 
taculozitatea partidei Lantos, Berolk- 
Elliot, Vogrinc (3—2). Confruntările 
din semifinale Lantos, Berczik-Zeller, 
Gantner (3—2) și Koczian, Sido-Ro- 
zeanu, Harasztosi (3—0) deși ne-au 
oferit multe momente de calitate (în 
special primul) ne-au dezamăgit în 
ceea ce privește rezultatele. Zeller 
și Gantner au condus cu 2—0 la 
seturi și au reușit în cel de al pa
trulea să egaleze la 20, dar inepui- 
zabi’a energie a jucătorilor maghiari 
și-a spus pînă la urmă cuvfnhil ca 
de altfel și în întîlnirea cu Haydon- 
Harangozo. De asemenea Sido a 
avut un aport liotărîtor alături de 
Koczian în meciul cu Rozeanu-Ha- 
rasztosi care nu și-au coordonat su
ficient eforturile.

ULTIMA ZI A ÎNTRECERILOR

Semifinalele la simplu, singurele 
programate ieri după-amiază au adus

Sportivii sovietici in China
De cumul s-au ii.uis .1 patr.e e :„tc.cs față de vizita sportivilor 

chipele de baschet ale R.S.F.S.R. și sovietici cărora le-au făcut peste tot 
echipa de gimnastică a R.S.S. Uzbece « nrimire călduroasă, 
care timp dc cîteva săptămîni au 
vizitat R.P. Chineză.

Echipele de baschet ale R.S.F.S.R. j- 
au susținut 16 întîlniri amicale cui 
diferite formații chineze în 
Pekin, Șanhai și Tiensin. Echipa 
masculină a cîștigat cinci 
două le-a terminat la egalitate și 
una a pierdut-o. Echipa feminină 
a obținut șase victorii, a făcut un 
joc egal și a suferit o înfrîngere.

De asemenea gimnaștii din Uzbe
kistan au evoluat cu mult succes 
in orașele Pekin, Harbin. Cianciun 
și Șanhai. Sportivii și spectatorii 
din P P '"țiinez-ă au arătat un viu

(Agerpres)

orașele

întîlniri,

doar in parle rezui.ate oarecum scon 
tate. Aw, Haydon neincomodată a- 
proape deloc de jocul pasiv, bazat 
pe o apărare destul de penetrabilâ a 
Ellei Zeller a dus implacabil la în- 
frîngerea acesteia din urmă. Haydon a 
tr-s in serie, mi prea puternic, dar 
ci: multă regularitate. Scor: 3—0 
(21, 16. 7) în favoarea jucătoarei en
gleze. A doua semifinală ne-a adus 
a doua înfrîngere. deoarece Angelica 
Rozeanu a fost depășită de Eva Koc
zian in plin progres și mai ales in 
deosebită vervă. Mai activă la în
ceput și cu lovituri mai precise în 
primul set Angelica Rozeanu a pus 
stăpînire pe joc. terminînd cîștigă- 
toare șt lăsînd impresia că pînă la 
urmă își va adjudeca victoria. Dar 
Eva Koczian și-a organizat acțiunile 
bazîndii-le și mai mult pe atac, con- 
stiod din lovituri piin surprindere, 
iar în apărare a fost fermă, decisă, 
și în
fiecare minge, 
imediat.
versat în 
pe merit 
riera sa

14, 1

riăte ș. bine execut. te intr-un cuvînt 
printr-o reușită demonstrație la care 
au participat aproape în egală măsură 
cele două competitoare. Eva Koczian 
a condus mai mult jocul și a fost în 
general mai precisă în tot ce a exe- 

succes care o 
frunte în ierar-

cutat, reușind acest 
situează la un loc de 
hia mondială.

