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ATLETISM
• Atleți romîni invitați la 

concursuri în Iugoslavia și Un
garia.

Federația de atletism a Croației va 
organiza la Zagreb, in zilele de 28 și 
29 iunie, un mare concurs internațio
nal. Pentru aceste întreceri organiza
torii au trimis forului nostru atletic 
o invitație de a participa cu patru din
tre cei mai buni atleți romîni. De re
marcat faptul că în aceleași zile va 
avea loc și la Budapesta un concurs 
internațional la care, de asemenea, au 
fost invitați și zece atleți romîni.

POLO PE APA
• Dinamo București participă 
la turneul internațional de la 
Moscova

Echipa de polo pe apă Dinamo Bucu
rești, campioană a țării pe anul 1957, 
participă la un important turneu îii- 
ternational care se va desfășura in
tre 24 februarie — 7 martie la Mos
cova. La această competiție mai par
ticipă următoarele formații: ~
Moscova, Dinamo Tbilisi, 
Kiev, Dozsa Szolnok, Ruda 
Praga și Gtvardia Varșovia.

Dinamo
Dinamo
Svezda

Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P. Romîna
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ȘAH
• începe meciul Troianescu— 

Giinsberger
)
Mi ine începe la Timișoara meciul de 

baraj pentru desemnarea campionului 
de șah al țării, intre Troianescu și 
Gunsberger, clasați la egalitate in tur
neul final. Orașul bănățean găzduiește'* 
primele două partide ale disputei, 
lelatte două urmînd să aibă loc

Maestrul emerit al sportului 
ȘTEFAN PETRESCU

PAG. 2 : In ajutorul organelor 
sportive nou alese.

PAG. 3 : Itinerar prahovean : 
Sinaia, reportaj de Țicu 
Simion.

— Jocuri de fotbal Romînia —
Turcia.

PAG. 4 : Numeroase întîlniri în
tre sportivii sovietici 
și cei din S.U.A.

— începe turneul final de hand
bal de sală.

— Tragerea la sorți a premiilor
la concursul „Știi 
Sport ?“

telalte două urmînd să aibă 
București.
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• Echipa Partizan 
întreprinde un turneu 

noastră

Belgrad 
în țara

La invitația echipei Recolta din M. 
C.iuc hocheiștii de la Partizan Bel
grad vor disputa două meciuri in țara 
noastră: unul la M. Ciuc și altul in
tr-un oraș care nu a fost încă sta
bilit.

Echipa din Belgrad a propus ca 
turneul să se desfășoare intre 10 și 
15 februarie, dar echipa Recolta a 
frtit ca turneul să aibă loc intre 1 și 

martie. In situația că Partizan nu 
va putea să facă deplasarea la aceas
tă dată, atunci urmează ca turneul 
să se desfășoare totuși intre 10 și 15 
februarie.

Sportivi fruntași și activiști sportivi,
ai F. D. P. în alegerile de la 2

candidați 
martie

Puține săptămîni au mai rămas pînă 
la 2 martie. Chiar dacă n-am avea la 
îudemînă calendarul, n-ar fi greu să 
aflăm aceasta din intensitatea pregă- 

’ firilor ce se fac la ora actuală, pe 
întreg cuprinsul țării, în vederea apro- 
'piatelor alegeri de deputați în sfata- 
. rile populare

Sportivii au aflat cu multă bucurie 
ică din îîndurile lor au fost desemnați 
’numeroși candidați ai F.D.P. Maestrul 
emerit al sportului Ion Moina, maes
trul sportului Ion Corneanu, fotbalistul 
'Ion Palii sînt numai cîțiva dintre spor, 
tivii care figurează pe listele de can
didați ai Frontului Democrației Popu
lare. Iată că lor li se adaugă și alte 
nume prestigioase ale sportului nos
tru. Maestrul emerit al sportului ȘTE- 

•FAN PETRESCU, campion olimpic de 
tir, a fost desemnat candidat al 
F.D.P. în circumscripția electorală o- 
rășenească Nr. 61 București. Cetățenii 
au aplaudat cu însuflețire această pro
punere, fiindcă ei îl cunosc îndeaproa
pe pe acest sportiv de frunte al țării 
noastre, îi apreciază nu numai marile

sale merite sportive, dar și activitatea 
sa obștească. Nu mai puțin entuziastă 
a fost adunarea în cadrul căreia maes- 
tra emerită a sportului AURORA PO
PESCU, componentă a echipei repre
zentative de handbal, campioană mon
dială, a fost desemnată candidată 
F.D.P. în circumscripția orășenească 
Nr. 370 București. Sportivă excelentă, 
pricepută profesoară de educație fi
zică. maestra emerită a sportului 
AURORA POPESCU se bucură de sti
ma și încrederea alegătorilor. De la 
Reșița, corespondentul nostru Gh. Do. 
brescu ne informează că în circum
scripția electorală Nr. 80 a fost pro
pus candidat al F.D.P. maestrul spor
tului ANDREI KEREKEȘ. campion 
absolut de gimnastică al țării noastre. 
ANDREI KEREKEȘ este un exemplu 
în munca sa de normator la secția 
utilaj mecanic a combinatului metalur
gic Reșița, ca și în activitatea spor, 
tivă. Lucrul acesta l-au subliniat nu
meroșii vorbitori care au sprijinit can
didatura gimnastului reșițean.

Alături de. sportivi de frunte ai țării, 
sînt proonsi candidat» ai FOI’

tiviști sportivi, apreciați pentru devo
tamentul lor, pentru munca lor ne
obosită. Astfel, tov. PETRE CAPRA, 
președintele comitetului de organizare 
a U.C.F.S. oraș București, PETRE ZA- 
HARIA, președintele comitetului de 
organizare a U.C.F.S. raion Lenin. 
ION CATANOIU, președintele comi
tetului de 
ion Gh.
MITREA, 
organizare 
GAVRILA 
tului de organizare a U.C.F.S. Lugoj, 
precum și tov. RUSALIM VASI, pre
ședintele secției de vînătoare a colec
tivului sportiv Metalul Oțelul Roșu, 
se numără printre candidați! F.D.P., 
cărora poporul nostru le va da votul, 
cu dragoste și încredere. în alegerile 
de la 2 martie.

organizare a U.C.F.S. ra- 
Gheorghiu-Dej. EUSEBIU 
președintele comitetului de 
a U.C.F.S. raion Reșița, 
IGNA, președintele comite-

Mses/ru/ spor, ului
ANDREI KEREKEȘ

Competiții in cinstea zilei de 16 Februarie

erită a sportului
AURORA POPESCU

Trei din sutele de scrisori despre Spartachiadă

Numeroase colective sportive 
zează întreceri, in diferde ramuri 
ani de la luptele muncitorilor de 
memoria muncitorilor căzuți în 
in cadrul unor concursuri la sală 
aer liber (schi, patinaj. cros, i
PRINTRE întrecerile care se vor des

fășura în aer liber, se numâ*ră și con
cursul de ciclocros, dotat ou ,,Oupa 16 
Februarie”, pe care îl organiaează co
lectivul sportiv P.T.T., în ziua de 16 fe
bruarie. Plecarea se va da la ora 1« din 
fața Atelierelor Grivița Roșie, coneuren- 
ții urmînd să se întreacă pe un traseu 
situat în împrejurimile atelierelor.

Competiția este deschisă următoarelor 
categorii : avansați, Juniori, semlcurse, 
biciclete de oraș și fete. ..Cupa 16 Fe- 
bruarie” va fi atribuită colectivului cu 
cel mai mare număr de participant! cla
sați. Acest concurs, cu care se inaugu
rează sezonul ciclist, va cunoaște în a- 
cest an o participare deosebită, marea 
majoritate a cicliștilor noștri (fondlș.i, 
pistaizl sau specialiști ai ciciocrosuiui), 
nînd să concureze la
comemorativă.
ȘI POPICARII din 

în cadrul unul turneu 
Februarie", care se desfășoară 
Giulești. In etapa care a avut 
trecute, s au întîlnit Voința M.C. cu Re-

din provincie organi- 
comemorării a 25 de

U-
această competiție

Capitală 
dotat cu

se întrec 
„Cuțpa 16 
pe arena 
loc zilele

diti Capitală ca și 
spor five, închinate

: la Atelierele Grivița. Sportivii vor cinsti 
ziua de 16 februarie 1933, intrecindu-se 

’ (gimnastică, volei, atletism etc.) sau în 
moto ciclism și altele).

colta M.A.S. (2293—2289 p. d.), Flat^ur» 
roșie Comerț cu P.T.T. (2137—2»IS p. d.), 
C.F.R. Grivița Roșie cu M.T.T'.C. (2318— 
2242 p. d.).

Aceste formații au prilejuit întreceri 
deosebit de atractive.

Faza finală a acestei competiții se v* 
disputa duminică 9 februarie, 
rena Giulești.

SCHIORII comemorează ziua 
bruarie printr-un concurs care 
tradițional, disputîndu-se de fiecare datM 
la Predea], pe Clăbtacet. Ca și în anii 
Vrecuți, probele programate de colectivul 
organizator „C.F.R. 
cele de steiom uriaș 
seniori și senioare.

De remarcat că in 
individuale pe probe, va fi alcătuit ș* im 
clasament pe echipe, alcătuit prin adițio
narea punctelor ?Lținutee de primii ,rel 
din fiecare formație. Dealtfel, p Urnit
trei clasați în clasamentele pe pro^e șl 
in. cel pe echipe vor fi premiați cu cupe 
și plachete.

tot pe a- 

de 16 Fe- 
a devenit

Grivița Boaie" stat 
și coborîre. pentru

afara clasamentelor

succes. Zilnic prin diferite Cluburi și 
muncii isi dispută întiietatea în fata 

(Foto: I. MIHAICA)

nă și care se bucură de un deosebit 
săli de sport, mii și mii de oameni ai 
tableior cu 64 de pătrate.

Sportivi,

v e rîfîcați 
dacă s î n t e ț i 
înscriși în lis
tele de ahgători!

