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echipa Dermagant și apoi Locomotiva 
Tg. Mureș, fiind selecționat în repre
zentativa secundă a țării noastre în 
anul 1948 pentru jocul cu echipa se
cundă a R.P. Ungare. I,n anul 1949, 
Ion Palfi a jucat în echipa C.S.A. 
Cîmpulting Moldovenesc, care s-a ca
lificat atunci pentru prima categorie a 
țării. După satisfacerea stagiului mi
litar, Ion Palfi a revenit la Tg. Mu
reș, iar după aceea în orașul său na
tal, Tîrnăveni.

Și aci Ion Palfi s-a impus ca un 
jucător de valoare, fiind în același

capăt
■țării

De la un 
la altul al 
continuă cu inten
sitate campania de 
pregătire a alege
rilor de deputațiîin 
sfaturile populare. 
In entuziaste 
dunări, 
muncii 
drept candidați ai 
F.D.P. pe cei mai 

harnici, mai buni gospodari și mai 
conștiincioși dintre cetățenii patriei 
noastre. Nu de puține ori printre cei 
propuși sînt și sportivi fruntași saiu 
activiști sportivi, care pe lingă fru- 
.moase'.e lor realizări 
sportiv, au obținut și 
producție.

ION PALFI

a- 
oamenii 
propun

în domeniul 
succese în

fi e

Organ al Uniunii de cultură fizică și sport din R. Romînă

Sportiv fruntaș și 
al F. D. P.

candidat

Numele fotbalistului Ion Palfi este 
bine cunoscut cetățenilor din orașul 
Tîmăveni. Asta nu numai pentru că el 
este un bun jucător, fiind căpitanul 
și golgeterui echipei Energia din lo
calitate. dar și pentru faptul că, la 
locul său de producție. Combinatul 
chimic nr. 2, inginerul normator Ion 
Palfi a obținut succese remarcabile în 
special cu prilejul experimentării sis
temului îmbunătățit de salarizare. Da
torită priceperii sale și muncii neobo
site de zi cu zi s-au realizat impor
tante progrese în folosirea la maxi
mum a timpului util de muncă și la 
înlăturarea unor deficiențe de ordin 
gospodăresc din producție.

Pe terenul de sport. Ion Palfi a 
cucerit, de asemenea, victorii cane l-au 
făcut cunoscut în întreaga țară. Ast- 
f^^^l a activat ani de-a rindul în

Schiul în plină activitale

Marți 28 ianuarie 1958
(continuare in pag. 2)

Zăpadă! Bucuria copiilor și a sportivilor
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LUPTE

Peisa/ul acesta autentic de iarnă ne-a amintit un fapt important: 
competițiile de schi, și să niuș din cadrul Sparfaehiadei. 'întreceri
care fui s-au putut organiza pină acum. „Motioele obiective* — lipsa zăpezii 
— au dispărut așa că așteptăm... rezultatele tehnice.

• Trofeul orașelor țărilor bal
canice.

latre 14 Sl ÎS marile se va desfășura 
la București conferința reprezentanților 
fesierațiHor de Supte din țările balcanice, 
cu scopul de a se definitiva statutul st 
protocolul competiției si a se pune la 
punct amănjmtete organizatorice In legă
tură cu desfășurarea acesteia. Precizăm, 
eă această competiție — in primă edi
ție — se va desfășura la București la 19 
(lupte libere) 20, ZI (lupte căascâe) septem
brie.

TENIS DE MAS£
• Jucătoare din RJ.R. partici

pă la un concurs Internațional 
la Russe (R. P. Bulgaria).

Șl anul acesta In orașul bulgar Russe 
are loc in luna februarie o compeUțln 
internațională de tenis dc masă deschisă 
echipelor feminine de tineret din di
ferite țări. întrecerile care vor avea loc 
intre 12 șl 16 februarie se anunță deo
sebit de Interesante și la ele și-au trimis 
înscrierile o serie de țări ca R.P.U., 
U.R.S.S.. R.P.FJ., si R.P.R.Pîrtiile de la Poiana Stalin și Peștera 

au găzduit importante concursuri
In „Capa Speranțelor*1 se aDunță o valoroasă participare

Ne mai despart aproape două 
tămîni de desfășurarea unuia 
cele mai importante concursuri 
tru tineret organizate în Europa." La 
Federația Romînă de schi se află 
confirmări de participare primite de

săp- 
din 

pen-

Magdalena Biră s-a dovedit din 
iou cea mai bană schioară a noastră, 
cucerind in concursul organizat de 
\J.A.S.R. locul intii la slalom special 
ii la slalom uriaș.

În numărul 
* azi:

la majoritatea țărilor invitate. Mai 
mult chiar, unele selecționate au și 
anunțat lotul pe care-1 vor deplasa, 
și am publicat de acum numele schi
orilor care vor reprezenta Austria, 
Ungaria și Bulgaria la „Cupa Spe
ranțelor" care se va desfășura la 
Poiana Stalin între 9—12 februarie. 
Listele cuprind nume de campioni 
de juniori, de concurenți afirmați în 
diferitele întreceri internaționale dis
putate în ultima vreme.

Zilele trecute, Federația de Schi a 
primit și din partea federației fran
ceze lista concurențelor care vor parti
cipa alături de austrieci, romîni, fin
landezi, bulgari, polonezi și probabil 
și alții. Ia întrecerile de slalom spe
cial, slalom uriaș și coborîre, care 
vor fi găzduite de pîrtiile de sub 
funicular, din Kantzer, de pe Sulinar 
și Valea Lupului. „Șefia" lotului 
francez o deține Georges Duvillard, 
cîștigătorul probei de coborîre în 
Cupa Țărilor Alpine, disputată anul 
trecut la Jahorina și ocupantul locu
lui șase, la aceeași probă, în campi
onatul de juniori al Franței. Un alt 
performer este Robert Fougerousse, 
clasat pe locul doi la slalom în cam
pionatul de juniori al Franței dispu
tat anul trecut la Morzine, pe locul 
șase la coborîre la Jahorina și pe lo
cul 11 la slalom, în campionatul de 
seniori. Un alt component este Pierre 
Stamos (locul patru la slalom uriaș 
în campionatul de juniori și lo
cul 13 în aceeași probă la se
niori). Alți doi componenți ai echipei 
Franței: Louis Folliquet și Bienvenue.

O dată cu lista schiorilor francezi 
federația a primit lista participanților

Pe marginea plenarelor lărgite ale comitetelor de organizare a U.C.F.S,

Spre noi succese în acțiunea de reorganizare 
a

la aceste 
» Amil A* a» CwIHKOieiQr

mișcării noastre sportive
zile, la reședințele de regiuni au loc plenare lărgite 
de organizare a U.CF4. îa scopul discutării rozul-ale _ ______ ________ ___

țațelor obținute plnă in present in munca de reorganizare a miș
cării noastre sportive, precum șl pentru elaborarea sarcinilor viitoare. 
Pretutindeni ies in evidență sucțpsele deosebite înregistrate in toate 
acțiunile întreprinse ptnă acum, se remarcă avîntul uriaș cu care 
sportivii, ca și activiștii sportivi, au pomii la aplicarea măsurilor pre
conizate de Hotărîrea partidului și guvernului din 2 iulie 1957.

Irtțelegînd profunda semnificație a 
reorganizării, dovedind o mare dra
goste de sport, mase importante de 
oameni ai muncii, mai tineri sau mai 
yîrstnici, depun serioase străduințe 
pentru a face din reorganizarea mișcă-

1Pină acum, plenare lărgite ale 
comitetelor de organizare a 
U.C.F.S. au avut loc la Bucu
rești. Pitești. Constanța și Iași, 
iar in cursul zilei de azi urmea
ză să se desfășoare la Baia Mare, 
Cluj și Ploești.

(continuare in pag. 4)

rii sportive un stimulent spre noi suc
cese. spre o și mai consistentă dez
voltare a sportului romînesc.

Cu deosebită putere s-au evidențiat 
acestea în cadrul plenarei comitetului 
de organizare a U.C.F.S.-oraș Bu
curești. Din referatul prezentat cu a- 
cest prilej de către tov. Petre Capră, 
președintele comitetului de organizare 
a U.C.F.S.-oraș București a reieșit că 
înscrierea de membri în U.C.F.S. și. 
alegerea organelor conducătoare ale 
colectivelor sportive s-au desfășurat și 
se desfășoară în bune condi-țiuni în 
cuprinsul Capitalei noastre. Astfel,

pînă la ora actuală, a fost efectuată 
reorganizarea unui număr de 230 de 
colective sportive. Iar In locul fostelor 
cercuri sportive s-au organizat pînă a- 
cum 18 colective sportive noi. La data 
de l ianuarie se aflau înscriși în 
U.C.F.S. peste 80.000 de sportivi. In 
cadrul ședințelor de alegeri, sportivii 
au luat cuvîntul în mar^ număr, sco- 
țînd în evidență realizările importante 
obținute în decursul ultimilor ani, cri- 
ticînd cu tărie lipsurile care au existat 
în munca fostelor organe sportive — 
comitete raionale C.C.F.S., asociații 
sportive etc. — și făcînd propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii sportive. 
Deosebit de" bine organizate au fost 
alegerile din cadrul colectivelor

„23 August*, „Școala medie „Gh. 
Șincai*. Viscofil F. C. „Gh. Gheor-. 
ghiu-Dej*. Metaloglobus, Solex, I.S.B.. 
și altele. In urma efectuării a- 
legerilor, au fost aleși în noile consi-' 
Iii ale colectivelor sportiv^ .peste 3.500 
de activiști sportivi cu mai mică sau 
mai mare experiență în materie, ,dar 
cu o egală dorință de a-și uni efor
turile pentru ridicarea la tin nivel și 
mai înalt al muncii sportive din Ca
pitala patriei noastre. Este foarte im
portant faptul că printre membrii noi
lor consilii se află 650 de femei. A-' 
tragerea pe o scară însemnată a fe
meilor în munca de conducere a acti
vității sportive nu poate avea decît 
urmări din cele mai bune. Socotim 
de aceea necesar ca această lăudabi
lă acțiune să fie continuată și în 
viitor cu toată perseverența, astfel ca 
în organele de conducere ale aportu
lui bucureștean să putem găsi în 
curînd și mai multe femei, și mai 
multe sportive.

Analizînd lipsurile șl neajunsurile 
(Continuare în pag. 2)

PAG. 3 : Constituirea federații
lor — cotitură în dez
voltarea activității spor
tive.

PAG. 4: Soarta meciului de bas
chet C.C.A. — Dinamo 
București, s-a decis în 
ultimele secunde, cro
nică de Ef. lonescu.

PAG. 5 : Activitatea internațio
nală a fotbaliștilor 
mînl.

PAG. 8 : Gh. Cristoloveanu 
Kurt Gohn, campioni 
ternaționali de schi 
R. P. Ungare.

— Gimnaștii și gim
nastele de la Dinamo 
București evoluează 
mîine la Berlin.

ro

Noi constituiri de federații sportive
In ultimele zile au continuat lucrările de constituire a Iede- j 

rațiilor pe ramură de «port. . , . s
In cadrul ședințelor au fost schițate obiectivele principale. 

care trebuie să călăuzească pe viitor activitatea birourilor federa-1 
le nou constituite.

Constituirea Federației de Fotbal
Traian Dumitrescu, Dumitru Pepelea^ 
și Ferdinand Zilcsak — membri.

Președintele federației, tov. Corneliu 
Mănescu a arătat principalele obiective 
și sarcinile care revin federației pen
tru ridicarea nivelului general al fot
balului romînesc, în lumina prevede
rilor Hotărîrii partidului și guvernu
lui privind reorganizarea mișcării de

(Continuare în pag. 6)

Sîmbătă a avut loc ședința de con
stituire a Federației Romîne de Fot
bal. Cu acest prilej a fost anunțat 
biroul federației, a cărui componență 
este următoarea : Cornelia Mănescu — 
președinte, Gheorghe Șafer, Stelian 

Stoicii și Valeria Pop — vicepreșe
dinți, Ion Stoian — secretar general 
al federației, Ion Tulpan, Emeric Vogi, 
antrenor emerit. Dumitru Bejan, dr.

NINGE, NINGE, NINGE»

— Ce tot se spunea că numai dacă ești un mare, curajos poți să sari, 
de pe trambulină?.!.



fața primului examenTinerii scrimeri ia

BĂTĂLIA PENTRU CRITERIUL MONDIAL
ÎNCEPE JOI IN „CUPA ORAȘELOR”

Progresul F.B. din București s-a inau-Cu trei ani în urmă, în sala _ 
gurat o întrecere de scrimă — care avea să devină tradițională — rezer
vată juniorilor. „Cupa Orașelor" (despre această competiție este vorba) a 
evidențiat în 1955 o serie de elemente talentate, recomandindu-le ca viitorul 
scrimei romînești. Impresiile de atunci au fost grabnic confirmate. Mulți 
dintre juniorii evidențiați în prima ediție a „Cupei Orașelor" au ajuns 
să formeze baza- selecționatelor noastre de seniori, unii dintre ei (Olga Or
ban sau Tănase Mureșanu) chiar fără

Concursul republican de sală al juniorilor, 
o reușită întrecere sportivă

• Cea mai populată com petiție atletică de sală • Numeroase recorduri 
doborîte • Tineri atleți la porțile afirmării

(T.C.H. Buc.) 8,9; H. Hatfaludi (Din. 
Oradea) și I. Poenaru (Loc. Timiș.) 
9, 0; lungime: V. Jurcă (Voința PI.) 
6,54; S. Ciochină (Din.) 6,49; W. Kel
ler (Energ. Reșița) 6,47; N. Popov- 
schi (Șt. Cluj) 6,40; înălțime: Gr. 
Marinescu (Prog. Buc.) 1,87 — re
cord de juniori —; C. Porumb (Șt. 
Cluj) 1,84; H. Pop (Ener. Petroșani) 
și O. Roșu (Loc. PI.) 1,70; prăjină: 
Tr. NicoJau (Voința Craiova) 3,35; Z» 
Schnabel (Din.) 3,15; M. Antonescu 
(Prog. Buc.) 2,90; triplu: Ad. Ionescu 
(Din.) 13,87; W. Keller (Ener. Reși
ța) 13,08; 1. Skoda (Din.) 12,91; 
greutate: Șt. Perneki (Fl. r. Tg. AL) 
14,29 — record de juniori; E. Rabino- 
vici (P.T.T. Buc.) 11,50; D. Filer (Din.) 
11,33;

JUNIORI CAT. A. Il-A: 50 m.: T. 
Uieș (T.C.H. Buc.) 6,4 — record ju
niori cat. a II-a egalat; M. Axente 
(Din.) 6,4; N. Stănescu (Șc. Eleni. 
PI.) și 1. Neacșu (Șc. eleni. PI.) 6,6; 
55 m.g.: M. Axente (Din.) 8,8 (în 
serii 8,4 — record juniori cat. a II- 
a); P. Astafei (Șc. eleni. Buc.) 9,0; 
L. Colier (Din.) și FI. Lazea (Loc. 
PI.) 9,2; lungime: M. Axente (Din.) 
6,08; T. Cliiriac (Prog. Buc.) 5,57; E. 
Georgescu (Șc. eleni. PI.) 5,27; înăl
țime: E. Dinu (Prog. Buc.) 1,65; W. 
Semen (Centru copii Buc.) 1,60; W. 
Klein (Din.) și I. Dincichioiu (Cen
tru copii Buc.) 1,55; prăjină: P. Asta
fei (Șc. eilem. Buc.) 2,70; St. Teofil 
(Centru copii Buc.) și N. Simionesct» 
(Centrul copii Buc.) 2,60; greutate 
(5 kg.): D. Stamate (Din.) 12,66; 
L. Cotler (Din.) 12,26; Ov. Bănoilă 
(Șc. eiern. Buc.) 10.83;

Intrecerite din sala Fte .asca II 
ale tinerilor noștri atleți au depășit 
cu mult pînă și cele mai optimiste 
așteptări. Pregătirea fizică și chiar 
tehnică a celor mai mulți dintre par- 
t-icipanți, seriozitatea cu care știu -să 
privească întrecerea sportivă, dîrzenia 
și entuziasmul cu care știu să lupte, 
toate acestea ne fac să așteptăm cu 
deplină încredere asaltul acestora că-

JUNIOARE CAT. I: 50 m-: II
Zilli (Din. Deva) 7,1 j Cr. Maksa 
(Rec. Bistrița) 7,1 ; A. Drolie 
(Prog. Mediaș) 7,1 (în serii Exr 
Kineses — 6,8 sec. record junar 
cat. a Il-a și egalat la categ. l-a) 
40 m. g.: K. Artz (Prog. Buc.) 6,6 
M. Păduraru (Din.) 6,8; El. Zahar,o 
(Prop. Bnc. 1 si A. F.insindler 11

să depășească vîrsta junioratului, 
pentru Criteriu, am reținut cîteva a- 
mănwnte îmbucurătoare: Olga Orban 
este un exemplu de conștiinciozitate la 
învățătură și în pregătirea sportivă. 
Ocupată toată ziua cu cursurile la 
universitate, Olga Orban își consa
cră aproape în fiecare seară, după ora 
20, cîte două ore pentru pregătirea 
sportivă. Fără să fie astăzi, la sfîr- 
șitul perioadei de examene la faculta
te, în cea mai bună formă sportivă, 
totuși antrenorul Pellegrini și chiar 
Olga Orban ne asigură că la Criteriu 
va fi la înăițimejA așteptărilor, încer- 
cînd să oprească în țară invidiatul 

Cealaltă floretistă din Cluj cu- 
„Cupa^Orașelor" este {egală prinsă în lotul pentru Criteriu, ludith

■ ............................. Kabdebo este prezentată de același
antrenor Pellegrini într-o formă exce
lentă. Speranța antrenorului și a tră
gătoarei sînt legate de „Cupa Orașe
lor" unde socotesc că-și vor impune 
selecționarea. Speranțe asemănătoare 
sînt legate de evoluția la „Cupa Ora
șelor" a tinerilor Ladislau Rohony. 
Ludovic Szocs, Adalberth Gurath și 
Nicolae Laszlo. In schimb, Nicolae 
Ghilezan, antrenîndu-se foarte rar, 
este în înrtîrzîiere atît cu pregătirea 
pentru „Cupa Orașelor" cît și pentru 
Criteriu.
BUCUREȘTENH SIMT GATA SÂ-ȘI 

APERE TROFEUL
Zilele trecute bucureștenii și-au în

cheiat cortcursurile pentru selecția re
prezentativei lor în „Cupa Orașelor". 
In patru zile diferite s-au consumat 
asalturile de "spadă (21 ianuarie), sa
bie (22), floretă băieți (25) și floretă 
fețe (26 ianuarie.),, remareîndu-se. un 
număr sporit de concurenți și un sta
diu promițător de pregătire. Subliniem 
cu satisfacție prezența în concurs a 
primilor trăgători pregătiți de tînăra 
secție de scrimă de la colectivul uni
versității ,,C.I. Parhon". Întrecerile de 
sabie au prilejuit o dispută anrigă, 
de un remarcabil nivel tehnic. A cîș- 
tigat Tănase Mureșanu, la o mică di
ferență față de Radu Manoliu (Se. sp- 
tineret), Cornel Câpruciu (T.D.) și H. 
Bâdescu (Sc. sp. lîn.). De remarcat 
că H. Bădescu a reușit sș înviiv’ă în 
finală pe rutinatul Mureșanu. Proba 
de floretă fețe a fost'cîștigată de Eu-’ 
genia Țărăngoiu (F.B.), însă tinerele 
Valeria' Lutman si Oprita Dragalina 
(ambele de Ia Se. sp. de. tineret), 
clasate pe locurile 2 și respectiv 3, an 
lăsat o foarte bună impresie. S-a evi
dențiat și micuța Ana Ene, pentru 
pTinia dată finalistă, căreia însă îi 
reproșăm lipsa de dîrzenie cu care 
a luptat după ce a pierdut accidental 
primul asalt din finală. La floretă 
băieți. Tănase Mureșanu s-a dovedit 
desigur cel mai bun. Verificarea pre
gătirii sate se va face însă cu ocazia 
„Cupei Orașelor". Au corespuns aș
teptărilor, Constantin Nictefe (F.B) 
și Gheorghe Culcea (F.B). Aceștia 
vor alcătui de altfel echipa de floretă 
a orașului București.

„Cupa Orașelor" ă fost găzduită 
fînd pe rînd de îcapitala țării (ediția 
1955 și 1956), apoi de Ploești și — în 
fine — acum la a IVa ediție tot de 
orașul București. Această programare 
nu este întîmplătoare. Conform regula
mentului, competiția este organizată de 
orașul care a. cucerit-o în ediția pre
cedentă. Și cum în 1957, la Ploești, 
»,Cupa ~ 
tativei 
cursul

Mai 
Startul 
întrevedem un plus de interes față 
de edițiile^ anterioare. Este firesc să 
fie așa. ‘ „
aproape organic de Criteriul Mondial 
al Tinerettuui, fiind prima verificare 
în vederea acestei importante între
ceri.