BERCZIK NU SE DEZMINTE

i Stadionul

plus a muncit cu mult calm
Rezultatul s-a văzut 

de forțe fiind in- 
ei, care a cîștigat 
important din ca- 
Scor: 3—1 (—16,

Raportul 
favoarea 
un duel 
sportivă

14) pentru Rcczian. In fine, 
a care a opus pe Ann Haydon lui 

Eva Koczian a constituit un spectacol 
reconfortant printr-o evoluție dina
mică, bogată în procedee tehnice va-

In semifinalele de simplu masculin 
s-au înregistrat rezultatele: Berczik- 
Bubony 3—0 (12, 21, 20), Gantner - 
Reiter 3—2 (—16. —17. 20, 11, 20). 
Finala a avut prea puțin istoric. Berc 
zik dovedindu-se același „zid" de ne
trecut, același jucător care atît în 
apărare cît și în atacurile folosite la 
timpul oportun s-a apropiat de o si
guranță cu totul și cu totul remarca
bilă. In fața acestei situații, Gantner 
a încercat unele acțiuni ofensive, dar 
ele s-au dovedit insuficiente, el tre
buind să cedeze cu 0—3 (16, 11, 16),

Rezultatele finalelor probelor de du
blu: fete: Lantoș, Kereksș-Koczian, 
Mosoczi 3—2 (18, 19, —14, —15, 14); 
băieți: Berczik, Sido-Gantner, Harasz
tosi 3—0 (19, 14, 19); mixt: Lantoș, 
Berczik-Koczian. Sido 3—1 (—12, 20. 
10, 15).

uinaino Moscova 
va ti teren acoper t

Stadionul Dinamo din Aioscova, 
bine cunoscut amatorilor de sport din 
multe țări ale lumii, va fi acoperit în 
întregime. EI se va transforma !n- 
tr-una din cele mai mari construcții 
sportive acoperite din lume. In sezo
nul de iarnă aici se va juca fotbal 
și se vor desfășura competiții de 
atletism, iar vara concursuri de pa
tinaj.

Construirea stadionului inclus se 
va termina în doi ani. La o expo
ziție specială din Moscova sînt ex
puse o serie de proiecte care arată 
cum a fost rezolvată problema aco
peririi și reconstruirii stadionului cu 
ajutorul unor amenajări metalice, a 
betonului armat și a sticlei.

O deosebită atenție merită proiectul 
Academiei de construcții și arhitec
tură care prevede acoperirea stadio
nului cu t 
cupolă și mărirea capacității tribu 
nelor de la 60.000 la 80.000 de locuri. 
Autorii proiectului intenționează să 
construiască sub tribune 30 de tere
nuri de volei, baschet și tenis.

Un alt plan propus de un grup 
de ingineri și arftitecți din Moscova 
prevede un tip de acoperire de han
gar cu un acoperiș de sticlă demon- 
tabil. După acest plan capacita'.’a 
stadionului va fi de 115.000 locur:.

un acoperiș în formă

(Agerpres)

Turul ciclist al EgîptuIuiJ
• _» 1 1 «a» a a a ™continuă să fie

O dată cu etapa a VIII-a, desfășu
rată ieri pe ruta Port Said-Zagazig, 
caravana ciclistă a străbătut două 
treimi din traseul celei de a V-a e- 
diții a' „Turului Egiptului". Spre de
osebire de alți ani, competiția este, 
în continuare, extrem de animată, 
fiecare etapă aducînd surprinzătoare 
răsturnări de clasament.

Dacă în clasamentul pe echipe, 
cicliștii sovietici și-au consolidat po
ziția de lideri, apoi lupta în clasa
mentul individual continuă să fie 
încă nelămurită, noi schimbări fiind 
foarte posibile în etapele următoare. 
Ca să ne putem formula o părere a- 
supra permanentei agitații și frămîn- 
tări din această ediție, dîrz dispu
tată, vom nota următoarele : în pri
ma ediție (1964) belgianul Van 
Meenen, cîștigînd prima etapă a de
ținut „tricoul galben" pînă la capă
tul probei. In 1955, în 8 etape au 
fost 4 purtători ai tricoului (Șchae- 
pens, Muradian. Dumitrescu și Ko
țev) : în 1956, în 8 etape, doar 3: 
Wienkowski, Bugalski și Koțev; iar 
anul trecut, liderul s-a schimbat de 5 
ori: Mohamed. Henning, Mohamed, 
Malitz și Paradowski.