Nu sînt necesare prea multe ar
gumente pentru a vă convinge că 
din maldărul de scrisori pe care poș
ta îl lasă în fiecare dimineață la re
dacția noastră cea mai mare parte 
au ca subiect: Spartachiada. De 
prin cele mai îndepărtate colțuri 
ale țării, corespondenții noștri în
seamnă pe hîrtie cifre și fapte din 
cadrul acestei frumoase întreceri 
sportive a tineretului. Nu toate din 
ele pot vedea lumina tiparului. Sînt 
prea mu'te și oricît de îngăduitor ar 
fi secretarul de redacție, el nu ne

poate totuși oferi un spațiu atît de 
cuprinzi: or.

Deci ne mulțumim să alegem din 
ele pe cele mai semnificative.

• Iată o scrisoare a coresponden
tului nostru din Reșița, Gh. Dobre- 
scu. Nu trebuie să vă așteptați însă 
la vești privind activitatea muncito
rilor din acest puternic centru indus
trial. In rîndurile trimise acum co
respondentul nostru se ocupă de felul, 
în care s-au desfășurat întrecerile 
Spartachiadei în raionul Reșița.

Semnificativ ni se pare faptul că 
cei mai mulți concurenți au fost în-' 
registrați la concursurile de gimnas
tică: 3.390 de participanți, dintre care 
629 fete. O explicație a acestui fapt 
ar putea fi și aceea că timpul nefa
vorabil sporturilor de iarnă a prile
juit în mod firesc o „aglomerare" 
a tineret:» ui în săli. Cu toate aces
tea, acolo unde a existat zăpadă și 
unde s-au putut deci organiza con
cursuri de schi sau săniuțe, ele au 
avut loc. Și chiar cu un deosebit 
succes, cum s-au petrecut lucrurile 
spre exemplu în comunele Secul, Do
man, Ocna de Fier și Bocșa Romînă. 
Ca cifre generale pe întreg raionul, 
corespondentul nostru ne precizează 
că la schi au participat 1.270 de 
concurenți, iar la săniuțe 1.303.

In încheierea scrisorii sale, cores
pondentul ne relatează un fapt îmbu
curător și anume acela că, folosin- 
du-se ocazia oferită de organizarea 
Spartachiadei, comisia raională de 
organizare a întrecerilor a reușit să 
introducă sportul și în unele co
mune înde el era mai puțin cunos-

(Conținaare in pag, 2i

Cupa Speranțelor la schi

Au sosit primii oaspeți...
Peste trei zile pîrtiile Postăvarului 

găzduiesc întrecerile de schi din ca
drul Cupei Speranțelor, considerată 
pe bună dreptate una din cele mai im
portante concursuri din Europa orga
nizate în acest an pentru tineret. Ca
racterul acestei competiții internațio
nale reiese în primul rînd din numă

rul și valoarea parficipanțttor. Aceș4 
tia constituie pentru țările respective, 
adică Austria, Franța, Polonia, Bul
garia, Finlanda, Ungaria și Romi ia, 
cadrele de nădejde care peste pnțiti 
timp vor promova în reprezentat! ”le 
A.

Primii oaspeți, finlandezii, au sosit 
marți după-amiază, iar miercuri di
mineață bulgarii. După un scurt popas 
în București aceștia s-au îndreptat 
spre Poiana Stalin, pentru antrena
mente. Lotul Finlandei cuprinde pa 
Erik Aikala, Mikael Groenholm și 
Niilo Onatsu, iar cel al Bulgariei pe 
Ștefan Turtarov, campion de juniori 
pe 1957 la slalom special, Gh. O.’.ol- 
ski. St. Haralambiev, T. Boțov, M- 
Selomanov. Aceștia sînt, de altfel, dimă 
declarația antrenorului D. Markuv, cei 
mai buni tineri schiori din Bulgaria, 
spre care sînt îndreptate privirile spe
cialiștilor din țara vecină.

In cursul zilei de azi sînt așteptate 
să sosească la București loturile Fran
ței, Austriei și direct la Orașul Stalin 
ale Ungariei și Poloniei. Federațiile 
respective au anunțat că la. Cupa 
Speranțelor vor fi reprezentate de cel 
mai în formă tineri. Aceștia sînt : 
FRANȚA: Georges Duvillard, cîștigât 
tor al probei de coborîre în Cupa țâ4

T>. STANCULESCU

(Continuare in pag. 3)
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• Deși mult mai scurtă decît cea
laltă, scrisoarea . corespondentului 
nostru din Rm. Vîlcea, Bragomir Ro- 
șianu, este totuși la fel de cuprinză
toare în cifre și în fapte. Vorbind 
despre întrecerile din cadrul Sparta
chiadei organizate în raionul Rm. 
VTlcea autorul ne precizează că du
pe o lună de întreceri număru' total 
al participanților este de 10.601, din
tre care 2.500 de fete. Printre co- 
mur.cle fruntașe sînt citate : Rîureni 
nude au participat 602 concurenți, 
Ecnești cu 600 și Goranu cu 520.

Spre deosebire de. Reșița, însă, în 
raionul Rm. Vîlcea cea mai slabă 
participare a fost înregistrată la gim
nastică și tenis de masă. In schimb 
întrecerile de săniuțe s-au bucurat 
de un mare .r i ces, adunînd la star
tul probelor .3.554 de concurenți. De 
? n a și la șah numărul coneu- 
Tenfilor este destul de mare: 2.216.

Cît privește întrecerile dip oraș, 
corespondentul nostru ne precizează 
doar că fruntașă este școala medie 
nr. 1.

® Ultima din seria de scrisori pe 
care vi le prezentăm astăzi este a- 
coea a corespondentului nostru din 
Cluj, Al. Momete. El ne trimete o 
amplă analiză a felului în care s-au 
desfășurat întrecerile din cadru’

O problemă acută a atletismului clujean

Crearea unei activităfi afletice școlare 
de masă

da'
v-!'
se

A vorbi despre atletismul școlar din 
Cluj înseamnă de fapt a atinge punc
tul nevralgic al întregii activități at
letic din acest oraș ardelean. Și a- 
ceasta tocmai pentru că atletismul 
școlar trebuie să asigure baza de 
masă a întregii activități. In discu
țiile pe care le-am avut cu mai mulți 
profesori de educație fizică din Cluj 
(1.. Martonossy, Bălănescu, I.. Marks, 
Fr. Lorinczi) am ascultat de fiecare 

î aceeași observație: slaba dez- 
; re a atletismului școlar clujean 
datorește în cea mai mare parte 

d zinteresului manifestat de pr<4e- 
s» r-i de educație fizică, aceștia ne- 
ac-rdînd importanța necesară acțiunii 
de angrenare a tineretului școlar hi 
practicarea atletismului.

Iste firește o recunoaștere a 
n • i stări de fapt care frînea- 
ză progresul atletismului din Cluj. 
Dar ni s-a părut bizar faptul că 
șl i'.du-se acest lucru (culmea, este 
recunoscut chiar de profesori 1) nu se 
iau măsuri pentru remedierea acestei 
Iacii iv', nu se trece la discutarea des
chisă a poziției greșite ne care re si
tuează majoritatea profesorilor de e- 
dticație fizică din orașul Cluj...

Am ascultat în continuare și des
pre posibilitățile care stau la îndemî- 
na profesorilor pentru atragerea tine
retului școlar în practicarea atletismu
lui. In primul rînd organizarea unor 
concursuri de atletism, la cîteva pro
be, la care să participe întreg efecti
vul scolii respective. Cu ocazia aces
tor întreceri vor fi depistați elevii 
care au aotitudini pentru anumite 
pre-be atletice. Urmează ca după a- 
ceastă verificare să se intensifice în 
orele de educație fizică și în orele de 
colectiv predarea elementelor de teh
nică atletică. Firește acesta este un

Puncte din plan pe nedrept neglijate
Nu se poate concepe ca un organ 

nou ales să-și poată începe și duce 
activitatea fără a avea un plan. Nu 
este vorba aci de o simplă înscriere 
pe hîrtie a unor obiective mai mult 
sau mai puțin importante, făcută pen
tru că... așa se obișnuiește. In noul 
stil de muncă pe care-1 impun sarci
nile și rolul colectivului sportiv, un loc 
important îl ocupă munca colectivă, 
care să-i angreneze pe toți membrii 
consiliului. Privind lucrurile prin acea
stă prismă, importanța și necesitatea 
unui plan de muncă alcătuit foarte ju
dicios devine eu atît mai evidentă.

Și, într-adevăr, majoritatea colective
lor și-au alcătuit un plan de muncă 
pe primul trimestru al anului. Dar, așa 
cum arătam, importantă nu este doar 
existența acestui plan, ci mai ales o- 
biectivele propuse spre realizare. Or, 
din acest punct de vedere, se observă 
uncie lacune de principiu, care anihi- 
1 ază de la început cele mai bune in
tenții.

O astfel de lacună o constituie lipsa 
do •re iilarizare și de discuții pe margi- 
i -■ regulamentului de organizare și 
funcționare a colectivului sportiv. Acest

■ ■ •-? :S-
if :

l>
1 < T w

Suie de tineri au participat in ultimul timp la frumoase întreceri de schi, or
ganizate in cadrul Spartachiadei de iarnă. In fotografia noastră puteți 
vedea un grup de elevi ai școlii mc dii nr. 4 Aurel Vleiai din București, 
indreptirjdu-se spre locul de concurs
Spartachiadei în regiunea Cluj. A- 
flăm astfel că pînă la data cînd a 
fost expediată scrisoarea, în această 
regiune participaseră 87.680 de concu
renți, cei mai mulți dintre ei (21.901) 
participînd la concursurile de șah.

prim pas — foarte important însă — 
spre crearea unei mișcări atletice de 
masă în școli. Programul competițio- 
nal are menirea să completeze apoi 
această activitate. Organizarea con
cursurilor săptămînale (individuale), 
inițierea unor zile de concurs pe 
probe — sărituri, aruncări, alergări—, 
perfectarea meciurilor inter-școli între 
reprezentativele din aceeași localitate 
și a întîlnirilor prin lorespondență 
cu școli din orașe și regiuni diferite, 
participarea la competițiile organiza
te de comisiile regionale etc. etc. In 
privința programului competițional 
care poate angrena tineretul școlăresc 
într-o activitate organizată urmează 
să-și mai spună cuvîntul, firește, și 
inițiativa profesorilor. In linii mări 
acestea sînt cîteva posibilități de 
creare a unei activități atletice de 
masă în școli, care să asigure o bază 
solidă atletismului clujean 
manță.

