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Mii de tineri din Capitală au participat duminică 
la concursuri în cadrul Spartachiadei de iarnă

Organ al Uniunii de cultura fizică și sport cMn R. P. Romînă
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Adunarea festivii din Capitală 
cu prilejul celei de a 10-a aniversari 
a semnării Tratatului de prietenie, colaborare 

și asistența mutuală intre R. P. Romină și U. R. S. S.
dru Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Ion Gh. Maurer, la- 
noș Fazekaș, Vladimir Gheorghiu.

In prezidiul Adunării au luat loc 
tovarășii Chivu Stoica, Petre Borilă, 
Constantin Pirvulescu, general colo- 

Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Uniunii Sovietice la 
A. Epișev. Atanase Joja, 
acad. prof. P. Constan- 

Fl. Dănălache, Nicolae 
prof. dr. St. Milcu. Vir-

Luni seara a avut loc în sala Ate
neului R.P. Romîne, adunarea festivă 
organizată de Consiliul General 
A.R.L.U Ș. cu prilejul celei de-a 10-a 
aniversări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală între R.P. Romînă și U.R.S.S.

La adunarea festivă au luat parte 
conducătorii partidului și statului nos
tru, membri ai C.C. al P.M.R. si 
membri ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și ai organiza
țiilor obștești, activiști de partid, de 
stat și ai organizațiilor oamenilor 
rxjMncii, oameni de știință, artă și cul- 
<urâ? generali și ofițeri superiori, frun
tași în muncă din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei, ziariști.

In joja, oficială au luat loc tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, Emil 
Boditi^^, Nicolae Ceaușescu, Alexan-

Figuri de sportivi ploeșteni candidați ai F. 0. P

nel Leontin 
ambasadorul 
București, A. 
A. Bunaciu, 
tinescu-Iași, 
Pascu. acad, 
gil Trofin.

Adunarea I 
acad. prof, 
vicepreședinte 
A.R.L.U.S.

Despre cea
semnării Tratatului de prietenie, cola

borare și asistență mutuală intre R.P. 
Romînă și Uniunea Sovietică, a vor

festivă a fost deschisă de 
P. Constantinescu-Iași. 
al Consiliului General

de-a 10-a aniversare a

bit tovarășul Avram Bunaciu, membru 
al C.C. al P.M.R., ministrul Afaceri
lor Externe al R.P. Romine.

A luat apoi cuvintut ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, A. A. 
Epișev.

Cuvintările au fost subliniate tn 
repetate rînduri prin puternice aplauze. 
Asistența a manifestat călduros pen
tru prietenia indestructibilă dintre 
poporul romin și marele popor sovie
tic, pentru noi succese pe tărimvl co
laborării rodnice, frățești, între cele 
două țări.

După adunarea festivă a avut foc 
un concert festiv dat de orchestra 
simfonică a Radiodifuziunii, dirijată 
de Alfred Aîessandrescu, maestru e- 
merit ai artei.

Din programul întrecerilor sportive 
de duminică din Capitală au lipsit o 
serie de puncte de atracție. N-a fost 
fotbal, nici atletism, nici alte spor
turi, care nu lipsesc în zilele căldu
roase, din rubrica noastră „Unde 
mergem ?“ Și cu toate acestea, du
minică a fost în Capitală o zi bogată 
în întreceri sportive. In diferite puncte 
ale Bucureștiuiui zeci de tineri și ti
nere au participat cu mult entuziasm 
la concursurile de schi și săriiuș or
ganizate în cadrul Spartachiadei de 
iarnă.

• La baza sportivă de la Tei s-au 
întrecut sportivi din colectivele raio
nului 1 Mai. întrecerea a fost bine 
organizată și s-a bucurat de o largă 
participare. Concursurile de săniuțe 
s-au disputat pe o pîrtie de .80—90 
de m. adunînd la start peste 150 de 
concurenți In proba rezervată tete
lor pe primul loc s-a clasat Maria 
Tudorică (Sc. nr. 32), ea fiind urma
tă în clasament de colegele ei de 
școală Livia Chirii și Silvia Rășinea- 
nu. La băieți victoria a revenit tot 
unui reprezentant al școlii nr. 32: 
Ion Dobrin. Pe locurile următoare 
Florin Rîntu și Marin Miculescu.

Proba de schi a fost organizată pe

un traseu lung de 3 km. care a cu
prins serioase denivelări și a cerut 
celor peste 100 de a>ncurenți efor
turi și o bună pregătire. Pe primul 
loc s-a clasat concurentul TTaian 
Georgescu (Poligrafie) care a ter
minat parcursul în timpul de 16:55,0- 
Locurile următoare au fost ocupate în 
ordine de Alexandru Stanislav 
(l.T.B.) și llie Pirvu (Zefirul).

iV. Tokacek —corespondent
• Prin împrejurimile lacului He

răstrău a fost duminică dimineață o 
animație neobișnuită. Zeci de tineri 
și tinere se pregăteau de concurs. în 
cadrul întrecerilor organizate pentru 
colectivele sportive din raionul 1. V. 
Stalin. La întrecerile de schi au par
ticipat 130 de concurenți, rezultatele 
înregistrate fiind următoarele: juni
oare: Margareta Wittgenstein (Sănă
tatea); juniori: Ștefan Savu (Acade
mia R.P.R.) ; senioare: Margareta 
Georgescu (Sănătatea); seniori: An
drei Oprișan (Gospodării).

La săniuțe cei mai buni dintiie ti
nerii participanți au fost 
următorii: Ion Ciobotaru 
nr. 3) ; Constantin losif

(continuare in pag.
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prețuiesc ploeștenii sportivii am avut prilejul să ne 
ne amintim numai caravanele de automobile care

■ Cît de mult își
convingem deseori. Să
iau drumul Bucureștiujui sau ăl Orașului Stalin atunci cînd joacă echipa 
lor favorită, Petrolul. Dar, la Ploești, 
nu numai pentru activitatea lor din 
si pentru viața lor de toate zilele 
fel.

sportivii Sînt cuuoscuți și apreciați 
sălile și de pe terenurile de sport, ci 
lată Uo'ar cîteva, exemple de acest

forturile pentru succesul mișcării spor
tive din orașul petroliștilor. Faptul că 
sportivii ploeșteui i-au încredințat în 
continuare conducerea treburilor spor
tive din orașul Ploești este o dovadă 
că a muncit bine și cu folos. Dar iată 
că tot atît de consecvenți se arată și 
cetățenii din circumscripția electorală 
orășenească nr. 168 care, în întîlnirea 
de la căminul cultural „Spiru Haret", 
l-au propus pe Gh. Ungureanu din nou 
candidat pentru alegerile de deputari

în sfaturile populare ce vor avea loc 
la 2 martie. Cît de .mult e prețuit și 
iubit Gh. Ungureanu.de alegătorii din 
circumscripția electorală 168 ne-am dat 
seama abia după ce am aflat că acest 
vrednic activist sportiv este de acum 
la - cea de a patra alegere în calitate 
de deputat în sfatul popular al orașu
lui Ploești. Acest lucru a constituit 
desigur o garanție în plus pentru ce
tățeanul Alexe Petra care, la întîlnirea 
cu candidatul Gh. Ungureanu, a pro
pus să fie pavate trotuarele din stra
da Sondelor ce duce la terenul de

OCTAVIAN GINGU 
Ion Oprea 

corespoud :nt

Și

''

GHEORGHE UNGUREANU

Un vrednic șl iubit candidat 
al F.D.P.

Cine se interesează cît de cît des
pre sport nu se poate să nu-1 cunoas 
că și pe Gheorghe Ungureanu, preșe
dintele comitetului orășenesc de orga
nizare a U.C.F.S. Ploești. Au trecut 
de acum șase ani de cînd, zi de zi, 
Gh. Ungureanu, își închină toate e-

SPORTIVI!
J* 8V Verificați dacă «înteți tre- fz 
/) cuți în listele de alegători (<; 
$ pentru alegerile de deputați g 
yi în sfaturile populare I >2
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In ajutorul organelor sportive nou alese

Instruirea noilor consilii
sarcină de primă importanță

Instruirea organelor nou alese a in. 
trat în tradiția mișcării noastre spor
tive și este firesc ca și actualele ale
geri din colectivele. sportive să fie 
succedate de atente instructaje. Soco
tim însă necesar să insistăm puțin 
asupra acestei probleme, deoarece în 
prezent nu este vorba de obișnuita in
struire, ci în primul rind de o atentă 
lămurire a sarcinilor colectivului spor
tiv și a metodelor de muncă ce trebuie 
folosite pentru îndeplinirea obiectivelor 
trasate prin Hotărirea Partidului și 
Guvernului din 2 iulie 1957.

Deci, comitetele regionale, raionale 
și orășenești de organizare a U.C.F.S. 
trebuie să treacă de îndată la acțiune, 
fixîndu-se asupra modalflăților de in
struire și a tematicii instructajelor. In 
această direcție, iată cîteva sugestii.

Cea mai indicată formă de' instruc
taj este cea a cursurilor ținute cu 
conducerile nou alese ale colectivelor 
sportive. Aceste cursuri se vor orga
niza, după orele de producție, cu toate 
colectivele din oraș sau pe grupe de 
colective, cu grija ca ele să fie pre
date de activiști și tehnicieni bine pre
gătiți, in măsură să răspundă proble
melor ridicate de cursanți. Pentru in
struirea consiliilor colectivelor sportive 
sătești se recomandă cursuri la cen-

tul de raion, organizate în zilele de 
sărbătoare.

Tematica este foarte vastă, așa încît 
o sistematizare se impune. Ga îndru
mare generală, sfătuim pe organizatori 
să alcătuiască astfel expunerile încît 
ele să nu trateze problemele „la ge
neral". Dimpotrivă, fiecare expunere 
trebuie să conțină cît mai multe exem
ple și metode concrete, jucînd astfel 
și un rol de schimb de experiență.

MIHAI BUCUR (C. C. A.) a dominat
Cupa Valea Lupului" la schit»

Pîrtiile Postăvarului au găzduit la sfirșitul i 
concurs în cadrul căruia și-au disputat întîietatea 

schiori din țară. Dacă sîmbătă proba 
Kantzer, nu a putut fi urmărită decît 
dense, a doua zi cursa de slalom 
spectatori, excursioniști din Orașul 
iarnă.

săptăminii trecute un nou 
i cei mai de seamă 

de slalom special, desfășurată în 
fragmentat, din cauza ceții foarte 

uriaș a satisfăcut pe deplin numeroșii 
Stalin și studenți oftați in tabăra de

senin, soarele puternic, lipsa 
adieri de vînt și gerul care 
o stare bună zăpezii, au fă-

Cerul 
oricărei 
a creat 
cut ca întrecerile de duminică să con
stituie nu numai un splendid prilej de 
verificare a formei schiorilor noștri 
fruntași, ci o propagandă pentru acest 
frumos sport. In plus, buna organi
zare asigurată de colectivul Voința 
Orașul Stalin a contribrrt și ea la 
succesul • întrecerilor.

Punctul de atracție al concurși» ui 
dotat cu Cupa Valea Lupului a fost 
disputa dintre schiorii de la Casa 
Centrală a Armatei și Dinanîo, care 
se întîlneau pentru prima dată în a- 
cest sezon. Victoria a revenit în mod 
categoric reprezentanților C.C.A. care 
au dominat ambele probe, și la băieți 
și la fete. La slalom special Mihai 
Bucur a fost de departe cel mai bun, 
afirmație întărită nu numai prin dife
rența cu care a cîștigat (aproape trei 
secunde de al doilea clasat) ci și 
prin constanța timpilor înregistrați în 
cele două manșe : 40,1 în prima, 40.5 
în cea de a doua. Principalul său ad
versar, N. Pandrea, a mers mai pru
dent în prima manșă (42.6) și deși 
în a doua a depus toate eforturile 
pentru a-l depăși pe Bucur- nu a pu
tut decît să-I ega'eze în timp, lată de 
altfel clasamentul primilor zece: 1. 
Mihai Bucur (C.C.A.) 80.6 ( 40.1 +

ATLETISM

a C.C A. invitată In Bulgaria

(continuare in pag. V!-a)

• 4 atleți romîni invitați la 
concursul atletic de la Sofia.

La 24 și 25 mai va avea loc la 
Sofia cea de a treia ediție a marelui 
concurs atletic internațional organizat 
de ziarul „Narodna Mladej". La acest 
concurs, la care vor participa o serie 
de atleți renumiți din mai multe țări 
ale Europei, au fost im itați și șase 
atleți romini.

FOTB4L
...... . , \ R D ®-o adevarata incintare pentru specta- > A. - r-. .

tori. A impresionat in mod deosebit { ™aStrat ™"P*oan“ C.C.A.
Mihai Bucur, a cărui viteză, eleganță ) « P"™/ d°“an ^amatațe.
si siguranță’în trecerea porților a de > b 'ia dm R. P. Bulgana din partea

o

40.5); 2. N. Pandrea (C.C.A.) 82.7 
(42.6 + 40.1) ; 3. Gh. Cristoloveanu (Di
namo) 85.9 (44.1+41.8); 4. Gh. Bă
lan (C.C.A.) 8613 (44.8+41.5); 5. C. 
Bîrsan (Voința) 87.7; 6. M. Clinei 
(C.C.A.) 87.8; 7. I. Secui' (Dinamo) 
88.3; 8. I. Letcă (Dinamo) 89.2; 9. 
I. Coliban (C.C.A.) 91.5; 20. Al. Hor
vath (Voința) 93.5.

La fete, Magdalena Biră a parcurs 
fără greșeala prima manșă și a în
registrat r«i timp cu aproape trei se
cunde mai bun decît cel realizat de 
Mihaela Ghioarcă. In a doua manșă 
a căzut însă și astfel locul întîi a re
venit junioarei Mihaela Ghioarcă. A- 
ceasta a obținut o surprinzătoare vic
torie, mai ales că a lăsat în urmă 
pe Elisa vela Suciu. Ilona Mikloș și 
Viorica Albert, fiecare dintre ele con
siderate favorite în fața Mihaelei. Cla
samentul fetelor: 1. Mihaela Ghicnr- 
că (Voința) 1.01.7 (51.2+50.5), 2. E- 
lisaveta Suciu (C.S.U. București) 
1.02.2 ( 52.3+ 49.9), 3. Ilona Mikloș
(Dinamo) 1.04.0 ( 52.0 + 52.0), 4. Vio
rica Albert (C.C.A.) 1.05.8 ( 54.8+51), 
5. Magdalena Biră (C.C.A.) 1.06.5
(48.5 + 58.0).

Proba de slalom uriaș, disputată 
din Kantzer. pe Siilinar, pînă 1a Le
man (pe zid pe varianta nouă) a fost

cis de altfel și cucerirea de- către el 
a primului loc, la o diferepță respec
tabilă față de Mihai Biră, care îm
preună cu Klaus Theil și Gh. Cristo
loveanu și-au împărțit următoarele 
locuri, la diferențe mici. Clasamentul 
primilor zece: I. Mihai, Bucur (C.C.A.)

D. STANCULESCU

echipei Levski, care o invită să sus
țină la Soția un joc de pregătire. 
Bucureștenii vor accepta această ofer
tă și vor propune data de 1 
sau 2 martie. A doua ofertă s-a 
primit din partea echipei germane 
Vorwaerts, care a jucat anul trecut la 
București și Cluj. Vorwaerts invită pe 
C.C.A. in R.D.G. la 'începutul primă
verii.

(continuare in pag. IIl-a)

Mihai liucur- dovedit in acest sezon cel mai bun cor*
curent la probe.e de slalom special și slalom uriaș.

Ungureanu.de


IMPORTANTE COMPETIȚII
CC CUPA „16

DOTATE
FEBRUARIE*

mei.
gestîe: crearea de secții similare și 
alte întreprinderi care lucrează în do
meniul producției de materiale plasti
ce. Și într-un caz și într-altul are cu- 
vîntul serviciul aprovizionării din 
U.C.F.S. ■

HBER1U STAMA

nr.6) ; Victor Andreescu (șc. 187). 
Concursul de patinaj s-a disputat pe 
o distanță de 200 m. și s-a încheiat 
cu victoria elevilor Dan Irimescu și 
Nicolae Ionescu.

Dârei Dolberg — corespondent
• Sportivii membri ai colectivelor 

din raionul N. Băteescu au fost pre- 
zenți duminică dimineață la Cocioc 

meroase elemente tinere și talentate 
care își vor disputa întâietatea în ca
drul probelor rezervate grupelor de 
17—18 ani, 15—16 și 14 ani.

Colectivul organizator, Recolta M. 
Ciuc, s-a îngrijit de instalația electri
că, pentru ca în caz de dezgheț în 
timpul zilei întrecerile să continue în 
nocturnă. Merită să subliniem de ase
menea inițiativa federației de specia
litate care a acordat dreptul de parti
cipare la finală campionilor raionali 
din categoria 14—17 ani ai Sparta
chiadei de iarnă.

Corespondenții noștri E. Bocoș și 
T. lancu din Gluj ne informează că o 
mare parte dintre participant la 
„Cupa Orașelor" desfășurată în lo
calitate sâmbătă și duminică au făcut 
o bună repetiție în vederea ultimului 
act al campionatului republican de la 
M. Cinci Timpul favorabil ca și for- 
ma bpnă pe pare au dovedit-p nțajo-

IAnul acesta, tradiționala com
petiție prin care este cinstită me
moria muncitorilor ceferiști căniți 

în luptele de la Atelierele Grivița, 
acum 25 de ani ,va cunoaște o am
ploare deosebită. Zilnic ne sosesc 
știri, atît din Capitală cit și din 
provincie, prin care aflăm că zeci 
și zeci de colective și cluburi se în- 

itrec în a organiza cit mai variate 
și numeroase concursuri sportive. 
De aceea, nu vom putea cuprinde 
în rîndurile de față decît o parte 
din aceste inițiative.

colectivul 
de Nord) 
16 februa-

Astfel. IN BUCUREȘTI, 
sportiv C.F.R. (fost Gara 
organizează duminică 9 și 
rie în sala Ciulești o Interesantă com
petiție de volei la care participă cele 
mai puternice formații de specialitate: 
Dinamo, Energia, I.T.B. și Locomotl-

O întrebare la ordinea zilei:

Se pot fabrica mai multe 
mingi de tenis de masă?
Pretutindeni — la orașe ca și Ia sate

— aproape că nu există colectiv spor 
tiv care să nu numere în rîndurile sale 
mulți iubitori ai tenisului de masă. 
Popularitatea de care se bucură în țara 
noastră această disciplină sportivă a 
Impus-o nu numai în întrecerile cu ca
racter restrîns — concursuri și campio 
mate de casă — dar chiar în marile 
competiții de masă, spartachiadele. Din 
păcate, lipsa acută de mingi care se 
face simțită pe plan general stîn jenește 
buna desfășurare a întrecerilor, crejnd 
probleme destul de spinoase organiza
torilor, care te întîmpină, cu aceeași 
invariabilă reflexie :

— Stăm prost la ter.is de masă. Ce. 
să facem ? Ni se repartizează foarte pu
ține mingi. De ce nu se fabrică mai 
mtillc?

lata de ce, cu prilejul unei vizite fă
cută recent la Oradea, n-am scăpat din 
vedere de a trece și pe la întreprinde
rea «te materiale plastice „Haia Lif- 
scLiiz" (singura, în țară, ca-re produce 
mingi de tenis de masă) pentru a vedea
— Ia fața locului — dacă există posibi
lități pentru extinderea producției a 
cestui articol atît de solicitat de ma
sei * * de sportivi.

M^i întîi, o precizare: secția care 
produce mingile este alcătuită dintr-un 
mănunchi de entuziaști — ei înșiși ju
cători de tenis de masă — condus de 
tehnicianul Ladislau Robicek. Inițiati 
va înființării secției aparține iot lor. ca 
și strădaniile continui pentru îmbunătă
țirea procesului de fabricație a mingi
lor. Este vorba de executarea urior 
matrițe noi, cu mijloace proprii, care 
să permită producerea unei cantități 
lunare de 50.000 mingi, față de 20.000 
cft reprezintă capacitatea actuală a 
secției.

Greutatea nr. 1 în extinderea pro
ducției trebuie pusă numai pe seama 
lipsei de materie primă, a celuloidului.

— Dintr-o cantitate de 1.000 kg pla 
nificată inițial — ne explică tov. La- 
dislati Robicek — ni s-a livrat numai 
200 kg. In prezent, din această cantita
te mai avem un stoc de 70 kg, cu care 
vom putea face față pînă la mijlocul 
lunii prezente...