Anul acesta, asistăm la un ade
vărat „record": în 8 etape, au fost 
6 purtători ai tricoului galben (Ko
țev, Torok. Koțev, Olizarenko, Ko
lev și O'izarenko).

ETAPA A VI-A El-Ghiuzeh—Suez 
(130 km), alergată sîmbătă, a adus 
și ea serioase modificări. Si această 
etapă a fost dominată de cicliștii so
vietici Melehov și Petrov (U.R.S.S.), 
Kolev (Bulgaria). Stoltze (R.D.G.), 
Arany (Ungaria) și C. Moiceanu au 
fost realizatorii evadării decisive. 
teTminînd etapa în ordinea de mai 
sus și cu un avans de peste 6 mi
nute asunra plutonului condus de 
Cerepovici (U.R.S.S). O serie de 
protagoniști ai clasamentu ui din a- 
jun, printre care Koțev, Șelaru, To
rok și alții, au pierdut aproape 9 
minute.

„Tricoul galben* a fost îmbrăcat, 
după această etapă, de către ciclis-

Ko-

dominat de sportivii sovietici
tul bulgar Kolev. Pe locurile 
to are : Olizarenko (U.R.S.S.), 
(Ungariaț, Petrov (U.R.S.S.), 
hov (U.R.S.S.). C. Moiceanu 
locul VI, la aproximativ 6 minute. 
Clasamentul pe echipe: 1. U.R.S.S. 
continuă să conducă, urmată de Bul-

urmă- 
Arany 
Mele- 
ocupă

Anul acesta, purtătorul ..trico
ului galben" se schimbă aproape 
in flecare zi.

Tricoul galben : „Discard al cui voi 
fi ?“

1 w // /\ 1

(Desen de.NEAGU)

garia la 11 min. 58 sec. și Romînia 
la 15 min. 3fr sec.

O ETAPA ULTRA RAPIDA
In etapa a Vll-a, disputată du

minică pe ruta Suez—Port Said 
(174 km) s-a realizat cea mai mare 
medie orară înregistrată pînă acum 
în „Turul Egiptului" : 47,150 km. Și 
în această etapă, cicliștii sovietici au 
obținut victoria, iar unul dintre re
prezentanții noștri, V. DOBRESCU, 
a răspuns prompt acțiunii decisive, 
„lipindu-se" de fugari. Clasamentul 
etapei: I. Saidhujin (U R.S.S.) 3h 
41’18”; 2. Petrov (U.R.S.S.) ; 3.
DOBRESCU ; 4. Koțev (R.P.B.) ț 5. 
Kappel (R.D.G.) toți același timp. A. 
Șelaru a sosit în pluton la o dife-

REDUS
In mai multe orașe din R. D. 

Germană se vor desfășura între 27 
februarie și 9 martie jocurile cam- 
dionatu'u: mondial masculin de
handbal redus. Cele 16 echipe par
ticipante la competiți? au fost împăr 
țite în 4 grupe. După cum s-a mai 
amun'at echipa R.P. Romîne va evo 
lua în grupa a IH-a alături de

echipele R. Cehoslovace, R.P. Ungare 
și Islandei.

HandbaLiștii noștri vor susține 
toate întîlnirile din această grupă în 
orașul May ieburg. 

pe sînt alcătuite astfel : 
Suedia. - • • ’*• •
grupa a 
Norvegia,

Finlanda.
Germania,

Luxemburg ; grupa

Polonia, 
Il-a:

Exilai alte grup 
grupa I : 

Spania; 
Franța, 
a. IV-a:

Danemarca, iugoslavia, Austria, Bra
zilia.

