
TLETISM TY& D
• Primul record al anului: 

1,86 m. la înălțime ju-, 
niori

Miercuri, la Cluj a avut loc: 
primul concurs de atletism. < 
Cornel Porumb de la Știința șl-<a 
egalat recordul său republican 
kle juniori, stabilit anul trecut la 
14 iulie Ia Sofia, realizînd șl1 
miercuri 22 ianuarie excelenta 
performanță de 1,86 m. <

RITUAL
F • Joc internațional la a 

Timișoara |
Mîine, știința Timișoara susține 

un meci de pregătire cu caracter 
internațional. In așteptarea tur
neului pe care speră să-l perfec- 

I teze în Iugos.avia în perioada 
5—2d februarie, studenții își cen- 

[tșJMiă mîine antrenamentele, în
cetinind acasă formația bulgară 
Svoboda din Milcovița-Pleveci.

s cm

Organ al Uniunii de cultură fizică și sport din R. P. Romînă
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Mîine în sala Fl o b* e a s c a

C.C.A. (locul I)—Dinamo București (locul IV)

• Fondiștii romini participă 
la Săptămîna sporturilor < 
de iarnă de la Oberhoff

Intre 12—16 februarie vestita 
localitate Oberhoff (R.D. Germa
nă) _ găzduiește tradiționala Săp- 
tămînă a probelor nordice. La 
acest impertant concurs, care va 
avea loc între 12—16 februarie, 
vor participa șl schiori rctnîni, 
la probele de fond, sărituri 
combinată nordică.

HEI
® Antrenorul Ni colac Sotir 
♦Liban

iile de voi ei - Turcia și

cerut de cu„ind Fede- 
îîne de volei să le tri

mită un antrenor pentru echi
pele lor naționale. După convor
birile de rigoare — care conti
nuă și acum — s-a căzut în prin
cipiu de acord ca antrenorul Ni- 
colae Sotir de Ji Progresul I.T.B. 
să antreneze timp de un an e- 
chipele naționale aie Libanului.

Un meci în care dorința de reabilitare există de ambele părți

O spectaculoasă fază din meciul Dinamo — C.C.A, disputat 
in turul actualului campionat.

Maestrul emerit al sportului Ion Moina 
și maestrul sportului Ion Corneanu propuși 

candidați ai F. D. P, In 
de deputați In sfaturile

alegerile 
populare

Ln întreaga țară se desfă
șoară, în condițiile unui deo
sebit avînt politic, pregătirile 
în^j ̂ derea alegerilor de de- 

în sfaturile populare. 
In cadrul unor entuziaste a- 
dunări, oamenii muncii pro
pun drept candidați ai Fron
tului Democrației Populare, pe 
cei mai buni fii ai poporului 
nostru, care se bucură de sti
ma și prețuirea cetățenilor.

Joi după-amiază, sala de con
ferințe a muzeului tehnic C F R.

Iacobini, a pro-

Tot la Cluj, -M fost propus 
drept candidat al F.D.P. în 
circumscripția electorală 157. 
tov. DIONISIE SZATMARI,. 
președintele secției de turism 
Voința Cluj.

Respectînd ordinea dictată de 
sorți, returul campionatului mas
culin de baschet ne oferă — 
fără obișnuita perioadă de... aco
modare — partida tradițională 
a întrecerii chiar în etapa a 
doua: C.C.A. — actuală frun
tașă necontestată a campiona
tului— și DINAMO BUCU
REȘTI — campioana — apar 
mîine față în față pe parchetul 
sălii Floreasca. Clasamentul nu 
pledează la ora actuală pentru 
acordarea titlului de derbi a- 
cestei partide. Pledează însă 
pentru așa ceva tradiția. Nicio
dată, indiferent de scorul cil 
care s-au terminat, indiferent 
de poziția ce o aveau în clasa
ment cele două echipe, întîlnirile 
baschetbaliștiior de la C.C.A. 
și Dinamo n-au deziluzionat. 
Și de aceea credem că trebuie 
să considerăm și partida de 
mîine ca un derbi al campiona
tului masculin. Mai ales că îm
prejurările actuale fac ca me
ciul să reprezinte un serios 
examen pentru ambele echipe. 
In speță... C.C.A.: are prilejul 
de a ne dovedi că se străduieș
te să revină la valoarea ei rea

lă. Partidele slabe făcute în ul-

Tradițională, ca însăși competiția, a devenit și... prelun
girea etapei întîia — pe colectiv 
iarnă a tineretului. Și, aproape de fiecare dată, 
tă" de această deroga re de la regulament este 
sau mai bine-zis zăpa da, care, ca și 
colește făcînd astrei „greutăți" zecilor 
tort ai schiului, patinaj ului și săniușului, 
în regulamentul popularei competiții.

Fără a trece sub tăcere evi
dentele succese obținute .pînă 
icum de către colectivele spor
tive în mobilizarea tineretului 
la concursurile Spartachiadei, 
trebuie să arătăm însă că în 
multe locuri tot așteptînd căde
rea zăpezii activiștii sportivi 
au cam întîrziat pregătirile pa
tinoarelor, a pîrtiilor de schi și 
chiar a sălilor de sport în care 
tinerelul să-și poată disputa 
întîietatea la celelalte discipline. 
Ici, colo, desfășurarea concursu
rilor din cadrul Spartachiadei 
a fost îngreunată și de unele 
condiții obiective în care s-a 
făcut trecerea de la o formă 
de organizare a activității spor
tive în co'ective la alta, ceea 
ce a dus firesc ia unele întîr. 
zieri. De aceea, prelungirea eta
pei întîia este binevenită și 
sîntem siguri că și tineretul ca 
și activiștii sportivi din co'ecti- 
ve vor fi de aceeași părere în
trucât pentru primii o săptă- 
tnînă de întreceri înseamnă noi

a Spartachiadei de 
„vinova- 

iarna 
în trecut ne o- 
de mii de iubi- 
sporturi cuprinse

(cu Știința 
turului, în- 
Poionia și

tima perioadă 
Cluj la slîrșitul 
tregul turneu din 
întîlnirea de duminica trecută 
cu Progresul M.I.C.) au con
stituit — sperăm — un sem
nal de alarmă pentru jucăto
rii militari care anul acesta 
— mai mult ca oricînd au 
datoria să se prezinte într-o 
formă cît mai " “ ~bună. „Cupa

EF. IONESCU

(Continuare în pag. 2)(Continuare ini pag. 3-a)

Plenare lărgite ale Comitetelor 
de organizare a U.C.F.S.

Marți la Pitești, iar ieri la București și Constanta au avut 
.r>lenare lărgite ale comitetelor de 'organizare 

a C.C.r.S, ln cadrul acestor plenare s-au prezentat rapoarte 
privitoare la stadiul reorganizării mișcării noastre sportive 
Șl s'au trasat sarcinile mișcării sportive pe anul în curs în 
lumina obiectivelor pe anul 1958 si a hotăririlor celei de a 
“■aPl'nare !ăr^lte ? Comitetului de Organizare a Uniunii 
j Fizică și Sport din R.P.R, De asemenea s-au
dezbătut sarcinile mișcării sportive decurgînd din 'Mani
festul Păcii",

In zilele ce vor urma, se vor mai desfășura și alte ple
nare lărgite ale comitetelor de organizare a U.G.FS

Continuă constituirea federațiilor sportive

ION CORNEANU

zenți, tov. Gh.
pus să fie desemnat candidat 
al F.D.P. în circumscripția e- 
lectorailă 39 orășenească, ma
estrul sportului ION CORNEA
NU, antrenor federal de lupte. 
Sprijinind această proounere, 
tov. Francisc Lowy și Gh. Uță 
au arătat meritele 
ale tov.
tivitatea 
ștească. 
maestrul 
neanu a 
tate candidat al F.D.P. în cir
cumscripția electorală 31 oră
șenească. Mulțumind pentru 
încrederea ce i-a fost acordată, 
maestrul sportului ION COR
NEANU i-a asigurat pe cei 
prezenți că va depune toate 
eforturile pentru a-și îndeplini 
cu cinste sarcinile.

7. Bahmuțeanu — cores.

deosebite 
Ion Corneanu țn ac- 
profesională și ob- 
Trecîndu-se la vot, 
sportului Ion Cor- 

fost ales în tsnammi-

Em. Bocoș — coresp.

ION MOINA

Zilele acestea au 
rațiilor pe ramură de , _______ ___ ,______
tuite birourile unor federații și au fost discutate principalele 
probleme ale disciplinelor sportive respective. Redăm mai jos 
componența federațiilor constituite joi și vineri și sptcu:r< dsi 
problemele discutate.

Biroul Federației
...a fost format în urma șe

dinței ținută joi la Predeal ^și 
are următoarea componență: 
Bujor Almășan-președinte ; Au
rel Boghici-vicepreședinte; A- 
lexandru Szmuk-vicepreședinte ; 
Anghel Vrabie-secretar general; 
Petre Focșăneanu-antrenor fede
ral ; Virgil Teodorescu-preșe- 
dinte al colegiului de antrenori; 
Alexandru Arghiropol-președinte 
al colegiului de arbitri; Gheor- 
ghe Chirulescu-președinte al 

, comisiei de competiții și clasifi
cări ; Mihai Bota-președinte a4

continuat lucrările de constituire 1 fede- 
sport. in cadrul ședințelor au fost alcă-

de Schi-Bob—
comisiei de propagandă și dis
ciplină; Ion Muscanu-preșe- 
dintele comisiei pentru activi
tatea de masă; Dragoș Hadîr- 
că-președintele comisiei pen
tru baze și materiale: Octav 
Bănățan-președintele comisiei 
pentru tineret.

După constituirea Federa
ției au fost discutate proble
mele imediate printre care: 
planul de muncă pe primul 
trimestru al anului, asigura
rea bunei desfășurări a con
cursurilor internaționale și 
republicane etc.

Constltuirea Federației 
de Călărie șl Pentatlon 

Modem

Joi după amiază a avut loc 
la sediul U.C.F.S. constituirea 
Federației de călărie și pentat
lon modern. După cuvîntul de 
deschidere rostit de tov. gene
ral maior Marcu Stan s-a tre
cut la constituirea biroului Fe
derației care are următoarea 
componență: general maior
Marcu Stan — președinte; ge-

(Continuare în pag. 6)

In numărul 
de azi:

din Capitala s-a dovedit ne-, 
încăpătoare : sute de alegători, 
tineri și vîrstnici, muncitori, 
funcționari, intelectuali, gos
podine din circumscripția elec
torală 31 orășenească și 173 
raională, s-au adunat aci pentru 
a-și desemna candidații în ve
derea alegerilor de la 2 
tie. Deschizînd adunarea, 
prof. Vlădescu Răcoasa a 
bit despre însemnătatea
gerilor de deputați în sfaturile 
populare, subliniind rolul im
portant al acestor organe ale 
puterii populare. în ridicarea 
continuă a nivelu'ui de trai, 
în dezvoltarea economiei noa- 
Șka la maueic cgtijeaiior pic-

mar- 
tov.

vor-
ale-

CLUJ (prin telefon). —■ Un 
mare număr de cetățeni, prin
tre care profesori, conferențiari 
și asistenți, s-au adunat în sala 
de sport a Institutului Poli
tehnic din locailitate, pentru 
a.și desemna candidatul în ve
derea alegerilor de deputați în 
sfaturile populare. Cei prezenți 
au salutat cu aplauze îndelun
gate, votînd în unanimitate, 
propunerea ca maestrul emerit 
al sportului ION MOINA să 
fie desemnat candidat în cir
cumscripția electorală 67. Ma
estrul emerit al sportului Ion 
Moina care a mai fost în două 
rînduri deputat în sfatul popu
lar orășănesc, se bucură de 
dragostea și aprecierea cetă
țenilor din această circumscrip
ție electorală, contribuind în 
mod activ la acțiunile de in
teres obșțesg._

Vacanță plăcută, dragi studenții
La 1 februarie, tineretul stu

dios din institute și facultăți 
intră în vacanța de iarnă.

După nenumăratele ore de 
Studiu după colocviile și exa
menele din prima sesiune a a- 
nuiui universitar — încheiate 
de curînd — această etapă de 
odihnă este așteptată cu nespu
să bucurie. Studenții sint dor
nici să se reconforteze, pentru 
ca apoi, cu forțe sporite, să 
poată continua cu rezultate cit 
mai bune, asaltul cetății știin
ței și culturii I

Ca și în anii precedent^, gri
ja pentru ca această vacanță 
să însemne, realmente, o perioa
dă de relaxare a studenților se 
face simțită in special prinir-o 
serie de măsuri privind trimite
rea lor in diferite stațiuni de 
odihnă sau la cabane aflate ln

Pline de bucurie slnt clipele petrecute in Vacanță t... Acest 
adevăr il demonstrează din plin și fotografia de fată. .Eroii*: 
studenții institutului de mecanică din Galați, in tabăra organi
zată anul trecut la Lacul Roșu, cu prilejul vacanței de iarnă.,.

PAG. 2 Clujul își păs
trează tradiția sportivă, 
articol de H. Naum.

— In ajutorul organelor 
sportive nou alese.

PAG. 3 Cu privire la o 
mai justă înțelegere a im
portanței campionatelor 
republicane, articol de 
Radu Urziceanu.

PAG. 4 In sfîrșit, a nins 
la Poiana Stalin, articol 

de D. Stănculescu și G. 
Nlcolaescu.

PAG. 5 Vă prezentăm 
echipa feminină iugoslavă 
de handbal Locomotiva 
Virovitica, de V. Arnăutu.

— înapoi la tehnică 1, 
articol de Petre Gațu.

PAG. 7 Importante mo
dificări ale regulamentu
lui de rugbi în discuția 
iui International Board.

PAG. 8 Mîine, la Cairo, 
ia sfîrșit Turul 
Egiptului.

— Excelenta 
re a schiorilor 
Campionatele

- - -
ciclist al

te P«g-. ? «i

comporta- 
romîni la 
internațio

nale' al» 'l£ P. Ungare.



© La Rapid obiectivul principal : îmbogățirea programului compe 
tismul „cap de afîș“ la Setatul® O inadmisibilă nepăsa 
tivă de masă dovedește consiliul colectivului sportiv C

Iarnă bltndă, cu mult soare șl adieri primăvăratice !.„ Schiorii 
se mută dintr*o stațiune de munte lntr-alta la căutarea zăpezii, pati
natorii privesc cu nostalgie fotografiile înfăfișînd imagini de la 
competițiile desfășurare în anii trecuți, săniuțele așteaptă cuminți 

ca derdelușurile să se acopere din bou cu atît de mult rîvnita nea— 
Cu toată această lipsă de decor de Iarnă sportivii continuă să se 
antreneze cu multă conștiincios! tate, competițiile se desfășoară In 
aceeași atmosferă de entuziasm, iar activiștii sportivi se străduiesc 
să creeze climatul cel mai favorabil dezvoltării tuturor disciplinelor 
sportive.

De acest lucru ne-ani convins încă 
odată acum cîteva zile într-un raid 
făcut prin colectivele sportive din ora
lul Cluj. In rîndurile care urmează 
yă vom înfățișa cîteva din argumen
tele care ne-au format această opinie. 
PROGRES -------------------- LAINDISCUTABIL

„RAPID"
marele număr de tineri 
dat adeziunea pentru

Să ajutăm la buna desfășurare 
a competițiilor sportive

Nu mimai 
care și-au 
U.C.F.S. (1500, ceea ce înseamnă cu 
300 mai mult decît exista în vechiul 

■colectiv sportiv) ne-a dovedit progre
sul pe care l-a înregistrat în ultimul 
timp activitatea sportivă de la uzine
le ,„Ianoș Herbak". De Ia 3 decem
brie cînd consiliul colectivului Rapid 
a primit învestitura s-au schimbat 
multe lucruri în bine și spre bucuria 
membrilor acestui .colectiv unul din
tre obiectivele pe care noul organ de 
conducere și l-a propus este: îmbo
gățirea programului competițional. 
Astfel sînt în curs de. desfășurare sau 
,vor fi organizate în cursul acestui 
sezon campionate de casă la urmă
toarele discipline : fotbal (s-au înscris 
20 echipe), tenis de cîmp, atletism, 
trîntă, înot, șah și tir. Firește însă că 
pentru susținerea acestei activități 
competiționale este nevoie de o te
meinică pregătire în secțiile pe ra
mură de sport Și acest lucru l-au 
cunoscut perfect membrii noului con
siliu. Astfel s-a format un-centru de 
antrenament la natație — care va 
funcționa în lunile de vară :— cu sec
ții pentru copii, juniori și seniori; un 
centru de antrenament la gimnastică 
(pentru copii) ; un centru de antre
nament tot pentru copii la fotbal 
condus de antrenorul Petre Stein
bach ; au început antrenamentele la 
popice (unde s-a înființat și o sec
ție feminină), la baschet, gimnastică, 
tenis de cîmp (jucătorii fac antrena
mente în sală), fotbal, atletism și 
lupte. Noul avînt dat activității spor
tive din .acest colectiv a creat emu
lația așteptată: secțiile și-au dublat 
numărul de membri, sportivii vin 
acum mult mai regulat la antre
namente și execută mult mai conștiin
cios programele indicate de antrenori, 
iar la , competițiile de masă debutează 
în activitatea sportivă din ce în ce 
mai mulți muncitori (vezi Spartachiă- 
da de iarnă a tineretului la ale cărei 
întreceri participă peste 1200 tineri 
și tinere). Un sprijin important în 
progresul activității sportive îl dau 
și cadrele de conducere ale uzinei. 
Așa de pildă directorul general, tov. 
Ștefan Nilges, este responsabilul sec
ției de lupte, directorul tehnic, tov. 
Alex. Szabo, răspunde de secția de 
fotbal, directorul administrativ, tov. 
Ștefan Kovacs, conduce secția de box, 
iar contabilul șef al uzinei, tov. N. 
Ciovîmache este responsabilul secției 
de baschet. Punînd în practică bo
gatele proiecte, avînd baze sportive 
suficiente pentru desfășurarea* unei 
rodnice activități competiționale (o 
spațioasă sală de sport, o popieărie, 
2 terenuri de baschet, un teren de vo
lei, 2 terenuri de fotbal, dintre care

PRIMA ETAPA A SPARTACHIADEI
(Urmare din pag, I) 

prilejuri de afirmare — și poate chiar 
de confirmare — iar pentru ceilalți o 
etapă în plus în care mat pot adăuga 
noi realizări c.elor obținute pînă a- 
cum. ir S’

Spuneam că în primele săptămîni 
;de concursuri pe tabelele centraliza- 
îtoare au fost consemnate cifre remar- 
icabiie de participanți. Așa, de pilda, ta 
iraionul Turda, cifra concurențiior la 
Spartachiada este de 10.570 dintre care 
2.500 ia gimnastica, 2000 la șah și 
1.800 la tenis de masă. Demn de re
ținut este și faptul că din totalul con- 
curenților peste 2.000 sfat femei. De 
altfel, se pare că atragerea elementu
lui feminin în întrecerile Spartachia
dei este anul acesta o preocupare ge
nerală a comisiilor de organizare a 
competiției. Astfel, în raionul Vaslui 
din totalul de 6.700 participanți de 
pînă acum, 1.700 sînt femei.

De un remarcabil succes* s-a bucu
rat Spartachiada de iarnă a tineretu
lui și în raionul Reșița. Favorizați de 
vreme, reșițenii au putut organiza și 
concursuri de schi și săniuțe la care 
au luat parte aproape 800 tineri și 
tinere. In întregul raion cilra conctrren- 

umil ca pistă de atletism, un poligon 
de tir, 4 terenuri de tenis și 2 bazine 
pentru înot) și beneficiind de spri
jinul conducerii uzinei, colectivuj 
sportiv Rapid poate obține nenumărate 
succese fa acțiunea de angrenare a 
tineretului ta practicarea sportului.