Este limpede... Asigurarea unui stoc 
permanent de materie primă — iată 
singura cale pentru rezolvarea proble-

Mîine începe finala campionatului 
republican de patinaj viteză

„Cupa Orașelor” a constituit o bună repetiție ia vederea competiției de la Miercurea Ciuc
Miercurea Ciuc va găzdui între 5 

și 11 februarie un eveniment «fcosebit: 
finala campionatului republican de 
patinaj viteză.

Firește, că nu vor lipsi de la star
tul acestor întreceri valoroasa noas
tră patinatoare Eva Farkas autoare 
țîn actualul sezon) a cîtorva recor
duri naționale. Valerian Curt, Titus 
Sarea, Vasiile Oprea, Gh. Catena, Zol- 
tari Szekety care ne-au reprezentat o- 
norahil la recentul concurs internațio
nal de la Alma-Ata și bineînțeles 
multiplul campion Vladimir Bulat, St. 
Csate, Lucia Curt, S. Pașcu și alți 
pretond&nți. In joc sînt puse 4 tithri 
feminine (500, 1.000, 1.500 și 3.000 
ni) și tot atîtea masculine (500, 1.500,
5.(100  și 10.000 m) ele fiind însă a- 
sal'aie de aproape 70 concurenți și 
corrcnrente! Asaltul îl vor da și nu-

SPORTUL POPULAR 
p»£- 2-a Nf. 3152 

va, la băieți, Dinamo, Energia, C.F.R.I. 
și C.E’.R. II (dm camp, de calificare), 
la fete. De asemenea, în aceeași or
ganizare se desfășoară un concurs de 
popice la care participă opt echipe 
truntașe (El. roșie, P.T.T., M.T.T.C, 
C.F.R., Recolta, Voința, Laminorul, 
l.O. R.).

Întrecerile care au început la 25 ia
nuarie pe arena Giulești sînt elimina
torii și pentru o singura probă 100 lo
vituri mixte. Ele continuă joi 6 fe
bruarie.

Sala Floreasca II va găzdui, la 15 
și 16 februarie, un concurs de atletism 
la care vor putea lua parte echipe de 
colectiv și club. Sînt programate pro
bele cuprinse în regulamentul campio
natului republican de sală. Și-au a- 
nunțat participarea Dinamo, G.C.A., 
Electrica, Constructorul, P. T. T. și 
GT.F.T. (se așteațptă răspuns de la 

• • •

Șj în plus am mai prezenta o su
la

Mii de tineri din Capitală au participat duminică 
la concursuri în cadrul Spartachiadei de iarnă
(urmare din pag. i)

niori

Duminică s-au desfășurat, , in Capitală mai multe concursuri de schi, 
patinaj și săniuțe. In fotografie: pri mii concurenți din raionul I. V. Stalin 
care s-au întrecut la schi in parcul Herăstrău. ' (Foto: T. ROIBU)

Voința, Recolta și C.E. Ploești). O 
altă competiție bucureșteană se adre
sează amatorilor de ciclocros. Se pot 
înscrie un mare număr de concurenți 
deoarece întrecerile stat deschise ca
tegoriilor avansați, juniori, biciclete 
semicurse sau oraș pentru bărbați. 
Pentru sportive a fost rezervată o sin
gură categorie.

La Predeal este anunțat un concurs 
de schi (organizator colectivul Grivî- 
ța Roșie Buc.) la care sînt invitați 
schiori din Capitală și provincie. Pro
be: coborire și slalom uriaș, atît pen
tru femei cit șt pentru bărbați. În
scrierile se fac pînă la 12 februarie la 
col. Gri vi ța Roșie, iar ședința tehnică 
are loc la 15 februarie la cabana Clă- 
bucet Sosire.

Pe ruta București-Găești-București 
motocicliștii vor avea posibilitatea să 
se întreacă la 16 februarie In cadrul 
unui concurs de regularitate cu clasa
mente la individual și peechipe. Pleca
rea se va da la ora 8 din țața Atelie
relor Grivița.

Multe orașe din provincie vor să fie 
în trântea organizării u 
competiții sportive comemorative. TI
MIȘOARA va găzdui întreceri la lup
te, șah, popice. CLUJUL, la natație 
și tir, ORAȘUL STALIN : gimnastica 
și tenis de masă ; IAȘI : tenis de 
masă și șah ; CRAIOVA : tenis de 
masă, șah și volei ș. a. Enumerarea 
mai poate continua pe multe rînduri 
deoarece sportivii noștri doresc să 
cinstească cum se cuvine * memoria 
muncitorilor ceteristi câzuți la Grivița 
în 193c.

1. Ilahmuțeanu—corespondent 

avut loc întreceri de schi -și 
Ceea ce am remarcat la a-

unde au 
săniuțe.
cest concurs a fost masiva participa 
re (peste 400 de concurenți la toate 
probele) și dîrzenia cu care au luptat 
participant pentru victorie.

Rezultatele înregistrate au fost tir 
mătoarele: săniațe băieți : Luca Tu- 
dorache (șc. 108); săniuțe fete: Elena 
Chitic 
cursul 

(șc- medie 30). La schi con- 
s-a desfășurat numai pentru

ritatea dintre cei aproape 100 de con
curenți au făcut ca probele să fie 
disputate și atractive. Pe prim plan 
s-au situat vîteziștii bucureșteni și re
prezentanții patinajului artistic din 
M. Citr. lata rezultatele înregistrate: 
VITEZA SENIORI: 500, 1.500 și 3.000 
m: Lucia Curt (Buc.) 60,5 sec., 3:19,6 
și respectiv 7:08,6; SENIORI 500 m: 
A. Giviligian (Buc.) 49,6 sec.; 1.500 și 
5.000 mc Alex. Grigore (Buc.) 2:42,8, 
9:45,6; ARTISTIC: senicare: Marieta 
Weinrich (M. Ciuc) 90,64 p.; seniori: 
Maxim Biodea (Cluj) 115,4 p. Perechi 
juniori: Seiwarth Comani (M. Ciuc) 
7,9 p-, seniori: Rodaș+Madagrassy 
(Cluj) 10,1 p.

Clasament general pe echipe viteză:
1. Cluj 135 p., 2. București 56 p.,
3. Orașul Sta.lin 51 p., 4. Sibiu 6 p. 
Clasament general pe echipe artistice:
1. M. Ciuc 28 p., 2. Cluj 19 p., 3. 
Orașul Stalin 7 p, ^ București 3 p.

In*  jurul mec'ului de baraj

pentru desemn-area campionului de șah. al țării

Despre un articol 
dar mai mult despre

data 
care 
pen- 
doi:

ediții

Finala campionatului de șah se reia 
vineri la’ Timișoara. Doar că de 
aceasta din cei 23 de participant 
au început la 4 decembrie lupta 
tru titlu, au mai rămas doar 
Giinsberger și Troian?seu.

Deznodămîntttl acestei a X-a 
a campionatului R.P.R. de șah nu 
este inedit și cu atît mai puțin sur
prinzător. Este a cincea oară cînd 
turneul final se încheie, fără a stabili 
campionul. Un indiciu în plus al va
lorii sensibil egale pe care o au la 
ora actuală fruntașii șahului în țara 
noastră. In consecință nu. ne voțn o- 
cupa în principal de aceasta.

Surprinzătoare ni se pare însă for
mula care s-a adoptat pentru desfă
șurarea acestui meci de barai. Și a- 
ntrme clauza de regulament care pre
vede că în caz de egalitate (dună cele 
nat’-'-, pnrt-'de) titlul se atribuie dr-tilui 
O. TrcHarțescti ne ’hetiv en- acesta l-a 
deținut și în 1957. Matemat'c jude
cind, în această întrecere atît de scurtă 
Troianesm pornește (virtual) cu o ju
mătate de punct avans, avînd nevoie 
de două puncte pentru cucerirea tit- 
ltdtr. față de două și jumătate cite 
îi sînt necesare lui Giinsberger, Un 
greu handicap pentru tînărul 
timișorean 1

Logica fo osită de cei care 
mulat regulamentul, deși 
bună, conține o gravă eroare de fond.

student

au for- 
aparent

buni 
Marin Ciur ea anul 1. Sil 
anul II și Dumitru Stoian

elevii școlii profesionale Tudor Via 
dimirescu dintre care cei mai 
s-au arătat 
viu Ivașcu 
anul Iii.

•Parcul
August" a _
ță întrecerile organizate pentru spor
tivii din raionul 23 August La con
cursul de săniuțe au participai 170 
de copii, victoria revenind la iete e 
levei Elena Ciocioman și la băieți e- 
levului Gh. Profir- Peste 150 de con^ 
curenti din diterite colective sportive 
ale raionului au luat parte Ia în
trecerile de schi, care s-au desiă 
șurat pe o pîrtie de 5 km. Merită să 
evidențiem colectivul sportiv Electro 
aparataj care s-a făcut remarcat atît 
prin numărul de concurenți (60) cit 
și prin buna lor pregătire.

Paul Erlblaum — corespondent
• 206 concurenți au participat la 

întrecerile de schi organizate pentru 
colectivele din raionul „Gh. Ghecr- 
ghiu-Dej“ pe stadionul C.A.M. Belve
dere.

din jurul stadionului „23 
găzduit duminică diminea-

Victoria a revenit sportivului 
Anghel de la colectivul KG 
Gheorghiu-Dej“. La seniori tra- 
a numărat 3.000 m., iar la ju- 
1.000 m.
Romeo Pitulan — corespondent

ARSENIE VAC UT, TIMIȘOARA. — 1) 
N-am auzit p-mă acum despre un ast
fel de caicul, potrivit căruia intr-un 
meci de fotbal s-ar .putea marca 202 go
luri. Dar chiar dacă cineva care... n-a 
avut ce face, a ajuns la un astfel de 
calcul, e de la sine înțeles că el a avut 
în vedere numai timpul material pen
tru conducerea balonului spre gol, 
scoaterea lui din plasă' și repunerea lui 
în joc, la centrul terenului, fără cea 
mai mică împotrivire din partea echipei 
adverse — sau poate chiar fără adver
sar. Cel mai mare scor într-un m-eci de 
fotbal a fost înregistrat acum cîțiva 
ani, în Suedia: 37—0. La noi, recordul 
în materie a fost stabilit în anul 1940, 
cu prilejul meciului dintre F.C. Craiova 
și Cema Tumu Severin: 24—1. Martorii 
oculari susțin totuși că portarul Cernei 
a făcut o partidă „mare“ ! — 2). Cea 
mai rapidă victorie — prin K.O., firește 
— într-un campionat mondial de box, a 
obținut-o Al. Mc. Coy, la 6 aprilie 1914, 
cînd și-a... lichidat adversarul, George 
Chip, în 45 secunde, l'n joc era titlul 
mondial la categoria mijlocie. — 3) Ih 
boxul nostru, cea mai fulgerătoare vic
torie o deține actualul antrenor al iui 
Dinamo, Constantin Nour, care l-a în
vins pe bulgarul Alexicff în .13 se
cunde.

GH. D. EUPU, SLANIC. — 1) Gheorghe 
Fiat a cucerit titlul de campion mon
dial universitar în 1951, învingîndu-1 în 
finala' pe excelentul pugilist maghiar 
Bela Farkaș. O altă performanță re
marcabilă ? Locul III — dîeși a susținut 
ultimul meci cu o luxa ți e la o mină — 
la Olimpiada din 1952 de la Helsinki, — 
2). Nu sînteți singurul, probabil, care 
jftu. rnai știți ce s4 credeți, oonstatiftd că

de regulament... 
o inechitate sportivă
Nu s-a ținut seama de faptul că U 
noi nu este (cel puțin deocamdată] 
uzitat sistemul prin care t'.V CAMPA 
OV TȘI PUNE TITLUL IX ICC, Ur 
mind strict raționamentul rcgv.Iamei» 
tului — în forma sa actuală — me
ciul de baraj nu are de fapt sens a 
se dispute. Din moment e se cf 
câștig de cauză în caz de egaîTab 
campionului ,de ce nu s-a procedat 1 
fel imediat după term'nare? : - 
final ? Avanta jul aprioric ce : se >i 
ccrdă acum fostului ’4l
determina ca titlul să-i orvh 
atunci. Nu era cel mai drept, i 
ori’e caz nai logic-

Există snorttrri (inrfush’ sMihî) hi 
care canp'onul își pune period'c tit
lul în joc Dar meciul s<> desfă'oarî 
pe o dtrrată suficient ‘ de ' opă, ca 
tina din nărb' să-și poat-n : v -*«xsu-  
perioritate.a (24 partide 1 
prize 1a box etc.) Trt 
ca fotbal, hochei, 
tîcă și

ar Ii

afte s« 
handbal, gfi 

a’tele, în care, re"":'.— 
permite egalitatea, campio---’ ••• 
diții nu are nici un fel de zr 
în t'mptil desfășurării cd • 
următoare. Iar eventualele ev 
se tranșează prin mec’:-' 
tare, pînă la decizie

De ce să ne abatem tc — •' 
de la acest străvechi pr;nc:- ~ ’ 
siderăm că — teorefe ce' om 
Gfmsberger are aceleași dr- - *•  
titlu ca si Troianescu. Și ar 
nedreptate ca nici acum 
al I2-lea) această 
regulamentului să 
Meciul trebife să 
Victoria uneia din părți, 
etica noastră sportivă 1

(î 
clauză al 
nu f‘e ; 
se joace

VALERIU CH1OSE

NOI AMĂNUNTE PRIVIND 
CATEGORIA B LA VOID
La federația de speciali'.aic se pai 

la punct ultimele amănunte in vedere, 
unei cit mai bune organizări a cate
goriei B. Și pentru că de prima etan 
(13 aprilie) nu ne mai desparte 
multă vreme și pentru ca ecU 
se poată pregăti cit mai bine, 
bilrt ca între 18—28 februarie a 
maț iile participante 
categoriei B, să-și 
loturile prin transferări. Trebuie re
marcat însă de Ia bun început câ 
această perioadă numai echipele « 
categoria B pot transfera jucători. ti 
nîndu-se seama și de următaar- « 
condiții: pot fi transferați cei r’.-'l 
trei jucători pentru fiecare ec.htai. 
mai de la o categorie infer 
neînțeles. dacă jucătorii 
2ă au dezlegări s
colectivele sportive d 
că. In plus, pentru 
se facă nici un fel de gre 
tărit ca transferările efe 
ceastă perioadă excepțio. 
făcute și aprobate numai 
deral.

■pete te 
s-a st*  

far 
la campion»; 
poată comp>:i 

Trebuie

nici pînă astăzi n-a văzut Lznix*  ta
rului cartea „Cu sportivii r-.-L.’r; -a 
limp iada de la Mtelbeuroe**,  de Bl 
Urziceanu și Tudor Vornicu. Mana 
sul a fost predat la timp. <tsr. -j- p 
câ fiind vorba de c
Tineretului și-a pus în gind r. ? 
treze și ea un record : de Inert ’ 
Poate, totuși, că p-u vom pleca ci. 
tivii romîni la Olimpiada de 1~ Ka 
din i960, fîră să fi citit înrt trtorta 
limpiadei din 1956 de la MtR _ :
bine să ne păstrăm opticul tt.-L 
naiba ! Smtem doar în anul irit :

STFLTAN EOROTA, TTF.SOLT. — 
Patria rugbiului e Anglia, nu Fr^i 
Am dat amănunte în legătură cu 
ceasta problemă, intr-unui din r.crae 
rele trecute, chiar la ..Poșta Redacției" 
N-o să vă supărați, deci, dacă n-o s. 
revenim asupra unor subiecte care ai 
fost deja lămurite prin întrebările Ț> 
care le-au pus alți cititori și prin ris- 
punsurilepe care le-am dat noi.—-2) Gin
ește sportul nostru național, dup 2 cum 
știți, ceea ce înseamnă că ea nu 
practicată âecît la noi. Cu atît mai pv 
țin poate fi vorba de campionate euro 
pene sau mondiale la această discixirj 
sportivă.

L. DR. M., PLOEȘTI. — 1) Fostul in 
temațtonal de fotbal Russen a jucat 1< 
Unirea Tricolor. — 2) Ne surprinde ei 
nu știți în ce echipă activează porta 
rul M'arossI. La Petrolul... Ploeșii. Cs 
atare, dacă aveți ceva urgent să-i conru 
nl-cați, dați o fugă pînă în... Egipt, undi 
îl veți găsi alături de Pahonțu, Marine 
seu, Zahatria și- de ceilalți jucători a 
Petrolului.

ION POȘTAȘQX.
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IAR P1RTIILE DIN
CUPA SPERANȚELOR BATE LA UȘA

POSTĂVAR ÎNCĂ NU SÎNT PRECAUTE!
Azi sosesc în țară primii oaspeți 

(reprezentanții Finlandei), care vor 
participa la unul din cele mai impor
tante concursuri de schi pentru tineret 
organizate în acest an în Europa. In 
zilele următoare sînt așteptați valo
roșii schiori austrieci, francezi, polo
nezi, bulgari și unguri, care alături 
de cele două selecționate ale Romî- 
niei își vor disputa întâietatea în cla- 
^Sămentele individuale și. pe echipe.

Firește, numele Iui Gerhard Nenning, 
triplu campion al Austriei, Helmut 
Schranz, Georges Duviiilard, Robert 
Fougerousse sau Pierre Stamos. im
pun tinerilor noștri schiori și antreno
rilor lor o deosebită atenție și temei
nicie în pregătire. Actualul sezon a

început sub cele mai bune auspicii pen
tru schiul romînesc și e suficient să 
amintim de participarea fondiștilor la 
concursul de la Bied și de rezultatele 
coborîtorilor obținute la Campionatele 
Internaționale ale Ungariei ca să ne 
dăm seama că schiul nostru este în 
pragul afirmării.

Cupa Speranțelor mai constituie însă 
pentru noi și un sever-examen în ca
litate de organizatori. Or, pînă du
minică starea pîrtiilor din Postăvar 
era departe de a satisface cerințele 
unui concurs modern. Și aceasta nu din 
cauza lipsei de zăpadă, care fără a avea 
un strat gros se găsește totuși în can
titate suficientă, ci din cauza Direc
ției combinatului care nu s-a îngrijit

din vreme de amenajarea pîrtiilor. 
Pîrtia Lupului, pentru coborîre, Suli- 
narul, pentru slalom uriaș și pîrtia de 
sub teleferic nu au fost curățate din 
timpul verii sau toamnei și acum nu

REP^ZENTATWA REGIUNII BAIA MARE
A CUCERIT „GUPA MOGOSA” LA SCHI

BAIA MARE — Timp de trei zi4e 
s-au desfășurat pe Mogoșa întrecerile 
de schi dintre reprezentativele regiuni
lor Baia Mare și Cluj. Am asistat la 
dispute de un bun nivel tehnic, care 
ai: luat sfîrșit cu victoria reprezentati
vei regiunii Baia .Mare. Punctaj final: 
Baia Atare — Cluj 81—128. Iată re- 
Mtatele tehnice: ZIUA l-a: SLALOM 
CkIAȘ: seniori (16(0 m., 64 porți, 12 
concurenți): I. Gebefugi (Cluj) 2:36 0 
2. Lovash (C) 2:36,1. 3. Horvath (BAI) 
2:37.0; janiori: 1. Liptai (BM) 2:48,1, 
2 Szatx» îB'-.i 2:5°.3: senieare (1300 
ev. 36 perii. 4 concurente): 1. E Hor
vath (BM) 2:13A 2. 1. Griga (BM) 
2:30,0; junioare: 1. R. Berkesi (BM) 
4:23.0: FO‘3 15 Km. senior:: 1. Gal! 
(C) lh.OI:î* X 2. Ernest (BM) lh. 
01:30,7, .ss (BM) lh OltoC: Ju
niori (8 k—->: C. Emest (BM) 
47:13.0; sentoare (5 km.): 1. I. Hor-

vath (BM) 32:18,0, 2.
(BM) 33:12,0; junioare _
Decsei (BM) 28:01,0; ZIUA A'll a : 
slalom special seniori (700 m., 65
porți, 13 concurenți): 1. L. Horvath 
(BM) 1:8201, 2. R. Tommail (BM) 
1:84 8; juniori (5 concurenți): Liptai 
(BM) 2:81,3; senioare: E. Horvath 
(BM) 51,4 (o singură manșă); juni
oare: R. Berkesi (BM) 1:23,5; ZIUA 
A IlI-a: coborîre (1800 m. seniori, 8 
concurenți): Gebefugi 
Tommail (BM) 2:13,3, 
2:17,8; juniori: (5 concurenți): Szabo
(BM) 2:51,0; senioare (1100 

concurente): E. Horvath (BM) 
junioare: Siglinde Fabricius 
2:23,0. Ștafeta 4x10 km: Chij (Bălan, 
Bartoș, Bidner, Gali) 2h. 06:51,1; 
3x5 km. (fete) Baia Mare (Horvath, 
Badea, Decsei) lh. 02:51.5.