Pentru realizarea acestui 
este necesar și un eficient 
partea organelor locale pentru: obți
nerea stadioanelor la ore și în zile 
potrivite, pentru antrenamentele și 
concursurile elevilor; realizarea unei 
colaborări între profesorii de educație 
fizică și sportivii fruntași etc.

Toate acestea și în plus tin interes 
major al profesorilor de educație fi
zică pentru răspîndirea atletismului 
în școli pot asigura activității atletice 
din Cluj succesul dorit. Pentru că — 
revenind — în Cluj' se resimte lipsa 
unei bogate activități de masă care să 
reîmprospăteze cadrele fruntașe și 
să asigure astfel progresul firesc al 
atletismului. Și d:»iă cum se poate 
vedea acest hieru este posibil...

de perfor

lucru mai 
sprijin din

H. NAUM

document de bază al activității colec
tivului cuprinde o seamă de noutăți 
care trebuie just însușite și populari
zate în consecință. In majoritatea re
giunilor însă, colectivele sportive au 
neglijat prelucrarea regulamentului, 
motivînd că... încă nu l-au primit de 
la forul superior, deși el a apărut în 
întregime în ziarul nostru și nu mai 
era nevoie să se aștepte multiplicarea 
la nivelul regiunilor și difuzarea în 
fiecare colectiv sportiv.

înscrierea de membri în U.C.F.S. 
constituie de asemenea un obiectiv ne
glijat, deși este cunoscut angajamentul 
mișcării noastre sportive de a număra, 
la sfîrșitul acestui an, 2.000.000 mem
bri. Crede oare colectivul sportiv din 
Lupeni că înscriind în vederea alege
rilor 10 la sută din numărul total al 
salariaților și lăsînd apoi baltă această 
acțiune și-a făcut datoria ? Cred oare 
colectivele din regiuni ca regiunea 
Stalin sau Bacău — unde ultima 
adeziune depusă poartă data de-.. 
5 decembrie 1957 —- că înscrierea 
de membri în U. C. F. S. trebuie 
privită ca o campanie pe o peri
oadă scurtă, ca un „asalt" și nu ca o 
sarcină permanentă ? Se pare că

pe 
re-

(Foto: GH. DUMITRU) 

Alcătuind un interesant clasament 
sporturi, corespondentul nostru ne 
latează și celelalte cifre: săniuțe 
14.617; patinaj — 13.642; gimnas
tică — 11.655; etc.

Un fapt demn de relevat este a- 
cela că unele colective sportive (Sîr- 
ma din CîmpM Turzii, Olimpia din 
Dej și Tînărul Silvicultor din Cîm- 
peni) an organizat concursurile de 
schi m alte localități, suportînd chel
tuielile.

In mod deosebit este evidențiat ra
ionul Cîmpeni, atît pentru numărul 
mare de concurenți (9.100) mobili
zați în întreceri, cît și pentru buna 
oiganizare a concursurilor. Ca a- 
mănunt interesant: aproape jumăta4e 
din numărul total de concurenți la 
proba de schi pe regiune este din 
raionul Cîmpeni, u de în localitățile 
Albac, Sohodol, Baia de Arieș s-au 
organizat frumoase concursuri de 
schi.

Clasamentul primilor tenismeni romîni

pe anul 1957

Z>coț> 
4. Gh. 
luhasz,

2. Cornel 
Caralulis, 

Bădin, 6. L.
8. E Cristea, 9. G 
Bar dan, 11. G. Bosch, 
13. S. Sapa, 14. A.

Grad. 20. A. Telegdi,
22. I. Racovi.ță, 23.

BĂRBAȚI
1. Gh. Viziru, 

ceanu, 3. Cristea 
Cobzuc, 5. T. 
7. M. Viziru, 
Năstase. 10. A. 
12. I. Rakosi, 
Pusztai, 15. V. Seresfer, 16. D. Vi
ziru, 17. E. Grunvald, 18. Șt. G-eor- 
gescu, 19. T. ' ’
21. D. Piroș, 
E. Benedek.

Neclasați din 
I. Albert. Șt.
D. Cirimbe-i, C. Chivaru, I. Dancea, 
Mihai Sc.r'n, N. Mita, Petre Marin, 
A. Schmidt, Gh. Slapciu, V. Turdea- 
nu, G. Vasilescu.

lipsă de performante: 
Anghelescu, M. Baia,

FE.MEI
1. Julieta Natn.ian, 2. Ecaterina 

Roșianti, 3. Irina Ponova, 4. Hermina 
Brener, 5. Lh'ia Avram, 6. E eonora 
Roșianu, 7. Matilda Glatt, 8. Mariana 
Nasta. 9. Ecaterina Pusztai, 10 Ro- 
dica Andriescu, 11. Elena Stan, 12.

ncu aee*e.

puține colective au înțeles sensul ade
vărat al acestei acțiuni și este în sar
cina comitetelor regionale, raionale și 
orășenești de organizare a U.C.F.S. să 
îndrumeze concret, pe teren, consiliile 
colectivelor și în această importantă 
problemă.

Citind aceste rînduri, fiecare activist 
sportiv își va spune probabil că ele nu 
cuprind nimic nou, că este vorba des
pre sarcini pe cit de importante, pe 
atît de firești. Sîntem de aceeași pă
rere. Care este atunci justificarea fap
tului că ele sînt îndeplinite pe o sca
ră atît de redusă ?

Explicații ar fi mai multe și, amin- 
tindu-le doar, ne vom referi la lipsa 
de experiență a unora dintre cadrele 
nou alese și la... rutina altora, Ia scep
ticismul unora dintre activiști în tata 
cifrei — totuși pe deplin realizabile — 
de 2.000-000 membri în U.C.F.S., dar 
mai ales de o insuficientă îndrumare 
din partea comitetelor locale de orga
nizare a U.C.F.S., care st- decid cam 
greu să înceapă această atit de nece
sară acțiune. Dar mț despre explicații 
este vorba, ci de trecerea imediată la 
îndeplinirea acestor obiective de primă 
importanță, pe nedrept neglijate.

fu iulumi am icmsu- ue masa roim- 
nesc și-a cîștigat un binemeritat re
nume în ierarhia mondială. Dar, para 
lei cu succesele sportivilor noștr, in 
arena internațională, tot în domeniul 
acestei discipline, romînii au ajuns 
adevărați performeri și prin organi
zările impecabile pe care au reușit să 
le asigure competițiilor internaționale 
desfășurate la noi. Să nu uităm apre
cierile elogioase ale specialiștilor stră
ini, privind modul perfect cum a fost 
organizată ediția campionatelor mon
diale de la București din 1953, ca și 
alte concursuri importante. Prohabil 
însă că atîtea cuvinte laudative adresate 
organizatorilor noștri i-au cam biaxat 
și aceasta s-a reflectat oarecum și în 
munca lor. De pildă, la campionatele 
internaționale de tenis de masă din a- 
nul acesta,- programarea meciurilor 
din ultima zi, cea a- finafe'ior, a fost 
•defectuoasă, ducând la o prelungire 
peste măsură a timpului de joc (de 
la ora 16;30 la 24). Este vorba de cele 
nouă partide, care jucîndu-se pe o 
singură masă au 'lungit prea mult 
programul, întîrziind cu cel puțin două 
ore. terminarea competiției. Dacă cele 
patru semifinale s-ar fi disputat pe 
eîte două mese, desigur că în loc de 
cinci ore. ar fi durat două sau 
ore, și prima finală n-ar mad fi 
ceput la ora 21, ci probabil către 
19. De asemenea, s-a mai comis 
altă greșeală cînd s-a încercat 
gramarea finalelor pe două mese. Ho- 
tărîrea țnsă n-a putut fi pusă în prac
tică, datorită reacției prompte și juste 
a publicului.

Acum o altă chestiune, tot organi
zatorică, dar de alt ordin.

De mai multă vreme membrii totu
lui nostru republican, împreună ou an
trenorii respectivi au cerut să se an
treneze pe mese rft mal asemănă
toare celor pe care se desfășoară com
petițiile internaționale. Adică mese de 
pe care săritura mingii este mai joa
să și mai „curată", spre deosebire de 
mesele noastre, pe care mingea sărea 
la înălțimea cea mai mare permisă 

trei 
fn- 
ora 
și o 

pro-

luduîh Grunvald, IX Maria Kendeffi, 
14. Maria Komoroczi.

Neclasate din lipsă de performan
te: Lia Doboșul, Rodea Turuțaneo 
și Emilia Urzică.

Plamd de pregătire 
mi a fost

Atenția tuturor specialiștilor. din 
scrimă a fost îndreptată în această 
perioadă spre desfășurarea. „Cupei O- 
rașelor" și spre concursul individual 
de verificare a selecționatulilor pentru 
Criteriul Mondial, care s-a consumat 
în paralel- cu „Cupa Orașelor", ldeea 
disputării acestor două concursuri a- 
proape concomitent s-a dovedit bineve
nită. Pe de o parte, tinerii noștri pe 
care ne bazăm în marea întrecere 
mondială pe care o găzduim la înec 
putui lunii aprilie, au fost puși în si 
tuatia de- a susține în trei zile suc
cesive un număr de asalturi aproape 
egal cu cel pretins de participarea la 
Criteriu, iar pe de altă parte selec- 
țtonabilii au fost verificați și într-un 
concurs pe echipe și într-unul indivi
dual.