Orașelor" a revenit reprezen- 
bucureștene, anul acesta con- 
poposește din nou în Capitală, 
sînt numai două zile pînă la 
ediției a IV-a în jurul căreia

CLUJENII SE PREGĂTESC PENTRU 
CUPA'ORAȘELOR CU GINDUL LA 

„CRITERIU"
1 _ lri raidul pe care ÎI efectuăm prin 
țară în dorința de a aprecia la Țâța 
locului pregătirile care se fac în ve 
derea apropiatului Criteriu mondial, 
un prim popas l-am făcut la Cluj. Fi 
rește, în toate sălile se lucra destul 
de intens, mai cu seamă că ne gă
seam în imediata vecinătate a date
lor programate pentru „Cupa Orașelor". 
Sălile erau populate de scrimerii ju
niori, iar antrenorii le acordau o a- 
tenție / ‘ 7 ‘ 
„Cupa Orașelor' 
finală, iar antre 
pentru 
prescris de planul special de pregă
tire întocmit în acest sens. Floretiștii 
și ”floretistele lucrau cu antrenorul 
Lilio Pellegrini, iar sabrerii cu Adal
bert Gurath. Și tuiul și celălalt erau 
— în mare — satisfăcuți de conștiin
ciozitatea elevilor lor ’ți așteptau cu 
nerăbdare încheierea seziunii de exa
mene Ia facultăți pentru' ca tinerii 
să-și reia pregătirile în același ritm 
susținut ca și în ultima parte a anu
lui trecut. Intr-o convorbire purtată 
cti acești doi” antrenori în grija că
rora sînt ctfeva din speranțele noastre

Grigore Marinescu

(Prog. Buc.) și A. Einsindler ( 
Timiș.) 7,0; lungime: E. Knail (P 
Or. Stalin) 5,04 ; V. Belmega (F 
Bacău) 4,92; M. Păduraru “ 
4,89; înălțime: R. Voroneam; 
Roman) 1,47 — record de jui 
K. Gundisch (En. Or. Stalin) 
Albu (Din. Tg. M.) 1,44;
II. Stoica (Din.) 11,05; AL 
stein (Prog. Buc.) 10,83; 
(St. Cluj) 10,66;

JUNIOARE CAT. A ll-a:
Popovjci (Energ. Roman)_

TL 
greutate: 
Wittgen- 

M. Ruse

"0 m_: A.
7.2; OL 
~^ifcodzi 

,T„-------- , P*-
năreanu (Prog. Buc.) 7,1; M. ! 
(Prog. C. Lung) și Fl. Marcu (1 
C. Turzii) 8,0; lungime: A. M f 
lescu (Arad) 4,76; U. Ollerth (Pr .-~ 
Mediaș) 4,76; M. Miliadis (Din.) 4,7. 
înălțime: A. Mihăileseu (FI. r. Arz: 
1,38; G. Alexandrescu (C.T.F.T. Ba 
și U. Ollerth (Prog. Mediaș) LV 
greutate : A. Gurău (Prog. Buc. 1 11, S 
— record junioare cat. a Il-a: 
Stancu (S.E.B.) 8,67; P. Grigore I S-- 
sp. Buc.) 7,88.

CLASAMENT

Carabela (Prog. Buc.) 7,2; E. P; 
(Șt. Oradea) 7,3 ; 40 tn. g.: S.

F-

s

iar antrenorii le acordau o a- 
deosebita. Pregătirile pentru 
" . ‘ r“ intraseră în faza 

iar antrenamentele celor vizați 
Criteriu decurgeau în ritmul

tre performanțe de răsunet, pentru 
ridicarea la un nivel mai înalt al cla
sei atletismului din țara noastră.

Vorbind despre concurs nu se poate 
să nu amintim că a fost competiția 
cu startul cel mai popi t at de pînă, 
acum (peste 300 de participant, din 
majoritatea regiunilor țării), că el a 
prilejuit' o serie de dispute foarte in
teresante încheiate cu o serie. de re
zultate remarcabile, care recompen- 

■ sează eforturile tinerilor atleți, ale an
trenorilor acestora, recompensează pe 
arbitrii și pe spectatorii care au ținut' 
să fie prezenți și ei în sala Floreasca 
II, devenită neîncăpătoare.

Primul concurs al anului organizai 
de F.R.A., primul mare succes, ne în- 
dreptățește să așteptăm și altele...

lata rezultatele:
JUNIORI CAT. I-A: 50 m.: M. 

Stein (Din.) 5,9 — record de seniori 
egalat; nou record de juniori —; Gh. 
Ciobanii (Din ) 6,0; S. Nîțu (Din.) și' 
M. Zahaiehfevici (St. Cluj) 6,1; 55m.g.: 
L. Szilagy (Din. Tg. M)8,8; D. Oyezea

GENERAL: I. Di 
namo București 107 p.; 2. Progres: 
București 97 p. ; 3. Școala sportivă 
de tineret București 40 p. ; 4. Uzi
nele Textile Arad 21 p. ; 5. Centru 
de copii București 20 p. "R

Carnet electoral
(Urmare din pag. 1).

tfanp instructor voluntar hi echipeitimp instructor voluntar hl echipei de 
(juniori. întreaga activitate a lui Ion 
zPaHi, atît pe terenul de sport cît și 
*la tocul său de producție, constituie 
'un exemplu. Pențru acest motiv, oa
menii muncii și sportivii din circum
scripția electorală nr. 6 a orașului 
Tîrnăveni l-au propus candidat al 
F.D.P. pentru alegerile de deputați de 
la 2 martie.

Competiții în cinstea alegerilor
Incepînd de la 15 ianuarie, în re- 

.giunea Oradea se desfășoară întrece
rea pentru cupa „2 martie", competi-

ție organizată în cinstea alegerilor de 
deputați în sfaturile populare. întrece
rea se dispută la mai multe discipline 
sportive (baschet, popice, box, gim
nastică) și,se bucură de o largă par
ticipare. Frumoase succese s-au reali
zat pînă în prezent la SaJonta, Beiuș 
și Șrmtou.

De asemenea și în orașul Bacău un 
viu interes a stîrnit cupa „2 martie*,  
organizată Ia disciplinele: volei, bss- 
chet și handbal redus. întrecerile vor 
avea loc în sala de gimnastică „Stea. . 
roșie" și în sala școlii medii de băiet 
De o largă participare se bucură în
trecerile de volei și handbal redus.

S-su terminat alegerile 
consiliilor colectivelor sportive 

în regiunea Hunedoara
Cu cite va zKe înaintea ter

menului stabilit pentru încheie
rea alegerilor consiliilor colecti
velor sportive, comitetul regio
nal de organizare a U.C.F.S. 
Hunedoara anunță încheierea 
cu stKce*  a 
țiuni pe tot cuprinsul 
gitmii. Cefe ”7” ____
sportive care au fost reorgani
zate în regiunea Hunedoara 
numără J5.512 membri.

DE REORGANIZARE

acestei ac-
re-

223 colective

(Urmare din pag. 1).

manifestate în ultimele luni în activi
tatea sportivă din orașul București, 
tov. Petre Capră a subliniat că este 
nevoie de un efort colectiv, bine orien
tat, spre lichidarea acestor lipsuri. 
Arăiînd că. deși cifra de 86.000 de 
membri înscriși în U.C.F.S. este ma
re, ea nu reprezintă maximum posibil. 
Dimpotrivă, în Capitală există posibi
litatea ca această cifră să fie dublată, 
dacă nu și mai serios depășită. De 
aceea, o sarcină primordială este a-

ceea, de a continua înscrierea de 
mesnbri în‘ U.C.F.S. cu și piai multă 
stăruință, cu și mai multă eficiență, 
astfel ca pînă la fisele anului 1958, 
un număr de 200.000 de oameni ai 
muncii să-și fi completat adeziunea de 
înscriere în U.C.F.S. Pentru a lărgi 
caracterul de masă al activității spor
tive bucureștene, se va pune accen
tul pe aspectul recreativ și atractiv al 
activității sportive, orgatwzîndu-se 
campionate de casă .excursii, manifes
tări cultural-sportive etc. In cursul 
acestui aii.se va intensifica munca în

!1£1L aț&e

1 Faptul că iarna a încetat de a mai 
li un tț,sezon mort" pentru sport 'nu 
mai e o noutate pentru nimeni. 
Anii în care o dată cu venirea aces
tui anotimp activitatea sportivă 
stagna sînt mult în urmă. 'Ne-am 
obișnuit de la un timp să con
semnăm și pe timp de iarnă, ace
leași succese, aceleași performanțe 

valoroase ca și în plin sezon compe- 
t țional de vară.

Campionatele republicane,- nume
roasele competiții interne șț, interna
ționale, marile întreceri sportive de 
mase, toate acestea fac ca sportul 
să țină trează — și pe timp de iar
nă — atenția sutelor de mii de iu-

petițiile de mase și în diferitele cam
pionate raionale, sau chiar regiona
le sînt o dovadă elocventă a dragos
tei cu care tineretul sătesc face 
sport

Cu toate acestea, activitatea spor
tivă la sate nu este suficient dezvol
tată pe timpul iernii, deficiență cau
zată în cea mai mare măsură din 
lipsa de pricepere și de orientare 
a unora dintre activiștii sportivi care 
uită că spre deosebire de orășeni. 
Jale căror preocupări 
sînt în general aceleași iarna ca și 
vara, sătenii sînt mult mai liberi în 
lunile de iarnă. Este normal deci ca 
în aceste luni activitatea sportivă la 
sate sa fie intensificată, cu atît mai 
mult cu cît condițiile pentru aceas
ta sînt din ce în ce mai favorabile.

In fiecare sat, în fiecare comună 
există cîte un cămin cultural. Și, 
fiecare cămin cultural are cîte o 

______ ..._____ _ salt care-=-* de foarte multe ori — 
SPORTUL POPULAR_________ se dovedește neîncăpătoare pentru

JV:g. 2-a < Nr. 314J» iubitorii șahului, ai tenisului fie masă

nă — atenția sutelor de mii de 
bifori ai sportului.

In marea familie a 
masiv „pluton" este 
nerii de la sate, în 

sportul a intrat adfesc, iar numeroa
sele participări ale acestora la com-

sportivilor un 
format de 
viața

ti- 
cărora

profesionale

ai trîntei. Chiar și alte sporturi 
pretențioase, cum ar fi de pildă 

și-au găsit în ultima

isau 
mai 
■gimnastica, 
-vreme mulți adopți printre tinerii 
țărani muncitori, ca să nu mai vor
bim de șah care a căpătat o amploa
re deosebită. Șahul poate fi consi
derat acum drept sportul nr. 
sate, întrucît el este practicat cu a- 

, ceea și plăcere și de tineri ca și de 
ivîrstnici. Atunci de ce nu 
dosit cum trebuie interesul 
tpentru sport?

Dar nu numai spprturile 
au un climat favorabil în mediul 
sătesc. Zăpada este mai abundentă 
pe aceste meleaguri și în plus se 
menține în orice caz mai mult decît 
Ja oraș. Deci, -posibilitățile pentru 

practicarea sporturilor de iarnă sînt 
considerabil mărite. Fiecare deal sau 
colină, oricare rîu sau lac, oferă rwv- 
dițiile cele mai bune (și fără muncă 
sau preocupări speciale) pentru în
treceri de schi, săniuș sau patinaj.

Spartachiada de iarnă a tineretu-

} la

fo-este 
sătenilor

de sală

concursuri, pe mobilizarea 
tineret la întrecerile Spar- 
la diferite alte concursuri 

„de casă".
speciale de care ar tre-

domeniul G.M.A., se va extin^^x- 
perimentarea și introducerea gimnasti
cii de producție, se va depun*,  
muncă și mai intensă pentru editfăfAâr 
sportivilor, pimtru a lichida cu «o?'e 
tendințe de a fugi de muncă, observa
te la unii sportivi. In încheiere, tov. 
Petre Capră s-a ocupat de problema 
întăririi bazei materiale a activității 
sportive.

La discuții au luat parte numere»» 
activiști sportivi, printre care tovarâ 
șii: Gh. Nenciti, Puiu Anghel. Ion 
.............................. “ de

a 
k-

Cătănoiu și Ion Popa, președinți 
comitete raionale de organizare 
U.C.F.S., Grigore Sfetcovici și 
niță Dan, președinți de comisii orășe
nești pe ramură de sport, M. Lus z- 
Iov, antrenor de tir al școlii de tine 
ret. Ion Negulescu și Petre Scghi. 
președinți de colective sportive, An
ton Aman, membru în birou! comitetu
lui de organizare a U.C.F.S.-oraș Bu
curești M. Pascu, șeful secției snort 
a comitetului orășenesc” U.T.M.-Bnni*  
rești- etc. Vorbitorii au întregit .— 
noi exemple rodnicul bilanț al mont 
de pînă acum, dar au arătat și unele 
greutăți care frînează încă o largă ț 
pozitivă desfășurare a muncii. De 
pildă, numărul mingilor de tenis c- 
masă, aflate deocamdată la dispozi
ția colectivelor sportive este destul de 
mic, îngreunând buna desfășurare a 
întrecerilor Spariachiadei, legitimările 
în mai multe ramuri de sport decurg 
defectuos ș.a.

Tov. Minai Constantin, șeful secție? 
organizatorice din cadrul comitetului 
de organizare a U.C.F.S. d'n R.P.P.. 
a luat apoi cuvîntul, făcînd apel la 
activiștii sportivi din Capitală pentru 
terminarea alegerilor noilor consilii 
pînă la ] februarie, pentru intensifi
carea activității din cadrul Soarta- 
chiadei, ca și pentru participarea 
masivă a sportivi’or la campania 
electorală.

In încheierea plenarei, tov. col. St. 
Alexiu, membru în biroul comitetului 
de organizare a U.C.F.S.-Oraș Bucu-, 
reșli, a dat citire unui material, cu- 

dectir-

lui care se adresează deopotrivă 
sportivilor de la sate ca și celor de 
la oraș este cel mai indicat prilej 
pentru întărirea și continuarea acti
vității sportive în acest domeniu. In 
perioada imediat următoare colecti
vele sportive sătești trebuie să 
pună accentul pe organizarea cît mai 
multor 
întregului 
tachiadei, 
locale și

Sarcini 
bui să țină mai mult seama au acti
viștii sportivi de la raioane. Aceștia 
au datoria de a se deplasa mai 
mult și mai des în raioane, de a în
druma cu mai mult spirit de răspun
dere munca colectivelor sportive. 
Satul nu trebuie ocolit în lunile de 
iarnă ci, dimpotrivă, înspre el tre
buite îndreptate atenția și munca 
activiștilor sportivi deoarece aici se 
poate desfășura în perioada lunilor 
de iarna o bogată și rodnică activi-/ pritizînd sarcinile snorliv.ilor 
tate sportivă. . (e. m.) %gînd din „Manifestul Păcii".



Pe teme actuale ale reor&anâzăriâ

Constituirea federațiilor—cotitură 
în dezvoltarea activităfii sportive

Un
baze de masă în fiecare

cu care sportivii de pe întreg cuprinsul patriei au 
Comitetului Central al P.M.R. și a Consiliului de

Satisfacția 
primit Hotărîrea 
Miniștri cu privire la reorganizarea mișcării de cultură fizică și sport 
și-a avut temeiul în convingerea că înlocuirea structurii organizato
rice învechite a mișcării sportive cu o alta, inspirată din actualul 

romînesc, va determina un rapid pro- 
dez voltarea activității de cultură fizi-

mă- 
con- 

ra-

stadiu al evoluției sportului i 
greș cantitativ și calitativ în 
că și sport.

Una dintre cele mai importante 
suri preconizate de Hotărîre o 
stituie înființarea federațiilor pe 
mură de sport. Iar în momentul de 
față și această sarcină trasată de 
Hotărîre devine o realitate: în fiecare 
^disciplină sportivă s-a constituit sau se 
constituie federația, forul tehnic su
perior al respectivei ramuri de sport. 
De această importantă etapă a reor
ganizării mișcării de cultură fizică și 
sport se leagă multe speranțe și justi
ficate așteptări din partea milioanelor 
de iubitori ai sportului din patria 
noastră, pentru care înființarea fede
rațiilor înseamnă un pas înainte către 
realizarea obiectivelor mișcării noas
tre sportive precum și o’ cotitură în 
concepțiile și metodele de muncă fo
losite pînă acum în conducerea tehnică 
a treburilor sportive.
FORMA NOUĂ — CONȚINUT NOU

Faptul că transformarea fostelor co- 
x misii centrale în federații nu consti- 

m~tme o simplă schimbare de nume, ci 
^treală cotitură în concepții și meto- 

de muncă, trebuie să fie clar pen
tru oricine cunoaște conținutul miș
cării de cultură fizică și sport și țelu
rile ei. Cu alte cuvinte, federațiile sînt 
chemate să imprime activității din fie
care ramură de sport acel conținut pe 
care fostele comisii centrale n-au reu
șit să-1 pună la baza muncii lor. Ac
tivitatea comisiilor centrale este prea 
cunoscută pentru a mai insista asupra 
acestui subiect Totuși, cîteva preci
zări nu sînt de prisos, fie numai pen- 

„tru a aminti activiștilor sportivi gre-

Actualități pugilistice

Primele reuniuni înaintea 
campionatului individual 

de box
In sfîrșit amatorii „sportului cu mă- 
și“ au de ce să se bucure. In Ca- 
tală ca și în unele centre din țară,

după o scurtă dar binemeritată pauză, 
♦—pffgiliștii și-au luat mănușile din cui 

și, concomitent cu primele antrena
mente si meciuri de verificare, au în
ceput să se gîndească cu atenție și 
cu grijă la întîlnirile din campiona
tul republican individual care bat la 
tisă. Zilnic ne vin vești care ne vor
besc despre zelul cu care se înfruntă — 
deocamdată în meciuri de verificare, 
bineînțeles — tinerii ca și boxerii 
noștri consacrați.

Capitala a găzduit sîinbătă seara în 
sala de festivități de la școala greacă 
o reuniune în organizarea colectivu
lui Voința Metalo-Chimic la care au 
participat boxeri din mai multe colec
tive bucureștene. Prima reuniune a a- 
nului a „convocat" un mare număr de 
spectatori. Din păcate — așa cum ne 

î semnalează corespondentul nostru. N. 
■l Tokacek — nu a corespuns nici pe de- 
’ parte așteptărilor. Majoritatea pugiliș- 

tilor au manifestat o insuficientă pre
gătire fizică, multe meciuri soldîn- 
du-se cu abandonuri sau KO-uri. Iată 
câteva rezultate tehnice: muscă: Gh. 
Ghiță (Loc. I.C.C.F) b. KO II Marin 
Ghiță (Voința M.C.) j S. Ușoară: O. 
Boțoc (Voința M.C.) b. ab. II Aurică 
Ștefan (Constructorul); S. Ușoară: 
P. Vizitiu (Constructorul) b.p. Gh. 
Drăgan (Voința M.C.) etc.

Din Craiova, corespondentul nostru 
O. Moțoc ne informează că duminică 
a avut loc o reuniune amicală între 
echipele Dinamo Jiul din localitate și 
Energia București. Cu acest prilej, di- 
namoviștii și-au verificat stadiul pre
gătirilor în vederea turneului pecare-1 
vor întreprinde în Polonia. Dintre re
zultatele surpriză se remarcă înfrîn- 
gerea campionului Dănilă Done de 
către tînărul Iosif Olaru. Cîteva rezul
tate: cocoș: Dinu Eugen (E) b. ab. 
II N. Dică (D) ; pană: C. Văduva (D) 
b.p. Const. Ivan (E); ușoară: O. Mă- 
răcineanu (D) b.p. Al. Călărașu (E), 
mijlocie: Petre Deca (D) b.p. D. Ri- 
zea (E.)

obîectiv central: crearea unei puternice 
sport
și pe un larg activ voluntar, ale cărui 
inițiative trebuie stimulate, încurajate 
și extinse, spre folosul sportului res
pectiv. Tendința principală a fiecărei 
federații va deveni crearea unei largi 
și sănătoase baze de masă, în special 
în rindul tineretului, slabă actualmente 
în unele sporturi (scrimă, lupte, gim
nastică băieți, tenis de cîmp, rugbi, 
natație, ciclism etc.). Prin compo
nență și -atribuții, federațiile trebuie să 
asigure nu numai un sprijin tehnic 
calificat și o orientare a organelor în 
subordine conformă cu obiectivele 
mișcării de cultură fizică și sport dar 
să și controleze, într-un spirit de 
deplină obiectivitate și răspundere, 
executarea sarcinilor. Conștiința reali
tății că răspunderea asupra activității 
complexe diiitr-o ramură sportivă re
vine federației, va determina extinde, 
rea preocupărilor la activitatea spor
tivă de' masă, .1» activitatea sportivilor 
de clasificări inferioare dar suscep
tibili de progres. Ia întărtp» bazei 
materiale, propaganda în ramura de 
sport respectivă ca și la importanta 
problemă a educației cetățenești a 
sportivilor, a locului pe care ei îl 
ocupă în societate.

Această sferă lărgită a conținutului 
activității federațiilor, această creștere 
a atribuțiilor și a competenței lor im
pune metode de muncă sănătoase, so
cialiste. Orice concesie făcută împă
ciuitorismului, subiectivismului, pre

siunilor și intervențiilor neprincipiale, 
orice amînări ale discutării unei aba
teri pe motivul că sportivul în cauză 
este indispensabil în cutare sau cu
tare întîlnire de importanță, devin în 
aceste împrejurări de-a dreptul opuse 
scopului și rolurilor federațiilor.

Federațiile au astăzi nu numai atri
buții și sarcini în plus ci mai ales 
împuterniciri care fac ca hotărîrile 
luate de ele, în concordanță cu obiec
tivele generale ale mișcării sportive 
și cu directivele și linia U.C.F.S., să 
fie operative și perfect valabile.

Aceste deosebiri esențiale dintre 
fostele comisii centrale și federațiile 
pe ramură de sport nou constituite re
prezintă, după cum se vede, , o reală 
cotitură în conținutul, forma și meto
dele de muncă ale forului tehnic su
perior al fiecărei discipline sportive.

Iar - în noile condiții, exigențele 
noastre; ale ttrtttror nu pot fi decît 
mai mari ca pînă acum.

șelile de care trebuie să se ferească. 
Principala preocupare a fostelor co

misii centrale a gravitat în jurul ac
tivității loturilor republicane și a unui 
număr redus de sportivi fruntași. Lipsa 
de legătură permanentă cu comisiile 
locale pe ramură de sport, cu mem
brii din restul țării ai comisiei cen
trale, a contribuit la ruperea birouri
lor acestor comisii de sarcinile vii, 
de primă importanță ale mișcării spor
tive, restrîngîndu-le și mai mult preo
cupările. In esență, întreaga activi
tate era dusă de biroul — deseori 
incomplet — al comisiilor centrale, 
care de multe ori nu izbutea să coor
doneze cum trebuie nici măcar acti
vitatea colegiilor și a subcomisiilor 
sale. Dependența strictă de fostele 
inspecții din C.C.F.S. — care făcea 
ca, practic, hotărîrile comisiilor cen
trale să fie de fapt simple propuneri 
ce puteau fi infirmate de inspector — 
și-a adus de asemenea contribuția la 
lipsa de eficacitate a activității comi
siilor centrale și a imprimat în stilul 
muncii acestora acea nesănătoasă și 
dăunătoare tendință a goanei după 
rezultate imediate. Această tendință 
n-a rămas localizată la centru ci a 
coborît pînă jos, în secțiile colective
lor sportive, determinînd la rîndu-i 
practici incompatibile cu sensul 
căni de cultură fizică și sport.