El. Badea 
(5 km): L.

(C) 1:57.0,
Lovas (C)

in-, 3 
1:48,7; 
(BM)

in plin acini.

Beneficiind, în sfîrșit, de o gheată exce
lentă, campionatul categoriei B la hochei 
pe gheață s-a putut încheia duminică 
seara la M. Ciuc. Așa după cum am 
anunțat mai erau de disputat ultimele 
două etape rămase restante și un joc 
(Voința M. Ciuc-Progresul Rădăuți), 
rămas din eUpa a V-a.

încă de la primul meci jucat la M. 
Ciuc vineri seara s-a putut constata 
interesul cu care cetățenii orașului au 
așteptat această competiție. In prima 
partidă s-au întîluit echipele Voința 
Al. Ciuc și Progresul Rădăuți, victoria 
revenind tinerilor hocheiști din AL 
Ciuc cu scorul de 5—1 (1—0; 1—1; 
3—0).

In continuare s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: SIA1BATA DIMI
NEAȚA : Locomotiva T.A.R.O.M. 
Bucur ești-Locomotiva Cluj 4—3 (1—1; 
2—1; 1—1); Surianul Setieș — Car
bidul Timăoeni 7—0 (2—0; 2^—0; 3—0); 
SIMBATA SEARA: Progresul Ră- 
dăuți-Știința. Galați 5—0 (jorfait); Vo
ința M. Ciuc-Alimentara Tg. Mures 
8—2 (2—1; 2—1; 4—0); DUMINICA 
DIMINEAȚA: Surianul Sebes-Loco- 
motiva T.A.R.O.M. 3—1 (2—1; 1—0; 
0—0); Locomotiva Cluj-Carbidul Tirnă. 

r veni 13—2 (7—1; 4—1; 2—0); DU- 
/ MINICA SEARA: Voința M. Ciuc- 

Știința Galați 5—0 (jorfait); Alimen-

pot fi folosite decît pe o porțiune 
dusă. De altfel, din aceasta cauză 
a putut fi organizată nîd o cursă 
coborîre, iar cele de slalom uriaș s-au 
disputat pe trasee reduse.

Direcția combinatului a dovedit ne
glijență în privința întreținerii pîrtii
lor și a trebuit să ajungem- în ajunai 
unui concurs internațional pentru a 
se interesa de starea locurilor de în
treceri. Noi sperăm că măcar acum, 
în ceasul al doisprezecelea, lucrurile 
vor fi rezolvate, și că direcția combi
natului se va interesa îndeaproape de 
lucrările de curățire și de amenajare 
a pîrtiilor.

re- 
nu 
de

D. ST.

Mihai Bucur (C. C. A.) a dominat 

Cupa Valea Lupului” la schi
97.6;

Gh.
Gh.

Sor-

59
I (L rmare din pag. 1)

95.2; 2. Mihai Biră (C.C.A.) 
3. K. Theil (Voința.) 98.0; 4. 
Cristoloveanu (Dinamo) 99.1; 5. 
Bălan (C.C.A.) 1.00.7; 6. Radu
neci (C.C.A.) 1.01.1; 7. N. Pandrea 
(C.C.A.) 1.01.2; 8. C, Birsan (Voin
ța) .1.01.7; 9. I. Letcă (Dinamo)

10. N. Lupan (Dinamo) 1.03.6. 
La fete, Magdalena Biră s-a dove

dit categoric cea mai b>vă, par cu r- 
gînd cele 40 de porți într-un stH im-

clasat în proporție de 50 la sută în 
primele zece locuri, nu putem omite 
activitatea antrenorului Mihai Biră 
care se dovedește astfel nu numai li
nul din cei mai valoroși (Amcurenți pe 
care i-a avut țara noastră, d și un 
excelent antrenor.

Și acum, cîteva cuvinte despre par
ticipare. La Cupa Valea Lupului au 
concurat schiori de la C.C.A., Dina
mo, Voința, o reprezentantă a C.S.U. 
București și cîțiva de la C.S.A. Ora-

burilor colectivelor care trebuieburilor ^și colectivelor care trebuie să 
fie convinse că numai asigurînd con- 
curenților participarea la cît mai 
multe întreceri, fac o treabă bună, și 
le garantează progresul.

Gh, Cristoloveanu, intr-o
pregătirii ei re- 
următorul clasa-

Bîră (G.G.A.) 
Suciu (C.S.U. 
Viorica Albert

presionant. Valoarea 
iese de altfel și din 
merit: 1. Magdalena 
1.02.7; 2. Elisaveta 
București) î.06.3; 8. ___ _____
(C.C.A.) 1.16.0; 4. Mihaela Ghioarcă 
(Voința) 1.18.6.

Subliniin J’ superioritatea schiorilor 
djB la C.C.A., care au cucerit trei 
locuri întîi din patru probe și s-au

poziție caracteristică
șui Stalin. Cifra maximă a înscrieri
lor a fost atinsă la slalom special și 
uriaș, în care an luat startul cîte 24 
de concurenți. Este foarte adevărat 
că ei au reprezentat, în cea mai mare 
parte, elita schiului romînesc. Dar tot 
atât de adevărat este că o participare 
redusă, fie ea cît de selectă, nu pre
zintă garanție pentru progresul unui 
sport De aceea, adresăm un apel clu-

Oaia alegeriiriririawHfatfânmm 
Win caeciivriiwfrit jwriiv 7/Mwvriiri. 
in fyaoariria.

Mirearea generală Realegeri.

• Așa arată un buletin Pronosport cu 
.12 rezultate exacte Ia concursul nr. 5 
din 2 februarie 1958 :

I. 32 mp <ioria 
italian)

IT. Napoli — Milan (camp, italian.) 
III. Juventus — Udinese (camp, 

lian)
FJ. Roma — Atalanta (camp, 

lian)
V Internazionale — Spăl (câmp. 

Han)
VI. Alessandria — Torino (camp, 

lian)
VII. Bologna -

VIII. Lanerossi 
Han)

IX. Racing 
Franței)

X. Lycxn —
XI. Bordeaux 

tei)
XII. Montpellier 

Franței)

• In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 5 din 2 fe- 
bruaiie au fost găsite :

7 variante cu 12 rezultate exacte; 
225,79 variante cu 11 rezultate exacte și 
2.296,83 variante cu 10 rezultate exacte.

Fond, de premii aproximativ 853.600 lei.
• Participanții și-au luat revanșa ! 

După ce cu o săptămînă în urmă deți
nătorii de variante cu 12 rezultate e- 
xacte au absentat, la concursul nr. 5 
șapte dintre ei și-au depus candidatura 
pentru premiul I în valoare de aproxi
mativ 30.000 lei. Șl acum începem co
mentariul concursului nr. 6 din 9 fe
bruarie urîndu-vă' să le urmați exem
plul !

L Torino—Napoli (camp, italian). Me
ciul nul obținut duminică în deplasare 
cu Alessanlria constituie o dovadă a re
venirii în formă marcată de Torino în 
ultimul timp, motiv pentru care luăm 
ca pronostic de bază: „X”-ul.

II. Genoa — Juventus (canrp, italian). 
Deși joacă pe teren propriu, genovezii 
nu pot decît să... spere că întîlnirea cu 
liderul le va aduce măcar un punct ! 
Oricum Juventus rlmîne mare favorită.

III. Lazio — Imtemazionale (camp, 
italian). Lazio a cedat duminică' la scor 
(0—5 în deplasare cu Bologna). Inter a 
învins la scor (4—0 acasă cu Spăl). Ce 
se va întîmpla în meciul dintre ele ?

Fiorentinfâ (camp, 
1
1 

îta-
1 

ita- 
X 

ita-
1 

ita- 
X 

Lazio (camp, itala-n)
1 

—Verona (camp, lta- 
X 

Paris — Sedan (Cupa
1

Lille (Cupa Franței) 1 
— Angers (Cupa Fran-

1 
Nîmes (Cupa

2

tara 1 g. Mureș-Progresul Kădăutt 
5—3 (2—1; 1—0; 2—2).

Cs urmare a acestor rezultate, pe 
primul loc în clasament se află echi
pa Voința M. Ciuc, care a totalizat 
14 puncte, fără să fi suferit nici o iu- 
frîngere. In consecință echipa Vpmța 
M. Ciuc va disputa barajul pentru 
ocuparea unui loc în campionatul ca
tegoriei A cu echipa ultima clasate în 
această competiție.

• La Cluj a avut loc vineri șeara 
revanșa întâlnirii dintre formați le 
Știința Cluj și Recolta M. Ciuc. Ju- 
cînd mai bine ca în primul meci stu
denții clujeni au obținut o victorie de 
prestigiu, întrecînd echipa campioană 
a țării cu scorul de. 6—5 (5—l; <*—3; 
1—1), prin punctele înscrise de Bo- 
tar (2), Nagy, Covaci, Pali și Cozan 
II pentru Știința, respectiv Ferenczi, 
Biro, Torok 1, Torok II și Fenke 1.

• Miine seară va începe la Orașul 
Stalin o interesantă competiție dota
tă cu cupa regiunii Stalin la care 
și-au anunțat participarea echipele 
Steagul roșu Or. Stalin, C.C.A. Bucu
rești, Recolta M. Ciuc și Știința Cluj.

Duminică seara în Orașt/ Stalin-; 
s-a jucat meciul amical Steagul roșu- 
— Surianul Sebeș, încheiat cu victo
ria primilor la scorul de 8—3 (4—li 
3—1,' 1—1).

Joi în sala Fioreasca

începe lurneul final al concursului 
republican de handbal de sala

Concursul republican de handbal de 
sală se apropie de sfîrșit, atît în în
trecerea echipelor masculine, cît și în 
cea rezervată formațiilor feminine. La 
băieți s-au încheiat turneele de califi
care, iar Ia ultima ședință a comisiei 
de competiții s-au alcătuit și cele două 
serii: SERIA l-a : Dinamo București, 
Feroviarul Timișoara, Făgăraș și Utâ- 
lajul Petroșani; SERIA a Il-a: Știința 
Timișoara, Progresul I.T.B., Dinamo 
Orașul Stalin și Dinamo Tg. Mureș.

Sistemul de disputare al turneului 
final care va începe joi după-amiază 
în sala Fioreasca este același ca anul 
trecut. Adică, în serii fiecare va juca 
cu fiecare, numai tur și apoi se vor 
disputa meciuri finale astfel: 
clasați 
pentru 
locurile secunde vor disputa locurile 
3—4 și așa mai departe.

Deși la prima vedere ar părea că 
actualul turneu final se anunță, din

primii 
în fiecare serie se vor întrece 
locurile 1—2, cei clasați pe

punct de vedere 
nivelul celui de 

formații puternice 
metal Timișoara) totuși largă răspin- 
dire constatată în ultimul timp în 
handbalul de sală și creșterea conti
nuă a valorii la o serie de echipe care 
s-au pregătit serios au contribuit a 
tulburare a valorilor cu care noi n ■ o- 
bișnuiserăm în handbalul de sală. Ast
fel că apariția în turneul fina! al tutor 
echipe mai puțin cunoscute (Feroviarul 
Timișoara, Progresul I.T.B., Utilajul 
Petroșani) nu trebuie considerată ca 
urmarea unor accidente sau a unor re
zultate surpriză reușite de acestea în 
dauna formațiilor de valoare.

Acum cfteva cuvinte despre echipele 
feminine. Zilele acestea s-au încheiat 
jocurile din cadrul celor două turnee 
de calificare așa că astăzi sîntem în 
măsură să vă anunțăm pe celelalte 
două finaliste : Tractorul Orașul Stalin 
și Locomotiva București.

al participării, sub 
anul trecut (lipsesc 
ca C.G.A.. Tehno-

ono sport
După părerea noastră o victorie a gaz
delor sau ,,X“.

TV. Verona — Sampdoria (camp, ita
lian). Verona ne oferă suficiente 2“ 
ranții“ ca să o indicăm chiar și so
listă Sampdoria, deși va depune efor
turi are puține șanse să obțină un meci 
egal.

V. Fiiorentina — Bologna (camp. Ita
lian). Oaspeții sînt indiscutabil în for
mă și nu se tem prea mult de meciurile 
jucate în deplasare. Florentina deși a 
înregistrat 
Sampa oriei 
rită.

Deci „1“
VI. I ‘

„ga

duminică un eșec în fața 
rămîne totuși prima favo-

,,i și eventual „X“.
Spăl — Udinese (câmp, italian). 

Dezavantajată de faptul că joacă în de
plasare (14 puncte din. 18 posibile!) U- 
dinese are puține șanse de a depăși pe 
Spăl care dorește desigur să șteargă pe 
teren propriu .proasta impresie lăsata' 
de acei 0—4 (în deplasare) cu Inter. Deci 
„1“ și numai pentru cei precauți și 
„X“.

VII. Monaco — Lille (camp, francez). 
Odată ajunsă la egalitate cu liderul, Mo
naco nu va „accepta" să piardă nici 
măcar un punct — mai ales pe teren 
propriu. Și totuși Lille e în formă prea 
bună ca să lăsam ,,1“ solist !

VIII. —Lyon—Toulouse (camp. francez) 
După ce s-a ....răzbunat în cupă pe 
Lille pentru înfrîngerea din campionat, 
Lyon va depune desigur eforturi și 
pentru îmbunătățirea situației în clasa
ment, așa că indicăm „1“.

IX. Nîmes — Sedan (camp, francez).
Două’ echipe aflate indiscutabil în for
mă deci un meci disputat. Și totuși, 
faptul că Sedan nu se simte prea bine 
în deplasare ne permite să indicăm un 
pronostic : „1“ (pentru cei mai teme
rari) chiar solist !

X. Racing Paris — Valenciennes 
(camp, francez). O întîlnire care ne 
poate furniza un solist. Este vorba de 
Racing Paris, echipă net superioară ce
lei oaspe. O răsturnare de moment a 
valorilor nu este posibilă decît datorită 
capriciilor echipei pariziene. Noi nu o 
credem însă...

XI. Marseâ'Lte — Ales (câmp, francez).

Cum r caracteriza oare pe gazde T
RezuE: . le de pînâ acum. deținere® 
„lanternei roșzi**, iată suficiente argu
mente pentru a considera meciul des
chis deși Ales e una dintre cele jnal 
slabe echipe în deplasare. Și totuși spo
rind într-o revenire a echipei din Mar
silia noi vă Indicăm ,,1“ și eventual 
„X".

XIT. Angers — Beziers (camp, fran
cez). Surprinzătoare înfrîngerea suferită 
de Angers în cupă (1—5 cu Bordeaux !) 
dar, după părerea noastră, neconcluden
tă. Așa că, fără a căuta surprize, noi in
dicăm „1“ solist, convinși că Bezlers— 
deși amenințată de retrogradare — mu 
va reuși să obțină duminică nici măcax- 
un meci egal.
• INFORMAȚII PRONOSPORT EX

PRES. — în urma omologării varian
telor depuse Ia concursul Pronosport 
Express nr. 2 s-a stabilit că nlct o va
riantă' nu a întrunit 6 sporturi exacte.

Conform regulamentului, fondul d» 
•premii acordat premiului I cu 5 spor-, 
turt exacte în valoare de 1®.M2 lei ai 
fost reportat întregului fond de premii 
al concursului Prone oort Expres nr. X 
ou tragerea din urnă miercuri 5 fe
bruarie 1SÎ3. Premiul II : 2 variante cu 
5 sporturi exacte revenind fiecăruia cît® 
23.003 lei ; Prenșiul III : 194 variante cu 
4 sporturi exacte revenind fiecăruia 
cîte 632 lei.

Fond general de uremii : 100.824 let 
inclusiv cei 39-95') lei reportați de la 
concursul Pronorp >rt Expres nr. 1.

Termenul de contestații pentru acest 
concurs : 17 februarie.

S) Cel de al doilea concurs Pronosport 
Expres a adus primit prezniați cu 5 re
zultate exacte (...și cîte 23.603 lei fie
care !). O dovadă că după o etapă de 
„studiu-- participanții s-au convins de 
simplitatea concurării la Pronsoport Ex
pres și de șansele mari de premiere pe 
care le oferă șl cu mal multă (sau mai 
puțină) inspirație aiu dat asalt premii
lor. CONCURSUL Nr 3 CARE SE ÎN
CHIDE IN CAPITALA ASTAZI LA 
ORA 24 va urma desigur exemplul con
cursurilor precedente aducînd o dată cu 
o largă participare și premii de valoare. 
De altfel nu trebuie uitat că FONDUL 
DE PREWI AL CONCURSULUI PRO
NOSPORT EXPRES Nr. 3 ESTE MĂRIT 
CU 18.802 LEI reportați de la concursul 
anterior.

Depuneți deci șt dumneavoastră cît 
mai multe variante. Premiile mari vă 
așteaptă !

vă mai puteți depune fî
în Capitală buletinele »iflillLJ



CALENDARUL CENTRAL INTERN AL UNIUNII
Publicăm astăzi calendarul acti vității sportive competiționale interne pe anul 1958. Cu toate că anul în curs{ 

constituie o perioadă de consolidare organizatorică a mișcării noastre sportive, iubitorii sportului vor constata cu 1
bucurie că acest program al principale lor întreceri sportive este complet ,el cuprinzînd alături de competițiile din (
trecut altele noi. de mare interes.

Această satisfacție trebuie să constituie un imbold în primul rînd în activitatea federațiilor sportive nou I
create, care au datoria de a asigura condițiile necesare desfășurării fiecărui campionat republican la un înalt .
nivel. '

Să nu uităm da asemenea că acest calendar reprezintă un plan al activității competiționale interne, dar 
un plan minimal. Fiecare comitet raional, orășenesc și regional de orga nizare a LJ.C.F.S. are datoria de a-l'
completa prin numeroase acțiuni orga nizate pe plan local — cuprinse in ca lendarele sportive regionale, raionale 
și orășenești — menite să completeze golurile din activitatea sportivilor frun tași locali și să angreneze sportivii de 1 
clasificări medii, inferioare și pe cei neclasificați într-o activitate continuă, propice ridicării necontenite de noi 4 
talente în activitatea sportivă oficială.

Paralel cu programul competiți onal oficial, trebuie să se desfășoare o vie activitate sportivă de masă, cu
prinsă — în calendarul central — în limitele Spartachiadei tineretului dar mult extinsă, pe plan local, prin corn-’ 
petițiile organizate pe scară regională, raională și orășenească precum și prin campionatele de casă ale colectivelor 
sportive.

3. Campionatul Republican caiac- 
canoe 5—29.IX.ATLETISM

1. Campionatul Republican de cros 
^individual și pe echipe) 16.IIT — 
13.IV

Etapa I-a pe colective 16.ITI — 
«.IV.

Etapa a II-a 13.IV, Sibiu.

2. Campionatul Republican pe e- 
chipe 3.V — 26.X.

Etapa I-a 3 —4.V
Etapa a II-a 24 — 25.V
Etapa a III-a 21 — 22.VI
Etapa a IV-a 4 — 5.X
Etapa a V-a 18 — 19.X
Etapa a Vl-a 25 — 26.X

3. Campionatul Republican indivi
dual al seniorilor.

Probele de stadion 9 — 13.VII
București.

Probele de marș și maraton 11 —
13.VII  Cîmpia Turzii.

4. Campionatul Republican al ju
niorilor 21.IV — 29.VI

Etapa I-a pe colective pînă la 
21.1V

Etapa a II-a pe localități 3—4.V.
Etapa a IlI-a pe raioane 17—18.V
Etapa a IV-a pe regiuni 30.V -

l.VI.

Etapa a V-a finală 27 — 29.VI. 
București.

5. Concursul Republican de sală 
al juniorilor 25 — 26.1, București

6. Concursul de sală inter-orașe 
(prin corespondență) 8 — 9.H.

București, Arad, Oradea, Timișoa
ra, Constanța și Cluj.

