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Gimnastică în producție 
la Tîrnăveni

MARIN GEREA

tărîm
Marin

vreme 
șpertiv, 
Ger ea, 
comi-

Deși activează 
de puțină 
pe 
tov.
președintele 
tetului orășenesc 
de organizare a 
U.C.F.S. Satu Ma

re, și-a cîștigat stima și încrederea 
maselor de sportivi din oraș. De a- 
ceea, sportivii au primit cu bucurie 
vestea că tcv. Marin Gerea a fost 
propus de cetățenii circumscripției e- 
lectorale nr. 4, Satu Mare, candidat 

_al F.D.P.

Și la Lugoj au fost propuși candi
dați ai F.D.P. activiști sportivi și 
sportivi. Astfel, cetățenii din circum
scripția electorală nr. 39 1-au propus 
candidat pe tov. Gavril Ignea, preșe
dintele comitetului orășenesc de orga
nizare a U.C.F.S., cei din circum
scripția electorală nr. 28 pe tcv. A- 
dolf Fihler, candidat maestru la șah, 
iar cei din circumscripția electorală 
nr. 83 pe tov. Nicolae Bagiu, arbitru 
și președinte al comisiei orășenești de 
fotbal.

alegerilor de deputați în sfaturile popu
lare. Din Oțelul Roșu ni se comunică 
organizarea unor întreceri de volei, 
șah, tenis de masă, popice și a unui 
cros. La Lugoj, comisia de volei a of. 
ganizat „Cupa deputatului", la care 
participă opt echipe masculine și șase 
feminine, iar comisia de șah a orga
nizat o competiție similară la care iau 
parte 20 de sportivi de categoria în- 
tîi și candidați de maeștri.

Juto-le pe muncitoarele cooperativei „Gnvița roșie” din Tirijaveui in 
timpul pauzei de cultură fizică. Datorită preocupării depuse de comitetul 
raional de organizare a U.C.F.S (președinte Fr. Apor), sprijinit și în
drumat de comitetul raional P,M, R, și înțelegerii dovedite de conduce
rea cooperativei (președinte Bel a Belenyesi)’ in raionul Tîrnăveni a fost 
făcut acest nou pas pentru traducerea in viață a sarcinilor trasate de ! 
Hotărîrea partidului și guvernului din 2 iulie 1957. Introducerea gimnas
ticii de producție la cooperativa „Grioița roșie" din Tîrnăveni reprezintă 
— sperăm — doar un început in extinderea acestei acțiuni în întreprin
derile de pe tot cuprinsul raionului.

(Foto: I. HASASIU)

COMPETIȚII IN CINSTEA ALEGERI
LOR PE LA 2 MARTIE

Zilnic ne sosesc vești despre nume
roase competiții organizate în cinstea

Se va dezvolta sportul de masă 
la colectivul „SP ARTAK" ?

SPARTANI ADA IN REGIUNEA SUCEAVA
Succese doar la... înscrierea concurentelor

Plecasem spre Suceava nu numai 
cu sarcina de a urmări jocurile din 
cadrul campionatului categoriei “ 
la hochei pe gheață ce trebuia 
se desfășoare Ia Rădăuți. In plus, 
trebuia să culegem informații pri
vind felul în carqr sînt organizate în
trecerile din cadrul Spartachiadei în 
această regiune. Dacă, în ce privește 
prima prc^Umă, lucrurile nu prea se 
prezentau așa de „roze” (timpul era 
destul de călduros pentru hochei), în 
schimb aveam convingerea că la 
Spartachiadă. cunoscută fiind tradiția 
de care se bucură întrecerile sportive 
de masă în regiunea Suceava, vom 
găsi aci un bogat izvor de informații, 
capabil să satisfacă și pc cel mai 
exigent ziarist.

Ne am înșelat însă. Prinși, oroba- 
bil, în nroblemele reorganizării miș
cării sportive, activiștii sportivi din 

j. reaftmea Suceava au neglijat în mare 
"* măsură Snsrfachiada.

Nu trebuie să înțelegeți prin a- 
ceasta că în regiunea Suceava acti
vitatea în cadrul Spartachiadei este 
redusă. Nu se poate afirma așa ceva.* 
Problema este cu totul alta si exem
plul pe care vi-1 vom oferi mai jos, 
poate ilustra perfect situația din a- 
ceastă regiune.

Dlscttfînd cu diferiți activiști spor
tivi am aflat cu bucurie că numărul 
celor înscriși să participe la întrece
rile din cadrul Spartachiadei este 
destul de ridicat, depășind chiar pe 
cel din alfi ani. Pînă aci toate bitne. 
Nici nu se poate să nu înregistrezi 
eu satisfacție cifre ca acestea: 7.000 
de tineri și tinere înscriși în raionul 

i Fălticeni, 6 200 in raionul Rădăuți, 
Iar ca un total general pe regiune 

ițclfră necontrolată încă) 32.O0O de 
^înscriși. După ce afli toate aceste 

lucruri este firesc să te aștepți deci 
la zeci de concursuri, în care aceste 
mii de tineri și-au disputat cu multă 
însuflețire primele locuri.

Ei bine, la organizarea concursu- 
' rflor, a întrecerilor propriu-zise, aci 

este punctul slab al regiunii Suceava. 
Este foarte adevărat că întrecerile 
desfășurate pînă la data cînd am

B 
să

pri

cules noi informațiile s-au organizat 
într-un cadru frumos (exemple: com. 
Vama — un frumos concurs de șah; 
com. Mărăția — deschiderea festivă 
în cadrul căreia a avut loc o paradă 
sportivă ; corn. Boroaia — unde se 
desfășoară un pasionant concurs de 
șah; întrecerile de schi din raioanele 
Cîmpulung și Vatra Dornei etc.) și 
s-au încheiat — unele — cu rezultate 
remarcabile.

Dar... atît! Față de numărul celor 
înscriși, față de frumoasele tradiții 
în competițiile de masă din această 
regiune, față de relieful regiunii, care 
permite organizarea unor frumoase 
concursuri în sporturile de iarnă, noi 
așteptam mai mult. Și continuăm să 
așteptăm, deoarece timp pînă la în
cheierea primei etape este suficient și 
sperăm că din regiunea Suceava ne 
vor veni vești despre concursurile, ze
cile de concursuri, ce se pot organiza 
acolo.

T. VIDESCU

Este desigur o întrebare aparent 
nefirească acum cînd pe baza îndru
mărilor cuprinse în Hotărîrea din 2 
iulie 1957, în toate colectivele spor
tive se desfășoară o intensă activitate 
pentru dezvoltarea sportului de masă. 
Considerăm totuși utilă o astfel de 
discuție, întrucît unele colective spor
tive — prin acțiunile întreprinse — 
nu ne dau suficiente garanții că ace
ste îndrumări vor prinde viață pretu
tindeni. Și, pentru a nu aminti alte 
exemple, ne vom referi doar la colec
tivul sportiv Flamura roșie Comerț 
care, de cîteva zile, a luat numele 
SPARTAK. Trebuie să apreciem de 
la bun început evidentele străduințe 
încununate cu succes pe care activi
știi și sportivii acestui colectiv le-au 
depus pentru ca un număr cît mai 
mare de tineri și vîrstnici să se în
scrie în U.C.F.S. Lăudabilă este și 
munca propagandistică și organiza
torică desfășurată în perioada 
pregătire a conferinței <‘ 
Peste 5.000 de oameni ai muncii din 

60 de unități comerciale 
nenibri aj U.C.F.S. Este 

s-ar putea mîndri 
oricare alt colectiv sportiv dar...

Analizlnd lipsurile existente

cele aproape 60 de 
ati devenit membri 
un rezultat cii care

de 
de alegeri.

in
trecuta formă de organizare a miș-

Cării sportive, Hotărîrea din 2 iulie 
1957 subliniază caracterul formal al 
acțiunilor întreprinse pe linia spor
tului de masă. Pornind de la această 
concluzie trebuie să spunem că ac
tuala formă de organizare a colecti
vului sportiv SPARTAK (și a altor 
colective care aparțineau pînă acum 
asociațiilor VOINȚA. PROGRESUL 
sau FLAMURA ROȘIE) nu ne lasă 
să întrevedem perspective de dezvol
tare ale sportului de masă. In fapt, 
s-a păstrat vechea formă, cercurile 
sportive au fost înlocuite cu grupele, 
principala grijă este aceea de a nu 
se dezorganiza sportul de performan
ță, etc. Cum oare va putea să organi
zeze o activitate sportivă de masă 
corespunzătoare un consiliu de co
lectiv care trebuie să coordoneze. în 
afară de munca 
a peste 5.000 de 
puncte de vedere 
IHe și care par 
oarecare măsură 
însă greu putem crede că prin „labi-N 
rintul” acestor grupe sportul de masă j 
își va croi drumul i “
sprijinul afirmațiilor noastre vînN
chiar sublinierile făcute cu prilejul > 
recentei conferințe de alegeri în careS 
s-a arătat că din cei peste 6000 de I

membri de colectiv cîți au fost M 
trecut, activau de fapt doar 600. Dar, 
dintre aceștia, majoritatea o format» 
sportivii cuprinși In secțiile fruntașe.

Cu un număr atît de mare de 
membri, cu unități tot atît de nume
roase, fără o bază materială cores
punzătoare, fără cadre suficiente și 
fără posibilitatea unei munci de în
drumare și control care să aibă efica
citate, un colectiv sportiv cu acea
stă formă de organizare, nu poate să 
asigure activității de masă o dezvol
tare pe măsura posibilităților pe care 
le au, de exemplu, grupe mai reduse 
de unități comerciale. Este părerea 
noastră.

După Campi ouat ele Internaționale de schi ale Ungariei

••• III III r
••

secțiilor, activitatea 
membri? Există și 

care nu pot fi oco- 
a argumenta într-o 

această hotărîre

CTI RILE^af
—- E

rtul de masă ■

FOTBAL
• Tuneul F.I.F.A. se va des

fășura în Luxemburg, Belgia. 
_ - Germană.Franța ți R. F.

Disculi
Schiorii romîni participant la Cam

pionatele Internaționale ale Ungari
ei s-au înapoiat în țară încărcați de 
cupe, medalii și... laude, pe care, 
fără îndoială, le-au meritat. Ei au 
cucerit patru titluri de campioni in
ternaționali (Cristoloveanu la slalom 
uriaș seniori, Gh. Bălan la slalom 
special juniori, Kurt Gohn la slalom 
uriaș si combinată alpină juniori), 
și locurile 2—3—4—5 la majoritatea 
probelor. Cristoloveanu. pandrea. Bî-

ră, Gohn șl Bălan au reprezentat 
cu cinste schiml romînesc peste 
hotare.