Aceste lacune din activitatea 
trală au contribuit în cea mai 
măsură Ia situația existentă pînă de 
curînd în multe ramuri de sport, în 
care, chiar dacă nivelul performanțe
lor este satisfăcător (volei, rugbî, 
atletism în oarecare măsură etc.) lipsa 

■ unui „schimb de mîine" dovedește 
munca fără perspectivă dusă de fos
tele organe de conducere ale acestor 
sporturi.

Dar iată că, în urma Hotărîrii par
tidului și guvernului din 2 iulie 1957, 
un nou for — federația pe ramură 
de sport — este creat pentru a lichida 
greșelile și lipsurile din trecut și pen
tru a pune la baza activității diu fie
care disciplină sportivă acel conținut 
sănătos, socialist, pe care-1 dorim cu 
toții.

Este vorba despre un organ de în
drumare tehnică, â cărui activitate se 
bazează pe un aparat salariat restrîns

miș-

cen- 
mare

Bucuria tinereții lui Mihai Tăfaru*)

*) Bucuria tinereții — roman de 
Demostene Botez — Editura Tinere- 
țuluiL __'

Mihai Tătara iți devine simpatic de 
la bun început, de cum faci cunoștință 
ca mezinul țăranului sărac Mitru Cu- 
benco, zis Tătaru, muncitor „cu spi
narea" la chiaburul Chetreanu din 
satul moldovenesc Bălteai. Foarte re
cede compasiunea stirnită de copilă
ria grea a lui Mihai se transformă în- 
tr-o prietenească curiozitate față de 
felul cum va evolua personalitatea a- 
cestui „puști" atit de înzestrat dar 
pe care orinduirea socială a primului 
deceniu al secolului nostru părea să-l 
condamne încă din fașă la o viață 
ternă. Dar Mihai nu are resemnarea 
tatălui său; el ii seamănă mai curînd 
fratelui mai mare, Costache, care în
cercase de foarte tînăr să scape din 
decorul, deprimant prin lipsa sa de 
perspective, al satului Bălteni. Și, în 
plus, Mihai mai are un prieten drag 
care-i ține tovărășie în fiece clipă, 
care-i dă bucurii de nebănuit, deși 
uneori — ca în episodul cu oile scă
pate pe moșia boierului Dinu, sau în 
cel cu sudalmele părintelui Atanase — 
li furnizează și destule necazuri. Este 
vorba despre jocul pe care Mihai l-a 
îndrăgit de mic copil și care îl va în
soți pînă în pragul maturității: oină. 
Prin intermediul unor situații-cheie 
din viața de pinist a lui Miiiai Tă
taru — in timpul copilăriei la Bălteni 
ca și în timpul studiilor la liceele din 
Iași — facem mai bine ca aricind cu
noștința acestui caracter dîrz, cinstii 
dincolo de orice limite indicate de in- 
ieresele-i personale, perseverent și 
harnic. Mihai se impune nu numai în 
cercul săli de consăteni, iar mai apoi 
de colegi de școală sau de oină ci și- 
atenției cititorului, ce admiră în acest

Note de cititor

minunate 
aiiția fii 
trecut să

tin roman sportiv, al doilea

«BUCURIA TINEREȚII",

fiu de țăran sărac, calitățile 
care i-au ajutat pe atiția și 
ai acestei ciase obijduite in 
ajungă totuși In rindul celor mai de- 
vază intelectuali.

Pe aceste teme interesante, cărora 
căldura cu care sini scrise le conferă 
deseori o autenticitate aproape auto
biografică. scriitorul și poetul DE- 
MOSTENE BOTEZ ne-a dăruit la 
sfîrsitul anului 1957. în plină Jună a 
culturii'' 
in acest an rodnic pentru literatura 
sportivă. j _
așa cum afirmă de altfel chiar auto
rul intr-un interviu publicat In „Ga
zetă literară", deși este un roman spor
tiv, «cuprinde conflictele sociale din 
scea epocă (N.N. — 1910—1912) oa
meni care reprezintă tipuri bine defi
nite pe atunci, unii răi (N.N. — ca 
chiaburul Cketreanu. boierul Dinu, 
profesorii Patrichi. Dăscălescu ele.) 
alții buni (N.N. — familia lui Mihai, 
poetul Eremia. profesorul Frunză, in
tendentul Fane și familia sa, unii co
legi etc.) și... fiind un roman de ti
nerețe este evident să nu lipsească 
nici dragostea si manierele specifice 
epocii și mentalității tineretului de 
atunci".

far în jurul captivantei personali
tăți a eroului principal — Mihai Ctt- 
benco-Tătaru — se fese o poveste ad
mirabilă din care fac parte numeroase 
episoade descrise în stilul celui mai 
autentic reportaj sau chiar al unei pa
sionante cronici sportive. Și ne bucură 
sincer că un om de litere de valoarea 
lui Demostene Botez a luat pana în 
mînă pentru a reda tineretului de azi 
viața urnii copil de altădată căruia 
sportul i-a fost prieten și sprijin, o

Lupta îndîrjită pentru fiecare mingi (ilustrată și irt imaginea de față, 
toată la partida Știința I.G.F, — Progresul Oradea) caracterizează de obiceij 
—in lipsa tehnicii înalte -1 majoritatea întrecerilor, de baschet feminin de 
ia noi.

Duminică se reia campionatul feminin de baschet

CONSIDERAȚII DUPĂ PRIMA PARTE 
A ÎNTRECERILOR

au
teascâ pe 
sistematic, 
primit r
timp. Colegiul de antrerxx 
restricția de a folosi n 
„om ia om", antrenamentele căpa- 
tind astfel un conținut mai bogat, 
iar jucătoarele fiind obligate la re
zolvarea unor sarcini noi.
menea _
au deschis o cale nouă de instruire 
și antrenare a jucătoarelor, accen
tul trebuind să fie pus pe o pre
gătire multilaterală, dezvoltarea ca
lităților fizice generale și speciale, 
îmbunătățirea anumitor execuții teh
nice (precizia aruncărilor de la se- 
midistanță și distanță in fața „zo
nei" fiind hotărîtoare) și elemente 
tactice. In același timp, experiența 
sportivelor noastre a crescut dato
rită unei serii de întâlniri interna
ționale, în care s-au obținut rezul
tate onorabile. Un avantaj în plus 
pentru omogenizarea formațiilor l-a 
constituit faptul că jucătoarele 
fruntașe ale țării au stat la dispo
ziția colectivelor mult mai mult timp 
ca înainte. După înșirarea acestor 
principale condiții de mstruire-an- 
trenament, ne punem firesc între
barea de ce echipele se prezintă la 
jocuri în general, încă în formă 
sportivă slabă și nu fac față cu 
succes cerințelor primei categorii. 
Credem că principala vină o poartă 
jucătoarele care nu înțeleg că pro-

De «se-
modificărUe regulamentului

adevărată ,.Bucurie a tinereții"- Cu 
toate că sportul — prieten al lui Mi
hai — nu este fotbalul sau boxui, disci
pline care prin ele insele pot da far
mec și interes unei lucrări beletristice 
sportive, ci scor tul national oină — 
din păcate încă insuficient de răspln- 
dit — romanul are acel „nerv" spe
cific lucrărilor literare cu subiect 
sportiv.

Mulțumindu-l lui Demostene Botez 
pentru acest dar făcut tineretului 
sportiv, nu ne putem insă opri a-i re
proșa cite ceva și în primul rînd fap
tul că și-a părăsit eroul în pragul 
maturității pentru a ni-l înaooia abia 
într-un epilog, sugestiv, e drept, dar 
insuficient pentru a ne imagina evo
luția lui Mihai Tătara în cei mai grei 
ani ai existenței sale. Și e păcat, pen
tru că nu ne îndoim de faptul că în 
anii la care ne referim — grei pen
tru erou ca și pentru țară — calitățile 
înnăscute ale lui Mihat, completate ca 
cele cișttgate prin practicarea oinei, 
ar fi prilejuit episoade de mare in
teres literar. Iar Editurii Tineretului 
— respectiv redactorului de carte 
Sorin Nicolae — îi imputăm nume
roasele greșeli stilistice (gen „a con
tinuat mai departe", „căsuță mică’ 
etc.) cit și unele inadvertențe ușor 
sezisabile și... supărătoare.

Toate acestea nu scad însă din va
loarea unei cărți 
dăm cu toată 
sportiv.

pe care o recoman- 
căldura tineretului

V. ARNAUTU 
M. TUDORAN 

greață se poate constata numai după 
antrenamente de calitate superioară 
și deosebit de intense.

• Sfngurul capitol pe de-â între
gul pozitiv ni l-a oferit cel al dis
ciplinei, al condițiilor normale de 
desfășurare a jocurilor, la care au 
contribuit deopotrivă antrenori, ar-’ 
bitrt și jucătoare. Spre deosebire de 
băieți, fetefle au avut o comportare 
di&c:pMnară mai mult decît mulțu-’ 
mîtoare. Nu s-a semnalat nici o elH 
minare pentru atitudine nesportivă, 
iar numărul greșelilor tehnice a fost 
redus (34 penalizări). Faptul de
monstrează că educarea jucătoare
lor a format un obiectiv important' 
al antrenorilor.

• O constatare destul de îmbu-’ 
curatoare o putem face și In legă
tură cu pregătirea fizică în simți
toare ameliorare. Astfel, jucătoare 
cu viteză remarcabilă au putut fi 
utilizate la maximum și menținute 
pe teren (Bellu, Florescu, Dineseu, 
Zăvădescu, Voicu, Cucuruz, Sebes- 
tyen, Tîrziu, Szabo, Zirna). Antre
norii au lucrat mult la îmbunătăți
rea vitezii jucătoarelor pivot, pro
grese obținînd Antonescu, EordOgh, 
Firimide, Darabaș, Kraus.
• Tehnica in schimb, lasă mult 

mai mult de dorit. Progresele sînt' 
imperceptibile și numai Ia grupa1 
restrinsă a fruntașelor. Pe lingă a- 
cestea, doar cîteva jucătoare ca Va- 
siliu, Sidea, Florescu, Tirziu, Cociu'-s 
bei, Manolescu, Popescu, Varga, 
Roșu, Șerban etc. au execuții va-

| riate cu ambele miini. Această lipsa 
este mai evidentă în timpul presin
gului. La fel, în mișcările pe teren 
și jocul de picioare (plecări, opriri, 
schimbări de direcție, pivoturi, sări
turi etc.) s-au observat numeroase 
lipsuri. De obicei, plecarea în drib
ling este defectuoasă iar pasele îri 
viteză sint de multe ori imprecise 
și inoportune. Puține jucătoare fo
losesc mișcările înșelătoare care 
preced pasele, dar în schimb, multe 
folosesc driblingul inutil, prelungit, 
frînînd viteza acțiunilor. Angajările 
sint cam „telefonate", dind posibili
tate apărătoarelor să deducă inten
ția atacantelor. Procedeele de arun
care a jucătoarelor pivot sînt limi
tate la 2—3 execuții. Numai Edrdogh 
și Darabaș acționează cu ambele 
mîini iar ia Firimide s-a văzut exe
cuția corectă a procedeului de arun
care prin pivotare, din săritură spre 
dreapta ei. Unele jucătoare au în
cercat aruncarea din săritură de lă 
3—4 m. cu una sau două mîini. Dar, 
exemplele bune sînt încă insuficien
te. Precizia aruncărilor de sub coș 
a crescut dar nu și cea de la semi- 
distanță. Ne bucură însă procenta
jul obținut la aruncările libere de 
toate echipele (52%), spre deosebire 
de procentajul aruncărilor din ac
țiune (35%) încă nesatisfăcător.

In ceea ce privește tactica, se 
constată în ansamblu aceeași lipsă 
de cunoștințe determinată pe de o 
parte de sărăcia bagajului de exe-i 
cuții tehnice, iar pe de altă parte 
de dificultatea cu care jucătoarele 
judecă și încearcă să rezolve situa
țiile de pe teren. In orice caz nu 
vom putea vorbi despre un salt va
loric și#în acest domeniu atîta vre
me cît tehnica — de care este in
disolubil legată tactica nu se va 
îmbunătăți.

Antrenor SIGISMUND FERENCZ 
NEAGOE MARDAN
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Un final dramatic, care £ ridicat tribunele

în picioare, duminică seara la Floreasca

Dinamo BucureștiSoarta meciului de baschet C. C. A.
s a decis in ultimele secunde

PîrtiHe de la Poiana Stalin și Peștera 
au găzduit importante concursuri

(Urmare din pag. 1} 

finlandezi: Erik Aikala, Mikael 
enholtn și Nulo Onatsu.

Gro-

• Fruntașa campionatului masculin a refăcut din nou un handicap de 10 puncte 
în repriza a doua și din nou EMIL NICULESCU și-a salvat echipa de la înfrângere
• Dinamo, în accentuată revenire de formă, cu NAGY și RADUCANU „redîvi- 
vus“ • Facem experiențe de arbitraj la partidele-che ie ? • „Steagul roșu44 Ora

șul Stalin a dispus de Locomotiva PTT I

ACT1VITATEA INTERNĂ...

Nu-i așa că n-ați regretat, cei care ați fost duminică seara 
în sala Floreasca? Și că ați plecat convinși că— tradiția meciurilor 
GC.A.-Dinamo este mai puternică de cft clasamentul? Da, așa este. 
Alaltăieri cele două formații reprezentative ale baschetului nostru au 
făcut o pledoarie pentru noul regi' 
modificări ale regulilor 
taculoxităfiL

Daca sub raport tehnic 
avut multe momente slabe, — ------
sub acela al evoluției scorului, al mo
mentelor de dramatism a fost la înăl
țimea reputației Finalul,- mai ales, 
pe care spectatorii l-au urmărit în 
picioare (era și greu să mai poți sta 
liniștit pe bancă) a fost demn de o 
mare partidă de baschet. Pînă în a- 
ceste ultime minute Dinamo București, 
care s-a prezentat în reală ascendență 
față de întreaga comportare de pînă 
acum din campionat, condusese destui 
de clar, autoritar chiar (tnin. 33:58- 
48) o echipă ce nu se regăsea (se 
apăra slab, îi lipsea precizia la coș, 
nu realiza acțiuni gîndite în atac).. 
Dar, cu 7 minute înainte de sfîrșit 
(cînd Dinamo a pierdut doi oameni 
de bază, pe Spiridbn și Popovfci) 
GC.A. a declanșat un adevărat asalt 
și a marcat 10 puncte consecutive 
față de nici unul al adversarilor. Așa 
dar: 58—58. Și de aici scon£a+fost 
prilej de palpitații, de aclamații, pe 
rîhd de veselie și. de necaz (pentru 
jucători și antrenori). lată-i evoluția 
(s-o... savureze măcar din ziar cei 
absenți alaltăieri la Floreasca): 
C.C.A.: 58—60; 58—61; 58—62; apoi 
59—62; 61—62; 61—64; 63—64; 65— 
64; 65—65; 65—66 (aici, cînd Lioiu 
Nagy a executat două aruncări libe
re antrenorul Avachian a întors spa
tele spre teren. Emoția...) 66—66 (lo
vitură liberă Nedeiea) și cu 3 secun
de înainte de terminare; 68—66 pen
tru C.C.A. (coș din săritură, excep
țional marcat de Emil Niculescu).

partida,, a 
în schimb

clar că atunci cînd meciul a devenit 
disputat, rapid, cînd atmosfera s-a 
încălzit ei n-a mai sancționat nimic 
(neobișnuit — desigur — cu un joc 
așa de dificil). In asemenea condiții 
celălalt arbitru, 6. Riegler, a trebuit 
să conducă de unul singur. Și s-au 
comis multe gțeșel 
cată ă fost elimini 
chiar a lui Răducanu (care 
avertizat) pentru o fază în care n-a 
existai în orice caz din partea prhntt- 
lni și greu de apreciat din partea ce-

li. Total nejustifi- 
iiminarea lui Nedef și 

trebuia

lui de al doilea intenția de lovire. 
Tot la acest capitol trebuie să -amin
tim că era cazul ca atitudinile nespor
tive ale lui I. Dinescu și Nagy să fie 
puse la punct prin faulturi tehnice. 
Considerăm că așa cum pretutindeni 
și în toate sporturile se acordă celor 
mai renumiți și mai experimentați ar
bitri partidele socotite „cheie" și la 
baschet ele să fie încredințate celor 
mai buni arbitri de care dispunem. 
Și avem nu mai puțin de 7 arbitri 
internaționali I

In serie ’ de comportări bune Stea
gul roșu Orașul Stalin a obținut o 
performanță remarcabilă (și meritată 
după cum au recunoscut chiar învin
șii) în fața Locomotivei P.T.T.

EFTLM4E IONESCU

REZULTATE LE ETAPEI...
CCA-DINAM O BUCUREȘTI 

<2«—$1)
STEAGUL ROȘU ORAȘUL STAIJNx 

, ,(fost Progresă) — LOCOMOTIVĂ

TG.

“FTT BUCUREȘTI S2-SO OT-M» 
ELECTRICA BUCUREȘTI — VO-Ț 

INTA IAȘI M-54 (SB-29)
ENERGIA CLUJ — DINAMO

MUREȘ 55-57 (2S-34)
DINAMO ORADEA — ȘTIINȚA 

CLUJ 99-S6 (42-25) i
...ȘI CEI MAI BUNI JUCĂTORI

Emil Niculescu, Pivșcașu, Folbert : 
(CCA), Nagy, Răducanu, Spiridon (Dl- > 
namo), Cucoș, Ganea (Loc. P.T.T.), D<i- ! 
mitreseu, Dogaru (St. roșu), Nov.ioek, ș 
Boreoscu (Electric») Voror.eanu (Vo- } 
Ința). Suhai. Thill, Vanya (Dinamo 
Oradea), Chioreanu (Știința Cluj), Ka-J r 
oar. Berekmeri. Mlttelman (Dinamo :■ 
Tg. .Mtures), Wllwert, Gamentzl (Ener
gia Cluj).

Nedeiea — care pare că ridică haltere nu... un balon — este urmărit 
cu privirea de coechipieri și adversari : Folbert, Dan Niculescu, Nagy, Edr- 

idogh și Răducanu. Fază din palpitantul meci C.C.A. — Dinamo de duminică 
, seara.

(Foto: GH. DUMITRU)

...a continuat sîmbătă și duminică 
prin desfășurarea concursurilor de 
sărituri și probe alpine, la Poiana 
Stalin și fond la Peștera.

Concursul de sărituri, organizat de 
Casa Centrală a Armatei pe trambu
lina mijlocie de la Poiana Stalin, a 
oferit o luptă foarte strînsă pentru 
primele trei locuri, dovedind încă o dată 
superioritatea lui N. Munteanu (Di
namo), Foarte bună’ comportarea lui 
Florea Voinea învins
Munteanu. In schimb, slab s-a pre
zentat I. Birlă care resimte acum 
neglijarea pregătirii în timpul verii. 
Clasament la SENIORI: 1. N. Mun
teanu (Dinamo) 214,8 pct (45+41): 

’ 2. Fierea Voinea (Dinamo) 214,5 
pct. (43 5+43); 3. Cornel Crăciun 
(C.C.A.) 214,3 pct. (42+43,5); 4.

r V. Mogoș (Dinamo) 203,9 pct.; 5.
D. Brenci (Voința) 200,5; 6. GK 
Vițan (Dinamo) 199,6; .7. I. Birlă 
(Dinamo) 185,4; JUNIORI — 1. C. 

■Ba toi a (Progresul Sinaia) 204 pct. 
'(36+37,5); 2. Klaus Schemmger
(Voința Orașul Stalin) 186,6; 3. E. 
Kiss (Voința) 186,5.

Probele alpine organizate de 
U.A.S.R. s-au desfășurat în Kantzer 
(slalomul special) și dîn Kantzer 
pînă în Poiana Ruia (slalomul u- 

. r-iaș). Clasamentul la SLALOM 
, SPECIAL SENIORI (33 concurenți, 
40 de porți în prima manșă, 36 în 
a doua): 1. Mihai Bucur (C.C.A.) 
81 (50+31): 2. I. Coliban. (C.C.A.) 
84,1 (50+34,1); 3. M. Enache
(C.C.A.) 84,4
Zangor (Voința) 84,8; 5. M. 
mirescu (C.S.U. Buc.) 86,3;
Clinei (GC.A.) 86.8; 7. V. 
(C.S.U. Buc.) 87,3; 8. Q
(Voința Or. . Stălin) 88; 
Schmidt (Politehnica Or. 
88,5; 10. R. Straub (C.S.U. 
89,9. SENIOARE (opt concurente);
1. Magdalena Bîră (C.C.A.) 81,1:
2. Edith Horvath (Voința Baia Mare) 
87,8; 3. Elisaveta Suciu (C.S.U. 
Buc.) 89,3.

Prima cursă de slalom uriaș dis
putată în acest sezon în țară s-a des
fășurat în două manșe, cu 23 de

de puțin de

resimte acum

3.
(50.6+33.8); 4. 1.

Drago- 
6. P- 

Ionescu 
Bîrsan 

9. H. 
Stalin)

?ucoț. Ganea (Loc. P.T.T.), D.1-' [ 
I, Dogaru (St. roșu). Nov.-iciek, l

Scurte constatări: ambele echipe au.

Constatări după

porți pe zăpadă bună, dar pe. timp 
cețos și friguros (minus 8 gr.). Cla
samente, MASCULIN: ' -
Bucur (CC.A.) 2:27,6
1:04,5); 2.’C Bîrsan (Voința) 2:29,6 
(1:23,9+1:03,7); 3. K. ................
ința) 2:29,7; 4. Radu
(C.C.A.) 2:29,8; 5—6. I.
(C.S.U Buc ) si V. Ionescu 
Buc.) 2:30,5: FEMININ (o s ngură 
manșă, identică cu prima la băieți):
1. Magdalena Bîră (C.C.A ) 1:32.8:
2. Gertrude Lexen " '*  ~
1:36 6; 3 Elisaveta 
Buc.) 1 :39,6.

Clasament pe echipe: 
Buc 86,76 (22 59 la băieți și 64.17-
la fete); 2. C.GA. 160,22; 3. Voința 
Sinaia 374.03; 4. Politehnica Orașul 
Stalin 386 47; 5. Voința Orașul Sta
lin 387.