Dar rezultatele și într-un caz și în 
celălalt nu sînt îmbucurătoare. Tinerii 
scrimeri nu au corespuns așteptărilor. 
Tov. Ruxandra lonescu, membră a Fe
derației Romîne de Scrimă, — desi
gur nemulțumită de evoluția tinerilor 
în această primă „piatră de încercare" 
înaintea Criteriului, dar încă optimistă 
în posibilitățile de a recupera timpul 
pierdut — ne-a precizat •

„Cu părere de rău trebuie să afirm 
că sUecționabilii nu s-au pregătit cu 
atenție și conștiinciozitate in secțiile 
lor. In aceste zile la București am 
avut dovada concretă că ritmul de 
pregătire preconizat prin planul Birou
lui Federal nu este respectat în co
lective. Tocmai trăgătorii pe care ne 
bazam în principal pentru Criteriu — 
OLGA ORBAN, TANASE MUREȘA- 
NU, EUGENIA TARĂNGOIU. NICO- 
LAE 1.ASZLO, MARIA LUTZK1, OTI- 
LIA VADNAY șa. — ne-au infirmat 
așteptările. Și pregătirea fizică și cea 
tehnico-tactică nu au atins 
stabilit pentru această dată. 
deci dovada că sportivii nu au înțeles 
încă importanța acțiunii pentru care 
ne pregătim, că antrenorii nu-și res
pectă îndatoririle, iar tinsurile mate
riale prin care trec secȘtiU de scrimă 
stinjenesc munca de pregătire. Sînt 

nivelul 
Există

de regulament, cu totul î.tsa diferit 
iu ceea ce privește claritatea traiec
toriei față de mesele străine. In sfîiS 
ș t, a 22 august 1957 s au început 
demersurile pentru confecționarea w- 
r.ni număr de opt mese, lucrarea 
fiind terminată la... 15 ianuarie 1958. 
Trebuie să recunoaștem cu toții că 
cinci luni pentru construirea a șase 
mese (opl nu a fost posibil?) est» 
un termen exagerat de mare. Diferi
tele pretexte invocate de unii tovarăși 
de la serviciul aprovizionării din fos
tul GC.F.S. (mari dificultăți în pro
curarea cîtorva kilograme de vopsea 
cleg ulei și chit, niște șuruburi, vre
un metru cub de lemn de calitate in
ferioară pentru suporturi, lipsa de 
bani și a unei unități care să execute 
comanda, precum și a’.te diferite mo
tive „legale", „obiective") nu stau ;n __ 
picioare. Pentru rezolvarea mai ope
rativă a confecționării acestor mese 
ar fi fost necesară mai m ■Ită tragere 
de inimă și conștiinciozitate în înde
plinirea cfoligațîiior profesiona l. Ei 
bine, să spunem fără ocol că nici de
mersurile pentru obținerea poneiului 
(pentru ea lucrarea să fie în cele >> 
din urmă gata) nu s-ar fi făcut 
fără stăruința tovarășilor Paul Geor
gescu (membru în biroul federației), 
Victor Vladone (antrenor), responsa
bilul tehnic al cooperativei „Meseria
șii tîmplari" și E. Rozen (funcționar 
la U.C.E.S.). Este necesar să aco-dim 
mai multă atenție condițiilor de pre
gătire a'e unor sportivi care au adus 
glorie țării, mai ales că avem posibi
lități suficiente create de către regi
mul nostru democrat-popular.

CONSTANTIN COMARNJSCH1

Federația de tir, în colaborare cu 
Direcția educației fizice școlare din 
Min. învățământului și Culturii, orga
nizează între 10—15 februarie în Ca
pitală un curs de tir rezervat asisten
ților de la catedrele de educație fizi
că din institute și facultăți și profe
sorilor de educație fizică care func
ționează în școlile medii. La acest curs 
vor participa 14 asistenți reprc-aEsilând 

centrele universitare și 30 pro- 
de educație fizică de la școlile 
din Capitală șl din principalele 
ale țării.
acest curs

urmărește

Ușa te
fesori 
•nedii 
orașe

Prin
Direcția educației 
M.I.C. ’ .*
secții de tir pe lingă colectivele spor
tive studențești și școlare.

federația de tir (i 
firice seofere din 

organizarea unor

in vederea Criteriului Mondial

al tinerilor scrimeri
respectat

totuși încrezătoare în randamente! r®- 
prezentau ți lor noștri la Criteria. 
impune schimbarea parțială a pro
gramului de pregătire inițial slabfl'rt, 
în sensul ca pregătirea specială că 
înceapă la 17 februarie ui loc de 1 
martie, iar cîțiva dintre se'ecțîonaWI 
să fie verificați și cu ocazia „Cupei de 
Iernă" pentru seniori care începe 
peste ci te va zile la Ckij".

DE LA I.GF.
Se aduce la cunoștința stnAenfllBsr 

anilor III și IV, ca vacanța de lamă 
durează pînă la data de IO februarie IKi

Cursurile încep in 11 februarie SM, 
orele 8 dimineața.

CONCLJtS ATLETIC DE SALA 
PRIN CORESPONDENȚA

Sâmbătă și duminică se va desfășu
ra, în orașele care au săli pentru 
atletism, un concurs prin corespon
dență. întrecerile din București vor 
avea loc în sala Floreasca II. Con
cursul este bine venit pentru a putea 
face o nouă verificare a stadiului ac
tual de pregătire a atlețilcr noștri, cu 
atît mai mult cu cit la sfîrșitul aces
tei luni vor avea ioc în Capitală con
cursurile din cadru! campionatelor re
publicane pe teren acoperit.
TURNEUL DE „VOLEI IN TREC

Marti după amiază, a avut loc în sala 
Floreasca, o nouă etapă a acestei intere
sante competiții. Cele trei meciuri dis
putate au luat sfîrșit cu următoarele re- 
zu?.iăte : Nicolau, Plocon, Drăgan-—Mu- 
șat, Mitrei, Claici (Tănâi-tseu) 2—1 (13— 
15, 15—5. 15—4); Roman. Corbeanu. Che- 
zan (Radu Emil) — Șușelescu, Ghertini- 
șen, Qc-hn (Buligescu) 2—1 (15—7, 12—15,
IC—141 ; Ruseseu, Gancîu, î-diir, (Wolfl) 
— Ml cui eseu, Păunoiu, Botrz (EremiaQ 
2—1 (5—15, 11—15, 15—7). Viitcruea etapă 
va avea loc vineri 14 fu1......ie în sala
Floreasca.

V. Hossu, eu&-espondent



Itinerar prahovean ? Sinaia
Am plecat la drum incoioșmănat foarte. In ajun, in București, a continuat 

metru. Plecind 
călduroase, flanele de rezervă și altele po-

Stratul de nea proaspătă și încă imaculată, trecuse de jumătate de 
mi-am luat toate măsurile pentru a fi La adăpost de surprize: haine 
trivite la vreme de viscol.

să ningă mărunt, dar des. 
spre Sinaia, in mod firesc.

Dar, după Ploești, prima surpriză: 
pe ogoarele jilave doar fulguială de 
zăpadă, iar în sus de Cîmpina se putea 
zări albul zăpezii numai pe vîrfurile 
munților ce se profilau în zare. In Si
naia, m-a întîmpinat un soare cald și 
strălucitor care m-a îndemnat să în
cep a lăsa din cele cojoace, așa pre
cum legenda spune că ar fi făcut 
baba Dochia, dar nu în Bucegi ci pe 
Ceahlău. Lticrtt care nu m-a împie
dicat de fel să admir, îndelung, mi
nunata priveliște a munților cu ver- 

,dea podoabă a brazilor poleită de ra- 
k?ele soarelui. Pe frumoasele alei ale 
Sinaiei, străjuite de molizi falnici, 
jocul umbrelor și al luminii părea 
tablou pictat de măiastră mînă 
unui Rembrandt.

Foarte curînd apoi, am aflat și 
d»ua surpriză: în Sinaia nu ninsese 
de mult. $i se lamentau bieții schiori 
(de boberi să nu mai vorbim) pe toate 
drumurile. In schimb. în Capitală a 
nins atît! Prilej de reflecții la adresa 
naturii care se ține uneori de feste.

Pe tov. Ioan Toader, președintele co
lectivului sportiv „Carpați", nu l-am 
găsit la sediul colectivului care se 
află la baza sportivă, situată chiar în 

frumoasei noastre stațiuni cli
materice. Pînă să dau de omul de care 
aveam nevoie, mi-am plimbat puțin 
privirea pe terenul de fotbal, mărginit 
într-o parte a sa de tribuna de be- 

și prin cabane și vestiare. Con- 
Baza este bine gospodărită.

Păcat însă, de munca depusă 
sumele mari cheltuite pentru

și de 
reame- 

najarea ei. De ce? Foarte simplu. Pen
tru că în planul de sistematizare a- 
probat Sfatului popular se prevede 
mutarea bazei hăt, spre marginea Si- 
naiei, tocmai la bariera Cîmpinei I 
Nu-i așa că nu ar fi stricat de fel 
oleacă de prevedere în plus ?

Ara aflat multe lucruri interesante 
în discuția cu președintele colectivului

cut de Ia 363 la peste 500, piuă la fir 
nele lunii ianuarie 1958. Acum se des
fășoară activitatea tn secțiile: bob, 
cu un număr de 36 sportivi; schi — 
120; lupte clasice și libere — 120; șah 
— 45, precum și în secțiile fotbal și 
turism, cît despre popice, ele sînt un 
adevărat sport de masă, fiind prac
ticate de sute de angajați ai uzinei.

Boberii, schiorii și luptătorii se pre
gătesc intens pentru campionate. Prin-

Munții Gîrbooa văzut i din Sinaia
(Foto: L MIHAICA)

sportiv „Carpați". Cel mai important 
însă mi se pare a fi faptul 
cu reorganizarea se simte 
nou și puternic în rîndurile 
lor și iubitorilor de sport 
sportivilor înscriși în colectiv a cres-

că odată 
un suflu 
sportivi- 
Numărul

Concursurile de schi din țară
l n timp ce zece din concurent ii pro

belor alpine ne vor reprezenta în 
Cupa Speranțelor, iar restul fac o 
scurtă pauză înaintea campionatelor 
republicane, fondiștii și săritorii au 
programată Ia sfîrșitul acestei săptă- 
mîni o importantă întrecere, organi
zată de comitetul de organizare a 
U.C.F.S. regiunea Stalin. Competiția, 
denumită „Concursul probelor nodice* 
otiprinde toate probele de fond (se
niori, juniori, ștafete) și sărituri și

se va desfășura pe pîrtiile de la Po
iana Stalin, care, datorită zăpezii că
zute în ultimele zile, se prezintă în 
condiții foarte bune.