In convorbirea pe care am avut-o 
cu tov. Anton Netolinschi, condncă- 
torul lotului, am avut încă o dată 
prilejul să ne convingem de frumoa
sa impresie lăsată de schiorii romîni.

„Echipa Romlniei, ne a declarat 
tov. Netolinschi, a fost înconjurată 
de atenția și simpatia celor care au 
urmărit întrecerile de schi de la

Galyateto. Numeroși excursioniști 
germani, aflați în concediu în loca
litate, ca și ceilalți amatori de schi 
din Budapesta și Galyateto se inte
resau în permanență de forma schio
rilor romîni, îi încurajau, iar după 
disputarea probelor îi felicitau cu 
multă căldură pentru rezultatele ob-l 
ținute. A fost un concurs foarte fru
mos, bine organizat, în care repre-l 
zentanții Romîniei s-au străduit să
dovedească valoarea bună pe care l HI A Ml■> a H 
o au. Victoriile cucerite sînt o Ao-( A IW i " a® A gj
vadă a dîrzeniei lor și o răsplată a 
voinței de a reprezenta cu cinste 
culorile țării". ,

Alte amănunte le-am primit de la 
maestrul sportului Mihai Bîră, care, 
pe lingă calitatea de concurent (s-a

» Recent a avut loc la Londra o șe
dință a subcomisiei pentru juniori 
din cadrul U.E.F,A, Cu acest prilej, 
s-a hotărit ca turneul FJ.F.A. pen
tru juniori să se desfășoare (intre 
4 și 13 aprilie') la Luxemburg (semi 
finalele și finala). Jocurile prelimi
narii vor avea loc insă în citeva 
orașe din Belgia, R.F, Germană și 
Franța. Orașele unde au loc acestei, 
meciuri sînt: LătfTch. Arlon (Belgia) 
Saarbriicken, Trie (R.F.G,) și Metz 
Sedan Longvie (Franța),

înscrierile pentru această competi
ție se pot face 'pînă ta 15 februarie, 
Pînă acum și-au anunțai participarea 
echipele Bulgariei, Cehoslovaciei și 
R.F. Germane. Trăget ea la sorți va 
avea loc la Bruxelles la 1 martie.

Tineri și tinere! Participați cu 
toți la întrecerile din cadrul 
Spartachtodeî de iarnă. Acti
viști tțisrtivl I Folosiți din plin 
timpul Izivorabll sporturilor de 
iarnă ț! organizați cît mai mul
te conc .-'suri de schi, patinaj și 
sănluș. uitați din preocupă
rile vemstre sporturile de sală : 
glmnasti-a, tenisul de masă, șa
hul și trs-"’a. Acesta este timpul 
potrivit. Fesfășurați larg campa
nia de organizare a concursuri
lor dir» cedrul Spartach’adei de 
iarnă!

I
Ion Zangor o autv!,. a speranță a schiului rorninesc, ne va reprezen

ta țara in Cupa Speranțelor,

• Progresul Orașul Stalin —> 
Locomotiva Virovitica 14—10 
(4-4).

ORAȘUL STALIN 29 (prin 
clasat pe locul trei la slalom speciali— După o primă repriză de 
și combinată alpină și pe locul pa-✓ formația locală de handbal 
tru la slalom uriaș), a avut-o și pe^Progresul a dominat net in a 

priză a meciului cu echipa 
'iugoslavă Locomotiva VirooiTlca, obți
nând o frumoasă și meritată victorie. 
Punctele au fost înscrise de: Ana

In plus 1 Stark (5), Maria Scheipp (4), Ălora

telefon ), 
joc egal, 
de solii 

doua re- 
jemininăaceea de antrenor.

„Piftiile pe care s-a concurat au 
fost foarte dificile, cu atît mai mult 
cu cît lipsa zăpezii a fost compen
sată cu... gheață. Din această cauză 
au și fost multe căzături.
traseele au fost aranjate pe pîrtii \ Windt (3), Zenta Windt și Gerlinde 
foarte înclinate, în special la slalom (^Re‘PP pentru 
uriaș, cu hopuri multe, i_______
dese și cu porțiuni accidentate. Con-

i învingătoare, Sal'lfalt 
denivelări ^(4), Tide (2), Horak, Mihaltk, Os- 

țrun și Zunic pentru învinse
In deschidere: Steagul roșu Bucu-

D. STANCULESCU Jrești — FI. roșie Sibiu 11—4 (5—2),
Traian Brenuer-coixcp. /(Continuare în pag. 3)



Ce așteptăm din partea federațiilor Plenara comitetului regional

nou constituite

Intr-un precedent articol, remarcam 
faptul că lărgirea atribuțiilor și îm
puternicirilor federațiilor ne îndrep

tățesc să fim mult mai exigenți în 
așteptările noastre. Ce așteaptă cercu
rile largi ale sportivilor și iubitorilor 
sportului din țara noastră din- partea 
federațiilor ?

Extinderea și întărirea bazei de 
masă a fiecărui sport este, 

după părerea noastră, sarcina 
centrală — imediată și de perspecti
vă — a federațiilor nou constituite. 
Exemplul unor discipline sportive în 
care insuficiența bazei de masă a 
dus la un moment dat la crearea 
unui mic grup de sportivi fruntași, al 
căror „schimb de mîine" nu era asi
gurat în nici un fel, este prea eloc 
vent pentru a mai insista asupra lui. 
Important este să arătăm că am în
vățat din lipsurile și greșelile trecutu
lui apropiat. Iar pentru aceasta, fe
derațiile nou create trebuie să ia cu 
toată seriozitatea în considerație 
vastele probleme legate de extinderea 
și întărirea bazei de masă în fiecare 
sport. Mijloacele nu lipsesc. Princi
palul este că, o dată cu preocu
parea pentru întărirea organizatorică 
a federațiilor — prin angrenarea ce
lor mai buni activiști obștești, oa
meni pasionați și dornici să contribuie 
la extinderea sportului preferat, în sub
comisii și în comisiile locale — să se 
insufle fiecărui activist obștesc inte
resul pentru obiectivele izvorîte din 
noul conținut al muncii federațiilor.

Iar ca mijloace... In primul rînd, fe
derațiile nu trebuie să mai considere 
că angrenarea elementelor tinere prin 
intermediul campionatelor școlare și 
Universitare, a Spartachiadelor, al con
cursurilor pentru trecerea normelor 
G.M.A., campionatelor de casă etc. este 
ruptă de interesele majore ale fiecărei 
discipline sportive. Dimpotrivă —prin 
comisiile locale pe ramură de sport — 
federațiile trebuie să joace un rol de 
îndrumător și chiar de organizator în 
principalele etape ale acestor compe 
tiții, urmărind cu grijă evoluția tinere
lor talente, evidențiate cu aceste oca
zii. Școlile, facultățile și satele, pepi 
niere încă insuficient folosite, trebuie 
să intre în centrul atenției federații
lor. ca sectoare în care fiecare sport 
poate căpăta nenumărați adepți, din 
rîndul cărora nu vor întîrzia să se 
ridice acei sportivi de valoare medic 
a căror lipsă se resimte aproape fără 
excepție, în fiecare sport. Deci, cam 
pionatele școlare și universitare tre
buie să iasă din cvasi-anonimatul 
în care ele se desfășurau în anii tre- 
cuți și să trezească, în primul rînd, 
interesul antrenorilor și al activiști
lor obștești ai federațiilor.

Intr-o serie de discipline sportive do 
largă popularitate, ca de pildă fot
balul voleiul, boxul, atletismul, po

picele etc. ca și în unele sporturi în 
care condițiile materiale o permit (ci
clism și motociclism, dat fiind numărul 
mare de posesori de biciclete de oraș 
și semicurse și de motociclete) pot și 
trebuie să fie organizate forme cu
prinzătoare de atragere în activitatea 
competițională a unor mase tot mai 
largi 
petiții 
sificați pot fi: 
nizate
tești și campionatele de casă ale co
lectivelor sportive, întreceri interșcoli 
(sistem divizie, pe oraș), campionate

• Baza de masă a fie
cărui sport trebuie ex
tinsă

• Campionatele națio
nale să«-și reia locul cu
venit

• Pledoarie pentru o 
muncă de perspectivă

ale școlilor sportive de tineret, de 
elevi ’ etc., organizate periodic și, în 
unele sporturi, în fiecare duminică- 
Formele și formulele variază în raport 
cu condițiile existente ; dar metoda Tri 
sine este deosebit de eficientă și suc
cesul unor competiții ca de exemplu 
„Cupa Sportul popn’ar" Ia handbal, 
Săptămîna atletismului școlar, „Cupa 
Uj sport" la natație, Spartachiada te
telor organizată în unele raioane etc. 
dovedește cîtă atenție trebuie acorda.ă 
unor astfel de forme de angrenare a 
tineretului în sport și de selecție a 
elementelor celor mai talentate. Iniția
tiva locală, stimulată și dezvoltată, 
poate da naștere și altor forme, la tel 
de eficace, menite să contribuie la rea
lizarea acestui obiectiv atît de impor- 
tantyal muncii 
rea și întărirea 
cărui sport.

rie nedrept

federațiilor : extinde- 
bazei de masă a fie-

de organizare a U.C.F.S. Craiova

de tineret. Astfel de com- 
rezervate sportivilor necla- 

concursuri orga- 
pe cartiere, competiții să-

Pe nedrept căzute în ultimii ani, 
în „dizgrația" forurilor condu
cătoare, campionatele naționale 

constituie de fapt coloana vertebrala 
a activității compctiționale din fiecare 
disciplină sportivă. Și așteptăm din 
partea federațiilor să reafirme cu tă
rie acest adevăr de necontestat, proti 
tînd de ocazia oferită de răstimpul 
care a mai rămas, pînă la începerea 
returului campionatelor în unele spor
turi și a activității dc primăvară In 
altele, pentru a analiza cu toată grija 
activitatea dusă pînă acum în acest 
sector. Așteptăm hotărîri energice, 
care, bazate pe o profundă analiză și 
cuprinzînd toate aspectele legate de 
activitatea în campionatele naționale 
(comportare a echipelor și sportivilor, 
calendar, continuitate, pregătire teti 
nică și tactică, sprijin din partea co
lectivelor etc.) să „reabiliteze" cam 
pionatele țării în ochii sportivilor și 
ai spectatorilor. Există destule aspecte 
cu care n-am mai vrea să ne întîl 
nim în anul 1958 și în anii următori • 
formalismul în organizarea unor faze 
raionale și regionale (canotaj, nata 
ție etc.), dese întreruperi în progra
mul de desfășurare (fotbal, handbal, 
și. mai ales, polo pe apă), participări 
restrînse, mereu aceleași (călărie, scri
mă, pentatlon modern), comportări 
nesportive, lipsă de pregătire tehnică 
și tactică a echipelor și sportivilor 
etc. Și acest lucru se va întîmpla nu
mai dacă federațiile vor ști să redea 
campionatelor naționale locul lor ti 
resc, să izgonească din mintea con 
ducerilor secțiilor, colectivelor, cluburi
lor și a tehnicienilor periculoasa ten
dință a goanei după rezultate imedia 
te, să transforme campionatele națio
nale în vîrful unei 
bază s-o constituie 
ales, cuprinzătoare 
tițională în fiecare 
tivă.

piramide a cărei 
o vastă și, mai 
activitate compe- 
disciplină spor-

Luni 
Craiova 
de organizare a U.C.F.S. Deschizînd 
lucrările plenarei, tov. Gh. Nicolau, 
președintele comitetului regional de 
organizare a U.C.F.S. a dat citire 
expunerii cu privire la „Manifestul 
Păcii" și sarcinile ce revin mișcării 
de cultură fizică și sport.