GRIJA DEOSEBITA PENTRU 
POPULARIZAREA ATLETISMULUI

La colectivul sportiv „Metalul" .în
trecerile din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului sînt în plină des
fășurare. Așa cum ne spunea însă 
președintele colectivului sportiv, tov. 
Andrei Gybri, membrii noului consiliu 
se ocupă — paralel cu desfășurarea 
acestei- importante competiții — de pre
gătirea noului sezon sportiv. Pentru 
dezvoltarea și popularizarea atletismu
lui au hotărît ca înaintea meciurilor 

Grijulii, membrii colectivului sportiv „Rapid" (uzinele 
amenajat an patinoar pentru desfășurarea probelor din 
de iarnă a tineretului Toată lumea așteaptă acum ajutorul... vremii (tem
peraturi sub 0 grade} pentru a da startul în primele întreceri. In clișeu 

un colț al patinoarului.
Cluj — putînd astfel socoti acest co
lectiv un caz izolat. In general, în 
Cluj pulsează o vie activitate sporti
vă, desprinzîndu-se clar un vizibil 
progres în toate domeniile acestei 
activități. In întreaga activitate com- 
petițională din acest an Clujul va 
avea de spus un cuvînt hotărîtor în 
cele mai importante competiții, deoa
rece reprezentativele sale vor fi mai 
redutabile decît în ceilalți ani. Tra
diția sportivă se menține cu succes 
în vechiul oraș ardelean.

H. NAUM

de 
de
de atletism cu participare; 
echipeilor de fotbal. Astfel

fotbal din cadrul campionatului 
casă să se desfășoare concursuri 

larticiparea membrilor 
1 se va rea

liza* pe deoparte angrenarea fotbaliș
tilor în practicarea atletismului, iar pe 
de altă parte popularizarea acestei 
discipline în rîndul numeroșilor spec
tatori (muncitori ai uzinelor) care 
vor veni să-și susțină reprezentati
vele.

Fără îndoială aceasta nu este unica 
preocupare a colectivului sportiv. E- 
chipa de baschet va face o demons
trație la Aiud, se organizează con
cursuri populare la diferite ramuri 
sportive pentru membrii colectivului, 
instruirea membrilor secțiilor va fi 
asigurată de cadre calificate și, în 
sfîrșit, se caută cu o grijă deosebită 
să se asigure bazele necesare desfă
șurării programului competițional. 
INTERES DOAR PENTRU SPOR

TUL DE PERFORMANȚA
La C.F.R. Cluj, noul consiliu al co- 

lectivukn sportiv și-a îndreptat .aten
ta doar spre secțiile de performanță. 
Bate adevărat că și grija pentru bu
na! mers al secțiilor fruntașe din ca-

Nu încape îndoială că acestor pri
me frumoase realizări în domeniul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului li 
se vor adăuga altele. Spunind aceas
ta ne gtadim că în marea majoritate 
a colectivelor sportive, alegerile — 
eveniment important în viața aces
tora — care au necesitat și o muncă 
specială s-au terminat. Organele spor
tive nou alese au pornit la muncă 
cu mult elan, botărîie să confirme 
prin fapte încrederea acordată. Or, 
Spartachiada le oferă un bun prilej 
ta acest sens. De altfel, vești ta spri
jinul afirmației noastre ne-au și sosit 
din țară. Colectivul sportiv Minerul 
Lupeni și-a pus ca primă sarcină 
crearea celor mai- bune condiții pentru 
desfășurarea Spartachiadei. In acest 
scop s-au procurat încă 50 perechi 
schiuri dintre care 30 de perechi pen- 
tm copii. 

★
Prelungirea etapei întîia a Sparta, 

chiadei de iarnă a Tineretului (pînă 
la 16 februarie) este, după părerea 
noastră, un ajutor de seamă pentru 
colectivele sportive care au datoria 
să folosească acest timp pentru or- 
CTiata«a-UUQr aoi șaacww.

drul colectivului sportiv este o sar
cină importantă, dar aceasta nu tre- 
baie să se facă în nici un caz în 
dauna sportului de masă. Și la O.F.R. 
Cluj așa stau lucrurile. Pînă acum 
nu s-a făcut nimic pentru Spartachia- 
da de iarnă a tineretului, nu s-au 
luat nici un fel de măsuri pentru orga
nizarea concursurilor de masă, și după 
pasivitatea de care dă dovadă consiliul 
colectivului sportiv C.F.R. Cluj pînă 
cînd forurile superioare nu vor critica 
cu severitate această atitudine nici nn 
se va întreprinde nimic. Socotim că 
este momentul ca activul comitetului 
orășenesc de organizare a U.C.F.S. să 
se ocupe în mod special de acest 
colectiv sportiv codaș ta ceea ce pri
vește activitatea de masă, pentru a" 
mai putea remedia .încă situația nesa- 
tisfâcătoare în care se află în acest 
colectiv Spartachiada de iarnă a ti
neretului.
CLUJUL IS1 MENȚINE TRADIȚIA 

SPORTIVA
Am dat doar cîteva exemple din 

cele pe care le-am cules în vizita 
noastră prin colectivele sportive clu- 
tene. Este drept însă că exemple ne
gative n-am nășit decît la C.F.R.

Ianos Herbak) și-au 
cadrul Spartachiadei

PropimeFi priviad imele măsuri pregătitoare
pentru introducerea gimnasticii în producție

După cum arătam într-un articol pre
cedent, principala dificultate în intro
ducerea și extinderea gimnasticii în 
producție o constituie... primii pași. 
De aceea vom căuta,să ajutăm organe
le nou alese ale colectivelor sportive 
indicîndu-le, pe scurt, drumul care tre
buie parcurs pentru introducerea cu 
succes a gimnasticii în producție.

1. ALEGEREA ÎNTREPRINDERII 
trebuie făcută în special în sectorul in
dustriei bunurilor de larg consum șau 
al cooperației, deoarece celelalte sectoa
re mai comportă experimentări. Este 
bine ca, înainte de a porni la muncă, 
consiliul colectivului să ceară avizul 
ți mai ales sprijinul organului raional 
( cb ășenesc) U.C.F.S.

2. MASURI PREGĂTITOARE. Este 
vorba de o serie fie măsuri organiza
torice ți altele de natură științifică. 
Cele organizatorice constă în alegerea 
secției în care se va face introducerea 
gimnasticii ta producție, alegerea și 
pregătirea unuia sau mai multor ins
tructori, de preferință chiar din rîndul 
muncitorilor supuși experimentului, ob
ținerea aprobării conducerii întreprin
derii pentru o pauză specială de cîteva 
minute, destinată efectuării exercițiilor.

transmise

Recent, cu ocazia desfășurării cam
pionatelor internaționale de tenis de 
masă, sala Floreasca a cunoscut din 
nou atmosfera de „zile mari". Incepînd 
cu nelipsitul „n-aveți un bilet în 
plus" și terminînd cu reuniuni care 
au luat sfîrșit 'spre miezul nopții, totul 
s-a desfășurat conform unei tradiții 
de mult cunoscută.

Din păcate, au fost respectate și 
alte... tradiții. Și e suficient să a- 
mintitn repetatele apeluri transmise 
prin stația de amplificare prin care 
spectatorii erau insistent rugați să 
nu fumeze în sală. Dar în pofida 
acestor apeluri se puteau număra 
zeci și zeci de licurici, care spăr
geau întunericul sălii, mărturisind 
prezența infractorilor.

Lucrurile ni se par deosebit de 
grave. In fond, spectatorul vine la 
o manifestație sportivă să urmă- 
reasdă evoluția sportivilor, evoluție 
pe care o dorește desigur la nivelul 
cel mai înalt. Nu credem să mai 
existe un singur spectator care să 
nu-și dea seama de un lucru atît 
de elementar ca acela că fumul dău
nează sportivilor în plin efort și face 
ca aerul din sală să devină apăsă
tor. Dacă un fumător nu poate re
nunța la țigară, are toată libertatea 
de a rămîne mai mult în holul sălii 
pentru a fuma cît dorește, riscul de 
a pierde unele faze ale întîlnirii 
sportive privindu-1 pe el personal. 
Cu ce drept, oare, trebuie ceilalți, 
fie ei fumători dar oameni discipli
nați care se supun regulilor, fie ne
fumători, fie sportivi, să suporte con
secințele neplăcute ale lipsei de stă- 
pînire a unora ?

Se mai găsesc unii care nemulțu- 
mindu-se cu încălcarea "regulilor sta
bilite, mai și provoacă. Așa s-a în- 
tîmplat și la reuniunea în cadrul că
reia s-au desfășurat finalele campio
natelor internaționale de tenis de

Vacantă plăcută, dragi studenți!
(Urmare din pag. 1) 

cele mai pitorești regiuni ale țării.
Astfel, un număr de 2750 studenți, 

reprezentînd toate centrele universita
re, vor petrece vacanța de iarnă în 
frumoasele stațiuni Predeal, Bușteni, 
Tușnad, Sovata, Homorod și Borsec. 
Alți 200 de studenți — este vorba, 
în special, de fruntașii la învățătură — 
vor petrece vacanța de iarnă in ta
băra studențească internaționali} de 
la Sinaia.

In sfîrșit, un număr de 790 studenți 
iși . vor petrece vacanța la cabanele 
Diham, Poiana Secuiului, Vîrful cu 
Dor, Postăvarul, Capra Neagră, Stîna 
de Vale, Rarău, Suru, Paring etc.

Pentru studenții cu aptitudini deo- 

și obținerea sprijinului organizației de 
partid. Este foarte recomandabil ea a- 
ceste măsuri să fie luate cu sprijinul 
organului raional (orășenesc) U.C.F.S., 
iar în orașele reședință de regiune, 
unde funcționează un cabinet metodico- 
științific, cu sprijinul acestuia. Măsu
rile de flatură științifică constă în efec
tuarea — cu sprijinul medicului spor
tiv, al policlinicii sau S.M.S.-ului (unde 
există} — a determinărilor științifice 
strict necesare ccl puțin în cazul colec
tivelor în care se introduce, pentru pri
ma oară ta raion sau regiune, gimnas
tica ta producție. Este vorba de deter
minări cat dinamomelrie la ambele 
mîini, spirometrie, tensiune arterială, 
puls, randament în producție, examen 
clinic general. In momentul cînd se va 
trece la extinderea gimnasticii de pro
ducție, examenele fiziologice nu mai treJ 
buie neapărat să fie atît de numeroase, 
dar examenul clinic al muncitorilor este 
în orice caz strict indispensabil pentru 
indicarea exercițiilor. în fază experi
mentală este foarte recomandabil să se 
aieagă o secție cu un specific cit mai 
apropiat de muncă pentru toți compo
nent i: ei și să se aleagă <in grup care 
va electr expermic/uul și up.

apelul 
chibri- 
colțuri 
faptul

masă. Tocmai cînd se auzea 
de a nu se fuma, nenumărate 
turi se aprindeau în diferite 
ale sălii. Mai grav ni se pare 
(și o spunem cu destul regret), că și 
în spațiul rezervat gazetarilor, acei 
care sînt chemați să vegheze la res
pectarea regulamentului și să facă 
educația cititorilor, se aflau unii — 
este drept puțini la număr — care 
fumau.

Ne amintim că în Uniunea Sovie
tică, organele Miliției sînt ajutate la 
descoperirea infractorilor de către ce
tățeni care înțelegînd că infractori:' 
împiedică buna conviețuire a cetățe
nilor, s-au pus voluntar la dispoziția 
acelora care au menirea să vegheze 
la respectarea tuturor regulilor și 
ordinei în societate. Nu s-ar putea 
ca, învățînd din acest exemplu, să 
se organizeze și la noi echipe vo
luntare formate din spectatori disci
plinați, care să ajute organele de or
dine la păstrarea tuturor regulilor si. 
Ia descoperirea acelora, puțini ia nu
măr, care ie încalcă ? Lucrul mi se 
pare pe deplin posibil. Și atunci nu 
va mai fi nevoie de un număr mai 
mare de pompieri sau de milițieni 
care să amendeze pe loc sau să e- 
vacueze pe infractori, ci înșiși spec
tatorii, cetățeni disciplinați și con- 
știenți, ar putea contribui la această 
acțiune salutară.

S-ar putea găsi și unele forme de 
stimulare. Ne referim, de pildă, la 
posibilitatea ca la acele manifestații 
sportive la care biletele sînt foarte 
solicitate, „voluntarii ordinei" să 
poată primi cu precădere bilete. Și 
putem spera că fie în sală, fie pe 
stadioane, acești „voluntari ai ordi
nei" să devină cunoscuți, respectați/ 
ca factori prețioși în crearea unei 
atmosfere nropice bunei desfășurări 
a competițiilor sportive.

Ț.WF

sebite la schi, va fi organizată o ta
bără specială la cabana Leaota, la 
care va participa un număr de 70 stu
denți. Aici, ei vor fi îndrumați de un 
colectiv de profesori de educație fi
zică cu specialitate în schi și — cum 
este de așteptat — ei își vor însuși și 
mai bine tehnica acestei frumoase și 
utile discipline sportive.

Trebuie să subliniem că in foaie 
stațiunile de odihnă și la toate ca
banele mai sus amintite s-au luat 
măsuri din vreme pentru ca studenții 
să găsească acolo condiții cit mai 
plăcute. Se cor organiza jocuri de 
tabără, concursuri sportive, cenacluri 
literar.științifice etc. Intr-un cuvint, 
studenții vor putea gusta din pdn 
frumusețea zilelor de vacanță.

ucu a Pets.

va lucra în aceleași condiții ca și nun 
înainte servind drept comparație.

3. STABILIREA COMPLEXELOR 
DE EXERCIȚII se face în colaborare 
cu medicul care ia parte ia experiment. 
Concluziile trecutelor experimente re
comandă patru forme de activitate: 
a) gimnastica de angrenare, un com
plex de 6—7 exerciții cu o durată me
die de 10 minute, efectuate înaintea 
începerii lucrului, cu scopul acomodării 
organismului la efort: b) Pavea de pro
ducție, pentru care trebuie căutat mo
mentul optim în funcție de curba maxi
mă a oboselii mpneitorilor (de obicei 
la 5—5'/2 ore de Ia începerea luciului). 
Se face o pauză de 5—6 minute, deo
sebită de cea pentru masă, în care se 
efectuează exerciții cu caracter corec
tiv ți compensator; c) Fxecutarea in
dividuală de mișcări, fără a se părăsi 
locul de muncă; d) Gimnastică eorecti- 
vă, constînd în efectuarea acasă, după 
recomandările medicului, a unor exer
ciții compensatorii, pentru muncitorii cu 
deficiențe fizice profesionale.

Cel puțin în prima etapă a introdu
cerii gimnasticii în producție însă, pri
mele două forme sint cele de care tre
buie legate toate preocupările

file V- A.



Halterofilul Silviu Cazan s-a 
cam îngîmfat de la o vreme și 
nu se mai antrenează cu aceeași 
stăruință.

fa
>—■■ ■

B drept. are calități, 
Insă prea face pe asul.
Și in loc de greutăți 
De un timp ridică nasul!

...Dimpotrivă1, jucătoarea de 
tenis de masă Geta .Pitică cu 
modestie șl sîrguință a reușit să 
se impună cu prilejul recentei 
competiții de tenis de masă. r

Performanța ei frumoasă 
In valoare 6 ridică.
Deci, în tenisul de masă 
Nu mai e deloc. . pitică I

V.D. POPA

PRIN ȚIBUCANII NEAMȚULUI0 MAI JUSTĂ ÎNȚELEGERE

federa-

(Urmare din pag. I)

RADU URZ1GEANU

tarabă?

ION POȘTAȘUL

C.C.A.-Dinamo București,
în campionatul masculin de baschet

întrecerile intcrnațio-

Mihăilă ți N. Cazma 
corespondenți

SPORTUL POPULAR
Nr. 3148 Pa8- 3’a

conoursul se va des

Patinoar sau...
Cu cit jind așteaptă patinatorii și 

hochei.știi ca termometrul să coboare 
un grad sub 01 Pasionații celor două 
frumoase sporturi de iarnă afirmă 
despre primăvară că este un anotimp 
inutil și... sentimental, vara li se pare 
o pedeapsă, toamna un... purgatoriu, 
d anticameră a raiului pe care-l re

prezintă, pentru ei. iarna, cu ulițele 
introienite, cu apele încremenite sub 
un strat cit mai gros, foarte gros. de 
GHEAȚAI Dar.., să-i înțelegem. Pa
siunea e pasiune și să nu ne mirăm 
dacă, paradoxal, tocmai gheața tre-

Ca în fiecare an, hochei știi, patina-* 
torit și chiar părinții micilor patina
tori din Reghin rte-aa trimis un teanc 
de memorii, scrisori și proteste. Oare 
consiliul nou ales al colectivului Vic
toria Reghin va rămîne. Tot ca în fie
care an, nepăsător in fața protestelor 
justificate ale celor care credeau că 
au ales in fruntea colectivului acti
viști și nu neguțători de gheață?

La „start" cei mai mici schiori din comuna Țibucanii de Sus! Sini — cum 
e și firesc — emoționați. Peste âteva clipe vor porni să-și măsoare 

forțele~

Nu peste mult timp vom intra din plin în activitatea competițională. Și, 
firește, atenția noastră și a maselor de sportivi se va îndrepta, în primul 
rînd, spre campionatele republicane, competiții care înseamnă (sau, AR TRE
BUI să însemne 1) „summum“-ul atenției, preocupărilor și interesului în 
sportul respectiv.

Am mai scris în coloanele noastre despre importanța campionatelor repu
blicane, pe care fie-ne permis a le socoti drept COLOANA VERTEBRALA a 
unui sport, a manifestărilor sale. Am mai scris despre acest lucru, dar — 
din păcate — am mai scris și despre unele abateri de la această linie de 
concepție asupra campionatelor țării.

In anii trecuți — și, parcă, mai mult în ultimul an — am înregistrat o 
nejustificatâ și dăunătoare depreciere a campionatelor republicane. Greșelile 
de orientare ale vechilor comisii centrale, prelungite și în felul de a vedea și 
acționa al unor asociații și colective sportive și, firește, transmise și în optica 
masei de sportivi au dus la o scădere a interesului pentru campionatele R.P.R.

Cum s-a manifestat această lacună ?
Formele și exemplele sînt numeroase, dar ne vom opri asupra cîtorva, 

poate nu cele mai grăitoare, dar — oricum — semnificative. Mai. întîi, cam
pionatul a fost sacrificat în favoarea unor competiții internaționale, nu tot
deauna de o importanță și utilitate care să justifice punerea lor pe un plan 
superior campionatului. Această „sacrificare" s-a manifestat fie prin frag
mentarea competiției, fie prin desfășurarea unor etape incomplete, fie printr-o 
avalanșă de restanțe și reprogramări, pe scurt, prin lipsa de continuitate, cu 
toate „tarele" pe care le aduce după sine, tehnic și propagandistic. Așa s-au 
petrecut lucrurile la fotbal, tenis de cîmp, tenis de masă, handbal și alte 
sporturi, în care întreruperile au abundat.

