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PAG. 3: Sport și cultură.

Competiții sportive 
în cinstea alocărilor

In cinstea alegerilor de de* 
putați în sfaturile populare, lă 
Orașul Stalin se vor desfășura

Activist sportiv — 
al F. D. P.

s R E

Zilele trecute, la școala de 7 
ani nr. 10„Tudor Vladimirescu" 
din Craiova s-au adunat peste 
60 de cetățeni ca să-și propună 
candidatul pentru alegerile de 
deputați în sfaturile populare. 
Primul a luat cuvîntul prof. 
Ștefan Ioan, care l-a propus pe 
tov. Gh. Gavrilă, președintele 
comitetului orășenesc de orga
nizare a U.C.F.S. Propunerea 
prof. Ștefan Ioan a fost susți-

otită cu căldură de antrenorul 
de atletism Mihai Nistor. de 
voleibalistul fruntaș Radu Zam- 
firescu, de către tehnicianul 
sportiv Aurel Domoș și alții.

Toți cei prezenți au susținut 
cu căldură această propunere 
și activistul sportiv Gheorghe 
Găurită a fost desemnat drept 
candidat al F.D.P. în circum
scripția electorală nr. 35 Cra
iova.

(Continuare în pag. 2)

PAG. 2: Spartachiada 
pionierilor și școlarilor.Spartachiada de iarnă a tineretului 

plină desfășurare
In regiunile Timișoara i Pe '■ 170q,la pe,te 5M0 
și Pitești s-au terminat ’■ 
alegerile in colectivele j 

sportive }

participant

Ca urmare a criticilor aduse 
prin presă, în raionul Bistrița 
munca de angrenare a tinere
tului în concursurile Spartachia
dei de iarnă a tineretului a 

t intensificată în ultimele 
completă a acțiunii de re- 7/ săptămîni. Comisiile de orga- 
organizare a colectivelor Spizare a competiției și colec- 
sportive în alte regiuni. Ast- SL tivele sportive și-au îndrepta! 
fel, în regiunea Timișoara 7/ atenția spre organizarea a cit 
au avut loc alegeri în 417 9) mai multe concursuri. In mod 
colective sportive, în care a firesc, cifra participanților pe 
și-au dat adeziunea pentru/» întregul raion a crescut (de la 
U.C.F.S 61.200 membri. La >)) |700 la peste 5000).
Pitești au luat ființă 466 Octavian Berbecariu

M corespondent

“ In comuna Suchln (raionul

La redacție ne-au sosit... 
noi vești despre terminarea ®fost

luat ființă 466 
colective d;n care fac parte L 44.276 membri.

J»AI1VA.| Caransebeș)...

„Sticla Arieșu* (376), „înfră
țirea" (450), Școala medie nr. 1 
(264).

PAG. 4: In plin sezon 
de schi, de D. Stânculescu.

a
recorduri

O Eva Farkaș 
bilrt noi 
Alma Ata.

sta- 
la

nri*Ata am
Eva Farkaș a 
două noi re-

P.

Din Alma 
mii vestea că 
ttabilil alte 
cârduri a'e R. P Romine 

la patinai v'teză in proba 
de 1009 m cu l’47"6tl0 și 
la 3000 m cu 6’17”9/10. Re 
prezenfanta noastră s-a com
portat excelent la aceste con
cursuri stabilind în cele 4 
zile de întreceri 4 noi rccor- 
duri republicane. ,

(Agerpres)

...Spartachiada de iarnă a ti
neretului se bucură de mult suc 
ces printre tinerii țărani mun. 

, citori. Numai la șah se întrec 
60 tineri din rîndul cărora se 

I remarcă prin rezultatele obți
nute utemiști: Adam Boran. 
Olariu Tenie, Olariii Filaret și 

! Nicolae Front. Trînti a reunit 
i în întreceri 
rîrtd vor fi 
concursuri

20 tineri, iar în cu- 
organizate primele 

de schi și săniuș. 
Vichentie Harnat 
corespondent

Număr record de participant
la unele discipline

BOB
Fiecare ediție a Spartachiadei 

de iarnă a găsit ecott favorabil

• Campionatele re
publicane vor avea 

loc la Poiana Stalin.

printre tinerii din raionul Tur
da. Dar anul acesta interesul 
este cu mult peste cel anterior. 
Numai în primele săptămîni de 
întreceri cifra concurenților a /. Cordoș — corespondent

Tinerețea nu este o stavilă in drumul spre finala Spartachiadei. 
Dimpotrivă, Ca mărturie, iată-le pe „mezinele" finalei concursu
rilor de șah de anul trecut, Virsta totală a celor trei fete este 
de... 42 de ani. Foto : V, ARNAU1U

depășit 10.000. îmbucurător este 
faptul că se constată o pârtiei, 
pare masivă la unele discipline 
care nu se bucurau — în anii 
treouți de prea multă populari, 
tatfr. Astfel, la gimnastică au 
luat parte 2500 concn re rtți. la 
șah 2000, iar la tenis de masă 
1500. Printre colectivele spor
tive care au obținut cel mai 
mare număr de particîpanți sînt:

Sportivi fruntași printre 
participanții Spartachiadei

Jucătorii echipei divizionare 
de tenis de masă Dinamo Tg. 
Mureș s-au deplasat recent în 
cctmma'e Miercurea N:raj și 
Troița pentrii a face demons, 
trații în fața tinerilor țărani 
muncitori, participanți la Spar- 
tachirdă. Demonstrațiile sporti
vilor fruntași din Tg. Mureș au

La reluarea campionatului

Campionatele republicane ( O NOUA INVITAȚIE LA MAJORAT 
BASCHETULUI FEMININbob

anul acesta între 14 și 24 
februarie la Poiana Stalin.
In vederea P^Zătirii P'rț'^‘ d I n ansamblul sporlu lui nostru baschetul feminin
de concurs oparte dintre* mîfldri cu pfea b|jn Es(e drept c_
o erit pa i i[ vreme, 2—3 echipe au început să iasă din anonimatul unui jocPțonal se vor prezenta laj modest Daf as(a reprezintă muH prea puțifl fiindcă nu|,J,ai

Poiana mea cu ci e a z/c cu apor||I| lțnor format*» Fnergia-Constructorul, Locomotiva si 
înaintea începem compett-1 Progresu| M) c ((oate din București)și - oarecum - Voința 
țiet pentru a ajuta la a •/// Qrasu[ Stalin nu putem avea... primăvară în baschetul nostru
naiarea pistei de gheață ») f .

Campionatele de bob se a
vor desfășura la probele de ți Tocmai de aceea așteptăm, 
bob 2 si 4 persoane cu cobo- fflla această reluare de campionat, 
rlri obligai orii de 
meni, în vederea 
bune pregătiri a 
înaintea începerii 
lor oficiale

nu se 
ultima

antrena- ‘S mult doritul reviriment din par- 
unei mai «tea formațiilor provinciale, care 
sportivilor^— pregătite mai temeinic și 
întreceri- \\ luptînd cu mai mult curaj — să 

asalteze pozițiile fruntașelor cla
samentului care ia rîndul lor

Echipele ieminine de baschet de primă categorie trebuie să-și 
propună să realizeze in a doua parte a campionatului mult 
așteptc.tu! salt de valoare Deci obiectivul nr, 1: jocuri de 
calitate prin pregătire conștiincioasă. (Citiți in corpul ziarului 
programul primei etape a returului campionatului feminin de 
categoria A).

sînt obligate să persevereze pe 
linia progresului. Numai astfel, 
cu un campionat valoros și e- 
chilibrat, vom putea începe să 
vorbim despre trecerea cu suc
ces a examenului de corijentă 
de către baschetbalistele noas
tre. Spre a le ajuta în... pregă
tirea materiei le adresăm scur
tele recomandări de mai jos. 
Pentru :

Constructorul Buc.: mai mul
tă viteză în acțiuni, variație în 
atac, atenție contraatacului. 
Locomotiva București: omoge
nizarea lotului (rezervele prea 
slabe față de titulare), mărirea 
eficacității jucătoarelor înalte; 
Progresul M.l.C,: dezvoltarea 
jocului pozițional, acțiuni colec
tive și ... prezență 100% la an
trenamente; Voința Orașul Sta
lin : calm și hotărîre în toate 
momentele, completarea lotului 
și antrenamente... antrenamen
te... antrenamente. Alimentara 
Tg. Mureș: mai mult joc colec
tiv, atenție deosebită tehnicii 
individuale și apărării; Știința 
ICF: mai multă încredere în 
forțele tinerești ale echipei, for
tificarea apărării, perfecționarea 
paselor și a preciziei aruncări
lor ; Progresul Oradea: mări
rea lotului și aport din partea 
tuturor jucătoarelor (în echipă 
mai sînt și alte baschetbaliste 
în afară de lolanda Darabaș); 
Flamura Roșie Oradea: mai 
mult curaj în întrebuințarea ju-

cătoarelor tinere (Zinta, Farkaș 
etc.) și deosebită grijă pregă
tirii fizice, rezistenței în spe
cial ; Progresul FB: cristaliza
rea unei formule de bază a e- 
chipei, mai multă conștiincio
zitate la antrenamente; Știința 
Cluj: întinerirea echipei și tre
cerea la o concepție modernă 
de joc.

Desigur că telegraficele 
noastre recomandări vor stimu
la pofta de muncă, de realizări 
a tuturor jucătoarelor și antre
norilor, mai ales că fiecare știe 
destul de bine ce are de făcut.

fost urmărite de un mare număr 
de tineri și tinere. Pentru zi
lele următoare sportivii de la 
Dinamo și.au programat depla. 
sări în comunele: Stngeorzuî de 
Munte. Dumbrăvioara și Curten',

• întreceri „pe toate 
fronturile" la baschet.

PAG 5: Avem rezerve 
pentru echipele naționale 
de tenis de masă ? arti
col de C. Comarnischi.

V. Radar — corespondent

Pînă la 24 ianuarie-

...pe listele de participant Ia 
Spartachiada în raionul Focșani 
au fost' înregistrați 4.100 tineri 
și tinere. „Recordul" u': concu
renți îl deține șahul (1.200) și 
gimnastica (1.100). Printre co- 
lectvete care au obținut rezul. 
tate bune se află Voința (în 
orașul Focșani) și Avîntul-Ja- 
riștea, Gugești-sat (din raion).

FI. Conac — corespotxtent J*

PAG. S: Cîtova aspecte 
din pregătirea echipelor 
aastre de fotbal, articol 

de N. Roșculeț, șef de 
lucrări l.C.F.

>

FAG. 7: Boris Snassîr.i
conduce în campionatul r
d» șah al UJt.S.5. 1

J
PAG 3: „Cupa Orașe- {

lor" la scrimă. s
• Progresul C.P.C.S. — 

Fiorentina ia fotbal ju
niori.

CARNET DE REPORTER

o-

La „CARBOCHIM"
sportul de masă este prețuit
• Participant la Spartachiadă își dispută cu ardoare 

șansele • Culorile colectivului sportiv • Un deziderat în
dreptățit: introducerea gimnasticii do producție.

In apropiere de uzinele „Ta- 
noș Herbak" se află o altă în
treprindere: „Carbochim", Mun
citorii acestei întreprinderi
bișnuiesc să spună cu justifi
cată mindrie: „Fabrica noastră 
s-a născut în anii de democra
ție populară !“.

Stilul arhitectonic. deopotrivă 
cu utilajul fabricii, îți infățișea. 
ză puternic noul. Dar poate 
mai mult decit acestea te im
presionează grija deosebită pe 

care proiectanta au avut-o pen
tru crearea unei ambianțe plă
cute muncitorilor. De ta sala de 
festivități — care fără nici o 
exagerare poate rivaliza în ele

ganță cu sălile marilor cinema
tografe din București — și pînă 
la încăperile destinate activită

SPORTIVI $1 SPORTIVF, 
verificați nelnttrziat dacă 
ați fost înscriși în listele 

de alegători!

ții sportive, toiul, dar absolut 
totul, este ultramodern. Și 
fiindcă obiectul vizii ! noastre 
era cercetarea activității spor
tive vă vom înfățișa citeva as
pecte din acest domeniu.

Colectivul sportiv se numește 
„Dacia Carbochim" și numără 
aproape 200 membri. In cadrai 
colectivului funcționează urmă
toarele secții: șah. tenis d« 
masă, schi, volei, atletism, tli
rism, handbal și natațic. Des- 
pre sport și activitatea din ca
drul acestei unități vorbesc 
muncitorilor cele 5 gazete de 
perete (4 ale secțiilor și una a 
colectivului). stația de radio
amplificare și activiștii sportivi 
în numeroasele lor discuții ca 
salariații întreprinderii. Astfel 
se face că la Spartachiada de 
iarnă a tineretului s-au înscris 
peste 200 de concurenți. între
cerile au început de mult și ai 
sttrnit un 
Disputele 
cători de

mare 
celor 
tenis

entuziasm: 
de jit- 

aii

(Continuare îa
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Plenara comitetului regional 
de organizare a U.C.F.S. Ploești

Cifrele au fost de această dată parcă mai elocvente ca 
oricînd: 63.072 membri înscri și în U.C.F.S.; 50.000 de par
ticipând la alegerile colective lor snortive; 3.971 de membri 
aleși in consiliile colectivelor sportive dintre care 286 femei, 
1.517 delegați la conferințele raionale, 80.000 de participarăți 
la Spartachiada de iarnă a ti neretului precum și numeroase 

competiții sportive organizate

Și, așa după cum ne asigură 
și referatul prezentat de tov. 
Ștefan Petră în cadrul plena
rei comitetului de organizare 
a U.C.F S Ploești. cifrele tind 
să se întregească. Vom cu
noaște curînd și a'te realizări 
frumoase ale harnicilor membri 
ai comitetului regional de or
ganizare a U.C.F.S. Ploești 
cum ar fi de pildă construirea 
unei săli de sport atît de ne
cesară activității sportive plo-

în cinstea diferitelor evenimente.

eștene, atingerea cifrei de 
150 000 de membri înscriși în 

U.C.F.S. și de 300.000 de parti- 
cinanți la Spartachiada. Se 
vor evidenția oare toți sporti
vii din Buzău. Cricov, Pogoa
nele. Pucioasa, Beceni, Cîmpi- 
na, Sinaia, Predeal și Ploești? 
De ce nu, mai ales atunci cînd 
nrin aceste locu-i 

oameni iubitori de sport 
Simona Pooescu. membră în 
b'roit1 comitetului raional de 
organizare a U.C.F.S. Pucioa-

se găsesc
ca

sa, activistul comitetului raio
nal U.T.M. Pogoanele, Oprea 
sau Maria Duță, membră a co
mitetului raional de organi- 
zare a U.C.F.S. Cricov.

Deosebit de rodnice, lucră
rile plenarei comitetului regio
nal de organizare a U.C.F.S. 
Ploești au scos la iveală un 
lucru cît se poate de impor
tant: deși angrenați în mun
ca de reorganizare, m--"'arii 

comitetului regional al U.C.F.S. 
Ploești nu au încrucișat bra
țele în ceea ce privește con
tinuitatea în activitatea spor
tivă de fiecare zi. Acest lucru 
ni-l confirmă din plin și nu
meroasele competiții sportive 
desfășurate în ultimul timp în 
regiunea Ploești.



populare în

O interesantă competiție de masă pentru copii:

SPARTACHIADA PIONIERILOR
Șl ȘCOLARILOR

Comitetul Central al U.T.M.. 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii și Comitetul de organizare a 
U.G.F.S. au inițiat o competiție 
de masă de amploare pentru copii: 
Spartachiada pionierilor și școla
rilor. Această interesantă competi- 
fie se desfășoară în trei perioade: 
toamna — 13 septembrie — 30 
octombrie — cînd pionierii și șco
larii vor participa la competiții de 
atletism (băieți și fete), fotbal și 
handbal (băieți și fete): iarna — 
1 ianuarie — 1 martie — cînd se 
vor organiza competiții de șah, 
săniuș și schi; primăvara — 1 a- 
prilie — 15 mai — cînd vor avea 
loc întreceri de gimnastică, volei, 
aeromodelism (băieți și 
oină (băieți).

Etapele de desfășnrare 
tachiadei pionierilor și 
sînt: etapa I pe clasă 
(detașament și unitate):
II- a pe centre de comune: etapa a
III- a pe raion (oraș)

Organizarea Spartachiadei pio
nierilor și școlarilor se va bucura 
fără îndoială de un mare succes, 
deoarece la competițiile prevăzute

fete) și

a Spar- 
școlarilor 
și școală 
etapa a

PRIN „CUPA PRIMĂVERII" ÎNCEPE POPULARIZAREA
GIMNASTICII SPORTIVE ÎN ȘCOLILE ELEMENTARE

Miine au loc întrecerile primei etape
în regulamentul său vor participa 
zeci de mii de pionieri și școlari 
cu atît mai mult cu cît disciplinele 
sînt dintre cele mai 
rîndul copiilor.

Un rol deosebit de 
desfășurarea acestor 
vine organizațiilor de

important în 
întreceri re- 

____,___ bază U.T.M.
din școli, care au sarcina organi
zării concursurilor și tinerilor ute- 
miști sportivi care au datoria să 
se ocupe de pregătirea pionierilor 
și' școlarilor care vor participa la 
competiții. De asemenea, la obține
rea rinul deplin succes pot contri
bui în măsură hotărîtoare directo
rii de școli, d'riginții,, învățătorii 
și profesorii care predau educația 
fizică, instructorii de pionieri, prin 
ajutorul pe care-1 pot da la orga
nizarea și desfășurarea întreceri
lor, prin imboldul pe care-1 pot da 
tinerilor școlari pentru participa
rea la aceste interesante competi
ții. Cum în aceste zile se pot orga
niza în multe centre ale țării con
cursuri de schi și săniuș noi urăm 
tinerilor conctirenți SUCCES DE
PLINI

Gimnastica sportivă să 
fie practicată pe scară cît 
mai largă, în școlile de 
toate gradele I Aceasta 
este una din sarcinile 
principale trasate cu oca
zia recentei constituiri a 
Federației de gimnastică.

Deși putem număra pe 
degetele unei mîini zilele 
de cînd în planul de ac
țiune al noii Federații a 
fost prevăzută o asemenea 
sarcină, totuși am avu! 
timp suficient pentru ca, 
colindind cile va scoli din 
Capitală, să constatăm că 
noua orientare prinde via
ță, este tradusă în prac
tică vrintr o șîrguincioasă 
muncă de pregătire și 
printr-un promițător con
curs de gimnastică spor
tivă rezervat elevilor din 
clasele V—VII. De altfel, 
după cum am constatat 
din discuția cu iov. prof. 
Traian Predcțeanu din 
Direcția Educație Fizică a

La Carbochim 
sportul de masa este prețuit

(Urmare din pag. 1)

lost însoțite de încurajările colegi
lor din secțiile de lucru. l-a mesele 
de șah (și colectivul poseda 14 mese 
noi) au luat loc peste 100 de concu
rența. Pînă seara tirziu participanta 
la Spartachiadâ continuau să-și dis
pute cu ardoare șansele stringind in 
jurul lor alți zeci de amatori de șah 
care pierduseră... startul dar care iși 
promiteau că la viitoarea ediție vor 
fi primii... înscriși pe tabelele de con
curs

Toți membrii colectivului așteaptă 
cu nerăbdare zăpada pentru a începe 
concursurile de schi și săniuțe De 
secția de patinaj se ocupă patinato
rul fruntăș Maxim fiindea Deocam
dată el face cu viitorii paiinaiori doar 
antrenamente de sală deoarece tem
peratura n-a scăzut încă atît incit 
să nermită amenajarea patinoarelor.

O nroblemă de care se ocupă intens 
membrii consiliului colectivului spor
tiv (președinte too. Emil Tomescu) 
este aceea a dezvoltării activității at
letice. S-au procurat echipamente și 
materiale necesare antrenamentelor. 

Tn privința pistei, muncitorii de Ia 
'„lanoș Herbak" sînt bucuroși să-i 
'aibă oaspeți pe cei de la „Carbo- 
'chim“.

La competițiile populare de cros din 
'acest an vor participa și reprezentanți 
'ai colectivului sportiv „Dacia Carbo

chim-. In vederea unei bune pregă
tiri alergătorii și-au început antrena
mentele sub conducerea instructorilor. 
O altă disciplină sportivă care se bu
cură de multă stimă este notația. 
La sezisarea numeroșilor amatori 
pentru practicarea înotului, consiliul 
colectivului a întocmit un plan in 
care sini prevăzute antrenamente la 
bazinul; acoperii și — la vară — la 
bazinele uzinelor „lanoș Herbak''. 
După cum se poate vedea, colabora
rea dintre cele două colective spor
tive — . Rapid" -lanoș Herbak și 
„Dțacia Carbochim" este foarte strihsă.

Am dori să vă dăm un ori
gina! exemplu de legătura pe 
care , o are sportul cu produc
ția. In această întreprindere se 
lucrează in principal la două genuri 
de produse: strunjirea electrozilor — 
operație de la care se degajă un praf 
negru și strunjirea pieselor de poli
zor — care degajă un praf alb. Cu
lorile colectivului sportiv sînt: alb 
și negru. Firește, comentariile sin! 
de prisos.