In continuare, tov. Șt. Prițulescu, 
vicepreședinte al comitetului de or
ganizare U.C.F.S. Craiova, a prezen
tat informarea în legătură cu stadiul 
aplicării Hotărîrii C.C. al P.M.R. și 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. din 
2 iulie 1957, cu privire la reorgani
zarea mișcării de cultură fizică și 
sport și a sarcinilor ce revin mișcării 
sportive pe anul 1958. Tov. Șt. Pri- 
țulescu a insistat asupra succesului 
pe care l-a înregistrat acțiunea de 
reorganizare a colectivelor sportive, 
scoțînd în evidență atitudinea mem
brilor colectivelor sportive care în a- 
dunările de alegeri au criticat cu 
asprime vechile metode de muncă 
ale comitetelor C.F.S. și au propus 

lua în considerare, justificînd astfel mijloace eficiente de remediere a lip- 
speranțele trezite prin înființarea lor. ; surilor.

După cum se vede, cel mai im
portant accent în munca fede
rațiilor trebuie să cadă pe crea

rea premizelor unei largi dezvoltări 
— cantitative și calitative — a acti
vității de viitor, în fiecare disciplină 
sportivă- Cu alte cuvinte munca de 
perspectivă ‘rebuie să ia neîntîrziat 
locul goanei după rezultase imediate, 
iar acest fapt va avea repercusiunile 
cele mai favorabile în procesul de 
pregătire-antrenament ca și în educația 
sportivilor, în desfășurarea muncii In 
secțiile pe ramură de sport, în comi
siile locale și în subcomisiile și cole
giile centrale. Chiar și pregătirea în 
vederea celor 9 campionate europene 
și 12 campionate mondiale ce se vor 
desfășura în anul 1958 trebuie să 
contribuie la realizarea acestor obiec 
tive orientative

după-amiază a avi»t loc la 
plenara comitetului regional

In cuvîntul lor, membrii comitetu
lui de organizare a U.C.F.S. Craiova 
au expus pe larg metodele cu ajutorul 
cărora s-au repurtat succesele, însă 
au criticat sever și atitudinea unor 

care n-au privit cu toată 
desfășurarea competițiilor 

Spartachiadei de iarnă a 
motiv pentru care nu s-au 

acest capitol rezultatele

activiști 
seriozitatea 
din cadrul 
tineretului, 
realizat la 
așteptate.

de bază.

Ne-am făcut ccc ui așteptărilor ma 
selor de pasionați ai sportului 
din țara noastră și nădăjduim 

că federațiile nou constituite le vor

C Și in regiunea I

au luat sfirșit alegerile 
t consiliilor colectivelor sportive 
/ Corespondentul nostru Z. Zin- 
S ger ne anunță că în ziua de 25 
I ianuarie au fost terminate alege- 
j rile consiliilor tuturor colective- S lor sportive de pe cuprinsul re- 
J giunii Oradea. Din cele 313 co- 
( lective reorganizate fac parte 
/ 54.245 membri at U.C-F.S.

Oradea /

Din lumea baschetului

Intilnirea dintre echipele de juniori ale orașelor 
București și Tg Mureș, disputată duminică in sala 
Floreasca. a fost (prin reușita ei) o invitație 
pentru continuarea unor asemenea initiative 

(Foto: GH. DUMITRU

Iată — în fuga condeiului — două 
aspecte oferite de ultima duminică de 
baschet. Credem că fiecare dintre 
chestiunile amintite inai jos prezintă- 
importanță pentru mersul înainte a! 
jocului cu mingea Ia ccș. De asta 
le-am și scris...

fi,

Giurculescu) și cei din 
Tg. Mureș (antrenor : ne
obositul Zoldi). Au în
vins reprezentanții Capi
talei. Cu 69—63 (33—29). 
A doua zi mureșenii și-an 
luat revanșa: 62—53
(36—22). Rezultatele con
tează însă mai puțin. 
Midt mat important este 
că în amândouă meciurile 
tinerii jucători s-au com
portat excelent. O dovadă 
concretă: în întîlnirea
de duminică ei au... re
coltat din partea nume
roșilor spectatori de la 
rloreasca aproape tot a- 
tîtea aplauze ca și colegii 
lor mai mari de la „A". 
S-au remarcat în cele 
două meciuri : Nicki Po
pescu, Dudescu, Coman, 
1. Ionescu, Al. Ionescu, 
(București), Brejait, Tor- 
dai,
(Tg. Mureș). Dar plă
cutele apariții 
rilor jucători nu trebuie 
să rămînă simple pro
misiuni. Tare bine ar fi 
să-i putem evidenția pe 
cei de mai sus și pe aiți 
colegi ai lor ca... jucă
tori de bază în echipele 
de categoria A. După 
cum inițiativele organi
zării unor asemenea 

programarea lor împreună 
primă categorie trebuie con-

Soos, Al. Bahnt

ale tine-

SA NU RÂM1NA DOAR O PRO
MISIUNE

meciuri și 
cu cele de 
tinuate.

PREZENȚE NECESARE

Concluzia generală asupra arbitra
jelor din turul campionatului, ca și 
primele observații după cele două 
etape disputate pînă acum în întrece
rea celor mai bune echipe masculine, 
este aceea că arbitrii nu reușesc în

multe cazuri să facă față obligațiilor 
ce le revin. Există — și noi nu pu
tem trece peste ele — și unele -'ir- 
cumstanțe atenuante: dificultățile de 
arbitiaj determinate de schimbările re- * 
gulamentului, condițiile extrem 
grele (nesportivitatea publicului, 
ori și a j 
circumstanțe nu pot totuși justifica to—- 
ta1 nivelul încă scăzut al arbitrajelor. 
De aceea sugerăm forurilor în drept 
o soluție care poate contribui la asi- 
guțarea unei mai bune conduceri a 
partidelor. Anume, ca antrenorii cu ex
periență din categoria A să fie folo
siți ca arbitri. Pentru evitarea oricăror 
suspiciuni, opinăm ca antrenorii echi
pelor masculine să arbilreze partidele 
feminine și invers. Ca un argument 
în plus la propunerea noastră arătăm 
că se pot efectua economii în multe 
cazuri delegîndu-se ca arbitru la cea
laltă partidă de categoria A antreno
rul care se deplasează cu echina în 
orașul respectiv (de p’ldă: Herold 
poafe arbitra la Oradea meciul femi
nin programat acolo în etana cînd el 
se deplasează cu echipa C.C A A. Pă
rerea noastră este că arbitrii ca
Alexandru Popescu. Hero’d. Vasile 
Porresc.u. Zoldi, Avachian, Elek, Ma
nca.
necesară pentru a conduce competent 
un meci dar se și bucură de autori
tate asupra jucătorilor si de unanime 
aprecieri din partea spectatorilor. Este 
cazul ca federația de baschet împre
ună cu colegiul de ?rb:fri să studieze 
propunerea noastră Sî sr-ril-n. că mi 
se vor limita la atît. C<" vr-r IredfS 
direct la fapte propramindii-i ne cei 
mai buni antrenori ai nos*rî fț» în
țelege dună 
care nu au 
meciurile de

de 
tnie- 

jucâtorilor etc.). Dar aceste

noastră este
Popescu.

Zoldi, Avachian,
F'îlop au nu numai capacitatea

un examen a! acelora 
calificarea de —•»><♦-• 
primă cale"or:e
EFTIMIE IONESCU

*
de 

cel 
loc 
din

Duminică, în cadrul programului 
la I'ioreasca (și bună idee a avut 
care a realizat așa ceva) a avut 
un meci între cei mai buni juniori 
București (antrenați de Duvidescu și

Colț școlar

Un experiment binevenit
Trebuie să vă spunem de la început, 

că vizita noastră Ia Școala elementară 
de patru ani nr. 15 nu ne-a mulțumit... 
Învățătorii s-au rezumat la cîteva 
jocuri dinamice, în loc să facă exer
ciții de ansamblu, așa cum prevede 
programa analitică. Ni s-a răspuns: 
„Ce rost are să punem așa de mult 
accent pe educația fizică!?/ Doar re
prezintă o dexteritate I... Și in două 
ore pe săptămină..."

Ne-ani amintit de discuția avută cu 
cîtva timp în urmă, cu dr. Victor 
Cătină, merr^ru al cabinetului meto- 
dico-științific din Timișoara. El subli
mase ca pentru a se ajunge ca tine
retul să iubească sportul, e necesar să 
i se formeze deprinderi corespunză
toare. chiar din primii ani de școală.

...lată de ce am salutat cu multă 
satisfacție, măsura direcțiunii educației 
fizice școlare, de a iniția un experi
ment avînd ca temă aplicarea în mod 
științific a educației fizice în școlile 
elementare 1—4. Inițial, experimentul

a fost organizat la școala elementară 
nr. 5 Gr. Moccanu, fiind condus de 
prof. Gh. Simionescu, de la școala 
medie nr. 7-1. L. Caragiae. Acesta 
constă din două lecții săptămînale 
predate învățătorilor de la susamm- 
tita școală, lecții care urmăresc pe 
de o parte, întocmirea judicioasă a 
schemelor teoretice ale lecțiilor, iar pe 
de altă parte cuprinde lecții practice 
deschise. Deși inițiat abia la mijlocul 
lunii decembrie, experimentul a și în
ceput să dea roade. Învățătorii de la 
școala elementară nr. 5, aplicînd Ia 
orele lor cele învii ți te în cursul expe
rimentului, și-au dat seama că elevii 
manifestă mai mult interes la aceste 
ore. că încep să întrezărească utilitatea 
practicării educației fizice.