Pe de altă parte, lipsa de continuitate a dus la scăderea interesului atît 
ai publicului aît și al participanților. La un campionat cu desfășurare ne
regulată. interesul publicului devine tot mai redus, lucru care s-a verificat în 
anul trecut chiar la fotbal, sportul cel mai popular.

in plus, ca o urmare firească, unele echipe (la baschet, tenis de masă, 
box, handbal) sau unii sportivi (la box, atletism, tenis de cîmp, canotaj) n-au 
mai privit cu seriozitate campionatul, gîndul lor a zburat mai mult spre 
meciurile internaționale, spre deplasările peste hotare. Am avut astfel, de 
înregistrat absențe, prezentări formale, forfaituri nejustificate, întilniri în care 
unii sportivi nu și-au apărat serios șansele.

Pășim într-un an competițional nou, cu o atmosferă nouă, cu conduceri

„nume mai l" are Ion MEDttaru printre 
învinșii săiî Pe Richard Mac T.iggart’a, 
campionul olimpie, nu l-a învins încă, 
dar, oricum, pentru început, r.i e de 
lepădat nici o victorie asupra iui Ște
fan Văcaru, nu e așa ?. — 3) Tom a
Aurel a fost de două ori campion eu
ropean la categoria cocoș. Printre în
vinșii iul figurează celebrii „cocoși1* 
de acum 20 ani, Poțppy Decico. Glno 
Cattaneo șl chiar campionul mondial 
Sixto Escobar. Meciul a avut loc la 
Havana (Cuba), dar, din păcate, titlul 
n-a fost în joc. — 4) „Mănușa de 
aur“ se dispută din 2 în 2 ani.

MELANIA VAS1U, MEDIAȘ. — Hand
balul a început să fie practicat îs» 
țara noastră în anul 1925, cind. a av-trț 
loc un prim meci între două formații 
de elevi ai liceului Bruckemtbal din 
Sibiu, in general, e u>n joc relativ nou, 
ale cărui începuturi organizate au avut 
loc în Germania, după primul război 
mondial. Cam prin 1920.

FANEL FMJLPESCU, R. VILCEA. — 
1) In cursele cicliste cu antrenament 
meoanlc — cu motocicletă în față — 
se ating viteze de peste 100 kilometri 
pe oră. Recordul mondial e deținut de 
belgianul Wanderstuift, care a parcurs 
într-o oră 127 km. — 2) In cursele ci
cliste pe plat se pedalează uneori cu 
50—55 kilometri pe oră. La cobotîri, la 
Tl-mlș, de pildă, se ajunge și la viteze 
de 30 kilometri pe oră. Vă tentează ? 
Nu mal aveți nevoie de tichete la... 
accelerat !

de toate, în 
nale.

Ca de obicei, 
fășura pe cele 
vîrste: categ, I

două categorii de 
(juniori și junioa

re născtiți în anul 1939, 1940. 1941)

Cei mai buni atleti juniori din tară 
se intilnesc in sala Flareasca
O fericită coincidență face ca pri

ma competiție pe care o organizează 
Federația Romînă de Atletism, recent 
constituită, să fie concursul republi
can individual 
niori pe anul

Inaugurarea 
de conducere

teste un 
clocotitor, 
fera să trăiască la Polul Nord sau 
intr-o stațiune în derivă pe mările 
Antarcticei decît să-și vadă patinele 
ruginind în cui 9—10 luni pe an, se 
găsesc 'pretutindeni, inclusiv la Re
ghin unde hocheiul și patinajul au 
prieteni pe cit de fideli pe aiit de pa
sionați

Dar vait La Reghin există și an 
T.A.P.L., care în timpul iernii nu uită 
că vara localnicii consumă cantități 
impresionante de înghețată, tar pentru 
deliciile din vară, gheața trebuie pre
gătită în timpul iernii. Și, de trei ori 
vai, destinele unicului patinoar din 
Reghin, amenajat și întreținut cu multă 
trudă de sportivi, depinde de un 
colectiv sportiv care în anii 1953 și 
1954 s-a numit Spartac, în 1955 și 
1956 Progresul, iar azi. Victoria. 
Asemenea vietății sure care face parte 
din decorul hibernal — lupul — co
lectivul cu pricina și-a schimbat multe 
(consiliile, numele chiar) dar năra
vul... ba! Și „năravul" constă în obi
ceiul de a încheia îri fiecare an cu 
T.A.P.L.-ul un contract prin care se 
vinde... gheața de pe patinoar, exact 
in plin sezon de hochei ți patinaj, 
paralel cu alt obicei, nu mai puțin... 
rentabil, dă d încasă îri continuare 
taxe de intrare la patinoarul... văduv 
de gheață. Ge "păcat iși spun cei de la 
Victoria (fost Spartac, fost Progresul), 
că nimeni nu are nevoie și de... apă, 
în timpul periil

sentiment prin excelență.. 
Iar oameni care ar pre-

(C.C.A.), Constantinide. Dan NiculesaL. 
L. Nagu. Em. Răducanu, R. Po- 
povici, Bârbulescfi, Spiridon Marian, 
Sterescu, Popa, Cojocaru, Coman 
(Dinamo) își vor disputa șansele în 
mod corect, sportiv.

In rest, etapa de mîine a campio
natului programează jocurile:

Energia București-Voința Iași; Pro
gresul Orașul Stalin.Locomotiva PTT 
București; Energia Cluj-Dinamo Tg. 
Mureș; Dinamo Oradea.Știința Cluj ; 
jocul Știința Timișoara-Progresul MIQ 
a fost ainînat la 12 februarie.

PROGRAMUL DIN CAPITALA: 
SAL A FLOREASCA, miine de la 

ora 16:
Știința ICF-Locoraotiva (meci de pi

tici), Energia București-Voința Iași, 
Selecționata București—Selecționata 
R-A.M. (juniori), C.CA.-Dinamo 
București.

Și fiindcă le sîutem datori încă de 
marți cititorilor noștri, iată clasamen
tul campionatului masculin așa cum se 
prezintă după prima etapă a returului 
și înaintea celei de mîine :
1. C.C.A. 12 II 1 0 920:705 SS
2. Din. Tg. M. 1» 9 0 3 901:727 30

Nii bănuiam că la ȚBracanii de Sps, 
o comună mică din raionul Tg. Neamț, 
să existe un tineret cu mari... veleități 
în schi! Ne-am convins de acest lu
cru, de curînd, cînd trecînd prin a- 
ceastă comună, am fost martorii unui 
spectacol la care nu ne-am fi aștep
tat: pe ulițele comunei și pe dealurile 
din Împrejurimi, tin număr impresio
nant de copii între 8—12 ani alunecau 
voioși pe schiuri! Nu ne-am rezumat 
să imortalizăm pe filmul fotografic cele 
mai sugestive imagini de la „între
cerea sportivă" a acestor copii, ci a- 
propiindu-ne de locul de desfășurare 
a „întrecerilor" am admirat minute în 
șir. siguranța cu care micii sportivi 
stăpîneau acest frumos sport.

— Ce concurs se desfășoară aici?... 
Un puștan de vreo 10 ani, cu o 

căciulă mițoasă îndesată pe urechi, se 
grăbi să ne răspundă că nu-i vorba de 
un concurs propriu-zis, ci de o dis
pută... neoficială, pentru a se vedea 
care dintre ei știe să meargă mai bine 
pe schiuri.

— Și care-i cel mai bun dintre voi?.. 
Puștiul a amintit mai multe nume.

— Vasile Bă'uță, Costică și Ma- 
nole Brișcanu, Dumitru Rusu...

Intre timp, în jurul nostru au făcut 
cerc o sumedenie de copii. Unul din
tre ei ne-a novest't cum au confec
ționat schiurile — din doaoe de butoi 
și din lemn de salcîm... El’ și-a arătat 
dorința de a avea o pereche de schiuri 
adevărate...

...Plecînd din Țibucanii de Sus, ne 
gîndeam ce bine ar fi dacă activiștii 
sportivi din raionul Tg. Neamț ar 
pleca mai des prin satele și comunele

Așteptăm — de aceea — și o concepție nouă (de fapt cea reală, cea justă) 
astiora campionatelor R.P.R. care trebuie să devină cu adevărat CEA MAI 
IMPORTANTA COMPETIȚIE A FIECĂRUI SPORT.

In acest scop trebuie să concorde eforturile colectivelor, cluburilor, 
țiilor.
| De la noile federații se așteaptă inițiative și fapte viguroase pe 
ridicării campionatelor republicane la nivelul maxim. De pe acum 
luate toate măsurile. Grija pentru terenuri, o privire critică minuțioasă

dramul 
trebuie 
asupra 

regulamentelor, asigurarea unor arbilraje bune, supravegherea atentă a felului 
cum se desfășoară fazele de oraș, raion sau regiune (acolo unde sistemul de 
desfășurare a campionatelor le cunoaște), formarea unui corp de observatori 
federali bine pregătiți, întocmirea unui plan de popularizare eficace, iată doar 
citeva din preocupările pe care socotim că ar fi bine să le îmbrățișeze fede
rațiile.

Și noi, presa sportivă, putem contribui la creșterea interesului pentru cam
pionatele republicane, la ridicarea lor la locul de frunte în calendarul compe
tițional al fiecărui sport. O mai bună popularizare a întrecerilor, un ochi 
critic mereu treaz, deschiderea coloanelor ziarului pentru orice sugestie și 
propunere utilă, iată armele noastre, pe care nu ne vom reține de a le 
mintii.

Afirmarea sportului nostru în arena internațională, afirmare pe care 6 
dorim cu toții, este legată rfe valoarea echipelor noastre reprezentative: Iar 
valoarea acestora, de campionat, de calitatea lui.

Și, campionat bun Înseamnă echipă reprezentativă bună.

Campionilor Europeni* va începe 
îndată după terminarea turului și — 
în situația destul de probabilă că vor 
ieși pe primul Ioc — baschetbaliștii 
militari nu trebuie să piardă ocazia... 
răzbunării colegilor lor de club fot
baliștii, care au fost eliminați din im
portanta competiție europeană, DI
NAMO BUCUREȘTI datorează tutu
ror amatorilor de baschet reabilitarea 
pentru întreg turul care a însemnat 
tui șir de partide slabe, prezentîndu-ne 
o echipă de nerecunoscut. Perioada 
de... reculegere dintre tur ți retur a 
constituit — credem — un prilej pentru 
toți dinamoviștii de a se pune îa 

-ipunct. Și întrucît meciulde’ la Galați 
) nu poate constitui un indiciu, exame-
■ nul va fi tot mîine în fața unui ad-
> versar redutabil.
. Iată deci, că ne aflăm în fața unui 

meci în care dorințele de reabilitare
> există și de o parte și de alta. Fie 
ca eie să genereze o partidă disputată,

> spectaculoasă, valoroasă, DAR CO-
■ RECTA, fiindcă altfel toate celelalte 
atribute ar păli. Ne exprimăm spe-

. ranța că Fclbert, Fodor, Nedef, Em. Ni- 
culescu, Eordogh, M. Răducanu, Puș- 

) cașu, Nedelea, L Dinesca, Testiban

raionului. Ei ar putea descoperi nu nu
mai în Țibucanii de Sus, ci și în alte 
sate și comune, numeroși copii și ti
neri care iubesc sportul ți care ar fi 
îneîntați să-și măsoare forțele într-o 
competiție de masă. N-ar fi oare un 
bun prilej de a găsi noi adepțl ai 
Spartachiadei de iamă?_

50 m. 
plat, 55 m.g.. lungime, înălțime»
tripllisâlt, prăjină, greutate; FETE 
— 50 m. plat, 40 m.g., lungime, 
înălțime, greutate. Probele încep

(cei născuți în anii
Probele prevăzute în

BĂIEȚI

de sală pentru hi- 
1958.
activității noului for 
al atletismului nostru 

se face așadar sub auspiciile preo
cupării și atenției față de ttnăra 
generație de atleți, campionii și re-* 
cordmanii noștri de mîine. Sala FIo- 
reasca II, deși nu are nici dimensiu
nile și nici confortul vecinei sale, este 
de cîțiva ani o gazdă primitoare 
pentru concursurile de sală ale atle- 
ților noștri. Tot ea va cunoaște as
tăzi și mîine atmosfera de entu
ziasm, elan, pasiune, generată df 
întrecerile celor mai talentati juniori 
din întreaga țară.

Organizatorii au adresat din timp 
invitații tuturor atleților ale căror 
performanțe și perspective îi îndren* 
tățeau să fie prezenți la startul con
cursului de astăzi și mîine. Se ur
mărește în acest fel verificarea sta
diului lor de pregătire în timpul 
iernii, pregătire de care depinde. în 
hotărîtoare măsură comportarea ju
niorilor și junioarelor noastre la 
importantele _ competiții prevăzute în 
calendarul pe anul 1958 și. înainte



Campionatul categoriei B la hochei pe gheată 
nu s-a terminat nici and acesta.

Iarăși campionatul de hochei pe 
gheață al categoriei B nu s-a putut 
termina... La fel ca în ediția prece
dentă, și cea de anul acesta a tre
buit să fie întreruptă cu două etape 
înainte de terminare, înainte deci de 
a se putea cunoaște forma definitivă 
a clasamentului. Cauza? Cînd este 
vorba de hochei pe gheață ea nu 
trebuie căutată prea mult: timpul 
capricios care transforma în cîteva 
ore gheața lucie într-o suprafață de 
zăpadă amestecată cu apă.

In ciuda acestui fapt noi conside
răm utilă programarea acestei în
treceri la Rădăuți, oraș în care ho
cheiul pe gheață se bucură de multă 
popularitate și în care desfășurarea 
competiției a stîrnit un deosebit in
teres. Firește, că pe patinoarul ar
tificial ar fi existat — mai tîrziu — 
condițiuni mult mai bune de desfă
șurare. Timpul nu este pierdut însă 
și sperăm că cele două etape restante 
nu vor mai rămîne ca anul trecut în 
voia soartei, ci vor fi programate 
să se desfășoare pe patinoarul arti
ficial. Problema este cu atît mai rea
lizabilă cu cît toate echipele pre
zente la Rădăuți au confirmat par- 
ticiparea lor, în cazul 
tiția va fi reluată la 
patinoarul artificial.

Aceasta a fost după 
stră problema nr. 1 a 
la Rădăuți și am situat-o deci pe 
primul plan tocmai în dorința ca 
ea să fie rezolvată în acest sens. 
Argumente care să pledeze pentru 
acest lucru ar mai putea fi aduse 
multe. Am vrea însă să ne oprim 
numai la unul, care este și cel mai

cînd com pe- 
București pe

părerea troa- 
întrecerii de

semnificativ. Pentru toți cei care 
urmărit jocurile de la Rădăuți 
lucru a fost cert și anume acela că, 
deși încă mult sub nivelul cerut de 
o întrecere cum este campionatul 
categoriei B, totuși cea mai mare 
parte a formațiilor participante s-au 
prezentat în progres față de anii 
trecuți.

Era limpede pentru orice specta
tor că echipele care se întreceau se 
pregătiseră suficient pentru campio
nat. Omogenitatea șî. pe ici pe colo 
o oarecare tendmță de a se juca co
lectiv. cu scopuri tactice au fost 
lucruri mai pregnante și mai gene- 
ra'e ca în ceilalți ani. De altfel ni
mic nu "oate proba mai bine -juste
țea afirmațiilor noastre, decît re
zultatele care, anul acesta, au ieșit 
din monotonia și regularitatea lor, 
obligînd ne arbitri să consemneze o 
serie de surprize, faot destul 
în categoria B 'a hochei.

O singură excepție și asta 
tură să ne bucure: echipa 
Miercurea Ciuc a cărei valoare de
pășește clar, în ciuda vîrstei ju
cătorilor din care este compusă a- 
ceastă formație (17—18 ani), pe a- 
ceea a multor echipe de categoria A. 
Este o adevărată îneîntare să ur
mărești. jocul acestor tineri hoche- 
iști, tehnica lor, viteza cu care ac
ționează, precizia paselor.

Ca încheiere, mai multă înțelegere 
față de această competiție — care, 
după cum se vede, merită toată 
atenția, și ca urmare reprogramaroa 
la București a celor două etape res
tante.

au 
un

de rar

d>e na- 
Voința

T. VIDESCU

La II Sebraarie

în sfîrșit, a
@ Azi și mîino concursuri pe 
sărituri) și la Peștera (fond)

nins la Poiana Stalin
Postăvar
O Triplul

(alpine 
campien 

j umori âî Austriei participă la Cupa Speranțelor I

In sfîrșit, a nins și la Poiana Sta
lin 1 Spre bucuria schiorilor, care 
au pîndit săptămîni în șir mult aș
teptata zăpadă, miercuri noaptea 
fulgi mari au pudrat ramurile brazi
lor și au așternut strat gros de ză
padă pe pîrtiile Postăvarului. Fi
rește, faptul acesta ne bucură de
oarece numărul și varietatea pîrtiîlor 
din Postăvar asigură schiorilor po
sibilități de pregătire mai temeinică. 
Și nu trebu’e omis că, pînă acum, 
antrenamentele au fost nesatisfăcă
toare, nesemnificative, efectuate pe o 
pantă care nu prezenta nici pe de
parte garanția unei pregătiri eficace. 
Sperăm, însă, că în zilele ce ur
mează schiorii noștri vor munci cu 
toată însuflețirea, se vor strădui să 
recupereze din timpul pierdut, pînă 
acuma, din cauza comodității de a 
se deplasa în Bucegi, Nu trebuie ui
tat faptul, că pînă la desfășurarea 
Cupei Speranțelor mai șînt doar două 
săptămîni, pînă la campionatele na
ționale trei săptămîni, iar pînă la 
Campionatele Internaționale o lună 
de zile. Deci, o perioadă relativ 
scurtă, în care zelul sportivilor și 
priceperea antrenorilor trebuie să con
corde spre realizarea aceluiași țel: 
prezentarea în condițiuni optime la 
cele mai importante concursuri or
ganizate în acest sezon în țara noas

Toate echipele de baschet de categoria A participă 
la un interesant s incurs de aruncări libere...

prin corespondență
folositoare idee a colegiului cen- 
posibilitatea tuturor jucătoarelor și

O originală și — credem noi — 
trai al antrenorilor de baschet va da 
jucătorilor de categoria A să se în tîlnească in aceeași zi, la aceeași oră, 

de baschet), concurind pentru ocu- 
clasament general. Cum este posibil

intr-o probă individuală (și.,, totuși 
parea unui loc cit mal bun intr-un 
așa ceva? lată:

In ziua de 11 februarie federația 
de baschet va organtza pentru toate 
echipele de categoria A un concurs 
individual de aruncări libere. Par
ticiparea tuturor formațiilor de pri
ma categorie este obligatorie. Con
cursul va avea loc în prezența unui 
delegat al federației, a unui arbitru 
desemnat în mod special de colegiul 
central și — bineînțeles — în fața 
antrenorului echipei respective și a... 
coechipierilor (care, în paranteză lie 
spus, nu vor fi de loc dezinteresați 
de rezultate căci, da data aceasta, 
întrecerea va avea tis caracter indivi
dual).

Fiecare jucător va’ executa 100 de

Voleiul în trei se bucură
de succes

Turneul de volei în trei început ieri 
în sala Floreasca se dispută sub cele 
mai bune auspicii. Meciurile, de un ni
vel ridicat și spectaculoase au smuls 
deseori aplauze publicului, aflat, din 
jjăcate, în număr redus. Schimbarea 
numărului jucătorilor de la 2 (cît s-a 
Jucat anul trecut) Ia 3 s-a dovedit 
binevenită deoarece astfel se acoperă 
mai bine terenul și se evită meciurile 
Jucate numai prin schimburi de ser- 
vîci.

In general, jucătorii au manRestat 
Interes pentru aceste întreceri in care 
•-au evidențiat Nicolau, Pelin, Cleici, 
Rusescu și Corbearui.