17 Mihai 
(1:23,1 +

Theil (Vo- 
Scîrneci 
Berindei 
(C.S.U.

(C.S.U. Boc.) 
Suciu

FONDUL™

(GS.U.

1. GS.U.

...desfășurat la Peștera în organi
zarea U.C.F.S. Plcești »-a burwat 
de un frumos succes. Disputa Dina
mo — GC.A. a fost cîștigată de astă 
dată de dinamoviști care au cucerit 
primele locuri în proba de 15 km. și 
ștafetele de seniori și senioare. 
e.G.A. obținînd locul intîi la 5 
km. fete. Remarcabil locul II obținut 
de Petre Dinu, care i-a întrecut cu 
un minut și 30 secunde ne C. Ena- 
che, 1. Cimpoia și St Drăgu' Re
zultate: SENIORI 15 KM.: I. Mano- 
le Aldescu (Dinamo) 1 :02,17; 2. Pe
tre Dinu (Voința) 1:02,47; 3 G
Enache (CC.A.) 1:04 27; 4 I Cim
poia (C.C.A.) 1:04.316: 5. St. Dră- 
gus (C C A.) 1 : 04,31.7 ; C Moise
(GCA.) ’ 1 :05,10. ȘTAFETĂ 4 X. 
10 KM.: 1. Dinamo I 2h 55:1 j ' 
(Sumedrea 46,41, Ducaru 44,20. 
teanu
CC.A.
Enache 
Drăguș 
Dinamo 
58,47; SENIOARE 5 KM.: 
Zangor (C.C.A.) 23.59; 2.
Simon (Dinamo) 24,14; 3. 
Cristoloveanu
Margareta Arvay (Voința) 25,33: 5. 
Hermina Herbert (Dinamo) 25,44. 
ȘTAFETA 3 X 5 KM : 1. Dinamo Or. 
Stalin; JUNIOARE 3 KM.: 1. Mar
cela Bratu (Avîntul Sinaia): JUNI
ORI 5 KM.: Gh. Cincu (Avîntul A- 
zuga); 2. I. Bogdan (Voința).

42,58, Aldescu 41,18): ~ 
1. 2h 55,46 (Crăciun 46,40, 
43,34, Cimpoia 43,01, Gh. 
42); 3. Voința 2 : 57,21 ; 4.
II 2h 58,43; 5. C.C.A. II 2h

1. Elena
Iuliana
Emilia 

(Dinamo) 25,18; 4.

campionatele internaționale

Recentele întreceri internaționale 
de la București — avanpremiera 
campionatelor europene de tenis de 
masă de la Budapesta — au inserif- 
nat pentru reprezentanții noștri, ca 

£șl pentru cei străini, un bun prilej 
Jde trecere în revistă a forțelor îna-

’„m.‘‘"O- • -pi- «P-
partide. Mai pronunțată la Diriamo,. 
care a dominat majoritatea timpului? 
și ca joc și ca scoc. Victoria GGA.- 
ukii este datorită presingului din 
taimul doi, lotului mai complet de 
care dispune (dinamoviștii pot conta 
Ia ora actuală doar pe 7 jucători), și 
— din nou — lui Emil Niculescu, 
efectiv „salvator" al echipei lui. Ce 
bine ar fi dacă am avea nu unul-, 
doi, ci zece, o sută de jucători serioși,^ 
corecți, neobositi în atac și apărare,' 
adevărați mobilizatori de energii caj 
Emil Niculescu. Alături de el au făcut 
o partidă promițătoare tînărul Puș- 
cașu. De la dinamoviști Răducanu și 
Nagy au fost alții față de cei pe 
care î-am cunoscut în actualul cam
pionat. Oameni de bază: Popovici și 
Spiridon. Pentru viitor Dinamo tre
buie să continue antrenamentele sus-, 
ținute începute după tur. C.C.A.-ul 
(care are o serie de indisponibilități) 
are datoria deci să se consolideze 
fizic. Repede însă, pentru că mai are 
la dispoziție doar o singură lună în
treagă pentru antrenamente: februarie. 
In martie bate de acum la ușă par
tida cu campioana Greciei. Joc greu, 
foarte greu pe care fruntașa clasa
mentului nu-1 poate cîștiga dacă : nu-și 
va pune la punct apărarea (extrem 
de penetrabila), nu-și va pregăti te
meinic pîvoții și nu va realiza în atac 
acțiuni COLECTIVE exersate mai 
mult la antrenament.

Arbitrajul partidei a fost tctal ne
satisfăcător. Lăsăm la o parte faptul 
că greșit s-a delegat pentru acest joc 
un arbitru ca să-i spunem așa expe
rimental: Andor (Oradea). S-a văzut
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{Ung"". Se poate spune că unele re- 
|zaltate ne dau speranțe: performan- 
-țele echipei noastre feminine în pri

nțul rind, rezultatele Angeiicăi Ro
zeanu și EHei ZeUer in proba de 
simplu; de asemenea Geta Pitică 
(pentru posibilitățile arătate), Marta 
Tompa (pentru dtrzetaa ei), Reiter 
(constant și bun tactician), Gantner 
(pentru stilul lui ofensiv).

Jucătoarele și jucătorii noștri nu 
au. dat Insă satisfacție în probele de 

tdubfai. Intringerile suferite de cu
plurile romme ne arată unul din 
punctele nevralgice ale pregătirii. 
Dar, în afara rezultatelor propriu 
zise, obținute în ultimele luni, la 
Moscova, Budapesta, Zagreb, Stock
holm, Copenhaga, în R.D.G. și la 
București, ceea ce ne îngrijorează 
este faptul că și recenta evoluție a 
fruntașilor noștri ne-a arătat că ma
joritatea dintre ei manifestă încă a- 
celeași concepții învechite, defensive 
ca și in trecut, cei mai buni bătind 
pasul pe loc. In plus, penuria ele
mentelor tinere de valoare persistă. 
Aceasta cu toate că s-a făcut mult 
caz in ultima vreme despre o schim
bare fundamentală a metodelor de 
antrenament, despre însușirea unui 
joc complet cu tendințe ofensive, 
despre promovarea elementelor tine
re, intr-un cuvânt, despre aplicarea 
unor măsuri revoluționare în teni
sul de masă romînesc.

încă după campionatele mondiale de 
la Stockholm, în urma ședinței de 
analiză de atunci, și a unor mate
riale apărute în presă, s-au preco
nizat o serie de măsuri care, apli
cate în practică, ar îi dus tenisul 
de maeă de la noi ne drumul cel 
ljjjn. Printre aceste măsuri a fost și

schimbarea președintelui 
central 
mit V.
totodată și funcția 
btl al colectivului de antrenori ai lo
tului republican. Antrenorului Ma
done i s-a acordat deplină Increde're 
din partea comisiei centrale și or
ganelor corespunzătoare din fostul 
C.C.F.S., ținindu-se seamă de baga- succese, 
jul său de cunoștințe temeinice in 
materie. Și, activitatea a Început, 
toată lumea așteptând cu nerăbdare 
și speranțe roadele acestei munci. 
S-au întocmit planuri amănunțite de 
perspectivă pe etape și subetape, cu 
obiective precise, s-a preconizat o 
pregătire tinzind la învățarea sporti
vilor cu un joc complet, cu tendințe 
ofensive, promovarea de elemente 
tinere etc. Dar, pe parcurs, din mai 
și pină acum rezultatele n-au fost 
cu nimic mai bune ca în urmă cu 
cițiva ani, și ceea ce este mai trist, 
așa cum am observat la București, 
concepția de joc a rămas aceeași: 
defensivă, fără orizont. Mai mult 
chiar, parcă numărul meciurilor „la 
ceas", susținute de reprezentanții 
noștri a crescut, după cum nici un 
nume nou nu s-a impus cu autori
tate, nici o tânără sau tînăr nu s-a 
arătat susceptibil de a înlocui cu 
succes în următoarele luni pe vre
unul din actualii fruntași. De ce ? 
Pentru că mai ales în ultimele patru 
luni, ia lotul republican pregătirea 
s-a făcut superficial, empiric, la 
întâmplare, toate planurile alcătuite 
judicios rămînînd literă moartă. Co
lectivul de antrenori format din 
V. Viadone, V. Marcu și N. Naurnes- 
cu, a dovedit o ușurință și o nepă
sare condamnabile. Fără a fi scos 
din producție, dar a'-îhd unele avan
taje materiale, V'.aJone s-a mulțu
mit doar cu dispoziții date din birou 
și cu cite un... „sprint" pe la sală, 
aceasta eu toate că își asumase răs
punderea în ceea ce privește pregă
tirea lotului R PR. I" aceaotă rst'>a- 
ție a fost greu ca el să se bucure

colegiuiul 
fiind nti- 
a primit

de antrenori,
Vledone, care

de responsa-

de încrederea jucătorilor și chiar a 
colaboratorilor. Socotindu-se atot
știutor, antrenorul Madone a încer
cat — fără a reuși — să se impună 
prin metode necorespunzătoare, de 
comandă, avtnd un ton nepermis și 
insultător la adresa oricui avea altă 
părere, luind asupra lui orice reali
zare și învinovățind pe ceilalți de in- 

Intr-un cuvînt, in afara 
unei contribuții substanțiale la alcă
tuirea piatMirHor amintite, activitatea 
antrenorului V. Vtadone la lot s-a 
redus la multă vorbărie, fără pune
rea in practică a celor afirmate. O 
vină gravă revine și celorlalți doi 
antrenori Marcu și Najtnescu, care 
s-au făcut remarcați doar prin pre
zență fizică în sala de antrenament. 
Ei s-au ocupat mai mult de întoc
mirea programelor zilnice, neglijmd 
îndrumarea la masa de joc, lăsin- 
du-se uneori influențați de părerile 
unor jucători mai comozi, și nefă- 
cind totul pentru o adevărată cola
borare cu Vladone. In acest fel pres
tigiul celor trei antrenori a scăzut 
mult în fața jucătorilor. Trebuie să 
arătăm insă că și unii dintre jucă
tori, lipsiți cîteodată de spirit de 
răspundere, au făcut greutăți activi
tății antrenorilor, neadueîndu-și a- 
portul lor la crearea unui climat fa
vorabil de colaborare Intre antrenori 
și jucători. Biroul comisiei centrale 
și organele corespunzătoare din 
U.C.F.S., deși au atras atenția in ci
te, a rânduri asupra lipsurilor din 
pregătirea loturilor, nu au controlat 
totuși suficient activitatea de pre
gătire.

La sfîrșitul lunii decembrie, biroul 
comisiei centrale analizând munca 
desfășurată Ia lot a constatat că 
cei trei antrenori n-au corespuns și 
a dispus înlocuirea lui Marcu și 
Naumeseu, dar menținerea (?'.?) 
lui... Vladone, ca responsabil, for- 
miiidu-se lin colectiv in care au in
trat și antrenorul Paneth șl prof. 
Cojocarii. Cu numirea ultimilor doi, 
sintem in principiu de acord2 dar a

acorda și pe mai departe_ uxede^'* ’
rea lui Viadone, ni se pare destul de 
ciudat, mai ales că sânt și ai ți an
trenori ea Heusler, Procopeț etc., 
care ar fi putut eventual face față. 
In această situație, ce se poate face 
pină la Budapesta ?

In primul rând este necesară mul
tă, foarte multă seriozitate și con
știinciozitate Ia antrenamentele care 
vor urma și, deoarece nu mai este 
timp pentru schimbări esențiale in 
tehnica jucătorilor, să se caute ab
ținerea doar a unor mici retușări 
și in special, să se lucreze pentru 
căpătarea unei siguranțe maxime a 
loviturilor cunoscute de acum de 
jucători, in cazul râminerii lui vla- 
done ca responsabil al colectiv Uai 
de antrenori (de data aceasta scos 
din producție), el va trebui să do- 1 
vede as că printr-o muncă perseve-J 
rentă că dorește să încerce măcar 
acum să lucreze temeinic pentru că 
este evident: deocamdată este co
rigent.

Mai este necesar însă ca Ange
lica Rozeanu, care este și antrenor 
federal, să caute să coordoneze În
tregul proces de instruire, impu- 
nindu-și cu energie cuvintul, să pună 
ordine in diferitele neînțelegeri din
tre antrenori, să dea o linie unică 
de pregătire, în așa fel incit cole
giul central de antrenori să i'.c,ină 
cu adevărat forul tehnic c-el mai 
competent și cu autoritate în mate
rie. Antrenorul federal va mai tre
bui să curme cu fermitate orice 
încercări ale unor jucători sau ju
cătoare spre o activitate superficia
lă, comodă. Subliniem că jucătorii și 
antrenorii în egală măsură trebuie 
să acorde încrederea 
necesară antrenorului 
toții tinzind 
mai rodnică 
spre folosul 
masă.

și ascultarea 
federal, cu 

colaborare citspre o
și în deplină armonie, 
tenistdui nostru de

PAUL GEORGESCU
CONSTANTIN COMARNISCHl



Pe frontul pregătirilor...
• Optimism și intenții mari
• Noi denumiri la Cîmpia

Una dintre cele mai harnice- echipe 
în ceea ce privește reînceperea antre
namentelor a fost Progresul Finanțe 
Bănci București. Ea ocupă — indiscu
tabil — locul întîi intr-un clasament al 
„prevăzătoarelor", împreună cu Petro
lul Pioești și Știința Timișoara. La 
„cartierul general" din strada Dr. 
Staicovici, antrenamentele n-au înce
tat — în fapt — nici un moment și 
cititorii noștri au fost informați la vre
me despre ședințele voluntare de ins
truire, frecventate — spre lauda fot
baliștilor bucureșten-i — ca orice an
trenament oficial. Dar și acestea din 
urmă au început destul de repede 
(la jumătatea lui decembrie) și de a- 
ceea nu-i de mirare că urmărind acnm 
un antrenament al Progresului constați 
că el se desfășoară cu destulă inten
sitate. Timpul nefavorabil n-a fost ni
ciodată un impediment pentru jucă
torii echipei bucureștene care au ia
cei rînd pe rînd cunoștință cu_ noroiul, 
cu terenuri uscate ca în plină primă
vară, iar acum se războiesc cu năme
ții Totul este însă dominat de voioșie, 
de bună dispoziție și — mai ales —- 
de încredere. Antrenorii LUPAȘ și 
DRAGI’Șl N (cu care am stat de vor
bă după terminarea unui antrena
ment), ne-au împărtășit satisfacția lor 
pentru modul cum au lucrat pînă a- 
cum jucătorii: „Am constatat, ne-a de
clarat LUPAȘ, ci to»tă lumea s-a an
grenat cu mai multă bună dispoziție, 
cu mai multă conștiinciozitate ca altă 
dată in pregătiri. Să sperăm că at
mosfera favorabilă de lucru de acum 
se va menține pe mai departe, cu in
fluențe pozitive pentru comportarea 
din retur. Startul va avea mare im
portantă. Și noi nu vrem să-l pier- 

)dem...“
Discuțiile cu jucătorii au fost ți ele 

interesante. Ca un „laitmotiv" am 
regisit in fiecare declarație dorința 
ca sezonul care vine să aducă echipei 
Progresul o performanță remarcabilă. 
Unii dintre ei ne-au spus direct că 
se gîndesc Ia campionat, alții au lă
sat-o doar să se ințeleagi. Este foar
te bine cînd există asemenea aspirații. 
Ne interesează foarte puțin sa avein 
echipe care pornesc la campionat nu
mai cu gîndul: Vai! Să nu retrogra
dăm ! Asemenea mentalități generează 
mediocritatea sau chiar sub mediocri
tatea în care se zbate campionatul... 
Dar să dăm cuyîntul cîtorva reprezen
tanți ai Progresului:

Activitatea internațională 
a fotbaliștilor romîni

• Fairotari Pioești Victorio*  cu 6-0 la Beyruth, iar 
k Știința Timișoara cu 14-1 la Timișoara • Pregătirile 

juniorilor romîni pentru turneul’ de la Viareggio
PETROLUL PLQESTI SI-A ÎNCE

PUT VICTORIOS TURNEUL IN O- 
RIENTUL MIJLOCIU. - Echipa de 
fotbal Petrolul Pioești și-a început 
duminică turneul în Liban, în mijlo
cul unui interes general. Fotbaliștii 
romîni se bucură de frumoase apre
cieri în Liban, mai ales după turneul 
pe care l-a întreprins selecționata de 
tineret a R.P.R. la începutul anului 
trecut. Ploeștenii nu au desmințjt aș
teptările. Intîlnmd echipa Racing din 
Beyruth, Petrolul a furnizat un joc 
superior, spectaculos, și a obținut o 
victorie facilă cu scorul de 6—0 
(4—0). Autorii punctelor au fost Za
haria (2), Bădulescu (2) și D. Mun- 
teanu (2). In acest meci, Petrolul a 
aliniat următoarea formație: Maroși- 
Pahonțu, Marinescu, Topșa-Fronea, 
Neacșu-Zaharia, Tabarcea, A. Mun- 
teanu, D. Munteanu, Bădulescu.

Meciul s-a disputat pe noul stadion 
care poartă numele președintelui Liba
nului Camille Chamoun și care a fost 
inaugurat cu acest prilej. La întîlnire 
au asistat 8000 de spectatori, deși tim
pul era noros (în timpul jocului a și 
plouat puțin). In echipa Racing Club 
au evohnt cinci jucători internaționali.

Ploeștenii îsi vor continua turneul 
joi cînd vor îniîlni în nocturnă echi
pa Omenetmen (și nu Homenmcn, 
cum se credea la început), la Beyruth.

★
ȘT1INTA TIMISOARA A LUAT 

UN „GALOP DEi SĂNĂTATE". — 
Continuîndu-și pregătirile în vederea 
apropiatului turneu în Iugoslavia, Ști
ința Timișoara a susținut duminică 
un meci de pregătire în compania 
unei formații bulgare Svoboda Milco- 
vița-Pleven. Intîlnirea a servit scopu
lui urmărit: pregătirea studenților, 
deși s-a desfășurat pe un teren aco
perit cu un strat de zăpadă și la o 
temperatură de —5°. Spectatori: 2500. 
Scor final: 14—1 (7—0) în favoarea 
Științei, care a înscris prin: Ciosescu 
F5), Cădariif (4),Gîrleanu (2),Mițarti 
(2) și Zaharia. Pentru oaspeți punctul

la Progresul București • 
Turzii, Craiova și Cluj • <

PENIȚA MOLDOVEANU: „Dorim 
ca returul să ne impună. Am făcut 
cunoștință în 1955 cu senzațiile pluto
nului fruntaș (n.r. Progresul a termi
nat atunci pe locul III). Și ne-a plă
cut. Acum ne zicem: nu putem încer
ca... ceva mai sus ?

SMÂRĂNDESCU: „Clasamentul tu
rului este interesant și... periculos. Di
ferența mica de puncte pe care sînt 
înșirate toate echipele te poate azvîrli 
cu multe locuri în jos în cazul unui 
eșec. Noi ținem însă să nu avem 
asemenea neplăceri. Dorini să scăpăm 
de perioada de... acomo«lare cu cam- 
pionatr»’ din primele etape și de aceea 
ne pregătim din vreme și cu toate for
țele".

ȘTIRBEI: „Cred că a sosit momen
tul să realizăm și noi o performanță de 
răsunet. Campionatul sau Cupa ? Nu 
știu care dintre ele. Sau... poate amîn- 
două. Un lucru este cert: sîntem puși 
pe fapte mari..."

Rămîne doar ca — antrenîndu-se 
cu seriozitate — jucătorii Progresului 
să transforme intențiile în fapte. Și 
în primul rînd să realizeze constant 
jocuri bune așa cum au prestat L-din 
nefericire doar DIN CINO IN CIND 
— Tn tur. (Ef. L).

• TEXTILIȘTII DIN ARAD s-au
odihnit cftva timp apoi și-au reluat ^rcZși Dustcart*  au”fo-
activîtatea cu participarea următorului vjt mingea de 33g orL

Inițiativa antrenorului Mladin este 
interesantă și dă rezultate foarte bune, 
pentru că - sub forma acestor jocuri 
distractive și antrenante, jucătorii fși 
pot perfecționa tehnica individuală. 
Mai ■ ales, cînd- câștigătorii întrecerilor 
sînt și premiați (ciocolată, dulceață 
etc.), așa cum a- fost cu jucătorii 
arădani.

Băcuț II — pe care-l înfățișează 
fotografia noastră — a fost ciștigă- 
torul jocurilor pentru perfecționarea 
tehnicii, organizate de fotbaliștii ară- 
dani.

de onoare a fost marcat de Mihailov. 
Oaspeții au luptat cu multă voință 
și ambiție, dar nu s au ridicat peste 
nivelul unui partener de antrenament. 
Știința a folosit „li“-le: Curcan 
(Fuchs)—Filip (Codreanu), Zbicea, 
Florescu-Cojereanu (Lereter), Tănase- 
Girleanu, Cădariu, Ciosescu, Zaharia, 
Boroș (Mițaru).

PREGĂTIRILE *JUN1ORILOR  RO
MINI PENTRU TURNEUL DE LA 
VIAREGGIO (ITALIA). — După cum 
se știe, echipa de juniori a Progresu
lui CPCS va participa la un mare 
turneu internațional, „Cupa Carnava
lului" care se va desfășura de la 7 
februarie la Viareggio, în Italia. In 
vederea acestei participări, alături de 
cîteva foarte puternice echipe din 
Franța, Italia, Iugoslavia, Cehoslova
cia, Spania etc., Progresul CPCS și-a 
început pregătirile și în prezent se 
află într-o etapă avansată. Dumini
că, Progresul a susținut un meci de 
antrenament la Arad în compania 
formației de categorie B Locomotiva. 
Meciul s-a disputat în două reprize 
a 40 minute. Progresul a cîștlgat cu 
3—1 (2—0) prin punctele înscrise de 
lgna, Balint și Unguroiu. Pentru Lo
comotiva a marcat Klein. Progresul a 
aliniat formația: Bădescu fGhițâ)- 
Neacșu, Peica, Nedelcu-Niculescu, 
Koczka-Fodor (Ivansuc), Balint, Un
guroiu, Rakcsi, lgna.