— Experimentul va continua piuă 
la sfirsittil anului școlar, ne-a precizft 
prof. Florin Panăitescu, responsabilul 
resortului de educație fizică din șco
lile elementare din Di ecția educației 
fizice școlare, și, intre timp, vom căuta

sâ organizăm și in alte școli astfel de 
experimente.

— Aveți în vedere anumite criterii 
în alegerea acestor școli?

— Va, s-ar putea vorbi de un cri
teriu teritorial, in sensul existenței 
cite unui centru experimental in fie
care raion al Capitalei.

— Ce școli vor intra, în perioada 
care urmează, în sfera experimentului 
dvs.?

— Școlile elementare de 7 ani nr, 
15, 72, 75 și 78, unde profesorii de 
educație fizică vor preda învățătorilor 
de la clasele 1—4,

— Există vreo observație specială 
pe care ați avea.o de făcut ?

— Aș vrea să remarc, in mod deo
sebit, înțelegerea cu care este intim- 
pinată această acțiune de către direc
torii școlilor elementare, majoritatea 
dintre ei apreciind valoarea pe care 
o are educația fizică in formarea și 
educarea elevilor

T. S.

ION PETCA, TIRGU JIU. — 1) Boxe- 
rul maghiar L. Papp a trecut la profe
sionism. in mod excepțional. forurile 
maghiare de resort i-au aprobat lud acest 
lucru. Dar... cum Papp are astăzi 33 ani, 
nu trebuie să ne așteptăm la o mare ..ca
rieră” în boxul profesionist. Cele 4 
victorii obținute pînă acum mu sini- în 
nici un caz semnificative. — 2) Fosta 
campioană mondială la tenis de masă. 
Gizi Farkas, este căsătorită cu fotba
listul Lantoș. A și jucat sub acest nu
me la recenta competiție internațională 
de tenis de masă de ia București. — 
3) Curioasă întrebare: „In meciul pen
tru preliminariile campionatului mon
dial din 1353 de ia București între Ro- 
mînia și Cehoslovacia, cine a înscris 
gelul victoriei pentru cehi, din lovitură 
liberă? Novac sau celălalt fundaș?” De 
ce vă interesează amănuntul acesta? 
Vreți să știți cui trebuie să-i purtați 
...pică? Lui Safranok, fundașul dreapta!

BLAJ ȘTKFANFSCU, SLATINA TI- 
MI’ȘULUI. — In sfirșit, o scrisoare cu o 
singură în/rebare! Unde joacă acum 
fotbalistul Renye? El își face stagiul 
militar, așa că va activa, desigur, în- 
tr-o formație sportivă din cadrai M.F.A.

MIHAT GH. REȘIȚA. — 1) Tot ce știu 
este că ciclistul indian Misrilal Jawas- 
val, care a pornit în anul 1954 să facă 
înconjurul pămîntului pe bicicletă, a fost 
văzut anul trecut, la Moscova, cu prile
jul Festivalului. Cine știe prin ce ținu
turi pedalează acum! — 2) „Pronospor
tul” — dar nu chiar în forma actuală 
— a apărut pentru prima oară în Anglia, 
în nn»uj 1892 El se intitula „Pariul mu- 
t:

TAVY BA-.TEANU, PLOEȘTI. — 1)

Jucătorul Lorant. pe care l-ați „găsit* • 
în formația Flamurii roșii Arad în 
campionatul 1946—1947 este uns și ace
eași persoană cu celebrul s'^per de 
mai tîrziu ai echipei naționale ma
ghiare. — 2) La ultima sesiune F I.A., 
din ianuarie, de la Paris, n-su fost 
omologate recordurile lui Stepanov 12 
înălțime și Bob Gutowsky la săritura 
cu prăjina. O decizie definitivă ur
mează să fie luată în curînd. A fost 
omologat însă recordul la săritura în 
înălțime femei — 1.77 m - stabilit
de chinezoaica Tsen Fun Tun. Și ea, ca 
si Stepanov, a sărit, cu pantof, ca talpa 
îngroșată. Cu atît mal surprinzătieaTe 
apare tergiversarea omologării recor
dului Iui Stepanov. Să sperăm însă că 
prioritatea care s-a dat recordului lui 
Tsen Fun Iun a fost o, simplă chestiune 
de... galanterie (deși nu intră în nor
mele F.I.A. așa ceva) și că nu va întîr
zia prea mult nici omologarea valoro
sului record al lui Stepanov. — 3) Tran
sferările la rugbî s-au încheiat la 1 
ianuarie 1958. — 4) Iată cîteva perfor
manțe mai vechi ale boxului nostru: 
Luci ar. Popescu, campion european 
profesionist la categoriile mușc?; cocos 
și pană (rezultate obținute între anii 
1P30—1939), Toma Aurel, campion euro
pean profesionist la cocoș. Anton Oșca. 
medalie de argint la campionatele eu
ropene de amatori din 1937. Mfei trebuie 
arătat că Stama4e, Chiriac și Axioti 
au fost ..chalengeri” oficiali, la un mo
ment dat, la titlurile europene ale ca
tegoriilor respective și că Ax’oli a și 
boxat pentru titlul european la catego
ria mijioce, pierzînd de justețe la punc
te în fața celebrului boxer hel^ipn Gus
tave Roth.

ION POȘTAȘUL



Zăpada a readus pe fotbaliști în sală...
Surpriza acestui sfîrșit de ianuarie a cam încurcat socotelile fotbaliști

lor, porniți cu mult eian în pregăti rile lor în vederea returului. Cantita
tea mare de zăpadă căzută mai ales în partea sud-esiică a țării, a blo
cat terenurile, silind pe jucători să se refugieze în săli pentru a-și conti
nua antrenamentele.

In această situație se află de pildă 
Progresul București, care a început 
să lucreze în sala Progresul F. B.

Unele echipe însă, au început di
rect în sală, deci schimbarea bruscă 
a timpului n-a constituit un incon
venient. Printre aceste echipe se nu
mără și C.C.A., campioana țării. Mi
litarii, după cum am anunțat, s-au 
reîntîiriit- luni cînd a avut loc o pri
mă ședință în sală.

— De fapt — ne spunea antreno
rul Ilie Savu, cu care am stat de 
vorbă mai deunăzi — pentru majo
ritatea jucătorilor ședința de luni a 
însemnat o continuare a pregătirilor, 
pentru că cei care n-au însoțit echipa 
în Italia și au rămas acasă, s-au 
antrenat cu regularitate în sală. In 
plus, în perioada de vacanță, jucă
torii bucureșteni (Voinescu, Toma, 
Ivănescu, Apolzan etc.) au făcut și 
ei antrenamente în sală.

— Ai la dispoziție întregul lot?
— Da, cu excepția fraților Zavoda. 

Francisc urmează un tratament me
dical fiind suferind de stomac, iar 
Vasife se resimte încă de pe urma 
rupturii mușchiulare suferită la jo
cul cu Borussia.

— Veți continua antrenamentele 
în sală ?

— Da, pînă cînd timpul ne va 
permite ieșirea pe teren. In principiu

ne-am stabilit la un program de 
pregătire zilnic, cu două ședințe: una 
dimineața cu caracter fizic-tehnic și 
alta după masă pentru tehnică și tac
tică, natural, cu o intensitate scă
zută. In felul acesta sperăm să sti
mulăm și mai mult în jucători do
rința de a se pregăti și inițiativa de 
a lucra și singuri.

Faptul că în lotul echipei C.C.A. 
există, datorită faptului că însumea
ză jucători de vîrste diferite, o dis
proporție în ce privește pregătirea 
tehnică, ne-a făcut să întrebăm:

— Conținutul lecției de antrena
ment va fi diferit decît pînă ac.um?

— In general, noi am pu» accent 
pe pregătirea tehnică, ca urmare a 
unei preocupări în această direcție. 
In fotbal e greu să faci față fără 
o tehnică individuală bună, mereu 
perfecționată. N-o vom neglija nici 
de acum înainte. Dimpotrivă, o vom 
intensifica, mai ales că avem jucă
tori tineri care trebuie să ajungă la 
nivelul celor consacrați. De aceea, 
colectivul tehnic va lucra pe grupe 
de cîte 6 jucători (4 tineri și 2 con
sacrați) și în plus, va căuta să a- 
jungă la ore suplimentare cu cei ti
neri. Participarea conștientă a jucă
torilor ne va ușura foarte mult sar
cina, iar jocurile de antrenament 
programate la sfîrșitul intervalului 
vor contribui la desăvîrșirea acestei

pregătiri. Nu vom ignora Insă, pre
gătirea fizică și tactică, pe care o 
vom dezvolta concomitent.

— Vreo dorință...?
— Desigur: să păstrăm titlul de 

campioni pentru a mai participa o 
dată în Cupa Campionilor Europeni. 
Sîntem datori cu o explicație nume
roșilor noștri susținători; amintirea 
jocului de la Bologna nu se șterge 
cu una cu două...

Seriozitatea cu care privesc milita
rii pregătirile lor anunță lucruri bune 
pentru returul campionatului și. în 
același timp, perspective nu prea 
plăcute pentru candidații la primul 
loc și în special pentru lider: Petrolul.

Se cunosc cele 8 echipe participante 
la turneul final al concursului republican 

de handbal de sală
Geografia handbalului de sală din țara noastră a suferit in ultimul 

timp serioase modificări. in locul a numeroase spatii albe care marcau 
înainte regiuni unde acest sport nu era cunoscut. ' acum ' se conturea. 
ză din ce in ce mai insistent o largă răspindire a acestui sport, chiar și 
in cele mai îndepărtate colțuri ale țării.

In ultimele zile a continuat acțl 
sportive. In ședințele ținute cu 
Federale au discutat problemele

FEDERAȚIA DE RUGBI

acea 
cele

Marți după-amiază a avut loc 
dința de constituire a Federației 
mîne de rugbi. Noul birott lederal 
are următoarea alcătuire: Emil Dră- 
gănescu — președinte. Al. Gruia și 
M. Nictilescu — vicepreședinți, EJ. 
Denischi — secretar, 
— antrenor federal, 1. Oncescu — 
președintele colegiului de arbitri, R. 
Popescu — 
competiții și 
git loan — 
juniori, Mihtt 
tete comisiei 
V.