In sfirșit, în încheierea vizitei noas
tre la acest colectiv sportiv, am as
cultat dorința membrilor săi de a se 
introduce și in această întreprindere 
experimentarea gimnasticii de pro
ducție. Sîntem convinși că organele 
competente vor lua măsuri imediate 
pentru satisfacerea acestui îndreptă
țit deziderat.

Ministerului Invăță-mn- Școlarii Învață cu sîrguință și plăcere elementele 
și Culturii, acest gimnasticii sportive.

concurs denumit „Capa
Primăverii" va fi inaugurat chiar 
miine prin etapa de școală

Iată pe scurt cîteva fragmente din 
discuția noastră, fragmente care vă

nor lămuri asupra conținutului și 
formei „Cupei Primăverii-.

— „Cupa Primăverii" se organizea
ză experimental în școlile elementare 
din Capitală. Ea reprezintă începutul

CARNET ELECTORAL
(Urmare din pag. I) 

numeroase competiții sportive. Astfel, 
colectivul sportiv „Aurora" va orga
niza o întrecere de rugbi, dotată cu 
„Cupa Alegătorului" la care vor par
ticipa echipele Tîrnăveni. Progresul 
Sibiu, Aurora Or. Stalin. Meciurile 
din cadrul acestei competiții se vor 
disputa tur și retur.

In afară de aceasta, în Orașul Sta
lin se vor mai organiza și alte între
ceri sportive în cinstea alegerilor: 
Cupa „2 martie" la popice, competiție 
la care vor participa 8 echipe, un 
concurs de șah pe echipe și o între
cere de volei și baschet pentru echi
pele formate din elevii școlilor medii 
și profesiona’e. Carol Gruia — coresp.

Dr. O. TROIANESCU, PROPUS 
CANDIDAT AL F.D.P. IN CAPITALA

sportiv, profesional și cetățenesc, ne-a 
declarat următoarele:

— „Pe plan sportiv doresc să mă 
mențin printre fruntașii șahului nos
tru; profesional, să termin lucrarea 
mea „Tehnica chirurgicală", care se a. 
flă în faza de finisare, iar pe tărîmul 
treburilor cetățenești îmi propun să 
mă ocup mai intens’, ca pînă acum, de 
o serie de probleme care se cer ne- 
întîrziat rezolvate în interesul general 
al cetățenilor din circumscripția 33".

R. Fitulan — coresp.

Cărfi da.
Cei care vin să-și petreacă concediul 

de odihnă în localitățile special hără
zite acestei plăcute îndeletniciri vor 
desigur să-și depene zilele de vacanță 
Intr-un mod plăcut. Și ce poate fi mai 
nimerit în asemenea împrejurări decît 
cartea și sportul ? Vizitatorii stațiunii 
Călimănești, care populează și în lu
nile acestea de iarnă frumoasa locali
tate de pe malul Oltului, au cuvinte 
bune despre bibliotecă. Se găsesc a- 
colc cărți multe, interesante și instruc
tive. Sportul însă șchioapătă" destul 
de serios. De pildă, pentru a juca o 
partidă de șah. la uncie din puținele 
mese de la club, trebuie să faci 
„coadă" vreme îndelungată (de fapt, 
nu chiar atît de îndelungată, deoarece 
'clubul este deschis dimineața numai 
Jntre orele II —13...). Amatorii de

sport ba I
tenis de masă au de făcut față unor 
,mici“ neajunsuri: sala este neîncăl

zită, masa n-are fileu, iar luminața 
este inexistentă din lipsă de... bec 1 
Dar situația aceasta este oricum mai 
bună decît cea a arenei de popice din 
Căciulota care s-a văzut transformată 
în... magazie. La Căfimănești și Că- 
ciulata, oamenii vor să facă sport și 
trebuie să li se dea posibilitate.

S. Băloi, coresp.

Printre sportivii fruntași care, pe 
lingă rezultatele obținute în munca de 
fiecare zi și cele de pe arena sportivă, 
se străduie să îndeplinească cu suc
ces și sarcini pe linie obștească, se 
numără și cunoscutul șahist. dr. O. 
Troianescu propus candidat în cadrul 
circumscripției 33 din raionul I. V. 
Stalin.

Ca sportiv, dr. Troianescu este bine
cunoscut de mai mulți ani Perfor
manțele sale în competițiile din țară, 
ca si în multe concursuri internațio
nale' — la Belgrad, Praga. Varșovia, 
Moscova (Olimpiada din 1956), Erfurt, 
și atî'.ea altele — l-au impus ca unul 
dintre sportivii noștri de frunte.

Pe tărîm profesional, el este bine 
apreciat pentru priceperea și sîrgu- 
ința pe care le arată în cadrul acti
vității sale la spitalul 1. C. Frimu, 
din Capitală.

Stînd de vorbă cu dr. Troianescu 
despre planurile de viitor pe tărîm

Indicații
Era in plină desfășurare cel de al 

doilea meci dintre „Steagul roșu“ și 
Locomotiva Virovitica. Handbalistele 
bucureștene, care în prima partidă cu 
echipa iugoslavă se prezentaseră la
mentabil, jucau acum la reala lor va
loare iar scorul evolua, implacabil, 
în favoarea lor. Pe banca rezervelor 
stătea antrenorul echipei. Constantin 
Popescu și... ar fi avut toate moti
vele să fie mulțumit. Totuși, el era 
cuprins de un neastîmpăr extraordi
nar. Se agita, protesta vehement la 
fiecare greșeală — reală sau închipu
ită — de arbitraj, mă rog. „trăia" 
meciul. La un moment dat însă am 
observat ceva curios: de fiecare dată 
cînd echipa sa pierdea mingea, la 
fiecare contraatac a! formației iugo
slave antrenorul Popescu striga din 
toate puterile „FAULT, FAULT".

La început am crezut că dispera
tele semnale se adresează arbitrului, 
semnaEndu-i vreo abatere a jucătoa
relor iugoslave.

„tactice”
Dar vai, ne înșelam ! In realitate, 

strigătele antrenorului Constantin Po
pescu nu erau decît o... indicație tac
tică : el recomanda jucătoarelor sale 
să le faulteze pe handbalistele iugo
slave, pentru a le opri contraatacul. 
Și asta, stînd alături de... antrenorul 
oaspe.

Departe de noi gîndul de a reco
manda interzicerea „tacticii faultu
lui" într-un meci decisiv, în care pe 
prim plan se situează rezultatul (deși 
am prefera ca în astfel de împreju
rări arma folosită de jucătoarele noa
stre să fie o bună tehnică și tactică, 
nu faultul). Intr-un meci amical însă 
astfel de indicații sînt desuete iar 
antrenorul Constantin Popescu nu le-a 
ajutat proredînd așa nici ne jucătoa
rele sale care „mergeau" Tarte bine 
și nici pe crtvtrul căn,!a ii contesta 
mereu deciziile! Cît despre impresia 
făcută...

V. A.

uiior măsuri menite să dezvolte prac
ticarea gimnasticii în rîndurile școla
rilor din clasele V—VIL Sperăm în 
reușita acestui concurs si sîntem con
vinși că inițiativa din București va fi 
imitată și chiar completat,' de cele
lalte crașc ale țări1.

— Tocmai pentru că simen con
vinși de Utilitatea răspîr. ::ru • net 
asemenea inițiative, vă rugăm st ne 
dați rfijeva amănunte organi- do'-ze 
despre „Cupa Primăverii" pentru a le 
pune la dispoziție tuturor școli! r iin 
restul țării.

— Inițiativa „Cupe: Primăverii” a 
pornit de la Direcția Educației Fizice 
din M.I.C. și de la Federația Pomină 
de Gimnastică. Prin intermediul Sec
ției de Invățămînt a Capitalei și a 
Comisiei orășenești de gimnastic^ 
Cupa Primăverii se va desfăcuta indi
vidual și ne echipe mixte în trei etate? 
2 FEBRUARIE — etapa de școală. 23 
FEBRUARIE — etapa de raion si 16 
MARTIE — etapa finală. Remarc și 
insist asupra colaborării între Sec
ția de Irivătămînt si' Cultură și Co
misia orășenească, considerînd aceas* 
tă colaborare ca cea mai bună meto
dă penfrri dezvoltarea gimnast-cii wr- 
tive în școlile noastre. Conerrrcid re
zervat elevilor din clasele V—VII cu
prinde probe și exerciții care mi de
pășesc nici posibilitățile elevilor si 
nici condițiile materiale rin majori
tatea școlilor din Capitală. In pro
gram este prevăzut exercif'id la s-.l 
pentru ămiori și junioare cate"or:a a 
11-a. săritura peste capră cir picioarele 
denărl.-de. fracțiunea țrîn"’vpi /pp e-
chine mixte) și o ștafetă ricăținfă d:nr 
tr o alergare, o rostogolire înp;n®j 
escaladarea calului (sau a lăzii) 
din nou o alergare. Primele două nro-' 
be se execută Individual si în baza 
ptiricfamliii obținut este stabilit cla
samentul individual compus. Rezulta
tele din celelalte două orche. adunate' 
cu rezultatele individuale d:n nrjnw’e' 
exerciții, vor desemna ordinea echi
pelor particioaufe Si un ultim amă
nunt organizatoric: fiecare echipă va 
fi alcătuită din r.ațrn elevi sî t>afrri 
eleve. REPET SPER IN SUCCESUL’ 
ACESTEI ACȚIUNI CAPE INAI’GI’- 
PF.A7' j'V AMPLII PROGRAM 
PENTRU DF7VC>IT\RFȘ G1M1WAS- 
TICH SPORTIVE IN SCOr I.

Noi echipe de rugbi 
iau ființa in țara

In ultimul timp corespondenții noș
tri ne-au înștiințat că în diferite col
țuri ale țării s-au înființat noi echipe 
de rugbi. Este vorba de echipele 
DINAMO Satu Mare, LAMINORUL 
Roman și ȘTIINȚA Petroșani.

LA SATU MARE O ECHIPA
SE ANTRENEAZĂ CU ASIDUI

TATE...

Nu de mult, colectivul sportiv 
Dinamo din Satu Mare a anunțat ti
neretul sătmărean că intenționează să 
formeze o echipă de rugbi, sport care 
pînă acum nu s-a practicat niciodată 
în această localitate. La anunțul co
lectivului sportiv Dinamo au răspuns 
numeroși tineri din localitate, iar a- 
cum recent s-a și format o echipă care 
se antrenează cu regularitate, făcînd 
din ce în ce mai mult cunoștință cu 
tainele acestui frumos sport.

Sub conducerea antrenorului Gogu 
Mureșann. care duce o muncă plină 
de abnegație, s-au pus bazele unei 
echipe care promite. Și deși nu s-a 
jucat încă nici o partidă oficială la 
Satu Mare, totuși sînt numeroși su
porterii care asistă la antrenamente și 
așteaptă cu nerăbdare să vadă debu
tul formației lor într-o competiție ofi
cială

Ion N. Dorica — coresp.

ROMANUL ARE Șl EL O FOR
MAȚIE: LAMINORUL

Zilele trecute s-a primat la fede
rația de rugbi cererea de afiliere a 
formației „LAMINORUL" din Roman, 
care va activa pe lingă marele com
binat stderurgic din oraș. Crearea 
unei echipe de rugbi ne bucură în
totdeauna și mai ales atunci cînd 
lucrul acesta se petrece în provin
cie.

Iată că încă un oraș din Moldova 
se va putea mindri cu o nouă echi
pă de rugbi. Bazindu-ne pe ascen
siunea rapidă a ce'onlalte formații 
moldovene d!n Iași, Galați, Birlad 
și Tecuci, credem că și „Laminorul" 
va face re te puțin timp ră se vor
bească desore rezw’t-'te’o a

Cum s-a ajuns la fonmaieia acestei

echipe ? In primul tind datorită ini
țiativei cîtorva foști rugbiști actual-^A 
mente salariați ai combinatului 
derurgic : în frunte cu .neobositul—.__
Ion Ivănuș, secretarul organizației 
de partid, fost președinte al secției 
de rughi de la uzinele „Republica" 
București. In mun,ca sa de creare a 
noii echipe el a fost ajutat de alți 
doi îndrăgostiți ai acestui sport :
inginer Terente Lază’.i și inginer
Vladimir Iaghello, amîndoi foști ju
cători care nici acum după ani de 
zile nu au uitat frumusețea acestui 
sport bărbătesc.

Pentru început „Laminorul" se 
bazează pe o serie de jucător califi
cați proveniți de la Energia RepubFca. 
formație care anul trecut a activat în 
categoria A. Dintre aceștia wihttn 
pe Tudor Dobre, Niță Broască. Pe- 
traehe Picoș, Gheorgh? Nicotec, Ni- 
colae Chirnoaqă (jucători de cate
gorie I) șa. La primăvară f--mația 
va mai fi întărită cu a’ți cițiva din 
foștii juniori de la Energia Repu
blica care vor putea prezenta tocă 
de la începutul sezonului un „15“ 
bine organizat care va fi, credem 
noi, o surorizâ pentru iubitorii a- 
cestui sport. Antrenorul echipei va <’ 
Grigore Aman.

V. Hossu 
corespondent

LA PETROȘANI: ȘTIINȚA

Petroșanii]! va fi reprezentat anul 
acesta țn campionatul republican de 
rugbi (categ. B) de două echipe: U- 
TILA.IUL (fost Energia U.R.U MP.) 
care a activat anul trecut în catego
ria A de unde a retrogradat și ȘTI
INȚA. echipă nou înființată. Știința 
al cărui lot numără 30 de jucători 
iși va în.epe pregătiri e dură termi
narea sesiunii de examene. Studenții 
nu au rezolvat însă nici pînă acum 
prober.ti antrenorului. Utilajul dis
pune de un lot de 28 de jucători 
car a ș: început pregătirie în aer 
liber sub conducerea an renoruJui 
Ghcorghe lonescu.

Florin Lupei — co.esp.



SPORTUL la expozifia interregională
de artă plastică

Zăbovind îndelung în fața fiecărui 
tablou, a fiecărei sculpturi, vizi
tatorii tradiționalei expoziții in

terregionale anuale de artă plastică an 
posibilitatea să mediteze asupra drumu
lui ascendent parcurs de' plastica ro- 
mînească în decursul ultimului an. 
Căci, într-adevăr, alături de pînzele mi
nunate ale maeștrilor Iser, Camil Res- 
su sau Marins Bunescu, valori de 
mult consacrate, stau zeci și zeci de 
alte tablouri, care de care mai preg 
nante, mai expresive, relieîînd puterni 
ca personalitate a unor tineri și talen- 
tați artiști plastici. N-avem însă inten 
ția—și nici nu stă în căderea noastră — 
să dîsartăm, în totalitatea lor, operele 
expuse în somptuoasele saloane 
Galeriei Naționale de Artă. Să ne 
permis doar a ne opri în rîndurile 
față asupra unor creații care ne-au 
ținut cu deosebire atenția. Ați ghicit 
desigur că este vorba de operele cu 
temă sportivă. De fapt, această sepa 
rare nici nu-și mai are rostul, fiindcă 
de ani de zile sportul s-a integrat în te
matica expozițiilor noastre plastice. 
Nimănui nu-i mai pare deci nefirească 
prezența în expoziții a bustului unui 
maestru al sportului, alături de cel al 
unui scriitor, muzician sau artist de 
seamă, duaă cum ne apare absolut nor 
mal ca un maestru consacrat al dai- 

ale 
fie 
de 
re-

tei sau penelului să vină pe stadion, în 
mijlocul sportivilor, pentru a găsi *- 
colo o sursă largă de inspirație, un fi
lon care nu așteaptă decît să fie ex
ploatat

Ce ne aduce deci nou în domeniul 
sportului actuala expoziție? In primul 
rînd, cîteva izbutite creații în pictură 
și grafică. Am admirat astfel, pictura 
în ulei „Pe temă sportivă" a lui Emil 
Aniței, care își propune să redea o 
discuție, într-un compartiment de tren, 
între un sportiv și un grup de călători.

După chipurile interesante ale celor 
ce ascultă cuvintele sportivului, se 
poate vedea că sportul nu este doar 
un simplii subiect de discuție Intre 
două stații de cale ferată, ci o pro
blemă la ordinea zilei, care se bu
cură de atenția tuturor. Cu deosebire 
izbutită ni se pare realizarea țărăneii 
,care, așezată cu spatele la erou, se 
întoarce într-o sugestivă atitudine 
pentru a-1 vedea mai bine pe cel care 
povestește lucruri atît de interesante. 
Maestrul Lucian Grigorescu expune o

Zece edilii aie „CURSEI SCINTEII" 
în reoortaje, portrete și., clasamente

Mai bun aia: tirziu decit niciodată...
In sjirșit, de sub teascurile Editurii 

Tineretului a ieșit cartea „Cursa Scîn- 
teii de a lungul anilor" de Emil len- 
cec și H Nauru. Așteptată luni și 
luni de zile, cartea s-a bucurat de o 
bună primire din partea cit lorilor. 
Succesul de librărie de care se bucură 
această carte este lesne explicabil, In
tr-adevăr, cei doi autori și-au conceput 
lucrarea în așa fel incit să răs
pundă unei triple necesități. In pri

„LA ȚEL"
de Maximilian Schulmaiui

pînză intitulată „Pescari sportivi", fo
losind o paletă bogată și expresivă. 
Interesant este și „Portretul unui ci
clist" al lui Ion Bițan. Stelian Bor- 
țeanu a pictat într-o izbutită viziune 
cromatică „Portul iolelor". Cele trei 
iole, adăstîndu-și cîrmacii, în legă
narea valurilor, sugerează parcă o 
tainică invitație la drumeție pe apă.

Nu putem trece cu vederea nici 
„Peisajul de la Cheile Bkmzului" al 
maestrului Marius Bunescu sau „La 
plaje", un pastel adiacent sportului 
datorit lui L.ili Pancu.

Și acum, ca și altădată, printre de
senele în acuarelă se află și cîteva 
opere cu temă sportivă. Ne-a plăcut 
mai ales compoziția „Strada" a lui 
Costin loanid, sugerînd o paralelă în
tre ciclistul ce pedalează, în plin e- 
fort, și uzinele profilate în zare, în 
care se muncește desigur ct» aceeași 
încordare, cu aceeași ambiție. Dese
nul în acuarelă și guașe „.Meciul An- 
glia-Rotnînia" al Marianei Petrașcu 
ne-a făcut o bună impresie prin colo 
ritul viu, prin tonurile optimiste de 
verde și roșu, dar ne-a lăsat unele 
îndoieli pe plan... sportiv. Intr-ade

mul rînd, cititorul are ocazia să facă 
cunoștință cu „eroii" celor zece ediții 
ale acestei tradiționale competiții 
sportive, prin intermediul unor suc
cinte portrete biografice ale fruntași
lor „sportului pedalei": Marin Nicu- 
lescu, Gheorghe Negoescu, Nicolae 
Maxim. Ion Const anfinescu, C. Șan- 
dru. Beno Funda (R.D.G.). Gh 
Ca'cișcă. Ștefan Poreceanu și C. 
Dumitrescu. Apoi, prin mijlocirea 
unor reportaje, scrise intr-un stil 
alert, colorat, adecvat subiectului, 
sint rememorate principalele episoade 
ale fiecărei ediții din „Cursa Scîn- 
teii". Este cu iotul remarcabil faptul 
că autorii rui se mulțumesc sâ redea 
doar cele mai de seamă momente ale 
întrecerii în sine, privite prin ochiul 
cronicarului sportiv, ci recurg la mij
loace literare diferite pentru a ne 
zugrăvi ceva din psihoogia ciclistu
lui în efort și in repaos, din nespusa 
frumusețe a cadrului natural în care 
se desfășoară de zece ani ar eastă 
cursă, ca și din interesul spectato
rilor. In acest fel, unele dintre aceste 
scurte schițe:reportaj capătă valoarea 
unor fișe pentru un roman sportiv. 
Cit despre exigentele statisticienilor 
la fel de numeroși în ciclism ca și în 
at let !sm sau notație, ele vor fi pe de
plin satisfăcute de ultima parte a 
cărțu care cuprinde clasamentele 
compete ale tuturor celor 10 ediții. 

văr, exceptînd atmosfera prea săracă 
pentru nn meci internațional de fot
bal de asemenea amploare, aglome
rarea aceea policromă de jucători în 
mijlocul terenului este nefirească și 
nici nu redă adevăratul dinamism al 
acestui joc mult apreciat Alte două 
acuarele — „Rîșnovul" de George 
Gottwald și „Peisaj de munte" de 
Tania Bailllayre — se încadrează, voit 
sau nu, în tematica sportivă, prm 
pronunțatele lor afinități cu turismul. 
Inexplicabilă ni s-a părut de astă 
dată solitara (din punct de vedere 
sportiv) prezență a hji Maximilian 
Scholrnano cu sculptura în gips pa
tinat „La țel". Imaginînd un tînăr 
atlet cu torsul puternic, cu privi
rea cătînd spre linia de sosire. •- 
colo unde îl așteaptă probabil un nou 
record, Maximilian Schulmann, care 
nu se află la prima sa operă cu te
mă sportivă, a reușit să-și înscrie în 
„palmares" încă o hterare valoroasă, 
semnificativă, plină de conținut Din 
păcate, alte sculpturi cu temă spor
tivă nu mai există în această expozi
ție. Deși corecte, afișele sportive, pre 
zente prin lucrările lui Gh. Tofan 
(„Campionatele de șah" ), hie Han- 
ganu („Campionatele internaționale 
de tir") și Gh. Sandu („Pronosport"), 
ne fac să regretăm totuși absența ini 
Vicențiu Grigorescu, indiscutabil un 
maestru al genului.