— Comisia orășenească de schi 
București organizează în acest sezon 
un interesant concurs rezervat schio
rilor din Capitală. Întrecerile cuprind 
toate probele alpine, precum și fond 
3 km. (junioare), 5 km. (juniori) și 
10 km. (seniori). Concursul se 
fășura la 22—23 februarie la

tre sportivi se află unii muncitori ves
tiți ca strungarul Constantin Drago- 
mir. responsabilul secției de bob, Ion. 
Panțiru, strungar, portarul echipei de 
fotbal. ■

La Spartachiadă întrecerile au fost 
foarte susținute la șah, trîntă, schi, 
tenis de masă. Curios I Pentru săniuș 
chipurile nu ar fi fost condiții, a lipsit 
zăpada 1 Dar de pe aleile ce urcă 
pantă am văzut chiar în aceeași zi 
borînd vîrtej zeci de săniuțe...

Colectivul sportiv este îndrumat
comitetul de partid, tov. prim 

EZARU, acordîndu-i multa 
Unul dintre membrii acestui 
tov. Silvia Pană, se ocupă

Cupa Speranțelor la

I Au sosit primii oaspeți
(urmare din pag. 1)

I rilor Alpine disputată anul trecut 
rina, clasat pe locul șase la 

„urîre în campionatul de juniori 
Franței ; Robert Fougeronsse, al 
tea clasat Ia slalom special în cam
pionatul de juniori al Franței și al 
XV-lea la seniori; Pierre Stamos, lo
cul TV la slalom uriaș juniori și lo
cul 13 la seniori ; Louis Folliquet și 
Bienvenue ; AUSTRIA : Gerhard Pen
ning, campion de juniori la slalom 
special și uriaș și la combinată alpină; 
Helmut Schranz; locul secund în ace
leași probe cucerite de Nenning, Ernst 
Merzinger, Ernst Kneisl, Heintz Die
trich și Ernst Dietrich; POLONIA z 
Jansz Angerman, Jerzi Bujak, Dzubian 
Ztaigniew, Rzewski Janusz, Jerzy Or- 
lewicz, Aureaj Splawski; UNGARIA : 
Geza Nemeth, Peter Frank, lily Laszlo, 
Kaisuan Moracz, Andras Moracz. Fe- 
rencz Szabo.

Țara noastră va fi reprezentată de 
r două echipe alcătuite din Gh. Bălan, 

campion republican de juniori la sla
lom uriaș, coborîre și combinată al
pină, Cornel Tăbăraș, campion repu
blican la slalom special, Helge 
Schmiedt, Radu Barai, Kurt Goha, 1. 
Zangor, Dan Focșeneanu, I. Bulgărea, 
Adrian Bătușaru și Mihai Sulică-

.
borire

la
co

al 
doi-

CUPA SPERANȚELOR...

fe-

va des- 
Sinaia.

schi

Pîrtiile dc la Poiana Stalin, a căror 
stare a provocat discuții destul de a- 
prinse, se pare că vor putea adăposti 
în bune condiții toate probele. In 
ultimele zile direcția combinatului a 
luat măsurile necesare amenajării tra
seelor, prin îndepărtarea pietrelor, a- 
coperirea unor porțiuni cu un strat de 
zăpadă mai gros, „baterea” zăpezii în 
unele locuri, așa că putem avea chiar 
certitudinea că întrecerile vor avea 
condiții de disputare dintre cele mai 
bune. In plus, zăpada căzută marți a 
ajutat în mare măsură organizatorilor 
să pună la punct pîrtiile. Firește, pe 
lîngă buna comportare pe care o aș
teptăm de la tinerii schiori, dorim ca 
țara noastră să-și mențină prestigiul 
de bună gazdă și organizatoare și de 
aceea apreciem acțiunea, fie ea chiar 
de ultim momerrt, a direcției combina
tului.

în
co-

di-
rect de 
secretar 
atenție, 
comitet,
permanent de activitatea sportivă. Co
mitetul de întreprindere consideră 
sportul ca o problemă a sa și nu-și 
precupețește sprijinul. Tov. loan loa
der, președintele colectivului sportiv, a 
precizat textual: „Niciodată nu am 
cerut ceva fără a vedea dorința de a 
fi ajutat". Cu sprijinul comitetului de 
întreprindere, s-a trecut în contractul 
colectiv ca o obligație a direcției uzi
nelor, construirea unei săli de gim
nastică din fondul întreprinderii. Cu 
același sprijin s-a procurat din fondul 
întreprinderii, în ianuarie 1958, echi
pament sportiv mi valoare de peste 
8.000 lei.

Directorul uzinelor, tov. Aurel Bo- 
ghici, ca fost sportiv pasionat 
bal, bob, schi, este un activ 
ziast sprijinitor al sportului.

Colectivul sportiv „Carpați"
toate condițiile pentru o activitate rod
nică. Și mai este 
Sinaia, în uzinele 
tatea sportivă se 
mitor ?

de fot- 
și entu-

are deci

loc de mirare că la 
I. C. Frimu, activi- 
deslășoară mulțu-

ȚICU S4MION

... se va desfășura între 9—12 
bruaric, pe pîrtiile Postăvarului astfel : 
sîatom special: 9 februarie, pe Kant- 
zer ; slalom uriaș: 10 februarie, din 
Kantzer pe Suh’nar ; cobcrîre: 12 fe
bruarie, pe Valea Lupului.

In acest concurs vor fi alcătuite cla
samente individuale, pe probe și un 
clasament general pe echipe, în ur
ma adiționării punctelor realizate de 
primii trei concurcnți din fiecare țară. 
Mu se face clasament la combinată 
alptna.

• In urma omologării variantelor de
puse la concursul Pronosport nr. 5 (etapa 
din 2 februarie 1958) au lost stabilite 
iirm&tea'eie premii:

Premiul I: 7 variante cu 12 rezultate 
exacte revenind fiecăreia cîte 30.458 iei;

Premiul II: 224,70 variamte cu 11 
tale exacte revenind fiecăreia 
1.138 lei;

Premiul IM: 2.228,33 variante ou zultate .......
167 tei.

Fond de 
156.134 lei 
’error.
• Șapte _ - __—___ ,__.___- -

xncte la concursul Pronosport nr. 5 si a- 
ceasta deși surprizele nu au... absentat!

Dintre cei șapte parilcipanți, Fătu Ste
fan din București a obținut cea mai 
mare ,.recoltă” de premii: 1 premiu I, 5 
premii 11 și 10 premii III în valoare to
tală de 37.813 lei. A participat pe un bu
letin colectiv (indice: 0—5—7=64 lei). De 
remarcat faptul că a avut doi de „X” 
soliști (Borna—Atalanta ți Alessandria-To
rino). Ceilalți cinci sofiști: Napolî, Inter- 
nazionale, Bologna și Racing Paris (toți 
,,1’ ) și IViroes (,*2”). Fătu Ștefan a fost ur
mat îndeaproape (ca valoare a premiilor;

rezul- 
eite

10 re- 
exacte revenind fiecăreia cîte

premii: 852.827 lei inclusiv cei 
reportați de la concursul an

participant! cu 12 rezultate e-

t • onosport

Vești din Turcia' 

în perspectivă jocuri 
de fotbal Romînia-Turcia

De vorbă cn arbitrul P. Krouer despre jocurile de campionat conduse 
ia Istanbul, despre campionatul, valoarea și proiectele fotbalului din Turcia 
Arbitrii noștri de fotbal au început 

să se bucure de fn» noase aprecieri 
peste hotare și să fie invitați să con
ducă meciuri internaționale în dife
rite țări. Recent, unul din cei niai 
buni arbitri, Petre Kroner, a fost so
licitat prin federația noastră să a- 
sigure conducerea cîtorva jocuri 
la Istanbul, în campionatul profesio
nist al Turciei. Kroner a arbitrat a- 
ceste jocuri și s-a înapoiat în țară 
zilele acestea cu impresii și vești 
despre fotbalul turc, pe care ni Ie-a 
împărtășit ------* —
biri.
- „N« 

ușoară — 
pentru că _____ __ _______ ___ __
de «nare între maniera de arbitraj de 
la noi și aceea din Turcia. Fără ca 
jocul să fie neregHlamenter (se joa
că dur, bărbătește, dar corect), to
tuși recentelor mele gazde le place — 
și am impresia că numai astfel apre
ciază arbitrajul — ca un conducător 
de joc să intervină des cu fluierul, 
chiar 
țiuni, nesocotind legea avantajului.

Am condus două jocuri: Fener- 
bagee și Veto (1—0) și Galata Sa
ray — Adalet (3—2); ambele pe te
renuri desfundate de ploaie.

„Specialiștii, și printre ei președin- 
cormsiei de arbitri, Suîhi Ga- 
care este șt comentator la ra- 

a avut numai cuvinte hune des-

in cursul unei convor-

am avut o misiune tocmai 
ne-a spus Picki Kroner — 
există o di teren ță destul

peitiru oele mai mici infrac-

fele 
ran, 
dio, 
pre arbitraj. Dealtfel, rai s-a propus 
să conduc încă un meci, dar ploaia 
a determinat amânarea lui «ă «r. ple
cat spre țară“.

— „Ce valoare reprezintă fotbalul 
turc?"

— „Calitativ se ridică 
bun. Au math jacâtori 
tehnici și foarte rapizi, «rai ales la 
cluburile Galata Saray, Feoerbagce 
și Besiktaș. Dar driblează prea mtrlt, 
fac abuz de joc individual. De altfel, 
din oniza unui astfel de joc era s5 
piardă Ga lata Saray, fruntașa clasa- 
menttflm, în fata echipei Adalet. co
dașa".