Șe- 
ro-

Ed.
N Pădureanu

unea de constituire a Federațiilor 
stă ocazie, noii membri ai Birourilor 
mai actuale in sporturile respective.
țiilor și s-au trasat sarcini în vederea 
definitivării planului de muncă pe 
anul în curs.

FEDERAȚIA DE BASCHET

P- 2-

BucureștiFotbalștii Locomotivei 
și-au început pregătirile in vederea 
sezonului de primăvară. Prime e șe
dințe au avut loc marți și miercuri 
in sala din Giulești. Cum se vede 
din fotografie, din program nu lip
sesc exercițiile cu balonul. Pe primul 
plan, de la stingă la dreapta, Langa 
și Bodo exersează-jocul cu capul.

președintele comisiei de 
clasificări sportive, Vir- 
președintele comisiei de 
Dragoinir — președin- 

de presă și propagandă, 
Vardelia — președintele colegiului 

de antrenori și Em. Valeriu — pre
ședintele comisiei de disciplină.

Din partea Comitetului de organizare 
a L’.C.F.S. a luat parte la ședință 
tov. Em, Ghibu care a arătat că rug- 
biul, sport cu puternică tradiție la 
noi, poate contribui la ridicarea pres
tigiului internațional al sportului ro- 
mînesc în mai mare măsură, la ora 
actuală, decît alte sporturi. De a- 
ceea. Biroului federal îi revin sarcini 
importante în asigurarea tuturor con
dițiilor pentru dezvoltarea rugbiultli 
pe linia noii orientări trasată 
tărîre.

de Ho-

FEDERAȚIA DE TENIS DE MASA

la se-Marți la amiază a avut loc 
dini U.C.F.S. constituirea Federației 
romîne de tenis de masă. Iată com
ponența noului for de conducere a 
tenisului de masă romînesc: preșe
dinte — Ștefan Cruceru, vicepreșe
dinți — Niculae Beliți și Marin Stan- 
ciu, secretar general — Sever Dăneț, 
antrenor federal — Ange’ica Rozea- 
nu, membri — Ella Zeller, Maria 
Ursu, Jean Văleanu, Paul Georgescu, 

" — • •• Marius

Marți Ia amiază a avut loc ședința 
de constituire a Federației romîne de 
baschet. Biroul federal are următoa
rea componență: președinte —• Eugen 
Bantea, vicepreședinți — prof. Ilie 
Gheorghe și prof. univ. Leori Teodo- 
rescu, secretar general — prof. Mir
cea Rizea, antrenor federal — prof. 
Octav Dîrnitriu, președintele colegiu
lui de arbitri — Alex. Dănilă, preșe
dintele comisiei de competiții — Paul 
Popovici, președintele comisiei de 
propagandă și relații internaționale

— Dr. Marcel Efraim, președintele 
comisiei de disciplină — Hugo Hal
pern, președintele comisiei de tineret
— prof. Alex. Mogoș, președintele 
comisiei de femei — prof. Stela 
Rusii.

La prima sa reuniune, biroul fede
rației a discutat obiectivele princi
pale pe anul în curs, insistîndu-se a- 
stipra necesității răspîndirii basche
tului în rîndurile 
denților, elevilor și militarilor, 
asupra sportului de mase.

Luînd cuvîntul tov. Em. Ghibu, 
șeful secției tehnice din U.C.F.S. a 
arătat rolul Federației de baschet în 
cadrul noii forme de organizare a ac
tivității sportive. Astfel, s-a subli
niat că 
derației 
bazei organizatorice ■ (grija 
cît mai buna funcționare a 
de baschet din colective și 
De asemenea, s-a arătat că 
importante trebuie să fie și 
valorii campionatelor republicane pre
cum și asigurarea bazei de masă. în 
special prin angrenarea tineretului.

>to toato spartorite
CAMPIONATUL DE CALIFICARE 

LA BOX
In Capitală, campionatul de califi

care la box începe astă seară, la ora 
19, în sala Giulești. Cea de a doua 
reuniune va avea loc sîmbSfă. Ia a- 
ceeași oră și în același loc. După cum 
se știe, la această competiție participă 
boxeri de categoria H și

V. Dumitrescu
C.C.A. A ÎNVINS DIN 
HOCHEI PE GHEATA 
STEAGUL ROȘU DIN 

STALIN
ORAȘUL STALIN 22 (prin telefon). — 

Meciul revanșă dintre echipele fruntașe 
C.C.A și Steagul roșu s-a deputat ieri 
seară (n.r. marți), încheindu-se cu vic
toria formației militare: 5—0 (I—6 ; 3—6; 
1—0. prin punctele marcate în ordine 
de Lorincz, Ioneseu, Csaka, Dlu^oș și 
Peter.

Jocul 
scăzut, 
marcat
Csaka . __  _
trată de N. Dumitrescu și A. Boloni.

H. .Mizgăreanu, corespondent

III.
— core-p. 
NOU LA 
ECHIPA 
ORAȘUL

a fost în genera! de un nivel 
abundîna în durități. S au re- 
Câruntu. Tulbure (St. roșu) și 

t " C.C.A.). Partida a fost arbi-

muncitorilor, stll- 
deci

s-a 
preocuparea centrală a Fe- 
trebuie să fie consolidarea 

față de 
secțiilor 

cluburi), 
obiective 
ridicarea

Ion Dumitrescu-Budești, 
Marcu și Vasile Pop

In ședință s-a dat citire 
mentului de funcționare a

regula- 
federa-

Campionatul categoriei B la hochei 
pe gheață se reia la 31 ianuarie 

la Miercurea Cioc
După cum se știe, campionatul ca

tegoriei B la hochei pe gheață s-a în 
trerupt cu două etape înainte de a se 
încheia. In afara acestor două etape a 
mai rămas să se joace și meciul, hotărî
tor pentru soarta primelor locuri în cla
sament, Progresul Rădăuți-Voința M. 
Ciuc. Atît cele două etape restante, 
cît și partida aceasta se vor disputa 
la Miercurea Ciuc la sfîrșitul acestei 
luni astfel: vineri 31 ianuarie: Progre
sul Rădăuți-Voința M. Cuie; sîmbătă 1 
februarie: etapa a Vl-a a campiona
tului și duminică 2 februarie : etapa 
a VI l-a a campionatului.

• In urma omologării variantelor de
puse la concursul Pronosport nr. 4 din 
26 ianuarie au f—.
premii:

Premiul II: 
tate exacte, 
11.075 lei;

Premiul III: 
tete exacte, 
1.168 lei.

Neexistînd nici o variantă eu 
zultate exacte, conform regulamentului 
fondul acordat premiului I în valoare 
de 168.134. iei a fost reportat întregului 
fund de premii al concursului Prono
sport nr. 5 din 2 februarie.

Fond general de premii al concursu
lui nr. 4 : 664.536 lei.
• Flata premiilor de la concijrsul 

Pronosport nr. 4 (etapa din 26 ianuarie 
a.c.) și de la concursul Pronosport Ex
pres nr. 1 din 22 ianuarie se face în Ca
pitala vineri și sîmbătă începînd de la 
ora 17 nvmai la Agenția Centrală din Ca
lea Victoriei nr. 9.
• Ultimul concurs Pronosport a pus 

participanții în fața unui caz Tar întil- 
nit: o schemă de 12 pronosticuri exacte 
fără nici un „X”! Mai mult chiar: cu o

lost stabilite următoarele

18 variante cu 11 
revenind fiecăreia

256 variante cu 10 
revenind fiecăreia

re?.ul- 
cîte

rezui- 
cîtc

12 re

Această constatare îmbucurătoare 
ne-a fost prilejuită de concursul re
publican de handbal de sală, princi
pala întrecere a acestui sport, între
cere care se apropie cu pași' repezi 
de etapa finală. Cum pînă în prezent 
ziarul nostru a oferit cititorilor săi 
doar știri și rezultate izolate, sîntem 
datori — și o vom face astăzi —să 
prezentăm o situație de ansamblu a 
competiției, cu atît mai mult cu cît 
ea probează tocmai ce afirmam mai 
sus: larga răspMire a handbalului 
de sală.

Care este ft prezent situația In 
concursul republican de handbal de 
sală ? Jocurile din cad-vl etapei pe 
regiune s-au terminat, ba. mai mult, 
s-au încheiat (la băieți) și turneele 
de calificare. In București, ca urmare 
a rezultatelor din ultima etapă, pen
tru turneul final s-au calificat: Di
namo București și Progresul I.T.B.: 
la Timișoara, după consumarea ulti
mului joc, hotărîtor pentru a se de
semna cea de a doua echipă parti
cipantă la turneul final: Feroviarul 
Timișoara — Tehnometal Timișoara 
14—11 (5—7), s-au calificat: Știința 
Timișoara și Feroviarul Timișoara; 
In sfîrșit la Orașul Stalin ultimele 
meciuri s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Făgăraș — Voința Si
ghișoara 24—19 (11—5) ; Dinamo

Oraștd Stalin—Recolta Hălchiu 20— 
17 (7—8) și oa urmare echipele cali
ficate pentru turneul final sînt: 
Dinamo Orașul Stalin și Făgăraș.

In afară de aceste șase formații, 
la turneul final vor mai participa 
încă două, cîștigătoarele celor două 
turnee de calificare. Prima dintre ele 
este Utilajul Petroșani, care a cîști- 
gat turneul de la Tg. Mureș, disputat 
în excelente condițiuni. Rezultatele 
înregistrate au fost următoarele: 11- 
tilaiul Petroșani—Energia B. Mare 
35—8 (21—3) ; Progresul Oradea— 
Energia B. Mare 17—11 (12—5); 
L tilajul Petroșani—Progresul Oradea 
33—5 (18—3). In celălalt turneu de 
calificare disputat la București, me
ciul final dintre Petrolul Ploești și 
Dinamo Tg. Mureș s-a încheiat cu 
victoria echipei Dinamo Tg. Mureș, 
scor 20—17 (11—9), care astfel este 
calificată pentru turneul final.

Deci Ia turneul final al concursului 
republican de handbal de sală care va 
Începe In ziua de 6 februarie în sala 
Floreasca s-au calificat cele 8 echme 
de mai sus. Sistemul de disputare 
este același ca anul trecut, echipele 
vor fi împărțite în două serii de cîte 
patru. Dar, despre turneul final cu 
altă ocazie...