M. GODLANU

IVAN POMJBNÎ!
pe ecran

Un hamal spătos din Feodosia, cu 
bocceaua la spinare, descinde într-o 
bună zi pe cheiul portului din Odesa..,

Cu această secvență debutează fil
mul „Luptătorul și clovnul", evoca
rea cinematografică a două mari ce
lebrități. L’na a circului: clovnul A- 
natdii Durov, alta a sportului: lup
tătorul Ivan’ Podubnii. Este, pentru 
unii, puțin curioasă înlănțuirea desti
nelor acestor doi oameni pe care, la 
prima vedere, doar cîmpul comun de 
activitate — arena circului — pare 
a-i uni. In realitate, este vorba de 
doi oameni de structură sufletească 
apropiată, purtînd în întreaga lor fire, 
în vorbele. în gesturile, în faptele 
lor, ceva din sufletul cald al marelui 
popor rus. Pe Durov și Podnbnîi îi 
unește dragostea pentru omul simplu, 
pentru poporul din rîndurile căruia 
s au ridicat, patriotismul lipsăt de em
fază. fermitatea în înfringerea tutu
ror dificultăților. Dar, mai presus de 
orice, atitudinea protestatară față de 
silniciile regimului țarist, ca și față 
de corupția și turpitudinea ce carac
terizează unele personaje ca guverna
torul Odesei. directorul circului Truz- 
zi sau luptătorul francez Boucher.

Pentru sportivi, evocarea cinema
tografică a unor episoade din viața 
prodigiosului luptător rus Ivan Po- 
dttbnîi este deosebit de emoționantă. 
Intr-o vreme cînd reacțhinea țaristă 
punea stăvili în calea talentelor ieșite 
din popor, hamalul Ivan Podubnîî. 
omul cu mușchi de oțel și suflet de 
aur, colosul inimos, de o gingășie su
fletească fără egal, izbutise să ajungă 
campion aT lumii, precedînd astfel 
glorioasa pleiadă de campioni care, 
peste ani, avea să aducă sportului 
sovietic o strălucitoare aureolă. Fil
mul. realizat de cunoscuții regizori 
Boris Barnet și Konstantin ludin, 
după scenariul nu mai puțin cunos
cutului dramaturg Nikolai Pogodin, 
izbutește să înfățișeze spectatorului 
un Ivan Podubnîi veridic, în momente 
de răscruce ale vieții sale Actorul 
Stanislav Cekan (de o uimitoare ase
mănare. cu Boris Andreev, neuitatul 
interpret dn „Balada Siberiei") îl in
terpretează pe marele campion rus 
cu o desăvîrșită naturalețe, creind un 
personaj C3re va rămîne multă vreme 
în amintirea noastră. Dar dacă, în 
ansamblu, filmul place, nu putem să 
nu regretăm unele lungimi inutile, 
unele episoade melodrarrat'ce. ca și 
unele caracterizări declarative, care 
puteau fi cu ușurință sub? tituite prm 
acțiune directă cinemat'vTafieă Cu 
toate aceste mic’ scăderi filmul 
nlace. constituind o pledoari- nentni 
ca cineaștii să-și aleao'i tot mai mi'l'e 
Sllb'ecfe din lumea atît de infer—omtă 
a sportului

A. G.

Ai pornit pe un drum 
greșit, Ioane!

De curînd, a sosit la redacția ziarului nostru scrisoarea tovarășului 
Fetru Valea, președintele comitetului sindical al Gospodăriei Agricole de Stat 
din comuna Grabaț, raionul Jimbolia, regiunea I imisoara adresată tînărului 
Ioan Bibu. elev al Școlii medii veterinare din Arad bursier al Gospodăriei 
din Grabaț. care a părăsit școala șt părinții pentru a deveni. , sportiv de 
frunte (!). Gasmd deosebit de instructiv conținutul acestei scrisori îi facem, 
loc in coloanele ziarului nostru.

Dragă Ioane.
A trecut o lună de cînd nu mai 

știm nimic despre tine, copilul drag 
al gospodăriei noastre. ' in care, ase
menea părinților tăi ne-am pus și 
noi atitea speranțe. Lăsindu-te amăgit 
de promisiuni și sfaturi lipsite de în
țelepciune. venite din partea unor oa
meni fără minte, ti-ai părăsit părinții 
școala și gospodăria noastră dragă 
pizcînd aiurea pentru a deveni un 
mare sportiv. Greșit pas ai făcut, dra
gă copile!, Nn. nu-ți voi da în aceste 
rlnduri o lecție de morală. Simt doar 
o mare îngrijorare cind mă gindesc 
ia nesiguranța in care te zbați, la 
viitorul tău deasupra căruia din ’mo
mentul plecării străjuiește un mare 
semn de întrebare. Iți mai aduci a- 
minie Ioane de cite ori am stat noi 
de vorbă despre viață, despre viitorul 
tău si al altor tineri ca tine ? Și 
totuși, iată că astăzi ni ie înfățișezi 
ca un tînăr ușuratic, convins că-n 
viață poți răzbate ușor, fără muncă 
și jără pregătire dacă ai șansă. Ți-ai 
făcut calcule greșite. Ioane, și greu 
de străbătut va ji drumul pe care ai 
apucat I Și apoi mai e un lucru: cum 
vei putea oare să răspunzi vreodată 
(pentru că va trebui să răspunzi o- 
dată și odată) in jața celor care s-au 
străduit să-ți asigure cele mai bune 
condiții pentru a urma o școală și a 
deveni un cadru de valoare ? Poate 
că-ți mai aduci amin'e ce bucuroși 
am fost cînd ai obținut bursa. 
Și încă ce bursă jrumoasă; 550 de Iei 
pe lună. Mai este oare nevoie să-ți 
amintesc că acești bani reprezentau 
truda muncitorilor din gospodăria 
noastră c<Tre și-au pus nădejdea în 
tine? Sau că ei s-ar fi așieptai să le 
răsplătești încrederea și ajutorul ce 
ți l-au acordai prin note bune și o 
purtare aleasă? Te rog să crezi că 
mi-a jost rușine pentru tine cînd am 
aflat că împreună cu colegii tăi 
GICA SERBESCU și CORNEL UNC 
ați cheltuit banii de bursă ta chefuri 
prelungite pină noaptea tirziu în res
taurantele din Arad. Te-ai gîndit oare, 
Ioane, că fapta ta va mîhni nu nu
mai pe părinții și pe prietenii tăi din 
gospodărie, dar și pe acei tineri care 
ar ji muncit cu mult drag pe băncile 
"colii dacă nu ar fi trebuit să-ți lase 
locul ție și celor doi colegi ai tăi ?

Deși ai greșit față de părinții tăi 
cărora le datorezi ascultare și respect 
ca și față de noi toți din gospodărie 
care te-am îndrăgit și sprijinit, totuși, 
fapta ta nu este ireparabilă. Important 
este doar să judeci, în sfirșit mai să
nătos ca înainte și să te hotărăști să 
privești adevărul in față, oricît de 
crud ar fi el. Fii încredințat. Ioane, că 
aici te așteaptă familia ta. te aștep
tăm noi toți aceia care te cunoaștem 

DRAGOMIR DIACONESCU, PUCIOA
SA. — 1) Din răspunsurile date, între 
ttanp, altor cititori, ați aflat aproape 
toate chestiunile asupra cărora nc-ațl 
întrebat. In general, o rugăminte pen
tru Dv. și pentru alții: fie-vă... milă și 
îndurare de spațiul nostru și nu ne 
„bombardați” cu prea multe întrebări, 
mai ales dintre acelea care nu ajută 
la completarea unor date și amănunte 
de interes general. De pildă, întrebarea 
Dv.: „Care este cel mai valoros sportiv 
care ne-a vizitat țara in ultimii 4 ani 
Credeți eă din noianul de campioni 
și recordmani mondiali și europeni care 
au evoluat în ultimii ani pe stadioanele 
?i în sălile noastre de sport, un juriu, 
oricît de competent, ar avea la înde- 
mînă criteriile necesare pentru a sta
bili care e cei mai valoros dintre ei? 
Desigur, Dv, sînteți liberi să formulați 
oriee întrebări doriți, dar și noi sîn- 
tem... liberi să nu răspundem la ase
menea întrebări. La celelalte, cu plă
cere ! 2) Baschetul n-a făcut parte din
tre disciplinele sportive admise la O 
limpiada din 1936. „Debutul” baschetu
lui s-a produs cu prilejul Olimpiade’ 
de ta Londra, din 1948. — 3) Care sînt 
condițiile pe care trebuie să le îndepli
nească un cititor pentru a deveni cores 
pondent voluntar ?•* Una singură: să ne 
sciie! Bineînțeles însă, lucruri exacte, 
verificate

CONSTANTIN MOT, COMUNA TLO- 
VAT. — 1) La turneul final al campio
natului mondial de fotbal de la Stock
holm, așa cum s-a anunțat, cele 16 e- 
chipe vor fi împărțite în patru grupe 
de cîte 4 echipe. Din fiecare grupă sef 
califică, mai departe, primele 2 echipe. 
Țn caz de egalitate de p-uncte, se mal 
joacă un meci decisiv între echipele 
în cauză

MIHAI CASARU. BRAILA. — l) Frl- 
mul campionat mondial de fotbal
TTrttfHMiy. Campioană: Uruguay. 1934: ita
lia Cam|>ioană: Italia. 1933: Franța. Cam
pioană: Italia, 195t: Brazilia. Canar ioa

nă: Uruguay. 1954: Elveția. Campioană: 
R.F. Germană. — 2) Portarul are drept 
de a executa lovitura de „11 metri”, 
ca și orice jucător de cîmp. De altfel, 
o serie de portari de la noi, ca Zora- 
bori și Iustin, ae pildă, își creaseră o 
mare faimă prin precizia cu caro exe
cutau penalii-urile. cînd nu reușeau — 
dar asta se întîmpla foarte rar — bine
înțeles nu știau cum să fugă mai repede 
înapoi, spre propria poartă! Dar e mai 
logic — nu e așa ?— ca înaintașii sau 
în orice caz un jucător de cîmp, să se 
descurce în prob’lema loviturilor ae la. 
11 mertri, așa după cum n-o să cerem 
niciodată ca Tătaru să-l înlocuiască pa 
Voinescu în poartă!. — 3) Deocamdată, 
în întîlnirile cu puternica reprezenta
tivă de fotbal a Ungariei, cum se spu
ne, am ieșit mereu... al doilea. C sin
gură dată am făcut meci nul. Iată 
de altfel rezultatele: 1936 (București): 
1—2, 1939 (București) : 1—1, 1940 (Buda
pesta) : 0—2, 1045 (Budapesta) : 2—7, 1947 
(București) : 0—3, 1949 (Budapesta) : 0—9, 
1946 (București) : 1—5, 1952 (Turku Fin
landa): 1—2 și 1954 (Budapesta) : 1--5.
Viitorul poate să aibă însă alt cuvînt de 
spu«: Cel puțin... sperăm*

CONST. TONESCIT. COMUNA CELA- 
RU. — 1) Madison Square Garden din 
New York este sala de snort cu cea mal 
mare capacitate: circa 39.000 locuri. — 
2) Din Informațiile apa'rute în presă, 
se pare că cel mai mare stadion din 
lume, la ora actuală, ar fi M’aracano 
din Rio de Janeiro. Șl totuși nu cred 
că brazilienii au mat puțină bătaie 
cap ca noi cînd trebuie să-și procure 
bilete la meciurile internaționale! — 3) 
Tn 1957, cele mai bune performanțe- la 
aruncarea ciocanului le-au realizat în 
ordine: Krivonosov (U.R.S.S.) m.
șl Conolly (S.U.A.) 65,91 m.

ION POȘTAȘUL

și te prețuim chiar și după greșeală 
făptuită. încearcă Ioane să desprinzi 
viscul care se încolăcește în jurul tru- 
pului tău sănătos și prețuiește îndem
nul nostru de a te întoarce în sinul 
familiei tale, familia muncitorilor din 
gospodăria noastră. Noi te așteptăm 
cu drag. Ioane.

Valea Fetru

Nota redacției: Cunoscînd expe, 
riența tristă pe care au încercat-o 
Și alți tineri care s-au lăsat înșe
lați de promisiunile unor oameni 
iresponsabili care încearcă să mai 
păstreze în sportul nostru nou me
tode specifice sportului burghez 
sau de faptul că avînd oarecare ta
lent într-o ramură de sport poți să 
trăiești de pe urma acestuia fără 
grijt. r5dact‘a noastră îl sfătuiește’ 
pe tînărul Ion Bibu să se întoara 
eă neîntîrziat printre ai săi undă 
va găsi totdeauna un sfat bun. o- 
i iimă_ de părinte fi solidaritatea 
tovarășilor săi din gospodărie.

Miine în Capitală 
se desfășoară concursuri

de schi și săniuțe
Zăpada abundentă căzută în ultt* 

mul timp mi unele regiuni ale țării 
— suficientă pentru a mulțumi și pe 
cei mai în<±îrjiți susținători ai... cau
zelor obiective — a creat posibilita
tea desfășurării probelor specifice de 
iarnă (schi și săniuțe) din cadrul 
Spartachiadei. Duminică dimineața 
in majoritatea raioanelor dm Capi
tală se vor desfășura concursuri de 
schi și săniuțe. Astfel începînd de 
la ora 10, pe stadionul C.A.M., ti
nerii din raionul Gh. Gheorghiu-Dej 
își vor desfășura concursurile de 
schi și săniuțe; același lucru îl vor 
face și teerii din raioanele 1 Mai 
(la ora W.30 la baza sportivă dwi 
Tei), 23 August (ora 9,30, la capul 
tramvaiului 7), I.V. Stalin (ora 10, 
la Bordei, parcul I.V. Stalin), N. 
Bălcescu (ora 9,30 la Cocioc), Gri- 
vița Roșie (la Parcul Copilului). Pe 
tot timpul cît zăpada va permite 
desfășurarea coiKursurilor de schi 
săniuțe vor funcționa centre raionale 
la uzinele ..23 August", Cocioc și 
Parcul Copilului și un centru al 
comitetului de organizare a U.C.F.S. 
oraș București la Cocioc.



Federațiile sportive pornesc la munca

Radu Banii, unul din reprezentanții Rominiei la „Cupa Speranțelor". 
în plină cursă

tov. Emil Ghibu, șeful secției tehnice a

tehnică din LJ.C.F.S. există o forfotă neobiș
nuită. Si nici nu e de mirare. Ne aflăm în plină acțiune de constituire 

: ca șeful acestei secții, tov. EMIL
candidat în științe pedago gice, să fie foarte aglomerat. Totuși, 

pentru o discuție în legătură cu șu
tului: constituirea federațiilor. Și
era măsurat la... secundă, am lăsat 

cere și am deschis „focul" direct:
văr, n-au trecut decît vreo zece zile 
de la data constituirii primei federa
ții. In realitate însă, este vorba de o 
acțiune care a fost îndelung pregăti
tă, începînd cu elaborarea „Regula
mentului de organizare și funcționa
re a federațiilor sportive" și terminînd 
cu stabilirea componenței fiecărui bi
rou federal. Biroul comitetului de or
ganizare a U.C.F.S. a acordat toată 
atenția acestei probleme, apreciind în
semnătatea primordială a acestor or
gane tehnice în dezvoltarea și creș
terea nivelului calitativ al fiecărei 
discipline sportive. Ia<r rezultatele a- 
cestei preocupări deosebite s-au vădit 
chiar în cursul ședințelor de consti
tuire, care n-au avut un caracter pur 
festiv, ci unul operativ. Și pot spune 
că pretutindeni s-a observat un suflu 
nou, hoiărîrea fermă a membrilor bi
rourilor federale de a-și pine întreaga 
lor competență și putere de muncă în 
slujba îndeplinirii importantelor obiec
tive ale federațiilor.

— Există deci create condițiile 
pentru ca federațiile să poată mun
ci mai bine decît fostele comisii 
centrale ?

— Da. Premizele unei mai bune 
activități sînt asigurate de însăși 
structura federații'or. E’e sînt organe 
imitare, în care activul salariat și cel 
obștesc lucrează mînă în mînă, în 
cadrul aceluiași for, spre deosebire de 
fostele comisii centrale, organe exclu
siv obștești, care-și duceau activitatea 
paralel cu cea a inspecțiilor din fos
tul C.C.F.S. De altfel, această proble
mă a mai fost expusă, chiar în zia
rul „Sportul popular". Ceea ce vroiam 
să accentuez este faptul că acum, prin 
crearea federațiilor, paralelismul din 
conducerea fiecărei ramuri de sport 
dispare, iar munca devine mult mai 
operativă și. mai. eficientă.

— Deci federațiile au și pornit 
la treabă. Care vor fi primele lor 
acțiuni ?

— După cum e și firesc, anul aces
ta va fi un an de întărire organiza
torică a federațiilor. Iar pentru că 
munca unei federații va pu'ea fi cel 
mai bine apreciată după numărul și 
calitatea secțiilor pe care le coordo
nează, prima acțiune va fi desigur 
luarea în evidență a secțiilor existente 
și studierea posibilităților pentru cre
area de noi secții.

— Așadar, reorganizarea condu
cerii tehnice în fiecare disciplină 
sportivă nu va rămîne fără efect 
asupra secțiilor ?

— Fără îndoială. Nu trebuie să ui
tăm că prin reorganizarea mișcării 
noastre sportive, în baza Hotărîrii par
tidului și guvernului din 2 ir» ie 1957, 
centrul de greutate al sportului de 
performanță se deplasează către sec
țiile din colective și cluburi. Aci se 
vor plămădi nu numai performanțele

Interviu cu U. C. F. S.
In aceste zile, Ia secția

a federațiilor sportive si este firesc 
GHIBU, \ ‘ ‘ . " ’. . ’ _
am reușit să-i răpim cîteva minute 
biectul la ordinea zilei în lumea spor 
fiindcă timpul interlocutorului nostru 
deoparte inerenta frază de introdu

— Cum apreciați felul în care 
decurs pînă acum constituirea 

federațiilor sportive ?
— Pînă în momentul de față au 

fost constituite marea majoritate a fe
derațiilor. S-ar părea că această ac
țiune a durat foarte puțin. Intr-ade-

IN PLIN SEZON DE SOHII
• Polonia a anunțat lotul pentru Cupa Speranțelor • Fondiști și săritori ro- 
mmi Ea Oberhof • Antrena mentele pe trambulina mtj lucie de la Poiana au de
venit nesemnificative • Azi și mîine la Poiana și Baia M are importante concursuri

zenta în Cupa Speranțelor constitixe 
un argument în plus că ocupanții pri
melor locuri vor fi despărțiți de zeci
mi de secundă. Cupa Valea Lupului 
cuprinde probe de s’alom special (pe 
Kantzer) și slalom uriaș (pe Valea 
Lupului pînă în Poiana Cristian), pen
tru seniori, senioare, juniori și junioa
re. Pentru mîine Voința Orașul Sta
lin mai are programată organizarea 
Corei Voința pentru sărituri speciale.

CUPA MOGOȘA...

...este o altă competiție importantă 
ce va 
săptărrrfni. 
concurenți 
Maghiară, 
Hunedoara v.----------  --------- r-----
V-a ediție a Cupei Mogoșa, primele 
fiind cîștigate de regiunea Baia Ma
re (de trei ori) și Cluj (o dată). în
trecerile, oare au stîrnit întotdeauna 
un viu 
Mare.

Ne mai desparte exact o săptăniînâ 
de zitia în care „speranțele" schiului 
din Europa se vor întruni la Poiana 
Stalin pentru a-și disputa — în ca
drul Cupei Speranțelor 
pe pîrtiiie Postăvarului, 
pregătirile continuă cu 
toate fronturile. Gerhard 
p-W campion de juniori 
principalul său rival de anul trecut, 
Helmut Schrang, primesc ultimele sfa
turi tehnice din partea antrenorului 
lor Siegfried Eder. Georges Duvillard, 
Robert Fougerousse și Pierre Stamos, 
unii dintre cei mai reprezentativi ju
niori francezi, clașați excelent la cam
pionatele de ia Morzine, se gîndesc 
probabil la reeditarea frumoasei lor 
Comportări avute' anul trecut la Cupa 
Țărilor Alpine, disputată la Jahorina.