7. Concursul Republican individual 
ide sală 22—23.11 București

8. Concursul Republican de cros 
tadividual și pe echipe 9.III Snagov.

9. Cupa Federației Romine de A- 
tletism 30.III — 20.IV.

Sprint și demifond 30.III.
Aruncări și sărituri 6.IV.
Ciocan, prăjină, garduri 20.IV.

10. Concursul de primăvară al ju
niorilor (individual și pe echipe de 
colective) 26—27.IV București.

11. Concursul Republican al copiilor
4.V —22. VI.

Etapa I-a pe localități 4.V.
Etapa a II-a pe regiuni 18.V.
Etapa a III-a finală ^2.VI. Orașul 

țStalin.

12. Concursul Republican pentru 
categoria II-a 22.VI—7.IX.

Etapa I-a pe localități 22—29.VI.
Etapa a II-a pe regiuni 5—6.VII.
Etapa a III-a inter-regională. Ti- 

jmișoara, Ploești, Cluj, București. Or. 
Jtalin, Iași 19—20.VII.

Etapa a IV-a pe zone. Hunedoara, 
'Graidea, Roman 16—17.VIII.

Etapa a V-a finală 6—7JX. Tg. 
Mureș.

13. Concursul Republican al șco
lilor sportive de tineret 2.VIII—21.IX

Etapa I-a pe școală 2—3.VIII.
Etapa a II-a finală 20-—21.IX Con

stanța.

14. Crosul „1 Mai" 27.IV.

15. Crosul de masă pe echipe „Să 
intimpinăm 7 Noiembrie" 7.IX—2X1.

Etapa I-a pe colective 7—14.IX.
Etapa a II-a pe raion (oraș) 28.IX
Etapa a III-a pe regiune pentru 

seniori 5.X
Etapa a IV-a pe regiune pentru 

juniori 19.X.
Etapa a V-a finală 2.XI București.
16. Cupa lașilor 2.V Iași.
17. Cupa Balcanică pentru juniori 

1—31.V.

AUTO-MOTO

1. Campionatul Republican de re
gularitate și rezistentă 6 zile 21— 
27.IV Sibiu.

2. Campionatul Republican de mo- 
tocros 12.X—23. XI.

Etapa I-a 12.X București.
Etapa a II-a 26.X București.
Etapa a III-a 9.XI București.
Etapa a IV-a 23.XI București.

3. Campionatul Republican de cir
cuit viteză 25.V—22.VI.

Etapa I-a 25. V Iași.
Etapa a II-a 8.VI T. Severin.
Etapa a III-a 22.VI Hunedoara.
4. Concursul Republican de moto- 

cros contra cronometru I 9.in 
București.

5. Concursul Republican de moto- 
cros contra cronometru II 30.III 
București.

6. Concursul pentru record coastă
3. VIII—10. VIII.

Etapa I-a 3.VIII Mediaș.
Etapa a II-a 10.VIII Cluj.
7. Concursul Republican de regu

laritate și rezistență 28 — 31.VIII 
Sibiu.

BOB
1. Campionatul Republican 14 — 

24.11, Poiana Stalin.

BOX
1. Campionatul Republican indivi

dual seniori 17.1 V—12. V.
Etapa Zonă 17—21.IV
Etapa finală 7—12.V.
2. Campionatul Republican pe e- 

chipe 20.IX—23.XI.

3. Campionatul individual juniori
4.III—19.V.

Etapa Raion 4—20.111.
Etapa Regiune 1—14.IV.
Etapa Zonă 25—30.IV.
Etapa finală 15—19.V.
4. Concurs Republican de califi

care seniori 4.1—3.IV.
Etapa Raion 4—27.1.
Etapa Regiune 8—23.11.
Etapa Zonă 7—13.III.
Etapa finală 26.111—3.IV.
5. Turneul celor 4 4—8.1X Bucu

rești.

CĂLĂRIE

1. Campionatul Republican proba 
completă și concurs Republican de 
obstacole, dresaj 28.V—l.VI Sibiu.

2. Campionatul Republican obsta
cole, dresaj, seniori și juniori, 8— 
12.X București.

3. Concursul Republican obstacole, 
dresaj 16—18.V Craiova.

4. Concursul Republican obstacole, 
dresaj 6—8.VI Timișoara.

5. Concursul Republican obstacole, 
dresaj 8—10.VIII București.

6. Concursul Republican obstacole, 
dresaj 26—28.IX Brăila.

CAIAC-CANOE

1. Concursul Republican caiac- 
eanoe pentru categoria a II-a, a 
III-a și neclasificați ll.VII—4.VIII.

Etapa I-a pe orașe 11—13.VII.
Etapa a II-a finală 31.VII—4.VIII 

Snagov.
2. Campionatul Republican de ju

niori caiac-canoe 18.VÎ1—11. VIII.
Etapa I-a pe orașe 18—20.VII.
Etapa a II-a finală 7—11.VIII 

Snagov.

Etapa I-a pe oraș 5—7.IX.
Etapa a II-a finală 25—29.1X 

Snagov.

4. Campionatul Republican fond 
caiac-canoe 3—20.X.

Etape I-a pe orașe 3—5.X.
Etapa a II-a finală 17 — 20.X. 

Snagov.

5. Campionatul Republican mare 
fond pe Dunăre 15—22.VII Dunăre.

6. Concurs Republican slalom nau
tic 24.VIII—15.1X R. Vilcea. •

CANOTAJ ACADEMIC
1. Campionat Republican canotaj 

academic juniori 8—29.VI.

Etapa I-a pe orașe 7—8.VI.
Etapa a II-a finală TI—29.VI 

Snagov.

2. Campionatul Republican canotaj 
academic 2—31.VIII.

Etapa I-a pe orașe 2—3,VIII.
Etapa a II-a finală 29 — 31.VIII 

Snagov.

3. Concursul Republican canotaj 
academic pentru categoria II-a, III-a, 
și neclasificați 16.VIII—14.IX.

Etapa I-a pe orașe 16—17.VIII.
Etapa a II-a finală 12—14.IX 

Snagov.

4. Campionatul Republican canotaj 
academic fond direct finală 10—12.IX 
Timișoara.

CICLISM
1. Campionatul Republican de eiclo 

cros.

Etapa Regională 9—16.III.
Etapa finală 23.III Cluj.

2. Campionatul Republican de se- 
mifond.

Etapa Regională 18—25.V.
Etapa finală 8.VII București.
3. Campionatul Republican de fond
Etapa Regională 13—20.VII.
Etapa finală 27.VII București.
4. Campionatul Republican de 

mare fond 31.VHI—14.IX.

5. Campionatul Republican de pistă

Etapa Oraș București 29.IV—6.VII.
Etapa finală 17—24.VIII București.
6. Concursul școlilor sportive de 

tineret.
Etapa I-a l.VI Brăila.
Etapa a II-a 6.VII O. Stalin.
Etapa a III-a 17.VIII Ploești.
Etapa a IV-a 21.IX București.
7. Cupa „7 Noiembrie" pistă 5—

12.X București.

GIMNASTICĂ

1. Campionatul Republican pe e- 
chipe de club-colectiv și concursul 
Republican individual pe categorii 
(masculin și feminin) 16.III—8.VI.

Etapa„ I-a intercluburi-colective
16.111—20.IV.

Etapa a II-a intercolective-cluburi 
zonă 10—ll.V.

Zona I-a București.
Zona a II-a Iași (masculin), Ba

cău (feminin). Participă regiunile: 
Iași, Bacău, Suceava, Galați.

Zona a III-a Cluj (feminin), Ora
dea (masculin). Participă regiunile: 
Cluj, Oradea, Baia Mare, Autonomă 
Maghiară.

Zona a IV-a Timișoara (masculin), 
Arad (feminin). Participă regiunile ț 
Timișoara, Hunedoara, Craiova.

Zona a V-a Stalin (masculin), Si- 
biț| (feminin). Participă regiunile: 

Pitești, Ploești, Stalin.
Zona a Vl-a Călărași (masculin). 

Giurgiu (feminin). Participă regiu
nile: București, Constanța.

Etapa a III-a finală 6—8.VI.

Exerciții impuse 6.VI.
Exerciții liber alese 7.VI.
Liber alese — clasamente indivi

duale 8.VI.

2. Campionatul Republican indivi
dual 22—23.XI masculin, 29—30.XI 
feminin București.

Concurs de selecție local 1—2.XI.

3. Campionatul Republican de ju
niori individual (masculin și fe
minin) 27.IV—25.V.

Etapa I-a pe localitate 27.IV—4.V.
Etapa a II-a finală 24 —25.V mas

culin Arad, feminin Constanța.

4. Concursul școlilor sportive de 
tineret 27.IV—18.V.

Etapa I-a pe școală 27.IV.

Etapa a II-a finală 17—18.V Cim- 
pulung Muscel.

5. Cupa Orașelor 22.III—14.XII.
Etapa de Primăvară 22—23.III. 
Etapa de Toamnă 13—14.XII.
6. Turneul celor 4 13.1 V—9.XI.

Cluj, Sibiu, Tg. Mureș.

Turul I 13.IV.
Turul II 29.VI.
Turul III 5.X.
Turul IV 19.X.
Turul V- finală 9.XI Bacău.
Seria I-a orașele: București, Con

stanța, Ploești, Or. Stalin.
Seria a II-a orașele: Arad, Oradea,

Reșița, Timișoara.

Seria a III-a orașele: Baia Mare,

Etapa finală 18—20.IV, București.

Seria a IV-a orașele: Bacău, Brăi-
la. Galați, Iași.

HALTERE •

1. Campionatul Republican 
vidual.

indi-

Etapa de regiune 20—30.III.

2. Campionatul Republican pe 
echipe 14—16.XI Timișoara.

3. Concurs pe categorii (cu invi
tați) 21.VI—7.1X.

Categ. ușoară și semi mijlocie 
21—22.VI Piatra Neamț.

Categ. semi ușoară și mijlocie 
26—27.VII Iași.

Categ. semigrea și grea 6—7.IX 
Ploești.

4. Cupa Orașelor (pe echipe) 17—
19.X  Arad.

IACHTING

1. „Cupa Victoriei" 30.IV—5.V
Mamaia.

2. Campionatul Republican snipe 
fete.

Etapa I-a pe colective pînă Ia 
15. VIII.

Etapa a II-a finală 6—15.IX Ma
maia.

3. Campionatul Republican snipe 
masculin.

Etapa I-a pe colective pînă la 
15.VIII.

Etapa finală 6—15.1X Mamaia.
4. Campionatul republican „Yolă 

Olimpică" masculin.
Etapa I-a pe colective pînă la 

15. VIII.
Etapa II-a finală 6—15.IX Ma

maia.
5. Campionatul republican „Star".
Etapa I pe colective pînă la 

25. VIII.
Etapa II-a finală 16—20.IX Con

stanța
6. Concursul republican „Yolă O- 

limpică" fete.
Etapa I-a pe colective pînă la 

ll.V.
Etapa II-a finală 18—22.V Bucu

rești.

LUPTE CLASICE
1. Campionatul republican indivi

dual seniori 27.IV—29.VI.

Etapa Raion 27.1V—4.V.
Etapa Regiune 18—25.V.
Etapa finală 27—29.VI Lugoj.
2. Campionatul republican indivi

dual juniori 23.11—20.IV.
Etapa Raion 23.11—2.III.
Etapa Regiune 23—30.III.
Etapa finală 18—20.IV Constanța.
3. Campionatul republican lupte 

clasice pe echipe 15.11—14.XII.

Tur 15—16.11 ; 2, 9, 23.111, 6.IV.

Retur 26.X; 9—16, 30.XI; 13—:
14.XII.

4. Campionatul de calificare pe 
echipe 24.VIII—19.X.

Etapa inter-colectiv: tur I 24.VIII; 
tur II 7.IX; tur III 21.IX.

Etapa finală 18—19.X Galați.

5. Concursul școlilor sportive ti
neret lupte clasice și libere 26.X —
7.XII.

Etapa pe școală 26.X—2.X1.
Etapa finală 5—7.XII Sf. Gheor- 

ghe.
6. Cupa 1 Mai individual catego

riile 79, 87, grea 26—27.1V.
Etapa finală 26—27.IV ’=>M.

LUPTE LIBERE
1. Campionatul republican indivi

dual seniori 8.VI—6.VII.

Etapa regiune 8—15.VI.
Etapa finală 4—6.V1I București.
2. Campionatul republican indivi

dual juniori 5.X—23.XI.

Etapa raion 5—12.X.
Etapa regiune 26.X—2.XI.
Etapa finală 21—23.X1 Sibiu
3. Cupa primăverii 12—13.1V.
Etapa finală 12—13.1V Sinaia.
4. Cupa orașelor 3.VIII—2.XL
Etapa oraș 3—10.VII1.

Etapa inter-orașe tur I 14.IX ; 
tur II 28.IX; tur III 12.X.

Etapa finală 1—2.XI Petroșani.

NATAȚIE
1. Campionatul republican pentru 

seniori (înot și sărituri) 12—14.IX 
București.

2. Campionatul republican de mare 
fond pe Dunăre 31. VIII Brăila—Ga
lați.

3. Campionatul republican de ju
niori (înot și sărituri) 4.VII—10.V1IL

Etapa I raion (oraș) 4—6.VH.

Etapa n-a regiune 10—20VH.

Etapa III-a finală 8— 10.VIII OuJ.
Finala sărituri platformă 12—14J3C 

București.

4. Campionatul republican de jo-
niori la polo pe apă 4. VII—

Etapa I raion (oraș) 4—6.VII.

Etapa II-a regiune 18—20. VIL
Etapa III-a zonă 1--3.V1II Buca-

rești. Arad, Tg. Mureș.
15— 17.VHI TS-Etapa IVa finală 

mișoara.

5. Campionatul republican de polo 
pe apă.

Categoria A, turul 11-V—8-VI ; 
returul 21.IX— 25.X.

6. Campionatul de polo pe ipa.
Categoria B, turul 29.VI—3.’.TlI; 

returul 24.VIII—5.X.

7. Campionatul de calificare -*
polo pe apă.

Etapa I-a raion (oraș) 13.VH.
Etapa II-a regiune 24.VIII.
Etapa III-a finală 12.14.1X Bucu

rești.
8. Cupa „Dante Gherman" (polo 

pe apă).

Etapa I-a 3—7.IV București.
Etapa II-a 12—16.XI Oradea.

9. Cupa „Titu Groza" (înot și să
rituri) 11—13.IV București.

10. Concursul de propagandă pen
tru inot, sărituri și polo pe apă 
5—6.VIT Baia Mare.

PENTATLON MODERN
L Campionatul republican 2—7.VIII 

Cluj sau Craiova.

2. Concursul republican individual 
31.V—5.VI București.

3. Concursul republican „Cupa pri
măverii" 2—7.V București.

4. Concursul republican triatlon
25—27.VII Craiova.

SCHI
1. Campionatul republican individual 
al seniorilor (masculin si feminin)
19.11—9.III.



DE CULTURA FIZICA Șl SPORT PE ANUL 1958
a. Probe alpine 19—23.11 Poiana.
b. Probe fond și ștafete 23—24.11 

Sinaia.
c. Probe sărituri. Combinata Nor

dică și mare fond (50 km.) 8—9.III 
Poiana.

2. Campionatul republican al ju
niorilor (masculin și feminin) 20— 
25.III Poiana.

3. Concursul de deschidere al se
zonului — Slalom, fond și sărituri — 
5.1 Predeal.

4. Cupa Federației romine de schi 
f— alpine și fond — 4—6.IV Bucegi.

5. Cupa de vară — Slalom — se
niori — senioare 6.VII Valea Albă.

SCRIMĂ

1. Campionatul Republican indivi
dual al seniorilor (Categ. I și ma
eștri) 16—19.X. București.

2. Campionatul Republican pe e- 
chipe Categ. A 16.IV—16.XI.

Tur —prima etapă Oradea, Bucu
rești 16—20.IV.

— a doua etapă Tg. ’Mureș, Cluj 
9—ll.V.

— a treia etapă București, Satu 
Mare 30.V.—l.VI.

Retur — prima etapă Oradea, 
Cluj 12—14.IX.

— a doua etapă București, Satu 
Mare 3—5.X.

— a treia etapă București, Tg. 
Mureș 13—16.XI.

5. Campionatul pe echipe Categ. B
16.11—23.XI.

Tur 16.11—4.V.
Retur 7. IX—23.XI.

4. Campionatul Republican indivi
dual juniori Categoria l-a și a Il-a
1.11—9.111.

— Etapa regională 1—20.11.
— Etapa finală 4—9.III. Sibiu.
5. Cupa de iarnă 8—9.II Cluj.

14.XII. Tg. Mureș.

6. Cupa de vară 9—20.VII, Or.
Stalin.

7. Cupa de toamnă 20—21.IX.
București.

8. Cupa 
București.

7 Noiembrie 1—4.XI.

9. Cupa orașelor tineret 27.1—2.II.
București.

10. Cupa orașelor seniori 9 —

11. Concurs pentru trăgători Ca
tegoria a Il-a, a IlI-a și neclasifi
cați 15.III—25.V.

— Etapa regională 15.HI—30.IV.
— Etapa finală 20.—25.V. Timi

șoara.

' 12. 
neret

Concursul școlilor sportive ti-
3—6.VII. Oradea.

TIR
1. Campionatul republican indivi

dual al seniorilor (masculin și femi
nin) 5—10.X București.

2. Campionatul republican indivi
dual al juniorilor (masculin și femi
nin) 19—21.IX București.

5. Concursul republican de armă 
sport. Etapa I pe regiuni (prin co
respondență) ll.V—28.1X.

Etapa I ll.V.
Etapa II 22.VI.
Etapa III 10.VIII.
Etapa Il-a finală 27—28.IX Bucu

rești.
4. Cupa „1 Mai“ prin corespon

dență 20.IV.
5. Cupa inter-regiuni prin cores

pondență 14—i5.yi.
6. Cupa orașelor pentru juniori 

(prin corespondență) 16—17.VIII.
7. Concursul școlilor de tineret 

5—7.IX București.

BASCHET
1. Campionatul republican mascu

lin categoria A 26.X.1958—5.IV.1959.

Tur 26.X.1958— 4.1.1959.
Retur 25.1—5.IV.1959.

2. Campionatul republican feminin 
categoria A 9.XI.1958—5.IV.1959'

Tur 9.XI.1958—4.1.1959.
Retur 8.II—5.IV.1959.

3. Campionatul masculin categoria 
B 1958.

Tur 15.VI—10.V1II.1958.

4. Campionatul masculin categ. B
1958—1959 31. VIII.1958— 26.VII.1959.

Tur 31.V1II— 26.X.1958.
Retur 30.V—26.VII.1959.

5. Campionatul de calificare mas
culin 19.1 —l.VI.

Etapa I-a pe raion 19.1—25.V.

Etapa Il-a pe regiune 30.V—l.VI.
6. Campionatul de calificare femi

nin 19.1—31. VIII.

Etapa I-a pe raioane 19.1—15.VI
1958.

Etapa Il-a pe regiune 20—22.VI.
Etapa IlI-a pe zone 4.VII—17.VIII.
Etapa IV-a finală 26—31.VIII Ti-

mișoara.

7. Campionatul republican al ju
niorilor (masculin și feminin) 20.IV- 
28.IX.

Etapa I-a pe raion 20.IV—22.VI.
Etapa Il-a pe regiuni 11—13.VII.
Etapa Jll-a pe zone 8—10.VIII fe

minin Gheorghieni.
Etapa IV-a finală 24—28.IX mas

culin Constanța.

FOTBAL
1. Campionatul republican catego

ria A. 1957—1958.

Retur 16.III—22.VI.

2. Campionatul republican catego
ria A. 1958—1959.

Tur 31.VIII—30.XI.

3. Campionatul echipelor de cate
goria B. 1957—1958.

Retur 30.111—6.VII.

4. Campionatul echipelor de cate
goria B. 1958—1959.

Tur 31.VIII—23.XI.

5. Campionatul echipelor de cate
goria C. 1957—1958.

Retur 13.IV—6.VII.

6. Campionatul echipelor de cate
goria C. 1958—1959.

Tur 31.VIII—23.XI.

7. Cupa R.P.R. 1957—1958 6.IV—
6.VII.

8. Cupa R.P.R. 1958—1959 l.III—
30.XI.

9. Campionatul republican de ju
niori 1958—1959.

Etapa I regională 7.IX—2.XI.

10. Cupa Federației de fotbal pen
tru juniori 1957—1958.

Etapa finală 25.V—29.VI.