CARNET ATLETIC
Cînd am intrat pe ușa sălii de at

letism Floreasca din Capitală am 
fost izbiți de o atmosferă cu totul 

ieșită din comun pentru asemenea 
competiții. O mulțime de tineri um
pluse pinâ aproape de refuz întreaga 

'suprafață a sălii. Arbitrii bucureșteni 
cu greu mai puteau face față marelui 
număr al competitorilor pe care tre
buiau să-i organizeze, să-i îndrume. 
Dar. deși arbitrii 
foarte multă bătaie de cap, totuși 
credem că sîntem în asentimentul 
tor, dorindu-ne cît mai multe aseme
nea concursuri, cu un număr tot 
atît de mare de tineri și tinere, tot 
atît de bine pregătiți și tot atît de 
entuziaști pentru atletism. In felul 
acesta atletismul nostru nu va 
decît de cîștigat,..

Așa cum remarcam și în ziarul 
tru de marți, mulți dintre protago
niștii întrecerilor de sîmbătă și 

duminică au arătat o pregătire supe
rioară. fapt care ne îndreptățește să 
așteptăm cu legitimă nerăbdare con
cursurile din aer liber, aceasta cu 
atît mai mult cu cît din evoluția ti
nerilor atleți și din discuțiile pur
tate cu ..așii” noștri, am desprins 
dorința unanimă ca în acest an atît 
de important, ei să realizeze perfor
manțe dintre cele mai bune, cu care 
să contribuie în mod direct la ridi-

au avut acum

avea

nos-

: m

carea nivelului valoric al atletismu 
lui nostru.

Dintre cei mai de seamă performeri 
ai concursului trebuie citați la loc 
de frunte Ștefan Perneki, Grigor e 

Marinescu și Adrian Ionescu care au 
obținut cu acest prilej rezultate su
perioare recordurilor lor personala 
din aer liber (Perneki la greutate 
14,29m. față de 14,16m.;' Marinescu 
la înălțime l,87m. față de l,84m.: 
A.d. Ionescu la triplu 13,87m. față de 
13,36 ni.) Urmează: Rodica Voroneanu 
(l.47m. la înălțime). Anca Gurău 
(ll,38m. la greutate). Cornel Po
rumb (1.84m. la înălțime) și Mircea 
Stein. Gheorghe Ciobanu, Ileana Zil- 
li. Crista Maksay, Anelise Drotlef, 
Stan Xițu etc. remarcați în alergă
rile de viteză..

Primii pași în 1058 au fost încunu
nați de s- cces. Tocmai de aceea aș
teptăm cu încredere succesele vii
toare. !

Sîmbătă a avut loc la Timișoara 
al doilea concurs de sală din acest 
an. Iată cîteva

35 m.g.: Ion Wittman 5,4; lungime: 
Maria Pândele 5,30 m, înălțime juniori; 
Paica 1,73 m.; înălțime junioare cat. a 
ll-a: Astride Kramer l,35m.; 30m. ju
nioare cat. ll-a: Ana Hertz 4,8 sec. 
Ultimele trei performanțe reprezintă ; 
noi recorduri regionale.

din rezultate:
lungime:

Discuții... plăcute pe marginea comportării reprezentanților noștri
(Urmare din pag. 1) CUPA SPERANȚELOR...

cursul a fost foarte frumos și mă 
bucură succesul repurtat. Schiorii ro- 
mîni au dominat întrecerile în care 
au participat și schiori polonezi.

-nii dintre ei componenți ai lotului
național. Or, dacă ținem seama i'e 
tradiția și valoarea schiului polo1 -z 
ne dăm și mai bine seama de im
portanța succeselor realizate”.

u-

...va fi primul prilej de îndeplinire 
a promisiunilor. Se pare însă că ce’e 
zece zile care ne mai despart de 
prima zi de concurs vor fi tot atîtea 
zile de griji și semne de întrebare 
pentru Federația Romină de schi și 
bob, organizatoarea întreceri'or. Pro
blema este aceeași care frămîntă de 
Ia începutul sezonului pe toți ama-

onosport
proporție egală (6 și 6) de „1" șl „2”. 
Adăugind la aceasta și faptul că majo
ritatea „2”-urilor constituiau veritabile 
surprize vom înțelege cu ușurință mo
tivul absenței variantelor eu 12 re
zultate exacte, și totvș! foarte mnlți 
particip an ți au fost... aproape de obți
nerea unul premiu de 166.134 lei in spe
cial Suba Silviu din Borșa — Baia Mare 
care pe buletinul colectiv (de indic = 
0—5—7=64 lei) a fost închis la meciul 
VIII: Sochaux — Monaco unde avea 
o ,,dublă”: „1” și ,,X’. Totuși cele două 
premii TI și 8 premii III obținute con
stituie o meritată răsplată a inspiratei 
scheme pe care a folosit-o. și pentru 
că a venit vorba de inspirație nu pu
tem trece peste un alt participant, Ke- 
rezsi Gh. din Timișoara, care a obținut 
11 rezultate exacte pe o singură varian
tă (închis la meciul XI: St. Etiienne —

Racing Faris unde avea „1” în loc de 
,.2”) !

Dar, să încheiem comentariile asupra 
concursului trecut deoarece concursul 
nr. 5 din 2 februarie... bate la ușa. Și 
este verba de un concurs interesant nu 
numai dalorltiă alcătuirii .programului 
ci și faptului că fondul de premii va fi 
mărit cu 166.134 lei reportați de la con
cursul anterior Faptul că în program 
este cuprinsă o întreagă etapă consti
tuie un mare avantaj, acela că numă
rul surprizelor nu poate Ii prea mare!

• 1NFORMATW PRONOSPORT- 
EXPRES

La tragerea din urnă a concursului 
Pronosport Expres nr. 2 din 29 ianuarie 
au fost extrase din urnă următoarele 
șese sportul;'

28 — pali aj; 
pe iarbă; 39 — 
33 — popice.

Fond' general 
clusiv cei 39.959 lei reportați de la con
cursul nr. 1.

Participanții care r.u- indicat exact 4. 5 
și 6 sporturi trebuie să anunțe imedirt 
aceasta la agențiile autorizate în ter
menul afișat la agențiile respective.

13 — cros; 20 — hochei 
suliță; 19 — handbal și

d"1 premii 168.924 lei iri-

I Concursul Pronosport nr. 5 }^țîal de premÎi°de 166.134 LEi I

urii de schi: zăpada. In timp ce în 
Capitală zăpada a atins aproape un 
metru, în Postăvar stratul este insu
ficient și permite marcarea pîrtiilor 
numai pînă în Poiana Ruia. Culmea... 
ghin.onului este atinsă de situația 
din Bucegi. Pe Valea lui Carp zăpa
da a fost excelentă pînă acum cîteva 
zile cînd, un viscol puternic a „mă
turat" fețele văii în așa fel incit 
nici aci nu mai pot fi organizate 
concursuri.

Totuși, organizatorii nu s-au des
curajat și au luat toate măsurile pen
tru a asigura buna desfășurare a 
Cupei Speranțelor. Se urmăresc cu 
atenție previziunile Institutului Mete
orologic, hotelul de la cota 1.400 și 
cabanele de la Poiana Statin au luat 
măsuri pentru cazare și alimenta
ție, iar tinerii care ne vor reprezen
ta s-au „mutat" în Bucegi unde, 
oricum, au condiții de pregătire mai 
bune. Cornel Tăbăraș, Gh. Bălan, 
Adrian Bătușaru. Dan Focșeneămu, 
Kurt Gohn, Ion Zangor, Helge Seh- ■ 
miedt Radu Banu, Ion Bulgărea 
și Mîhai Sulică vor alcătui două 
echipe de cîte cinci, care vor par
ticipa la Cupa Speranțelor.
• Pentru sfîrșitul acestei săptă- 

mîni sînt prevăzute două concursuri: 
îa Poiana „Cupa Valea Lupului" 
(probe alpine) și „Cupa Voința*' (să
rituri) organizate de Voința Orașul 
Stalin, iar în Bucegi un concurs de 
fond și alpine inițiat de UCFS Pfe 
eșt'1.



Noi recorduri ale
Alma-Ata, un nume cu rezonanță 

magică pentru sportivii care au în
drăgit patinajul viteză, pentru toți 
cei care visează marile recorduri. 
Acolo, în inima Kazahstanului, în 
apropierea marelui oraș, depresiunea 
Medeo ,ascunsă adînc între munți, 
găzduiește un minunat patinoar de 
altitudine cu o gheată despre care 
se spune că ar fi miraculoasă. Și 
cum să nu se bucure patinoarul de 
la Alma-Ata de o asemenea repu
tație. cînd pe pista sa au fost stabi
lite atîtea și atîtea performanțe răsu
nătoare. Prin condițiile excelente pe 
care le oferă. Alma-Ata a pus în 
umbră piste atît de faimoase ca cele 
de Ia Davos, Sun Walley sau M’ssu- 
riria .

De mai multe zile un grup de pa
tinatori romîni se află la Alma-Ata, 
luînd parte la un tradițional concurs 
internațional organizat de Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport al 
R.S.S. Kazahă. Distanța imensă care 
ne desparte de patinoarul pierdut în 
munți a făcut dificilă legătura tele
fonică. Și totuși ne-ati sosit vești de 
acolo. O telegramă I Să-i citim con
ținutul :

„COMITETUL PENTRU CULTURA 
FIZICA Șl SPORT DIN RAZ AH ST AN

patinatorilor noștri
VA FELICITA PENTRU EVOLUȚIA 
PLINA DE SUCCES A PATINATO
RILOR ROMÎNI LA CONCURSUL 
INTERNATIONAL — STOP — W 
PRIMA ZI A ÎNTRECERII EVA 
FARKAS A STABILIT DOUA NOI 
RECORDURI N ACTION ALE 52 SE6. 
PE 500 M. 2:52,2 PE 1500 M."

Semnează președintele comitetului 
ARTIKOV.

Textul laconic, specific de altfel sti
lului telegrafic, necesită comentarii. 
Nu-i lipsit de interes să arătăm că 
patinatoarea noastră „a ușurat" din- 
tr-o dată de un „lest" de 4,8 sec. 
recordul pe 500 m și de 14,4 sec (.') 
pe acela la 1500. Ultima sa perfor
manță se apropie de acum de clasa 
rezultatelor internaționale.