Reprezentanții Poloniei au fost ulti
mii care au anunțat Federației roniîne 
lotul ce-1 vor denlasa: Janusz Anger
man, Jerzy Bujak, Zbugniew Dzubian 
Janusz Rzewski, Aureaj Splawski și 
Jerzy Orlewicz, antrenați de Zagod- 
nicy Szczepaniak.

„Cupa Speranțelor", programată la 
Poiana Stalin între 9-12 februarie cu
prinde toate probele alpine: slalom 
special, slalom uriaș și coborîre, care 
se vor desfășura, în funcție de sta
rea zăpezii, pe pîrtia de sub funicu
lar, pe Valea Lupului, pe Sulinar sau 
pe Kantzer. Interesant de menționat 
că în afara clasamentulrr individual 
pe probe va fi alcătuit un clasament 
pe echipe, prin adiționarea punctelor 
obținute de primii trei reprezentanți 
ai țărilor, la fiecare probă.

LONA FEBRUARIE...
...const” 

cadă a schiorilor romîni. Intre „ 
Cupa Speranțelor, 19-23 campionatul 
republican Ia probe alpine (Poiana 
Stalin), 23-27 campionatul republican 
pentru probele de fond (la Sinaia) și 
probabil după 20 februarie, la Borsa, 
campionatul' național de sărituri, 'in 
plus, probabila participare a fondiști- 
lor și săritorilor la Săptămîna Inter
națională a probelor nordice, găzdui
tă de frumoasa localitate Oberhof (R. 
D. Germană). Aci se vor disputa în. 
fre 12-16 februarie întrecerile de să- 
nituri speciale, combinată nordică, fond 
15 km. și ștafeta 4X10 km., seniori și 
10 Ion. și ștafela 3x5 km. senioare. 
Schiorii romîni vor participa probabil 
la sărituri speciale și fond băieți.

Deci, o lună de activitate intensă, 
care va constitui un sever examen 
pentru schiorii noștri. Deocamdată, 
locul de. desfășurare a întrecerilor al
pine a rămas tot Poiana Stalin, unde 
zăpada, deși în cantitate redusă, a- 
sigură o mai bună găzduire decît Bu- 
cegii, unde, din păcate, viscolul de 
săptămîna trecută a făcut Valea lui 
Carp inutilizabilă pentru concursuri.

CE FAC SĂRITORII?
Întrebarea este justificată de fap

tul că, deși a trecut o lună de la des

— întîietatea 
Pînă atunci, 

asiduitate pe 
Nenning, tri
al Austriei și

•litiiie cea mai încărcată peri- 
schiorilor romîni. Intre 9-12

chiderea oficială a sezonului, ei con
tinuă să se antreneze și să concureze 
pe trambulina mijlocie de la Poiana 
Stalin, care este construită pentru ju
niori, pentru sărituri ia combinată și 
„aruncă" maximum 45 de metri. Ne
verosimil este faptul că deși Federa
ția a indicat săritorilor să se depla
seze la Borșa, unde cea mai bună 
trambulină din țară este în perfectă 
stare de folosire, ei au rămas la Poia
na și s-au antrenat în continuare pe 
o trambulină care este departe de a 
corespunde necesităților unor antrena
mente tari. Ne întrebăm, în fața aces
tei situații, ce comportare pot avea 
cei care ne vor reprezenta eventual la 
Oberhof, unde cele trei trambuline au 
recordurile: 86 m. (Brotterode), 84 
(Schmiedefeld) și 77 m. (Oberhof)? 
Și ne mai întrebăm, ce vor face cînd 
vor concura la „naționale" pe trambu
lina de la Borșa ? Considerăm că an
trenorii și concurenții trebiv: să pri
vească cu mai multă seriozitate și mai 
puțină comoditate această problemă 
și să treacă la fapte. Adică, să se de
plaseze la Borșa, unde trambulina 
mare este o construcție care le asi
gură. cu adevărat progresul tehnic, a- 
tît de necesar lor.

AZI Șl MI1NE...

...pîrtiiie din Postăvar găzduiesc un 
important concurs: Cupa Valea Lupu 
lui, organizată de Voința Orașul Sta
lin. Importanța întrecerilor este sub
liniată de însăși participarea concu- 
renților. Pentru prima dată în acest 
sezon se vor întîlni în disptVă directă 
schiorii de la Casa Centrală a Arma 
tei cu cei de la Dinamo. Reprezentan
ții C.C.A. au dominat pînă acum net 
toate concursurile și au venit în plu
ton compact în primele locuri. Acmn 
însă, lupta pentru întîietate se anun
ță mult mai deschisă, deoarece în a- 
fară de Mihai Bucur, N. Pandrea, I. 
Coliban, Mihai Bîră, vin cu pretenții 
justificate pentru primul loc Gh. Cris- 
toloveanu și I. Birsan. Dorința de a 
firmare a tinerilor care ne vor repre-

fi găzduită la sfîrșitul acestei 
la care participă 120 de 
din Regiunea Autonomă 
Baia Mare, Cluj, Oradea, 
si Suceava. Aceasta este a

interes, se dispută la Baia

D. STÂNCULESCU

In zilele de 26 si 27 ianuarie s-au Coo- 
fășurat la M1. Civc întrecerile din ca 
drill campionatelor regionale la patinaj 
viteză și artistic pentru sportivii din 
Regiunea Autonomă Maghiară. La 
Lăleți titlul de .campion regional a re
venit tînărulul Ladislau Porcolab iar la 
fete Evel Blrtolon, ambii sportivi 
aparținînd colectivului Recolta M. Cluc. 
Tn afara campionatului, Ia probele de 
St», și 3690 m, au luat startul și
Grețr. Marla de la Recolta Cluj ;l U- 
drea Magda de la Recolta București. 
La 500 m. Greța Maria a realizat timpul 
de 57,3 sec., con mai bună' performanță 
înregistrată în țară.

La patinaj artistic, campioana Regiu
nii Autonome Maghiare a ieșit Maricta 
Weinrich iar campion Hudak, de la co
lectivul Recolta M1. Cluc.

de azi, 
cuvinte, 
mai fi 
munca 
fruntași, ele vor trebui să-și îndrep
te atenția, în egală 
masei de tineret.

— In ce fel ?
— In primul rînd, 

marilor competiții de 
narea tinerilor evidențiați cu 
prilej, în activitatea secției, in echipe
le de pitici, juniori și rezerve, obli-' 
gatorii pentru fiecare secție. Nu mai 
puțin importante vor trebui să fie 
campionatele de casă ale colectivelor 
și cluburilor și alte concursuri cu ca
racter local organizate de acestea. 
Secțiile vor îndeplini astfel un dublu 
rol: pe de o parte, vor atrage în ac
tivitatea oficială elementele suscepti
bile de progres, iar pe de altă parte 
vor furniza mișcării sportive de masă 
tineri pentru care sportul constituie 
de acum, o obișnuință. Este de ase
menea necesar ca în cadrul secției 
să se ducă o muncă educativă siste
matică, permanentă, îngl-obînd 
vitatea sportivului pe teren, 
muncă și în viața particulară.

— Observăm că activitatea 
secții va avea o influență 
asupra pregătirii sportivilor 
turtle reprezentative.

— Este și firesc să fie așa. _ 
neral, preocuparea pentru elementele 
selecționabile în loturile republicane va 
trebui să revină secțiilor, care sint 
datoare să se îngrijească de pregă
tirea fizică, tehnică, tactică, morală 
și de voință a sportivilor lor. Piatra 
de încercare a acestei pregătiri, ca 
și principalul criteriu de selecție hi 
loturile reprezentative, vor deveni 
campionatele republicane și celelalte 
competiții oficiale. Numai astfel vom 
ajnige la alcătuirea unor loturi puter
nice, din care se vor putea selecțio
na ușor echipele reprezentative. Deci 
pregătirea sportivilor care vor re
prezenta culorile țării se va face în 

colective și cluburi. Antrenamentele 
.comune din lot — limitate la o peri
oadă extrem de scurtă — vor avea 
doar scopul acomodării și al omo
genizării. Așa îneît, paralel cu 
munca de întărire a secțiilor, fede
rațiile vor trebui să aibă, ca sarcină 
de primă urgență, creșterea nivelului 
și prestigiului campionatelor republi
cane.

— Cum se va face legătura din
tre federații și secții ?

— In adunările generale ale secții
lor se vor alege și delegații la con
ferințele comisiilor locale pe ramură 
de sport. In primăvară vor avea loc 
aceste conferințe, care vor aduce în 
comisiile regionale, raionale și oră
șenești oamenii cei mai competent și 
mai activi. Ei vor asigura o legătură 
permanentă între federații și secții, 
muncind pentru extinderea și întări
rea activității din cadrul fiecărei dis
cipline sportive în regiunea, raionul 
și orașul respectiv.

ci și cele de mi ine. Cu alte 
secțiile trebuie să înceteze a 
simple echipe. Paralel cu 
pentru pregătirea sportivilor

măsură, asupra

prin sprijinirea 
masă și angre- 

acest

a eli
ta

din 
directă 
din h>-

In ge-

întreceri „pe toate fronturile44 la baschet
In Capitală meciuri atractive: Constructorul — Voința Orașul Stalin (fem.),

Progresul M.I.C.— Dinamo Oradea și P.T.T, Electrica (mase.)

așa de imaginativ în joc dar. 
calm spre binele Jui și al i 
echipe).

CLASAMENTE. .

.... mai 
mi regii

mâine și echipele femi- 
intrecerea, alăturindu-se 
masculine mai harnice 
împrejurărilor) cu... două 

Snicuim ca întâlniri mai

care constituie o problemă

Locomotiva Virovitica 
a ciștigat turneul 

de handbal de sală 
de la Orașul Stalin
Joi după-amiază, în sala Tractorul 

s-a disputat un turneu — fulger de 
handbal feminin. Iată rezultatele: 
Progresul Orașul Stalin — Steagul 
roșu 4-4 (1—2), Locomotiva Virovi
tica—Fi. r. Sibiu 5—4 (3—2), Sțea- 
gt;l roșu — FI. r. Sibiu 3—3 (2—2), 
Locomotiva Virovitica — Progresul 
Orașul Stalin 4—3 (I—0), Locomo 
tiva Virovitica — Steagul roșu 3—2 
(1—1), Progresul Orașul Stalin — 
FI. r. Sibiu 7—6 (5—3). Clasament: 
Locomotiva Virovitica 6 p._ Progre
sul Orașul Stalin 3 p., Steagul roșu 
2 p., FI. roșie Sibiu 1 p.

(Tr, Brenner-coresp.)

Deci, de 
nine reiau 
formațiilor 
(prin forța 
săptămâni,
interesante...

IN CAMPIONATUL FEMININ. Par
tida de la București dintre echipa — 
mezină a campionatului — Voința 
Orașul Stalin — și de două ori cam
pioană și actuala fruntașă a clasa
mentului, Constructorul București. 
Ne amintim că în toamnă formația 
bucureșteană a lăsat un singur 
punct și acesta în fața adversare
lor de mâine. Se înțelege că din 
partea Constructorului există dorin
ța revanșei de prestigiu în timp ce 
jucătoarele din Orașul Stalin doresc 
să confirme valoarea rezultatului 
anterior. In rest, partide mai puțin 
echilibrate. Măcar pe hîrtie...

IN CAMPIONATUL MASCULIN. 
Două partide își revendică titlul de 
„cap de afiș" : Progresul M.I.C.— 
Dinamo Oradea și P.T.T.—Electrica. 
In prima întîlnire vor fi față in față 
două echipe cu un joc asemănător. 
De o parte tinerețea și talentul ce
lor de la Progresul (care a dat de 
furcă multor quintete experimen
tate).; pe de altă parte omogena și 
rutinata formație a dinamoviștilop

orădeni
grea pentru orice adversar. Conclu
zia ? Se anunță un meci spectaculos 
și deschis oricărui rezultat. In re
plică vom urmări ca partidă-vedetă 
a programului din Capitală pe ca
pricioasa echipă a P.T.T.-iștilor

dintre rivale care 
tradițională : Elec-

compania uneia 
tinde să devină 
trica. In afara duelului celor doi pi
voți ai naționalei Cucoș și Novacek 
vom putea urmări și alte interesan
te evoluții : de pildă reintrarea lui 
Câlugăreanu (pe care l-am dori tot

Fază din pasionanta întrecere masculină de acum o săptămină : 
C.C.A, — Dinamo, Marian Spiridon (Dinamo) caută un coechipier pentru 

a pasa. Este & cagwl, pejd.ru Qă Mihai Nedej îl marchează îndeaproape

De aci se reia campionatul

1. Constructorul Buc.
2. Loc. B.M. Buc.
3. Prog. M.I.C. Buc.
4. Voința Or. Stalin
5. Alimentara Tg. M.
6. Știința I.C.F.
7. Progresul Oradea
8. FI. roșie Oradea
9. Prog. F.B. Buc.

10. Știința Cluj

Campionatul masculin 
tape ale returului :

1. C.C.A.
2. Dinamo Tg. M.
3. Dinamo Oradea
4. P.T.T. Buc.
5. Dinamo Buc.
6. Electrica Buc.
7. Pr.
8. Știința
9. Construct.

10. Voința
11. Știința
12. St. r.

M.I.C. Buc. 
Cluj

Cluj 
iași 
Tfcriișocra 
Or. Stn-11

13
13
13
13
13
13
12
12
13
13
11
13

feminin?

528:314 2C 
518:3?» 24

3
3
3
2
1

după

352:457
446:517
435:511
366:424
347:520

două

15
15
15
13
11

a-

38
33
31
30
29
27
22
22
19

...ȘI PROGRAME

FI. roșie Oradea—Loc. B.M.
Buc.—Vel nț a Or. 

M.T.C. Buc.—Știința 
F.B. Euie.—Știința

Mureș—-Pro-gresul

Feminin:
Constructorul 
Progresul 
Progresul 

Alimentara Tg.

Buc., 
Stalin, 
I C.F., 
Cluj, 
Oradea.

Masculin : Voința Iași—C.C.A., Dina
mo Buc.—știința Timișoara, Progresul 
M.T.C. Buc.—Dinamo Oradea, Știința 
Cluj—Constructorul Cluij, Dinamo Tg* 
Mureș—Steagul roșu Or. Stalin, P.T.T* 
Buc.—Electrica Buc.

DUMINICA IN SALA 
ora 9: 
10,30 :
(f), " 
șoara 
14—16 am, 
Voința Or.
M.T.C.—Dinamo Oradea
P.T.T.—Electrica Buc.

ELOREASCA : 
Progresul F.B.—Știința Cluj (f.)k 
Progresul ‘

12,00 : Dinamo Buc.—Știința Timi- 
(m.), 
ani,

M.I.C.—Știința I.C.F.

16,90: joc de copii
17,00: Constructorul
Stalin (f.), 18,30 : Pr<

(na), 26,00;
(m.).

pejd.ru


r :

NOI CONSTITUIRI DE FEDERAȚII
In ultimele zile a continuat consti- 
irea federațiilor pe ramură de șport.

FEDERAȚIA DE POPICE

loc ședința 
de popice.

de
Bi

leri seara, a avut 
nstituire a Federației 
ul federal are următoarea compo- 

ență : președinte — Gh. Bălan ; vice-
eședinte — Gh. Sinoleanu; secre- 
r general — Ladislau Szocs ; preșe- 
ntele colegiului de antrenori — 
erdinand Popescu; președintele co- 
isiei de competiții și clasificări —

F.ronim Moldoveanu ; președintele co
misiei de agitație, propagandă și dis
ciplină — Oliver Săbău ; președintele 
comisiei de arbitri — Constantin Po
pescu ; președintele comisiei de ma
teriale și arene — Gh. Zontea ; pre
ședintele comisiei de femei și tineret 

Valeria Amzulat.
La prima reuniune, membrii birou 

lui au luat în discuție obiectivele 
principale ale acestei discipline, insis 
tîndu-se îndeosebi asupra atragerii u 
nor mase cît mai largi de muncitori 
și muncitoare în practicarea popicelor.

FEDERAȚIA DE HANDBAL

Vineri seara a avut ioc ;edința 
constituire a Federației Romîne 
handbal. Cuvîntul de deschidere

IINE, MECIURI DE FOTBAL 
IN SALA DINAMO !

Avem rezerve pentru echipele naționale 
de tenis de masă?

Vă invităm miine la fotbalI Da, da 
jotbal Dar nu vă speriați / N-o să 

em urați de frig iar jucătorii nu se 
lupta cu nămeții de zăpadă, Pen- 

u simplul motiv că partidele pe care 
le anunțăm vor avea loc in sală 

teci la căldură), intre echipe cu un 
imăr redus de jucători, . O compe- 
ție de fotbal în sală, prima de acest 

n în București va avea loc MIINE 
DEPIND DE LA ORA 17 IN SALA 

1NAMO. Vor participa patru echipe 
nipuse din jucătorii echipei de ca- 
goria A Dinamo București, Forma-

n debut competitional
orespunzător al natației 
® busureștene

Au fost reluate întrecerile 
ție Ia bazinul acoperit de 

a. Duminica trecută — 
ul concurs ai anului — o 

i ne-a împiedicat să consemnăm, ca 
tă exactă, scurgerea unei luni de 

ultimul concurs găzduit de ace- 
și piscină. Și poate, că nici nu 

m mai fi amintit de competi- 
care a marcat sfîrșitul activi

știi pe 1957, dacă ea nu ne-ar fi 
srvit, prin comparație, unele date 
ncludente privind debutul defec- 

al noului an compebițional.
Asemenea concursului din 27 de- 

brie, și cel desfășurat la sfîrși-
1 săptăminii trecute a fost rezer- 
t celor mai tinere elemente; dar 
timp ce la întrecerile dotate cu 

upa 30 decembrie", au participat 
ectiv 153 copii (100 băieți + 53 
te) duminică dimineață la startul 

robelor nu s-au prezentat decit 62 
renți (48 băieți -ț- 14 fete).

Ful comparativ pe care-1 pre- 
mai jos ni se pare edifica-

de na- 
ia Fio
la pri
sing ură

27 — decembrie 2« — ianuarie
C.A.
. sport, el.
. sport tin.

roșie
ergla

ecolta 
iința 
olnța 
regresul
ntru eopH
:. sportiv

inamo

39

1

20
1
1

de duminică
>

a rămasConcursul
ă tributar celui precedent sub 

ate aspectele, dar noi vom 
upra celui mai 
t: participarea.

ficată atitudinea 
ve bucureștene

care au „strălucit" prin ab
ia această primă confruntare 

tinerelor noastre speranțe pe anii1 
58 ? A fost un timp, nu prea in- 

epărtat, cînd antrenorii din Capi- 
lă au condamnat cu tărie pasiv’- 
tea subcomisiei de competiții din 
drul Comisiei orășenești de nata- 
■, solicitînd organizarea săptămî- 
Jă a concursurilor care să le in- 
nească o activitate susținută și 

rganizată. Iată că. acum cînd forul 
are patronează activitatea înotăt.o- 
ilor din Capitală se dovedește mai 
elcs ca oricînd, organizînd con- 
ursuri din prima lună a anului, an- 
renorii noștri dau dovadă de in 
onsecvență... Așa stînd lucrurile, 
ceasta nepăsare a antrenorilor 
ucureșteni față de concursurile or- 
anizate de Comisia orășenească tre- 
uie să dea serios de gîndit cole- 
iului central, precum și federației 
e specialitate. Să nu se uite că 
psa unei baze de masă corespun- 
ătoare natației noastre de perfor- 
îanță este o problemă care nu-și 
oate găsi rezolvarea decit printr-o 
tentă preocupare față 
sa tinerilor înotători 
iceputui anului.

insista 
urmă- 
fi ca- 
spor-

esențial de 
Cum poate 
colectivelor 

cu secții de na- 
.jstrăiucit"

de activita- 
chiar de la

G. N.

sor/i, 
Nicu- 

. „r.., ------------- Mo-
troc D1NÂMO B: Călinoiu 1 Lazăr, 
Babone, Boian, Uțll. DINAMo’C: Ene, 
FI. Anghel Suru, R. Lazăr, Cozma. 
DINAMO b: Neagti, Ștefănescu, Al. 
Vasile, V. Anghel, Varga. Programul 
este următorul:

ORA 17: Dinamo A — Dinamo B; 
ORA 17,45: Dinamo C — Dinamo D, 
La ora 18.30 se vor intilni echipele 
învinse intre ele, iar la ora 19,15 va 
avea loc finala competiției intre echi
pele 'învingătoare, Se vor juca două 
reprize a cite 15 minute. Spectatorii 
vor fi puși in curent cu toate dispozi
țiile regulamentului fotbalului de sală. 
Arbitrii vor fi antrenorii BARATEI și 
GICA NICULAE, Echipa care va ter
mina neînvinsă competiția va primi 
„CUPA DINAMO", Așa dar pe miine 
la Dinamo pentru a lua un aconto.,, 
de fotbal (fie chiar și de sală).