11. Cupa orașelor pentru juniori 
1958—1959.

Etapele I, II și III 31.VIII—l.XI.

HANDBAL IN 11
1. Campionatul republican catego

ria A. masculin 1957—1958 1.IX.1957-
8.VI.1958.

Retur 30.III—8.VI.

2. Campionatul republican catego
ria A. masculin 1958—1959 7.IX.
1958—10.V.1959.

Retur — serii 29.III.1959—26.IV. 
1959.

Finală 3—10.V.1959.

3. Campionatul republican catego
ria A. feminin 1957—1958 1.IX.1957-
8.VI.1958.

Retur 30.IÎI.1958—8.VI.1958.

4. Campionatul republican feminin 
categoria A. 1958—1959 7.IX.1958—•
10. V. 1959.

Tur — serii 7.IX—5.X.1958.
Retur — serii 29.111—26.IV.1959. 
Finală 3—10.V.1959.

5. Campionatul republican al echi
pelor de categoria B masculin și 
feminin 1957—1958 1.IX.1957 —
8.VI.1958.

Retur 30.III—8.VI.1958.

6. Campionatul echipelor de categ. 
B. masculin 1958—1959 7.IX.1958 — 
17.V.1959.

Tur — serii 7.IX—5.X.1958
Retur — serii 29.III—26.IV.1959.

Finala 3—17.V.1959 (turnee califi
care pt. categ. A).

7. Campionatul republican juniori 
masculin și feminin 1958—1959 7.IX. 
1958—24.V.1959.

Etapa pe raioane 7.IX.— 2.XI.1958.
Etapa pe regiuni 5—12.IV.1959.

Etapa inter-reg. 26.IV—10.V.1959.

Finală 20—24.V.1959 la Sighișoara, 
Sibiu, R. Vilcea și Mediaș.

8. Campionatul calificare masculin 
și feminin 1957—1958 1JX.1957 —
20.VII.1958.

Etapa pe raioane 1.IX.1957 — 27. 
IV.

Etapa pe regiuni 4—ll.V.
Etapa Inter-reg. l.VI—20.VII.

9. Campionatul calificare masculin 
și feminin 1958—1959 31.VIII.1958—
5.VII.1959.

Etapa pe raioane 31.VIII.1958 — 
19.IV.1959.

Etapa pe regiuni 26.IV—3.V.1959.
Etapa inter-reg. 24.V—5.VII.1959.

Turneu calificare ptr. categ. A 
feminin 2—16.VIII.1959.

HANDBAL IN 7
1. Concursul republican masculin 

si feminin 1957—1958 1.IX.1957 —
15.11.1958.

Etapa pe regiuni 16.XI.1957 —
20.1.

Etapa inter-regiuni.
Pentru băieți Ia Tg. Mureș și 

București 24—30.1.
Pentru fete la Timișoara și Orașul 

Stalin 28.1—4.II.
Etapa finală 6—10.11 pentru băieți; 

11—15.11 pentru fete la București.

2. Campionatul republican masculin 
și feminin 1958—1959 31.VIII.1958—
22.11.1959.

Etapa pe raioane 31.VIII—2.XI.

Etapa pe regiuni 23.XI.1958—18.1. 
1959 pentru băieți; 23.XI.1958—l.II. 
1959 pentru fete.

Etapa inter-regiuni 25.1—l.II.1959 
pentru băieți la București și Tg. 
Mureș; 1—8.II.1959 pentru fete la 
Timișoara și Orașul Stalin.

Etapa finală 4—8.II.1959 masculin 
la București; 18—22.11.1959 feminin 
la București.

3. Cupa de iarnă a juniorilor (mas
culin și feminin) 1957 — 1958 16.XI.
1957— 15.III.

Etapa pe centre 16.XI.1957 — 1.
III.1958.

Etapa finală 11—15.III la Bucu
rești.

4. Cupa de iarnă a juniorilor (mas
culin și feminin) 1958—1959 2.XII.
1958— 15.III.1959.

Etapa pe centre 2.XI1.1958—l.III. 
1959.

Etapa finaiă 11 — 15.III.1959 la 
București.

HOCHEI PE GHEAȚĂ
1

1. Campionatul republican catego
ria A. l.II.—21.III.

2. Campionatul categoria B. 15— 
22.1 Rădăuți.

3. Cupa „16 Februarie" (cu echi
pe invitate) 9—16.11.1958, Rădăuți.

HOCHEI PE IARBĂ
1. Campionatul republican masculin

ll.V—16.X.

Etapa pe Zone:
Turul ll.V—8.VI.
Returul 7.IX—5.X.

Etapa finală 12—16.X, Timișoara.

2. Campionatul republican feminin
18. VI—5.X.

Etapa de Zonă:
Tur 18—22.VI.
Retur 17—21.1X.
Etapa finală 1—5.X, Cluj.

OINĂ
1. Campionatul republican 15.IV 

— 19.X.

Etapa I-a raională

Tur 15.IV—31.V.
Retur

Etapa a Il-a regională l.VI 
Etapa a 111-a inter-reg.

Etapa a IV-a finală l.IX—19.X.
2. Cupa regiunilor 10.V—22.VI.
Etapa inter-regiuni (eliminatoriu) 

10—ll.V.
Etapa a Il-a 31.V—l.VI.
Etapa finală 21.—22. VI Buzău.

PATINAJ
1. Campionatul republican de pati

naj viteză 1.1—11.II.

Etapa regională 1—20.1.
Etapa finală 5—11.11 M. Ciuc.
2. Campionatul republican de pati

naj artistic 1—23.11.
Etapa regională pînă la 10.11.
Etapa finaiă 19—23.11 București.

POPICE
1. Campionatul individual mascu

lin și feminin 3.VIII—19.X.

Etapa raională 3.VIII—14.IX.
Etapa regională 21—28.1X.
Etapa finală 15—19.X, Sibiu.

2. Campionatul republican pe echi
pe (masculin și feminin) 5.1—8.VI.

Etapa raională 5.1—30.IV.
Etapa regională 1—15.V.
Etapa inter-regiuni 22—25.V.
Etapa finală 4—8.VI București.

RUGBI
1. Campionatul republican categ. A

9.111— 23.XI.

Tur 9.III—15.VI.
Retur 21.IX—23.XI.
2. Campionatul categ. B.

16.111— 50.XI.
Tur 16.in-l.VI.
Retur 5.X—30.XI.
3. Cupa R.P.R. 20.IV—29.VI.
Eliminatorii I 20.IV.
Eliminatorii II 4.V.
Optimi de finală 25.V.
Sferturi de finală 8.VI.
Semifinale 22.VI.
Finala 29.VI.

4. Campionatul republican de ju
niori (în 4 centre: București, Cluj, 
Timișoara, Orașul Stalin). 6.IV—23.XI.

Etapa pe oraș:

Tur 6.IV—8. VI.
Retur 14.IX—26.X.

Turneul finali, 9, 16, 23.XI.

5. Concursul echipelor de tineret 
(în 8 centre: Ploești, Sibiu, Galați, 
Iași, București, Cluj, Timișoara, Or. 
Stalin). 2—16.XI.

Turneu final 2, 9, 16.XI.

ȘAH
1. Campionatul republican indivi

dual masculin 1.XI.1957—25.XII.1958.
Optimi de finală l.XI—15.XII.1957. 
Sferturi de finală 1—30.IV.
Semifinale 20.IX—20.X.
Tg. Mureș, Arad, București — 2 

grupe.

Finala 20.XI—25.XII București.

2. Campionatul republican indivi
dual feminin l.IV—30.X.

Sferturi de finală 1—30.IV. 
Semifinală 1—30.V1II.
Sibiu, Galați, București.
Finala 1—30,X București.

3. Campionatul republican pe e- 
chipe mixte 15.XII.1957—10.VII.1958.

Optimi de finală 15.XII.1957—31.1. 
1958.

Sferturi de finală 15.11—15.III.

Semifinale l.V—15.V.

Or. Stalin, Constanța, Satu Mare. 
Finala 25.VI—10.VII Oradea.
4. Turneul maeștrilor 1 — 31.III 

1958 Sinaia,
5. Campionatul republican de com

poziție (prin corespondență) 1.1 —
31.XII.1958.

6. Campionatul republican de dez
legări (prin corespondență) 1.VI1I—
15.XI.1958.

TENIS DE CIMP
1. Campionatul republican indivi

dual de categ. I și concurs repu
blican de categ. II (masculin și fe
minin).

—25.V1.
3—6.VII. Etapa pe localități 20. VII—27.V11.

Etapa finală 31.VIII—9.IX Bucu
rești.

2. Campionatul republican pe e- 
chipe mixte categ. A 10.V—14.IX.

3. Campionatul de calificare pentru 
categ. A. 10.V-28.IX.

4. Campionatul republican indivi
dual de juniori.

Etapa pe localități 20.VII—27.VII.
Etapa finală 16—24.VIII Cluj.
5. Cupa de iarnă 15—23.11 Bucu

rești.
6. Cupa de primăvară 7 — 13.IV

București.
7. Cupa de vară 9—13.VII Bucu

rești.
8. Cupa de toamnă 5—10.X. Pe

troșani.

TENIS DE MASĂ
1. Campionatul republican indivi

dual masculin și feminin categ. I-a 
și maeștri 28—30.III Cluj.

2. Campionatul republican pe e- 
chipe 13.1 V—12.X.

3. Cupa R.P.R. (masculin și fe-’ 
minin).

Etapa I-a 23—25.V Oradea.
Etapa a Il-a 26—28.IX Iași.
Etapa a III—a 17—19.X Tg. Mureș. 
Etapa a IV-a 21—23.XI București.

4. Campionatul de calificare 12.1—•
7.XII.

Etapa I-a pe raioane 12.1—24.IV, 
Etapa a Il-a pe regiuni 31.V—l.VI. 
Etapa a III—a inter-reg. 1—2.XI 

Galați, Baia Mare. Suceava. Pitești, 
Ploești și Sft. Gheorghe.

Etapa a IV-a finală 5—7.XII. Arad.

5 Campionatul republican ’ăl ju
niorilor pe echipe 9.II—18.V.

Etapa I-a pe raioane 9.II—30.111. 
Etapa a Il-a pe regiuni 19—20.IV. 
Etapa a IlI-a finală 17 — 18.V 

București.

6. Concurs republican categ. Il-a 
6.1—9.III.

Etapa I-a pe raioane 6.1—2.II.
Etapa a Il-a pe regiuni 22—25,11.
Etapa a IlI-a finală 8—9.III Or. 

Stalin.

7. Cupa pionierilor 6.II—.l.VI.

Etapa I-a 6.II—18.V.
Etapa a Il-a (pe orașe, raioa e) 

l.VI,

VOLEI
1. Campionatul republican cate

goria A. (masculin și feminin) 1957 
—1958.

Retur masculin : 9.III—4.V.1958; 
feminin: 16.III—8.V.

2. Campionatul republican cate
goria A. (masculin și feminin) 1958 
—1959.

Tur 26.X—21.XII.

3. Campionatul echipelor de cate
goria B. masculin 8. VI—26.X.

Tur 8.VI—20.VII.
Retur 14.IX—26.X.
4. Campionatul de categoria B. 

masculin 1958—1959.
Tur 26.X->7.XII.1958.
5 Campionatul de calificare (mas

culin și feminin) 1957—1958, 6.X.

1957—17.VIII.1958.

Etapa pe raioane 6.X.1957—8.VI. 
1958.

Etapa pe regiuni 22.VI.—29.VI.1958
Etapa pe zone 13.VII—20.VII.1958.
Etapa finală 10. VIII—17.VIIi.1958.
6. Campionatul de calificare 1958 

—1959 (masculin și feminin).
Etapa pe raioane începe la 28.1X.
7. Campionatul republican al ju

niorilor 1957—1958 (masculin și fe
minin) 15.XI.1957—20. VII.1958.

Etapa pe raioane 15.XI.1957 — 18. 
V.1958.

Etapa pe regiuni 1—7.V1.
Etapa pe zone 22—29.VI.
Etapa finală 13—20.VII.
8. Campionatul republican al ju

niorilor 1958—1959 (masculin și fe
minin).

Etapa pe raioane începe la 28.1X 
1958.

9. ' Cupa federației de volei (fe
minin) ll.X—15.X.



Etapă calmă în campionatele de baschet
• învinsele au deziluzionat t^tal, în majoritatea căzu rilor O Tinerii asaltează 

lotul reprezentativ • O mică recomandare pentru arbitri
Etapa de duminică din 

campionatele de baschet 
poate fi caracterizată ca 
o etapă calmă, normală. 
Prin ' prisma rezultatelor, 
bineînțeles. Echipele fa
vorite au cîștigat, de cele 
mai multe ori cu autori
tate. Și dacă pentru a- 
ceasta ele merită laude, 
nu același lucru se poate 
spune despre învinse. Și 
nu numai fiindcă au pier-: 
dut ci — mai ales — 
pentru că s-au prezentat 
slab, necontribuind cu 
nimic la crearea unor 
dispute echilibrate, va

loroase. La acestea ne 
gîndeam urmărind jocul 
Dinamo București-Știința 
Timișoara, total dispro
porționat. Și gîndurile 
ne-au fost completate 
de relatările coresponden
ților noștri care ne-au 
furnizat și alte cazuri a- 

. semănătoare: Voința lași 
a efectuat o prezentare 
de formă în fața frunta
șei clasamentului (care n.a insistat 
fiindcă ar fi putut trece cu ilȘiirință 
granița celor 100 de puncte); Știința 
Cluj a făcut o partidă sub posibilități 
în derbiul clujaa deziluzionîndu-și su
porterii; Flamura roșie Oradea n-a 
fost nici un moment un adversar pen
tru Locomotiva București ca și Stea
gul roșu Orașul Stalm, de nerecunos
cut în fața dinamoviștilor mureșeni, 
în opoziție cu partida realizată în fața 
Locomotivei P.T.T.; și, în siîrșit, dumi
nică seara, la Floreasca, Dinamo Ora
dea — o echipă de bază a baschetu
lui nostru s-a comportat ca o începă
toare. Desigur că pentru unele for
mații există reale circumstanțe ate
nuante. Este vorba în primul rînd de 
echipele studențești ai căror jucători 
abia au terminat examenele. Așteptăm

Insirisîrea noilor consilii
(Urmare din pag. 1)

Fără a intra în amănunte, sugerăm 
pentru tematica acestor cursuri urmă
toarele subiecte: Regulamentul de or
ganizare și funcționare a colectivului 
sportiv (prelucrare) > Sarcinile colet* 
tivului sportiv pentru realizarea obiec
tivelor mișcării sportive și a calenda
rului sportiv pe 1958; expuneri pe mar

ginea muticii fiecărui resort al colec
tivului sportiv (munca organizatorică, 
activitatea sportivă de masă, instruire, 
educație și propagandă, munca admi
nistra tiv-financiară).

Fără discuție însă că atît modul de 
organizare cît și tematica instructaje
lor adresate consiliilor nou alese ale 
colectivelor sportive nu pot fi fixate 
decît în raport cu posibilitățile locale,

Va reuși Valeria Armășescu (Progresul MJ,C,) 
să treacă de opoziția hoiărită a adversarelor sale 
de la Știința 1,C,F^ și să marcheze? Nu știm! Cert 
este însă că imaginea de față constituie o reușită 
pentru acțiunile pline de dinamism

însă ca acum ei să se pună la curent 
și cu... materia la baschet. Pentru 
celelalte însă nu există scuze valabile. 
Ci doar obligația reabilitării pe care 
le-o oferă chiar etapele viitoare.

• Dar rîndurile noastre nu se re
duc la „săpuneala" de mai sus. A- 
vem de spus și un lucru bun, încura
jator. O serie de tineri baschetbaliști 
bat din ce în ce mai insistent la por
țile consacrării, se maturizează vă- 
zînd cu ochii. In fruntea lor. doi ju
cători care ne-au mai amenințat cu 
promisiunile, dar n-au fost așa de 
constanți ca în ultima vreme: Barău 
și Nosievici. Dacă vor corjinua seria 
jocurilor bune, dacă vor fi mai departe 
serioși (remarcă specială pentru ta
lentatul Nosievici') pot emite chiar 
pretenții pentru naționala A. Deci aten- 

cu gradul de cunoaștere a problemelor 
sportive de către activiștii colective
lor, cu mediul în care se află aceste 
colective (este de la sine înțeles că 
metodele recomandate colectivelor spor
tive sătești nu vor fi aceleași cu cele 
ale colectivelor de lâ orașe etc.).

Dar instruire nu înseamnă numai 
instructaj. Comitetele de-organizare a 
U.C.F.S. din regiuni, raioane, .orașe 
trebuie să considere cursurile drețt 
un început al unei temeinice îndru
mări, Pentru ca munca acestora să 
fie încununată de succes, organele 
sportive nou alese ale colectivelor 
trebuie urmărite și îndrumate in muncă 
în permanență, pe teren, pentru ca 
aspectul concret al muncii de îndru
mare să devină fapt îndeplinit. 

ție selecționeri 1 Alături de ei ne bu
cură că putem semnala forma bună 
în care se află unii dintre oamenii 
de bază ai naționalei: Cosfescu, No
vacek și Cucos (care au furnizat un 
duel gustat în meciul Electrica P.T.T., 
cîștigat de Novacek cu patru puncte: 
29—25), Nagy, Em. N icul eseu, Po- 
povici, Spiridon, Ganea. Este cazul 
ca și alții să le urmeze exemplul. Mă
car de am ajunge în situația ca an
trenorii naționalei să aibă prea mulți 
candidați la alcătuirea lotului I

• Cîteva cuvinte despre arbitraje: 
Mai bune în ansamblu ca în etapa 
precedentă (poate nici partidele n-au 
ridicat probleme prea dificile) ele sînt 
încă nesatisfăcătoare. Constatăm spre 
pildă că o serie de arbitri sînt prea 
mult preocupați de urmărirea unor in
fracțiuni secundare, prea fine, greu 
observabile și le scapă în schimb ne- 
regularități flagrante. Conduita gene
rală a arbitrajelor trebuie să urmă
rească sancționarea principalelor gre
șeli și de-abia de la această bază să 
se ajungă la rezolvarea situațiilor mai 
delicate, mai dificile. Și aici cei în 
cauză au cuvîntul în viitoarele săp- 
tămîni...

REZULTATELE ETAPEI...
FEMININ

Flamura roșie Oradea — Locomo
tiva București 34—71 (19—39).

Constructorul București-Voința Ora
șul Stalin 54—47 (34—18).

Progresul M.I C.-Stiinta I.C.F. 
70—42 ( 37—15).

Progresul F.B.-Știința Cluj 64—52 
(24—22).

Alimentara Tg. Mures-Progresul O- 
radea 53—49 (31—24). ’

MASCULIN
Dinamo Bucurestî-Stiinta Timisoara 

68—26 ( 34—14).
Progresul M.I C.-Dinamo Oradea 

75—50 (38—23).
Locomotiva P.T T.-Energia Bucu

rești 81—79 (42—34).
Voința Iași-C.C.A. 33—80 ( 20—42).
Stiinta Cluj-Constructorul Cluj 74— 

82' (38—42).
Dinamo Tg. Mures-Steagul Roșu 

Orașul Stalin 75—32 '(46—19).
..ȘI CEI MAI BUNI JUCĂTORI

ȘI JUCĂTOARE
Ștelania Dinescu, Antoaneta Sidea, 

Elena Ivanovici (Loc. But.), Elza 
Gruber, Maria Kari, Piroșca Varga 
(Alim. Tg. AL), Iolanda Darabaș, Ec. 
Szabo (Prog. Oradea). ZamIirita Belii, 
Aurica Boeru, Dina Manolescu (Pro
gresul F.B.), Eva Papp (Știința Cluj), 
Maria Voicu (Electr. Buc.), Hanelore 
Kraus (V. Or. Stalin), Adriana Flo- 
rescu, Elena Tintorescu (Pr. M.l.C.), 
Patricia Sisu (Șt I.C.F.); Barău, 
Nosievici, N. Ionescu (Pr. M.l.C.), 
Hofmann (Din. Oradea), Popovici, 
Spiridon, Bărbtilescu (Din. Buc.), 
Mokos (Șt. Tini.), Costescu, Cucos, 
Ganea (Loc. P.T.T.), Novacek, Mihăi- 
lescu Al., Borcescu (Electrica Buc.), 
Nicttlescu, Pușcașu, Fodor (C.C.A.), 
Visoianu (Voința Iași), Chioreanu, Do- 
garu (Steagul Roșu Orașul Stalin).