Juniorii își vor continua pregătirile 
joi, tot la Arad, unde vor juca de 
data aceasta în compania echioei 
U.V.A. (fostă Energia AMEFA) din 
categoria B. Sîmbătă 1 februarie, ju
niorii se vor deplasa la Timișoara 
pentru un al treilea meci, de data a- 
ceasta în compania unui adversar mai 
puternic: Știința Timișoara. Inter
valul prea scurt dintre meciuri nu 
trebuie să surprindă, pentru că ju
niorii trebuie să se antreneze în con- 
dițiuni ci» nuri apropiate de cele ale 
t!!rn"'dtd din Iț-’ia. Acolo, jocurile se 
vor disputa din două în două zile.

întreceri inedite la U.T.A. 
C.C.A. și-a reluat pregătirile

lot: Coman, Demșoreanu, Gavrilovici- 
portari, Sziics, Formați, Sereș-tun- 
dasi, Kapas, Serfdzo-mij\c.cași. Băcuț 
Ii', Dușan-stoperi, Jur că, Szekely, Boi- 
toș. Marin Marcel, Petschovski, Mcr- 

. cea, Țîrtea-înaintași.
l>n prima parte a activității, progra

mul zilnic al jucătorilor a fost alcă
tuit conform prescripțiilor medicale. 
De pildă, Boitoș și Derreșoreanu n-au 
avut voie să joace cu mingea, fiind 
încă în perioada de însănătoșire, după 
accidentele suferite în turul campio
natului. Ceea ce e interesant de arătat 
— lucru asupra căruia corespondentul 
nostru Emeric Grunwald a insistat — 
este faptul că jucătorii au participat 
la cîteva interesante concursuri de 
pregătire tehnică. De pildă, jocul cu 
mingea cu capul — individual și în 
doi — și jocul cu mingea cu nic torul. 
La toate aceste trei probe, primul loc 
a fost ocupat de Băcuț II. Astfel, la 
jocul cu mingea cu capul — indivi
dual — a reușit să lovească mingea 
de 677 ori, împreună cu Țlrlea de 823 
ori și a lovit de 394 ori mingea cu 
piciorul fără ca balonul să cadă la 
pămînt. La jocul cu mingea cu capul, 
locul II a fost ocupat de Petschovski 
(566 ori) ițr locul III de Țîrlea (134 
ori). La jocul în doi. perechea Marin 
Marcel-Sureș s-a clasat pe locul se
cund cu 590 lovituri, tocul III reve-

• INDUSTRIA SIRMEI este noul 
nume al echipei de fotbal Energia 
Cîmpia Tttrzii. In ur-ma reorg«n:zării 
secțiilor, ca pțeșrdinte al secției de 
fotbal a fost aies Tov. Mihail Mindruț 
Noul antrenor este Alexandru Poți. 
Pregătirile — despre care ne-a scris 
corespondentul Petru Țonea — au 
început cu aproape două săptămîni în 
urmă, direct în aer liber (pregătire 
fizică generală, urmată de ședințe 
teoretice).

Lotul actual al echipei din Cîmpia 
Turzii este alcătuit din: Carapeț, Rusu, 
Faur, N’culescu, Mari, Mureșan /. Ra
ziei, Ban, Apostolache, Goghiță, Mun- 
teanu, Avram, Nedelcu, Bust an, Safar 
și juniorii Călinac, Mureșan II și 
lenei.

• CORESPONDENȚII NOȘTRI 
ne-au comunicat în ultimul timp alte 
schimbări de nume ale unor echipe 
de fotbal. De pildă, echipele craiovene 
Locomotiva și Energia din categoria 
C, se numesc FEROVIARUL si — res
pectiv — ROVINE GRIV1ȚA; Flamura 
roșie „Ianoș Herbak" Cluj a devenit 
RAPID, iar Locomotiva Cluj — C.F.R.

• C.C.A., echipa campioană și-a re
luat de ieri antrenamentele sub con
ducerea antrenorului llie Savu.

• Xs.tă cum arată un buletin Prono
sport cu 12 rezultate exacte la concursul 
nr. 4 (etapa «Sin ÎS ianuarie 1958):

I. Verona — Juventus 'ctmp. ita
lian,

II. Genoa — Napoli (camp, italian)
H. I. marino — Internazionale (camp.

italian;
IV. Spăl — Borna (camp, italian)
V. Milan — Lanerossi (camp, italian)

VI. Lazio — Padova (camp, italian)
VII. Nice — Lens (camp, francez) 

VIII Sochaux — Monaco (camp, fran
cez)

IX. LtUe — Lyon (camp, francez)
X. Ales — Reims (camp, francez)

XI. Saint Etienne — Racing Paris 
(camp, francez) EsV‘1R1;

XII. Beziers — Nimes (camp, francez)

• In urma trierii variantelor dep: .se 
ta concursul Pronosport nr. 4 (etapa din 
26 ianuarie 1S58) au fost găsite:

18 vaii'ante cu 11 rezultate exacte șl 
263 variante cu 10 rezultate exacte. 
Fond de premii aproximativ 700 000 

lei.
' Nici o variantă cu 12 rezuJtate exac
te! Și cînd te gîndești că valoarea ei ar 
ți fost de peste 130.C00 iei! N'.'-i nimic 
însă! Participant!! au ocazia să-șl la re
vanșa chiar în această săptămînă, o re
vanșă cu alît mal frumoasă cu cît fondul 
de premii al concursului nr. 5 din 26 
ianuarie va fi mărit ou cei aproape 
170.000 Iei (suma exactă ne-o va... des
tăinui omoloporea) reportați de ia con
cursul nr. 4. Și acum, iată părerea noas
tră despre mc-.4u.Ue concursului din 26 
ianuarie:

I. Sampctoria-Floreatiaa (camp, ita
lian)

Jnfrîngerea suferită duminică în fața 
Atalantcl a trimis-o pe Sampdorla în 
plină zonă expusă reproș .-.- dării. Iată 
de ce sîntem convinși că va depune toate 
eforturile pentru a înregistra o victorie 
în fața Florentinei. Valoarea oaspeților 
ne determină totv'i să 1'.am ca pro
nostic de hoză „X”-ul.

II NapoH-Milan (camp. Italian).
Nacolitanii sînt mult prea bum acasă 

pentru a nu le acorda totuși prima șansă. 
Deci „1” Si ..X”.

’ TU. Jiiventns-Udincse (camp, italtan).
O . înțîlnire ’n care nvr-n ...cnrami să 

. indicăm un solist Juventus. Intr-adevăr,

1
1

b
2
1
1

2
2

O fază caracteristică din primul meci Locomotiva Virovitica — Steagul 
Roșu. Ce părere aveți despre această „tactică" in apărare, folosită de jucă
toarele bucureștene ?

(Foto I. MIHA1CA)

Locomotiva Virovitica a debutat victorioși,

LOCOMOTIVA VI-

Sabl- 
con- 

iniți- 
sim- 
jucă- 

oaspe au oferit 6- „zonă" 
foarte ' mobilă însă, fă- 

aproape imposibile periculoa-

dar Steagul roșu
Așteptat cu interes, turneul echi

pei iugoslave 
ROVITICA în țara noastră a în
ceput printr-o victorie mai catego
rică decît o arată scorul— 8—6 
(5—2) — asupra formației STEA
GUL ROȘU. Prin ce este justificată 
această afirmație ? In primul rînd 
prin jocul, nu excepțional dar plin 
de, siguranță și deosebit de eficace 
al echipei oaspe care, în toate cele 
40 de minute, și-a putut desfășura 
aproape nestînjenită acțiunile. Avînd 
în Katarina Tide și Marija 
jak principale realizatoare și 
ducătoare ale atacului, ele au 
ât acțiuni factice inteligențe, 
ple dar rodnice. In apărare, 

‘ toarele oaspe au oferit 6- 
ermetică, 
cînd 
sele lovituri joase. In schimb, jucă
toarei STEAGULUI ROȘU, nu s-au 
regăsit de loc în tot timpul jocului. 
Intrînd pe teren timorate, crispate, 
efectuînd acțiuni ofensive inhibate 
de o emotivitate inexplicabilă, ele 
n-au reușit nici realizarea unei a- 
părării impenetrabile, oferind... adver
sarelor breșe prin care acestea au 
putut marca ușor. Fără cîteva inter
venții fericite ale portăriței luliana 
Borcea — singura care merită o evi
dențiere, — scorul ar fi fost mult 
mai categoric.

Toate aceste considerații ne-au 
fost prilejuite chiar de primele mi
nute de joc, în care Tide și apoi 
Sabljak ridică scorul la 2—0 pentru 
Locomotiva Virovitica. Victorița Du
mitrescu reduce din handicap în min. 
8 prin fructificarea unei lovituri 
7 m, dar acest fapt nu readuce 
chipei sale moralul... absent de 
început. De aceea nu ne-a mirat 
Horak, Sabljak și Tide găsesc 
căzii să ridice di*}  nou scorul: 
5—1. Cu trei minute înainte de sfîr- 
șitul reprizei V. Dumitrescu marchea
ză al doilea punct dar curînd ra
tează o lovitură de 7 m. așa îneît 
la întrerupere tabela de marcaj a-

de 
e- 
la 
că 
o-

nosporț
pentru lider pledează atîț comportarea de 
pînă acum cît și faptul că joaca pe te
ren propriu.

IV Roma-A tal anta (câmp, italian)
Vin nou o întîlnire în care gazdele 

pornesc favorite. Atalanta, constantă de
ținătoare a „lanternei roșii", nu poate 
obține în mod normal nici măcar un 
.,X". Să furnizeze totuși acest meci o 
surpriză? Noi nu o credem așa că in
dicăm ,.X“.

V Interriazionale-Spal (camp. Italian) 
Internazionale a învins duminică în

deplasare pe Torino, dovedindu-se — 
pentru a cîta oară? — o echipă gata 
oricînd să furnizeze surprize. Duminică 
sperăm că ne va... scuti de această ca
racteristică și va da dreptate celor care 
vor indica „1".

VL Alessandria-Torino (câmp, italian)
Cum Torino nu excelează în deplasare 

vom acorda prima șansă gazdelor. Ală
turi de „1" treceți însă și „X" pronos
tic care reflectă echilibru de forte.

VTT. Bologna-Lazio (câmp, italian)
Echipa oaspe s-a „afirmat" pînă acum 

a fi cea mai slabă formație în depla
sare totalizing numai 2 puncte din 18 
posibile. Un argument destul de concret 
pentru a indica un nou „1”.

VTII. Lanerossl-Vercna (camp, italian)
Cu 3 puncte din 16 posibile nici Ve

rona nu se arată a fi mai bună în de
plasare decît Lazio. In același timp La- 
nerossi se comportă foarte bine acasă 
(14 puncte din 16). Ca atare „1" solist.

TX. Racing Paiis-Sedan (Cupa Fran
ței)

Meciul se va disputa la .Bordeaux. 
După victoria înregistrată duminică în 
deplasare cu St. Etienne, Racing por
nește cu șanse în întilnirea ou Sedan 
și ea în formă bună. Așa că fiți pre- 
cauți „1" și „2".

X Lvon-Lllle (Clina Franței)
La numai o săptămînă după întîlnirea 

din returul campionatului cele do-uă e- 
chlpe se vor înfrunta la Paris în cadrul

pentru Locomotiva 
ni acordat în ulti- 
joc este ratat de

formafia M.I.C. a 
ieri după amiază

și a luat revanșa
rată 5—2 în favoarea echipei oaspe.

Nu se poate spune că pauza le-a 
folosit cu ceva jucătoarelor de la 
Steagul roșu. Ih primele 3 minute, 
Zunic și Ticic asigură Locomotivei 
Virovitica încă două goluri. Acum 
însâ jucătoarele noastre ar avea o- 
cazia să remonteze, mai ales că iu
goslavele par a și fi pierdut din 
iorțe. In 6 minute,Elena Roșu, V. 
Dumitrescu și Doina Aron marchea
ză de trei ori, reducînd handicapul 
la 2 puncte: 7—5. Dar ele mi con
tinuă în același ritm; pînă la s’îr- 
șit, Sabljak și apoi Doina Aron aduc 
scorul ’ la 8—6 
Virovitica. Un 7 
mele secunde de 
V. Dumitrescu.

Și, pentru că 
refuzat să joace 
cu echipa din Virovitica, pretexiînd 
că... se află în perioadă de pregă
tire (? I ?) al doilea joc al echipei 
iugoslave s-a disputat tot în com
pania Steagului roșu.

★
Și totuși, cei care au asistat și Ia 

meciul de sîmbătă, au avut teri im
presia că... au în față a’te echipe 
(deși jucătoarele erau absolut ace- 
leaș ). Intr-adevăr, Steagul roșu a 
jucat ca în zilele sale cele mai bune, 
dominind tot timpul și impun?ndu-și 
tactica, de permanent atac, în timp 
ce Locomotiva Virovitica n-a arătat 
mai nimic din ce admiraserăm sîm
bătă. Ca și la primul meci putem 
spune că scorul — 8—6 (4—1) pen
tru Steagul roșu — nu reflectă just 
situația de pe teren,, superioritatea 
învingătoarelor fiind mai netă. , Ele 
au cedat însă pasul din min. 16 
reprizei secunde, cînd scorul 
8—3, permițînd adversarelor să 
ducă din handicap. Au înscris: 
Dumitrescu (3), Elena Roșu 
Doina Aron (2) și Antoaneta Verile 
pentru învingătoare, Ticic (S' - Go
rak pentru învinse.

V. ARNAUTU

al 
era 
re-
V.

<2),

Cupei. Tși va lua revanșa Lyon? Noi nu 
o credem. Deci: ..2”

XI Bordeaux-Angers (Cupa Franței)
Angers se comportă bine in cadrul 

primei categorii, Bordeaux mediocru în 
cea secundă.

XH. MontpelHer-Nîmes (Cupa Franței)
Meciul se va disputa la Ales. Penul

tima în clasamentul categoriei secunde, 
Montpellier nu poate emite pretenții în 
fața formației din Nîmes a cărei valoare 
este net superioară. Deci „2”.

In încheiere vă reamintim c4 în caz 
de egalitate după 90 de minute meciul 
se va prelungi cu încă 2 reprize a cîte 
15 minute. Dacă după 120 de minute de 
joc scorul va fi tot egal meciul se va 
rejuca, pentru Pronosport conți nd ea 
pronostic valabil „X“-ul

A PRONOSPORT EXPRES
In urma omologării variantelor depuse 

la primul concurs Pronosport Expres 
stabilit că nici o variantă nu a întrunit 
6 sau 5 rezultate exacte. Conform re- 
gulamenfulul, fondul de prem’î -ordat
premiului I cu 6 sporturi exacte în va
loare de 11.417 lei și fondul de premii 
acordat premiului IT cu 5 sporturi exacte 
in valoare de 28.54? lei au fost îepor- 
tatie întregului fond de premii al con
cursului Pronosport Expres nr. 2. Con
cursul Pronosport Expres nr. 2 cu tra
gerea din urna' în ziua de 29 ianuarie 
începe astfel cu un fond inițial de pre
mii în valoare de------- --

Premiul IIT: 46 
exacte revenind 
1.613 Ici.

Fonaul general 
concurs Pronosport Expres 
114.171 lei.

1.613 iei o variantă cu numai 4 spor
turi exacte: Iată cea mai ...concretă do
vadă a premiilor mari acordate la con
cursul Pronosport E'xprec. Nu ezitați 
deci. Participați și dumneavoastră la 
concurssul Pronosport Expres nr. 2 care 
se închide în Capitală astăzi Ia ora 24. 
Nu uitați că fondul de premii al con
cursului Pronosport Expres nr. 2 este 
mărit cu 39950 lei reportați de la con
cursul anterior.

© Tragerea din urnă a concursului 
Pronosport Exnres nr 2 va avea loc 
miercuri 29 iaouarie începînd de la era 
18 la Agenția Centrală din Calea Vic
toriei Tir. 9.

30.959 Ici.
variante cu 4 sporitul 
fiecărei variante cîte
d*e  ncemîi al primului 

a fost de



jw constituiri de federații sportive
{Urmare din pag. 1) 

cultură fizică și sport. Președintele 
federației a accentuat asupra faptu
lui că noua conducere va lupta pen
tru promovarea unui fotbal sănă
tos, atletic, bazat pe cît mai multe 
rezerve și pe cît mai multe echipe pu
ternice, care să asigure calitate teh
nică și valoare campionatului și o 
demnă reprezentare în confruntările in
ternaționale. Biroul federal își va 
baza activitatea pe o desfășurare nor
mală și regulată a campionatului na
țional, va pune un accent deosebit pe

Constituirea Federației de Hochei pe gheață Hochei |
ți Patinaj

dinte, Tiberiu Szego, 
Vasile Militaru, secretar _ 
Craioveanu, antrenor federal, Andrei 
Schor, Alex. Teodorescu, Iosif Lupu, 
Florea Marinescu, 
Dorina Kahan 
meihbri.

Constituirea Federației de Natație
roului Federației, care are următoarea 
componență) ■
sitar Manea 
general locotenent I. Tuioveanu și A. 
Dumiiriu 1 secretar general: prof. V. 
Constandăche; membri: prof. N. Du
mitrescu, H. Iacobini, F. Rothe, D. 
Ioniță, I. Iordan, Dr. I. Drăgan și

Vineri seara a avut loc ședința 
de constituire a Federației Romîne de 
Hochei pe gheață, Patinaj și Hochei 
pe iarbă.

Biroul Federației are următoarea 
componență;. Răducanu Gioroiu, pre
ședinte, Mihai . Constantin, vicepreșe-

Duminică 4 avut loc ședința de 
constituire a Federației Romîne de 
Natație.

Guvîntul de deschidere a fost rostit 
'de tov. prof, universitar Manea Mă- 
nescu„ care a schițat, cu acest prilej, 
obiectivele principale ale natației noas
tre. <uru;u, iizifr1*'

I Nr. 2
precum și numeroase alte reportaje 
'de la competițiile de peste hotare. 

ABONATI-VĂ LA REVISTA 
DE SPORT 

„STADION"

S-a trecut apoi la constituirea Bi- prof. E. Dvorfak.
Constituirea Federației de Scrimă

membri. In prima sa
Federal a discutat sarcinile imediate 
impuse de dezvoltarea cantitativă și 
calitativă a scrimei, punîndu-se un 
accent deosebit pe asigurarea bazei 
materiale necesară secțiilor existente 
și secțiilor care vor mai lua ființă.

Biroul Federal de Scrimă a fost con
stituit ieri seară tn următoarea com
ponență: Andrei Altman — vicepreșe
dinte, N. Lupu — secretar general, 
Ilie Ene, Alexe Nictl, Ruxandra lo- 
nescu, Mircea Baia, Stoian Comșa, 
Oscar Coinan și Andrei Vîlcea —

Constituirea Federației de Oină
ghel — președintele comisiei de pro
pagandă, Mihai Constantin — preșe
dintele comisiei de disciplină, Alexan
dru Rafailescu — președintele colegiu
lui central de antrenori, Nicolae Drag- 
nea —■ președintele comisiei compe
tiții, și Gheorghe Marinescu — preșe
dintele colegiului de arbitri.

Constituirea Federației de Gimnastică
Ieri la prînz a fost constituită Fe- torii: Gheorghe Ploeșteariu-președinte, 

derația Romînă de Gimnastică. Cornelia Ăfa/eescu-vicepreședintc., E-
Din Biroul Federal fac parte urmă- mii (rftiău-vicepreședinte, Francisc

Aseară a avt»t loc ședința de con
stituire a Biroului Federației Romîne 
de Oină. Biroul Federal este alcătuit 
din: Gheorghe Prieop — președinte. 
Radu George — vicepreședinte, Liviu 
Moldoveana — vicepreședinte, Nicolae 
Lupu — secretar general, Puiu An- 

munca educativă cu fotbaliștii, va ve
ghea asupra respectării cu strictețe 
a regulamentelor, va stărui pentru 
dezvoltarea fotbalului ld juniori și va 
depune toate eforturile pentru forma
rea unei echipe reprezentative la nive- 
ful posibilităților create sportivilor. 
Înaintea începerii returului campiona
tului republican, Biroul Federal va 
organiza o consfătuire cu antrenorii, 
arbitrii, conducătorii, jucătorii frun
tași și reprezentanții presei, în cadrul 
căreia Iși va expune programul de ac
tivitate și va arăta felul cum înțelege 
să coordoneze această activitate, 

pe iarbă

vicepreședinte,
general, Ion

Vitalie Benkovski, 
și Alex. Voiuțski,

reședințe: prof, univer. 
'ănescu; vicepreședinți: 

Low-secretar general, Maria Ionescu- 
antrenoare federală, Francisc Kocis- 
președintele colegiului de antrenori, 
Robert Podlaha-pteșeAmteAe. colegiu
lui de arbitri. Adina Stroescu-pre- 
ședinta colegiului de antrenoare, 
Maria Buzea-președinta colegiului de 
arbitre, Carol Bedo-președintele comi- 
misiei ’ competiții, Traian Predețeanu- 
președintele comisiei de tineret. Gheor
ghe CMșoui-președintele comisiei pro- 
pagandă-documentare, Samuil Lich- 
(ig-președintele comisiei baze-mate- 
riale.

In ședința de constituire a Biroului 
Federal a fost subliniată necesitatea 
dezvoltării gimnasticii pe bază de 
masă, insistîndu-se asupra înființării 
de noi secții și consolidării secțiilor 
existente, asupra lărgirii activității de 
masă prin organizarea permanentă a 
concursurilor pe scară locală (comu
ne, orașe, raion) pentru clasificați și 
neclasificați, asupra dezvoltării neîn
cetate a gimnasticii în școlile de toate, 
gradele
Constituirea Federației de Ciclism

terf după amiază a avut loc ședința 
de constituire a Federației Romîne de 
Ciclism ,al cărei Birou are următoa
rea componență: Ștefan Voicu-preșe- 
dinte; general maior Gheorghe Zaha- 
ria, vice președinte: Emil Ștefan-vice- 
președinte; Alșo Balaj-se.ae\.ar gene
ral; prof, Nicolae Oțeleanu-antrenor 
federal; Marin McuZescu-președintele 

ședință, Biroul colegiului de antrenori; arh. Gh. Ni- ... /•/iMt/.nrocpninfAlo «vMAcriiihtf nn
co-
Is-

co/a«-președintele colegiului' de 
bitri; Octavian A/nza-președintefe 
misiei de competiții; prof. Ilie 
/ra/e-președintele comisiei de juniori 
și școli sportive de tineret: Alexandru 
Someșcin-președintele comisiei de ma
teriale; dr. D. Zomescu-președintele 
comisiei medicale; 7. Comănescu-pn- 
ședintele comisiei de propagandă și 
organizare; maior H. Vlășceanu-prt- 
ședintele comisiei de disciplină.