— „Care sînt cete mai bune echipe 
turce?"

— „Galata Saray, Fenerhagce — 
care se află la egalitate de puncte 
în fruntea clasamentului, și Besiktaș, 
a patra clasată. De altfel, campiona
tul este în plină desfășurare. Vă pre
cizez că este vorba de campionatul 
profesionist din Istanbul, care dă de 
fapt campionul. Mai 
petiții profesioniste, 
mir. Pentru sezonul 
ția are In proiect 
veritabil campionat.

la un nivel 
de valoare,

aa toc două com- 
la Ankara ți Iz- 

1958—59 federa-* 
organizarea unui 
cu 6 echipe din

obținute} de Ecaterina Oernov tot din 
București. De remarcai; farptuj că această 
pârtiei pantă a folosit sistemul redus pe 
buletine colective. Afirmăm aceasta ba
zați pe faptul că ea a obținut premii pe 
două buletine colective de același indice 
(0—1—-8=32 lei) ne diferențiate decît la 
două pronosticuri (la mecdurle 1’ și V). 
Pe unul din buletine a obținut 1 pre
miu I, 4 premii II și 6 premii III (to
tal 3G.010 lei) iar pe celălalt un premiu 
III.

Și printre participanții pe buletine mul- 
_ _ _________ 1 

lingă premiul I a mai obținut 
premiu IU. Este vorba de Spiru 
din Cluj. Ceilalți premiați -cu 12 
fate exacte pe buletine multiple: 
le&eu Sebastian din București, 
Badea de la G.A.St Răs-eăeți reg. Pitești 
și Mircea Geza din Orașul Stalin. Ultimul 
dintre cei șapte—căruia i-au fost „sufi-

tipte am întîlnit un concurent care pe" « .... - . ....
Eugen 
rezul- 
Nicu- 
Preda

Istanbul și cîte 3 din Ankara și Iz
mir, cu scopul de a da un campion 
adevărat și de a sprijini acțiunea de 
dezvoltare a fotbalului în toată țara."

— „Cum privesc turcii intensifica
rea legăturilor, cu sportivii roniini?"

— „Toți oficialii cu care am stat de
vorbă —- și printre ei au fost Ciha- 
noglu și dr. Tarik 
rutei sportiv din 
subliniat dorința 
strînge legăturile 
noastră. Ei și-au , _r___ _
că vor perfecta revanșele, de* pildă, 
cu baschetbaliștii dinamoviști, cu hal
terofilii și luptătorii, iar cît privește 
fotbalul se vor adresa foarte curînd 
federației noastre pentru a propune 
câteva întîliuri. De pildă, vor să per
fecteze un joc de juniori F.l.F.A. 
România — Turcia la București în 
luna martie, cînd echipa turcă se 
va afin în Iugoslavia, în drum spre 
Luxemburg unde va avea loc Turneul 
Internațional de juniori (F.I.F.A.). 
Returul acestei întreceri ar urma să 
aibă toc în Turcia la data pe care 
o va propune federația noastră. De 
asemenea, vor să inițieze tratative 
pentru un meci tar-retur Romînia — 
Turcia seniori pentru anul acesta 
sau sezonul 1958—59. la sfîrșit, au 
in proiect un schimb de arbitri în 
campionat și o serie de întîlniri cu 
echipe de club. Intr-un cuvînt, ofi
cialitatea turcă dorește să intensifice 
in toate domeniile sportului legături
le cu țara noastră".

Arbitrul P. Kroner ne--, subliniat, 
în încheiere, primirea prietenească 
ce i s-a făcut, precum și prețuirea de 
care se bucură în Turcia sportul ro- 
mînesc și sportivii romîni.

(P- f) î

din conducerea fo- 
Istanbul — mi-au 
lor sinceră de a 
sportive cu țara 
exprimat speranța

Jnmorii Progresnltri C. P. C. S. 
au plecat ia Italia

Lotul de juniori al Progresului 
C.P.C.S., care va participa la turneul 
internațional de Ja Viareggio (Italia) 
a părăsit țara ieri dimineață, din îi- 
mișoara, cu trenul. Lotul, condus de 
tov- D. Pepelea, membru în Biroul! 
federal, și de antrenorul C. Tcașcă, 
cuprinde pe următorii jucători : Ghiță, 
Bădescu (portari), Nunu, Neacșu, 
Nedelcu (fundași), Nicufescu, Petca 
Koczka, Vătafii (mijlocași), Ivansuc, 
Petre Emil, Ungurofu, ion Ion, Ba- 
lint, Igna, Galiș și Fodor (înaintași).

Progresul G.P.G.S. ra susține pri
mul joc sîmbătâ la Camaiore împo-1 
triva echipei Fiorentina.

Constituirea federației de tenis
Miercuri după-amiază a avut loc 

ședința de constituire a federației ro 
mîiie de tenis, lată componenta birou
lui acestei federații: PREȘEDINTE: 
Gheorghe Elian, VICEPREȘEDINTE: 
Eugen. Runcan, SECRETAR GENERAL: 
Grigore Arj&ca, PREȘEDINTELE CO
LEGIULUI CENTRAL DE ANTRENO
RI: Marin Bădin PREȘEDINTELE 
COLEGIULUI CENTRAL DE ARBI
TRI : D. Plomaritis, PREȘEDINTE
LE COMISIEI DE COMPETIȚII Șl 
CLASIFICĂRI: ing. Florin Oprescu,

ciento’ 4 variante (8 lei) pentru a obține 
premiul i de 30.458 lei — este Kdves A.1- 
ton din Oradea.

Și acum, în loc de încheiere' a „sta
tisticii” concursului trecut, să vă rea
mintim cîteva amănunte asupra con
cursului din această săptămâna (nr. 6 din 
9 februarie). Programul cuprinde 6 me
ciuri din cadrul celei de a XX-a etape 
a campionatului italian și6 din cea de a 
XXIII-a etapă a campionatului francez.
• Plata premiilor de la concursul Pro

nosport nr. 5 diin 2 februarie și Proho- 
sport-Expres nr. 3 (cu tragere din pmă 
la 29 ianuarie) se va face în Capitală vi
neri și sâmbătă începând1 de la ora 17 nu
mai Ja Agenția Centrală din Calea Victo
riei nr 9.

La tragerea dim urnă a concursului 
Pronosport Expres nr. 3 au fost extrase 
următoarele șase sporturi:

5 — baschet; 48 — vinătoaire; 1 — alpi
nism; 4 — aviație sportivă; 45 — trântă 
și 31 — pescuit.

Participanții care au indicat exact 4, 5 
și G din aceste sporturi sînt obligați să 
annmțe aceasta imediat la agcmțible auto
rizate în acest scop. Termenul de depu
nere a comunicănilor este afîișat ta a- 
gențiiie respective.

PREȘEDINTELE COMISIEI DE TI- 
NERET : loan O prise sau. PREȘEDIN
TELE COMISIEI DE MATERIALE; 
ing. Tiberiu Stănescu.

In cnvîntnl său introductiv, tov. 
GH. ELIAN a arătat printre alteln 
că cele mai importante obiective ale 
noului for de conducere al tenisului 
sînt lărgirea necontenită a bazei de 
masă a tenisului și pregătirea frun
tașilor generației tinere de jucători 
pentru a atinge în anii următori o 
valoare europeană. Apoi tov. Gr. .lr- 
joca a făcut o prelucrare în legătură 
cu regulamentul federațiilor, iar too, 
Plomaritis a expus într-o scurtă a- 
naliză sarcinile care stau în fața 
membrilor biroului federației.

Modificări in calendarul

Fond de premii 225.687 lei, inclusiv 
18v882 lei report ații de la concursul ante
rior.

DEPUS BULETINUL PRONOSPORT*

intem
CAIiAjC-CANOE. — Etapa a II-a 

aială a campionatului republican 
juniori, programată între 7 și 11 
gust se va desfășura 1: e_____ t:i
nu la Snagov, cum a apărut în calen
dar. Concursul republican de slalom 
nautic faza I-a se va 
la 24 august, iar finala 
septembrie la R. Vîlcea.

CANOTAJ ACADEMIC. — 
natul republican de canotaj s 
fond se va disputa la 15—12 
r ’ _ z , : -
notaj academic seniori se va 
după cum urmează : etapa I 
7—6 iunie, iar etapa a II-a firi’ 
27—29 iunie la Snagov. Campionatul 
publican de juniori : etapa f-a .pe orașe 
la 2—3 august, Iar etapa a TT-a finală 
la 29--31 august la Snagov.

NATAȚTE. — Cupa ,,Dante Gher
man" (pol-o pe apă), etapa I-a se va 
desfășura la —20 apri'ie și nu la 
3—7 aprilie, la București.

VOLEI. — Campionatul categoriei B 
masculin se va desfășura astfel : turul 
între 13 aprilie și 25 mai, returul Âi>. 
tre « iunie și 30 iulie.

Etaipa a II-a fiM 
republican de 

, 1 _1 au
la București și

de 
desfășura pînă 
între 11 și 15

Campi-o- 
academie 

___ ... _ _2 oi___ _ 
brie la Timișoara. Campionatul de ca- 

dirputa 
■a între 

lire 
re-

; ra



AZI ÎNCEPE turneul final al concursului 
REPUBLICAN DE HANDBAL DE SALĂ

Nu ne mai despart decît cîteva 
ore de începerea mult așteptatului 
turneu final al concursului re
publican de handbal de sală. Vă miră, 
poate, termenul: mult așteptat? Este 
totuși cel mai indicat, pentru că — 
așa cum arătam și în alte articole 
— pe podiumul sălii Floreasca vor 
evolua cu acest prilej o serie de e- 
chipe noi și vor lipsi o serie de for
mații pe care ne obișnuisem să le 
găsim eu regularitate prezente în 
asemenea întreceri.