Iată acum rezultatele de ieri: Ni
colau, Plocon, Drăgan-Roman, Cor
beanu, Radu Emil (Antonescu) 2-0: 
Rusescu, Ganciu (Pelin), Wolf-Mușat 
Mitrei, Cleici 2—1.

In ultimul meci 
chipa Mihăi'escu, 
(Constantinescu) a 
Șușe’escu, Wilwert,

de ieri seară, e 
Păunoiu, Derzsi 

învins cu 2—1 pe 
Ghertinișan.
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da
de vizită impresionantă? pentru acest 
tînăr „ambasador" al vestitului schi 
austriac. Alături de Gerhard Nennig, 
lista înaintată de Federația austriacă

W" • w

Cornel Tăbăraș, unul din tinerii evident iați in sezonul trecut. 
De altfel, întrecerile ce vor fitră.

organizate la sfîrșitul acestei săptă
mîni și celei viitoare vor fi și foarte 
nimerite ocazii de verificare a 
d'ului de antrenament.

PIRTIILE DE LA POIANA
ȘI PEȘTERA...

sta-

con-
Pe

Stu-

...găzduiesc azi și mîiine trei 
cursuri cu caracter repub’l can. 
Postăvar, Uniunea Asociațiilor 
dențești din Romînia organizează 
probele de slalom special (în Kant- 
zer) și s'alom uriaș (probabil pe 
Sulinar), pentru sen'ori și senioare- 
In absența componenților lotului repu
blican, participanți la Campionatele

Edrdogh 
termine

(C,C,A_) are mari șanse să 
victorios in concursul de 

aruncări
în concursul 
libere.

libere în 
echipă va

modul următor, 
fi împărțită în

aruncări 
Întreaga 
două grupe egale ca număr. Fiecare 
grupă se va așeza în fața cîte u- 
nuia din cele două coșuri ale sălii 
oficial omologate unde va avea loc 
concursul. Aruncările vor începe si
multan la ambele coșuri. După ce se 
vor executa 10 aruncări, jucătorul 
care a început întrecerea va trece la 
celălalt coș unde va executa de ase
menea altă serie de 10 aruncări ș: 
așa mai departe pînă va totaliza cele 
100 de aruncări (50 la un coș și 50 
la celălalt). Arbitrul delegat va ține 
evidența încercărilor răspunzînd prin 
semnătura sa de exactitatea datelor. 
La terminarea concursului, fiecare 
jucător va semna propria foaie de 
arbitraj cuprinzînd rezultatele încer
cărilor lui. IN ACEEAȘI SEARA — 
11 februarie — FOILE DE ARBI
TRAJ CUPRINZÎND REZULTATE

LE INDIVIDUALE ALE CON
CURSULUI VOR FI ÎNAINTATE 
FEDERAȚIEI DE BASCHET SPRE 
A FI LUATE IN EVIDENȚA. Se va 
alcătui un clasament general pentru 
concursul jucătorilor și unul pentru 
cel al jucătoarelor. De asemenea vor 
fi făcute și clasamente pe echipe.

In continuare, la 25 februarie, va 
avea loc al doilea concurs individual 
tot pentru echipele de categoria A,

masculine și feminine. De data 
ceasta este vorba de o probă de 
runcări de la semidistanță. Se vor 
executa 50 de aruncări cu urmărire 
Ia coș după fiecare aruncare. Preci
zăm că încercările vor fi executate 
din 5 poziții diferite indicate prin- 
tr-o diagramă trimisă antrenorilor 
tuturor echipelor de categoria A. 
Baschetbaiiștii vor executa aruncă
rile de la 7 m distanță de coș. iar 
baschetbalistele de la 6 m. După 
fiecare aruncare — așa cum arătam 
— va fi obligatorie urmărirea balo
nului la coș. Dacă încercarea de 
marcare de sub coș va fi ratată se 
va anula și coșul marcat de ia semi
distanță. Pentru fiecare aruncare 
reușită și de la semidistanță și de 
sub coș se va acorda în total două 
puncte.

Sperăm că jucătorii și — în ace
lași timp — și antrenorii vor acorda 
atenția cuvenită acestor concursuri 
care au ca unic scop îmbunătățirea 
preciziei în aruncări — 
rnega" jocului 
să obțină un 
ambițioși de a 
nivel înalt în 
țial al jocului 
jucătorii cei mai buni ai țării 
... resimți pe propria piele efectele 
binefăcătoare ale acestor originale 
întreceri.

Cine îe vor cîștiga? Pentru lovitu
rile . libere „specialistul" Eordo^h se 
prezintă cu cele m’i m-ri sans'1. Cît 

privește aruncările de la semidistanță, 
acolo Folbert își poate tăia „partea 
leului". Dar surprizele nu sînt ex
cluse. Și ele pot veni tocmai de coio 
de unde te aștepți mai puțin. Ceea ce 

n-ar fi de loc rău fiindcă asta ar în
semna că tineretul vrea și poate 
să-și spună cuvîntul.

a- 
a-

alfa și o- 
de baschet. Stimulați 
rezultat cît mai bun 
dovedi că au atins un 
acest domeniu esen- 

cu mingea la coș, 
......................  " vor

TREI ZILE DE
Din ncu un sfîrșit de săptămînă 

interesant pentru spectatorii obîșnuiți 
ai handbalului de sală! De astă dată, 
la atracția firească pe care o exer
cită interesanta etapă orășenească a 
concursului republican masculin de 
handbal, se adaugă turneul echioei 
feminine Locomotiva Virovitiea 
(R.P.F. Iugoslavia) și cunoștința cu 
cîteva echipe provinciale masculine, 
venite să-și disputc^turneul de califi
care în finala concursului republi
can. O precizare în privința între
cerii echipelor din Capitală: azi după

Internaționale ale Ungariei, o serie 
de tineri au prilej de a se afirma, 
de a cuceri locurile fruntașe. La fete 
este interesant de urmărit duelul 
Magdalena Bîră — Elisaveta Suciu 
(1—1 după primele două concursuri), 
cărora li se adaugă probabil cam
pioana națională de anul trecut la 
coborîre, llona Mikloș.

La Peștera, U.C.F.S. Ploești or
ganizează Cupa Orașului Sinaia 
pentru probe'e de fond : 15 km. se
niori, 5 km. senioare, 10 km. juniori, 
3 km. junioare, ștafetele 4 x 10 
km. seniori și 3x5 km. se
nioare. Punctul forte al întrecerilor 
este oferit de rivalitatea dintre 
Manole Aldescu, C. Enache, Dinu 
Petre, care în acest sezon nu s-au 
întâlnit niciodată în dispută directă,

Casa Centrală a Armatei oferă 
Cupa C.C.A. pentru sărituri speciale, 
care se vor desfășura la Poiana Sta
lin, pe trambulina mijlocie. In afara 
interesului creat de duelul N. Muri-, 
teanu — C. Crăciun (pînă acum' 
2—1 pentru Muntaanu), este impor
tant de urmărit măsurile luate de 
colectivele și c'uburile sportive pen
tru a asigura concurențelor condiții 
de participare. Facem această re
marcă, deoarece la concursurile de 
pînă acum numărul particioanților 
a

de specialitate mai cuprinde 
lui Helmuth Schranz, clasat
Nennig pe lecui secund la 

special, slalom uriaș și combinată 
alpină. Schranz s-a clasat pe locul 
doi la proba de slalom special dis
putată în cadrul „Cupei Țărilor Al
pine" desfășurată anul trecut la Ja- 
horina. Cei'alți reprezeptanț' ai 
Austriei sînt : Ernst Mgrzinger Ernst 
Kneisl, Heintz Dietrich, Heintz Er-
nesz. Lotul austriac sosește în țara 
noastră la 6 februarie, iar dună dis
putarea concursului va pleca im?d'at 
în țară pentru a participa la cam
pionatele naționale d<e thie-et a’e 
Austriei.

La Federația romînă de schi 
sosit confirmările nominale și 
Ungariei și Bulgariei. Lotul magCTf 
va fi alcătuită din : Geză Nemeth Pe
ter Frank. Laszlo Illy Kalman Mo- 
rocz, Andras Morocz, Ferencz Szabo, 
iar lotul bulgar din : St. TuriArov, 
Gh. Okolski, St. Haralambiev. Tu
dor Botezev Al. Almanov, Vasiti 
Naumov.

In zilele ce urmează, Federația 
așteaptă lista concurenților din partea 
Franței, Po'oniei și Finlandei, pre
cum și confirmarea participării schi
orilor din R D. Germană și R F. 
Germană.

După cum vedeți, Cupa Speranțe
lor se anunță un concurs deosebit 
de interesant, cu o participare selectă. 
Să sperăm că tinerii noștri repre
zentanți se vor pregăti cu toată se
riozitatea pentru a apăra cu cinste 
culorile țării.

D. STAMCULESCU
G. N1COLAESCU

numele 
după 

slalom

Demonstrații ale sportivi?

fost foarte redus.'

TRIPLUL CAMPION
DE JUNIORI AL AUSTRIEI...

...Gerhard Nennig, participă la Cupa 
Speranțelor găzduită de țara noastră 
între 9—12 februarie, la Poiana 
Stalin Fără îndoială, este o carte

de la C. C. A.
Zilele trecute o serie de sportivi frun

tași de la Casa Centrală a Armatei a 
executat o reușită demonstrație la uzi
nele Boleslaw Bierut. Sportivii mili
tari au executat demonstrații de box. 
gimnastică, lupte, scrimă etc. Au e- 
voluat printre alții : maeștrii emeriți ai 
sportului Mireea Dobrescu, Gheare- 
Fiat, maeștrii sportului Vasile Ti' 
Victor Șchiopu ș.a. Evoluția re* 
zentanților Casei Centrale a Arme 
a fost urmărită cu viu interes de m 
meroși muncitori.

Incepind de azi după amiază,

HANDBAL IN SALA FLOREASCA
amiază are loc „derbi-ul“ între cele 
două fruntașe ale clasamentului: 
Dinamo București și C,C,A,

Nu ne îndoim că vom asista la 
o luptă cu multe faze spectaculoase. 
Ca un făcut, și restul meciurilor o- 
pune echipe învecinate în clasament, 
fapt care asigură un plus de interes 
etapei, iar acurn programele:

AZI: 14,30, Știința Craiova—Rm. 
Vîlcea; 15,45, C.S. Marina Constan
ța—Dinamo Tg Mureș (calificări); 
—: nr; " •• ’ ' ~ B. Energia 23 Au

gust; Locomotiva G. N.— Voința;

19,15 ' OCOMOTIVA V1ROVITJCA 
PROGRESUL STEAGUL ROȘU : 
20,30 C.C.A—Dinamo; 21,45 Științ.,
I.C.F.—Locomotiva P.T.T. ’

MIINE:’ dimineața, două meciuri 
din turneul de calificare. Ora 10: E- 
nergia Teleajen cu învirigătoarea din 
primul meci de sîmbătă. Ora 11,15: 
Progresul Bacău — învingătoare.-) 

din a! doilea meci de . sîmbătă.
LUNI:- 17 30. Finala turneului de 

calificare. 18,45 LOCOMOTIVA VI- 
ROVITICA—PROGRESUL M.I.C.
20,30 București I— București H 
(mase.).



ÎNAPOI LA TEHNICĂ!
Am stat de vorbă zilele trec ute cu cîțiva dintre antrenorii echi

pelor bucureștene de fotbal din categoria A. Cu Baratki și Gică 
Niculae de la Dinamo, cu Lupaș și Drăgușin de la Progresul. Am aflat 
un lucru inferesant: la ambele echipe, o dată cu reluarea antrena
mentelor în vederea viitorului se xon, s-a pus un mare accent pe 
pregătirea tehnică, Mai mult chiar: „Am început chiar cu lucruri ele
mentare, cu lovirea mingii de pil dă, explicată întîi teoretic, exem
plificată apoi de noi antrenorii și la urmă exersată și repetată de 
jucători" — ne-a spus Gică Nîculae.

lată o inițiativă bună. Tardivă, 
dar binevenită. Sperăm că acești an
trenori — pe care i-am dori imitați 
de toți ceilalți — vor fi lăsați în 
pace să lucreze temeinic în această 
direcție și că nu li se vor cere re
zultate imediate. Procesul de însu
șire, îmbunătățire și perfecționare a 
procedeelor tehnice, prin exersări con
tinue și repetate în mișcare, se de- 
săvîrșește în timp îndelungat și re
zultatele. mai ales în situația fotba
lului nostru, nu apar imediat. Și 
antrenorii trebuie încurajați și spriji
niți în această muncă pe care fot
balul nostru o prelinde de ani de zile.

Intr-adevăr, n-a existat meci de 
campionat sau internațional la care 
cei care urmăresc cu regularitate și 
pasiune activitatea fotbalistică să nu 
remarce succesiunea de pase greșite, 
de centrări defectuoase, de stopuri in
corecte și mai ales slaba calitate a 
trasului la poartă. Ani de zile obiec
tul principal al tuturor analizelor și 
discuțiilor a fost tehnica individuală. 
In teorie s-a recunoscut unanim că 
TEHNICA ESTE BAZA FOTBALULUI 
și că FARA TEHNICA NU-I POSI
BILA APLICAREA NICI UNEI TAC
TICI, că slaba tehnică individuală 
a jucătorilor noștri are repercusiuni 
directe asupra nivelului general al 
fotbalului. In practică însă, lucrurile 
au rămas neschimbate și vina este 
și a antrenorilor și a jucătorilor.

Un studiu al șefului de lucrări de 
Ia I.C.F., antrenorul N. Roșculeț, asu-: 
♦ conținutului lecției de’ antrena- 

la o serie de echipe de diferite 
jorii (A, B și juniori) într-o pe

rioadă mai îndelungată duce la con
cluzii edificatoare. Și anume: în ge
neral, în perioada 1949—1956, ac
centul a căzut pe pregătirea fizică 
(mai ales pe dezvoltarea rezistenței) 
și chiar pe pregătirea tactică (spe
cială) în dauna pregătirii tehnice. 
Numărul de ore afectat pregătirii 
tehnice a fost MAI MIC DEC1T CEL 
PENTRU PREGĂTIREA FIZICA Șl 
CHIAR TACTICA. In asemenea con- 
dițiuni : cu accent pe pregătirea ce
lorlalți factori 4fapt explicabil prin

Vă prezentăm:

Echipa feminină iugoslava de handbal

© O „carte da vizită** impresionantă @ A?.i dupa-amiază 
în saîa fFioraa®ca, primul meci. ® Programul între- 

gului turneu

Intr-o scurtă știre apărută în nu
mărul trecut al ziarului nostru, a- 
nunțam turneul echipei feminine iu
goslave de handbal de sală Locomo
tiva Virovitica. Și iată că astăzi după- 
amiază formația anunțată debutează 
în fața spectatorilor bucureșteni, în- 
tr-un prim meci cu echipa gazdă, 
Progresul Steagul roșu. De aceea 
socotim că se impune o scurtă pre
zentare a echipei oaspe, mai ales că 
și „cartea de vizită" oferă suficiente 
date interesante.

Considerată anul acesta ca cea 
mai bună echipă a campionatului na
țional iugoslav (în 1957 a ocupat lo
cul II) Locomotiva Virovitica conduce 
detașat în clasamentul celei mai im
portante competiții a țării vecine și 
prietene. Faptul este pe deplin expli
cabil dacă ne gîndim că din forma
ția ce ne vizitează țara fac parte nu 

acea goană după rezultate imediate); 
cu îndrumare metodică uneori incon
secventă, alteori greșită; cu greșita 
înțelegere și orientare a antrenorilor 
(mulțumiți să pună în aplicare o în
drumare gata primită și gata oricînd, 
la orice reproș, pentru a se ascunde 
după el) ; cu comoditatea jucătorilor, 
— mai poate mira faptul că tehnica 
individuală este slab dezvoltată și 
că a rămas în urmă ? Desigur că nu.

Neglijarea factorului tehnic de -ă- 
tre antrenori și jucători a permanen
tizat o situație profund dăunătoare 
fotbalului nostru, cu atît mai dăună
toare cu cît — și acest lucru este și 
mai grav — în același fel s-a procedat 
și cu tinerii fotbaliști. Azi, masa ti
nerilor fotbaliști — care trebuie să 
asigure cadrele de mîine — se pre
zintă slab pregătită tehnicește, cu 
deprinderi greșite sau insuficient 
dezvoltate, cînd tocmai la vîrsta 
aceasta a juniorilor se impune for
marea corectă și chiar perfecționarea 

execuțiilor de tehnică individuală.
Așa stînd lucrurile, desigur că acum 

apar explicabile toate greșelile tehnice 
comise de jucători.

Ce-i de făcut însă ?

mai puțin de 5 jucătoare componente 
ale naționalei iugoslave, clasată pe lo
cul III’ la campionatele mondiale femi
nine de handbal redus disputate anul 
trecut. Numele acestor jucătoare ? Iată: 
Caterina Ticici, de 10 ori internațio
nală, Branka Mihalic, de 9 ori inter
națională, Ladislava Horac, Ancica 
Ostrul de 10 ori internațională, Elena 
Gencic, de 6 ori internațională. 
Jucătoarele iugoslave prestează un 
joc' ofensiv, rapid, bazat pe execuții 
tehnice de valoare ridicată și pe o 
evoluție în viteză, potrivită tempera
mentului lor dinamic. In comnorL-ea 
lor la mondialele de anul trecut un 
mare rol l-au jucat puterea de luptă 
și hotăr-îrea de a exploata fiecare si
tuație favorabilă, la maximum, 
împletite cu o vastă experiență 
a jocurilor internaționale aceste cali
tăți vor da prilejul ’ spectatorilor bucu
reșteni să vadă „la lucru" o echipă 
care le va furniza, sîntem siguri, un 
frumos spectacol handbalistic, în com
pania cunoscutei formații fruntașe a 
handbalului nostru Progresul Steagul 
roșu.

Iar acum, cîteva date despre turneul 
pe care îl întreprind jucătoarele iugo
slave în țara noastră. Așadar, eto 
debutează azi la ora 19,15 în sala Flo- 
reasca în jocul cu Progresul Steagul 
roșu. Luni după-amiază, de la 18,45 
ea va susține un joc cu o altă fruntașă 
a handbalului nostru feminin, Progre
sul M.I.C. La sfîrșitul săptăniînii vii
toare (31 ianuarie, 1 și 2 februarie) 
Locomotiva Virovitica participă la 
Orașul Stalin la un turneu în compa
nia formațiilor Progresul din localita
te, Flamura roșie Sibiu, și Progresul 
Steagul roșu. Miercuri 5 februarie e- 
chipa oaspe joacă la Tg. Mureș cu 
formația localnică Progresul, iar vi
neri 7 februarie din nou in Capitală 
cu Progresul Steagul roșu.