țiile, alcătuite prin tragere la 
sint următoarele: DINAMO A: 
șor Popa Koszegy Nunweiller 
troc. I'"’’-.......... ' 1

de 
de 

a 
fost rostit de tov. Emil Ghibu mem
bru în Biroul comitetului 
zare a U.C.F.S. și șef 
tehnice din U.C.F.S.

Biroul federal, are 
componentă : Petre Capră 
Săvescu — vicepreședinți ; 
Grigorescu —secrețar general ; 
lae Nedef
Kunst 
arbitri ; 
comisiei de competiții ; Gh. 
— președintele colegiului de 
Emil Drăgan — președinte 
de disciplină ; M. Tîrnoveami 
ședințele comisiei, de jun’ori ; 
Dumitru — președinta comisiei 
clasificări : Ion Marin — președintele 
comisiei de propagandă ; Gh. Pleșa 
și Ana Carpineț, membri. In continua
rea lucrărilor secretarul general al 
Federației, Lucian Grigorescu, a făcut 
6 scurtă expunere a regulamentului 
de funcționare al federațiilor spor
tive. prezentînd și bugetul Federa
ției de handbal. După aceea antreno
rul federal Nicolae Nedef a pre
zentat obiectivele planului de muncă 
pe anul 1958 și apoi Biroul federal 
a discutat chesLun: curente

de organi- 
al secției

următoarea 
și dr. Gh. 

Lucian 
Nicn- 

anfrenor federal : loan 
președintele colegiului de 

V. Marinov — președintele 
Pooescu 
arbitri : 
con’.’S’ei
- - pre

Ioana 
de

Ediția de anul acesta a campiona
telor internaționale de tenis de masă 
ale R.P.R. ca și alte competiții ante
rioare interne și internaționale, a pus 
cu acuitate o problemă deosebit de 
importantă pentru viitoarea evoluție 
a reprezentativelor țării noastre: a- 
vem sau nu avem rezerve de nădejde 
ale echipelor naționale feminine și 
masculine? Răspunsul nostru este: 
Da! pentru reprezentativele feminine 
și: încă nu! pentru cele masculine.

• Intr-adevăr, există o serie de 
elemente dotate ca Geta Pitică, Mar
ta Tompa, Maria Golopența, Mariana 
Barasch, Catrinel Fok»i. Maria Ga- 
vrilescu care într-un viitor apropiat 
vor putea, cu o pregătire corespun
zătoare, să facă față ct» succes chiar 
și în unele întîlniri internaționale 
mai dificile. După cum Irma Magyari 
și Lucia Cobîrzan, antrenate intens, 
au posibilitatea și ele ca peste cîțiva 
ani să intre în plutonul primelor jucă
toare. Aceasta este cel puțin pentru 
moment — situația — la fete.

• La băieți, din păcate, ea nu este 
așa bună. Intre primii trei jucători 
Reiter, Gantner și H.irasztosi și res
tul jucătorilor este încă o diferență 
mare de valoare. De altfel este sem
nificativ în această privință faptul 
că, deși de multă vreme Harasztosi, 
joacă foarte slab, totuși el nu a fost 
încă schimbat din echipa națională 
pentru că ni» există înlocuitor. Deci

deocamdată titulari ai primei noastră 
formații reprezentative masculine ră
mân fără contracandidat primii Irei 
jucători amintiți. Despre Pesch și Bott- 
ncr putem spune că ei au rămas de 
cîțiva ani doar... speranțe fără a face 
progresul așteptat și fără a realiza re
zultatele scontate. Nu trebuie uitat că 
japonezul Tanaka avea doar 19 ani 
cînd a cîștigat campionatul mondial 
la Utrecht în 1955, că tînărul campion 
al Iugoslaviei Hrbud, învins acum 
doi ani la Opatija de Zaharia Bujor, 
cîștigă astăzi ci» 
Leach, iar în fața lui 
o dîrză rezistență. In 
și Bottner deși obțin 
chiar în fața primilor 
toni, nu reușesc 
mediocre în întrecerile cu cei străini. 
Nu afirmăm deloc că acești jucători 
vor trebui să fie dați uitării, ci ei 
vor trebui să fie încurajați și pe mai 
departe. Dar atenția principală este 
necesar să fie acordată unor elemen
te mai tinere și cu mai mari pers
pective așa cum s-au arătat a fi 
Gh. Cobîrzan. Tiberiu Covaci. Zaha
ria Bujor, Radu Negulescu, Marius 
Bodea și alții care, bine îndrumați, 
pot justifica speranțele puse în ei. 
Cel puțin evoluțiile lor de pînă acum 
ne-au făcut să întrezărim posibilități 
și speranțe mari.

dezinvoltură la 
Berczik opune 
schimb Pesch 
uneori victorii 
jucători autoh- 

decît rezultate

C. C0MARN1SCHI

Turneul de calificare o dovedește

Handbalul de sală feminin cucerește noi simpatii
Ca și îil întrecerea echipelor mas

culine, și în cea rezervata formațiilor 
feminine concursul republican de hand-

Un aspect din turneul final al concursului republican feminin de handbal 
de sală de anul trecut. Și anul acesta, ultima fază a acestei întreceri este 

așteptată cu mult interes

bal de sală se apropie de sfîrșit Din 
cele 8 echipe care se vor prezenta la 
startul turneului final, ce se va dis
puta la București Începînd din ziua 
de 11 februarie, sînt cunoscute pînă 
acum, ca urmare a rezultatelor din 
etapele pe regiune, șase: Progresul 
Orașul Stalin, Flamura roșie Sibiu, 
Constructorul Timișoara. Steagul roșu 
București, Progresul M.I.C. București 
șt Progresul Tg. Mureș.

In vederea completării acestei liste, 
deci pentru a se putea desemna cele
lalte două formații participante la 
turneu! final, încă din ziua de 29 
ianuarie au început la Orașul Stalin 
și Timișoara două turnee de calificare. 
Echipele clasate pe primul loc în a- 
ceste 
obține dreptul de a lua 
turneul final. La fiecare din aceste 
turnee de calificare iau parte cîte cinci 
echipe, astfel: la ORAȘUL STALIN: 
Flamura roșie Buhuși, Flamura roșie 
Constanța, Energia Iași, Locomotiva 
București și Uzinele Textile Timișoa
ra; Ia TIMIȘOARA: Energia Ploești, 
Tipografia Oradea, Minerul Anino' 
Voința Sighet și Gloria Sighișoara.

Nu putem încheia această succintă 
prezentare a turneelor de calificare 
pentru echipele feminine fără să sub 
liniem că, spre deosebire de ceilalți 
ani, acum constatăm cu bucurie că 
handbalul de sală a cucerit noi centre,

devenind 
colțurile 
minine de handbal de sală în centre 
ca Aninoasa, Oradea, Sighet, Iași este 
un indiciu cert că interesul pentru 
acest sport crește.

turnee de calificare vor 
parte la

răspîndit aproape în toate 
țării. Apariția echipelor fe-

Pregătiri pentru viitorul 
sezon de fotbal

• Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 4 (etapa din 26 ianuarie) 
și de la concursul Pronosport Expres 
nr. 1 din 22 ianuarie continuă în Capi
tală astăzi după-amieză începînd de la 
ora 17 numai la Agenția Centrală din 
Calea Victoriei nr. 9.

• Ca în fiecare sîiTnbătă un succint co
mentariu în căutarea soliștilor și ,,2*’- 
u.ilor posibile. De data aceasta vom 
începe însă cu o remarcă de ordin ge 
neral, datorită alcătuirii — oarecum ie
șite din obișnuit — a programului con
cursului Pronosport nr 5 din 2 februa
rie. Primele opt meciuri constituie în
treaga etapă (a xix-a) a campionatului 
italian (minus meciul Padova-Genoa), 
următoarele patru sînt din cadrul șai- 
sprezeclmllor Cupei Franței. De atei 
concluziile. In mod obișnuit o etapă (fie 
ea chiar de campionat italian!) nu acmce 
mal mult de 2—3 surprize, iar meciurile 
i’e,1.,cu.pă râmîn (cei puțin în principiu) 
inijilniri de numai două pronosticuri* 
..1” și „2 ’.

Care sînt, privite prin această prismă', 
cele mai mari surprize? „Candidează”: 
Udinese în deplasare cu JUventus, Ata- 
lanta în deplasare cu Borna și Spăl tot 
în deplasare — — * - ~~
ele și 
prima și ultima 
devină realitate, 
rotund'.........2”-uri
din partea Florentinei (cu Sarnp,:.,; 
și milanezilor (în revenire de formă cu 
Napoli care a * * *
neașteptat eșec

In ceea ce privește meciurile de cupă 
trebuie să remarcăm prezența a două 
veritabile derbiurl: Racing Paris — Se
dan și Lyon — Lille. Racing și Sedan 
se vor întîlni după-o etapă de campio
nat în care au terminat amindouă în
vingătoare (parizienii în deplasare cu

cu
posibile?

Internazionale. Sînt 
După părerea noastră 
nu prea au șanse să 
Dar totuși balon, oi e 
așteptăm mai curînd 

(cu Sampdoria) 

înregistrat duminică un 
fa Genoa).

onosporț
St. Etienne, iar Sedan acasă ou Metz). 
Lyon și Lille își dispută calificarea la 
numai o săptâmînă după ce s-au în
fruntat în returul campionatului (a în
vins Lille — gazdă — cu 3-0). Celelalte 
două întîlniri din cupă programează 
două formații de valoare ale campiona
tului cat. A (Angers și Mimes) cu echipe 
oe categoria secundă (Bordeaux — me
diocră — și respectiv Montpellier — 
penultima clasată). Nu trebuie uitat că 
meciurile de cupă se joacă pe terenuri 
neutre în ordinea programării la: Bor
deaux (meciul IX), Paris (meciul X), 
Lyon (meciul XJ) si Ales (meciul XII) 
După cum se știe, dacă după 90 minute 
de joc scorul este egal, meciul se pre
lungește cu 2 reprize a cîte 13 minute. 
In acest caz pronosticul valabil pentru 
Pronosport este cel după 120 de minute 
de joc. La care meciuri e posibil o ire 
să avem prelungiri șl deci eventuale 
,.X’ -uri? Prin prisma rezultatelor de 
pînă acum: Racing Paris — Sedan și 
Ljon — Lille.

Și ațum in încheiere vă amintim că 
pentru concursul Pronosport nr. 5 din 
2 februarie sînt reportați 166.134 lei. Nu 
uitați totodată că în Capitală concursul 
Pronosport nr. 5. se închide miine la ora 
10. Depuneți deci cît mai multe variante 
și SUCCES !

@ Iată programul concursului Prono
sport nr. 6 din 9 februarie 1958*

III. Lazio — Intemazlonale (camp, 
italian).

IV. Verona — Sampdorta (camp, ita
lian).

V. Fiorentina — Bologna (camp, ita
lian).

VI. Spăl — Udinese (camp. Italian).
VII. Monaco — Lille (camp, francez;.
VIII. Lyon — Toulouse (camp, fran

cez).
IX. Nîmes — Sedan (camp, francez).
X. Racing Paris — Valenciennes (camp, 

francez).
XI. Marseille — Ales (camp, francez).
XII. Angers — Eeziers (camp, fran

cez).

I. Torino
II. Genoa

— Napoli (câmp, italian)..
— Juventus (camp, italian.).

• 2 PARTICIPANT! CU 5 SPORTURI 
EXACTE LA CONCURSUL PRONO
SPORT EXPRES Nr. 2 !

Din comunicările primite pînă acum 
am aflat că doi participant au reușit 
să indice la concurmil nr. 2 Pronosport 
Expres 5 sporturi exacte. Este vorba dt 
Neuman Ecaterina de la fabrica de che
restea din corn. Alejd regiunea Oracfea 
și M’ihai Ion str. Molotov nr. 27 Orașul 
Stalin.. In cazul că omologarea va con- 
iii'ma ca valabile aceste două comuni
cări (... și bineînțeles nu vor mai apare 
altele!) fiecare dintre cei doi partici
pant! va primi cîte 23.000 lei (aproxima
tiv). O dovadă în plus a marilor premii 
pe care le oferă celor mai inspirați par
ticipant concursul Pronosport Ex
pres !

Nu’ neglijați deci nici dumneavoastră 
depunerea buletinelor pentru concursul 
Pronosport Expres nr. 3 cu tragerea din 
urnă miercuri 5 februarie. Pentru a par
ticipa cu șanse mărite completați bule
tine colective Pronosport Expres pe 
care pot fi indicate 7, 8, 9 și 10 spor
turi, oferind totodată șansa de a obține 
odaUă cu un premiu I și o întreagă suita 
de premii II și UI.

• La cererea echipelor Energia Tg. 
Mureș și C.C.A. București, federații» 
de fotbal a aprobat ca meciul lor res-, 
tanță programat la 13 martie să se' 
dispute la 9 martie. L-a pus în vedere 
echipei Energia că la această dată 
trebuie să asigure bune condiții de dis
putare a jocului și în primul rînd un 
teren practicabil.

• Jucătorii de fotbal de la MINERUL' 
(fost Energia) LUPENI au început 
antrenamentele în aer liber sub con
ducerea antrenorului Ion Unguroiu. 
Lotul actual este alcătuit din: Miha- 
lache, Kiss, Plev, Keresies, Coman, 
Brătilă, Iacob, Szdke, Mihaly, Groza, 
Crăiniceanu, Mihai II, Paraschiva, 
Asan, Moldovan, Costea, Bendean (I. 
Ciortea — coresp.).

• Echipa de fotbal PROGRESUL 
FOCȘANI din categoria B, care în 
turul campionatului a avut o compor
tare mediocră, este ferm hotărîtă să 
aibă o evoluție cît mai bună și să 
ocupe un loc fruntaș. Antrenamentele 
au fost începute din vreme sub con
ducerea noului antrenor Emil Failin- 
ger. Echipa a fost mult întinerită 
prin introducerea unor juniori talen- 
tați și prin scoaterea din lot a tinor 
jucători care nu mai corespundeau: 
Crețea, Lemnrău, Varga, Caramanlău, 
Stoenescu, Ion Șt. Ion, Mazilu. Lotul 
actual se compune din: Miu, Dobran— 
portari : Cristea, Mitrea, Tolea, Jugă- 
naru, Lungu — fundași; Ciunga, 
Erșec, Mondescu, Condruț — mijlo
cași ; Birzu, Cioboată, Arbone, Mili
tam, Valean, Gavrilă, Brăileanu, 
culescu — înaintași (F. Conac 
coresp.).

• DINAMO BAIA MARE din 
tegoria C seria a IV-a, are un 
antrenor: Nicolae Zolyomi. 
alții, lotul cuprinde pe: 
Dezsi, Florescu, Wolff, Haimovici, Ni. 
ță, Czompa, Petz, Drăgan, Thorday, 
Dragoș, Stoian. Pentru a evada din 
coada clasamentului, Dinamo Baia 
Mare trebuie să se bucure de mai 
mult sprijin din partea celorlalte clu
buri posesoare de terenuri de fotbal 
din localitate. In prima parte a cam
pionatului, dinamoviștii nu și-au pu
tut face antrenamentele în bune con- 
dițiuni din cauza lipsei unui teren de 
antrenament. (V. Săsăranu—-coresp.),

Ni-

ca- 
nou 

Printre 
Dragnea,

Noîle numere ale centralei te-C 
ilefonîce a ziarului nostru sînt: j 
M.79.75, 1.79.74 și 1.79.75. C



NOUTĂȚI IN LEGĂTURĂ CU PREGĂTIREA
CICLIȘTILOR NOȘTRI PENTRU „CURSA PĂCII"

De ce ian lof de restrîns?

După «tuna am anunțat, la I martie 
va sosi rn tară Wnf de ciclism al 
R D. Germane care se antrenează 
pent-n’ „( arsa Păcii", ttrmînd să facă 
antrenamente în comun eu cicliștii 
noștri Lotul german, ateătmt din 14 
alergători, va rămâne în țara noastră 
pînă' fa 1 apribe, perioadă m care vor

Lotul republican a fost lărgit
culminînd cu întrecerea organizată 
ziarul „1 
gen „Cursa Scînteii"), In urma 
probe, care se va disputa în 
decadă a lunii aprilie, se va 
reprezentativa 
Păcii”.

Astfel fiind, 
alcătuit inițial 
suferit unele modificări, în cadrul ul
timei ședințe a forului central de spe
cialitate, cu care prilej lotul a fost 
mărit Ia 14. Iată care sînt componenții 
lotului; C. Dumitrescu, C. Tudose, Gh. 
Șerban, f. Vasife, Șt. Poreceanu, Ga
bi iei Moic.eantr, N. Vasilescu, D, Mtin- 
teanu, cărora li se va adăuga întreaga 
tarmație care a participat la „Turul 
Egiptului" (A Șelaru, Constantin 
Moiceanu, f. Braharu, Gh. Calcișcă, 
V. Dobrescu) plus Ariton Simron, care 
făcuse parte din Iotul nostru pentru 
competiția egipteană.

Ultimii 6 cicliști se vor pregăti. în 
cursul lunii februarie, sub conducerea 
antrenorului Alexandru Someșan, iar 
ceilalți vor fi antrenați de Marin Nî- 
culescu. Cele două grupe vor urma 
un program de pregătire separat, ți- 

' nînd seama de o anumită curbă de 
efort, necesară tinerilor noștri cicliști

avea Ioc și cîteva concttrsuri de ve
rificare.

Schimbul de experiență va continua 
apoi în R. D. Germană. In cursul 
lunii aprilie 14 alergători romîni vor 
evolua pe șoselele dm R.D.G. — îm
preună cu lotul german — urmînd să 
ia parte la cîteva probe importanteparte la cîteva probe importante.

de 
,Neues Deutschland" (o probă 

acestei 
ultima 
forma 

„Cursanoastră pentru

Majoritatea etapelor sini ihu disputate chiar de la plecare. lată un aspect 
caracteristic dintr-una din edițiile „Cursei Păcii": plutonul s-a răsfirat 

pe partajai șoselelor din Cehoslovacia

Iotul nostru republican, 
din 10 alergători, a

C. BOZDOGHfNÂ €GPW>UCE IN 
„CUPA 16 FEBRUARIE44, LA ȘAH 

Rundtie IV ți V au ados mici mo
dificări în configurația clasamentulut. 
Pentru moment, C. Bozdoghină a tre
cut pe primul loc, înaintea lui N. Dă- 
neț (care are însă e partidă mai puțin 
Jucata) și C. Craei-un fi® îwtieruptă în 
poziție mai bună). la-tă rezultatele în
registrate: runda a IV-a : Soloraono- 
vici—Dumitrescu remiză, Bozdoghină— 
Olteanu remiză, Tzftron—Radu 6-1, Dă- 
neț—Crăciun remiză, Tecdore&cu—Sir- 
cus întreruptă; runda a V-a: Oltea
nu—Dăneț 0-1, Dunciireseu—Bozdoghină 
remiză, Sircus—Solomons ic j fr-1. Lu
pesc u—Teodorescu 
toon întrerupta.

Clasamentul: c. 
N. Dăneț 3 p., C. 
trescu 21/t (1) P-, 
lomonovici 2’/i p.

T>, M-B-rite*®*, corespondent

*-î,
0-1 și Crăciun—Tzi-

CUPA „TtNARVL
LA BASC RET

DtNAMOX 1ST' 
MtRHORI

au lec Ia setaSîmbătă ș‘ dumiaieă
Dinamo întreceri în «adffxd Cupei Tînă- 
rui drnanrcvHt la 
bată programul 
torul: ora
Progresul 
Progresat 
de la ora
dintre învinși și învingători.

aseiiet JteBOri Sîm- 
meencik» esl« urrnS- 

17,30: Tînărte teaw< ist — 
S.F.C.. ora »: Electrica — 
F.B., iar «oanteică începînd
10 se vw âtsțmta meciurile

ECHIPA DE HOCHEI PE GHEATA 
RECOLTA M. CtUC ÎNVINGĂTOA

RE LA CLUJ
Cluj 11 (prin 

s-a disputat o 
hochei pe gheață între echipa Știința 
Cluj și formația Recolta M. Ciucr cam
pioană a R.P.R. Victoria a revenit cam
pionilor eu scorul d-e 11—4 (?—2; 2—2; 
6—0). Partida a plăcut celor prezenți 
mai ales prin îndîrjita dispută oferită 
în primele două reprize. In ultima par
te a jocului hocheiștâi clujeni nu au 
mai rezistat și au cedat ritmului împ«s 
de oaspeți care au înscris gol după gol. 
Punctele au fost marcate de: Fenke I
(3), Csaka M (2>, Torek I (*), Takar» l, 
Fodcr, Hollo, Fenke II pentru Recolta 
și de Nașy (2), Cozan I și Takacs II 
pentru Știința.

telefon). — In localitate 
interesantă partidă de

T. lancu si V. Caeuve: 
corespondez, ți

A INCEPUT CAMPIONATUL DE 
CALIFICARE LA BOX

seara, in sala Ciulești din CapI-
a început campionatul de callll 

box. Primele meciuri n-eu co- 
din punct de vedere tehnic, 

paiticipanți pun; no un exege 
Printre

Joi 
tată 
care 
respuns 
boxerii
rat accent pe combativitate, 
învingători se afli C. Simte* ți I, Icne
te (Gospodări1>, 1» Batec (Prestări Ser
vicii), M. Mirea (Grivlța roșie), I. Neac- 
ști (Metalochlmic) si alții.