Iată deci motivul pentru care aștep
tăm acest turneu final cu nerăbdare. 
A pierdut sau a cîștigat handbalul de 
sală prin această rupere a tradiției ? 
Sau, mai bine zis, este calificarea a- 
cestor formații noi consecința unor 
surprize sau a unei valori ? Răspun
sul la această întrebare are o semni
ficație deosebită pentru conturarea 
stadiului de dezvoltare al handbalului 
redus la noi în țară. Este interesant 
deci să urmărim evoluția noilor for
mații, fără însă a avea pretenția ca 
ele să se comporte dintr-un bun în
ceput Ia nivelul ridicat la care vor e- 
volua. „solistele* acestui turneu final.

Dar cu toată nerăbdarea manifesta
tă de noi și probabil de alți amatori 
de handbal de sală, există cîțiva cetă
țeni mai nerăbdători decît toți ceilalți. 
Ei sînt : antrenorul echipei naționale, 
care trebuie să selecționeze formația 
ce'se va alinia la startul „mondiale
lor" ce vor avea Ioc în R. D. Ger
mană și antrenorul federal. Cei do> 
respectiv Ioan Kunst și Nicolae Ne. 
def. au ultimul prilej de verificare a 
selecționabililor și imediat după ter
minarea turneului final vor da formă 
definitivă lotului.

A vorbi despre șansele echipelor nu 
este ;un lucru prea greu. Am consta
tat acest lucru efectuînd un sondaj 
rapid printre antrenori și jucători. 
Majoritatea au pronosticat ca prota
goniste ale finalei pe Dinamo Bucu
rești și Știința Timișoara. Dar nu nu
mai majoritatea de voturi obținute de 
aceste două formații pledează în favoa
rea lor, ci și valoarea arătată de ele 
în fazele preliminarii ale întrecerii. 
Dintre ele mai favorită de „sorți" a 
fost Dinamo București, pentru că stu
denții timișoreni vor avea în serii 
MB „hop" greu de trecut: Dinamo O- 
rașul Stalin.

Acum iată programul de astăzi și 
mîine din sala Floreasca : AZI, ora 16: 
Dinamo București-Utilajul Petroșani; 
ora 17,15: Feroviarul Timișoara-Rep. 
Făgăraș; ora 18,30: Dinamo O- 
rașul Stalin-Dinamo Tg. Mureș; ora 
19,45: Știința Timișoara-Progreșul 
I.T.B.; MÎINE: ora 16: Știința Ti- 
mișoara-Dinamo Tg. Mureș; ora 17,15: 
Utilajul Petroșani-Rep. Făgăraș; 
ora 18,30 : Dinamo Orașul Stalin.Pro- 
gresul I.T.B.; ora 19,45: Dihamo 
București.Ferouiarul Timișoara.

După o -zi de pauză, în cursul 
căreia au avut loc festivitățile de 
premiere' ale cîștigătorilor la slalom 
special, campionatele mondiale de 

fost reluate ieri la Bad- 
Tony Sailer și-a păstrat 

titlul de campion mondial la proba 
de slalom uriaș, cucerind primul loc 
cu timpul 1:48,8. Al 
Josl Riedeț în 1:52,6. 
locuri s-au clasat la 
ccis Bonlieu (Franța) 
(Elveția) cu același

schi au 
ga stei n.

doilea a fost 
Pe următoarele 
egalitate Fran- 
și Roger Staub 
timp 1:53,9.

11CUPA CAMPIONILOR EUROPENI”

In 195 8:

Numeroase Intllniri intre sportivii sovietici 
și cei ai S. U. A.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite: In luna aprilie vor sosi 
în Uniunea Sovietică reprezentativele 
de baschet (băieți-fete) ale S.U.A. 
pentru a susține mai multe meciuri 
amicale cu echipele sovietice. Ama
torii de sport din U.R.S.S. așteaptă 
cu interes sosirea baschetbaliștilor a- 
mericani — învingători în repetate 
rînduri la jocurile olimpice și cam
pionatele mondiale.

Potrivit acordului semnat cu cî- 
teva zile în urmă între U.R.S.S. și 
S.U.A. cu privire la dezvoltarea 
schimburilor în domeniul culturii, teh
nicii și învățămîntului, se prevede să 
fie lărgite în mod considerabil și 
relațiile sportive dintre cefe două 
țări. Intr-un viitor apropiat va pleca 
în S.U.A. echipa reprezentativă de 
lupte libere din care vor face parte 
cei trai buni luptători sovietici. în
vingători în nenumărate întreceri in
ternaționale.

Evenimentul central al sezonului s
de vară va fi lără îndoială meciul -4 
de atletism dintre selecționatele
U.R.S.S. și S.U.A. programat pentru 
luna iulie la Moscova.

In luna mai vor pleca in Staiele 
Unite halterofilii sovietici. Locuitorii 
Moscovei așteaptă cu nerăbdare vi
zita selecționatei de hochei a S.U.A. 
care va sosi în capitala sovietică 

.după campionatele mondiale de la 
Oslo.

In anul 1958 vor fi reluate intîl- 
nirile regulate dintre echipele de 
șah ale Statelor Unite și Uniunii

După fotbal...

LA BASCHET
celor două întîlniri. Cum la Viena, la 
tragerea la sorți, bilețelul cu numele 
campioanei Greciei a ieșit întîiul din 
urnă, urmează ca primul joc să aibă 
loc Ia Atena și al doilea la Bucu
rești. Federația noastră, de comun a. 
cord cu campioana „in spe“ C-C.A., 
propune următoarele date : între 20— 
30 martie jocul de la Atena iar la 
13 aprilie întîlnirea de la București.

juca cu campioana Greciei proba- 
București • Va apare totuși Rou- 

nios ?

• Campioana țării noastre va 
în martie la Atena și aprilie la 

bani* în formația echipei Panelli

După ce am trăit emoțiile 
pregătim să intrăm în altele, tot 
campioană de baschet a țării noa 
debuta în prima ediție a „Cupei 
de Federația Internațională de Bas chet. Și, așa cum s-a anunțat 
vreme, ea va întîlni pe campioana ~ ' ........
Disputîndu-se după un sistem mai 

expeditiv, campionatul Greciei a luat 
sfîrșit, așa că echipa care va repre
zenta țara este cunoscută. Conform 
indicațiilor comisiei „Cupei Campioni
lor" — care a ținut recent la Viena

bll

„Cupei Campionilor" la fotbal, ne 
de acest gen. Luna viitoare echipa 
stre — în mod virtual C.C.A. — va 
Campionilor Europeni" organizată 

la
Greciei, PANELLINIOS.

o ședință pentru definitivarea partide
lor din primul tur al competiției — 
acestea vor trebui fixate pînă la 15 
aprilie. In consecință forul nostru de 
specialitate a luat contact cu federa- 
ția greacă pentru stabilirea datelor

La început de sezon 
fotbalistic

Țara Galilor s-a calificat pentru 
turneul final al C. M.„

Ca și în tur, Țara Galilor a între
cut cu 2—0 pe Israel, în cel de al 
doilea meci de baraj pentru desemna
rea ultimului participant la turneul fi
nal al campionatului mondial de fot
bal. De data aceasta, deși jucau pe teren 
propriu, U Cardiff, galezii au cîștigat 
mai greu, warcînd punctele victoriei 
în ultimut sfert de oră. Allchurch a 
deschis scorul în min. 76, după ce 
driblase ma>i multi apărători oaspeți, 
inclusiv portarul Chodrow, cel mai 
bun om de pe teren. Șapte minute 
mai tîrziu, Jones a reluat în plasă 
o pasă a lui Medwin, pecetluind sco
rul: 2—0 (0—0) pentru Țara Gali
lor.

Campionatul categoriei A la hochei pe gheată 
se dispută ia

ședință. Biroul Fede-
și patinaj a luat în

In ultima sa 
rației de hochei 
discuție și problema organizării cam
pionatului republican categoria A la 
hochei pe gheață pe 1958. întrecerea 
fusese inițial programată să se dis
pute în primele zile ale lunii februa
rie, la București. Datorită unor schim
bări survenite în calendarul competi- 
ționa! și în mod special turneului pe 
care echipa Partizan Belgrad urmează 
să-1 efectueze între 10—15 februarie, 
campionatul categoriei A nu se va 
mai uutea desfășura la data inițial 
stabilită.

Biroul federației de hochei și pati
naj a hotărît ca întrecerea să aibă 
Ioc între 15 și 22 februarie în Miercu
rea Ciuc. Deci, începînd de la a- 
ceastă dată cele mai bune opt echipe 
de hochei pe gheață din țara 
•și vor disputa întîietatea în 
localitate.

noastră 
această

ALTE ȘTIRI

■Temperatura scăzută din ultimul 
timp a impulsionat și mai mult ac
tivitatea la hochei pe gheață. In a- 
ceastă perioadă s-au disputat nume
roase meciuri amicale, cu prilejul 
cărora echipele fruntașe ac» făcut o 
serioasă verificare a pregătirilor pen
tru campionat, dar, în același timp, 
am înregistrat cu satisfacție și acti
vitatea 
această 
giunea 
giunea 
pibnate

De la Suceava corespondentul nos
tru V. Haiu ne scrie că în cadrul 
campionatului regional. 
Suceava, s-au întrece»1 
name Suceava, Știința 
Dragos ------

unor formații mai „mici". Pe 
linie vom sublinia că în Re- 

Autonomă Maghiară și în re- 
Suceava s-au disputat cam- 
regionale.

discutat la 
3 echine: Di- 

Rădăuți și 
Vodă Cîmpulung. Iată rezul-

Dragoșțațele: Dinamo Suceava — T 
Vodă 8—3 (3—0; 2—1; 3—2); 
ința Rădăuți — Dragoș Vodă Cîmpu- 
lung 4—1 (1—1; 1—0; 2—0); Dina
mo Suceava — Știința Rădăuți 3—2 
(1—1; 1—1; 1—0). Campioană re
gională a ieșit deci formația Dinamo 
din Suceava, alcătuită în majoritatea 
ei din elevi.