V. ARNÂUTU 

i'.umc decti sa ne întoarcem la 
tehnică, factorul esențial în dezvol
tarea jocului. Sîntem în perioada de 
pregătire a viitorului sezon. Echipele 
și-au început antrenamentele. E bine 
ca toți antrenorii și mai ales jucă
torii să treacă la treabă serioasă. 
Pregătirea tehnică trebuie să fie pe 
prjmul plan pentru că numai prin 
perfecționarea tehnicii individuale se 
va ajunge la ridicarea fotbalului lâ 
un nivel superior. In sală sau în aer 
liber, factorului tehnic trebuie să i se 
rezerve un număr mai mare de ore 
în planul lecției. Să se ajungă chiar 
la antrenamente zilnice (așa cum 
ne-au arătat o serie de fotbaliști 
străini care ne-au vizitat; englezii, 
de pildă), bineînțeles de intensitate 
mai mică ; dar să se lucreze — în con- 
dițiuni cît mai apropiate de cele ale 
jocului, în mișcare, asiduu conștient, 
cu interes și mult simț al răspunde
rii, pe grupe mai mici- pentru ca lu
crul să fie mai ușor, iar rezultatele 
mai bune. Firește, ceilalți factori nu 
trebuie neglijați și subliniem acest 
lucru pentru că noi avem un mare 
talent de a cădea dintr-o extremă 
în alta. Să li se acorde importanța 
cuvenită, dar să fie subordonați fac
torului tehnic, care — în actualul 
stadiu, mai ales — trebuie să aibă pri
oritate. Dezvoltarea — concomitentă —

Mateianu, unul din tinerii fot
baliști talentați și cu o pregătire 
tehnică destul de bună, a tras la 
poartă, dar Vărzan este in traiec-
torte și va intercepta balonul (fază 
din jocul Progresul—Locomotiva 
București).

a celorlalți factori trebuie să sprijine 
dezvoltarea tehnicii individuale.

Nu ne îndoim că antrenorii și ju
cătorii vor răspunde cum se cuvine 
acestei invitații la tehnică. Le adău
găm exemplul unor Baratki, Vogi, 
Wetzer și al celorlalți foști mari jucă
tori care nu s-au dat în lături să-și 
sacrifice orele lor libere, pentru a-și 
desăvîrși pregătirea, în afara antre
namentelor obișnuite, precum și sfa
tul reputatului nostru internațional 
Petschowski: „Pregătiți-vă, pregăti- 
ți-vă pentru că numai astfel putem 
progresa cu adevărat".

P. GAȚU

Uimind unui concurs cu 3 premii I 
în valoare de 74.968 lei fiecare, con
cursul Pronosport nr. 4 din această 
săptămînă (care se închide în Capi
tală miine duminică 26 ianuarie la ora 
12) a trezit interesul participanților 
printr-un program care supune cu
noștințele și în același timp inspirația 
participanților la un veritabil ... exa
men

Primele șase întâlniri din cadrul e- 
tapei a XVIII-a (prima din retur) a 
campionatului italian. Următoarele șa
se meciuri fac parte din a XVII-a e- 
tapă (din totalul de 34) a campionatu
lui francez. De remarcat că în am
bele competiții liderii vor juca în de
plasare : Juventus cu Verona iar 
Reims cu Ales. Cum atât Juventus cît 
și Reims nu au decît 2 puncte avans 
față de următoarele clasate este nor
mal să credem că vor depune toate e- 
forturile pentru obținerea victoriei sau 
cel puțin a unor scoruri egale. Nu tre
buie uitat însă că și gazdele — în 
special Verona — vor avea un cuvînt 
greu de spus.

Alte două întîlniri se anunță la fel 
de disputate și gata să furnizeze 
,,2-“-uri : Genoa—Napoli (gazdele în 
lupta pentru evitarea „lanternei roșii'* 
iar napolitanei în urmărirea liderului) și 
Sochaux—Monaco (oaspeții sînt în for
mă bună și vor încerca desigur să 
micșoreze „distanța** de 2 puncte care-i 
desparte de Reims).

Dintre echipele care joacă pe teren 
propriu ce’e mai mari șanse de a ob
ține victoria se pare că ou, prin prisma 
ultimelor rezultate, Milan (în revenire 
de formă întâlnește pe Lanerossi foarte

■ Depuneți chiar azi buletinul

Linca a plătit scump 
o ciipă de neatenție!

Profund afectați de înfrînger ea suferită de Nicolae Linca în fata 
cvasi-necunoscutului pugilist iugos lav Tomislav Kelava, pasionalii 
„sportului cu mănuși'' comentează cu aprindere această întîmplare 
ieși.ă din comun. Nicolae Linca nu este un sportiv oarecare Este 
primul boxer care a adus Romîniei un titlu olimpic, un pugilist’ ''ale 
cărui evoluții sînt urmărite cu sim patie și încredere, sentimente ge
nerate de marea sa putere de luptă, de dîrzenia sa exemplară, 
de proverbiala sa tenacitate. Nico lae Linca nu prea ne obișnuise cu 
infringertle. Puținele meciuri pierdute, care-i umbrer.u în mică mă
sura excelentul său palmares inter național, fuseseră uneori discuta
bile a.teori de extremă justețe, dar niciodată dezastruoase. Și iată 
ca deodata s-a produs această neașteptată, uluitoare, înfrîr.qere 
prin K. O. in prima repriză 1

Să încercăm „să ne amestecăm" și noi 
puțin în discuțiile care se poartă la ora 
actuală în lumea boxului, încercînd 
să răspundem la unele întrebări, sau 
venind cu elemente noi, care au „scă
pat" din atenția acuzatorilor și apără
torilor Iui Linca. Mai întîi, ar trebui 
să spunem că nu întotdeauna o în- 
frîngere prin K. O. este semnificativă. 
Se întîmplă, desigur, ca un boxer să 
fie dominat cu autoritate, să fie pur
tat grin toate colțurile ringului, pentru 
ca, m cele din urmă, adversarul să-i 
aplice lovitura de grație, scoțîndu-1 
din luptă. In asemenea împrejurări, 
înfrîngerea înainte de limită este cu 
adevărat semnificativă, categorică. Dar 
mai există o altă alternativă. Și anu
me, aceea în care un boxer domină 
bună parte din meci, dar primind o 
lovitură într-unul din punctele vulne
rabile (vîrful bărbier, carotidă, ficat), 
într-o clipă de neatenție să .se pră
bușească la podea pentru cele Io se
cunde reglementare. In cazul acesta, 
nu mai e vorba de o înfrîngere con
cludentă ci, — dacă vreți — de o 
greșeală fatală a pugilistului în cauză. 
După cum a decurs meciul de la Bel
grad, se pare că Linca a pier. toc
mai dinfr-o asemenea greșeală, scump 
plătită. Ați avut probabil prilejul să 
citiți — chiar în aceste coloane — fil
mul întîinirii Linca—Kelava. Ei bine, 
Linca s-a lăsat descoperit o fracțiune 
de secundă, suficientă pentru a recep
ționa în plină bărbie „contra" lui Ke
lava. In ce a constat greșeala sau 
— mai bine zis — greșelile lui Linca? 
In primul rînd, enervat de arbitraj, 
Linca s-a năpustit peste adversar, cu 
gîndul de a-i aplica o lovitură deci
sivă. Pierzîndu-și calmul, el n-a mai 
avut nici controlul necesar asupra ac
țiunilor sale. In al doilea rînd, încer
cînd să plaseze unul din caracteristi
ce sale upercuturi la stomac, și-a 
„uitat" fața descoperită. Or, este de 
nepermis ca un boxer cu experiența 
lui Linca să nu-și protejeze figura, 
atunci cînd plasează o lovitură atît 
de riscantă cum este upercutul I In 
sfîrșit, în al treilea rînd, Linca și-a 
subestimat adversarul, socotind ei 
poate lichida rapid „socotelile".

Părerea noastră este deci că înfrîn
gerea lui Linca s-a produs în condi 
țiuni care nu permit să se tragă con
cluzii categorice. Nu este vorba, cum 
s-ar fi părut, de o lipsă de antrena
ment, pentru că Linca și-a întrerupt 
pregătirile doar 8—9 zile, nici de obo

O'onosDort
slabă în deplasare), Lille (într-o ade
vărată serie de victorii ne oprită nici 
de Racing Paris și nici Reims) și St. 
Etienne (care credem că va rămîne în 
continuare) singura echipă neînfrîntă 
în campionat).

Fără îndoială că s-ar putea spune 
multe deepre modurile concursului Pro
nosport nr. 4. Cum însă spațiul rezer
vat acestor comentarii pentru „întîr- 
ziați“ es’le pe sfîrșite, încheiem cu... 
începutul. Nu uitați că depunerea bu
letinelor pentru acest concurs se în
chide în capitală mîine la ora 12. Nu 
mai amînați deci și depuneți neîntâr
ziat cît mai multe variante !

— Plata premiilor de la concursul Pro
nosport nr. 3 (etapa din 19 ianuarie) 
continuă în Capitală astăzi după amiază 
începînd de la ora 1*7 numai la Agen
ția Centrală din Calea Victoriei nr. 9.

H Iată acum programul concursului 
Pronosport nr. 5 (etapa din 2 februa
rie):

I. Sampdoria—Fiorentina (camp. Ita
lian).

IT. Napoli—Milan (camp, italian).
III. Juventus—Udinese (camp, italian). 
TV. Roma—A taianta (camp, italian).
v. in.ternazionpile—Spai (camp. Italian). 
VI. Alessandria—Torino (camp. Ita

lian). 

seala^ produsă de călătorie. Adevărul 
este însă că au existat unele condi- 
țiuni care au înlesnit acest rezultat. 
De pildă, Linca a avut foarte puține 
meciuri publice anul trecut și nu există 
boxer care să nu se resimtă de pe urma 
acestui lucru. Apoi, Linca nu duce o 
viață tocmai sportivă, iar aceasta, mai 
devreme sau mai tîrziu, îl va costa 
poate mai scump decît înfrîngerea de 
la Belgrad. II cunoaștem bine pe acest 
boxer de mare resurse și știm că csle 
capabil să remonteze rapid, să 
treacă peste dificilul moment de criză 
morală, li cerem însă — în numele 
boxului nostru, al numeroșilor iubitori 
ai „nobilei arte" — să ss pregătească 
eu conștiinciozitate, să ducă o v'iță 
sportivă exemplară, să solicite cît rrai 
multe meciuri pe plan intern. Și nu 
vedem — în astfel de condițiuni — de 
ce federația noastră de specialitate n-ar 
depune toate diligentele centru a 
perfecta revanșa Linca—Kelava. Ar fi 
o ocazie pentru Linca de a dovedi ă 
înfrîngerea dureroasa de la Belgrad 
n-a fost decît un simplu accident, că 
el este încă cel mai bun „scmimijlo- 
ciu" amator din lume, așa cum a do
vedit-o nu de mult la Melbourne I

M. GOD2ANU

Unde duce enervare?., lip a 
de atenție și subestimarea 

adversarului...

= 'Maestre. cred că i-am ghicit puric- 
tul slab /

VH. Bologna—Lazio (camp, italian).
VECI. Lanerossi—Verona {camp. ilta- 

lten).
IX. Racing Paris—Sedan (Cupa Fran

ței).
X. Lyon—Lille (Cupa Franței).
XI. Bordeaux—Angers (Cupa Franței).
XU. Montpellier—Nimes (Cupa Fran

ței).
• PRONOSPORT EXPRES IN 

TOATA TARA!
Deși introdus în prima săptămînă în 

numai cîteva orașe din țară, concursul 
Pronosport Expres a... călcat cu drep
tul înregistrînd un veritabil succes ele 
debut. Dovadă : fondul general de pre
mii : 114.171 lei.

începînd cu această săptămînă con
cursul Pronosport Expres a fost intro
dus în toată țara. Deci, indiferent •-.'e 
localitatea în care domiciliați, fi?e a 
dintre dumneavoastră își poate depir.e 
buletinele Pronosport Expres pent u 
concursul nr. 2 (a cărei tragere l îa 
urnă va avea loc miercuri 29 ianuarie) 
la oricare agenție Loto sau Pronosport.

Participarea extrem de simplă, fără 
a necesdta cunoștințe speciale, constând 
din simpla indicare a 6 din cele 49 c.e 
sporturi trecute pe buletine, va atrage 
desigur numeroși noi participant!, ceea 
ce va determina și o crește- j a fon-, 
dul-ui de premii și totodată a vale ii 
fiecărei categorii de premii în parte. 
Un argument în plus pentru cei care 
au... absentat de la primul concur 
Pronosport Expres să nu neglijeze . pe, 
cel de al doilea (care se închide in 
Capitală marți 28 ianuarie la ora 24,. 
Tuturor .• Succes !



Antrawrii și jucătorii de vriei au datoria să țină scana 
de car«cluziiie primei părți a camp«triiii

Continuă constituirea 
federațiilor sportive

Turul campionatelor categoriei A 
la volei a luat sfîrșit de o bună bu
cata de vreme. Este deci timpul să 
trecem — fugar — în revistă cea 
mai importanta competiție internă 
a voleiului nostru,

■ Mai important decît să afirmăm 
din nou că voleiul romînesc a făcut 
un mare salt calitativ în aiuiii diin 
urmă, este faptul că elemente tehni
ce cunoscute în trecut numai de câți
va jucători fruntași, au devenit acum 
un bun al multor voleibaliști. Lucrul 
acesta, așa cum era normal, a dus 
la omogenizarea pregătirii jucători
lor și deci la omogenizarea, valorii e- 
chiipelor. A<u dispărut în mare parte 
acei jucători care erau numai ridică
tori sau numai trăgători, tendința ac
tuală fiind pregătirea completă: ju
cătorii să fie la fel de utili în ambe
le linii. La echipele masculine a- 
ceastă caracteristică — cu unde e- 
xcepții — poate fi generalizată, în 
timp ce la formațiile feminine se 
poate aplica cel mult la prima ju
mătate a clasamentului.

a in ansamblu însă, nu s-a _obți
nut progresul așteptat pentru că ba
gajul tehnic al jucătorilor este des
tul de limitat (de pildă, la lovitura 
de atac sau la serv ici, jucătorii cu
nosc doar un procedeu tehnic: în a- 
tac majoritatea mingilor sînt trase 
pe diagonală, necunoscîndu-se — cu 
unele excepții — lovirea mingii cu 
mina stingă, „roata" sau procedeul 
„întors" și predominînd forța). In 
general, jucătorii nu sînt preocupați 
de însușirea umor procedee tehnice 
care să favorizeze efectuarea combi
națiilor surpriză (pase directe, pase 
din săritură). De pildă, plonjonul pe 
spate sau lateral, care favorizează un 
astfel de joc și care la un moment 
dat devenise o manie, se mai în- 
tîlnește foarte rar, în locul lui folo- 
sindu-s-e lovirea mingii de jos, cu 
partea radiată a mîinii, avînd palme
le apropiate sau cu pumnul — cee.a 
ce dă balonului o direcție aproxima
tivă.

■ Aproape toți jucătorii au renun
țat la serviciile puternice; serviciul 
,,de sus din față" executat fără for
ță deosebită („plutitor" sau „muscă"), 
este acum la modă și se poate spu
ne că e utilizat doar pentru punerea 
mingii în joc uitîndu-se comnlet că 
serviciul are un mare rol tactic. Din
tre jucători, doar Plocon și Nicolau 
(în special la jocuil Locomotiva — 
CCA), Roman, Rusescu și Sonia Col- 
ceriu nu au uitat acest adevăr. Este 
adevărat că serviciul moale e mai

Primele 
gate de box

Atmoslera de acalmie în care s-au 
complăcut în ultima vreme pugiliștii 
noștri se destramă. Intr-adevăr, pri
mele reuniuni de box au și început 
să se dispute, iar altele sînt anun
țate pentru astăzi și luni, ca și pentru 
zilele următoare. Astfel, colectivul 
„23 August" din București și-a de
plasat format’ de box la Ploești. ln- 
tîlnind o se! ționată locală, bucureș- 
tenii au tern mt la egalitate: 6—6. 
Dintre rezultatele înregistrate, remar
căm victoria prin abandon în rep. a Il-a 
a lui Constantin Kiss (Ploești) în 
fața lui Toma Tudor (23 August), vic
toria prin K.O. în rep. a 11-a a lui Dinu 
Eugen (23 August) în dauna lui N. 
Avram (Ploești), ca și victoria ful
gerătoare — K. O. în rep. I — obți
nută de D, Rizea (23 August) asupra 
lui Alex. Ghiță II (Ploești). După 
cum ne-a declarat antrenorul ptigiliș- 
tilcr bucnreșteni, Ion Stoianouici, co
lectivul 23 August intenționează să 
mai perfecteze o serie de întîlniri 
amicale, astfel ca boxerii săi să poată 
îndeplini din vreme „norma" celor 6 
meciuri amicale, obligatorii pentru 
înscrierea în campionate.

La București, prima gală de box a 
anului se va deșfășura astă-seară la 
Școala greacă (str. Austrului 33, 
tramvai 7. 13, 14 și troleibuz 84), în 
organizarea colectivului Voința Metal 
Chimie. Programul cuprinde cîteva 
meciuri interesante, între pugiliștf ti
neri și talentați. Reuniunea va începe 
la ora 19,30.

O altă reuniune pugilistică va avea 
loc luni seara, cu începere de la ora 
18,30, în sala Dinamo. In organizarea 
„Tînărului Dinamovist", sex vor 'dis
puta o serie de partide atractive, în 
cadrul cărora vor evolua numeroși 
boxeri tineri care bat la porțile afir
mării. Printre ^aceștia se numără: 
Cezar Preda, Gh. Predescu, C. Stoian, 
M. Muscurel, Alex, Moise și alții.

SPORTUL POPULAR

Fotografia noastră reprezintă o fază de atac ce ar putea fi foarte bine dată 
ca model: Progresul I.T.B, este in atac și Rusesțu a tras; remarcați nu 
numai dublajul făcut de l.T.B,-iști, dar și blocajul efectuat de Nicolau, 
Ponova' și Răducanu (Locomotiva București), In spatele acestora Crivăț e 
gata să intervină La nevoie (fază din meciul Progresul I.T.B, — Locomotiva
București 1—3), (Foto: C. FAUR)

precis decît cel puternic și a adus 
rezultate frumoase, dar aceasta din 
cauza luminii slabe din săli. Pentru 
a putea face față pe plan internațio
nal, trebuie să se pună la punct ser
viciul puternic pentru a avea iniția
tiva chiar de la primirea mingii.

Trecînd la cealaltă latură, la pri
mirea serviciului, unui spectator «.si- 
duu nu i-au putut scăpa numeroasele 
greșeli (uneori necrezut de multe) 
făcute de jucători de frunte la pri
mirea balonului. Cauzele sînt rr»ai 
multe și notăm doar trei: 1. O pozi
ție fundamentală greșită; 2. Jucăto
rii sînt prea încordați, ceea ce mi le 
permite o deplasare rapidă; 3. Neo- 
cuparea locului corespunzător pe te
ren.

■ Deoarece tehnica paselor este oa
recum deficitară, combinațiile tactice 
folosite în majoritatea cazurilor de 
toate echipele participante ila campio
natele categoriei A, au fost cam a- 
celoași: intrarea unui jucător din li
nia a doua, iar în momentele grele — 
joc simplu cu trei lovituri, care la 
fete poate fi generalizat. Așa ' cum 
am mai arătat, foarte puține au fost 
echipele care au folosit pasele direc
te sau din săritură. In fruntea celor 
c<e le-au folosit trebuie să trecem 
pe Știința IMF Cluj. Urmează, la o 
oarecare distanță, cele două echipe 
dinamoviste dsn București.

■ Mult mai bună este mișcarea ju
cătorilor în teren, dar în afară de 
unele echipe, cum ar fi Dinamo Bu
curești (m). Locomotiva București 
(m) și C.C.A„ nu există o preocupa
re specială în această privință decît 
în ceea ce privește apărarea. Și aci 
să vorbim despre o deficientă con
statată l.a toate echipele masculine și 
feminine: după o fază de atac jucă
torii se hotărăsc foarte greiu să re. 
vină pe pozițiile de apărare și de a- 
ceea fundul terenului este mai întot
deauna liber, pradă ușoară atacului 
advers.