Echipa R.P. Romîne se pregătește 
intens în vederea acestui eveniment. 
Din Iotul formației noastre fac par
te printre alții: Ilie Alex., A. Bulga- 
ru, G. Covaci, T. Ristoiu, I. Căli- 
man, N. Ivănescu și L. Stănescu.

(Agernres)

rență de 6’10” și împreună cu Bra- 
haru și Calcișcă.

Clasamentul general : 1. OlizarJBko 
(U R.S.S.) 27h 43’24”; 2. P<9ț’
(U.R.S.S) 27h 45’23” ; 3. Kolev (Bul
garia) 27h 46’52”... 10 ȘELARU
27h 54’35”; 12. DOBRESCU 27h 
55’32” ; 15. MOICEANU 27h 55’35” ; 
18. BRAHARU 28h 01’20” ; 20. CAL- 
CIȘCA 28h 11’39”. Pe echipe, con
duce U.R.S.S.. urmată de Bulgaria 
și Rominia.

CAIRO 20 (prin telefon de la re
dacția ziarului „Al-Ahram"). Prima 
etapă prin delta Nilului a fost o etapă 
calmă, în genere, și totodată, prima 
care nu a adus modificări în clasa
mentul general individual. Este și ex
plicabil, dat fiind că protagoniștii pro
bei, precum și toți cei 42 concurent; 
(rămași în cursă din 45 cîți au plecat 
din Luxor), s-au resimțit evident după 
o serie de etape disputate cu înver
șunare și, mai ales, în urma extra
ordinarei medii orare din etapa din 
ajun® peste 47 km.

Apoi, șoseaua deosebit de dificilă,- ♦ 
cu lungi porțiuni neasfaltate, și vîntul 
potrivnic nu au îmbiat pe nimeuj^a 
acțiuni ho"ărîtoare. Se poate spui^K 
a fost o etapă de relaxare, după 7 
zile de goană îndrăcită și necontenită 
agitație. Condițiile grele în care s a 
desfășurat etapa a făcut ca media 
orară pe cei 159 km. aj distantei de 
la Port Said la Zagazig, să fie foarte 
scăzută: ceea oe a influențat conside

rabil media orară generală, care 'a 
capătul etapei a Vll-a era de aproape 
38 km., net superioară tuturor edili
lor anterioare de-a lungul a 7 etape.

Pe două treimi din traseul etapei a 
VIII-a nu s a întîmplat nimic deose
bit. Abia pe ultima parte, un grup de 
15 alergători s-a desprins de grosul 
plutonului sosind la sprintul final ,-u 
un avans de peste 2 minute. <

Clasamentul etapei: 1. OldembergJ 
(R.D.G.l 5h 46’28"; 2. Saidh. -
(U.R.S.S.): 3. Olizarenko (U.R S S ■.
4. ȘELARU: 5. Koțev (R.P.B). & 

Torok (R.P.U.): 7. MOICEANU: 8. 
DOBRESCU etc., toti același timp, 
... 16. BRAHARU 5h 48’59“ și, in a- 
celasi twin. nlut^nul în care se^aFs 
și CALCIȘC.A.

Clasa"*""4 ■’ peneral: Olizarenko
(U.R.5 ” ’ '3’1 29’50“; 2. Petrov
(U.R.S.S.) 33h3l,5l“ 3. Kolev (RPB): 
33h 33’09“; 4. Koțev (R.P.B.) 33h 33’27";
5. Saidhujin (U.R.S.S.) 33h 36’10”..
10. ȘELARU 33h 41’01"; 12. DOBRES
CU 33h 42’00“; 15. MOICEANU
33h 43’03"; 18. BRAHARU 33h 48’19"; 
20. CALCIȘCA 33h 58’07". Pe echipa: 
1. U.R.S.S. lOOh 32'27"; 2. Bulgaria 
lOOh 48’38"; ROMINIA lOOh 58’29"; 
R.D. Germană lOlh 10’11“.

Marți se aleargă etapa a IX-a Za- 
gazig-Shebin Elkom 62 km., iar 
miercuri etapa a X-a, Shebîn Elkom-
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