Organizarea campionatelor școlare
- prima etapă în redresarea rugbiului nostru 

De vorbă cu prof. VICTOR VARDELLA, responsabilul resortului de rugbi

Comunicările primite pe calea 
telefonului în timpul turneului între
prins în Austria de formația de 
lupte Dinamo București au fost des
tul de laconice. De aceea comple-' 
țările făcute de antrenorul acestei e- 
chipe, Francisc Cocoș, la sosirea în 
țară, au reușit să ne dea o imagine 
mai cuprinzătoare asupra succesului 
reușit de echipa noastră campioană.

— In legătură cu victoriile reali
zate, ce ne puteți spune ? am înce
put noi.

— Dacă aș fi fost contabil v-aș 
fi răspuns scurt: 3 meciuri susținu
te, 3 victorii, 0 înfrîngeri (deci fără 
...pasiv) 43 puncte din 48 posibila 
și aplauze... necontabilizate. Dar de-’ 
sigur vreți și alte amănunte. Iată-te: 
am susținut cele . trei meciuri în 
patru zile, în care timp am făcut 
și două deplasări. Primul meci s-a 
desfășurat la Viena, la Wien Kraft- 
sporthalle, o sală, mică, plină de 
lume atrasă de reclama ce ni s-a 
făcut. A doua îrrtîlhire am susți
nut-o la Wals. la 3 kilometri de 
Salzburg, dc data aceasta într-o sală 
mult mai încăpătoare. In sfîrșit, ul
tima întîlnire am susținut-o din nou 
la Viena în altă sală, mai mare, 
Wien Stadthalle, cerută de organi
zatori în urma cererii masive de bi
lete. De remarcat că la acest meci 
la asistat și Burgmeisterul Vienei 

care, de altfel, a deschis concursul.
In general, deși turneul acesta nu 

ne-a cerut eforturi ca acela între
prins la Ankara, a fost deosebit 
de folositor pentru luptătorii dina
moviști. Mă bucur mai ales că prin 
victoriile noastre, sportul luptelor 
din țara noastră a pășit... cu drep
tul în noul sezon 

Vreau să accentuez 
meci, cîștigat de noi cu 16-0, Wes- 
tbahn, a concurat de fapt sub nume-

internațional, 
că în primul

căreia 
Brunner, 
Soukoup 
Ultimul 

J.O. de

luptătorii

le de Schwarz Weiss, echipa națio
nală a Austriei în rîndurile 
am remarcat pe Franz 
Kasper Konrad, Elias Kurt, 
Kurt, Brotzner Georg ș.a. 
s-a clasat pe locul IV la 
la Melbourne.

— Cum s-au comportat 
dinamoviști ?

— Firește, victoriile obținute m-ar 
scuti de alte comentarii. Totuși tre
buie să accentuez că în general 
băieții au mers bine, au realizat ac
țiuni spectaculoase și foarte, foarte 
aplaudate. Cred că Horvath a trecut 
de impasul în care se afla, de ase
menea cred că Solcz ar trebui să 
gîndească mai mult în timpul luptei, 
iar Gh. Popovici — un real talent — 
să se dezbare de teama sa 
ficată în fața adversarului.

—: Altceva ?
— Aș vrea să mulțumesc 

gazdelor noastre care s-au 
ne facă șederea cît mai

nejus fi

public 
străduit 
plăcuțișă

SPORTURILE DE IARNA 
în foto-reportaje 

în
Revista ilustrată de sport
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DINAMO ȘI PROGRESUL I. T. B calificate 
In turneul final al concursului republican 

de handbal de sală

din cadru) U.C.FJ5. oraș București

De multe ori „derbi“-urile dezilu
zionează. N-a fost însă cazul sîmbătă 
seara, în sala Floreasca, unde cele 
două echipe din fruntea clasamentu
lui fazei pe Capitală a concursului 
republican masculin de handbal redus, 
au furnizat o luptă cum rar am văzut. 
Dinamo — decisă să 
turneul final pe cel 
adversar — și C.C.A. 
înfrîngere sau chiar un 
vala cu descalificarea, 
primul și pînă în ultimul (mai ales 
în ultimul!) minut de joc o luptă 
fndîrjită, care i-a pasionat pe nume
roșii spectatori. Fără a juca la va
loarea lor obișnuită, dinamoviștii au 
reușit totuși să conducă — la dife
rențe minime de 1-2 goluri — dato
rită unui atac mai calm și mai fruc
tuos și mai ales unei apărări foarte 
chibzuite (de exemplu, Bulgaru fiind 
indisponibil, principalul realizator al 
C.C.A.. Sauer — a fost tot timpul 
sever marcat). Militarii, în schimb, 
n-au economisit nimic din forța și re
sursele lor tehnice și tactice pentru 
a, obține calificarea, punînd în joc și 
ultima picătură de energie. Dar 
lipsiți de aportul lui Bulgaru și cu 
un Satier în „zi“ slabă, ei au reușit să 
concretizeze foarte puține dintre oca
ziile create: mai mult, ei ai*  ratat 
ți trei lovituri de 7 m. In ultimul 
minut de joc scorul a fost 17—17. 
In acest moment o explozie de nervi 
a portarului Schuster — care l-a 
lovit intenționat pe Covaci — îi 
costă pe militari meciul: pe bună 
dreptate, după părerea noastră, ar
bitrul G. Popescu — care are meri
tul de a fi ținut tot timpul în mînă 
acest meci extrem de greu de con
dus — elimină din joc portarul 
C.C.A. și încă două puncte marcate 
de dinamoviști vin să consfințească 
scorul; Dinamo—C.C.A. 19-17 (9-8). 
In acest fel, pentru turneul final se 
califică Dinamo și Progresul I.T.B.

Celelalte rezultate ale ultimei 
etape: Progresul I.T.B.—Energia 23 
August 18-10 (7-6); ‘Locomotiva 
G. N.—Voința 29-18 (13-7); Știința 
I-C.F.—Locomotiva P.T.T. 35-12 (16-4).

In turneul de calificare: Știința 
Craiova—Rm. Vîlcea 27-22 (10-13); 

înlăture din 
mai redutabil 
pentru care o 

meci nul echi- 
au prestat din

Dinamo Tg. Mureș—C. S. Marina 
Constanța 23-14 (11-7); Petrolul Plo- 
ești—Știința Craiova 21-8 (9-5); Di
namo Tg. Mureș—Progresul Bacău 
26-15 (11-6); finala; Dinamo Tg. 
Mureș—Petrolul Ploești 16—15 (9—7). 
Al doilea meci se va juca astăzi la 
ora 13,30.
DIN TIMISOARA S-AU CALIFICAT 

ȘTIINȚA ȘI FEROVIARUL
In ultima etapă a campionatului 

regional a fost tranșată și rivalita
tea dintre formațiile Feroviarul și 
Tehnometal. Invingînd — surprinză
tor — pe Tehnometal cu 14-11 (5-7), 
Feroviarul a obținut cîștig de cauză, 
ocupînd locul II în clasament după 
Știința Timișoara

FAZA DE REGIUNE A CAMPIONA
TULUI DE PATINAJ

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat pe 
patinoarul din parcul orașului Cluj faza 
de regiune a campionatului republican de 
patinaj în cadrul căreia și-au disputat 
întîietatea aproape 70 de concurenți și 
concurente. La patinaj viteză toate pro
bele rezervate senioarelor au fost cîști- 
gate de losefina Sarea (Știința) iar la bă
ieți primele locuri au fost obținute de 
Florin Pascu (Dinamo) 500 m și 10.000 m. 
Ștefan Csatco (Știința, 1.500 m și 5.000 m 
La categoria 17-18 ani s-au calificat pen
tru viitoarele etape ale campionatului E’ a 
Pețernak (Dinamo), P. Tivodaru (Dinamo) 
Ion Moldovan (Progresul), cat. 15-16 ani, 
Rodica Zoi caș (Progresul), FI. Mărginea- 
nu (Dinamo), Carol Konjatszagj (Știința) 
și Emil Pop (Progresul) iar la categoria 
juniori sub 14 ani, Andrei Marinescu 
(Dinamo).

Cele mai bune rezultate la probele de 
patinaj artistic au fost obținute la se
nioare de Ecaterina Pusztay (Progresul), 
iar la băieți de Maxim Rindea (Dinamo). 
La categoria 15-17 ani, au obținut cel 
mai b'un procentaj Maria Bodo și Horia 
Maniu, ambii de la Progresul, la catego
ria 12-15 ani, Sofia Ingrid (Recolta Siva) 
și Constantin B«Iegan au obținut dreptul 
de a participa în etapele superioare ale 
campionatului republican.

Bocoș Emil — coresp.

CUPA „16 FEBRUARIE", LA ȘAH
Colectivul sportiv Locomotiva M.C F. 

s-a ocupat de organizarea acestei tradi
ționale competiții «ahiste, invitînd la ac
tuala ediție un număr de 11 jucători de 
categoria I-a. Participă (în ordinea trage
rii la sorți); 1. N. Dănet, 2. Irina Tzitron. 
3. St. Hadu, 4. C. Crăciun. 5. S. Olteanu, 
6. Dumitrescu, 7. N. Sircurs, 8. A. Lu-

Cum era și de așteptat problema redresării rugbiului din țara 
noastră a prilejuit în ultima vreme numeroase discuții. Ele au culmi
nat cu prezentarea a diferite proiecte, care tind să îmbrace — cît 
de curînd — un conținut practic. Unul dintre aceste proiecte are în 
vedere dezvoltarea pe baze largi a rugbiului, în orașul București, con
siderat drept principalul centru rugbistic al țării, și el prevede, în 
primul rînd, organizarea unui campionat interșcoli, chiar din primă
vara acestui an.

Amănunte în legătură cu proiec
tul de mai sus ne-®u fost furnizate 
de către prof. V. Vardelta, respon
sabilul resortului de rugbi din ca
drul U.C.F.S. oraș București, pe care 
l-am rugat să ne răspundă la unele 
întrebări.

— Perspectiva organizării unui cam
pionat de rugbi inter-școli face mul
tă vilvă in cercurile sportive. Am 
vrea să știm: există realmente in
teres pentru un astfel de campio
nat și din partea școlilor ?

— Cred că da. Spun aceasta, in- 
trucît Înșiși reprezentanții școlilor 
ne-au propus organizarea lui. Pînă 
la această oră contăm, in princi-

pescu, 9. C Teodorescu, 10. I. Solomono
vich 11 C. Bozdoghină. Rezultate tehnice: 
îunda I-a: Raou-Solomonovici 1-0, Cră
ciun—Teodorescu remiză, Olteanu—Lu- 
peseu 1-0; runda a II a Lupescu—Dum i- 
tre-scu remiză. Solomonovici—Crăciun 0-1, 
Bozdoghină—Radu 1-0, Dănet—Tzitron re
miză; runda a JTI-a: Radu—Dănet 0-1, 
Crăciun—Eozdoghină remiză, Olteanu — 
Solomonovici 0-1. Dumitrescu—Tecdores- 
cu 1—0. Sincurs—Lupescu remiză. Astăzi 
îneepînd de la orele 17,30 vor avea loc 
partidele întrerupte (sala din b-dul Dl- 
nlcu Golescu 33),

D. Munteanu, 
corespondent 

*~NOI ÎNTRECERI LA HANDBAL 
DE SALA

Mâine încep la Timișoara și Orașul 
Stalin concursurile zonale de calificare 
pentru turneul final al concursului re
publican feminin.

Tncepînd de vineri șt pînă duminică, 
sala Tractorul din Orașul Stalin va găz
dui un turneu ai echipelor feminine 
Locomotiva Virovitica, Progresul Orașul 
Stalin, Flamura roșie Sibiu și Steagul 
roșu, 

piu, pe un număr de 16 școli : 10 
medii și 
cestea se 
frumoasă 
fi școala 
cescu, nr. 7
13 — Mihai
Gheorghe Șincai etc.

— Cum concepeți, în mod practic, 
organizarea acestui campionat ?

— Campionatul va interesa in pri
mul rînd colectivele cu echipe divi
zionare. Obligate să-și asigure o 
largă pepinieră, ele vor trebui să-și 
îndrepte privirile tocmai spre elevii 
din școli, așa cum de altfel se in- 
tîmplă și în ailte discipline sportive:

6 profesionale. Printre a- 
află școli care au avut o . 
tradiție în rugbi, cum ar 
medie nr. 1 — N. Băl-

- I. L.- Caragiale, nr. 
Viteazul, nr. 20 — 1

MII NE O NOUĂ ETAPĂ LA „VOLEI 
IN TREI"

Sala Floreasca găzduiește miercuri în- 
cepînd de la orele 16,30 a doua etapă a 
concursului de „volei în trei”. Se vor 
întrece următoarele echipe: Nicolau,
Plocon, Dragan-Wilwert. Sușelescu, Stan- 
ciu; CIcici. Mitrei, M.ușat-S. Mihailescu, 
Păurofu, Derzsi; Roman. Corbeanu, Che- 
zan»Ru£€SCu, Gan-ciu, Wolf.

ECHIPELE DE JUNIORI LOCOMO
TIVA GARA DE NORD (FETE) SI 
TÎNÂRUL DINAMOVIST (BĂIEȚI) 

AU CISTIGAT „CUPA T. D.“ LA 
VOLEI
volei disputate sîmbătă 
sala ITlnamo în cadrul 
Dinamovist’' au arătat

Meciurile de 
și duminică în 
cupei „Tînărul 
încă o dată progresul unor echipe de ju • 
niori din Capitală. Este vorba de loco
motiva Gara de Nord, Tînărul Dinamo- 
vist (fete), C.C.A. și Tînărul Dinamovist 
(băieți). Pe lîngă acestea am mai putut 
ob’serva saltul valoric ai echipei feminine 
Tînărul Feroviar. Rezultate tehnice: 
FETE: Locomotiva Gara de Nord-Sănă
tatea 3-1, Tînărul Dinamovist-Tînariul Fe
roviar 3—2, Sănătatea-Tînărui Feroviar 
3-1, BĂIEȚI: C.C.A.-Locomotiva-C.T.F.T. 
3-0, Tînărul Diinamovist-ProgresiiJ I.T.B. 
3-0, Locomotiva C.T.F.T.-Progresul I.T.B. 
3-1.

Tn finale s-au întîlnit ia fete Locomo
tiva Gara de Nord-Tînărul Dinamovist 
3-1 șl la băieți Tînărul Dinamovist-C.C.A. 
3-2.

Iată și clasamentele finale: FETE: 1. 
Locomotiva Gara de Nord, 2. T. D„ 3. Să
nătatea. 4. T. F. BAIEȚT: 1. T. 2. 
C.C.A. 3. Locomotiva CTFT. 4. Progresul 
ITB.

V, Hossu, A. Paule seu 
corespondenți

T. D.. 2.

fizică 
școlile respective care vor 

în mod permanent îegâtu- 
i colectiv, asigurind 

și formarea ele-
școală și 
educarea

spune despre ca-ne puteți
și formula de desfășurare a

atletism, volei, baschet, fotbal, hand
bal etc. In acest sens s-au și făcut 
tatonări pentru ca o serie de co
lective sportive să patroneze diferi
te școli. De pildă, Energia I.S.P. — 
școlile medii nr. 18 și 20, Dinamo 
București — școala medie nr. 11. 
Știința I.M.F. — școala medie 
etc. W

— Cum trebuie înțeleasă noțiunea 
de patronaj?

— In accepțiunea ei, cea mai sim
plă și mai directă. In speță, colecti
vele sportive vor soflicita școlilor e- 
lementele cu aptitudini în rugbi, 
care vor primi echipamentul nece
sar și instruirea tehnică. Trebuie să 
precizez că un aiport deosebit îl vor 
aduce prfesorii de educație 
din școlile respective care 
constitui 
ra intra 
totodată 
viilor.

— Ce 
racteriM 
acestui camoionat?

— Campionatul interșcolar de rugbi 
va avea un caracter permanent, des- 
fășurîndu-se sistem tur (primăvara» 
și retur (toamna). Prima etapă a 
turului este proiectată pentru mij
locul lunii aprilie, urmind ca el să 
ia sfîrșit în iunie. In ceea ce pri
vește returul, ne-am fixat pentru 
intervalul dintre 25.IX și 10.X. Ce 
menționat că etapele campionatului 
vor fi 
miercuri 
volua, în 
In retur, 
categorii : I, în care vor intra pri
mele clasate în fiecare serie — din 
care, in ordinea clasării, se va de
semna echipa campioană a orașului 
București, precum și cele patru e- 
cldpj participante la turneul final 
al campionatului republican de ju
niori ; din categoria a H-a vor face 
parte restul echipelor, care vor dis
puta un nou campionat și vor parti
cipa la o serie de competiții dotate 
cu cupe, premii etc. pentru a se 
asigura o continuitate in activitatea 
acestora, atîta timp cit "ondițiile 
atmosferice vor fi favorabile.

Am mulțumit prof. V. Vardella 
pentru solicitudinea sa, asigurîndu-1 
că vom sprijini această lăudabilă ac
țiune, menită să ducă la o redresa
re cît mai grabnică a rugbiului din 
Rominia.

programate în zilele de 
și joi. In campionat vor e- 
tur, toate echipele înscrise, 
ele vor fi împărțite în două

TIBERIU STAMA



Care este ierarhia tarilor 
europene în atletism

@ Propunerile ziarului polonez „Przegîad Sportowy* 4 
@ Noi stăm mult mai bine la fete decît la băieți

IARNA SPORTIVILOR SOVIETICI ■ ■ ■
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F
I
i

nu 
eu- 
pe

Amator de atletism fiind este cu neputință să nu-ți fi pus, 
numai o dată, ci an de an, întreba rea: Care este ierarhia țărilor 
roper.e în acest sport ? Rar. pe cit de simplu este să te întrebi, 
atit de greu este să capeți un sin gur răspuns, net și exact Cîți spe
cialiști, atitea păreri. Iată, bunăoară, pe redactorii de specialitate de la 

alcătuiască un 
pe baza rezul-

„Przegîad Sportowy" din Varșovia. Ei și-au propus să 
clasament al țărilor europene după sezonul atletic 1957 
țațelor intilnirilor internaționale.
înainte de a prezenta propunerea 

poloneză, socotim nimerit să reca
pitulăm, bi ordinea desfășurării lor. 
meciurile internaționale 
lată-le :

Romînia, care.

din

BARB ATI

l:

1957.

Spania—R.F.G. 60—143
Finlanda—R.S.S. Estonă 222—103
'T’urci-a—Iran 95—91
•Olanda—Belgia 214—204
Grecia—Ungaria 05—95
Franța—Olanda 128—04
Danemarca—Elveția 100—120
Island a—D a ne mare a 110—95
Norvegia—Elveția 126—90
R.D.G.—Uomîn la 117—106

ț Polonia—Celtoslov acia 121—01
Ungaria—Polonia 89—120
Belgia—Olanda 230,5—179.5
R.F.G.—Polonia 103—117
Finlanda—Ungaria 119—03
Franța—Belgia ♦) J'S» 84
Franța----- Elveția ♦)
Belgia—Elveția •)

132—30 
102—110

Austria—Iugoslavia 73—127
M. Britanie—Franța 15^-94
Norvegia—Polonia 82—127
Finlanda—R.F.G. 167—106
R.D.G.—Norvegia 127—105
M. Britanie—U.R.S.S. 93—119
Suedia—R.F.G. 95—M 7
Cchosiov ac ia—U ngaria 104—168
Polonia—M. Britanie HI—101
R.F.G.—M. Britanie 19,$— 92,5
Suedia—Finlanda 202—208
Franța—Finlanda ♦) 86—126
Franța,—Norvegia ♦) 97,5—111,5
Finlanda—Norvegia *) 132—05
R.F.G.—Cehoslovacia 1-14—06
Spania—Belgia ♦) 90—U4
Spania—PcrtuigaJia ♦) 105—107

.Portugalia—Belgia •) 92—120
^Italia—Suedia 94—107
R.F.G.—Franța 11^—94
Polonia—R.D.G. 128-04
Ungaria—R.F.G. 90—122
Oho&lovac ia—R J).G. 108—92

Meciurile însemnate cv aoferisc (*;
mor Satîlniri 

_______  _  __  .. de rezultatele 
emmerate, mal trebuie amintite si cele

cu avut loc in cadrul 
triunghiulare. Tn afară

ele altor două importante întîlniri a- 
Uetica inter-țâri : Jocurile Balcanice 
<1 Iugoslavia p.; X Romînia 117
p. : 1. Grecia U2 p.; ♦. Bulgaria 1!« 
p.) și meciul celor « națiuni, desfigu
rat le Bruxelles, cu cite 1 «menrent

Ralia, Iugoslavia și 
alături de R.D.G,, Norvegia și Franța 
ar alcătui o veritabilă grupă a III-a, 
urmind ca Elveția, Belgia, Olanda. 
Danemarca, Grecia, Bulgaria să fi
gureze în

In -ceea
nine, iată clasamentul ziarului polo
nez : 1.
R.D.G.; < 
nia;

grupa a IV-a.
ce privește echipele femi-

1. Romi-,
78 p. ; 3.

de țară la fiecare probă (1. R.F.G. 139
p. ; X Franța 97 p.; 3. Italia as p.; 4.
Rel«?ia 78 p.; 5. Elveția 67 p.; s. o-
Unda S3 pJ.

rt.MEI
CeiMHtovac.a—RcmîMa •) 52—52
Cebc^-lovacia—Italia •) 40—45
Eomrnia—Italia •) 40,5—43,5
Franța—Belgia •' 72—3°.
Olanda—Franța •) 60—46
olanda—Belgia •) 70—30
Poknla—Cehoslovacia 56-^59
M. Britanie—Franța 60—38
R.F.G.—Olanda 60—46
R F.G.—Suedia •) 71—3*5
O^nda—Suedia •) 60-48
Ungaria—Iugoslav ia 6îk-45
R.S.S. Estoni—Finlanda 53—49
B.D.G—Romînia G0—46

țr talia—Franța M -W
’Bolonia—Ungaria 70—34
U.R.S.S.—M. Britanie 73—40
Suedia—Finlanda 64—42
Cehoslovacia—Ungaria 59—45
Polonia—M. Britanie 40—57
R.D.G.—Cehcs’.ovacla 59—47
R.F.G.—M. Britamle 59—40
Bok.ru a—R.D.G. 53—53

Jocurile Balcanice de 2a Atena au

. U.R.S.S. ; 2. R.F.G. ; 3.
4. Marea Britanie ; 5. Poio- 

6. Olanda; 7. Cehoslovacia ; 8. 
Romînia ; 9. Italia ; 10. Ungaria ; 11. 
Suedia ; 12. Franța ; 13. Finlanda .

Și aici avem de adus cîteva a- 
mendameinte. Astfel, in mod normal 
echipa noastră trebuie să împartă 
locurile 7—8 cu cea a Cehoslovaciei, 
întâlnirea lor directă terminîndu-se 
la egalitate. Nici echipele Suediei și 
Franței nu pot fi departajate, de
oarece, deși nu s-au intilnit direct, 
au pierdut la aceeași diferență 
puncte în fața Olandei. Lipsesc 
clasament echipele Iugoslaviei 
Bulgariei care, fără îndoială, ar 
tea fi cotate înaintea Finlandei și 
Belgiei.