■ . In apărare, sistemele tactice de
fensive au fost folosite destul de bi
ne, dar de foarte puține ori sau de

COMPETIȚIE DE VOLEI Șl BAS
CHET LA CRAIOVA

CRAIOVA (prin telefon). — in loca
litate a început <le curînd o competiție 
masculină de volei și baschet la care 
participă numeroase colective sportive 
sindicale și școlare, organizată în cin
stea conferinței regionale U.T.M: între
cerile au început la 1B ianuarie și sînt 
în plină desfășurare. Pînă acum s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
VOLEI : Locomotiva—sănătatea 3—2, 
Școala prof. c.F.R.—Școala veterinară 
1—2, Școala medie nr. 2—Centrul Meca
nic 2—0, școala medie Nr. 1—C.F.R. 
Lupta 2—0, școala exploatare C.F.K.— 
Școala medie comerț 2—0. BASCHET : 
Școala medie Nr. 1 — Școala exploa
tare C.F.R. 27—23, Tînărul Impie
gat C.F.R.—Școala medie Nr. 2
16—14, știința—Metalul 7 Noiembrie 
43—34, Dinamo—Selecționata profesorilor 
48—4°.

Constantin Moțoe—coresp.

S-A ÎNCHEIAT turul campio
natului DE BASCHET AL ORA

ȘULUI BUCUREȘTI

Turul campionatului de . baschet al 
orașului București a luat sfîrșit cu 
victoria echipei masculine Progresul 
F.B. și a echipei, feminine Voința, se
condate de I.C.F. și respectiv C.C.A.

— Pentru a asigura o mai bună va
loare tehnică jocurilor din retur, comi
sia orășenească a organizat o consfă- 
-tiiire de analiză în cadr-ud căreia an

loc nu s-a văzut trecerea de la un 
sistem la altul în timpul jocului. Ma
joritatea echipelor folosesc sistemul 
defensiv cu centrul retras. Doar C.C.A. 
și Flamura roșie București utilizează 
și sistemul cu centrul avansat Dato
rită lipsei de orientare tactică, echi
pele aplică automat sistemele defen
sive, fără a aprecia că în anumite 
momente unii sau celălalt își găseș
te mai mult valabilitatea.

■ In încheierea fugarelor noastre 
însemnări asupra turului campionate, 
lor categoriei A la volei, trebuie să 
acordăm cîteva cuvinte și pregătirii 
morale a echipelor Dacă ar fi să 
evidențiem formațiile care nu precu
pețesc nimic pentru a avea o com
portare cît mai bună, ar trebui să 
notăm pe Știința IMF Cluj. Dinamo 
București (m), Tractorul Or. Stalin 
și Electrica (fost Energia T.E.M.) Bu
curești.

Majoritatea echipelor au fost defi
citare la acest capitol. In rîndul a- 
cestora să trecem echipa care pâră de 
curînd era a nimănui (Locomotiva 
Craiova) și, în special, cele două e- 
chîpe feminine Voința (Sibiu și Or. 
Stalîn) care supraestrrrrîndu-și forțe
le (ține tot de pregătirea morală, 
nu?) au obținut rezultate sub nivelul 
posibilidăților reale ale jucătoarelor ce 
le alcătuiesc.

★
Acestea sînt unele date ale pro

blemei — după cum s-a văzut o e- 
cuație cu foarte multe necunoscute — 
pe oare antrenorii noștri au datoria 
de onoare să o rezolve. Ca reco
mandare se impune o pregătire tehni
că multilaterală care să permită e- 
fectuarea celor mai pretențioase com
binații tactice. Toate acestea nu vor 
fi însă atinse dacă pregătirea fizică 
nni va ține pasul cu cea tehnică. Este 
știut că la um anumit nivel, numai 
prin perfecționarea calităților fizice 
se poate obține deoășirea stadiului 
atins. Antrenorii sînt cei care au ul
timul cuvî-rrt.

Prof NFCULAI MUPAFA 
MIRCEA TUDORAN

trenorii C. Sta mat eseu și Grh. Lăzăr es
eu vor prezenta două referate. Constă- 
tuirwi, la care sînt invitați toți antre
norii, arbitrii și jucătorii din Capitală, 
are loc luni la ora 1/7,30 la sediul 
U.C.F.S. din strada VasUe Conta No. 16.

DESCHIDEREA SEZONULUI DE
IARNA LA ALPINISM

Numeroase colective de alpin iști din 
toată țara s-au pregătit cu intensitate 
pentru ca în acest sezon de iarnă să 
aibă o activitate cît mai intensă : es
calade de iarnă, traversări etc. Tuturor 
trebuie să le anunțăm că sezonul de 
iarnă pentru ture de la gradul III A 
în sus, se va deschide la 10 februarie 
și se va închide la 31 martie 1056.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
ȘAH PE ECHIPE

Prima etapă a campionatului repu
blican de șah pe echipe întrunește în 
Capitală — un număr de 22 reprezen
tative de colective. Cele trei grupe 
sînt astfel alcătuite, ținîndu-se cont 
de coeficientul mediu al fiecărei echi
pe, în scopul unor întîlniri cît mai e- 
chilibrate.

După desfășurarea primelor patru 
runde, în grupa I conduce Progre
sul D.C.S. cu 23 puncte, urmat de Pro
gresul F.B. cu 16*/r (2) p. și un meci 
mai puțin jucat. Grupa a Il-a are un 
lider în persoana Progresului S.P.C. 
care a totalizat 11 p. din numai două 
întîlniri susținute, avînd un meci amî- 
nat cu cealaltă pretendentă. Știința II 
(10 p). In cea de a treia grupă se dă 
o luptă extrem de disputată, protago
niste fiind ICECHIM (27>/2 p). Voința 
TT (22p\ Voința HI (17’/2 p) și Procesul 
Casa Scîn'teii (16l/2 p), ultimele două e- 
chipe avînd cîte un meci restanța.

(Urmare din pag, I)

neral maior Constantin Zamfirescu — 
prim vicepreședinte, general maior Pe
tre Constantinescu — vicepreședinte; 
general maior Dumitru Constantinescu
— vicepreședinte, Constantin Toader
— secretar general , Gh. Nicolescu — 
antrenor federal și președ. colegiului 
de antrenori, Nicolae Bădutescu — 
președintele colegiului de arbitri, co
lonel Virgil Safer — președintele co
misiei de disciplină, K. colonel dr. ve

Constituirea Federației de Haltere

Joi după-amiază a avut loc ședința 
de constituire a Federației Romîne de 
Haltere care are următoarea compo
nență : Nicolae Popescu — Președinte; 
Ion Niculescu — Vicepreședinte; Ște
fan Petrescu — Secretar general; 
Gheorghe Apostol — Președintele cole
giului central al arbitrilor ; Ștefan A- 
chim — Președintele comisiei de dis
ciplină ; Gheorghe Piticaru — Preșe
dintele conTsiel de competiții și clasifi
care sportivă ; Ion Dociulescu — Pre
ședintele colegiului central al antre-

Constitulrea

Vineri a avut loc ședința de con
stitute a Federației de tir. Biroul 
Federației este format 'din : Arhip 
Floca — președinte. Aurel Ungur •— 
vicepreședinte, Samoil Baranyi — vi
cepreședinte, Andrei Neagu — vicepre
ședinte, Ion Pilug — secretar ge
neral. Petre Cișmigiu — antrenor 
federal. Aurel Dobrescu, Cornel Po
povici, Sabin Antonescu, Gh. Cojan, 
S. Chirculescu, C. Stoleru, Mihai Io- 

nescti — membri. Au fost numiți de 
asemenea ea președinți ai colegiilor 
și comisiilor din cadrul federațiilor 
următorii tovarăși : Petre Cișmigiu —

Constituirea Federației de Volei

Joi a avut loc ședința de constituire 
a biroului Federației Romîne de Volei, 
care are următoarea alcătuire : general 
maior Petre Dumitrescu — președinte ; 
Alexandru Gruia — vicepreședinte ■ 
Pavel Cîmpeanu — vicepreședinte ; 
Ilarie Săcean-u — secretar general ; 
Ion Takacs — antrenor federal ; lsac 
Perlitz și Nicolae Sotrr — membri în 
biroul federal ; Neculai Murata — 
președinte al colegiului de antrenori ; 
Marinei Oancea — președinte al cole
giului de arbitri; Dr. C. Alexandre- 
scu — președinte al comisiei medicale ■ 
I. Țone — președinte al comisiei de 
disciplină; Nicolae Mateescu — pre
ședinte al comisiei de competiții; 
C. Florescu — președinte al comisiei 
de relații și propagandă ; Dinu Nico- 
Jau — președinte al comisiei de cla

Constituirea Federației de Box

Ieri după-amiază a avut loc con
stituirea Federației Romîne de Box. 
Biroul federal este alcătuit din urmă
torii tovarăși : AUREL FILIP — pre
ședinte ; ALEXANDRU LASCU — 
vicepreședinte ; GHEORGHE CALCAN 
vicepreședinte ; FLORIAN LASLAU— 
secretar general; EUSTATIU MĂR
GĂRIT — antrenor federal ; ION 
BARBU — președintele comisiei de 
disciplină : SOLO RIEGLER — pre
ședintele comisiei de propagandă, 
ȘTEFAN NASTASE — președintele 
convsiei de tineret; ORESTF ALE- 

XANDRESCU — președintele colegiului 
de arbitri ; POPA IOVIȚA — preșe
dintele comisiei de legitimări ; ION

Constituirea Federației de Șah
Ieri după-amiază a avut loc con

stituirea Federației romîne de șah. 
Iată componența biroului:

Maestrul Mihail Saiioveanu — pre
ședinte de onoare.

Acad. Prof. Gh. Mihoc — președinte; 
Pro! I. Gudju — vicepreședinte ; 

C. Pantazi — vicepreședinte ; F. Hart
man — secretar general ; T. Ichim — 
președintele colegiului de antrenori ) 
U. Langhaus — președintele cole
giului de arbitri; I. Lehaci — preșe

dintele comisiei de competiții și clasi
ficări ; L. Ropot — președintele comi
siei de propagandă și disciplină ; I. 
Grosu — preș'edintele comisiei de com

Constituirea Federației de Lupte

Ieri după-amiază a fost constituit 
Biroul Federației de lupte, care are ur
mătoarea alcătuire: Mihai Mujic — 
președinte, Pius Covaci, Nicolae Deac 
și Constantin Săvescu, vicenreședinți, 
Gh. Uță, secretar general. Ion Cor- 
neanu, antrenor federal și președinte 
al colegiului central de antrenori, Vascu 
Popovici, președinte al colegiului cen
tral de arbitri, Dumitru Petrică, pre
ședinte al subcomisiei de propagandă, 
Gh. Iacobini, președinte al subcomisiei 
de juniori și tineret, Nicolae Pușcașu, 
președinte al subcomisiei de competiții 
și clasificări și dr. Alex. Brana, pre
ședinte al subcomisiei medicale.

La constituire a asistat din partea 

terinar Nicolae Varachiu — președin
tele comisiei baze hipice și materiale, 
colonel dr. veterinar Emil Carnația — 
președintele comisiei veterinare, dr. 
veterinar Andrei Nicolae — președin
tele comisiei călărie de masă, dr. ve
terinar Ion Apahideanu — președintele 
comisiei competiții. Alexandru CrișM 
— președintele comisiei de propagan
dă, dr. Dumitru Stoenescu — preșe
dintele comisiei medicale, IL colonel 
Ion Popleșeanu — președintele cooB 
siei de pentatlon modern.

norilor; Alexandru Cosma — Pre^- 
dintele comisiei de juniori, tabere și 
tineret; Eduard palade — Președintele 
comisiei de presă și propagandă.

In prima ședință de lucru, Birotd 
federal a discutat sarcinile legate de 
viitoarea sa activitate.

Tov. Vanghele Chiose din pârtie 
U.C.F.S. a făcut un apel Biroului fe
deral, pentru a depune toate efortu- 
rile la traducerea în viață a sarci
nilor de plan.

Federației de Tir

președintele colegiului central de an
trenori, Cornel Popovici — președin
tele colegiului central de arbitr:. A. 
Dobrescr» — președintele comisiei di 
competiții, Gh. Cojan ■— președi-.tele 
comisiei de clasificări și evidență, S. 
Chirculescu — președintele comi
siei de dirijare și control a po
ligoanelor și materialelor de tir, Q. 
Stoleru — președintele comisiei or
ganizatorice, S. Antonescu — preșe-' 
dintele comisiei de propagandă și 
disciplină, M. Ionescu — președinte
le comisiei de tineret, fenvi «i^^ca 
arcul.

sificări și legitimări. Secretar tehnic al 
F.R.V. a fost numit tov. Aurel Ișo- 
veanu.

In prima sa ședință de lucru, biroul 
federal a luat în discuție obiectivele 
și sarcinile legate de viitoarea sa acti
vitate ca for de conducere al voleiu
lui din țara noastră. Dintre obiective, 
fără îndoială că cel mai important 
este acela privind dezvoltarea voleiu- 
lr«i pe bază de mase. Totodată, biroul 
federal a hotărît ca să se propună 
Federației Internaționale de Volei ca, 
la sugestia ziarului nostru, să se orga
nizeze „Cupa Campionilor EuropenT 
la volei masculin. Tot în prima șe
dință s-au luat în discuție problemei* 
legate de bugetul federației, calendarul 
intern și internațional etc.

POPA — președintele colegiul^a d« 
antrenori ; TEODOR BADIC -^BBrev 
ședințele comisiei de competiții și da' 
sificări ; GHEORGHE ILIE — preșe
dintele comisiei școli de tineret; O- 
VIDIU POPESCU — președintele co
misiei medicale.

După constituirea federației, tor. 
Florian Laslău, secretarul general al 
Federației Romîne de Box, a dat ci
tire reg-,’amentului de funcționare ■ 
federației, precum și a comisiilor ți 
colegiilor sale. Apoi, au fost prezentate 
obiectivele federației pe anul 1958 și 
s-a discutat pe marginea calendaru'ui 
intern și international pe primul tri
mestru al acestui an.

poziție șahistă; N. Fotino — prețedi» 
tele comisiei de organizare.

In cadrul ședinței de constituiri 
au fost alcătuite colectivele colegii 1^ 
și comisiilor din cadrul federației 
Secretarul general F. Hartman 1 
făcut o scurtă expunere asupra re
gulamentului de funcționare a fedeJ 
rației după care președintele Gbl 
Mihoc a prezentat planul de munca 
privind sarcinile imediate ate noului 
organism.

In încheierea ședinței tov. C. Rtj 
duț a urat din partea Comitetului dej 
organizare a U.C.F.S. spor la tnurJ 
că federalei. I

U.C.F.S. tov. Vanghele Chiose, cere 
a arătat importanța acestui evenimerr 
urînd succes celor prezen{i în munc 
de viitor.

S-au purtat discuții asun a sarcini 
lor care revin federației, - prinire cel 
mai importante fiind : lărg'rea bazei d 
masă a sportului luptelor, ridicarea n 
velului mediu tehnic, ridicarea ci.iita 
ții muncii educative cu sportivii și d 
cadrele tehnice, lărgirea legăturilor id 
ternaționale, intensficareă pregătirild 
organizatorice și iehn'ee în vedem 
„Cupei orașelor balcanice* care se x 
desfășura în luna septembrie Ia Bud 
rești eto.



Halterofilii bulgari se afirmă 
pe plan mondial

Anul trecut s-au împlinit zece ani 
de când s-a organizat la Sofia primul 
concurs de haltere. In 1949, cu doi 
ani după primul concurs, au fost sta
bilite primele recorduri naționale ale 
Bulgariei. De atunci și pînă azi, în 
cei opt ani care au trecut, halterofilii 
bulgari au repurtat o serie de suc
cese internaționale și au stabilit cîteva 
sute de recorduri. La marile compe
tiții halterofilii bulgari au obținut 
succese din ce în ce mai semnificati
ve. Echipa de haltere a R.P. Bulgaria 
a participat pentru prima oară la o 
competiție internațională în 1953 cu 
prilejul Jocurilor Sportive ale Tinere
tului de la București. Atunci, ei au 
cucerit o medalie de argint și una de 
bronz. Același bilanț l-au obținut și 
la Varșovia, în ediția a Il-a a compe
tiției. La Jocurile Sportive de la 
Budapesta halterofilii bulgari obțin 
succese mai frumoase: două medalii 
de argint și două medalii de bronz.

Reprezentativa Bulgariei participă 
în 1955 pentru prima oară la campio
natele mondiale care ar» avut loc la 
Munchen. Aici, Ivan Veselinov con

Categoria Rec. 1949 Numărul rec» 
stabilite Rec. 1957 Diferența 

în kg.

cea mai ușoar 197.5 47 302,5 105
semiușoară 222,5 50 315 92,5
ușoară 230 44 372,5 142,5
semimijlocie 283 39 370 87
mijlocie 280 53 377t5 97,5

152semigrea (record absolut) 272,5 63 425
grea 250 53 397,5 1473

Importante modificări ale regulamentului de rugbi, 
în discuția lui International Board

imp de șase zile, de la 21 la 26 ianuarie, la Londra vor 
avea loc cele mai mari dezbateri din lunga istorie a rug- 
biuliri. Intr-adevăr, la sediul lui Internaționali Board (care 

grupează federațiile din Comonwealthul britanic) jse vor în- 
tîlni reprezentanții rugbiuiui din Anglia, Scoția, Țara Gali
lor, Irlanda, Africa de Sud, Australia și Noua Zeelandă, lor ală- 

cit drept consultativ și reprezentanții Franței. Ordi
nea de zi cuprinde discuții asupra eventualelor schimbări care 
trebuie aduse regulilor jocului cu balonul oval, pentru a4 face 
mai interesant, mai atractiv. 91 de propuneri vor sta pe masa 
conferinței în aceste zile ale lui ianuarie.

Mai mult ca sigur că „Boandul", 
organism prin excelență conservator, 
va respinge marea majoritate a aces
tor propuneri, dar este absolut sigur 
că rugbiul, deși este în plină dezvol
tare, are nevoie de cîteva „retușuri", 
mai ales vde ordin estetic.

Această idee de reformă a pătruns 
adînc în cele mai influente cercuri 
ale lui International Board, astfel că 
însuși dl. W. W. WAKEFIELD, pre
ședintele hii Rugby Union din Anglia 

ne-a vizitat țara cu echipa Har- 
^Bins) în prefața ultimului ..Rugby 
OTgest" scria: „Nici un 'joc nu poate 
rămîne neschimbat. El progresează sau 
regresează. Fiecare generație are dato
ria de a face jocul să progreseze si
de a lăsa generației care va veni un 
joc mereu mai frumos și mai bun. 
Jocul nostru de rugbi este astăzi mult 
mai interesant și mai variat decît a- 
cum 75 de ani, Am putea noi oare 
să-l îmbunătățim încă și să-l facem 
și mai frumos? Cred că da!"

Această opinie a președintelui fede
rației engleze este împărtășită cu de-< 
osebire de doi mari animatori ai a-f 
cestui sport. Este vorba în primul rînd. 
de dr. DANNY CRAVEN, preșeȘîntele| 
Federației de rugbi din Africa die Sud, 
și conducătorul tehnic al echipei’ 
Springboks (n.r. acesta este numele, 
reprezentativei Africii de Sud) și de* 
dl. JACK BLACKWOOD, președintele! 