Și băieții noștri au ținut să nu dez
mintă faima gheții de la Alma-Ata. 
In cursa de 5000 m Zoltan Szekely și 
Valerian Curt au coborit cu mult sub 
vechiul record al țării (9:10,5) ob- 
ținînd, primul 8:53,3, cel de al doi
lea 8': 53,9. Două promițătoare per
formanțe care ne dau speranțe că și 
patinatorii noștri vor reuși să eva
deze din anonimat și mediocritate, 
pășind, deocamdată e drept, timid, în 
arena internațională.

ÎNCHEIEREA UNUI ACORD INTRE U.R.S.S. Și S.U.A. CU PRIVIRE 
LA LĂRGIREA CONTACTELOR Șl LEGĂTURILOR ÎNTRE CELE DOUĂ TÂRÎ

Se prevede organizarea unor importante intilniri sportive

In ziua de 27 ianuarie s-au în
cheiat la Washington tratativele din
tre U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la 
lărgirea contactelor și legăturilor din
tre cele două țări. In acordul încheiat 
se prevede că, în perioada anilor 
1958—1959, între cele două țări se 
vor efectua schimburi de delegații de

specialiști în domeniul culturii, artei, 
științei, tehnicii și învățămîntului. De 
asemenea, cele două părți au căzut 
de acord ca în această perioadă să 
facă 
niul 
triei 
tații.

schimb de specialiști în 
agriculturii, silviculturii, 
forestiere și al ocrotirii 
S-a stabilit un program

dome- 
indus- 
sănă- 

de co-

ploeșteni joacă azi 
în prim» partidă

în nocturnă la Beyruth • Buna im-

Campionatul de
Rundele a Vil-a, a VlII-a și a 

IX-a nu au lipsit pe spectatori de 
surprize. Tonul l-a dat Gurghenidze, 
care l-a învins pe marele maestru 
Taimanov. Șahistul gruzin a reușit 
apoi să termine la egalitate cu Ghel
ler și Polugaevski. După cîteva in
succese Korcinoi l-a învins pe Tal 
și a întrerupt cu Kotov. Acesta din 
urmă a cîștigat la Bannik. Campio
nul U.R.S.S., Mîhaii Tal, are de în
cheiat partidele cu 
nik.

Tot la categoria 
trecute înfrîngerile
iavski la Krogius și Toluș la Gips- 
lis. Aceasta este a cincea înfrîngere 
a marelui maestru din Leningrad în 
turneu.

Realizînd două 
runde, Averbach 
fruntaș (victorie 
ze cu Gheller și
și jumătate a realizat Gheller 
miză cu Suetin). Același rezultat l-a

șah al U.R.S.S.

Petrosian și Ban-

surprizelor pot fi 
suferite <Ie Boles-

reușit Furman, dar în compania a 
trei mari maeștri, Bronstein, Boles 
lavski și Averbach.

Un clasament este dificil de lă 
cut acum, cînd pe tabela de turneu 

mai există atîtea incertitudini. Deo 
camdată conduce Gheller cu 6 puncte 
din 9 partide, urmat de Averbach cu 
51/,, dar Bronstein, Tal și Spasski 
au șanse reale ca după încheierea 
întreruptelor să producă modificări 
în plutonul fruntaș.

laborare în privința schimbului de e- 
misiuni de radio și televiziune și în 
domeniul cinematografiei.

Un capitol aparte din acest acord 
este rezervat sportului. Se prevede 
astfel ca, în următorii ani, intre cele 
două țări să fie organizate intilniri 
la baschet, hochei pe gheață atle
tism, haltere, lupte și în alte disci
pline sportive. In felul acesta spor
tivii din cele două țări se vor putea 
îniîlni în competiții directe, întrecin- 
dtt-se și împrieten’ndu-se mai mult ia 
lupta pentru supremația sportivă. In 
afară de aceasta acordul stipulează că 
în anii viitori cele două țări vor de
pune toate eforturile pentru a contri
bui la dezvoltarea turismului.

Semnarea acestui acord este o 
și elocventă dovadă că există 
hilități de întărirea și lărgirea 
ticii de coexistentă pașnică. O dată in 
plus, oamenii cinstiți de pe întreg 
globul vor primi cu satisfacție ves
tea că, prin încheierea acestui acord, 
cele două mari state fac schimb de 
delegații culturale, tehnice, științifice 
și sportive, un pas important pe ca
lea ce duce spre realizarea unei des
tinderi în relațiile internaționale.

noui 
posi- 
polU

Petrolul Ploești invitat și în Egipt
• Fotbaliștii 
presie MsatS
Petrolul Ploești, susține astăzi la 

Beyruth al doilea meci în cadrul tur
neului pe care-1 întreprinde în Orien
tul mijlociu. Reamintim că jucătorii 
noștri întîlnesc astăzi echipa locală 
Omenetmen — clasată în primele trei 
locuri ale campionatului Libanului — 
într-un meci care se va disputa în 
nocturnă și care se va bucura de 
patronajul ministrului educației națio
nale al Libanului.

Toate aceste detalii le-am aflat în 
cursul unei convorbiri telefonice avu
te ieri cu unul din însoțitorii echipei 
ploeștene la Beyruth, tov. Egon Horn, 
care ne-a mai dat și alte amănunte, la 
fel de interesante.

Meciul de duminică a plăcut foarte 
mult celor 8000 de spectatori prezenți 
pe stadionul ..Camille Chamoun", în 
ciuda timpului care amenința cu ploaie, 
dar care era destul de călduros: peste 
15 grade.

Fazele de fotbal oferite de ploeșteni 
au fost des aplaudate de spectatorii 
îneîntați de frumusețea jocului și mai 
ales a golurilor, care au fost urmarea 
unor acțiuni rapide și a unor șuturi 
puternice trase din viteză. Pe rînd, 
Zaharia, Zaharia, D. Munteanu, Bă- 
dulescu, D. Munteanu și Bădulescu 
au scuturat plasa porții echipei Ra
cing. Fronea, Neacșu, Marosi, Zaharia, 
frații Munteanu și Bădulescu și-au a- 
tras simpatia publicului prin jocul lor 
tehnic și eficace.

Grație acestui joc, interesul pentru 
meciurile de azi și de duminică a spo
rit. Duminică, ploeștenii vor întîlni o 
toi 11 bina tă Racing-Omeneimen care 
însumează nu mai puțin de 9 jucă
tori internaționali. Și această întîlnire 
se va disputa în nocturnă și va fi

onorată cu patronajul președintelui re
publicii libaneze, Camille Chamoun.

Ploeștenii se află în posesia mai 
multor invitații, din Egipt, Siria și — 
pentru la înapoiere — din Grecia. 
Este probabil că ei vor accepta cele 
două jocuri în Egipt, care ar urma să 
se dispute la 7 și 9 februarie iar în 
cazul cînd vor primi încuviințarea ne
cesară, își vor prelungi turneul cu încă 
două partide, dar în Siria, în compa
nia selecționatei armatei siriene.

puncte în aceste trei 
a intrat în plutonul 
la Borisenko, remf- 
Furman). Un punct 

(re.

Echipa Uniunii Sovietice
a cîștigat turneul de hochei din Cehoslovacia

PRAGA 28 (prin radio). — Tui- 
neul internațional de hochei pe gheață 
din Cehoslovacia, care constituia o 
verificare a echipelor Cehoslovaciei și 
Uniunii Sovietice în vederea campio
natelor mondiale de la Oslo, a luat 
sfîrșit marți seara.

La Bratislava, echipa Uniunii Sovie
tice a întîlnit în ultimul meci forma
ția profesionistă engleză Wembley 
Lions. In primele două reprize ho- 
cheiștii englezi au opus o rezistență 
dîrză pierzînd la o diferență de două 
goluri. In ultima repriză hocheiștii 
vietici bine pregătiți din punct de 
dere fizic au reușit să-și impună 
pericritatea cîstigînd întîlnirea 
7—2 (3—2, 1—0, 3—0) Pentru 
vingători au înscris: Hlîsiov 2, Gu- 
rișev. Kopîlov, Tregubov, Krilov și A- 
leksandrov.

La Gotwaldov s-au întîlnit repre
zentativele A și B ale Cehoslovaciei.

in prima repriză jucătorii echipei se
cunde au fost mai buni și au condus 
cu 3—1. In repriza secundă și a treia, 
jucătorii selecționatei A au trebuit să 
se întrebuințeze serios pentru a obține 
victorih cu scorul de 7—5 (1—3, 2—1, 
4—1). Clasamentul 
zintă astfel:
Uniunea Sovietică 
Celioslovacia A 
Wembley Lions 
Cehoslovacia B

turneului se pre-

o 16: 6
1 15.14
2 13:14

i
o
o

la ; gimnastele învinse
BERLIN, 29 (prin telefon).— Mult 

așteptata revanșă a întîlnirîi inter
naționale de gimnastică Dinamo 
București — Dinamo Berlin s-a con
sumat marți seara în noua sală Dina
mo din capitala R.D. Germane, în 
fața a peste 1000 spectatori. Gim
naștii noștri și-au impus superiorita
tea depășind net remarcabila forma
ție berlineză. Punctaj: 325.95—309,53. 
In schimb, printr-o totală remaniere 
de ultim moment a formației, echipa 
feminină Dinamo Berlin a reușit să 
obțină o meritată revanșă. Rezultat: 
222.95—217,15 p.

Pornite din țară ca favorite în dis
puta cu echipa germană, gimnastele 
noastre s-au găsit în seara concursu
lui în fața unei veritabile reprezenta
tive a R.D. Germane. Din formația 
Dinamo Berlin care a .evoluat anul 
trecut la București, de această dată 
nu au mai concurat decît două gim
naste. Restul componentelor formației 
Dinamo au fost acum apreciatele gim
naste Schneider. Schutze, Ewald, etc. 
din echipa R.D.G., care pînă de 
curînd făceau parte din clubul Vor-

wărts. In aceste condiții, deși dinamo- 
vistele noastre au dat randamentul 
scontat Ia sărituri, sol și bîrnă, e'e 
au fost depășite atît pe echipe cît și 
în clasamentul individual compus. In 
acest clasament, primele trei locuri 
au fost ocupate de: Renatte Schneider, 
lise Schutze și Vera Ewald. Infrîn- 
gerea gimnastelor noastre este expli
cată în parte și de slaba lor compor
tare Ia paralele inegale. La sărituri 
primul loc a fost ocupat de Emiia 
Văfășoiu-Liță.