In ceea ce ne privește, lectura ta
belelor și clasamentelor de mai sus, 
prilejuiește citeva constatări intere
sante. Este 
masculină a 
un program 
dus. Dintre 
cea a U.R.S.S. a susținut un singur 
meci, deoarece celelalte echipe, si
gure de înfrângere, evită in general 
să o întâlnească. In rest, toate echi
pele de valoare ale Europei, spre 
ale căror lacuri tindem să ajungem, 
au avut un program extrem de bo
gat. Iată câteva exemrte : R.F.G. 
8 (!) meciuri, Franța 7. Foionia §. 
Norvegia. Finlanda și Ungaria cito 
5, Marea Britanie, R.D.G. și Ceho
slovacia cite 4 etc. Absente echipei 
noastre masculine din calendarul 
meciurilor internaționale a impietat, 
după cum s-a văzut, asupra plasă
rii sale la locul pe care pe drept 
i-ar fi putut ocupa la sfirșitul se
zonului. In schimb, echipa feminină, 
care a avut in plus față de intli- 
nirea cu R.D.G. și triunghiularul de 
la București, tn compania Ceho
slovaciei și Italiei, s-a putut afirma. 
Este și acesta unul din motivele 
pentru care atletismul nostru femi
nin ocupă in Europa o poeiție mult 
mai puternică decît cd masculin. 
De altfel, aceeași concluzie se des
prinde și din alte clasamente, întoc
mite pe baza altor criterii. Dar des
pre acestea, cu alt prilei.

de 
din 

Și 
pu-

olar că echipa noastră 
avut în sezonul trecut 
internațional prea re- 
echipele fruntașe doar

I. MANOLIU

dat următorul clasament : 
nia 92 p.; 2 .Iugoslavia 
Bulgaria 69 p.

Prezentând clasamentul 
de ei, redactorii de le_ 
Sportowy**  ne previn însă 

pe baza intâinlrilor inter-1

Sezonul marilor competiții inter
naționale în sporturile de iarnă a 
Început...

Pe pîrtia de gheață de la Gar- 
misch Partenkirchen coboară in a- 
mețitoare viteză boburile lungi și 
suple, eu alură de bolizi, disputin- 
du-și întâietatea mondială în acea
stă disciplină căreia i se găsesc 
multe trăsături comune cu aviația. 
La Lahti și Badgadstein se fac ul
timele pregătiri în vederea între
cerilor schiorilor, iar orășelul sue
dez Eskilstuna a și fost împodobit 
cu steagurile țărilor participante la 
campionatele europene de patinaj 
viteză. Puțin mal tirziu protagoniș
tii acestei competiții se vor întilni 
din nou pe pista de gheață a sta
dionului olimpic din Helsinki unde 
de data aceasta va fi desemnat cel 
mai rapid patinator al lumii. Cam 
în același timp la Bratislava și apoi 
la Paris vor evolua „balerinii**  ghe- 
ții, patinatorii artistici. Apoi, sezo
nul sportiv de iarnă va fi încheiat 
(și încununat) cu campionatul mon
dial și european de hochei, sport 
care în anotimpul zățÂzii ține loc 
cu succes popularului și mult iubi
tului fotbal.

Iată dar, că amatorii de sport nu 
vor ,rșcma“ in această perioadă. Și 
cu toate că doar o mică parte din
tre ei va putea vedea întrecerile, 
toți le vor urmări din 
teptind cu nerăbdare 
oricât de mari ar fi 
rilor sportului, ele nu 
car să se 
sportivilor, eroii principali in 
meraasels competiții pe care le 
teptăm.

Ce fac în aceste zile sportivii 
vsetici ? Cum s-au pregăti t și

depărtsre, aș- 
ziarete. Dar, 

grijile iubito- 
pot nici mă- 

apropie de acelea 
eroii principali

ale 
nu- 
aș-

so- 
ce 

șanse au in noianul marilor între
ceri și campionate la care vor lua 
parte ? Iată întrebări la care pen
tru a vă răspunde exact am foiosit 
multe surse de informație, ziarele, 
telegramele de presă 
cel mai credincios 
— telefonul

și — prietenul 
al reporterului

★
Timp de două arie 

ță a stadionului D,namo din Mos
cova a găzduit intrecarile de se
lecție ale patinatorilor sovietici in

pista de ghes-

Oieg Goncearenko

Marile succese ale șahului feminin 
rominesc nu au rămas fără ecou în 

întocmit 1 presa de peste hotare. Ziarele și revis- 
„Przegîadi fele de specialitate au subliniat vaio- 

că... „cla-^ roasa comportare a reprezentantelor 
P. P. Pomi ne la campionatele mon-sificarea pe baza întâlnirilor inter-L j, ______ ___ _______  „.

naționale nu poate fi niciodată 108%^ diate pe echipe și la turneul zonal 
conformă 
de ce in 
echipele 
țâri, ziarul adaugă : .. _ ,
<4esHicat o țară numai pe baza unei 
singure întâlniri bilaterale. In nri-i 
mele 15 clasate de noi sânt incluse 
toate (

1 Iugoslavia și România) care au de spus 1 un cuvînt in concernul atletismului1.
european. Re asemenea, cu toate că/ ci in Berlin, publică tn numărul din 
Olanda și Spania au avut la activi 30 decembrie, sub titlul „Sportiva 
cfte trei întâlniri, nu au contat a-r merituoase ale Romîniei — MARIA 
proape de loc și este greu de a lei POGOREVICI" o prezentare a exce. 
acorda, numai pe baza acestui eon-/lentei noastre șahiste. 
siderent, un loc mai bun decît Ita- ” 
Hei, Romîniei, Iugoslaviei sau chiar 
Danemarcei**.  Iată cum arată clasa
mentul pentru echipele masculine A bile. Ea a devenit maestru interna- 
1. U.R.S.S.; 2. Polonia ; 3. Finlanda ;yțional și a cîștigat turneul zonal de la 
4. R.F.G. ; 5. Marea Britanie; 6. Un-v Cracovia. Maria Pogarevici în vîrstă 
garia ; 7. Cehoslovacia; 8. Suedia ;f de 25 ani. a obținut în acest an 
9. R.R.G.; 10. Norvegia ; 11. Franța;
12. Elveția; 13. Belgia.

„Przegîad Sportowy**  <
aceste țări pot fi subimpărțite in^<:ipal — ca medic 
trei grupe: In primea grupă echipa%|a însănătoșirea oamenilor,

eu realitatea"... Motivând 1 aducindu-le binemeritate elogii. 
■clasamentul propus pentrur 
masculine apar numai 131

„Este greu deZ obotscbm

13 clasate de noi sint inclusef i—«weag
țările (poate afară de ItaiiaA 11H

Olanda și Spania au avut la activi 30 
cfte trei întîlniri, nu au contat a-r r"

Printre altele, ziarul scrie:
„Cunoscuta șahistă romînă a cuce

rit în 1957 cîteva succese remarca-

(n.r. 1957) un a>t mare succes; ea 
a absolvit facultatea de medicină, 

consideră că^șahista romînă are acum ca țel prin- 
": — să contribuie 

~*--«**  — • — - r‘----- o-- r— -^-raxr ia. Jimanutv^‘1 ca uauidiliVi*,  Î3T C3
U.R.S.S., care deși *n-a  susținut înLșahistă să reprezinte cu cinste țara 
1957 decît un singur meci, cu Ma- * ............................
rea Britanie, 
clasă peste 
doua grupă, 
(Polonia) la 
siv, iar în a 
locul 9 (R.D.G.) la locul 13 (Belgia) 
inclusiv. Părerea noastră este că in
tr-un clasament real, chiar și in£ acordă, 
condiițiHe emd o serie de țări au j țiu tot 
susținut un număr mai redus dc in-C ționalei de fotbal a Franței pentru 
tîlniri mternaționșle nu pot lipsi / turneul final al campionatului mon-

. sa în întîlnirile internaționale", este indiscutabil cu o*  
celelalte echipe. In a. 
echipele de la locul 2 
locul 8 (Suedia) inclu-.
treia grupă cele de la

cum e și firesc, un spa- 
mai mare pregătirilor ria-

vederea întrecerilor de la Eskilstu
na și Helsinki. După o luptă dra
matică Oleg Goncearenko a reușit 
să triumfe cîștigînd tetratlonul deși 
— paradoxal — nu a obținut victo
ria pe nici una din cele patru dis
tanțe disputate. Adversarul său 
principal a fost campionul unional 
Dmitri Sakunenko care a cîștigat de 
o manieră categorică 
5000 și. 10.000 m. 
foarte slab la 500 
cui 11 și respectiv 
cut in final cu o

cursele de 
dar, clasîndu-se 

și 1.500 m. (lo- 
9) a fost intre- 

diferență de... 
0,053 puncte. Un veritabil 
gimnastică...

In urma trialului, a fost 
următorul lot al U.R.S.S. : 
renko, Sakunenko, Șilkov, Merkulov, 
Șiiîkovski și Țibin, ultimii fiind doi 
tineri patinatori care vor încerca 
acum consacrarea.

Nu încape îndoială că deținătorii 
titlurilor de campioni europeni și 
mondiali vor fi aleși ca și in alți 
ani dintre sportivii sovietici și nor
vegieni. In timp ce pe stadionul 
Dinamo avea loc trialul lotului 
U.R.S.S., in Norvegia s-a desfășurat 
campionatul țării. O victorie con
vingătoare (194,202 p.) a obținut 
campionul mondial Knut Johanne- 
sen, -care ca și Sakunenko a cîști
gat probele de 5.000 și 10.000 m. 
reușind pe „maratonul**  gheții ex
celenta performanță de 16:47,7. In 
formă mare se află și al doilea 
norvegian Roald Aas, performerul 
cursei de 1.500 m. cu 2:13,9.

★
In Palatul Sporturilor de ia Luj- 

niki gheața a luat Ioc pentru o 
după amiază parchetului. In acor
durile muzicii au evoluat aici cei 
mai buni patinatori artistici ai 
U.R.S.S. Concurs de trial tn vederea 
campKmatului european și mondial. 
La figuri impuse cei mai bun s-»u 
arătat a fi Tamana Lihareva și Lev

scor de

alcătuit 
Goncea-

Mihailov. Campionul U.R.S.S. și-a 
impus superioritatea și la figurile 
libere cîștigînd detașat in fața ur
mătorilor clasați I. Persianțev și B. 
Zaharov. ” '
dămîntul întrecerii
cepțional au evoluat E. Bogdanova 
și L. Graceva care abia cu doi ani 
in urmă a terminat școala de pa
tinaj artistic. Clasamentul f-na-i a 
consemnat victoria Boqdancve: ur
mată de campioana U.R.S.S. E. Osi
pova, T. Lihsreva și L. Graceva. O 
impresie excelentă a produs pere
chea Nina și Stanislav Juk, cam
pioni ai U.R.S.S. Acești patinatori 
vor reprezenta Uniunea Sovietică la 
apropiatele întreceri internaționale.

★
Inutil să mai vorbim despre pre

gătirile hocheiștilor. Despre ele a 
aflat o lume întreagă. Prima echi
pă a U.R.S.S. a întreprins un lung 
turneu în Canada și Suedia iar a- 
cum evoluează la Praga în cadrul 
unui mare concurs. Reprezentativa 
secundă a jucat cu succes împotri
va profesioniștilor 
Anglia. Iubitorii de 
U.R.S.S. au încrederea 
formație de astăzi va 
teze marile succese 
maeștri ai crasei.

★
Dar nu numai iubitorii 

lor de iarnă primesc vești dosare 
Întrecerile și pregătirile sportivilor 
sovietici. Se pare că atleții nu sînt 
dispuși să-și acorde vacantă. Re
cent pe stadionul Dinamo din Mos
cova aruncătorul de ciocan Vașilii 
Rudenko a obținut in aer liber o 
performanță de 61,30 m. — Toisia 
Cencik a sărit (in sală) 1,70 m. la 
înălțime, iar Vladimir Sitkin .s-a 
jucat**  pe un stadion din Kiev tre
când 2.00 m. — In plin sezon de 
iarnă...

Nu aceiași a fost dezno- 
feminine. Ex-

canadieni 
hochei 

tînăra lor ~ 
să reedi- 

vechilor

din 
din

că 
Ști 
ale

sporturi-?

V. CH.

Turneul international de hochei din Cehoslovacia
11. R. S. S. Cehoslovacia A (>-3

Praga 26 (prin radio'). Duminică 
au continuat pe patinoarele din Brno 
și Olomouc meciurile din cadrul 
turneului internațional de hochei pe 
gheață, la care participă selecționa
tele A și B ale Cehoslovaciei, repre
zentativa Uniunii Sovietice și echipa 
engleză Wembley Lions.

La Brno, în fața a 14.000 specta
tori s-au âitîinit echipele Cehoslova

ciei A și Uniunii Sovietice. După un 
joc în care hocheiștii sovietici au 
demonstrat din plin toată gama cu
noștințelor lor, ei aii obținut victoria 
cu scorul de b—3 (3—2, 2—0, 1—1). 
Jucătorii sovietici au practicat un 
hochei modern, cu acțiuni bine gîn- 
dite, inițiate pe centrul terenului, 
producînd panică în treimea adversă. 
Pentru învingători au înscris: Krîlov 
(2), Hlistov. Tregubov, Aleksandrov 

’și Gurișev. Punctele gazdelor au fost

realizate de: Vlach, Cernicky șf 
Svach. In acest meci învingătorii au 
întrebuințat echipa: Ierkin—Sologu- 
bov, Tregubov. Sidorenko, Ukolov— 
Gur'șev, Pantiuhov, Hlîstov—Lo-t-v, 
Aleksandrov, Cerepanov—Elizarev, Krî
lov, Kopi’ov. Au arbitrat: Eginger și 
Neumayer (R.F.G.).

La Olomouc, reprezentativa secundă 
a Cehoslovaciei a pierdut cu sc f.il 
de 8—2 în fața echipei engleze W, ;<i- 
bley Lions. Turneul ia sfîrșit ast’zi 
prin desfășurarea partidelor: U.R.S.S. 
— Wembley L»ns și Cehoslovacia 
A—Cehoslovacia B.

Reprezentativa de hochei 
a Cehoslovaciei a susținut 
tîlniri cu selecționata R. D. 
Primul meci a luat sfîrșit 
ria hocheiștilor cehoslovaci 
rul de 5—4 iar al doilea 
tate: 4—4.

(tineret) 
două în- 
Germare. 
cu v’c o- 

cu sco
ta egaîi-

n-a

dial. Sub titlul general „Anglia, Ger
mania și U.R.S.S. dau exemplu 
Franței", cunoscutul cronicar de fot
bal Gabriel Hanot se arată din nou 
partizanul întineririi echipei franceze, 
care — după cuin se știe 
strălucit în ultimele meciuri

„Comitetul de selecție acceptă Im- 
bătrinirea echipei —- scrie Hanot — 
in timp ce principalele națiuni cali
ficate pentru Stockholm întineresc 
formațiile lor, sau dau șanse unor 
nume noi.

Echipa Angliei. cu media de virstă 
de 24 ani, dă o impresie de stabi
litate și valoare ații de sigure, incit 
este considerată aproape unanim ca 
una din favoritele C.M. 1958.

Echipa R.F, Germane care, după 
triumful ei din 1954, a mers din in
succes in insucces, dar care a avut 
curajul să persevereze in încercările 
ei uneori nefericite, își recapătă echi
librul la momentul propice și dove
dește aceasta invingind din nou Un
garia.

Antrenorul rus Kacialin nu se 
mulțumește cu un schelet al echipei 

2... ' 
too, Tatușin; el este in căutarea unor 
fotbaliști de 18—20 ani și se pire că 
i-a și găsit în persoana fundașului 
Ostrovski (Torpedo}, extrema dptap- 
tă Apuhtin (Ț.S.K.M.O.) și centrul 
înaintaș Korșunov (Dinamo 
va ).

Noi nu sintem împotriva 
rii (n.r. în echipa Franței) 
din cei vechi, care să fie 
tactician, „regizor" cum zic germa
nii, de tipul suedezului Gnnnar Grțn

(n.r. 37 ani ) sau germanului Fritz 
17alter (n.r. 38 ani). Din păcate, în 
momentul de față nu posedăm în 
Franța un jucător capabil să susțină 
un asemenea rol in ech’pă".

ir
In R.P. Ungară a avut loc recent 
conferință a medicilor sportivi și 
antrenorilor.

De problema aceasta se ocupă în-

o 
a

tr-unul din ultim.e'e numere ziarul

In articol se spune printre altele: 
„Dr. Sir Jozsef, antrenor de stat 

pentru atletism, a amintit că * unii 
atleți — ca de pildă Iharos, Rozsa
volgyi, dr. Szabo — se găsesc în 
maximum de formă prea mult timp 
in decursul unui an Din această 
cauză și perioada de odihnă în de
cursul anului este prea scurtă, ceea 
ce dasigur poate genera surmenajul 

format din lasin, Netto Iliin Strei- ?l obținerea unor perfor-

Mosco-

menține- 
a unuia 
strateg.

manje de valoare. (N.R. — Aceasta 
poate fi o explicație valabilă că în 
1957 Iharos și Rozsavolgyi nu au 
obțiRut o performanță la valoarea 
lor), 
cesară 
gâtire 
ca și 
cursul 
namentele în așa fel Incit să obțină 
de două ori forma maximă. In acest 
fel, perioada de formă maximă a

Dr. Sir a subliniat că este ne- 
adoptarea sistemelor de pre- 
folosite de atleții sovietici, 

de cei americani, care in de- 
unui an își planifică antre-

atletului va fi de durată mai scurtă, 
dar totodată performanțele atletului z 
vor fi cu mult superioare* 1.

*
Victor Barna, cunoscutul fost cam

pion mondial și specialist în tenisul 
de masă, se ocupă din nou de pro
blema paietei cu burete în numărul 
pe decembrie al revistei eng’ere

Barna este categoric împotriva bu- 
reteLui, pe care-1 consideră respon
sabil de scăderea clasei tenisului de 
masă în Europa.

. ...Problema interzicerii bwzete'ui 
este discutată pretutindeni. Dacă o 
interzicere oficială ar fi impusă a- 
cum, ea n-ar fi însă îndreptată îm
potriva Japoniei, fiindcă jucătorii ei 
pot fi mari și fără burete, așa ctim 
au demonstrat-o jucătoarele.

Federația Internațională n-a mo
dificat regulamentul, dar 9 țări — 
Anglia, Țara Galilor, Olanda, Belgia, 
Austria, 
Franța 
zis de ] 
rui alt 
dințat I 
țări care urăsc buretele, cum 
cei trei mari de pe continent: Unga
ria, .
ele așteaptă o dispoziție a Federației 
internaționale ? Sper ca forul suprem 
să vadă semnalul de alarmă și să 
urmeze exemplul celor 9 țări**  — 
încheie comentariul său Victor Barna.

, R.F. Germană, Luxemburg, 
și Africa de sud — au inter- 
pe acum întrebuințarea orică- 
material afară de cauciucul 

Li se vor alătura și alte 
sînt

Cehoslovacia și Romînia ? Sau
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Anatoli Olizarenko și echipa II. R. S. S. au cîștigat 
cea de a V-a ediție a „Turului ciclist al Egiptului"

BERLIN 27 (prin telefon). — Intîl- 
hirea internațională de gimnastică din
tre echipele feminine și masculine Di
namo București și Dinamo Berlin, pro
gramată pentru sîmbătă seara, a fost 
amînată de organizatori pentru marți 
28 ianuarie a.c. In locul acestei între
ceri, Dinamo Berlin și-a inaugurat 
într-un cadru testiv impunătoarea sa 
sală de sport din parcul Dinamo. 
Noua sală Dinamo Berlin măsoară 65 
metri lungime și 45 metri lățime, a- 
yînd o capacitate de 3000 locuri.

In programul de inaugurare, un Ioc 
de cinste a fost ocupat de demonstra 
ția gimnaștîlor și gimnastelor noa
stre la cîteva aparate. In continuare, 
sportivii de la Dinamo Berlin au 
prezentat o splendidă repriză de

gimnastică și cîteva reușite numere 
executate de copii.

Intîloirea internațională de gimnas
tică Dinamo București •— Dinamo 
Berlin este așteptată cu viu interes 
în capitala R.D. Germane. Echipele 
gazdă s-au pregătit cu toată atenția 
în vederea acestei revanșe, complc- 
tîndu-și loturile cu mulți gimnaști- 
consacrați. De altfel, chiar după so
sirea la ~ “ 
secția de 
Germană 
clemente
In felul _____
echipa feminină Dinamo Berlin 
confundă cu reprezentativa R.D. Ger
mane, iar formația masculină numără 
cîteva elemente din echipa națională.

Berlin a echipelor noastre, 
gimnastică Dtoamo din R.D. 
a primit prin transfer cîteva 
consacrate de la Vorwărts. 
acesta. în momentul de față 

se

Echipa romînă s-a clasat pe locul III
'A V-a ediție a „Turului ciclist al 

Egiptului" a luat sfirșit duminică după 
amiază, în centrul orașului Cairo, in 
mijlocul unei mulțimi imense și deo
sebit de entuziaste, care a ținut să 
asiste la ultimele lovituri de pedale 
din cea mai lungă dintre 
(1911 km).