'Federației de rugbi din Noua Gaiie de’ 
Sud, care conduce în fapt destinele! 
a patru cincimi din rugbiul austra-’ 
jian. De altfel, în vederea pledării pen-ț 
tru schimbarea regulamentului dr.i 
Danny Craven a făcut deplasarea înl 
Europa. De notat că după conferințaf 
de la Londra el va veni la București,! 
apoi înainte de a se reîntoarce acasă.f 
va trece pe la Roma și Paris, unde, 
va ține un ciclu de conferințe. In pri-| 
vința rugbiuiui, el este un adevărat, 
reformator. In acest sens, el a de-ț 
clarat ziaristului francez H. Garda, 
de la „iL’E<piipe“: „Noi trebuie să faA 
vorizăm jacul deschis și să clarificăm | 
fazele confuze de la grămadă și mar-} 
gine. In această direcție, am o pro-t 
punere extrem de interesantă: jucă
torii să fie așezați la margine pe două\ 
șiruri a cite patru jucători (în loc de i 
un singur sir a opt jucători). Avan* 
tajele acestei reguli ar fi foarte im-t 
portante: 1. S-ar da naștere unui joc' 
mai puțin confuz; 2. Jucătorii ar Ră 
mdt mai bine așezați pentru a putea; 
face o grămadă deschisă Și clară; -7.1 
Atacanții ar avea un timp m-ult mm. 
vast de acțiune. O altă regulă pe care*, 
dg dori s-o văd dispărută este atjgea, 

curează în limitele categoriei semigrea 
și ocupă locul V, cu o performanță 
care echivalează cu locul al lli-lea 
pe plan european. Cu un an mai tîr- 
ziu la campionatele europene de la 
Helsinki, Petkov cucerește o medalie 
de argint iar Veselinov o medalie de 
bronz. La Jocurile Olimpice de la Mel
bourne Veselinov se clasează al V-lea 
iar Abadgiev pe locul al VlI-lea. A- 
nul trecut la Jocurile Sportive ale 
Tineretului Abadgiev și Veselinov se 
clasează pe locul III, iar la campio
natele mondiale de la Teheran ei ob
țin succese strălucite. La categoria 
ușoară Abadgiev ocupă locul al Il-lea 
iar Veselinov locul al V-lea. In cla
samentul pe națiuni Bulgaria ocupă 
un loc onorabil (V), clasîndu-se înain
tea altor țări ca Franța, Polonia, Ce
hoslovacia etc.

Este interesant să arătăm evoluția 
recordurilor halterofililor bulgari în 
ultimii ani. Tabelul de mai jos este 
edificator în ce privește dezvoltarea 
sportului cu haltere în R. P. Bulga
ria.

care penalizează un „înainte" în 
mină. In fine, ar fi de dorit ca doar 
încercarea să valoreze trei puncte, în 
timp ce loviturile de picior (pedeap
să și căzută) doar două, la fel ca 
transformarea".

lack Blackwood este și el de acord 
cu dr. Craven pentru a face din rugbi 
un joc mai rapid. El crede de aseme
nea că nu mai trebuie penalizată bîl- 
bîirea balonului în mină. In privința 
jocului la margine acesta trebuie să 
fie mai clar, iar loviturile în margine 
mai puțin frecvente. „Am notat cu 
prilejul jocului W allabies-Cardiff — a 
spus dl. Blackwood—112 lovituri în 
margine, 97 în timpul partidei austra
lienilor cu Țara Galilor și dacă a- 
ceasta va continua, atunci putem lăsa 
trei sferturile 
am spus-o și 
noi vom cere 
să interzică 
margine, directe (excepție făcind doar

la vestiare. Așa precum 
vara trecută la Sidney, 
lui International Board 

loviturile de picior în

arietăti*varietăți* 
rietațî*varietăți 
varietăți•varietăți*
Atta-I toarta marilor campioni 

profesioniști

Frank Goddard a fost după primul 
război mondial unul din cei mai buni 
boxeri de categorie grea din lume. 
Ziarul „Daily Express" din Londra 
anunță într-unul din ultimele numere 
că Frank Goddard a încetat din viață, 
în vîrstă de 66 ani, intr-un azil din 
capitala Angliei. „Tocmai acum, cînd 
sportivii englezi serbează pe Derek 
Ibbotson, cel mal bun sportiv britanic 
al anului 1957, primim știrea câ a mti-

POVESTE FĂRĂ

Un an de fotbal international

ARGENTINA A DOMINAT FOTBALUL SUDAMERICAN
® Argentinienii pentru a zi-a oară campioni ai Ame.seij de Sud ® Urusruav 
(necalificată pentru Stockholm) a doua în clasamentul procentajelor!

Să trecem în revistă —pe scurt —și activitatea fotbalis
tică în America de Sud, ai cărei reprezentanți se anunță 
drept candidați la titlul de campioni mondiali.

Rezultatele din 1957, în ansamblul lor, duc Ia concluzia 
că argentinienii au dominat fotbalul sudamerican. Tra
diționalul campionat al Americii de Sud, organizat anul 
trecut la Lima, a dat cîștig de cauză Argentinei care a 
cucerit titlul pentru a 11-a oară (Uruguay a fost de 8 ori
Argentina
16—11—2—2—46:13 25 78V.

* Columbia 8—2 C.S.A. 13.IH
• Ecuador 3—0 C.S.A. 17.111
* Uruguay 4—0 C.S.A. 20.ur
• Chil© 6—2 C.S.A. 28.ni
♦ Brazilia 3—0 C.S.A. 3J.V
• Peru 1—2 C.S.A. 6.IV
• Peru 4—1 — 9.IV

Uruguay 1—1 C.N. 2.V
• Uruguay 0—6 C.N. 26>V
• Brazilia 2-4 7.VII

Brazilia 2—0 — îo.vn
♦ Bolivia 0—2 C.M. 6.X
• Chile 2—0 C.M. 13.X

Bolivia 4—0 CAI. 17.X
Chile 4-0 CAI. 20.X
Brazilia 2—2 — 10.XI

Bolivia
6—3—1—2—11:10 7 66V.

Paraguay 2—3 C.C. 27.VI
Paraguay 2—1 C.C. l.VII

• Chile 1—2 C.M. 22.TX
Chile 3—6 C.M. 2>.rx
Argentina 2—0 C.M. 6.X

♦ Argentina 
Brazilia

O—4 C.M. T7X

14—7—2—5—3S: 18 16 57*/.
♦ Chile 4—2 C.S.A. 10JIT
• Ecuador 7—1 C.S.A. i3.ni
• Colombia £-0 C.S.A. 2i.m

cele executate din terenul de apărare 
a celor 22 m.). Noi vrem, de aseme
nea, să se interzică jucătorilor depă
șirea liniei mediane a grămezii, atita 
tim<p cit balonul nu a ieșit din gră
madă. Pentru obținerea acestor mo
dificări vom fi susținuți și de dele
gația Noii Zeelande care a și experi
mentat un asemenea joc cu prilejul 
turneului echipei lor All Blacks în 
Australia. E posibil că aceste reguli 
să nu fie acceptate, dar v-o spun, ar 
fi păcat, pentru rugbi".

Se pare că International Board va 
accepta însă numai trei din modifi
cările propuse și anume: 1. Lovitura 
de pedeapsă și cea căzută să fie co
tate cu 2 pct.; 2. Suspendarea pena
lizării cu un înainte a bîlbîirii balonu
lui în mină; 3. Regula avantajului a- 
plîcată la jocul în margine: dacă de 
o greșeală a unei echipe (repunerea 
strîmbă a balonului în joc) profită 
cealaltă echipă, arbitrul nu va mai 
fluiera spre a ordona o grămadă.

La Londra delegațiile Africii de 
Sud, Australiei și Noii Zeelande vor 
mai aduce o obiecție importantă cu 
privire la dreptul de reprezentare. 
știut fiind că ele privesc cu un ochi 
destul de critic faptul că nu au decît 
un singur vot, în timp ce Anglia, Sco
ția, Țara Galilor, și Irlanda, cîte două. 
Desigur, o situație oarecum nejustifi
cată, nedemocratică. Ce se va alege 
din aceste dezbateri? Nu știm încă. 
In orice caz, rugbiul, separe, va con
tinua a păși pe calea spectaculozității.

•VARIETĂȚI»VÂRI 
VARIETĂȚI*VARIE 
•varietăți*var

rit unul din cei mai mari boxeri en
glezi: Frank Goddard. Așa a trăit, așa 
a murit și așa a fost înmormîntat ca 
toți foștii mari campioni uitați“, con
chide „Daily Express". Comentariile 
sînt de prisos.

Anchete... anchete-.

Nu este vorba de vreo anchetă de 
natură juridică ci despre una de,., 
opinii. Pretutindeni, la sfirșitul a- 
nului care s-a încheiat, s-au făcut di
ferite anchete. Unele din acestea le 
găsim interesante. Cea mai bună scri-
CUVINTE-

(d/w Deutsches Spori Echo)

BraZllla de 3 ori> iar Peru Paraguay cîte §

O ordine exactă a valorilor nu-i posibilă nici aici și cla- 
5*™’ dupa Procentai nu pare concludentă : Argentina 
78%, Uruguay 627o, Paraguay și Bolivia 58%, Brazilia 
, Aceasta este o simplă situație de moment și răs
turnările mat sînt posibile. Un exemplu: la începutul 
acestui an, Uruguay a învins Argentina cu 3—0 1...

• Uruguay 2—3 C.S.A. 28.m• Peru 1—0 C.S.A, 3i.m
• Argentina 0—3 CJ.A. 3.IV
• Peru 1—1 CLM. 14.IV

Peru 1—0 CJd. 21.IV
Portugalia 2—1 _ 11. VIPortugalia 3—0 16. VI
Argentina 1—2 _ 7.vn

• Argentina 0—2 10. VII• Chile 0—1 C.H. 15.IX• Argentina 2—2 __ 10.XIChile
11—3—1—7—13:29 7
♦ Brazilia 2-4 C.SA.. 13.HI
• Peru 1—3 C.S.A. U6.IH
• Columbia 3—2 C.S.A. 2i .m
• Ecuador ’—2 O.SJU 24.ni
• Argentina 2—6 C.S.A. 28JTI
• Uruguay 0—2 C.S.A. 1JV

Brazilia b—0 CJf. 1KEXBolivia 2—1 C.M. 22 JX
• Bolivia 6—3 CJtf. 29 JXArgentina 0—2 CM 13 JX
♦ Argentina 0—4 C.M. 20.X

* Columbia 
Paraguay

1—3 C.S.A. 1JV
6—3—1—2—15:9 7 58*/.
• Columbia 3—2 C.M. 20. VI♦ Bolivia 3—3 C.C. 27. VI• Bolivia 1—2 C.C. i.vh

Columbia 3—0 C.M. 7.VIIUruguay 5-0 C.M. i4.vn• Uruguay 
Peru

0—2 C.M. M.VXI
9—4—1—4—15:18 9 5W.

Ecuador 2—1 C.S.A. lo.m
Chile 3—1 C.S.A. 16JII
Uruguay 2—5 C.S.A. 23.m
Columbia 4—1 C.S.A. 27.inBrazilia 0-1 C.S.A. si .m
Argentina 2—1 C.S.A. 6JV
Argentina 1—4 9.IV
Brazilia 1—1 C.M. u.rv• Brazilia 0—1 C.M. 21.IV

Uruguay
12—6—3—3—ÎO-JB M «2*/.
• Ecuador 5—2 CJS.A.
• Columbia G-l C.S.A. 17 JI

Montuorî, unul din jucătorii sud-americani de 
rentina (Italia). Iată-1 șutind la

renume, joacă arum la Fio- 
poartă in meciul Fiorentina-Roma.

Columbia 
10—2—1—7—12:» S 25*/.
• Argentina C.SA. 13.KI
• Uruguay b—0 C.SA.. i7.nr• Chile 2—3 CXS.A. aivHi
• BraziEa o-e C.S.A. • 24.ni• Peru 1—4 CSA. 27JXI
• Ecuador 3—1 C.S.A. l.Uv

Uruguay 1—1 CM. 16.VIParaguay 2r-3 CJt. 20. VI* Uruguay 0—1 C.M. 30. VI• Paraguay 0—3 C.M. 7.VIIEcuador
6—0—1—f—7:22 1
• Uruguay 2—5 C.S.A. 7JII• Peru 1—2 C.S.A. 10.111
• Argentina 0—3 C.SA. 17JII
* Brazilia 1—7 C.S.A. 21.IK• Chile 2-2 C.SA.. 24. HI

LEGENDA

• Argentina 0-4 C.S.A. 20.UI
• Peru 5—2 C.S.A. 23. in
• Brazilia 3—2 C.SA. 28.IM• Chile 2—0 C.S.A. 1.XV
• Argentina 1—1 C.N 2.V

Argentina 0-0 C.N. 2& V
• Oonuntfla 1—1 C.a4-

Columbia 1—0 C.M. 30.VI
• Paraguay 0—5 C.M. i4.vnParaguay 2—0 C.M. 28.VRI

• Jocuri disputate In deplasare.
Prescurtări: C.S.A. = campionatul 

sudameriean de la Lima; C. N. — 
Cupa Newton; c. M. ■“ campionatul 
mondial-preliminarli; C.C. — Cupa 
Chaco; C. H. = Cupa Higgins.

Spasski și Gheller conduc in campionatul 
de șah al

Finala campionatului unional de 
șah care se desfășoară la Riga a 
continuat cu disputarea partidelor din 
runda a VH-a. Surpriza zilei a fost 

produsă de maestrul gruzin Gurghe- 
nidze în partida cu marele maestru 
Taimanov. S-a jucat partida engleză 
și Taimanov a rămas în inferiorita
te pozițională din deschidere. Gur- 
ghenidze a atacat cu îndrăz
neală poziția r-egelui alb și la muta- 

le are in plus.,.
L’Equipe a făcut un clasa- 
cclor mai bune cupțuri de 

Clasamentul a fost alcătuit 
celor mai bune performanțe

meră din R.F.G. a fost declarată 
sportiva Heidi Schmidt. Știți ce pre
miu a primit ? Nici mai mult, nici 
mai puțin de 56 kg. de ciocolată. De ce 
tocmai 56 kg.? Pentru că ea cîntă- 
rește atît f Pentru prima oară credem 
că o femeie nu regretă kilogramele 
pe care

Ziarul 
meat al 
sportivi, 
în baza 
conform tabelei internaționale ele pune, 
taj. Din cele 29 perechi pe primul 
loc s-a clasat perechea Conolly-Fiko- 
tova cu 2807 p, urmat de Ibbotson- 
Wooler cu 2463 p., Emil și Dana Za- 
topek cu 2462 p., Gordon Pirie și
Hampton 2420 p,, Sandor Iharos și 
Laczo Ilona cu 2402 p. etc. Alte an
chete sînt însă de-a dreptul ridicole. 
Ziarul vestgerman „Stuttgarter Sport- 
bericht" a făcut o anchetă cu privire 
la șansele echipelor la campionatul 
mondial de fotbal, în rindul femeilor 
sub 30 de ani și a femeilor peste 
30 de ani. Indiferent de rezultatul an
chetei (părerile au [ost complet dife-

U. R. S. S.
rea 39 Taimanov s-a recunoscut în
vins. Partidele Furman-Bronstein, 
Gipslis-Spasski și Averbach-Gheller 
s-au terminat remiză. Polugaevski 1-ă 
învins pe Suetin. dupa ce acesta din 
urmă a deținut mult timp inițiativa. 
Restul partidelor s-au întrerupt.

După 7 runde în clasament conduc 
Spasski și Gheller cu cîte 5 puncte 
fiecare.

rite) totuși 
ar fi putut 
parterele...

o părere mai autorizată 
da suporterii și nu... su

Din sportivă manechin la o casă 
de mode

■i
June Paul este o atletă cunoscută 

în toată lumea. Excelenta sprinteră 
engleză a cucerit frumoase succese, 
pe terenul de sport.

La Olimpiada de la Melbourne Jună, 
Paul a fost componentă a ștafetei de 
4x100 m. a Angliei care a ocupat locul 
II, iar la 200 m. a ocupat locul. Pi 
etc. Acum, June Paul- se pare că a 
abandonat sportul in favoarea... pre-, 
zentării de modele la o mare casă de 
mode din Londra. După relatările zia
relor și ale revistelor de modă, June 
Paul se bucură de un succes remarca
bil în lumea mondenă,,. In cercurile 
femeilor engleze, faptul acesta a pro
dus multă vllvă. „Dacă o sportivă 
care de-a lungul anilor prin antrena
mente tari și eforturi 
reușește să fie manechin 
mode, este o dovadă în 
tul nu dăunează siluetei 
ții femiinine'
noască cele mai 
zoaice I

considerabile, 
la o casă de 
plus că spor- 
sau frumiise.

...sînt nevoite să r cu- 
antisportioe engle-

SPORTUL POPULAR 
fir. 314Ș Pag- 1‘t



Mîine, la Cairo, ia sfîrșit a V-a ediție 
a „Turului ciclist al Egiptului”
Echipa RJP.R. continuă să se mențină pe locul 111

Romînia in zona americană
a Cupei Davis?

capitala Egiptului va cunoaște, ca In flecare an în luna 
animație deosebită: se termină „Turul ciclist al Egip- 
atît mai curioși vor fi entuziaștii spectatori egipteni, cu 

cît, anul acesta, competiția a fost 
multe răsturnări de clasament.

Nici acum, în ajunul ultimei etape, 
nu se poate afirma că situația este 
oarecum clarificată în ceea ce pri
vește clasamentul general individual. 
Diferențele, destul de mici, care se
pară pe protagoniști lasă, în conti
nuare, foarte deschisă lupta pentru 
„tricoul galben”. Cei 230 km ai ulti
mei etape — care se va alerga mîine 
pe ruta Alexandria—Cairo — pot a- 
duce unele schimbări și surprize, de
terminante pentru stabilirea clasamen
tului final

DIN NOU O ETAPA SCURTA 
Șl CU SURPRIZE

Cititorii care urmăresc desfășurarea 
„Turului Egiptului” își. au iuțesc că 
etapa a V-a, deși foarte seu lă. licai 
95 km, a adus serioase răsturnări da 
clasament, Koțev pierzînd tricoul gal 
ben în favoarea sovieticului Olizaren. 
ko. Tot astfel și joi. în etapa a Xl-a, 
Damietta—Mehalla El Kobra (doar 91 
km) s-au produs schimbări impor 
tanle. Oiizarenko (care 
coul galben în etapa a 
pierdut apoi în etapa a 
a-1 recuceri în a Vil-a) 
ma unui a* conjugat 
bulgari, germani și romîni. pierzînd 
tricoul, de data asta, în favoarea echi
pierului său Petrov.

Etapa a fost cîștigată de germamJ 
Oldemberg, care a întrecut la sprintul 
final pe Petrov (U.R.S.S.), Kolev 
(Bulgaria), 
2h 13'20”. 
km. Koțev 
timpul de 
Oiizarenko

Mîine, 
Ianuarie, o 
tului". Și cu

cucerise tn. 
V-a, și l-a 
Vi-a, pentru 
a fost victi- 
al cicliștilor

deosebit de agitată, cu cele mai

OLIZARENKO IMBRACA PENTRU 
A TREIA OARA TRICOUL GALBEN 

CAIRO, (prin telefon de la redacția 
ziarului Â1 Ahram), 
cliștilor bulgari sînt 
insistente. Ele s-au 
și în etapa a XlI-a 
— Alexandria 176

Petrov (U.R.S.S),
Torok (Ungaria). Timp:

Media orară: aproape 42 
(Bulgaria) a sosit cu 

2h 17’45", împreună cu 
(U.R.S.S.) și CALCIȘCA,

— Atacurile ci- 
din ce în ce mai 

produs din plin 
Mehalla El Kobra 

________ km, desfășurată 
pe litoralul Medîteranei. Cicliștii au 
avut de luptat cu un vînt dinspre 
mare, ceea ce a îngreunat serios pe- 
dalajul. Totuși, sportivii bulgari atacă 
necontenit, iar cei sovietici se apără 
bine. Hărțuielile, se țin lanț, la ele 
participînd efectiv cicliștii germani și 
romîni.