Astă seară, de la ora 1», tot în sala 
Giuiețti, v* avea loc a doua reur.i'ine 
a campionatului.
V. Dumitrescu și M. Tokacek — coresp.

care au evoluat în Turul Egiptului, 
precum și de linia pe care trebuie s-o 
urmeze ceilalți 8 cicliști pînă la un 
ațiuniit punct,

După 1 martie, cele dotiă grupe se 
vor frrtîlni fn cadrul pregătirii comune 
cu cicliștii germani. Pentru o cît mai 
eficace pregătire se preconizează ca, 
Ia acest antrenament în comun, să fie 
inclusă și o reprezentativă a clubului 
sportiv Dinamo, condusă de antrenorul 
N. Voicu.

Deși campionatele mondiale de pa
rașutism vor avea loc abia în mij
locul verii, sportivii romini ati în
ceput încă de pe acum pregătiri inten
se în vederea acestui eveniment. Este 
de la sine înțeles că anul acesta pa- 
rașutiștii noștri sînt hotăriți să aibă 
o comportare mai frumoasă decît la 
ediția trectrfă a „mondialelor" de ta 
Moscova. Ultimele confruntări inter
naționale cu parașutiști de certă va
loare din U.R.S.S., Iugoslavia, Ceho
slovacia, Bulgaria etc., au demonstrat 
ascendența de formă a respectivilor 
sportivi. Antecedentele ne fac deci să 
privim cu optimism viitorul, lată de 
ce salutăm începerea pregătirilor încă 
de pe acum.

In ce constă pregătirile sportivilor 
romini? Firește, momentan, condițiile 
atmosferice nu permit efectuarea de 
salturi. Deocamdată reprezentanți 
noștri se rezumă la pregătiri teore
tice și antrenamente fizice speciale 
de schi, atletică ușoară, alergări de 
fond, înot etc.

Lotul cuprinde t2 sportivi și spor
tive si este antrenat de recordmanul 
mondial Teodor Tănăsescn. In aceas
tă privință dat fiind valoarea sportivă 
a lui Tănăsescu, părerea noastră este 
că ar fi mai bine ca el să fie lăsat 
să se ocupe de pregătirea sa proprie. 
Cît privește postul de antrenor al lo
tului. fără îndoială că mai sînt pa
rașutiști cu experiență care ar putea 
îndeplini această misiune.

Printre sportivii din 
pe campionul absolut 
anii 1956 și 1957 Gh. 
Velicu, Ion Negroiu.
campioana absolută Angela Năstase. 
Elisabeta Popescu, Elena Suci». ElL 
sabeta Kiss, a tinerei Margareta Me- 
hedințeanu ș.a.

Există însă o problemă care ni se 
pare demnă de semnalat. Anume. 
,,îngustimea” Ioturilor. Ni se pare că 
actuala formație: 7 băieți și 5 fete 
este foarte restrînsă, lipsind astfel

pe antrenori de posibilitatea de a se
lecționa într-adevăr pe cei mal buni. 
O seamă de parașutiști valoroși 
(printre care M. Ciobanu, C. Băiă- 
nescu, Mihai Sidlețchi, I. Odvds, Vio
rica Brete etc.) au rămas cum se 
spune....... pe afară44. Datorită numă
rului mic de component ai totuhil 
se n2.ște pericolul de a fi creați ^sa
natorii de drept- care oricum—gîn
dese ei—vor pleca la campionatele mon
diale. Or, această situație trebuie pre
venită și înlăturată încă de aoinu

Ce propunem? Un lot mai nume
ros (15-20 băieți și 10-15 fete), ia 
care, după concursurile de selecție, 
să râfrnnâ tot ce are parașutism®! n>- 
rnînesc mai reprezentativ fa ora ac
tuală. ,

R. CÂLĂRAȘANl

„Ga1 a tinerii oi 
boxeri

lot remarcăm 
al R.P.R. pe 
lăncii. Nicolae 
Iosif Teschler,

In cinstea ale*-r:?«»r de <ecnv>«i sfa
turile populare. zilele a
avut loc în sala Dinamo din Capi:-:n 
organizarea ,-Tînărului Imamevist". o 
interesantă reuniune amicală de Lox 
Au participat boxeri tineri de la «<oaia 
sportivă «ie tineret. Semănătoarei'.. Gos
podării, Tînăiul dinamovfet, Me. '.o 
mic ele. Dintre boxerii care s-au r. r 
eat în mod deosebit, prin buna pre iă 
fizică și printr-o accentuată tc - 
spre practicarea unui box de ca'.’=»’*• 
desprindem pe Gh. Predescu, X. . .
M. Mtoscuxel, Gh. Moise, jon Anton, x a 
she Palmus, C. Stnlan șf V. nnmi*’ 
Din păcate, majoritatea pusilr-jtilor c -re 
au evoluat în ringul de Ja Dinai '-a s-nu 
arătat insuficient pregătiți din punct ce 
vedere telmic

Cupa „Tîrărul dinamovist”, pusă îrj 
joc de organizatori, a revenit boxerilor 
din colectivul Gospodărfi, antrenați de- 
Lucia» Poprseu și Albert Blaak. ? a i 
mai acordat de asemenea premii 
lor care s- w evidențiat în mod 
Subliniem inițiativa organizatorilor 
stimula astfel pe antrenori" și boxeri.

5

V. Dumitrescu — coresti.

Campionatul republican de lupte pe echipe
Trei săptămini ne mai despart de 

inaugurarea ediției 1958 a campio
natului republican de lupte pe echipe. 
Ca în fiecare an, prima etapă a acestei 
importante competiții se va desfășura 
in întregime la București. Cu acest 
prilej ne vom putea face o 
asupra posibilităților celor 
participante.

Gospodării Buc.; Grupa IV: C.F.R. 
Oradea, Corvinul Hunedoara, Dinamo 
Buc., C.F.R. Tim.

torul, Corvinul; Gr. IV Oradea: U.T.A.. 
Reșița, Carpați, C.F.P. Oradea.

16
imagine 
formații

Iată programul complet al turului:

București:ETAPA I: 15—16.11.:
Grupa 1: C.C.A., Rapid Cluj, Voința 
Tg. M., U.T. Arad; Grupa II: Steagul 
roșu Or. Stalin, Dinamo S. M., Reșița,

• Baia Mare; Grupa III: Construct rul 
Cluj, Carpați Sinaia, Unirea Lugoj.

ETAPA II: /-///-• Gr. /. Ora* tl 
Stalin: C.GA.* Steagul roșu, Construc
torul, C.F.R. Oradea; Gr. // Tg. .M 
reș: Voința, Dinamo S.M., Carpați Si
naia, Corvinul; Gr. Ill Reșița: Rapx). 
Reșița, Unirea, Dinamo Buc.; Gr. IV. 
Arad: U.T.A., Baia Mare, Gospodării, 
C.F.R. Tim.

ETAPA III: 9.7//.: Gr. I. LugM: 
C.C.A., Dinamo S.M., Unirea, C.F.R. 
Tkn.; Gr. H Buc.: Voința. Sterpul 
roșu, Gospodării. Dinamo Buc.; Gr 
III Cluj: Rapid, Baia Mare, Construe -

23.111.: Gr. I. B*c.z
Gospodării. Corvinul:

ETAPA IV:
C.C.A., Reșița
Gr. II Baia Ma'e: Voința. Bala Man.. 
Unirea, C.F.R. Oradea; Gr. Ill Tir 
șoara: Rapid, Steagul roșu, Carpa;. 
C.F.R. Tim.; Gr. IV Saiu Mare; 
Dinamo S.M., Constructorul, 
Buc.

■: U.T.A..
Dinamo

Sinaia: 
Dina-i» 
Reșița.

III
■

ETAPA V: 6.1 V. Gr. 1.
C.C.A., Baia Mare, Carpați.
Buc.; Gr. II Cluj: Voința, 
Constructorul, C.F.R. Tim.; Gr.
București: Rapid. Dinamo SM. 
podarii. C.F.R. Oradea; Gr. IV Hj 
doara: I .T A, Steagul roșu. Unirea, 
Corvinul. "

Cîfeva aspecte din pregătirea

Dintre aspectele cefe mai importante 
■le fotbalului nostru, antrenamentul 
țonstituie și astăzi o problemă care 
eontinnă sa frăminte cea mai mare 
parte d.ntrc rntrenori In jurul ei s-au 
tăcut numeroase și ample discuții, 
dar uu s-a ajuns la rezolvarea prac
tică pe care o pretindea lotbalul nos
tru. ProWcina antrenamentului nu a 
fost încă rezolvată, deoarece modul 
cum au fost tratate în timp aspectele 
lui „u au făcut decît să îmbogățească 
înL-o măsură oarecare bagajul 
de cunoștințe teoretice ale antrenorilor 
și a venit mai puțin în sprijinul ac
tivității lor p-actice și, în ultimă ana 
liză, al fotbalului nostru. Consecința 
directă : nivelul tehnic este foarte scă
zut; pregătirea fizică și tactică Iasă 
de dorit, în cittda acceritnliif care s-a 
pus pe ea; așa-zisul „echilibru va
loric" între apărare și atac rămîire în 
continuare o problemă pur teoretică ; 
echipele noastre nu au încă o concep
ție de joc

Situația actuală a fotbalului nost u 
irebuie privită, așadar, cu toată serio
zitatea. Pregătirile pentru retunil'cam
pionatului au început Dacă se va 
merge și de data aceasta pe aceeași 
linie ca și pînă acum, tară a se lua 
măsuri practice, nu ne vom putea aș
tepta ca actualul nivel mediocru să 
fie curt nd depășiL

In rîudurile care urmează voi cău
ta să abordez o parte din aspectele 
problemei antrenamentului șt anume 
pe acelea care — după părerea mea — 
au dus la stadiul actual nesatisiăca-

echipelor noastre
tor al fotbalului nostru. Aprecierea 
diferitelor aspecte și cauze mi-o voi 
baza pe un studiu asupra modului 
cum s-au desfășurat antrenamentele 
echipelor noastre (conținut, număr, 
durată, impo-tanța factorilor) pe par
cursul a mai multor ani, — cu sco
pul de a găsi mijloace și metode mai 
eficace pentru îndreptarea situației fot
balului.

Tehnica pe primul plan
înainte de toate, consider că LIP

SURILE TEHNICE ALE JUCĂTORI
LOR NOȘTRI AU PRODUS SIAG- 
NAREA FOTBALULUI, AU FRINAT 
DEZVOLTAREA SI PROGRESUL 
LUI.

Analiza cauzelor lipsurilor în tehni
ca individuală nu se referă la cazuri 
izolate sau temporare, ci la tehnica in
dividuală a tuturor jucătorilor din în
treaga țară. Deci problema devine 
centrală și, în consecință, trebuie pri
vită cti seriozitate. In această ordine 
de idei, trebuie să subliniez că cea 
mai mare greșeală s-a făcut atunci 
cirul semnaltridu-se lipsurile in tehni
ca inch ‘i'Juakt a fiicâiori'or nu au 
fost deter,rumpe și cauzele tor prin
cipale. De fiecare dată, după liecare 
campionat sau meci internațional, to
tul s-a rezumat la a CONSTATA, în 
principal, ca echipele au fost insu
ficient pregătite tehnic, că tehnica in
dividuală a lăsat de dorit, că jucă
torii nu au iui control suficient asupra 
tialoniitui ele etc

intr-adevăr, așa este. In jocul echi.

de fotbal (1)
pelor noastre abundă pasele imprecise, 
preluările incorecte, greșelile în exe
cuțiile tehnice efectuate cînd mingea 
este în aer, slabul control asupra 
mingii. Despre finețe în execuții nici 
vorbă l S-a spus și s-a scris mult, 
chiar foarte mult, despre ineficacitatea 
înaintașilor noștri. Și părerea mea 
este că trasul la poartă atinge același 
grad de slăbiciune sau mediocritatea 
ca toate celelalte execuții tehnice. Lo
vitura la poartă este o execuție teh
nică la fel ca toate celelalte; iar dacă 
acestea sînt slab dezvoltate, este nor
mal ca și trasul la poartă să se si
tueze la același nivel.

Care sînt cauzele principale ale a- 
cestor lipsuri ?

Se știe că DEPRINDERILE TEH
NICE ’SE INSUSESC Șl SE PER
FECȚIONEAZĂ DUPĂ O LUNGA 
PERIOADA DE INSTRUIRE. In a- 
celași timp, trebuie să fim de acord 
că metodele și liniile metodice, apli
cate an de an, au influențat și in
fluențează nivelul tehnic. Studierea 
diferitelor linii metodice date în fot
balul nostru, cercetarea planificării 
întocmite de antrenori pe mai inulți 
ani și la diferite categorii de echipe 
și aprecierea conțisrutuliii antrenamen
telor în diferite perioade de pregă ire 
duc la constatări prețioase și permit 
să se tragă cori-liizia în ce măsură 
metodele folosi’e au determinat sau 
nu slaba pregătire tehnică a jucători
lor noștri, lată cîteva constatări fă
cute asupra eonținirtiihii lecției de 
antrenament.

In 1949 planificarea prevedea:
In perioada pregătitoare : fizic 17 

ore (55%), tehnic 6 ore 40 min. 
(21%), tactic 3 ore 20 min. (10%). 
jocuri antrenament și amicale 4 ore 
30 min. (14%). In perioada fundamen
tală: fizic 51 ore (34%), tehnic 25 
ore (17%), tactic 7 ore (5%), jocuri 
antrenament și amicale 33 ore (22%), 
jocuri oficiale 33 ore (22%).

In 1950. linia metodică prevedea 
patru antrenamente săptămînale la 
cat. A, trei Ia cat. B și dottă la ce
lelalte categorii. Orele afectate pe 
factori: In perioada pregăhtoare: 
fizic 14 ore, tehnic 10 ore, tactic 4 
ore, jocuri 7 ore. In perioada funda
mentală (săptăimnal): fizic 2 o-e la 
cat. A și B, o oră Ia district; tehnic 
4 ore la A, 2 la B și 1 oră 40 min. 
Ia district; tactic 1 oră 40 min. la 
A, 1 oră și 20 min. la B șt 1 oră 
30 min. la district; jocuri 1 oră 30 
min. Ia toate categoriile. Pentru 
juniori erau prevăzute trei antrena
mente săptămînale, cu un total pe 
întreaga perioadă de 4 ore (fizic), 
4 ore (tehnic) și 3—4 ore (jocuri).

Analizînd un număr de 40 de pla
nuri de studii ale unor antrenori de 
echipe de categorie A, B și regiune 
din 1952 și pînă azi, am ajuns la 
concluziile: a fost afectat un număr 
exagerat de ore teorieiț pentru pre
gătirea fizică și pentru sporturile a- 
jutătoare s-ati rezervat, in multe ca
zuri mai multe ore decît pent'u pre
gătirea tehnică: in unele documente 
numărul de ore pentru tactică a fost 
egal sau chiar mai mare decît cel 
pentru tehnică.

Un exemplu edificator : planul de 
studii din 1963 a! unei echipe de ca
tegorie A. Orele afectate anual: 128 
PENTRU TEORIE, 66 pentru pregă
tirea f-zriă 82 PENTRU TEHNICA. 
104 PENTRU TACTICA, 68 pentru 

SPORTURI AJUTĂTOARE și 80 pen
tru JOCURI.

Observațiile făcute la antrenamen
tele vizionate, ca și cele rezultate dm 
convorbiri cu diferiți antrenori au sub
liniat că :

— La juniori au fost previn ute 
două antrenamente: unul pentru pre
gătirea fizică și tehnică cu o durata 
de circa 90—100 minute, altul penCu 
un joc amical. Duminică : joc oiiciaL

— La echipele de categorie B ți 
C, dotiă sau trei antrenamente duitre 
care unul rezervat jocului de antreiu- 
ment

— La categoria A, trei antrenau-n-, 
te săptămînale, cu următorul '*<1 

nut și durată: pregătirea fi/i-j și 
tșlinică 90—120 minute, joc te an
trenament 90 minute, pregătirea tac
tică și fizică 45—60 minute. I> : î- 
nica; joc oficial (90 minute)

In baza tuturor acestor observații 
am ajuns la următoarele concluzii. In 
primul rind am observat că ACUEN- 
ri L IN PREGĂTIRE N-A CAZI T 
PE FACTORUL TEHNIC, CI PE 
CEL FIZIC IN SPECIAL ȘI CHiAR 
PE TACTICA, cărora li s-a acordat o 
importanță și un volum de ore. in 
instruirea jucătorilor, mai ma:e u 
aceasta mu't timp, inglohind pe t<-ți 
jucătorii, indiferent de categoria tor, 
in teorie sfntem cu toții de acord că 
telm. a constituie baza fotbalulm. «ar 
cînd e vorba să trecem l.a lucru f»sc- 
tic, uităm acest lucru, ceea ce înseam
nă o apreciere formală și sțijwrfi-, *alâ 
a importanței Lictorului tehnic r;, ... 
lement principal în dezvoltarea i->:- 
bafultu. fN FOTBAL, MA! Ml I11 t.A 
IN ORICARE ALT JOC SPORI ’V. 
DEPRINDERILE. TEHNICE SE K HL 
MEAZA Mi LT MA! GREU; DURATA 
DE ÎNSUȘIRE Sf t-I'.iST.CȚlOMA- 
RE ESTE CU M.JL1 MAI MARE.



Reflecții de spectator

-De pe luciul gheții Nadine Damien își ia zborul într-o splendidă săritură 
care vădește nu numai tehnică, ci și mult curaj

A început campionatul 

de baschet al U.R.S.S.

Campionatul unional de baschet pe 
anul 1958 a început în 4 orașe din 
țară: Sverdlovsk, Alma Ata, Riga și 
Kaunas.

La Sverdlovsk Dinamo Moscova a 
produs prima surpriză a zilei învin- 
gînd echipa orașului Riga, campioana 
masculină a țării, cu 80—76. La 
Alma Ata TSK Mo a întrecut pe 

^Spartak Moscova cu 72—55. In acest 
rffeci s-a remarcat Arcadie Bocikarev 
care a înscris 26 de puncte pentru 
forMriia cîștigătoare. Deosebit de dis- 
pi^Ba fost meciul dintre Burevest- 
nii^Xlma Ata și Jalgiris Kaunas. 
Bascbctbaliștu din Alma Aia. In rin- 
dțtl cărora a jucat și gigantul Ahtaev 
(inalt de 2A2 m). au obținut vâr-lc 
ria cu scorul de 65—62.

In campionatul feminin la Riga. 
Dinamo Moscova a învins echipa din 
Sverdlovsk cn 52—45.

Șahiștii olandezi și iugoslavi au dominat 
turneele de la Beverwjick

La începutul acestui an localitatea 
olandeza Beverwjick a găzduit tradi
ționalele sale turnee internaționale de 
șah. In concursul principal (10 par- 
ticipanți) victoria a revenit gazdelor, 
reprezentate prin fostul campion mon
dial Max Euwe și H. Donner. Ambii 
au acumulat 5’/2 puncte. Locurile 3-5 
au fost împărțite de Matanovici, Stahl- 
•g, Bouwmeester cu cîte 5 p. Ur-

^ză O’Kelly 4‘/2 p., Pilnik, Milici, 
n Sche'ttuga 4 p., Pire 2’/2 p. 

primul turneu secundar a în
vins iugoslavul Fuderer — 6>/jp. — maestră franceză

Deprinderile tehnice trebuie să se for
meze și chiar să se perfecționeze in 
perioada de juniorat, apoi să se per
fecționeze pină la automatizare, pină 
la finețe, in perioada de seniorai

Un ziarist maghiar, care a urmărit 
pregătirile echipelor argentiniene, a 
subliniat următorul fapt ‘...prin curți, 
prin parcuri cresc mii de copii care 
din punct de vedere tehnic sini desă- 
virșili și tind ajung in echipe, an- 
treno'ii nu mai trebuie să se ocupe 
aproape de loc de pregătirea lor 
tehnică: cea mai importantă sarcină 
a lor este obținerea și menținerea 

„ condiției fizice și. în plus, anumite 
y sfaturi tactice". Se pune întrebarea: 
hRiim este posibil la noi ca într-o oră 
^pe săptămînă la juniori și în două 

ore j.înă la două ore jumătate la se
niori să se perfecționeze tehnica in
dividuală ? Cum se va putea dezvolta 
această tehnică atunci cînd în perioa
da pregătitoare preocupările sînt în
dreptate spre dezvoltarea anumitor 
calități fizice — în special rezistența 
— iar spre sfârșitul ei și în perioada 
fimdaaientelă accentul cade pe omo
genizare și pe. menținerea pregătiră 
fizice ?