Competiția s-a terminat cu 
victorie a cicliștilor sovietici: 
dual (prin Anatoli Olizarenko)

ediții»

plină dezvoltare și destul de puțin 
cunoscute pînă acum pe plan interna
țional. Un succes care a prilejuit o 
puternică afirmare a tinerilor cicliști 
sovietici în marile probe internaționale.

Echipa romînă a terminat pe locul 
III; cea mai bună comportare de pînă 
acum.

dubla 
indivi- 

,r__ ______ , cît și
pe echipe. O performanță categorică 
și cu atît mai valoroasă cu cît ea a 
fost obținută de o formație tînără. în 
componența căreia intră elemente în

O ETAPA LUNGA Șl FOARTE 
RAPIDA

Schiorii romîni au repurtat noi succese la Galyatetd

Gh. Cristoloveanu și Kurt Gohn 
campioni internaționali ai

lom uriaș și combinată alpină: SLA
LOM URIÂȘ SENIORI: 1. Gh. Cris
toloveanu (Romînia) 50.0; 2. T. Bar
lowski (Polonia) 51.6; 3. N. Pandrea 
(Romînia) 52.0; 4. M. Biră (Romînia) 
53.2; 5. F. Susztig (Ungaria) 53.5; 
6—7. K. Gohn (Romînia) și R. Raisktj 
(PoloniarȚ 53.6; I. Bîrsan a căzut și 
nu s-a clasat. SLALOM URIAȘ JU
NIORI: 1. Kurt Gohn (Romînia) 53.6; 
2. Stramszki (Ungaria)- 1:01,5; 3. F. 
Szabo (Ungaria) 1:04.6; COMBI
NATA ALPINA SENIORI: 1. T. Bar
lowski (Polonia) 2,74 pt.; 2. N. Pan
drea (Romînia) 3,72 pt.; 3. M. Biră 
(Romînia) 10,11 pt.; 4. Kurt Gohn 
(Romînia) 15.50 pt.; 
ALPINA JUNIORI: 
(Romînia) 0.44 pt.; 2. Gh. Bălan (Ro
mînia) 22,82 pt.; 3. I. Stramszki (Un
garia) 36,63 pt.

Locurile ocupate de schiorii romîni 
în clasamentele Campionatelor Inter
naționale ale Ungariei constituie un 
succes care confirmă ascendența de 
valoare în care se rflă. Subliniind că 
ei au concurat alături de schiorii ma
ghiari și polonezi, ultimii reprezen- 
tînd o țară în care schiul are o va
loare și tradiție recunoscută, avem 
mai clar imaginea succesului înregis
trat. Se poate spune, pe bună dreptate, 
ca romînii au dominat Campionatele 
Internaționale ale Ungariei, în care 
la probele alpine au cucerit patru 
locuri întîi din șase posibile și au venit 
în pluton compact în primele locuri. 

Concursul a fost greu de organizai

R. P. Ungare
GALYATETO, 27 (prin telefon). — 

In penultima zi a Campionatelor In
ternaționale de schi ale Ungariei, re
prezentanții Romîniei au avut o com
portare excelentă, dominînd, ca și joi, 
desfășurarea probelor. Sîmbătă, cînd 
's-a disputat slalomul uriaș, Gh. Cris
toloveanu și Kurt Gohn s-au dovedit 
de departe cei mai buni, obținînd de
tașat întîietatea la seniori și juniori.

Gh. Cristoloveanu, care căzuse în 
• citrsa de slalom special, a parcurs 
cu mult curaj dificilul traseu, înregis
trând un timp cu o secundă și o zecime 
mai bun decît al doilea clasat, polo
nezul Barlowski. Acesta l-a întrecut pe 
N. Pandrea cu exact aceeași diferență 
ca la slalomul special, ad'că patru ze
cimi de secundă, care i-au adus locul 
îrrtîi în clasamentul combinatei alpine. 
Trebuie precizat însă că. asemenea 
clasamentului de slalom snerial. cele 
de slalom uriaș și combinată alpină 
sînt dominate de numele schiorilor ro
mîni, care au venit grupați în primele 
locuri.

La juniori, Kurt Gohn și Gh. Bălan 
s-au dovedit de departe cei mai buni, 
depășind ia diferente categorice res
tul concucentilor. Kurt Gohn a cu- 
cer’t locul prim la slalom uriaș și la 
combinată alpină, iar Gh. Bălan, cla
sat re primiți loc la „special", a că
zut la „uriaș", venind pe un ioc mat 
slab. Tofuși. avansul luat în cursa de 
slalom !-•> aduș lui Bălan locul secund 
în comb!r,ată.

Iată de altfel clasamentele la sla-

COMBINATA
1. Kurt Gohn Cristoloveanu

din cauza lipsei de zăpadă. Totuși, da
torită eforturilor depuse de gazde pîr
tiile au putut fi amenajate în con
diții care au permis o bună desfășu
rare a probelor. Pîrtiile au fost în
ghețate, foarte înclinate, cu multe 
denivelări, accidentate și în general au 
supus concurență la un foarte greu 
examen. Trebuie precizat că în am
bele curse, dar în special în cea de 
slalom uriaș, au căzut foarte mtiiți 
concurenți, printre care Bălan, Mihai 
Bîră, Pandrea, ultimii doi reușind to
tuși să se claseze în grupul fruntași
lor.

Deși cea mai lungă dintre etape, 
distanța Alexandria—Cairo (230 km) 
a fost parcursă într-un ritm deosebit 
de viu, realizîndu-se o medie orară de 

- 4Î.350 km. Chiar de la plecare, cicliștii 
germani, conduși de Oîdemberg și 
Kappel 'încearcă să aducă formația 
lor pe locul trei. Dar, reprezentanții 
noștri contracarează prompt această 
evidentă intenție

Către jumătatea cursei, plutonul este 
serios zguduit de acțiunile dîrze între
prinse de cicliștii bulgari Koțev și Ko
lev care, indiscutabil, încearcă o lovi
tură de ultimă oră. Nu reușesc însă 
căci Olizarenko îi pîndește ca o umbră, 
și, secondat de colegul Iui Petrov, 
a anihilat hotărît orice „joc" al for
mației bulgare.

Spre sfîrșitul cursei, reușesc să fugă 
din pluton Melehov, Gheorghiev și A. 
Șelaru, care aveau la un moment dat 
un avans apreciabil. Dar, Șelaru spar
ge un cauciuc și pierde astfel timp 
prețios.

Clasamentul etapei: 1 Melehov
(U.R.S.S.) 5h 32’ 25”; 2. Gheorghiev 
(R.P.B.) 5h 32’ 42” ; 3. Șelaru 5h 33’ 
54”; 4. Kappel (R.D.G.) 5h 36’ 14”; 
5. Olizarenko (U.R.S.S.) 5h 37’ 11”; 
în același timp au sosit Koțev, Kolev, 
Petrov și alții. Cicliștii romîni au ocu
pat locurile următoare: 16. Dobrescu 
5h 37’ 47" ; 17. Calcișcă 5h 38’ 05" ; 
20. Braharu 5h 38' 54” ; 22. Moicea
nu 5h 42’ 55”.

CLASAMENTUL GENERAL: 1. O- 
Iizarenko (U.R.S.S.) 52h 05’ 47"; 2. 
Petrov (U.R.S.S.) 52h 06’ 01"; 3. Ko
țev (R.P.B.) 52h 07’ ir’; 4. Kolev 
(R.P.B.) 52h 08’ 00”; 5. Melehov 
(U.R.S.S.) 52h 10’ 17" ; 6. Gheorghiev

(R.P.B.) 52 h 1(7 ir,- 7. Ofdemberg 
(R.D.G.) — —
(R.P.U.) 
18’ 39” j 
18' 45”:
12. Torok (R.P.U.) 52h 26’ 43”; 13. 
loiceanu 52h 31*  32"; 14. Braharu 

52h 32' 06”; 17. Calcișcă 52h 3T 34”.
Pe echipe : 1. U.R.S.S. 156h 15" 57" ; 

2. Bulgaria I56h 33’ 20"; 3. Romînia 
>56h 57” 31"; 4. R. D. Germană 157h 
09’ 05”; 5. R. P. Ungară 157h 56’ 
29” i 6. Egipt; 7. Turcia ; 8 Siria ; 
9. Liban.

5211 17*  14”; 8. Arany
52h ir 43”; 9. Șelaru 52h 
10 Saidhujin (U.R.S.S.) 52h 
II. Dobrescu 52h 24’ 53";

FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE 
A COMPETIȚIEI

CAIRO .27 (Agerpres). In seara zi
lei de 26 ianuarie a avut loc. Ia Cairo 
festivitatea de premiere a participan- 
ților la cel de al V-Iea tur ciclist a! 
Egiptului. In numele președintelui E-> 
giptului Gamal Abdel Naser, cicliștii 
care au terminat întrecerea au fost 
felicitați de guvernatorul orașului Cairo, 
generalul El Bendari.

Președintele federației de ciclism a 
Egiptului, Ismail Taher a spus că e- 
diția V-a a Turului ciclist al Egiptu
lui a cunoscut un mare succes,' con
tribuind la întărirea păcii și priete
niei între popoare. EI a subliniat că 
întrecerea s-a ridicat la un înalt ni
vel tehnic, obținîndu-se medii orare 
excepționale, deși traseul a fost mult 
mai dur și mai lung decît în anii 
trecuți.

In aclamațiile celor prezenți. c’șj 
gătorul turului EHotului. ciclistul 
vietic Anatoli Olizarenko, a prim.’ 
premiul pentru locul întîi și cununa 
de lauri. Premii speciale au fost în- 
mînate de asemenea primilor 15 con- 
curenți din clasamentul general indi
vidual. Printre aceștia se afiau și ci
cliștii romîni A. Șelaru, V. Dobrescu, 
G. Moiceanu și I. Braharu.

Echipei 
pe primul 
nat marea 
republicii.

Festivitatea de închidere a celui de 
al V-lea tur ciclist al Egiptului s-a 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

anii Lir

Uniunii Sovietice, clasată 
loc pe națiuni, i s-a decer- 
cupă oferită de președintele 
Naser.

Activitatea la hochei pe gheață
ORAȘUL STALIN 27 (prin telefon). 

In localitate s-a disputat un intere
sant joc de hochei pe gheață între 
formațiile de categoria A Steagul roșu 
Oraștii Stalin și C.C.A. București. Vic
toria a revenit formației bucureștene 
cu scorul de 13—3 (1—1, 5—0, 7—2). 
Meciul a fost interesant 'numai în 
prima repriză, apoi metalurgiștii din 
localitate au cedat. Echipa C.C.A. a 
jucat bine, în special în repriza se
cundă. Punctele au fost marcate de: 
D’ug-'ș (3). Cs»ka (3), Lorincz (2), 
Ionercu (2), Ganga, Raduh și Zo- 
grafi pentru învingători și de Țiriac

! I

(2), Tixfor pentru învinși. Marți sear; 
(n.r. astăzi) se vor îcttîlni tot la Ora
șul Stalin selecționata crasului cu e- 
chipa C.C.A.

ir
La sfîrșitul săptămînii trecute au 

continuat jocurile din cadrul cupei 
„Lacul Roșu". Rezultatele înregistrate 
au fost următoarele: C.C.A.—Progre
sul Gheorghieni 5—0 (2—0, 2—0, 
1—0). Punctele învingătorilor au fost 
marcate de Csaka (2), Măzgăreanu 
(2) si Dlugoș. fn c’dn'l acestei com
petiții a mai rămas să se dispute 
jocul Recolta M. Ciuc—C.C.A.

i

ZATOPEK ÎNVINGĂTOR LA SAN 
SEBASTIAN

e Duminică s-a <îes- ATIPTIQM ffisurat în orașul San ri 1 Llj 1 ImIU Sebastian (Spania) a 
treia ediție a crosului 

internațional la care au participat atleți 
din Anglia. Belgia, Cehoslovacia, Franța. 
Portugalia și Spania. Traseul a măsurat 
12 km. Victoria a revenit atletului ceho
slovac Emil Zatopek care a acoperit 
distanța în 39:45,3. urmat de Ameur 
(Franța) cu timpul de 39:55,3. Pe locul 3 
s-a clasat atletul cehoslovac Iurek. Cei 
50.000 de spectatori au ovaț=onat 
lung pe învingător, purtîndu-l pe 
după terminarea probei.

• In localitatea 
litrilor de iarnă 
misch - 
(R.F.a.)
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brațe

snor-
Gar-

Partenkirchen
_____ _ s-au desfășu

rat campionatele mondiale de bob (două

BOB

OBIECȚIUNE DE CONȘTIINȚA"’ r *

In mințile și inimile pasionaților 
„tifosi" ai naționalei Italiei 15 ia
nuarie 1958 va cămine ca o dată de 
doliu. In această zi vestita „Squadra 
azzurra*  a suferit una din cele mai 
dureroase infrîngeri din cariera sa. 
fiind eliminată — după o prezență 
continuă de 24 ani — din turneul 
final al campionatului mondial de 
fotbal de către echipa Irlandei de 
Nord,

In rarele care au relatat amănun
tele dramaticei întilniri s-au discutat 
diferitele cauze ale insuccesului. 
Nouă insă ni se pare mult mai sem
nificativ in această privință articolul 
„Obiecțiune de conștiință" apărut in 
„Correre dello Sport“ din Roma cu 
o zi înainte de meciul de la Belfast. 
Autorul, Bruno Roghi — director al 
ziarului amintit — pune punctul pe 
i, scotînd la iveală în acest articol 
cu. . iz profetic, cu o zi înainte de 
înlrîngere un-- 'din cauzele principale 
ale insuccesului și în general a scă
derii valorii fotbalului italian: folosi
rea exagerată a „oriundilor". Intr-a-

devăr in echipa folosită ta Belfast, 
linia de atac â fost alcătuită din 
patru sud-americani și un italian 
(Pivatelli) care s-a simțit — după 
cum scrie Roghi — ca „o cioară... 
albă, între atîtea negre".

De dragul unui succes imediat și 
al... pașaportului pentru Suedia (n.n, 
a cărui viză a rămas inutilizabilă) 
s-a recurs la acești oriundi „băieți 
btmi, bine pregătiți profesional, ade-

vărați maeștri" dar neat așa!'i culori
lor italiene și cu un stil diferit de 
joc. Este vorba doar de „fiii sau ne
poții unor emipranți italieni, care nu 
s-au reîntors mînați de nostalgia 'is
triei, ci împinși de ideea unei vieți 
ușoare și bănoase", precizează auto
rul.

Cuvinte de critică aspră sînt a- 
dresate federației care este „o orera-

nizaAjr alcătuită dintr-un pluton de 
conducători și din pachete de mili
oane de lire". Aceasta in loc să 
ocupe 
riadul 
lieni. 
comod 
școala 
țel dovadă de „neputință".

„Firește — spune Roghi — utiliza
rea „oriundilor" este le?ală, dar fo
losirea lor, pe lîn<ră crit'cile și glu
mele a căror țintă sîntem, lasă în 
gură un gust amar". Iar în palmares 
— spunem noi — rezultate nedorite.

Roghi și-a început articolul — pu
blicat asa cum am arăta la 14 ianua
rie — cu următoarele: „Vor rîde de 
mine (/i.n, selecționerii ș.a,) dacă 
■prin victorie sau meci nul, cuvintele 
mele vor fi golite de ’ conținutul 
tor critic. Vor putea însă medita 
asupra lor dacă lucrurile nu vor mer
ge bine". Concluzia se impune de la 
sine. Rezultatul obținut ta Belfast 
confirmă „obiecțiunea de conștiință" 
formulată de Roghi.

se 
de ridicarea elementelor din 
sutelor de mii de jucători ita- 
recurge la serviciul — mai 

— al oriundilor, distrugind 
fotbalistică italiană și dînd ast

persoane). Titlul de campioni a revenit 
perechii italiene Monti-Alvera cu timpul 
de 5:5,7&/100. Pe locul următor s-a cla
sat bobui Italia ir. La întreceri au par
ticipat 22 de echipaje

ECHIPELE CODAȘE 
— PRIMA ETAPA A

CAMPIONATUL ITALIAN

• Duminică' 
desfășurat etapa 
18-a (prima din re
tur) în campionatul 

italian. De remarcat că ultimele 7 echipe 
din clasament au repurtat victorii. A 
fost, cum se zice, o etapă a codașelor. 
Intemazionale a învins în deplasare pe 
Torino cu 3—2, Udinese a întrecut Bo
logna cu 1»—0, Lazio pe Padova cu 1—0, 
Atalanta pe Sampdoria cu 1—0, Spăl pe 
Roma cu 1—0, Genova pe Napoli cu 
2—1. Iată celelalte rezultate: Juventus a 
cîștigat în deplasare cu 3—2 în fața 
Veronei, menținîndu-se astfel în fruntea 
clasamentului. In revenire de formă, 
Milan a cîștigat în fața formației Lane- 
rossi cu 4—1. Un singur mocl s-a terminat 
la egalitate: Florentina — Alessandria 
0—0. In clasament Juventus se află pe 
primul loc cu 27 p. urmată de Napoli 
si Padova cu 23 p., Fiorentina 22 p.t 
Roma 20 p„ Lanerossi, Verona, Alessan- 
ria 13 p. etc.

ST. ETIENNE LA PRIMA INFRINGE RE!

• F.tapa a ?2-a din campionatul Fran
ței s-a caracterizat prin surprizele înre
gistrate. St. Etienne a suferit cea dintîi 
nfrîngere în campionat: performera

Racing car© a cîștigat în deplasare 
ou 1—0. Alte patru meciuri s-au termi
nat cu victorii ale echipelor în decla

re: Lens—Nice 3—0, Monaco—Sochaux
2— 1, Nîmes—Beziers 1—0, Angers—Tou
louse 3—1. Surprinzătoare este și înfrîn- 
gerea echioei Reims cu 2—0 în fata
ui Ales. Lille a trecut pe locul in în 

clasament în urma victoriei obținute cu
3— 0 asupra lui Lyon. In sfîrrit Sedan a
nvins la scor: 6—3. Partida din

tre Valenciennes si Marseille ,s-a între
rupt în min. 47 la scorul de 0—0. din 
cauza terenului impracticabil. In clasa
ment conduc Reims si Monaco cu 29 n.
rmate de Lille cu 27 p., Angers, Nîmes, 

St. Etienne și Sedan cu 26 p.

LOTUL U.R.S S. ST-A ÎNCEPUT PRE
GĂTIRILE TN VEDEREA CAMPIONA

TULUI MONDIAL
• Echipa de fotbal a Uniunii Sovietice 

și-a încenut pregătirile în vederea tur
neului final al campionatului mondial 
de la Stockholm. Lotul este alcătuit din 
următorii jucători: portari: T?șin. Be- 
liaev (Dinamo Moscova), Maslace-nko

IN

FOTBAL

din. 10 țări.

ÎNVINGĂTOARE 
RETURULUI DIN

s-a 
a

(Locomotiv Moscova); fundași: Ogonknv 
(Sp&rtak Moscova). Kesarev, Krîjevskh 
Kuznețov (Dinanio Moscova), Rogov»<Lo- 
comotiv ft^oscova), Ostiovski (Torpe-io 
Moscova), Scerbakov (T!sk Mo); mijlo
cași: Voinov (Dinamo Kiev), Netto 
(Spartak Moscova), Jarev {Dinamo Mos
cova). Dergacev (Zenit Lerdngrad); îna
intași: Tatușin, Isaev, Simonian, Ilin 
(Spartak Mo&eova), MetreveH. z______
Strelțov. Gusarov (Torpedo Moscova), 
MSamîkin, Fedosov, Korșunov -------
Moscova), Bubukin, Kovalev 
tiv Moscova), Apuhtin (Tsk 
delnik (Toipedo Rostav pe

A FOST ALCĂTUIT ȘI 
FRANCEZ

• Federația franceză de fotbal a alcă
tuit un lot de 18 lucitori care șl-a în
ceput pregătirile în vederea tiH-neukn 
final ai campionatului mondial. lata 
primii 1« jucători selecționați: porțari 
— Colonna (Reims). Abb£s (St Etienne), 
fundași — Kaelbei (Monaco), Jorvouet 
(Reims), I erond (Lyon), Zutouni (Mo
naco). Fulgenzy (Sedan); md^ocași — 
Marcel (Marseille)^ Penveme (Reims). 
Bonifaci (Torino); înaintași — Wisnieski 
(Lens), Mfckloufi (St. Etienne). Douis

Bruey (Angers). Pian toni 
(Reims), Vincent (Reims), Kopa (Real 
Madrid), Cisowski (Racing Paris).

• In ultimul meci ai turneului pe cere 
îl întrepHnde în Indonezia, eehina ce
hoslovacă Ruda Hvezda (Bratislava) a 
întâlnit reprezentativa țării. Oaspeții 
au. obținut victoria cu scorul: 4-3.

• Tn cadrul pregătH-i- 
NANDRAI ,or în vederea campio- IlrUWDrllj natelor mondiale de

handbal redus repre
zentativa R.F. Germane a susținut un 
joc amical cu reprezentativa Elveției. 
Jucătorii germani au obținut victoria 
cu scorul de 24—8.

LISTA DEFINITIVA A ÎNSCRIERILOR 
TN CAMPIONATELE MONDIALE

• Duminică a avut
UflTUCI toc tragerea la sorti a
nUvllDl meciurilor din cadrul

campionatului mondial 
de hochei pe gheață care va începe ’a 
28 febiuarie la Oslo. La îritreceri s-au 
înscris 
p loan a 
nada, 
mană, 
Zilnic __ __________ ____ _____ _ ____
cu excepția zilelor de 4 și 6 martie cînd 
vor avea loc numai 2 partide. In ultima 
zi a campionatelor (9 martie) se vor 
desfășura meciurile U.R.S.S. — Canada 
și Cehoslovacia — Suedia.

I\*anov,

(Dinamo 
(Lococic- 

Mo). Pene- 
Dosi).

LOTUL

următoarele țări: Suedia (cam- 
mc-ndială), Uniunea Sovietică. Ca- 
S.U.A., Cehoslovacia. R.D. Ger- 
Poloniia, Finlanda si Norvegia, 

se vor desfășura cîte 4 meciuri
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