Știri
FOTBALUL IN SALA A AVUT

SUCCES I
Duminică după-amiază spectatorii an 

luat pur și simplu cu asalt sala Di
namo din Capitală. Pasionații fotba
lului nu se dezmint... Păcat însă că 
mulți dintre ei au rămas afară. Cei 
aproape 1000 de... fericiți au asistat Ia 
patru „meciuri" inedite, deosebit de 
ihteresante, care au ilustrat utilitatea 
folosirii fotbalului de sală pentru 
buna pregătire tehnică a jucătorilor. 
„Cupa Dinamo" a revenit formației 
DINAMO B (căpitan: Călinoiu). Ea 
a învins mai întîi echipa DINAMO A 
(căpitan: Nicușor) cu 4—3 (2—1). 
Au marcat I. Lazăr (2), Călinoiu, Bo- 
ian, iar pentru-învinși Nunweiller (2) 
și Nicușor. In cealaltă partidă DI
NAMO C (căpitan; Ene) a dispus la 
capătul unei lupte de mare tensiu
ne de DINAMO D (căpitan Neagu) 
cu 10—6 (3—3). Au înscris : R. Lazăr 
(5), Ene (2), FI. Anghel (2), Cozma, 
respectiv AL Vasile (4), Varga și V. 
Anghel. In finală DINAMO B a dis
pus de DINAMO C cu 11—6 (6—3). 
Golurile învingătorilor au fost marca
te de Boian (4), Babone (4), Călinoiu 
(2), I. Lazăr. Pentru cealaltă forma
ție au înscris FI. Anghel (2), Ene (2), 
Suru (2). Pe locul III echipa DINAMO 
D care a întrecut pe DINAMO A cu 
14—9 (9—4). Așteptăm organizarea 
pe mai departe a unor asemenea în
treceri, cu condiția ca ele să nu de
vină un scop. O repetăm, este în folo
sul pregătirii fotbaliștilor fruntași.

din

CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
LA BOX

Sîmbătă seara s-a disputat în sala 
Giulești cea de a doua reuniune a 
campionatului de calificare la box. Me
ciurile au fost de asta dată de un nivel 
mai ridicat, remarcînciu-se în mod deo
sebit cele dintre Stokun Nicola u (CFR 
r.C.I.) — Ion Dicu (Prostiri servicii) și 
M. Dima („23 August") — T. Pahonțu 
(Grivita Roșie). S-au mai evidențiat bo
xerii D. Mrnșat (Semănătoarea), I. Ma
nea (IPROFIL), I. Icnete (Gospodării) 
și C. Ionescu (CFR I.C.I.). In întîlnirea 
I. lonete (Gospodarii) și M. Mirea (Gri- 
vița Roșie), în care I&nete fusese indis
cutabil superior, Juriul a pronunțat o 
decizie eronată în favoarea lui Mirea

Joi C februarie, începînd de la ora 13, 
se va disputa în sala Glutes ti cea de a 
treia reuniune a competiției.

V. Dumitrescu și N. Tokacek — 
coresp.

MECIURI DISPUTATE IN CADRUL 
CUPEI „T1NARUL DINAMOVIST**

LA BASCHET

Sîmbătă și duminică au avut loc în 
sala Dinamo meciurile de baschet din 
cadrul cupei „Tî nărui Dinamovfet”. Ele 
au reunit pe cei mai buni tineri din 
Capitală, parte din ei fiind componenți 
ai lotului național. Jocurile celor demă 
zile au dat cîștig de cauză echipei T.D. 
campioana republicană de anul trecut.

fotbal
MECIURI IN TOATA REGULA 

LA TG. MUREȘ

Corespondentul nostru V. KADAR 
ne-a anunțat că duminică a avut loc 
la Tg. Mureș, prima etapă a Cupei 
„Simo Geza“ organizată de echipa 
Energia. Un fapt regretabil: echipa 
Recolta Reghin s-a retras în uiumul 
moment pe motivul că._ "u va secate 
rezultate. Scorurile primei etape: Ă’r- 
mentara — Lemn Mobilă 7—2 (4—C). 
Energia II — Gloria 5—2 (3—0). E- 
nergia I — Voința 14—1 (6—0). Par
tidele s-au disputat pe terenul 
în condițiuni destul de.btme (terenul 
fusese curățat de subțirele strat de ză
padă) și în prezența a peste 1090 
spectatori. Competiția va conți"na

LA CLUJ A ÎNCEPUT SEZONUL 
DE FOTBAL

CLUJ 3 (prin telefon). — Duir-nici 
s-a disputat la Cluj primul meci de 
fotbal al anului: pe stadionul _Ie-k» 
Herbak", Dinamo Cluj a întîlnit for
mația C.F.R. Cluj din categoria B- 
Victoria a revenit dinamoviștilor cu 
6—3 (5—1) Pr’n golurile marcate de 
Csegezi, Eftimie (2), Busch (autogol), 
Radulescu. Mihai — respectiv Tatu 
(2) și Kobori.. Meciul a fost foarte 
frumos și ambele echipe au arătat un 
avansat nivel de pregătire. De remar
cat că feroviarii au o echipă com
plet remaniată. Revanșa partidei va 
avea loc la 16 februarie.

Teofil Balaș-coresp.

Rezultate tehnice : T.D.—S.P.C. 5S-^W
<26—17), Electrica—-F.B. 51—43 (21—13).
S.P.C.—F.B. 60—44 (29—22), T.D.—Electri
ca 61—49 (34—26). In cele patiu meciuri 
s-au remarcat : Conutn. Dudeseu, Cn- 
riac (T.D.), vasilescu. Suciu, Tăuta 
(S.P.C.). Cojoc.'uu (F.B.) și Axinte Mfl- 
raru (Electrica). Organizarea acestei 
cupe a constituit o reușită avany-re- 
mie-ră a viitorului campionat și cupei 
„2 martie”.

TURNEUL DE „VOLEI IN TRFI“ 
DIN CAPITALA

Disputate într-un complet anonimat, 
meciurile din cadrul turneului de „vo
lei în trei” au dovedit încă o dată mal 
mult, frumusețea acestui joc. Cele trei 
întîlntri disputate sîmbăta după-amfazl 
în sala Floreasca au abundat în faze 
spectaculoase și au pus la grea încer
care posibilitățile tehnice și fizice a’e 
jucătorilor.

Rezultatele înregistrate sînt următoa
rele: Ni colan, Plocon, Drăgan — Ru- 
seocu, Gamciu, Wolf (Rosenfcerg) 2—1 
(13—15, 15—5, 15—6); Roma®, Corbeanu,
Chezan — Miihăiiescn, Derzsi, Păunofa 
(Miculescu) 2—1 (15—9, 11—15, 15—«);
Șușelesc’i, Cohn, Ghertdnișan — Rad» 
Emil, Mitroi, Mușat (Antonescu) 2—1 
(6—15, 15—2, 16—14). Astăzi în sala
Floreasca, începînd de la ora 17, va 
avea loc o nouă etapă.

Cîteva aspecte din pregătirea-
de fotbal (II)echipelor noastre

' Statrenamentul zilnic îmbunătățește 
prk: repetări continue toate aceste 
execuții tehnice. Are dreptate antre
norul sovietic Beskov care susține că 
tgarna, în timpul antrenamentelor de 
Wu, atenția principală este acordată 
tehnicii individuale a jucătorilor". So- 
teotesc că printr-o planificare judicioa- 

k’sfi și
poate 

jtiune, 
âiiod armonios pregătirea fizică cu cea 
(tehnică. In felul acesta se asigură 
>și condițiuni pentru dezvoltarea unui 
fotbal atletic, bazat pe însușiri fizice 
bine educate.

In ceea ce privește pregătirea 
'sală făcută concomitent cu aceea 
aer liber sau a începerii activității 

trect pe teren, sînt de părere că 
‘(poate lucra alternativ în sală și 
teren — 
Sarcinile,

■ namentelor. In schimb consider că a 
ieși direct pe teren, indiferent de sta- 
;rea timpului, constituie o greșeală. 
Procedlndu-se astfel înseamnă că se 

i^une accen^tl numai pe dezvoltarea 
:rezi'*enței, pe acomodarea timpurie 
ja organismului cu condițiile atmosfe
rice, iar celelalte calități fizice și teh
nica rămîn nedezvoltate pentru un 
timp.

Pentru perioada în care condițiunile

că printr-o planificare judicioa- 
respectarea curbei efortului se 

lucra în sală cu rezultate, foarte 
coordonînd și planificînd în

în 
în 

di- 
se 
pe 

planificînd în mod rațional 
durata și conținutul antre-

atmosferice permit efectuarea antre
namentelor numai în aer liber, accen
tul trebuie să cadă tot pe pregătirea 
tehnică, iar numărul antrenamentelor 
micșorat cu cît ne apropiem de pri
mul joc oficial (în perioada precom- 
petițională), însă în nici un caz mai 
puțin de patru pe săptămînă.

In perioada fundamentală, atenția 
trebuie îndreptată spre conlinua dez
voltare a tehnicii, folosindu-se in a- 
cest scop repetarea, individualizarea, 
corectările. Numărul antrenamentelor 
săptămînale trebuie să fie de cel pu- 

'• țin patru pentru categoriile superioare, 
iar pentru cele inferioare de minimum 
trei.

MAJORAREA NUMĂRULUI DE 
ANTRENAMENTE ȘI A DURATEI 
LOR CU ACCENT PE IMBUNATA- 
TIREA SI PERFECTIONAREA TEH
NICII INDIVIDUALE VA DUCE IM
PLICIT LA DEZVOLTAREA MĂIES
TRIEI TEHNICE A JUCĂTORILOR. 
NUMAI AVIND LA BAZA O TEH
NICA SUPERIOARA VA REUȘI FOT
BALUL NOSTRU ” '---------
CLASA.

Slaba dezvoltare a 
duale a (jucătorilor 
țează direct alte forme de manifestare 
ale fotbaliștilor: imaginația și acti
vitatea creatoare. Pe bună dreptate re
marca un ziarist maghiar că „da
torită unei tehnici individuale exce
lente. jucătorii argentinieni dau dova
dă de o imaginație creatoare uimtoare". 
Cu cît tehnica individuală este mai

SAȘI RIDICE

tehnicii indivi- 
noștri influen-

dezvoltată, cu atît jucătorul 
noaste un număr mai mare 
cedee tehnice și va fi mai sigur pe 
execuțiile și- mișcările sale. Spiritul 
inventiv, fantezia, subtilitatea sînt dez
voltate slab la jucătorii noștri și a- 
ceasta se datorește insuficientei teh
nici. Acersta este o cauză. Alta con
stă în tmeie metode folosite de an
trenori fie la antrenamente (jucătorii 
execută numai formele preferate de 
antrenor), fie Ia jocuri (acțiuni sau 
situații rezolvate de jucători numai 
așa cum a indicat antrenorul). Aceas
ta a dus la o judecată mecanică. De
sigur, nu sîntem pentru libertate anar
hică la antrenamente, în virtutea că
reia jucătorii să facă ce vor după 
bunul lor plac, dar Ia antrenamente 
cu caracter tehnic pot fi lăsate mă
car 10—15 minute la latitudinea ju
cătorilor de a exersa și procedee pre
ferate de ei.

va cu- 
de pro-

Cîteva aspecte ale pregă
tirii fizice

îndrumarul activității fotbalistice pe 
anii 1956 și 1957 menționează o parte 
din deficiențele de ordin fizic ale jucă
torilor, deficiențe care se referă în 
special la mobilitate, elasticitate, miș
cări, alergare și forță corporală. A- 
ceste deficiențe persistă și astăzi. Care 
să fie cauzele ?

Dacă analizăm mai temeinic felul 
cum sînt pregătiți jucătorii din punct 
de vedere fizic, în diferite perioade, 
ajungem la constatarea că se pune 

accent pe dezvoltarea numai a unor 
calități, deci e vorba de o pregătire 
unilaterală. Astfel, în prima parte a 
perioadei pregătitoare, accentul cade 
pe dezvoltarea rezistenței. Din acest 
punct de vedere se poate spune că 
antrenorii reușesc să dezvolte la jucă
tori putința de a rezista celor 90 de 
minute de joc. Celelalte calități însă, 
consider că sînt neglijate, fndemî- 
narea, mobilitatea, suplețea, forța, vi
teza de reacție sînt insuficient dez
voltate și astăzi în fotbalul modern, 
in care tehnica a atins un nivel su
perior, se pune un accent tot mai mare 
pe aceste calități și In special pe 
forța corporală. Și lucrul acesta nu 
trebuie uitat de antrenori.' Tehnica se 
formează și se perfecționează pe o 
perioadă mai lungă decît cea fizică 
și tactică. In situația actuală din fot
balul nostru, în care tehnica individua
lă lasă mult de dorit, și pînă la îm
bunătățirea pregătirii tehnice cores
punzător cerințelor fotbalului, consi
der că este necesar să se insiste în 
mod deosebit și pe pregătirea atletică 
a jucătorilor, ceea ce în bună măsură 
ar compensa lipsurile tehnice. De alt
fel, cum spuneam, chiar în condițiile 
unei tehnici superioare, jocul . atletic 
răspunde unei cerințe 
fotbalului modern.

GIMNASTICA, CU 
EI MIJLOACE, OFERĂ 
NIE DE EXERCIȚII CARE AJUTA 
LA DEZVOLTAREA UNEI BUNE 
PĂRȚI DIN CALITĂȚILE FIZICE: 
îndeminătea, suplețea, forța, viteza de 
reacție, relaxarea. Or, în antrenamen
tele echipelor noastre se trece ușor 
peste exercițiile de gimnastică, fără 
nici o progresivitate sau sistematizare. 
Exercițiile sînt alese la întîmplare și 
nu servesc decît pentru încălzirea or
ganismului.

imperioase a

MULTIPLELE 
O SUMEDE-

Pregătirea fizică nu poate fi reali
zată, de altfel, în mod eficace în cele 
20—25 minute cît se alocă în prima 
parte a antrenamentului. Ea nee.-sită 
folosirea unei complexități de mijloace 
a căror punere în aplicare cu rezul
tate bune impune o durată mai ma"e 
decît pînă acum. In plus, sînt de pă
rere că dezvoltarea unor anumite ca
lități fizice trebuie să se facă în an
trenamente separate, indiferent de pe
rioada în care ne găsim. Folosind a- 
ceastă metodă s-ar putea realiza con
comitent două sarcini :

a) o mai bună pregătire fizică, o 
dezvoltare superioară uniformă a tu
turor calităților fizice,

b) un timp suficient pentru reme
dierea anumitor deficiențe din pregă
tirea fizică.

In vederea dezvoltării calităților fi
zice trebuie folosite toate mijloacele 
pe care ni le oferă sporturile ajută
toare, fapt rar întîlnit la noi. Exer
cițiile la aparatele de gimnastică, e- 
xercițiile din atletism, de haltere, cu 
coarda de sărit, exercițiile ce se pot 
realiza folosind utilajul sălilor de box 
constituie mijloace extrem de eficace 
pentru pregătirea fizică a fotbaliștilor 
noștri
Despre pregătirea tactică

Legătura strînsă dintre tehnică și 
tactică creează premizele unui joc de 
bună calitate. Cu cit tehnica jucăto
rilor este mai bună, cu atît șt ideile 
tactice sînt realizate mai ușor. Din 
păcate, preocupările antrenorilor s-au 
îndreptat spre tactică, folosind meto
de și mijloace de pregătire care au 
ajutat mai mult pregătirea tactică. Și 
aceasta a fost prima greșeală. Prin
cipiile jocului modern nu pot fi apli
cate ATITA TIMP CIT TEHNICA IN
DIVIDUALA A JUCĂTORILOR NU 
POATE SPRIJINI IDEILE ȘI PLA-



europene la patinaj artistic IK* ia corespondentul nostru TOMI4 HătiS'i'OV

au revenit
Timp de 4 zile, de 

orașul Bratislava a 
SO-edlție jubiliară ă 
ropene de patinaj 
s-au desfășurat pe _ 
de iarnă, ale cărui tribune au 
pline pînă la refuz în fiecare zi.

La proba masculină s-a înregistrat 
prim-a surpriză.. Campionul european 
Alain Giletti (Franța), după ce deținuse 
timp de patru ani titlul, a fost nevoit 
să cedeze la luptă mare iui Karel Divin 
(Cehoslovacia). Noul campion a strălu
cit în special la exerciții impuse, ast
fel că avansul pe care l-a luat i-a per
mis să acumuleze cel mal mare număr 
de puncte. La exercițiile libere, cel 
mal bun a fost ftancezul Calmat, o re
velație a sezonului în curs.

La femei s-au impus patinatoarele aus
triaco în frunte cu W cruți și Walter. O 
deosebită impresie au produs patinatoa
rele olandeze, care sînt antrenate de 
fostul campion mondial, austriacul Op- 
pelt.

La prob’a perechi, cuplul cehoslovac 
Suhankova-Dolejal a patinat cu .precizie 
uimitoare cucerind titlul de campioni. 
Specialiștii aflați la Bratislava au a- 
firmat că ei au mari șanse la campionatele 
nordiale care se vor desfășura la sfîr- 
șitul acestei luni la Paris, o impresie deo
sebită au lăsat soții Juk (U.R.S.S.), cla
sați pe locul secund. Ei au demonstrat 
o școală înaltă în ceea ce privește fi
gurile libere fiind mult apreeiați de că
tre specialiștii din apus.

In sfîrșit, proba, de dans, a fost do- 
mn-ata -de perechile englezț, care — 
demonstrând o bună pregătire — au cu
cerit primele trei locuri.

Iată rezultatele tehnice:

Bărbați:

1. Divin (Cehoslovacia) I25S.5 p.; x. 
A. Giletti (Franța) 1249,9 p.; s. A. Cal
mat (Franța) 1219,7 p.

Femei

1. Ingrid Wendl (Austria) 1632,2 p.; 
Hanna Walter (Austria) 1384,2 p.; 

Haanappel (Olanda) 1528 p.

Perechi

». Suhankova-fDolejal (Cehoi,livada) 
78.5 p.; 2. Soții Juk (U.R.S.S.) 74,1 p_;

• 3. Coates-HoHes (Anglia) 73,5 p .
Pvoba de dims

1. Markham-Jones
Maurice-RoLinson
3. Thompson-Rigby

joi pînă ouminică, 
găzduit cea de a 
campionatelor eu- 

artistic. întrecerile 
gheața stadionului 

fost

2.
3.

(Anglia) 164 p.; 
(Anglia) 174,2 
(Anglia) 172 p.

z 
p-

O SALA DE SPORT
CU 12.000 LOCURI

cehoslovacilor

un loc

răspîn- 
rîndul

KAREL DIVIN, noul campion, euro
pean la patinaj artistic.

Un meci de atletism 
R.F.Germană-U.R.S.S.
• Federațiile de atletism din 

U.R.S.S. și R.F. Germană au căzut 
de acord pentru organizarea în acest 
an a unei duble întîliliri între echipele 
reprezentative ale celor două țări. 
Intîlnirea formațiilor masculine se va 
desfășura în zilele de 20 și 21 sep
tembrie la Augsburg, iar cea dintre 
echipele feminine la 23 septembrie în 
orașul Miinchen.

sate sînt mereu date în folosință noi 
stadioane, noi terenuri, noi săli de 
sport. Recentul congres de constituire 
a Uniunii Bulgare de Cultură Fizică 
și Sport, a trasat drept o sarcină de 
bază asigurarea unui număr suficient 
de terenuri sportive, necesare 
dirii diferitelor discipline în 
maselor.

Capitala țării, Sofia, deține 
fruntaș în privința noilor construcții 
sportive. Minunatul stadion „Vasil 
Levski" inaugurat în 1953, a găzduit 
nenumărate competiții de fotbal, bas
chet, volei, concursuri atletice, iar 
cele două săli de sub tribuna oficială, 
multe întreceri de gimnastică, haltere, 
tenis de masă, etc. Anul acesta, patri
moniul sportiv al Capitalei se va îm
bogăți cu două noi stadioane: „Sep- 
temvri" (30.000 locuri) și „Rakovski" 
(25.000 locuri). In toate colțurile ora
șului „răsar" terenuri de volei, de 
baschet, de tenis.