Numeroase tentative de evadare e- 
șuează și astfel se scurg peste 100 
km, fără ca protagoniștii cursei să sc 
departajeze. Pe ultima parte, Koțev 
(este evident că luptă cu îndîrjire 
pentru a răsturna clasamentul în fa
voarea sa) evadează din pluton. In 
urmărirea lui pornește prompt Oliza- 
renko și iată-i pe cei doi fugari de- 
părtîndu.se de pluton. A. Șelaru (care 
a făcut din nou o cursă frumoasă) 
conduce plutonul, împreună cu Oldem- 
berg. Din acțiunile întreprinse de a- 
cești doi cicliști rezultă o nouă eva
dare : Șelaru și Oldemberg, care ter
mină etapa cu un avans de aproape 
1 min. și jumătate față de grosul plu
tonului

Clasamentul etapei: 1. Koțev
4h 55’38“; 2. GlizareRko, același timp. 
Media orară 36 km. Pe locul III, A. 
Șciara (timp 4h 58*26”) și Oldem
berg. Romtnfi au sosit cu timpul de

Do
se

4h 59’50”; Calcișcă locul 12 și 
brescu locul 19. In același grup 
aflau Moiceanu ș! Bralwu

Clasamentul general: 1. Oiizarenko 
(U.R S.S.) 4611 28’35” ; 2. Petrov
(U.R^S.S.) 4611 29’16”: 3. Kolev
(R.P.B.) 46h30’06”: 4. Koțev (R.P.B.) 
46h 31’15"; 5. Melehov (U.R.S.S.) 
46h 37’41”; 6. Oldemberg (R.D.G.)
46h 40’21”; 7. Arany (R.P.U.) 46h 
40’59” ~ ~......................
41’21”
DOBRESCU 
CEANU 46h 48’07”-; 
46h 53'14”; 17. Calcișcă

Pe echipe: 1. U.R.S.S 
2. Bulgaria 139h 45’51”; 
140h 07’59” ; 4. R. D. Germană 140h 
19’37”; 5. Ungaria 141h 03’54”.

Astăzi, zi de repaus Ia Alexandria.

b.

8. Saidhujin (IJ.R.S.S.) 46h
9 ȘELARU 46h -------- "

46h 47’10";
14.

44’45”; 11.
12. MOI-

BRAHARU
46h 59’29". 
139h 28’18”; 
3 Romînia

La Melbourne a avut loc recent sta
bilirea programului competiției inter
naționale de tenis „Cupa Davis'* edi
ția 1S58. Cu acest prilej au fost alcă
tuite prin tragere la sorți două zone, 
europeană și asiatică

Ir. primul tur al zonei numite euro
pene, urmează să se dispute pînă la 
29 aprilie următoarele intîlniri : 
Luxemburg-Finlanda; Elveția-Austria; 
India-Monaco ; R. Cehoslovacă-Iugo
slavia; Braziiia-R. P. Ungară; Gernia- 
nia-Olanda; Chile-Turpia; Egipt-Spa
nia.

In turui I! echipele învingătoare din 
primele jocuri ver întilni în ordinea 
de sus în jos a tabloului respectiv for
mațiile Mexicului, Poloniei, Italiei, 
Danemarcei, Angliei, Belgiei, Franței 
și Suediei. Jntîlnirile din,cel de-al doi
lea tur var fi terminate pînă la 20 mai, 
iar cele din turul următor pînă la 10 
iunie. Semifinalele se vor desfășura

pînă la 22 iulie, iar finala zonei euro
pene, este programată pentru 8 august

Echipele Argentinei, Libanului, Noii 
Zeelande, Irlandei, Norvegiei și Romi- 
niei, eliminate anul trecut în primul 
tur vor putea fi transferate la cerere 
în cea de-a treia zonă, cea americană.

Cererile pentru acest transfer vor fi 
pi imite pînă la 15 februarie, iar tra
gerea la sorți a jocurilor se va face 
pînă la 25 februarie. In zona asiajică 
a:i fost incluse 5 țări și anume: Ja
ponia, Tai landa, Filipine. Ceylon șt 
Malaya.

(Ager pres).

N.R. Federația romînă de tenis stu
diază situația creată prin includerea 
Romîniei în zona americană a „Cu
pei Davis” și va :.ua o hotărire în 
privința participării noastre în actuala 
ediție a competiției.

EXCELENTA COMPORTARE A SCHIORILOR ROMINI 
LA CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE R. P. UNGARE
Gh. Baton campion inter national la juniori 9 N. Pandrea pe locui secund la sta 

lom special 9 Locurile 2, 3, 4, 5 ocupate de reprezentanții Romîniei
KALYATETO, 24 țprin, telefon). — 

Schiorii roinîni participant la Cam
pionatele Internaționale a'.e Ungariei 
au avut azi (N.R.: ieri) o excepțională 
comportare, dominînd categoric proba

9

Concursul internațional de tir prin corespondentă 
de 0.0. S.A. A.F 

în plină desfășurare
a avut loc ieri evoluția trăgătorilor 
romîni de armă liberă calibru redus. 
Reprezentativa noastră este alcătuită 
ditl 13 trăgători, 10 participînd Ia 
proba pe echipe și 3 la concursul in
dividual. In prima zi cele mai bune 
rezultate au fost obținute de mae
strul sportului Henri Herșcovici, care 
a totalizat 1158 puncte, la cele trei 
poziții, urmat de Marin Ferecata cu 
1139 p. și de Mihai Nagy cu 1131 p. 
Întreaga echipă de armă liberă cali
bru redus 3 X 40 a totalizat 11.276 
p. din 12.000 posibile. Astăzi se 
desfășoară în continuare pe poligonul 
Dinamo (ora 10,30) proba de pistol 

Ț precizie 60 focuri, iar mîine la Tu
nari are loc proba de armă militară.

Din informațiile sosite pînă acum 
de la juriul central de omologare a 
rezultatelor, care activează la Mos
cova. cel mai bun rezultat la armă 
liberă calibru redus 3 X 40 a fost 

* J ■’ D.O.S.A.AF. a 
totalizat 11.507 

echipele Ungariei 
Germane (11.352 
(11.346 p.), Al

organizat 
se află

In cinstea celei de a 40-a aniver
sări a Armatei Sovietice și a Flotei 
Mărit me Militare a U.R.S.S., în a- 
ceste zile se desfășoară un mare 
concurs internațional de tir prin co
respondență, organizat de comitetul 
central al D.O.S.A.AF. din Uniunea 
Sovietică. La această grandioasă în
trecere iau parte reprezentativele A- 
sociațiilor Sportive Voluntare pentru 
Sprijinirea Apărării Patriei din Alba
nia, Bulgaria, Cehoslovacia, R. P. 
Chineză, R.P.D. Coreeană, R.D. Ger
mană Polonia, Romînia Ungaria și 
11 R.S.S.

°e poligonul Dinamo din Capitală

N. PANDREA

Turneu internațional de hochei 
în Cehoslovacia

Vineri a început în Cehoslovacia un 
mare turneu internațional de hochei 
pe gheață la care participă echipele: 
Uniunii Sovietice, Wembley Lions 
(Anglia), Cehoslovacia A, Cehoslovacia 
B.

La Praga, pe stadionul de iarnă, 
s-au întîlnit echipele Cehoslovaciei A 
și Wembley Lions. După un joc aprig 
discutat victoria a revenit hocheiștilor 
cehcs'ovaci cu scorul de 5—3 (2—2, 
1—0. 2—1). La Ostrava, echipa U- 
niunii Sovietice a întîlnit reprezenta
tiva secundă a Cehoslovaciei. Meciul 
a luat sfîrșit cu victoria hocheîști- 
lor sovietici cu scorul de 3—1 (1—1, 
1—0, 1—0).

Iată programul viitoarelor întîlniri . 
duminică 26 ianuarie: Brno: Ceho
slovacia A—U.R.S.S., Olomouc ; Ce
hoslovacia B—Wembley Lions, marți 
28 ian.: Bratislava: U.R.S.S.—Wem
bley Lions ; Gotwaldow : Cehoslovacia 
A—Cehoslovacia B.

obținut de echipa 
U.R.S.S. care a 
puncte Urmează 
(11.490 p_), R.D. 
p_), Cehoslovaciei 
băniei (9462 p.).

In proba de pistol precizie pînă în 
prezent conduce echipa Uniunii So
vietice cu 5335 p., urmată de echipele 
Cehoslovaciei (5275 p.). Ungariei
(5096 p.) și Albaniei (4163 p.).

Proba de armă militară, are de
ocamdată în frunte formația Ceho
slovaciei (4986 p. din 6000 posibile), 
urmată de Ungaria ' "
bania (3491 p.).

Participant» la 
țional de tir prin 
primi o insignă : 
iar reprezentativa 
tregului concurs va primi o cupă ju
biliară și diploma comitetului central 
D.O.S.A.A.F. din U.R.S.S.

(4745 p.) și Al-

concursul interna- 
corespondență vor 
specială instituită, 
cîștigătoare a în-

Bob Mathias: „U.R. S.S. va domina S.U.A. 
de la Roma!”

Cunoscutul atlet american 
Mathias, de două ori cîștigător al 
medaliei olimpice de aur în proba 
de decatlon, a declarat ziariștilor că 
Uniunea Sovietică va domina S.U.A- 
în cadrul Jocurilor Olimpice din 
1960. Mathias a spus că în Statele 
Unite interesul pentru sport este în 
scădere, basebalul și rugbyul ameri-

can fiind 
nn sînt 
pentru a 
sau alte 
thias. Rușii au un mare avantaj de
oarece programul lor de pregătire 
are un caracter multilateral și este 
sprijinit de stat“.

s ngurele la modă. .Tinerii 
interesați să vină în săli 
practica luptele, gimnastica 
sporturi, a continuat Ma-

(Agerpres)

patru in clasamentul pa 
constituie o performantă 
Timpul obținut de el c 
cea mai bună perfoma— 
juniori, astfel că in clas 
cial făcut pentru juniori, c! ocupi jo
cul întii, urmat de un alt rtf-eieo- 
tsnt al Romîniei. Kurt Goh.n.

Iată rezultatele probei de slalom 
spec’al: SENIORI: 1. Tadeusz Bar-\ 
lowski (Polonia) 1.23.3 (.40.4—42.9); 
2. Niculae Pandrea (Romînia) 1.23.7 
(40.5—43.2); 3. Mihai Bîră (Romînia) 
1.29.7 (43.2—46.5); 4. Gh. Bălan
(Romînia) 1.35,5 (48.5-47.0); 5. K.urt 
Gohn (Romîn'a) 1.36,2 (47.9—48.3V 
6. Andrei Szylkowski (Polonia 1 4! 6 
(59,5—49.2); JUNIORI: 1. Gh. Bălan. 
2. K. Gohn, 3. Miklos Bartusz (Un
garia) 1.43,8

Concurenții 
ne (N.R. 
s'alom ur'aș
des’gur, să Mbă o comnorlare cît tnai 
bună. In plus, ei 
primele locuri în 
binată alpină, la 
aspiră în primul
lowski și reprezentantul 
Pandrea.

Campionatele Internaționale ale Un
gariei iau sfîrșit duminică prin dispu
tarea săriturilor speciaje la care vom 
fi reprezentați de Gh. Frățilă (clasai 
pe locul patru la combinată nordică).

rilor, devenind astfel campion interna
țional al R.P. Ungare. Reprezentanții 
noștri au dovedit o bună pregătire 
tehnică, parcurgînd cu multă sigu
ranță traseul acestei di ficile probe ți 
dovedind o vie dorință de a apăra cu 
cinste culorile țării.

Slalomul special, urogram t inițial 
pentru joi, s-a desfășurat vineri, de
oarece starea zăpezii nu permisese ds- 
p- tarea cursei înainte. Și ața zăpada 
a fost puțină, ș; a cerut cfictirenților 
deosebită atenție, deoarece porțiun le 
cu pulver erau intercalate cu porțiuni 
cu gheață. Prima manse a cuprins 56 
de porți, iar a doua 53.

După prima manșe lupta se anunța 
deschisă între polonezul Tadeusz Bar- 
lowsttl și reprezentanții noștri Niculae 
Pandrea și Ion Btrsan, care realiza
seră 40.4; 40.5 și respectiv 41,5. In 
manșa a doua Barîowski a înregistrat 
însă 42.9 față de 43.2 cît a mers Pan
drea, iar Bîrsan scănînd o poartă a 
fost descalificat .astfel că primul loc 
a reven t reprezentantului R.P. Polone, 
la o diferență de 4 zecimi de 
Restul clasamentului a fost 
însă net de schiorii romînî, 
ocupat următoarele 4 locuri, 
șase olaslndu-se polonezul 
Szylkowski, Gh. Cristolpveanu a fost 
descalificat în manșa II-a deoarece a 
scăpat o poartă.

Concurînd pe același traseu cu se-

ia ee
— , J
Kî

.'49.1—54.7).
romîni pariicioă m'i- 

azi) la prcM de 
unde se vor strădui'

vor lupta și pentru 
clasamentul la com- 
a cărui supremație 
rînd polonezul Bar- 

nostru N.

secundă, 
dominat 
care au 
pe locul 

Andrej
slalom special la care au participat
de concurenți. Ei au ocupat locu

rile 2 (N. Pandrea), 3 (M. Bîră), 4 
(Gh. Bălan) și 5 (K- Gohn) în clasa
mentul seniorilor, iar Gh. Bălan a cu
cerit prunul loc în clasamentul junio- niorii, Gh. Bălan s-a clasat pe locul

de
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SKEA.L MADRID A SURCLASAT 
F. C. SEVILLA

FOTBAL
• In cadrul 

s fiert urâbor de 
finală ale Gu
pei Campioni- 
Madrid a în- 
8-0. De notat că 
întîlniaeră pen-

lor Europeni, Real 
vins F. C. Sevilla cu 
duminică echipele se 
tru campionatul spaniei și victoria re
venise Sevillel cu 3-2...

O „CUPA DE CONSOLARE11 PENTRU 
ECHIPELE ELIMINATE DIN C. M.

© Un ziar din Barcelona a sugerat 
federației spaniole de fotbal să organize
ze la Madrid și Barcelona, în timpul des
fășurării campionatului mondial de la

Stockholm, o cupă de consolare rezer
vată echipelor eliminate în prelimi
nariile campionatului mondial. Ziarul 
propune ca la acest turneu să parti
cipe reprezentativele 
Uruguiayuil-ui, Italiei, 
niei, Bulgariei, 
Spaniei. Propunerea 
înaintată F.I.F.A. ; _ _ „ .
bil însă ca fo<rui internațional să ac
cepte organizarea acestei competiții 
„la concurență*4 
dial. (Agerpres).

FOTBALIȘTII irlandezi VOR SA 
JOACE (TOTUȘI) DUMINICA !

• După cum s-a mai anunțat, regu
lamentul federației irlandeze de fotbal 
interzice, din motive religioase, jucă-

de fotbal ' ale 
Poloniei, Romî- 

Belgiei, Portugaliei șl 
urmează să fie 

este puțin proba-

acestei
cu campionatul mon-

torilor săi de a susține meciuri dumi
nica. Aceasta ar pune sub semnul în
trebării participarea Irlandei de nord 
Ia finiala de la Stockholm. Membrii e- 
chipei irlandeze au declarat însă că 
vor juca duminica și vor cere federa
ției să facă o excepție de la regula
ment. Secretariatul F.I.F.A. a anunțat 
federația irlandeză că pînă la 8 fe
bruarie trebuie sa dea un răspuns de
finitiv. In caz contrar. Italia va wa 
locul Irlandei de nord în turneul final 

la Stockholm.
RECORD MONDIAL EGALAT

© in cadrul An
trenorilor Spar
tachiadei de iar
nă a Kazahsta- 
h alterof ilul s te- 
recordui mondial

de

HALT5RE

Bogată activitate internațională 
în sporturile de iarnă

In plin sezon, este și firesc ca ac
tivitatea sporturilor de lamă să fie 
în plină desfășurare. Pretutindeni, au 
loc antrenamente, pregătiri pentru ma
rile concursuri internaționale, meciuri 
interțări și diferite competiții.

Patinatorii artistici europeni își dau 
întîlnire la Bratislava unde se vor des
fășura campionatele continentului. Nu 
mic este interesul arătat acestei mari 
competiții care va reuni la 30 și 31 
ianuarie 104 concurenți din U țări, 
întrebarea la ordinea zi?ai se referă 
la comr>ortarea campionului Allain 
Giletti. Va deveni Giletti din nou cam
pion al Europei după eșecul suferit în 
campionatul Franței unde s-a Clasat 
pe locul al doilea î...

Șl boberii sînt în fierbere... Azi în
cep la Garmisch Partenkirchen cam
pionatele mondiale de bob. De mal 
multe zile, aci se antrenează echipa
jele a 10 țări înscrise în competiție: 
Anglia, canada, italia. Austria, Polo-

nia, suedia, Elveția, Spania, S.U.A. șl 
R.F.G.

La începutul lunii viitoare la Bad 
Gastein se vor întilni cel mal buni 
schiori în probele alpine. întrecerile 
suscită un interes deosebit și ca do
vadă, pretutindeni au loc întreceri de 
selecție în vederea alcătuirii unor for
mații puternice. Unele țări și-au alcă
tuit reprezentativele : --------
Obermiiller, Behr, ' 
bertl, Miglianti, 
(Italia), Bozan, 
Vuarnet (Franța), 
ner, Molterer, Șeilor (Austria).

Nici hocheiștii nu stau degeaba. Au 
loc numeroase meciuri amicale inter- 
cluburi și interțări. Echipa Lokomotiv 
Moscova se află la Viena unde a dis
pus de selecționata orașului eu 5-0. 
Reprezentativa R.D. Germane a jucat 
la Varșovia unde a dispus de echipa 
Poloniei cu 5-0. O performantă remar
cabilă !

Wagnerberger, 
Leitner (R.F.G.), Al- 
Burini, PendorcelII 
DuvUlard, Bomlieu, 
Hinterseer, H. Leit

nul ui, la Alma Ata. 
pan UiUanov a egalat ___ ____________
la categoria cocoș, stilul împins, cu o 
performanță de 108,585 kg. Acest re
zultat întrece cu 1 kg. recordul unio
nal deținut de V. Stogov. Stepan Ulia- 
nov este în vîrstă (te 29 de ani și 
practică sportul halterelor de 4 ani.

• campionatul 
de patinaj ar
tistic al Fran
ței s-a încheiat 

zilele trecute la Parts cu o mare sur
priză. Cunoscutul patinator Alain 
letti, - • ; ___ ____
țării_ sale și al Europei, a trebuit să 
se încline în fața parizianului Alain 
Calmat. Giletti a fost superior la pro
bele impuse, însă noul campion fran
cez a recuperat la cele libere. Cal
mat și Gliettl vor reprezenta Franța 
la apropiatele campionate europene, 
care ver avea loc la Bratislava la 3® 
șl îl ianuarie. (Agerpres)O In cadrul 
TENIS de

trail» echipa 
masculină de tenis de m-asă a Japo
niei, campioana mondială, a învins cu 
scorul de 5-0 reprezentativele Austra
liei șl Noii Zeelande. O impresie deo
sebită au lăsat prin jocul lor ofensiv 
Oglmura și Tanaka.

PATINAJ

Gl- 
de mal multe ori campion at
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