Faptul 
alocă un
că se trece superficial chiar și peste 
exersarea procedeelor tehnice de bază. 
Dc aceea uu trebuie să mire că ju
niorii termină perioada de juniorat cu 
atitea deprinderi tehnice greșite și 
că numai dacă sînt talente excepțio
nale pot ajunge în primele ecliipe. De 
asemenea, dn cauza t-inpului scurt 
nu se poate realize, nici 
treuniciei șt a durabilității 
însușite întrucii repe'area 
riottdâ mai lungă nu se poate efectua 
și iu consecință, nici însușirea temei
nică a tuturo' deprinderilor tehnice și 
ducerea lor rină la finețe in execuții 
nu se poate întrezări.

că pregătirii tehnice i se 
număr mic de o-e înseamnă

p-incipiul 
tehnicii 

pe o pe.

Fără fard, fără paiete, fără a- 
companîament de orchestră, 
fără sclipiri argintate de razele 

reflectoarelor, așa am văzut-o pe 
Nadine Damien, vedeta revistei „Pa
risul pe gheață"' evoluînd pe același 
patinoar pe care in fiecare seară cu
lege aplauzele spectatorilor, Amatorii 
montărilor fastuoase vor spune poate 
că am fost privați de cîteva din ele
mentele principale care fac succesul 
patinatoarei franceze, apreciată de 
public în primul rind ca artistă și 
apoi ca sportivă. Intr-adevăr, in după 
amiaza în care am fost spectator so
litar al unei repetiții (aș fi preferat 
să zic antrenament..'') sub cupola cir
cului, Nadine Damien nu purta decît 
un pulover simplu, un sobru costum 
de sport, ca orice patinatoare obișnu
ită' Și n-am exagera spunînd că in 
acest costum o preferăm pe Nadine 
Damien

Pe micul patrat de gheață din cen
trul arenei, patinaioarea ne-a demon
strai minute în șir intreaga sa măie
strie. Piruete după piruete, sărituri 

care cu acest prilej și-a făcut reintra
rea în coiiipetiții după o îndelungată 
absență. Urinează Czerniak (Israel) 
6 p.. Russel (Olanda) b’/2 p., Toran 
(Spania), Kramer (Ol.) Relstab 
(R.F.G.) 5 p. (10 participant).

In al doilea turneu secundar pri
mul s-a clasat olandezul Kortlewer.

Foarte puternic a fost turneul fe
minin încheiat cu victoria iugosla
vei Lazarevici 7'/2 p. La o jumătate de 
punct în urmă s-a clasat campioana 
Italiei, Benini urmată de cunoscuta 

Chaude de Silans.

Pentru ca jucătorii noștri să ajun
gă la o treaptă superioară nivelului 
lor actual este necesar SA SE ACOR
DE PRIORITATE FACTORULUI TEH 
NIC IN PREGĂTIRE. Se știe că în
tre factorii antrenamentului trebuie să 
existe o strîusă legătură și că ei se 
influențează reciproc. De asemenea, 
se știe că de-a lungul diferitelor etape 
de pregătire factorii nu au un volum 
egal, ci în raport cu diferitele sarcini 
unul față de celălalt, vor avea — pe 
rînd — prioritatea în pregătire. Con
sider însă că, date fiind insuficiențele 
tehnice manifestate de jucători, fac
torului tehnic trebuie să i se acor
de prioritate, alocîndu-i-se în acest 
scop un număr sporit de ore (dar nu 
în dauna celorlalți factori), indife
rent de perioadă sau de categoria în 
care activează jucătorii. In acest caz, 
unitatea factorilor trebuie privită și 
înțeleasă, in această etapă de stagna
re, ca un raport in care prioritatea 
revine factorului tehnic, iar ceilalți fac
tori se dezvoltă concomitent in așa fel 
incit să sprijine dezvoltarea tehnicii 
individuale a jucătorilor.

Pregătirea tehnică trebuie accentua
tă în toate perioadele de antrena
ment (în sală și pe teren), în toate 
ciclurile, la toate antrenamentele. Ea 
trebuie să constituie obiectul preo
cupării de căpetenie a antrenorilor și 
jucătorilor.

Pentru realizarea acestor obiective 
este necesar, in primul rind, ca an
trenorii și jucătorii să renunțe la unele 
practici impămintenite: la echipele de 
cai. C, regiune și juniori săptăminal 
un antrenament și un joc amical de 
90 minute, la cat. B și A trei antre
namente săptăminale, indiferent de 
perioada de pregătire. Numai printr-o 
creștere a numărului de antrenamente 
și a -duratei lor se ponte realiza o 
dezvoltare multilaterală din punct de 

și „axel“-uri periculoase, totul se 
succeda intr-o instruire amețitoare, 
expresie pură a unei tehnici admira
bile. De fapt, această cheltuire de 
talent nu era oferită gratuit unicului 
spectator care eram,., Avusesem șan
sa de a o surprinde pe Nadine Da
mien tind își încerca o pereche de 
patine noi și „rodajul" acestora o de
termina să zăbovească mai mult pe 
luciul gheții.

Dar, făcînd abstracție de acest a- 
mănunt prozaic, totul mă îndemna 
să-mi imaginez că asist la un specta
col sportiv, la evoluția unei adevă
rate campioane. Căci, după cum bine 
se știe, Nadine Damien înainte de a 
deveni stea de revistă a fost o campi
oană adevărată Locul întîi la cam
pionatele Franței în 1953 au consa- 
crat-o ca cea mai bună patinatoare 
franceză, după seria de victorii a 
predecesoarei sale laqueline Du Bief 
Numeroase cupe și medalii culese la 
Palais de Gtace, la stațiunile de iar
nă franceze, elvețiene și italiene i-au 
intregit aureola. Acum, Nadine Da
mien rui mai luptă cu severa discip i- 
nă a figurilor impuse, ci își oferă ta
lentul gratia și fantezia în cadrul 
interpretărilor libere a unui specia- 
col revuistic.

De sigur in patinajul artistic să 
treci fragila graniță dintre întrecere 
și exhibiție este tentant și ușor de în
deplinii. Pentru un gazetar sportiv, 
pentru un iubitor de sport, insă, este 
greu să n-o admire mai mult pe Na
dine Damien la antrenament, fără 
fard și fără pmete.

RADU VOIA

După nouă runde

BORIS SPASSKI CONDUCE
IN CAMPIONATUL DE ȘAH AL U. R. S. S.

Nouă runde reprezintă exact jumă
tate din finala campionatului de șah 
al U.R.S.S., competiție care printr-o 
participare masivă de mari maeștri 
figurează indiscutabil în rîndul celor 
mai puternice turnee ale anului.

Din păcate, unele cauze obiective 
au făcut ca disputarea normală a 
acestei" prime părți a întrecerii să fie 
într-o oarecare măsura împiedicată. 
Faptul că aproape o treime din con- 
curenți au fost periodic indisponibili 
a provocat numeroase amînări și 
multă vreme nu am putui avea o si
tuație clară a clasamentului. Pe rînd, 
Bronstein, Bannik, Petrosian. Tolws, 
Tal nu s-au putut prezenta (din moti
ve de boală) în sala de joc, astfel 
că la un moment dat număru' parti
delor neferminate întrecea pe acela 
al unei runde obișnuite. In fața unei

vedere tehnic, fizic și tactic. Pînă nu 
de mult erau echipe care-și desfășu
rau prima parte a perioadei pregă
titoare la munte, pentru schi, săniuțe 
etc. Altele foloseau antrenamentul in 
sală mai mult pentru revenirea trep
tată a organismului la efort, nu și 
pentru dezvoltarea anumitor calități 
fizice.

Trebuie să mai arătăm că în mo
mentul în care echipele ies pe teren, 
atenția lor este îndreptată în principal 
asupra dezvoltării rezistenței, iar da- 
tdrită condițiunilor nefavorabile în 
care se desfășoară o bună parte din, 
perioada pregătitoare, antrenamentele 
cu mingea, deci pregătirea tehnică, 
nu se poate îmbunătăți sau perfec
ționa. Din această cauză consider că 
antrenamentele din perioada pregăti
toare, ca durată, număr și conținut, 
trebuie să fie modificate.

In ceea ce privește pregătirea in 
sală PRECONIZEZ CA ACEASTA 
SA SE DESFASOARE ZILNIC, IAR 
ACOLO UNDE' EXISTA POSIBILI
TĂȚI CHIAR DE DOUA ORI PE ZI, 
CU' CONȚINUT FIZ1C-IEHN1C. pen
tru următoarele considerente :

— In sală pot fi dezvoltate în con
diții mai bune ^decît pe teren o bună ^Spasski a realizat 4*/2 pcL, rezultat 

constituie un veritabil „tur de 
față de valoarea deosebit de 

ridicată a turneului.
După un începui puternic (3‘/2 pct.) 

Gheller — in alt favorit al competi
ției — a slăbii ritmri și încheind 
cinci partide la egalitate i-a permis 
lui Spasski să treacă înainte. Pe pri
mul plan al concursului se află doi

parte din calitățile fizice (îndemînarea.S c^re 
suplețea, forța, mobilitatea, anumite > forță 
forme de manifestare a vitezei ete ).

— Execuțiile tehnice nu necesită în 
sală o încordare fizică deosebită sau 
un efort atît de mare îneît să dău
neze organismului In sală pot fi 
exersate exercițiile care dezvoltă con
trolul și simțul mingii (atît de defi
citare la jucătorii noștri), exercițiile^foști campioni ai U.R.S.S., Bronstein 
tehnice generale, diferitele procedee / și Averbach. Jocul amîndorura a fost 
de preluare, conducere, lente, loviturile I în mare măsură influențat de o gripă 
cu capul, loviturile cu' piciorul, exer-/rebelă care i-a ținut cîteva zile în 
cițiile tehnice de finețe, subtilitate Țpat. Acum, restabiliți, -ambii încep 

/„ofensiva" împotriva tocnb’i 4c lider 
N. ROȘCULEȚ \ deținut de Spasski.

șei de lucrări U I.C.F. * Petrosian a adoptat vechea și bine

Scrisoare din Atena

DIN ACTIVITATEA SPORTIVILOR GRECI
£>e la corespondentul ziarului nostru ELLIE SPORID1S

Sezonul sportiv din Grecia care 
nu cunoaște pauze in timpul iernii, 
dat fiind crima caldă a acestei țări, 
se află actualmente în plină desfă
șurare. Corespondentul nostru din 
Atena — Ellie Spertdîs — ne trans
mite cîteva ecouri ale activități re
cente a sportivilor greci.

MECIURILE 
ECHIPEI RAPID VIENA

Vechea și renumita echipă austriacă 
de fotbal Rapid a întreprins un 
turneu de cinci întîlniri, la Atena, 
Piren și Salonic. împotriva aștep
tărilor (justificat pesimiste, dat 
fiind celebritatea oaspeților) rezul
tatele denotă o luptă suficient de 
echilibrată. Iuti-adevăr, Rapid a ob
ținut numai două victorii (2—0 la 
Ă.E.K. și 2—1 cu Apo'.lon Salonic), 
a suferit o înfrîngere (0—2 cu O- 
lympiakos Pireu) și a făcut două 
meciuri nule (1—1 cu Apollon Atema 
și 1 — 1 cu Panathinsîcos).

Din rîndul vieneziior, o impresie 
deosebită au Lăsat-o fundașii Ha'la 
și Happel și mai ales portarul Ze
man, care cu toate că nu mai este 
la prima tinerele, vădește aceeași 
Înaltă clasă. In schimb, despre înain
tași se poate constata că deși 
sfert foarte spectaculoși. le lipsește 
eficacitatea necesară fotbalului mo
dern.
PERFORMANȚA LUI ROUBANIS

Giorgios Roubanis, campion ai 
Greciei și recordman european la

asemenea situații organizatorii au 
trebuit să rezerve două zile suplimen
tare în limita cărora să fie comple
tate toate rezultatele „absente" de pe 
tabela de lurneu. Două rite în care 

BORIS SPASSKI

jucîndu-se ore în șir au mai rămas 
totuși două întîlniri în care chiar și 
la ora actuală incertituiinta planează 
asupra deznodămîntului final : Kro- 
gius-Tolus (runda a 7-a) și Bannik- 
Tal (runda a 8-a). Numai a doua, 
însă, prezintă importanță pentru con
figurația primelor locuri.

Excepțional a jucat de-a lungul 'ta- 
cestor nouă runde cunoștința noas
tră, Boris Spasski. Cinci victorii, două 
remize și o înfrîngere (a fost 
în runda a 8-a) i-au permis lui 
ski să se instaleze în fruntea 
pluton select în care figurează 
șahiste de mult consacrate ca Gheiler, 
Bronstein, Averbach, Petrosian, Boles- 
lavski. Tal. Remarcabil e mai ales 
faplul că în ultimele cinci runde 

liber 
Spas- 

unui 
forțe

săritura cu prăjina, care actualmente 
se află în America urmînd cursurile 
univers.tății din South California 
deține o formă excelentă. Recent, îjj 
cursul unui antrenament, la Los An
geles, el a trecut înălțimea de 4,® 
m, (n.r. performanța nu poate fi 
omologată ca un nou record al Eu
ropei, astfel că știrea transmisă de 
postul dc radio Roma Ia data c'e 11 
ianuarie și captată în redacția noastră 
nu corespunde realității). Uit nia 
performanță a lui Roubanis este o 
bună promisiune pentru ameliorarea 
recordu’ui european in cursul aces
tui sezon.

BASCHETBALIȘTII DE LA PANEL- 
LIN'IOS SE PREGĂTESC

După cum se știe, în actua’a edi
ție a Cupei Europei la baschet, e-’ 
chipa campioană a Roraîniei urmea
ză să înfrunte echipa greacă Psae- 
llinios G.C. Actualmente baschrtba- 
liștii acestei echipe se pregăies'' a- 
siduu în vederea acestei întîlniri. Din 
nefericire de pe acum se anunță 
două indisponibilități în formația lui 
Panellinios. Intr-adevăr, P. Manias 
și A. Roubanis (fratele recordmainu- 
tai la săritura cu prăjina) nu vor 
putea participa la meci, fiind ple
cați în Statele Unite pentru studii. 
După toate probabilitățile. echipa Pa- 
neliinios va îi formată d*n următorii 
jucători: Holevas. Papadimas, Ste- 
fanid s, Christeas. Porfak'mas, Mos- 
hos, Sakellis. Mavroleon. Primii 
cinci sînt jucători internaționali.

cunoscuta sa tactică : victorii la cei 
mai slabi, remize cu cei puternici 
Pînă acum „mașina" a funcționat per-, 
fect, el înscriind două puncte la Ban
nik și Svetin . șase jumătăți, printre 
alții la Korcinoi. Kotov, Tal, Taima- 
nov. Alături de Gheiler, Petrosian este 
singurul concurent neînvins (pînă a-’ 
cum) al camnionatului.

împotriva campionului se joacă tot
deauna cu maximum de forță. Acest 
adevăr șahist l-a simțit din plin Mi- 
|-a»l Tal, care a suferit în aceste nouă 
runde două Infringed la Boleslavski 
și Korcinoi. Pentru a rămîne în cursă 
el trebuie să cîștige neapărat întrer.up- 

-ta cu Bannik.
Foarte bine se comportă în acest 

concurs tinerii maeștri, dintre care unii 
debutează în finala campionatului 
U.R.S.S. Gipslis, Gurgfaenidze, Polu- 
gaevski, au reușit cîteva surprinză
toare victorii arătîndu-se demni par
teneri ai faimoșilor mari maeștri. O 
dovadă în plus a uriașei rezerve de 
cadre de care dispune mișcarea șa-1 
histă sovietică.

In schimb Toluș, unul din protago-' 
niștii ediției de anul ireciT, nu reu
șește să-și găsească vechea cadență. 
Deși, paradoxal, Toluș se numără 
printre concurenții cei mai „agresivi^ 
ai turneului. Marote maestru joacă 
foarte inventiv, dar se pare că nu 
are condiție fizică. Cam în a cincea 
oră de joc, el începe să comită inexact 
tități, care l-au costat șase partide.

lată clasamentul în care trecem și 
punctele pierdute de fiecare concur 
rent. Din cauza numărului fără soț 
al participanților, în fiecare rundă 
unu' din jucători este liber.

1. Spasski 6—2; 2. Gheiler 6—-3j 
3—4. Bronstein, Averbach 5'A—3'/jj 
5. Petrosian 5—3; 6. Boleslavski 5—4; 
7—9. Kotov, Gipslis, Tal 4’/,—3’/2) 
10—11. Gurghenidze, Korcinoi 4—4j 
12—14. Taimanov, Pdugaevski, Bori
senko 4—5; 15. Krogius 3—4: 16. 
Furman 3—5; 17. Suetirs 3—6; 18. 
Tolus 2—6; 19- Bannik l‘/5—5'/2.

V. CH.
★

In runda a X-a Boris Spasski R 
întîlnit cu negrele pe unul din prirp 
cipalii săi concurenți în lupta pentrti 
titlu, D. Bronstein. Jucînd de o ma
nieră strălucită, Spasski a reușit să 
cîștige această partidă deosebit de 
importantă.

Alte rezultate: Petrosian — Gheiler 
Bannik — Polugaevski 

i/2—’/2, Korcinoi — Taimanov 0—li 
Averbach — Krogius '/2—V2. Boles
lavski — Gipslis Partidele
Gurghenidze — Borisenko, Kotov — 
Tal și Suetin — Furman s-au întres 
rupt. Toluș a fost liber.



Turneul Petrolului Ploești 
în Orientul Mijlociu 

tre conducători, Egpn Horn și V. Mi
litară, aflînd lucruri care desigur, vor 
interesa pe iubitorii fotbalului, dar 
mai ales pe susținătorii ploeștenilor.

Organizatorii turneului, ca primă 
măsură de prevedere în urma atnînării 
de joi seară, au decis ca celelalte 
două partide să se dispute ziua. Apoi, 

au propus ploeștenilor ca partida cu 
Omemetmen să aibe loc sîmbătă, în 
ajunul celei cu combinata Racing- 
Omenetmen. ceea ce ploeștenii n-aii 
acceptat. Pînă la urmă s-a căzut de 
acord ca duminică să se dispute jo
cul Peholul-Combinata tar cel... res
tanță după 14 februarie, adică după 
meciurile din Egipt și Siria. Pentru 
că Petioiul a perfectat două întîlniri 
în EGIPT: la 5 februarie la Port 
Said și la 8 februarie la CAIRO, și 
una în SIRIA: la 14 februarie la 
Damasc cu selecționata armatei si
riene

Numeroși cititori ne-au 
telefon înt ebîndu-ne ce a 
Petrolul Ploești în Liban. Să spunem 
drept și pe noi ne frămînta aceeași 
întrebare, deși bănuiam că valoarea 
fotbaliștilor noștri în raport cu aceea 
a libanezilor nu se va putea solda 
decît cu o nouă victorie. Nu bănuiam 
însă răspunsul pe care aveau să ni-1 
dea de la Bevruth, conducătorii echi
pei piceștene :

— Meciul de joi nu s-a putut juca 
din Cauza, unei ploi torențiale. Poate 
că pînă la urmă tot ar fi avut loc, 
pentru că terenul de joc are un drenaj 
excepțional și absoarbe apa imediat, 
dacă n-ar fi intervenit și o pană de 
curent electric care a zădărnicit și 
ultimele intenții ale organizatorilor. 
Cum se știe meciul urma să aibă Ioc 
în nocturnă.

Și convorbirea a continuat cînd cu 
antrenorul //îe Oană, cînd cu doi din-

asaltat la 
făcut joi

Cupa Orașelor la scrimă
Formația juniorilor clujeni pe locul I ia spadă

Prima ș; cea mai îmbucurătoare con
statare privind concursurile de spadă 
din cadrul „Cupei Orașelor" pentru ju
niori este aceea a numeroasei partici
pări De la patru echipe în 1957 la 11 în 
acest an. este cit adevărat un salt. Un 
salt cantitativ, demn de toată lauda, 
cu atît mai mult cu cît și calitativ, 
actuala ediție a competiției se situea
ză peste nivelul celor anterioare.

Rcferindu-ne ia nivelul ridicat al a- 
saltiirilor. nu trebuie să uităm însă că 
de aceasta dată limita de vîrsță n-a 
mai fost — ca anul trecut — 18, ci 
21 ani. Dar și fără această prelungire 
a junioratului, putem afirma cu cer 
titndine că nivelul ar fi fost același.

Part’clpîiid pentru prima oară la 
proba de spadă, reprezentativa orașu
lui Ciul — alcătuită din Adalbert Gu- 
rath. Ludovic Szocs și Tiberiu Csi'ag 
— a înregistrat lăudabila performanță 
de a se clasa pe locul I. Formația ju
niorilor din Cluj s-a comportat Ia fel de 
bine Tn scrii, ca și în finală Jnregis- 
trînd numai victorii. In serii ea a dis
pus pe rind de: București 6-3, Sibiu 
Bej, Satu Mare 5-4 și Lugoj 
în finală de; Tg. Mureș 5-4, 
7-2 și Satu Mare 8-1. Pentru 
1-4 s-au mai calificat echipele

9-0, Iar 
Oradea 
locurile 

orașelor

ig. Mureș, Oradea și Satu Mare, cla
sate în ordine.