Gimnaștii de la Dinamo București 
au dominat întrecerea echipelor mas
culine. In afară de diferența catego
rică cu care au cîștigat meciul bila
teral. reprezentanții noștri s-au im
pus și în întrecerile individuale, ocu- 
pînd primele dotiă locuri în clasa
mentul individual compus (Frederic. 
Orendi și Ștefan Hărgălaș) și primul 

concurs: 
inele —

loc la toate aparate’e de 
cal cu mînere —Fr. Orendi,
Fr. Orendi, sărituri — St. Hărgălaș, 
paralele--— Fr. Orendi și Ludovic La- 
katoș. sol — Sf. Hărgălaș și bară — 
St. Hărgălaș.

O.'»» Patr"zile PasionanteClips OraȘBIOr - întreceri de scrimă
Participă 13 reprezentative orășenești• In para

lel are loc un concurs individual de verificare 
Criteriul Mondial al Tineretului.

pentru

Incepînd de azi dimineață s-a tre
cut la traducerea în fapt a programu
lui competițional oficial al scrimei 
noastre. La ora 8 în sălile M.I.G. 
iin strada Mendeleev nr. 34 și Car- 

Bți din bul. Republicii s-au prezen- 
lt pe planșe participanții la prima 
onipetiție anuală a scrimei, „Cupa 

Orașelor",
fată acum — pe scurt — ultimele 

amănunte organizatorice privind des
fășurarea „Cupei Orașelor":

• Stat prezente următoarele 13 re
prezentative orășenești: 
Arad, Ploești, Oradea, 
șoara. Lugoj. Cărei. Satu 
șui Statin. Tg. Mureș, 
Sibiu.

e Fiecare oraș prezintă

București, 
Cluj, Timi- 
Mare, Ora- 
Craiova și

echipă 
cele 

floretă
0 

alcătuită din trei trăgători la 
>atm probe: floretă fete, 
băieți, spadă și sabie. La floretă și 
sabie este scontată o participare com
pletă (adică echipe din toate cele 13 
orașe). în schimb la spadă unele o- 
rașe vor absenta.

@ Spre deosebire de toate compe
tițiile anterioare ediția a IV-a a

„Cupei Orașelor" se va 
concomitent în două săli, 
mătorul program: 30 și 31 
sala M.I.G. — floretă băieți, sala 
Carpați — 
sala 
păți

In ambele săli, 
cepe la ora 8 dimineața, iar după 
amiază va continua la ora 16.

• Pentru o mai atentă verificare 
a trăgătorilor care intră în vederi'.e 
selecționerilor pentru „Criteriul Mon
dial al Tineretului", Federația Ro- 
mînă de Scrimă a hotărît ca în pa
ralel cu „Cupa Orașelor" să se des
fășoare un concurs individual cu 
participarea a 12 trăgători la fiecare 
armă. Acești trăgători vor fi 
nați în baza comportării lor 
oare, precum și în funcție de 
de pregătire dovedit în „Cupa 
lor". Concursul individual de 
care va avea loc în sala Progresul 
F. B după '
februarie ora 8.30 și 17 — 
băieți și spadă, 3 februarie (aceleași 
ore) — floretă fete și sabie

desfășura 
după ur- 
iauuarie:

spadă; 1 și 2 februarie:
M.I.G. — floretă fete, sala Car- 
— sabie.

concursul va în-

desem- 
anteri- 
stadiul 
Orașe- 
verifi-

următorul program: 7
floreta

• Pentru campiona
tele europene de la 
Stockholm (19-24 august, 
este prevăzută participa

rea a 27 țări. Uniunea Sovietică a anun
țat că va trimite un lot de aproxima
tiv 100 atleti si atlete.

DIN NOU SUB 4 MINUTE PE MILA

• Atletul australian Herb Elliot a obți
nut rezultatul de 3:5S,9 pe 1 milă. Este 
al 18-lea atlet care coboară sub 4 minute 
pe clasica distanță.

» Atleții polonezi vor 
cesta, pentru a șasea oar: 
cros organizat la Paris de ziarul 
mani te'".
federația poloneză a alcătuit un lot d« 
atlețl din 
C'nromlk, 
și Gabor.

ATLETISM

participa anul a- 
ă, la tradiționalul 
• • ‘ „L’Hu-

In vederea acestui eveniment.

care fac parte, printre alții, 
Zimny; Ozog, Krzyskowiak

• In cursul acestei 
AiiTOMfiRll KU lunl s-au desfășurat la 
HUI uniUDILICM Buenos Aires două curse 

clin cadrul campions 
tulul mondial profesionist. „M'arele pre
miu al Argentinei” a revenit englezului 
Stirling Moss pe o mașină Vanwall. Al 
doilea a sosit francezul Jean Behra. 
Proba de circuit pc 1.0C0 km. a revenit 
de asemenea britanicilor, prin echipajul 
Peter Collins-Phil HUI (media orară 
158,635 km.).

La Bologna echipa 
masculină a R.P. Un
gare a învins rtalia cu 
53—53 (20—27).

FRANȚEI 1358
I

a Cel de al 45-lea 
ciclist al Franței se va 
desfășura între 26 Iunie 
și 10 iulie și va măsura 

4.282 km, tmpărțiți în 24 de etape. Fîeca- 
rea se va d-< de la Bruxelles. Pentru 
prima cară. în i istoria acestei compe*i.iț’t 
participanții nu vor avea nici o zi de 
odihnă. Față de edițiile anterioare, ki
lometrajul etapelor a fost redus cu mult.

BASCHET
iun

CICLISM
Vir

avind în medie 200 km. 12 etape se vor 
desfășura pe teren plat, iar alte 12 vor 
fi în regiuni muntoase. Sînt .prevăzute 3 
etape contra-cronometrului. Ce! mai lung 
traseu ai turului Franței a fost în 1926 
cînd a măsurat 5.795 km. (Agerpres)

® Echipele maghiare 
Honved Budapesta, Ha- 
ladas Szombathely și 
Epid5 Bekeiscsaba vor 

întreprinde turnee în U.R.S.S. Clubul 
de divizia a doua Penzuogyoereck va 
susține întîlniri în R.P. Mongolă, R. P 
Chineză și R.P.D. Coreeană. In sfîrșit 
B.V.S.C. va juca în Albania

• In prezent se află în turneu în E- 
gipt echipa de fotb’ai a orașului Tiensin. 
In primul joc fotbaliștii chinezi au evo
luat în orașul Ismailia, învingînd selec
ționata orașului cu scorul de 2—0 11—0).

• In vederea returului campionatului 
care va începe ia 16 februarie, echipele 
iugoslave de fotbal au susținut duminică 
primele jocuri de pregătire. Iată rezul
tatele lor: Steaua Roșie Belgrad-Novisad 
5—2, Dinamo Zagreb-Vuianici 2—0, Split- 
Haiduk 3—1, Buducnost Proletar 
Spartak Subotița-Radnicki 
Beograd-Sloga 3—1.

CHELSEA ELIMINATA 
ANGLIEI

• La sfirșitul săptămînif ______
pele britanice au disputat cel de al f-lea 
tur al Cupei Angliei. Wolverhampton s-a 
calificat învingînd Portsmouth cu 5—1, 
iar Manchester United a dispus de Tpps- 
wich cu 2—0. Tottenham a pierdut sur
prinzător la Sheffield United (0—3,. Cinci 
meciuri s-au terminat la egalitate și 
s-au rejucat ieri: Darlington-Chelsea 4—1, 
Bolton-York City 3—0. Charlton-Fullham 
9—2. Nottingham-West Bromwich I—5 
Bristol-Burnley 3—2.

BELFAST, 29 (Aeerpres). _
Infer-un comunicat dat publicîtftțM ia 8* 

Ianuarie federația de fotbal a Irlandei 
de nord a anunțat el va participa Ja 
turneul final ai campionatului mondial

FOTBAL

3—1.
Skoplje 4—3,

DIN CUPA

trecute echl-

de la Stockholm 
va fi programată 
După cum se- știe, ..__ ____ _________
interzicea, din motive religioase, parti
ciparea la meciurile de fotbal în cursul 
duminicilor. Pentru prima oară după 
cîteva decenii federația irlandeză est» 
nevoită, la presiunea opiniei sportive, 
să modifice un regulament de mult pe
rimat.

chiar dacă echipa sa 
să joace duminică, 

regulamentul iilandez

Reprezentativa F..F. 
nÂNDDAI Hermans a întrecut la 
■iniiUUHL Berlin selecționata El 

ve-fiei cu 24—3. Repre
zentativa secundă a R.F. Cermane a 
jucat la Viena în compania selecționatei 
Austriei cu care a terminat la egalitate 
»—3.

La Brema (R.F.G.) a 
avut loc un concurs 
internațional la oare 

au participat îriotă'orl 
maghiari, olandea și vest-germani Iată 
rezultatele mai bun” (în bazin de' 25 m): 
4(H) m. liber femei: Kock (Olanda) 4:56.2’ 
200 m. bras femei: Ada den Haan (O- 
landa) 2:43,5: 100 m. liber bărbați: Ra
demacher (R.F.G.) 1:12,4: 4M m.. IIMr 
bărbați: Blekeer (R.F.G.) 4:40 9: m.
spate (L): Magyar (R.p.u.) 1:05,0; ia>m. 
liber (b): Baumann (R.F.G.) 56,3; 280 m. 
liber (b): Baumann 2:0€,3 100 > 
ture (b): Tumpek (R.P.U.) l:02,0- 
liber femei: —
100 m. 
(Olanda) 1:1.,o
Kraan (Olsnda)

ÎNOT

m. flu- 
------------------- leo m. 

Kraan (Olanda) l.as.s; 
fluture femei:------Voorbij

1:11,6; 100 m. spate femei:
’ 1:13.7.

• In apropiere de 
Leningrad au început în
trecerile dintre echipele 
militare de schi a4e Fln- 

s.-_lp prima zi s-a desfă- 
clasat Schior

viet.c Feodor Terentiev, care a marcat 
ttmpui de 49’49”. Următoarele cinci lacuri 
au fost ocupate de asemenea de reprezen
tanții Uniunii Sovietice. Pe iccul 7 S-a 
clasat schiorul finlandez Eero Laine. In 
’■’4”. (Agerpres).

SCHI
landei și U.R.S.L. ... o a vlc>xa.
șurat proba de 12 km cu arma Pe nri- mUl IAD Alncnl - ---------- -
vietic Feodor Terentiev,

Redacția 5;j administrația; Bucuros sh Vasilc ( onfa nr 16, îetofon 2.76.30 Nr. 1—2 STAS 3452. întreprinderea poligrafică Nr. 2. Str. Brezoianu Nr. 23 25
X X Abonamentele se tac la oficiile poștale prin factorii poștali și difnzorii voluntari din întreprinderi.