La Sofia mai există (improvizată) 
o sală de sport, dar capacitatea ei de 
maximum 1.000 locuri este departe de 
a satisface actualele necesități. Nici 
sălile de la stadionul „Vasil Levski" nu 
oferă din acest punct de vedere condi
ții mai bune. Astfel, amenajarea urfei 
săli corespunzătoare reprezintă un ve-

c.hi deziderat al sportivilor și publicu
lui sofiot. Iată de ce hotărîrea Uniunii 
Bulgare de Cultură Fizică și Sport 
de a amenaja la Sofia un „Paiat al 
sporturilor" a fost primită cu mare 
bucurie de toți cei ce iubesc sportul

Proiectul noii săli a fost de acum 
terminat, urmînd ca în scurt timp să 
înceapă lucrările. Sala națională a 
sporturilor va fi construită pe o supra
față de 10.000 m.p. și va avea o capa
citate de 12.000 locuri. Clădirea va 
putea astfel.găzdui nu numai întreceri 
interne, ci și competiții internaționale 
de mare anvergură,, cum ar fi campio
natele europene și mondiale de hochei 
pe gheață, întreceri importante de te
nis, volei, baschet, gimnastică, atlc- 
tjsrii, box, lupte, etc. In timpul iernii 
cicliștii își vor putea continua aici 
antrenamentele și întrecerile. Pentru 
ei va fi construită o pistă demonta- 
bilă, de lemn, cu o lungime de 200 m. 
Prin demontarea pistei se formează 
uri teren cu dimensiuni de 90X40 m. 
pe care va putea fi amenajat un pati
noar artificial sau un podium de lemn 
pentru terenuri de volei, baschet și 
tenis.

Sala va fi prevăzută cu cele mai 
moderne instalații de iluminat, încăl
zit și ventilație, va dispune de o sta
țiune complexă de radio-recepție, tele
fon și telegraf. Viitorul Palat al spor
turilor va fi situat în interiorul unui 
mare parc, nu departe de centrul o- 
rașului.

Nu încape îndoială că sportivii și 
nereful din Sofia., prin entuziasta lorț 
muncă obștească vor scurta la maxi-> 
mum termenul de construire al aceș-i 
tei minunate amenajări sportive.
TURUL CICLIST AL. BULGARIEI

— COMPETIȚIE INTERNAȚIONALA!

Turul Bulgariei este fără îndoială 
cea mai mare competiție interiyp 
de ciclism. An de an, el a adu-Ț 

nat la start pe cei mai buni rutieri aj 
țării. Incepînd însă cu ediția 1958, T1U 
rul ciclist al Bulgariei devine o compâs; 
tiție internațională. In acest sens at» 
fost trimise invitații de participare 
forurilor de specialitate din Uniunea 
Sovietică, Rotuînia, Polonia, Cehoslova
cia, Iugoslavia, R.D. Germană, Franța, 
Italia și Belgia. Cicliștii din ultimele 
trei țări vor face parte din categoria 
independenților. Echipele străine vor fi 
compuse din cîte cinci alergători. Ală
turi de oaspeți vor concura 45 cicliști 
bulgari reprezentînd nouă ech:ge.

Turul Bulgariei se va desfășura în
tre 18—28 iunie pe un iraseti de peste 
1.800 km. împărțit în nouă etapa Or
ganizatorii au luat măsuri ca cicliștii 
să parcurgă numai șosele asfaltate sau 
pavate cu piatră cubică.

Selecționarea cicliștilor bulgari se va 
face la capătul a mai multor curse de 
verificare dintre care cea mai imnortnn- 
tă este considerată „Pe Valea Tranda
firilor", programată pentru zî’e'e de 
24—27 mai.

PLOAIE DE RECORDURI MONDIALE
IN ACEASTA VARA AUSTRALIANA

(Agerpres)

Spasski continuă să conducă in campionatul
U. R. S. S.de șah al

Finala campionatului 
U.R.S.S. a continuat cu 
rundelor a Xl-a și a XH-a și a par
tidelor întrerupte, lată rezultatele :

RUNDA Xl-a: Taimanov-Kotov 
1—0, Toluș—Bronstein 0—1, Borisen
ko Petrosian — (din motive de boală 
Borisenko s-a retras din turneu). Par
tidele Furman—Gurghenidze, Polugaev- 
ski—Korcinoi, Krogius—Suetin. Grps- 
Jis—Averbach și Spasski—Boieslavski 
au fost remize. S-a întrerupt partida 
Gheller—Bannik. Tal a fost liber.

RUNDA XH-a: Petrosian—Furman 
b 1—0, Bannik—Borisenko + —, Kor- 
™ cinoi — Gheller 1—0, Kotov—Pohi-

gaevski 0—1, Suetin—Gipslis 1—0,

de șah al 
desfășurarea

Boieslavski—Toluș 1—0. Gurgfienidze— 
Krogius și Averbach—Spasski remize. 
Tal—Taimanov întrerupte. Bronstein â 
fost liber. Krogius a cîștigat întrerupta 
cu Toluș din runda a Vll-a iar parti
da Tal—Bannik din runda a Vlll-a 
s-a întrerupt cu avantaj de partea al 
bului.

Iată configurația părții superioare a 
clasamentului:

1. Spasski 8—3; 2. Petrosian
7'/2—316; 3—4, Boieslavski, Averbach 
7—5, 5—6. Gheller, Bronstein 616—4*/2, 
7—8. Gurghenidze, Taimanov 6—5 f 
9. Polugaevski 6—6, 10—12. Korcinoi, 
Krogius, Gipslis 5'/2—*/2.

Nu este un secret faptul că, la fiecare inceput de an, statisticienii 
sportivi își subliniază in calendarele lor marile întreceri de la care se 
așteaptă, deobicei, performanțe maio re, Procedind astfel, cei din sectorul 
notației n-au putut să omită fără ind oială nici măcar o singură competiție 
din următoarea suită: campionatele Noii Galii de Sud, Jocurile asiatice, 
concursul Keo Nokama, Jocurile Impe riului Britanic, campionatele europene, 
precum și campionatele naționale ale Australiei, Japoniei, U.R.S.S., S.U.A., 
Olandei (cele feminine).

UN DEBUT COMPET1TIONAL 
SENZAȚIONAL

Lucru scontat, dar nu la proporțiile 
amețitoare în care s-au produs, per
formanțele de valoare au început, In
tr-adevăr, o dată cu campionatele Noii 
Galii de Sud, acolo unde strălucește 
acum un soare de vară. Căci cine s-ar 
fi încumetat să pronosticheze întrece
rilor, desfășurate în bazinul alimentat 
cu apă mixtă din Sydney, un succes 
atît de uluitor?; mai ales că două din
tre figurile centrale ale natației aus
traliene, John Henriks și Murray Rose, 
studenți la Yale își anunțaseră... ne- 
participarea. Și totuși, și în aceste 
condiții, performanțele mari au venit 
de acolo de unde toată lumea se aș
tepta mai puțin și anume din partea 
fraților John (15 ani) și lisa (13 ani)

Korirads care și-au însușit nici mai 
mult nici mai puțin de 8 recorduri 
mondiale. Respectînd ordinea cronolo
gică în care s-au obținut aceste re
zultate de mare răsunet (campionatele 
feminine au precedat pe cele mascu

nume : Konrads. De astă-dată era, în
să, vorba de fratele lisei, pe r-'-ne 
John care întrecea, de aceeași ma
nieră, două performanțe (tot pe nSO 
yarzi și 800 m) aparțintnd americanu
lui George Breen. Timpul record reu
șit de Konrads: 9:17,7. Vechiul record: 
G. Breen: 9:19,2.

Dar, John Konrads nu s-a mulțumit 
probabil numai cu ceea ce realizase. 
La intervale regulate el a atacat și a 
reușit să doboare și recordurile mon
diale pe 440 yarzi, 400 m, 220 yarzi, 
200 m liber. Cu timpurile obținute

NURILE TACTICE. Pregătirea tactică 
nu a fost îndreptată spre desfășura
rea în principal a unui joc organizat, 
îndrumările tactice erau de neîndepli
nit din cauza posibilităților reduse ale 
jucătorilor. Pentru a juca repede, pre
cis. în continuă mișcare, cu schimb 
de locuri, cu dese schimbări de joc 
In primul rînd este necesar ca jucătorii 
să stăpînească la perfecție controlul 
balonului, să posede toate procedeele 
tehnice. Or, jucătorii noștri nu au. o 
asemenea tehnică individuală. A doua 
greșeală: deoarece preocupări’e tac
tice au fost orientate spre aspectele 
cele mai întortocheate ale 
AU FOST SCAPATE DIN 
TOCMAI ELEMENTELE 
MENTALE ALE TACTICII:
JUL ȘI DEMARCAJUL. S-a insistat 
asupra mișcării permanente, asupra 
schimbului de locuri, dar în antrena
ment nu s-a pus accent tocmai pe 
ceea' ce 
mijloace ale. fotbalului avansai: de
marcările individuale
Aceasta este tina din principalele lip
suri tactice a cărei înlăturare este 
absolut necesară, deoarece de ea de
pinde dezvoltarea tactică a echipe
lor noastre.

In altă ordine de idei trebuie să re
cunosc că antrenorii — mai mult de
cît cei din trecut — au studiat, apro- 
fundmd, diferitele aspecte ale tacticii, 
ajungînd să aibă cunoștințe mai multe 
decît necesită nivelul tehnic al jucă
torilor. Aceștia, de asemenea, 
au multe cunoștințe tactice, pot 
discuta orice problemă de ordin 
tactic. Ședințele de pregătire și 
de analiză a jocurilor sînt pli
ne de observații și recomandări tac. 
tice Toate acestea sînt bune și con
tribuie la ridicarea cunoștințelor tac
tice. Insă, DEZVOLTAREA TEOgE-

fotbalului, 
VEDERE 
FUNDA- 
MARCA-

constituie fremiza acestor

sau colective.

T1CA A LATURII TACTICE A DE
PĂȘIT DEZVOLTAREA MĂIESTRIEI 
TEHNICE A JUCĂTORILOR, ceea ce 
înseamnă că nu a fost asigurată o 
legătură organică între factorii tehnic 
și tactic. înseamnă că procesul de 
dezvoltare a fotbalului s-a desfășurat 
inegal, în detrimentul factorului teh
nic și, în ultimă analiză, în detri
mentul calității jocurilor echipelor, 
care ar fi trebuit să ocupe, de fapt, 
primul loc în preocupări.
Antrenamentul individual
Este un mijloc extrem de eficace 

pentru rezolvarea diferitelor sarcini în 
pregătirea individuală a jucătorilor. In 
cadrul antrenamentelor comune, unde 
numărul jucătorilor este relativ mare 
și în majoritatea cazurilor pregătirea 
este condusă de un singur antrenor, 
nu există timp și condiții pentru în
deplinirea tuturor aspectelor ridicate 
de instruire și, cîteodată, nu pot ii 
rezolvate nici sarcinile propuse pen
tru antrenamentul respectiv. SOLUȚIA 
ESTE ANTRENAMENTUL INDIVI
DUAL. Exersarea deprinderilor tehnice 
mai puțin dezvoltate, perfecționarea 
anumitor procedee tehnice și a unor 
calități fizice, remedierea deficiențelor 
tehnice și fizice pot fi făcute cu re
zultate chiar mai bune în cadrul an
trenamentelor individuale. De aceea 
consider că antrenorii dar si jucătorii 
—CARE TREBUIE SA ĂIBA MAI 
MULTA PREOCUPARE FATA DE 
PREGĂTIREA PERSONALA, ÂNTRE- 
N1NDU-SE ȘI DIN PROPRIE INI
ȚIATIVA —trebuie să acorde o aten
ție mai mare antrenamentului indivi
dual SUPLIMENTAR pe grupe de cite 
3—4 jucători, cu un conținut potrivit 
scopului urmărit: completarea și întă
rirea laturilor deficitare din pregă
tire.

Antrenamentul individual peate fi 
făcut atît în perioada pregătitoare — 
în sală sau în aer liber — cît și în 
perioada fundamentală, cînd deficien
țele apar mai evidente. Faptul că ju
cătorii sînt mai puțini ca număr și că 
ei cunosc scopul acestei pregătiri se
parate, va determina o participare mai 
conștiincioasă. In plus, antrenorul are 
posibilitatea unei îndrumări și corec
tări continue, își poate îndrepta a- 
tenția spre atingerea scopului urmărit, 
ceea ce nu ar putea realiza în mă
sura. . c_ __ ... —__. _ —_ IZ—
comune. I

Use Konrads, cea mai
line) vom acorda întîietate performan- 

dorită în cadrul antrenamentelor ^tc'or obținute de lisa. La 6 ianuarie,
cînd lisa s-a prezentat Ia startul pro
bei 400 m liber (serii), era deja cu
noscută lumii ca a doua înotătoare 
din lume pe 440 yarzi (după Lor-

★
Am făcut toate aceste observații pe

marginea conținutului lecției de antre- . . . _ . .
nament și al perioadelor de pregătire raine Crapp) mulțumită performanței 
cu scopul de a semnala cîteva impor- *a
tante lipsuri care au contribuit la ac
tualul nivel scăzut al fotbalului nos- „
tril.Adăugind la toate acestea fapt ul\boare sub 1:62,0 (pe 100 m liber) și 
că în general și îndrumarea metodică ( sub 5 min. (pe 400 m liber). O parte 
care a călăuzit pe antrenori în desfă-...............
șurarea muncii lor de instruire, a con
stituit în bună măsură una din cauzele 
acestor lipsuri, ajung la concluzia că 
se impune, pe lingă o schimbare de1 
atitudine a antrenorilor față de proble
mele instruirii și o participare crea-1 
toare a lor pe baza experienței pro
prii și a experienței altor antrenori, 
din străinătate, și o REVIZUIRE Ai 
CONȚINUTULUI PLANULUI DE 
ANTRENAMENT. Acest lucru poate, . , _ ______ __ _____
fi realizat în cadrul unei consfătuiri^ Lorraine. Micuța lisa se pricepuse de 

minune să mențină un ritm uniform 
de rezistență în regim de. viteză: ea 
înotase primii 400 m în 5:05,5, iar ur
mătorii în 5712.2,

Nici nu se stinsese bine ecoul stîr- 
nit de răsunătoarele performanțe ale 
lisei Konrads și iată că după 48 de 
ore alte doră recorduri mondiale se 
înscriau pe tabelă îndrep tul aceluiași

li celor mai buni antrenori și meto- 
diști care să dezbată principalele pro
bleme ale instruirii. Lipsurile existen
te pot fi înlăturate mai devreme și 
trebuie înlăturate. Pentru aceasta este 
nevoie de un efort comun al tuturor 
tehnicienilor fotbalului nostru.

N. ROȘCULEȚ 
șef de lucrări la I.C.F.

(5:02,4) înregistrată în ziua de 27 
cembrie. Dorința ei — după cum 
clara atunci gazetarilor — era să

de- 
de- 
co-

din dorința ei s-a împlinit mai repede 
decît și-a închipuit. In serii lisa Kon
rads. a fost cronometrată cu 4:59,2 
iar a doua zi în finală cu 4:58,8. Două 
zile mai tîrziu deși lisa nu țintise re
cordurile probei 880 yarzi fiber, evo
luția ei pe această distanță se sol
dează cu doua noi recorduri mondiale. 
Timpul obținut, 10: 17,7, întrecea cu 
16,9 sec.(!) vechiul record deținut de 
L. Crapp pe 880 yarzi și cu 13,2 sec. 
recordul pe 800 m deținut de aceeași

tînără recordmană a lumii.
4:25,9 ( 440 y. și 400 m) și 2:04,8 ( 226 
y și 200 m) el corecta următoarele re» 
corduri: 440 y: M. Rose — 4:27,1, 400 
m: M. Rose — 4:27,0, 220 y: GK
Chapman — 2:05,8, 200 m: timp ștarP 
dard 2:05,2.

Campionatele Noii Galii de Sud au 
mai prilejuit și alte performanțe de 
mare răsunet. Astfel, Brian Wilkinson 
a ameliorat cu o zecime de sțctmdă 
recordul lumii pe 110 yarzi fluture, re
cord deținut de înotătorul american 
Yorzik. Timpul lui Wilkinson 1:03 8. 
Brian și-a îmbunătățit simțitor perfor
manța și pe 220 y fluture reușind să 
parcurgă distanța în 2:24,9, al cincilea 
rezultat din lume. In sfîrșit, campiona
tele Noii Galii de Sud i-au permis și 

spatîsfului John Monckton definitiva 
consacrare. Timpul cu care a acoperit 
distanța de 220 y (2:18,8) depășește 
cu aproape 3 sec. tot ceea ce se rea
lizase pînă la el.

G. NICOLAESCU
Dawn Fraser recordmana lumii și 

campioană olimpică în proba de 100 m. 
liber (1:02,0) și-a mai adăugat, de 
curînd, palmaresului său o nouă per
formanță de valoare. Ea a înotat la A? 
delaida distanța de 110 y, liber în 
timpul de 1:02,4 — nou record mon
dial



(Urmare din pag, 1)

Rafinăriei nr. 6. Și desigur 
grija candidatului Ungureanu 
propunere va deveni, foarte

sport al 
că prin 
această 
curînd, o realitate. Și, în timp ce ale
gătorii circumscripției electorale 168 
își vor alege cu încredere candidatul 
lor. Gh. Ungureanu, omul care nu 
se dă îfl lături de la nici o treabă 
în folosul obștesc, va putea fi întîlnit 
la secția de votare nr. 30 
nr. ’2 al cărui președinte

de la școala 
este.

Cu el se mîndresc mul}.

Alexandrescu, activistCu Gheorghe 
al comitetului raional d? organizare ‘a ■ 
U.C.F.S. Ploești, se mîndresc în pri

mul rînd sportivii din satele acestui 
raion. Modestia și cinstea recunoscută 
a comunistului Alexandrescu l-au im
pus de mult atenției celor care au ve
nit în contact cu el. Sfatul lui, garan
tat de o bogată experiență pe linie de 
cultură fizică și sport dobîndită 
timpul celor 11 ani de cind este 
tivist sportiv, 
îmbunătățirea 
ceste calități 
convingem și 
care îi citim

GHEORGHE ALEXANDRESCU

TASS

haltere
sovie-

MOSCOVA 3 (Agerpres) 
transmite:

In cadrul unui concurs de 
desfășurat la Lvov, sportivul
tic Petr Matiuha și-a ameliorat pro
priul record mondial la stilul îm
pins, categoria semigrea, realizînd 
o performanță de 149 kg. Vechiul 
record stabilit tot de Matiuha la 24 
noiembrie 1957 era de 148 kg.

PROGRESUL CPCS (juniori) la egalitate

in 
ac-
la 
a- 
ne

a contribuit deseori 
lucrurilor. De toate 
am avut prilejul să 
noi cei de la redacție 
cu mult interes cores-

pondențele. Da, fn dorința lui de 
mult folos mișcării noas.
Gheorghe Alexandrescu 
și pentru acest lucru, 
lucruri bune nu se pot 
acest om cu fața lumi-

a
fi de cît mai 
tre sportive, 
găsește timp 
Dar cîte alte 
spune despre 
nată de zîmbetul bunătății și al cin
stei. Despre toate acestea au vorbit 
cu multă însuflețire și sătenii din co
muna Balta Doamnei (circumscripția 
electorală 64) care l-au propus can
didat pentru alegerile de deputați în 
sfaturile populare.

SCRIMERI1 BKIREȘTEXI 
au păstrat „Cupa Orașelor’*

Reprezentativa tinerilor scrimeri bu- 
cureșteni și-a menținut titlul cucerit 
anul trecut la Ploești. Ca și în ediția 
precedentă, echipa Capitalei a cîștigat 
la limită Cupa Orașelor, de această 
dată întrecînd cu 11 victorii indivi
duale formația Tg. Mureș care totali
zase în patru probe același număr de 
puncte: 30. Noua .victorie a bucurește- 
nilor confirmă saltul înregistrat de 
acest centru. în ultimii doi ani în pri
vința promovării tinerilor scrimeri. In 
fruntea acestei- acțiuni care a trezit 
scrima bucureșteană din toropeala care 
o cuprinsese în perioada 1950—1955. 
stau fără îndoială secțiile organizate 
pe lîngă școala sportivă de tineret a 
comitetului U.C.F.S. București și pe 
îîngă clubul Dinamo. Munca și stră
duințele depuse de antrenorii Gh: Man, 
T. Predescu. N. Nicolau (la centrid de 
tineret) și R. Dristoreanu (la Tînărul 
Dinamovist) și-au dovedit roadele cu 

'această ocazie, echipele alcătuite din 
elevii lor fiind, în medie, cele mai ti
nere și. în general, cele mai bune.