Cîteva cuvinte — dar nu de laudă 
— trebuie adresate formației bucureș- 
tene. Cei care urmăresc activitatea din 
această disciplină sportivă, Tși amin 
tesc că anul trecut reprezentativa Ca
pitalei s-a clasat pe locul I .Acum însă 
ea n-a reușit să ocupe decît locul 7, 
ceea ce este, bineînțeles, sub posibili
tăți. Formația bucureștenilor, chiar In 
actuala componență (Gheorghiu, Șer- 
bănescu, Constantinescu și Popescu) 

ar fi putut obține un loc mai bum dacă 
primii doi ar fi tras serios, pentru că 
ceilalți, neantrenatți 
teau tace mai mult.

Ptoeștenii — cu 
nav în prima zi de concurs — n-au ob
ținut decît calificarea In întrecerea 

pentru locurile 5-8 la fel cu sibienii. O 
remarcă pentru echipa din Cărei, care, 
deși clasată pe ultimul loc în turneul 
tinal a dovedit multă combativitate. 
Iată clasamentul la spadă: 1. Clăi 

12 p, 2. Tg. Mureș 9 p, 3. Oradea 7 p, 
4. Satu Mare 5 p. 5 Ploești 4 p, 6. Si
biu 3 p, 7. București 2 p, 8 Cărei lp. 
Au mai concurat reprezentativele ora
șelor Timișoara, Lugoj și Orașul Sta- 
u-

s*

suficient, nu pu-

Gh. Lăudoiu bol-

Echipa Capitalei a cîșîigat întrecerea de floretă băieți
Poate ani greși ai rtnînd că lutre- dițule necesare unei pregătiri cores 

cerile de ilo.'ctă (băieți) din c d. ul ' punzătoare). Sîntem convinși că echi- 
„Cupe. flrrș-.lor" aa fost lipsite de 
istor.c. Pentru că de fapt în istoricul 
acestei competiții trebuie precizat că 
ediția a IV-a a semnalat:

— l/n remhrcab'.l salt cantitativ, 
prin participarea a 13 reprezentative 
orășenești, adică d:n toate centrele 
unde se practică scrima în țara 
noastră:

— O îngrijorătoare intirziere în 
privința creșterii calitative a tineri
lor noștri, tăstnd impresia că antre
nori’, preocupați de îmbogățirea nu
merică a secțiilor neglijează cal'tatea 
muncii lor și a elevilor lor;

— O organizare nesatisțăcătoare ; 
o ,penurie de materiale și ech:pamente; 
o neglijare totală a aspectului pro
pagandistic al unei competiții.

Dar toate aceste aspecte, cu ttrmă- 
ile pe care le p-ovoacă. vor free o- 

biectul unui material viitor
Șl totuși desfășurarea întrecerilor 

de floretă băieți au fost l'psite de is
toric în ceea ce privește d’snuta Re
prezentativa orașului București a cîș- 
tjgat pe fnerit, dar fără să întîmpine 
vreo rezistență. Mureșantt. Nicolae s* 
Culcea. alcătuind o formali’ mai o- 
mogenă și cu o pregătire ind vidiială 
mai apropiată de nivelul pe care-1 
așientam de la majoritatea cnnctiren- 
țiîor (remarcați că și în cazul acestor 
trei t’neri năsfrâm o oarecare rezer
vă) au cîștigat meci după mec’ ma
joritatea la scoruri categorice... Dintre 
celelalte echipe participante, putem 
încă remarca unele evoluții reușite, 
cțtm ar fi cele ale reprezentativei Tn 
Mureș în meciul cu echipa Capitalei 
a formației Satu Mare în întîlnirea 
cu Craiova, sau a Clttj'tilui în d’sputa 
cu Satu Mare. De asemenea cuvinte 
de laudă se cuvin formației craiovene 
(neînvinsă în serii) alcătuită din trei 
tineri (Molonî. Becherescu și Mironov) 
care pot fi citați ca exemplu de dîr- 
zenie și conștiinciozitate. (Se știe 
că centrul Craiova este lipsit d" -on

pa Clujului dacă nu ar fi fost des
completată în ultimul moment printr-o 
hotărîre a com’siei de organizare, ar 
fi avut un cuvînt greu de spus. Și 
așa, susținînd majoritatea meciurilor 
in doi trăgători, Clujul a ajuns în 
finală și a ocupat un loc bun : 4 

Clasamentul
1. București 5 V.
3. Tg. Mureș 2 V 
Oradea ~ " ~ ~
sroj: 8.

se prezintă astfel: 
; 2 Satu Mare 3 V. : 
"r;'4, Cluj 2 V 

2 V ; 6. Craiova 1 V ; 7. 
Cărei; 9 Timisoara.

( r.

; 5.
Lu~

i.)
★

și mîine „Cupa Orașelor” con- 
stra- 
sala 
pro-

Astăzi , _____  „
tinuă ou floreta fete (în sala din 
da Mendeleev nr. 34) și sabia (în 
Carpați), ambele eonounsuri fiind 
gr ama te pentru ora 8 și 16. In același 
timp, în sala Progresul F.B. (ora 9) are 
loc un concurs individual de verificare 
la floretă băieți și spadă, cu participarea 
a 12 trăgători la fiecare armă selecțio - 
națî în urma întrecerilor din ultimele 
două zile

0 avanpremieră a finalei 
campionatului republican de patinaj 

viteză*. „Cupa Orașelor"
Azi la ora 8,30; pe patinoarul din 

parcul orașului Cluj’ se va da startul 
în prima probă a „Cupei Orașelor'*. 
Cu acest concurs de amploare se 
inaugurează de fapt programul com- 
petițional oficial din sezonul actual. 
In același timp el constituie și o ve
ritabilă repetiție înaintea finalei cam
pionatului republican de patinaj vite
ză care începe la 5 februarie pe pista 
din Miercurea Cine,

PREGĂTIRI IN ORAȘUL GAZDA

Cu o săptămînă în urmă, aproape 
70 de sportivi clujeni și-ău verificat 
stadiul pregătirilor cu prilejul fazei 
de regiune a campionatului R.P.R. de 
patinaj. Iosefina Sarea, FI. Pascu, St. 
Csatco, M. Bindea, tinerele speranțe 
Sofia Ingrid, C Biiegan, Maria Bodo, 
Eva Peternac, I. Moldovan și A. Ma
rinescu, au arătat o bună formă cîști- 
gînd probele la care au concurat și 
deci dreptul de a participa la finala 
campionatului. Ei alături de ceilalți 
patinatori și patinatoare și-au conti
nuat intens antrenamentele în vederea 
confruntării cu sportivii din celelalte 
reprezentative participante: Orașul
Stalin. Miercurea Cine. Gheorgh'eni 
și echipa colectivului T.C.H. Bucu
rești.

Ieri dimineața l.LC.F.S. oraș Cluj 
ne-a comunicat că deși în localitate 
nu a căzut nici un fulg de zăpadă, 
timpul este favorabil, fapt confirmat 
și de hoclie’știi echipei campioane. 
Recolta Miercurea Ciuc. care jucînd 
o partidă la Cluj, au declarat că sînt 
mulțumiți de calitatea gheții. Probele 
competiției sînt , următoarele: , viteză 
fete- 500 m. 1000 m . 1500 m.. 3000 
m . băieți: 500 ni 1000 m.. 1500 m„ 
3000 mJ 5000 m., ARTISTIC: băieți 
și fete: figuri libere și impuse. Vineri, 
patinoarului din parcul orașului i s-au 
adus ultimele amenajări. Deci Clujul 
își așteaptă cum se cuvine oaspeții, 
cărora li s-a rezervat și o surpriză: 
duminică seara, după închiderea com
petiției. concurenții ș.i amatorii de 
patinaj vor participa pe patinoarul 
Știința la primul carnaval pe gheață.

După 9 «ini

„Zimny Stadion11 din Praga va ti din nou locul 
de Iniîlnire al celor mai buni voleibaliști

Cu prilejul congresului federației 
internaționale de volei (F.I.V.B.) de 
la Florența, a fost acordată Ceho
slovaciei organizarea campionatelor 
europene masculine și feminine de 
volei din acest an. Astfel, după un 
interval de 9 ani, organizarea a re
venit aceleiași țări care în anul 1949 
a găzduit prima ediție a campionatu
lui mondial masculin și a campiona
tului european feminin. Atunci, titlu
rile au revenit echipelor Uniunii So
vietice care și astăzi se anunță pre
tendente de seamă la aceste 'rofee. 
Și acuni și atunci, „teatrui" de desfă
șurare a întrecerilor îl va constitui 
stadionul de iarnă (Zimny Stadion) 
din Praga și cîteva alte terenuri din 
capitala Cehoslovaciei și din locali
tățile apropiate.

< .are este stadiul pregătriior pentru 
această mare întrecere ? Pe lingă fe
derația de specialitate a fost înfiin
țat un comitet de organizare, sarcinile 
fiind împărțite în cadrul a 6 comisii. 
Multe din aceste sarcini an lost deja 
îndeplinite. In primul rind a lost ela
borat programul campionatelor, apro
bat cu ocazia ședinței de lucru a 
F.I.V.B. desfășurată la Moscova. Așt 
fel. campionatele europene se vor dis
puta între 28 august si 10 septembrie 
1958. Așa cum am mai arătat, unele 
jocuri din cadrul seriilor »<: vor des
fășura si în alte ’oealități țPlzen, 
Ce’ske Budejovfce, Liberec Pardubice). 
Au fost trimise invitații tuturor sta
telor europene, precum și țărilor aflate 
în vecinătatea Mării Mediferaae ca 
Egipt, Siria, turcia. Liban, Israel, 
Tunis și Etiopia. In total au 
mise invitații la 30 îederații 
ciaiitate.

Și acum cîteva .îniaminte: 
se vor desfășură numai pe
cu zgură. In incinta stadionului de 
iarnă vor fi instalate două terenuri 
care vor găzdui jocurile cele mai im
portante. lot în vederea campionate
lor va fi terminat stadionul din car-

vor fi amenajate 
Smetanțe, Prașny 

sta-

stadiul de încercare

sînt 
află 

Cite o

tierul Holeșovițe, 
terenurile de Ia Na 
most și Stvanițe din apropierea 
dionului de iarnă.

Mingile folosite la campionate 
de ^producție celioslovacă și se 
acum în
minge va fi trimisă tuturor țărilor in
vitate. A fost aprobata insigna cam
pionatelor. Motivul insignei va fi inn 
primat și pe plachetele cu care wr 
fi recompensate echipele clasate pț 
primele trti locuri. Muzicianul Jafl 
Seehak a compus un semnal special 
al campionatelor. Cu acest prilej vor 
fi emise serii de timbre. Meciurile 
vor fî transmise prin televiziune, de 
asemenea ele vor fi filmate de o echi
pă de specialiști în domeniul sportiv.

Cicliștii polonezi
antrenase vor

în R. P. F. Iugoslavia

jocurile 
terenuri

Federația poloneză de ciclism a se
lecționat un lot de 15 alergători ca-e 
vor pleca în luna februarie să se an
treneze în R.P.F. Iugoslavia în vede
rea celei de-a ll-a ediții a „Cursei 
Păcii" Varșovia—Berlin—Praga. Ana 
trenamentele vor fi efectuate în co
mun cu cicliștii iugoslavi la Quii.: 
și în alte localități de pe coast.^Hării 
Adriatice. Din lot fac parte următorii 
cicliști : Krofak, Bugalski, Chwiendacz, 
Czarnecki, Grabowski, Kaminski. Jan
kowski, Kowalski, Osiak, Paradowski, 
Pruski, Podobas, Wrszeszinski, Koniu- 
niewski și Kaczmarczyk.

„SULIfA SPANIOLA" DEFINITIV 
INTERZISA

• Federația internațio- 
ATI FTIQM nala de atletism a tri
ll ILDlIOnl mis tuturor federații

lor afiliate la LA.A.F. 
o comunicare prin ea re se confirmă a- 
doptarea unei completări la articolul 
41 din regulamentul competițional. A- 
ceastă completare interzice definitiv 
lansarea suliței prim utilizarea stilului 
„piruetă** _  -- *- “ “ - ’
spanioli în cursul anului 1056. Textul 
exact 
„Sulița 
umăr, 
rioare 
Sulița .
mn scare de rotâire**.

rie ae participare. Nici n ediție a cam
pionatelor nu a înregistrat pînă acum 
o astfel de cifră. Printre țările care 
s-au înacris se află S.U.A., Franța, 
italia, Japonia. Suedia, Ungaria, Ceho
slovacia. Romînia, Germania, Anglia și 
R.

Osina (U.R.S.S.) 442,5 kg.; RUinavartC 
(Iran) 440 kg.; grea: Medvedev (U.R S S 
500 kg.; Novikov (U.R.S.S.) 495,5 kg; 
Silvett! (Argentina) 405 kg. (Agerprea)

P. Chinezi
INCA UN RECORD MONDIAL IN 

AUSTRALIA

> Astăzi, cunoscutul
VATRA I fotbalisv englez Stan-
1 vi IMto :Gy Mathews împli- ÎNOT

pus în practică de atleții . . . ----- _ . j
al completării este următorul; 

trebuie să fie lansată peste 
sau pe deasupra părții supe- 
a brațului folosit la aruncare, 
nu poate fi aruncată printr-o

nește 43 de ani.
sărbătorit de admiratorii săi

El va 
prin-fi

tr-o scurtă festivitate care va preceda 
meciul Blackpool — Aston Villa.

O STATISTICA A SEZONULUI 1557

pe 110 yarzi

• La Adelaida, tnoti- 
.aarea australiană Dawn 
Frasei a stabilit 
nou record 

liber, cu timpul

DOLKZAl. - SUHANKOVA.
CAMPIONI EUiitOPENI

uri 
mo nd UI 

1:OM 

pr<B

• La 8 februarie va 
avea loc la Nantes 
una din cele mal pa
sionante întîlniri de 

organiza în Eu- 
naționale ale 

In vederea aces- 
echipe au făcut 
remarcat, că din 
lipsi de această

bâschet ui re se pot 
ropa, între echipele 
Franței și Bulgariei, 
tel partide, ambele 
pregătiri speciale. De 
echipa Bulgariei va 
rfatS. col^rul Mircev

w • După 

GIMNASTICA mondiale 
că se 

anul acesta între 6 si 10 iulie la Mos
cova. Pînă în prezent și-au anunțat 
participarea Ia această importantă com
petiție gimnaști din 22 de țări, ceea ce 
constituie un adevărat record în mate-

cum s a mai 
campionatele 
de gimnast i- 

vor desfășura

• Recent ziarul pari
zian „L’Equipe" a în
tocmit un clasament 
al celor mai bune per

formanțe mondiale de haltere realizate
în anul 1957. Acest clasament scoate
în evidență superioritatea halterofili
lor sovietici care ocupă primul loc la 
toate categoriile. lată halterofilii cla
sați pe primele locuri la categoriile 
respective: cocoș: stogov (U.R.S.S.)
345 kg.; Sombolt (Iran) 327,5 kg.; Vil- 
kovskl (U.R.S.S.) 322,5 kg.; pană: Mi
naev (U.R.S.S.) 362,5 kg.; Mannlroni
(Italia) 352,5 kg.; Berger (S.U.A.) 350
kg.; ușoară: Busuiev (U.R.S.S.) 
kg.; HabuMinov (U.R.S.S.) 300
Goldstein (U.1R.S.S.) 377,5 kg.,
mijlocie: Bogdanowski (U.R.S.S.) 
kg.; Kono (S.U.A.) 420 kg.; P.
(S.U.A.) 401,5 kg.; mijlocie:
(U.R.S.S.) 450 kg.; Kono (S.U.A.) 
kg.; Plvgfel-der (U.R.S.S.) 432,5
semigrea: Vo rob lev (U.R.S.S.) 470

HALTERE

385 
kg.; 

semi-
421.5 

, George 
Lomakin

449.5 
kg.; 
kg.:

• Joi au început fa1 
Bratislava campionate
le europene de patinaj 
artistic. Primele titluri 

au re e ... fareci'.ll cehoslovace Zde- 
nek Dolezal — Vera Suhankova. EI au 
lost urmați in clasamentul general la 
proba perechi de către Nlna șl Sta
nislav Juk (U.R.S.S.). In campionatul 
masculin, după disputarea probelor 
Impuse, pe primui loc se afiă cehoslo
vacul Karcl Divin cu 7W.7 puncte. 
Actualul deținător al titlului, Alaln 
Gilettt (Franța) ocupă deocamdată to
cul 2. La proba feminină, după prima 
zl conduce austriaca Ingrid wend» 
urmată de compatrioata sa Hanna 
Walter.

PATINAJ

ANN HAYDON SE AFIRMĂ DIN NOU

Progresul C.P.C.S. va întilni Fiorentina la fotbal
dar la turneul internațional de juniori de la V iareggio - Italia

• Sportiva englezi 
Ann Haydon participi 
actualmente la o im
portantă competiție de 

tenis de ctmp la Helsinki: campionatele 
Scandknaviei pe teren acoperit. Făcind 
pereche cu compatrioata sa Shirley 
Bloomer, ea a cîștlgat proba de dublfM 
femei învingînd în semifinală pereche» 
Bucallle (Franța) — Hblkranz (Suedia)
5— 3, 6—3, Iar în semifinală pe Fore
man — Fuhlman (R. F. Germană) cu
6— 1, 6—1

TENIS

HALLLFT ȘI REMY VOR EVOLUA 
LA MOSCOVA

3 și 9 martie va avea loc la

Zilele acestea 
{iei noastre de , _
neului internațional de juniori de la 
Viareggio (Italia), Ia cate — după 
cum se știe — va participa și forma
ția Progresul CPCS. La turneu s-au 
înscris 16 echipe care au fost împăr
țite în 4 grupe : Spartak Praga. Mo
dena, Vicenza, Atalanta (grupa 1). 
Split (Iugoslavia), Roma. Progresul 
CPCS (Romînia), Fiorentina (grupa 
II), Partizan Belgrad, Alessandria, Ra
cing Club Paris, Ud'nese (grupa III), 
FC Barcelona (Spania). Sampdoria. 
Milan și Genova (gr. IV).

In fiecare grupă, prima echipă joacă

a fost anunțat federa- 
fotbal programul tur-

ECHIPA ITALIANA 
TURUL LA 8 FE- 

CAMAIORE SI RE- 
10 FEBRUARIE LA

lur-retur cu a doua și a treia cu a 
patra (în ordinea echipelor indicată 
mai sus). POTRIVIT ACESTUI PRO
GRAM, PROGRESUL CPCS SE VA 
ÎNTILNI CU 
FIORENTINA : 
RRUARIE LA 
TURUL LA 
CARRARA.

învingătorii cefor două meciuri 
fiecare grupă — desemnați prin 
averajul celor două întîlniri — vor 
apoi între ei (sistem eliminatoriu), în 
cadru! sferturilor de finală — pentru 
a desemna echipa cîștigătoare a gri» 
bei, care va participa la semifinale. 
Așadar, DACA PROGRESUL CPCS

Redacția si administrația București «tr Vasile Conta nr 16 t-tefnn 2 76.30 Nr 1 — 2 SI AS 345?

din 
gol- 
jtica

VA ELIMINA PE FIORENTINA IN 
SFERTURI DE FINALA VA ÎNTILNI 
ECHIPA ÎNVINGĂTOARE IN ME
CIUL SPLIT-ROMA LA DATA DE 12 
FEBRUARIE. Semifinalele vor avea 
loc la 15 februarie, iar finalele pen
tru locurile 1-2 și 3-4 la 17 februarie, 
(turneul va începe Ia 7 februarie).

Pregătirile Progresului CPCS în 
vederea acestui turneu au continuat 
joi cînd au întîlriit Ia Arad echipa lo
cală U.V.A., de care a dispus cu 5—1 
(2—I). Au marcat: Igna (2). Petru 
Emil (2) și Balinț Progresul a jucat 
în formația: Bădesci» Nuriu, Petca. 
Nedelcu-Niculescu. Koczka-lvansuc, 
Petru Emil, Unguroiu, Balint, Igna.

• Intre
Moscova un mare concurs international 
de tenis la care vot participa printre alții 
cunosouții tenismeni francezi 
șt P. Remy. In 
cezi vor evolua 
28 februarie si 
china T^olonio1

R. Halllet 
prealabil, sportivii fran- 
la Varșovia, unde între 
2 martie vor întîlni •-

VOLEI
9 Pentru a-șl verifica 
stadiul de pregătire în 
vederea întîlniril în
tre echipele reprezen- 

Franței ,și italiei care va 
15 martie, voleibaliștii fran-

tatlve ale 
avea loc la 
cezi și italieni s-au întîlnit recent la 
Paris intr-un meci amical. Partida s-a 
desfășurat între reprezentativele celor 
două capitale. Du-pă un meci de un 
slab nivel tehnic, voleibaliștii parizieni 
au învins cu 3—1 (13—15, 15—6. 15—ll> 
15—13)
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