Reprezentativa orașului Tg. Mureș 
se poate considera o învinsă glorioasă, 
întrecută la limită de deținătoarea 
Cupei Orașelor, echipele din Tg. Mu
reș (antrenor A. Kakucs) s-au dove
dit constante și omogene, clasîndu-se 
în prima parte a clasamentului în toa
te cele patru probe.

Pe locul III (28 p.J s-a clasat re
prezentativa orașului Cluj (28 p.). a- 
ceea care conform calculelor hîrtiei 
trebuia să fie noua deținătoare a Cu
pei. Nu a reușit această performantă 
îrilrncît Olga Orban a absentat — spre 
surprinderea generală — din întrecere 
(vom reveni cu amănunte la această 
absentă care se anunță neiustifRa1’'. 
iar echipa de sabie (lipsită de aportul 
Ifii N. Ghilezan și cu un L. Rohony 
care a infirmat așteptările) s-a com
portat nefiresc de slab. 
, Tot în apropierea învingătorilor (ca 
punctai) s-a- clasat selecționata Satu 
Mare. Tinerii sătmăreni, antrenați de 
Al. Csipler. au lăsat o bună impresie 
la florete (băieți și fete) dar au dezi
luzionat Ia sabie. 

: In continuare, s-au clasat:
'dea 24 p.. 6. Ploești 13 p.. 7. Sibiu 6 

Jj>-, 8. Orașul Stalin 7 p.. 9. Lugoj 3 
p.. 10. Timișoara 3 p.,_ll. Craiooa 3 
p., 12. C.arei 2 p.. 13. Arad O p

portarea tinerelor Yvonne Maron și 
Oprita Dragalina, convinși fiind că 
numele lor merită să figureze pe lista 
principalelor speranțe. Din restul e- 
chipelor am reținut evoluția floretiste- 
lor Judith Kabdebo și Denisse Uray 
(Cluj), Rill (Sibiu), Ghizela Kiss (Tg: 
Mureș) și Crista Bahmuller (Orașul 
Stalin). In orice caz, nivelul general 
al floretistelor „viitorului" nu cores
punde pretențiilor și obligațiilor scri
mei noastre feminine.

Clasamentul la floretă fete: 1. Satu 
Mare 5 v., 2. București 4 v. (ultimul 
meci: S. Mare — București 5—4), 3. 
Cluj ~ ~
ești

2 v., 4. Tg.
1 v., 6. Sibiu

PE LOCUL 
JUNIORII

5. Ora-

A III-A ECHIPĂ 
PRIMUL LOC

DIVIZIONARĂ PE
LA JUNIOARE

Satu Mare, crasateFloretistele din 
cu aceeași formație pe locul III în 
campionatul pe echipe categoria A, au 
cucerit — greu, dar meritat — con
cursul de sîmbătă și duminică. Maria 
Lutzki și Otilia Vadnau s-au impus 
selecționării pentru Criteriul Mondial, 
iar Agneta Csipler a secondat, cîte- 
odată cu mult succes, acest valoros 
duet. Din întrecerea fToretistelor.... am 
reținut însă în mod special comporta
rea junioarelor bucureștene, cele mai 
tinere din tot concursul, și cele mai 
puțin cunoscute. Valeria Lutman (cu 
o ținută mult îmbunătățită față de 
precedentele concursuri locale și cu 
multă siguranță în execuțiile tehnice), 
s-a impus ca o trăgătoare mare 
nădejde. Păstrînd o oarecare rezervă 
fa privința dîrzeniei și puterii lor de 
luptă, evidențiem de asemenea com-

O

cu STIINTA TIMIȘOARA

de juniori a Progresului 
București, care — cum se 

va participa la turneul in-

Mures 2 v., 5.
1 V.

r.

I LA SABIE: 
ORĂDENI

PlO-

1.

singură îiifringere — și aceea la 
limită, în serii — a înregistrat echipa 
juniorilor din Oradea de a lungul între 
cerii de sabie. Omogenă, combativă, 
echipa orădenilor alcătuită din V. 
Papa, l. Szanto și E. Aruș a cîștigat 
pe merit o întrecere pe care a domi; 
nat-o categoric, lâsfnă o bună impre
sie celor ce i-au urmărit în concurs.

Bine s-att pr.ezentat reprezentanții o- 
rașului Tg. Mureș, care au și obținut 
de altfel un valoros loc II și care, în 
turneul final, au fost întrecuți doar de 
orădeni. Ne-au mai plăcut reprezen
tanții Ploeștiului, clasați pe locul 4. 
După o comportare care promitea, (în 
serii) formația tinerilor sabreri ai Ca
pitalei a înregistrat 2 înfrîngeri la 2 
și astfel n-a mai putut obține decît 
locul III.

Iată care este clasamentul la sabie: 
1. Oradea 12 pct: 2. Tg. Mureș 9 
pct; 3. București 7 pct: 4. Ploești 5 
pct; 5. Cluj 4 pct: 6. Timișoara 3 pct: 
7. Orașul Stalin 2 pct: 8. Lugoj 1 pct; 
9. Craiooa 0 pct. Au mai fost prezente 
în întrecere, fără a se califica în tur
neul final, reprezentativele orașelor: 
Sibiu. Arad, Cărei și Satu Mare.

e. m-

Echipa 
C.P.CJS.

știe — 1 . ...... . fe
ternațional de la Viareggio (Italia), 
și-a încheiat duminică pregătirile.

Tin,erii noștri fotbaliști au susți
nut un nou joc amical de pregătire 
duminică dimineață pe stadionul „23 
August“ din Timișoara, în compania 
formației de categorie A Știința.

Intîlnirea s-a terminat cu un re
zultat de egalitate : 3-3 (3-0). In 
primele 25 de minute, Știința a ju
cat foarte bine și ta 18 minute a a- 
juns să conducă cu 3-0 prin punc- 

• tele înscrise de Boroș (min. 8), Cio- 
sescu (min. 12) și Cădariu (min. 18). 
La 0-3, Progresul are o revenire 
destul de puternică și reușește să 
echilibreze jocul, dar scorul nu-1 

‘ reduce decît după pauză, cind ata
cul — cu Rakcsi inter stînga — a 
funcționat mai bine . In repriza a doua 
însă a slăbit și Știința ritmul de 
joc, parted a nu fi ta bună condi
ție. In min. 50, Zbircea a comis un 
hends ta suprafața de pedeapsă și 
Petru Emil a transformat lovitura 
de la 11 m., acordată de 
Gh. Osiac. Același Petru 
marcat și următoarele două goluri 
(ta minutele 53 și 69), stabilind ast
fel scorul final. Cele două echipe au 
jucat in formațiile :

ȘTIINȚA : Curcan—Filip (Codrea- 
nu), Zbircea, Florescu—Cojereanu 
(Mazăre), Tănase—Gîrleanu, Zaharia, 
Ciosescu, Cădariu, Boroș.

PROGRESUL C.P.C.S. : Bădescu
(Ghiță)—Nunu, Petca, Nedelcu—Ni- 
culescu, Koczka—Ivansuc, Petru E- 
mil, Unguroiu, Bălint (Rakcsi), Igna,

arbitrul 
Emil a

— Fotbaliștii rotmini au
De aseară, fotbaliștii Petrolului Plo

ești se află în Egipt. Ei au părăsit 
orașul Beyruth (Liban) ieri la amiază 
cu vaporul, cu destinația Port Said 
unde vor evolua mîine, miercuri, în 
compania selecționatei orașului. Pînă 
la sfîrșitul săptămînii, Petrolul va mai 
susține două jocuri în Egipt, astfel că 
turneul în această țară cuprinde în 

total trei meciuri, în urmă unei modi
ficări aduse de organizatori: al doi
lea meci va avea Ioc Ia Cairo, vineri, 
cu echipa locală Nacional, iar al trei
lea la Alexandria duminică, în com
pania unui adversar încă nedesemna*.

După turneul în Egipt, ploeștenii se 
vor înapoia în Liban, la Beyruth unde 
au rămas datori un meci: cel de joi, 
care nu s-a disputat din cauza ploii. 
Duminică însă, ei au jucat și — după 
cum ni s-a relatat ieri telefonic din 
Beyruth — au lăsat aceeași bună im

presie ca în partida care a inaugurat 
turneul. Petrolul a primit replica echi
pei locale Omenetmen (întărită cu 
cîțiva jucători din alte cluburi), pe

Camp Sonatele mondiale de schi alpin

Oleq Gonciarenko (U.R.S.S.) 
este noul camoion european la patinaj viteză

STOCKHOLM 3 (Agerpres). —
In orășelul suedez Eșkilstuna s-au 

desfășurat la 1 și 2 februarie campio
natele europene de patinaj viteză 
care au reunit 36 de concurenți din 11 
țări : U.R.S.S., Olanda, Franța, Nor
vegia, Austria, R.D. Germană, Anglia, 
Italia, Finlanda, Danemarca și Sue
dia.

Campionatele s-au încheiat cu o 
remarcabilă victorie a reprezentanților 
Uniunii Sovietice care au cucerit 2 ! 
probe și titlul absolut prin Oleg Gon
ciarenko. Lupta pentru victorie a fost 
însă destul de echilibrată și patina
torii sovietici au . avut un adversar 
redutabil în norvegianul Johannesen, _________ ___________
campionul lumii pe ,1957. Oleg Gon- Gonciarenko (lCr.sTs.)’197..585 .

« - țe. campjon european absolut; 2. Vla
dimir Șilîkovski (U.R.S.S.) 197.685
puncte: 3. Johannesen (Norvegia) 
198,125 puncte; 4. Merkulov (U.R.S.S.) 
198,787 puncte; 5. Seiersten (Norve
gia) 199,543 puncte; 6 Salonen (Fin
landa) 199,823 puncte; Șilkov 
(U.R.S.S.) 200,433 puncte.

Șilkov (U.R.S.S.), Stroem. (Suedia), 
44,5; 3. Merkillov (U.R.S.S.) 44,8; 4. 
Saktinenko (U.R.S.S.) 45,0; 5000 tn: 
1. Johannesen (Norvegia) 8.32,4; 2. 
Șilîkovski (U.R.S.SJ 8.32,9; 3. Gon
ciarenko --- -
Seiersten (Norvegia), Jarvinen (Fin
landa) 8.48,7 : 1.500m: I. Gcrciarenko 
(U P S

landa) 2.21,7; 3. Jarvinen (Finlanda) 
2.21,8: 4. Șiiikovski (L.R.S.C'.) __
10.000 m: 1. Johannesen (Norvegia) 
17.0" 7-0 Cjtîknvski

3. Seiersten (Norvegia) 17.38.8; 
Merkulov (U.R /’
(U.R.S.S.) ,17.43,3.

Clasamentul la multiatlon : I.

(U.R.S.S.) 8.45,2; 4—5

o n.

4—5

ciarenko a fost însă într-o formă exce
lentă și datorită faptului că a mers 
foarte bine atît în probele de fond cît 
și în cele de viteză, mai ales la 1500 
m, a reușit să termine victorios. El a 
fost secondat cu succes de tînărul 
Silikovski, o nouă speranță a pa
tinajului sovietic.

Rezultatele tehnice : 500 m. : 1—2

Ote? 
ptinc-

BOB

ECHIPAJELE GERMANE
PRIMELE LOCURI

• La Garmlsch 
tenkirchen s-au 
fășurat sîmbătă si 
minlcă campionatele 

mondiale de bob pentru pateu aer- 
soane. La start s au aliniat 12 echipaje 
din 7 țări. Spre surprinderea generală, 
pe primele două locuri s-au clasat e- 
chipajele R.F. Germane. Iată clasamen
tele : 1. R.F. Germană r 4:49,3 (Rosch, 
Halia, Haumer. Bauer); 2. R.F. Germa
nă II 4:50,4 (Tschelle, Kaltenecker, 
Stern, Geiger) ; 3. Italia 4:50,9; 4. Elveția 
I; 5. S.U.A. I; 6. Elveția II; 7. Suedia I,
• In localitatea Krynița (Polonia) au 

luat sfîi-șit duminică campionatele mon
diale de săniuțe. Proba de simplu fe
mei a revenit concurentei poloneze 
Semczgszak, iar proba de simplu birbați 
concurentului polonez Wojnar.

NICI O SCHIMBARE IN MUNTEA 
CLASAMENTULUI ITALIAN

• Etapa a 19-a a cam- 
pATRAI pionatului italian —
ivlDnL spre deosebire de pre

cedenta — a adus vic
torii echipelor fruntașe, care nu și-au 
schimbat pozira în clasament. Juventus 
a întrecut Udinesse cu 2—9, menținîn- 
du-se în fruntea clasamentului cu 29

plecat ieri in Egipt —
stadionul „Camille Champun", în pre
zența a 20.000 de spectatori. Și de 
data aceasta, victoria a revenit jucă
torilor romîni, dar Ia un scor mai re
dus 2—0 (1—0), datorită jocului de 
strictă apărare practicat de localnici 
în repriza a doua. In aserpenea _ con- 
dițiuni și după ce și-au asigurat vic
toria (prin punctele înscrise de-Zaha- 
ria min. 35 și D. Muhteanu min. 60 
din 11 m.), ploeștenii au făcut mai 
mult joc de demonstrație, ratînd însă 
numeroase ocazii de gol din cauza 
concentrării acțiunilor pe centru. Ju
cătorii ploeșteni și-au atras aplauzele 
repetate ale spectatorilor prin fazele 
spectaculos desfășurate. De reținut că 
repriza a doua s-a desfășurat la lu
mina reflectoarelor.

Petrolul a jucat în formația : Sjetcu. 
Pahonțu, Marinescu, Topșa-Eronea, 
Neacșu-Zaharia, Tabarcea, A. Mun- 
teanu (Dridea), D. Munteanu, Bădu- 
lescu (G. Marin), reruareîndu-se în
deosebi Zaharia, Tabarcea, Marinasc.u 
și G. Marin.

Rieder învinge pe Tony Sailer la slalom special!
Iii cunoscuta stațiune - de sporturi 

de iarnă Badgastein din Tirol a în
ceput la. 2 februarie, cea de-a 16-a edi
ție a campionatelor mondiale de schi 
alpin, reunind 168 de concurenți din 

-25 de țări. ' /
Prima probă, a competiției, slalomul 

special masculin, s-â disputat pe două 
pîrții în ' lungime de 562 m fiecare, 
avînd dispuse 65 porți pentru prima 
manșă și 67 pentru cea de-a doua. ;Sailer (Austria) 
Conform pronosticurilor, schiorii aus
trieci au dominat întrecerea dan re
zultatul final constituie o surpriză, 

triplul campion olimpic Tony Sailer 
fiind întrecut de tînărul său compatriot

Joși Rieder. Interesant este și faptul . Francezul Charles Bozon, clasat ini
ei după prima manșă conducea japo
nezul Chiharu lgaya, care a confir
mat performanța de la Jocurile Olim
pice unde a primit medalia de argint. 
Schiorul japonez a' realizat cel mai 
bun timp al pîrtiei, 56"7.'1O în manșa 
Intîia.

Clasamentul tina! :
(Austria) 1:55,1

1. /. Rieder
(două manșe) ; 2.
1:55,8; 3. Chihăru 
1:56,7; 4. Werner

5. Staub (Elveția) 
(Elveția) 2:02,6; 7.

lgaya (Japonia)
(S.Li.A.) 1:58,8;
2:01,6 : 6. Mathis
Perret (Franța) 2:03,5; 8. Molterrer 
(Austria) 2:04.1.

țial pe locul 7, a fost descalificat de
oarece la developarea 'filmului s-a con. 
statat că ratase, o’, poartă fără ca ar
bitrii de parcurs sa observe aceasta.

Proba de slalom special lemei a pri
lejuit victoria scliioarei norvegiene de 
24 ani Inge Bienbacken, care la ultima 
ediție a J.O. de iarnă de la Cortina 
D’Ampezzo fusese clasificată pe locul 
VI. Cîștigătoarea probei a totalizat 
în cursul celor două manșe — fiecare, 
cu 48 de porți — timpul de 1:45,6. 
A doua a fost clasificată austriaca 
Putzi Frandl (1:47,0) A treia a fost 
Anr.e-Marie Waasa (Elveția) 1:47,4.

puncte. Napol: a cîștigat Limita
duelul cu Milan, 1—o, păstrîndu-și ast
fel locul II cu 25 p. Cu același număr 
de puncte (pe locul III) se află Pa
dova care a întrecut cu 6—3 pe Genova. 
Cu toate că Florentina a pierdut meciul 
cu Sampdoria (1—3) ea se menține pe 
locul IV cu 22 puncte deoarece Roma 
nu a obținut pe teren propriu, decît un 
meci nul (0—0) cu Atalanta, codașa 
clasamentului. Roma are 21 p. Cele
lalte meciuri s-au terminat la egalitate 
sau prin victorii la scor: Internaționale 
— Spăl 4—0, Bologna — Lazio 5—9, La- 
nerossi — Verone 1—1. Alessandria — 
Torino 0—0.

ST. ELIMINATA DIN
FRANȚEI1*

rezultate din cadrul 
Franței": Racing — 
— Lille 2—1, Bor- 
5—1, Montpellier —

ETIENNE
„CUPA

• Iată cîteva 
16-imilor ,,Cupei 
Sedan 2—1, Lyon 
deaux — Angers ______ 
Nîmes 1—3, St. Etienne — Sete 1—3 (?).

VIENNA ÎNVINGĂTOARE LA 
SANTIAGO DE CHILE

• Echipa austriacă Vienna
__

Recent, echipa vieneză a obținut 
frumos £------- fe- _____ fez _
unde a întrecut cu 1—0 o selecționată
&

• Echipa austriacă Vienna între
prinde un turneu în America de sud. 
— _ z*z “--- 1 un

succes la Santiago de Chile

orașului.

U.R.S.S.—l

i

■R.F. GERMANA S—2

• Reprezentativa de 
hochei a Uniunii So- 

- vietice a susținut pri
nțul meci în R. F. 

ind în compania reprezen- 
Hocheișlii «aoviet.v-’i au 

victoria cu scorul de 5—-• 
al doilea joc. .hocbeiștu sovle- 
cîștigat cu 3—4.

GALILOR A ÎNVINS SCOȚIA 
CELOR 5 NAȚIUNI*

• Intîlntnd sîmbâtă la 
Cardiff formația națio
nală a Scoției (recen
ta Învingătoare a Fran

ței), „cincisprezecele**  Tării Galilor a 
debutat cu succes în turneul celor cind 
națiuni. Galezii au învins cu 8—3. reu
șind o încercare transformată și o 
lovitura de pedeapsă, față de o sin
gură lovitură de picior din partea sco
țienilor. La joc au — 
spectatori.

0 La Twichkenham
Australiei 
în cadrul 
Britanice, 
60. WC de 
unui joc extrem de 
CU Victoria la limită a formației 
gleze: 9—6.

HOCHEI
•■stivei țării, 
obținut 
Intr-un 
tici au

TARA
IN „TURNEUL

RUGB1

a susținut 
turneului 
întâlnind 

spectatori

i (Londra) echipa 
o nouă partidă 

său in 
echipa

au fost 
disputat.

Insulele 
Angliei, 
martorii 
terminat

Excelente rezultate 
ale atieților sovietici
LENINGRAD 3 (Agerpres). —
In cadrul campionatelor de atletism 

ale R. S F. S. R„ pe teren acoperit, 
desfășurate la stadionul de iarnă din 
Leningrad, recordmanul mondial la 
săritura în înălțime Iuri Stepanov a 
realizat o performanță excelentă : 2,09 
m. După cum s-a anunțat, cu prile
jul acestor campionate Galina Bîs- 
trova a obținut la 80 
timpi»! de 10“ 9/10 (cea 
performanță mondială în 
sărit la lungime 5,96 m.

lată și alte rezultate : femei 100 m : 
Rezcikova 11 
nova 2’ 12“
1,65 
Î0" 
55“ 8/10; 
5/10 ; lungime : Bondarenko 7,13 
triplu salt: Laguzov 15,11 m.

m garduri 
mai bun? 

sală) și r

9/10; 800 ra: Muha-
2’ 12“ 9/10 ; înălțune Cencik

m ; bărbați: 100 m: Fediaiev
8/10; 800 m: Mamotkov

3.000 in: Pudov 8*
1’ 

27“ 
m;