In orașul Odorhei s-a disputat nu 
de mult campionatul regional al 
R.A.M. la care au participat echipele 
I.L.E.F.O.R. Tg. Mtreș; Stăruința 
Tg. Săcuiesc; Avîntul M. Ciuc; Vo
ința Sf. Gheorghe; Avîntuil Reghin și 
Tîrnava Odorhei. Corespondentul no
stru, Val. Herțescu, ne informează 
victoria a revenit echipei Tîrnava 
dcrhej care a învins în finală 
I.L.E.F.O.R. Tg. Mureș cu scorul 
4—3 (0—0 ; 1—0 ; 8—3).

international
...iar Manchester United pentru 
semifinalele Cupei Campionilor
Deși conducea cu 3—0 la pauză, 

Manchester United nu s-a calificat 
fără emoții în fața echipei Steaua 
Roșie Belgrad în meciul desfășurat 
teri în capitala Iugoslaviei. Intr-a
devăr, printr-in remarcabil efort, gaz
dele au reușit să refacă din handi
cap, egalînd chiar în ultimul minut. 
Cum însă echipa engleză luase a- 
vantaj de un punct în meciul din tur, 
oaspeții s-au calificat în semifinala 
Cupei Campionilor, 
ral: 5—4.

Viol let ă deschis 
iar Charlțon a mai 
iuri pentru oaspeți 
După pauză, iugoslavii înscriu 
două ori în zece minute, prin Kostici 
(min. 47) și Tasici din 11 m. (min. 
55). In ultimul minut de joc, Kostici 
transformă o lovitură liberă de 
aproximativ 18 m.: 3—-3 (0—3).

Ajax Amsterdam — Vasas 
Budapesta 2—2 (2—0)

Tot în cadrul sferturilor de finală 
ale Cupei Campionilor Eiropeni s-a 
desfășurat ieri seară pe Stadionul O- 
limpic din Amsterdam fn fața a 

40.000 de spectatori, întîlnirea dintre 
A'ax și Vasas Budapesta.

• Așa cum ați citit în ziarul nos
tru acum cîteva zile, echipa greacă se 
antrenează cu toată seriozitatea. De 
menționat că în lotul ei sînt nu mai 
puțin de 5 internaționali. Și asta 
fără să socotim pe Rotibanis care se 
pare că va veni special în Grecia din 
America pentru cele două meciuri ale. 
echipei lui în „Cupa Campionilor". 
Cel puțin așa a anunțat el recent în- 
tr-o scrisoare colegilor iui de echipă.

• In privința arbitrilor ei vor îi 
desemnați de comisia de o-ganizare a 
Cupei. După toate probabilitățile me
ciul de la Atena va fi condus de ar
bitri italieni, iar cel de la Bucu
rești de arbitri iugoslavi. O decizie de
finitivă va fi luată în următoarele două 
săptămmi.

Vineri 7 februarie:

Sovietice.

A.S. Roma va juca la Moscova
După cum anunță ziarul „Cornere 

dello Sport" echipa italiană din prima
categorie A. S. Roma va juca in luoa
iulie la Moscova. Aci urinează să
susțină^2—3 
lor mai bune 
intilnirilor de

Miluiri in compcua'?^ 
echipe sovietice.
la Moscova va avea loc

la începutul lunii septembrie, ciad o 
formație sovietică va face deplasarea 
la Roma. Intilnirile au fost perfectate 
prin intermediul asociației de prietenie 
Italia-U.R.S.S.

cu scorul gene-

scorul în min. 2, 
marcat două go- 
(min. 30 și 32).

de

la

că 
O-
pe
de

TAISIA CENCTK: 1 m. 75,5 cm. 
LA SĂRITURA IN ÎNĂLȚIME

© in cadrul conoursu- 
ATI FTKM ri!or de atletism pe te- niLLliuni ren acoperit, de la sta

dionul de iarnă din Le
ningrad, sportiva sovietică Taisia Cen- 
cik a stabilit un nou record al U.R.S.S1. 
la săritura în înălțime cu excelenta per
formanți de 1 m. 75,5 cm. Acest rezul
tat corectează cu o jumătate âe centi
metru vechiul record unional deținut de 
aceeași atletă. După cum se știe, recor
dul lutmii la săritura în înălțime femei

După 14 runde

Petrosian lider (provizoriu) in foaia 
campicnatului de șah al U.R.S.S

șah alFinala -campionatului de 
U.R.S.S. se apropie de sfîrșit, motiv 
în plus ca lupta să fie mai aprigă, 
mai disputată, fn rundele a XIII-a și 
a XlV-a nu mai puțin de 9 partide 
(din ceh 16 disputate) au fost între
rupte. Lin succes deosebit a repurtat 
marele maestru Petrosian care după 
ce a salvat o partidă categoric pier
dută la Krogius a cîștigat în stil, stră
lucit la Gipslis și acumulînd 1 '/2 
puncte a trecut în fruntea clasamen
tului cu 9 puncte. Spasski are 8

2 întrerupte una în poziție 
la Suetin și una în situa-

puncte și 
superioară 
ție grea la Gurghenidze. Alte rezul
tate: Furman-Bannik 0—1. Borisenko- 
Korcinoi----- (- (runda a XllI-a), Ban-
nik-Krogius */2—^2, Korcinoi-Furman 
*/2—*/2, Kotov-Borisenko -ț- —, Tai- 
manov-Polugaevski */2—’/2, Tal-Ghel- 
ler 1—0 (runda XlV-a). Taimanov 
a fost liber în runda XllI-a iar Bo- 
leslavski în runda a XlV-a. Clarifi
cări în clasament vor aduce rezulta
tele întreruptelor.

Tragerea ia sorți a premiilor 
la concursul „ȘTII SPORT?"

Aseară au luat sfîrșit operațiu
nile de înregistrare și de triere 
a răspunsurilor la prima etapă a 
concursului nostru cu premii 
„Știi sport

Intrucit au fost găsite mai 
multe răspunsuri exacte și care 
au totalizat astfel maximum de 
puncte, premiile oferite de zia
rul nostru — 1 premiu I ; un 
voiaj în R. Cehoslovacă prin 
O.N.T., 2 premii II : cite țm a- 
parat de radio: 3 premii 3: cite

o bicicletă, precum și 20 de 
mențiuni, constînd în abonamente 
la ziarul nostru — vor fi acor
date prin tragere la sorți.

Această ultimă și pasionantă 
formalitate se va desfășura vineri 
7 februarie orele 17, la seditțfl 
redacției noastre. București, str a- 
da Vasile Conta Nr. 16. bineîn
țeles in prezența celor... Interes, 
sați: a cititorilor care au parti
cipat la concursul „Știi sport ?“

1

FOTBAL

cu

SE

este de 1,77 m și aparține atletei Cen 
Fen-iun clin R.P. Chineză.

Recent și-a înche
iat turneul in Birrna- 

nia echipa cehoslovacă 
de îotbai Steaua Ro

șie. In iillLnele două partide echipa 
cehoslovacă a jucat cu echipa națională 
a Birmaniei, repurtînd victoria cu scorul 
de 3—0 șl respectiv 7—0. Echipa ceho
slovacă va susține ș.i cîteva meciuri în 
Caimhodgta.
• In continuarea turneului pe care îl 

întreprinde în Sudan, echipa poloneză 
Gwardia a jucat cu o selecționată suda- 
neză obținînd o dificilă victorie 
scorul de 2—1 (0—1)

GRILLO ȘI CUCHIARONI VOU SĂ 
ÎNTOARCĂ IN PATRIE

• După cum anunță ziarul „Sport- 
Zurich“ fotbaliștii argentinieni Grillo 
și Cuchiaroni care au fost racolați de 
clubul italian F. C. Milan, au declarat 
că nu se împacă cu modul de viață 
italian și ca atare doresc să se întoarcă 
imediat în patrie. Clubul italian nu a 
admis cererea fotbaliștilor argentinieni. 
Aceștia vor fi „Iiberi“ abia după ex
pirarea contractului, adică după ter
minarea campionatului.

H/TIII • Ija Otepla (R.S.S.QTmI Estonă) se desfășoară 
•-'vili probele nordice din 

cadrul campionatelor de 
schi ale U.R.S.S. Din cei 150 de concu- 
renți vor fi selecționați componenții e- 
chipei sovietice pentru campionatele 
mondiale din Finlanda.

Proba de 15 km. fond s-a soldat cu vic
toria fostului dublu campion mondial 
Vladimir Kuzin care a parcurs distanța 
în 53:01,0 întrecînd cu 17 sec. pe marele 
său adversar Pavel Kolcrn. După up an 
în care nu a figurat printre cîștigăftorii 
marilor concursuri Kuzin reintră’ sen
zațional, anunțîndu-se favorit la apropia-

tele campionate ale lumii. Pe M km. 
a cîștigat în niod surprinzător «portnuJ 
Seliuhin. din Kostroma cu timpul oe lfa 
53. In urma sa au sosit consacrațh Ani
kin și Hudiakov. Tot cu omaresurprtd 
s-a încheiat proba feminină pe 5 ian. 
în care Kolcina a întrecut-o pe campi
oana olimpică Liubovi Kozîreva.

Combinata nordică a revenit lui Niko
lai Gusakov, iar săriturile de pe uam- 
bulină lui Rudolf Bîkov (71 m.; m.J 
221,5 p. urmat de Nikolai Șamov <i Koba 
Țakadze, care a realizat cea mai lungi 
săritură a concursului 74.5 m.
SCRIMERTI FRANCEZI SE PREGĂTESC 

BUCUREȘTI
• Federația francezi 

\t RIMA de scrimă a întocmiMVliilTin programul de pregătiri
al echipei Franței cart 

va participa între 4 și 7 aprilie la Bucu
rești la competiția internațională „Cri 
teriul Mondial de scrimă ai ti
neretului’ . Din lotul selecționabililor fan 
parte Michei Vincent. Philippe CazaLan 
Alain Foulon, Francois Nfagnan și alții

A ÎNCEPUT M.ECIC'L RUBTOVA-Bt- 
KOVA

• I.a 4 februarie I 
început la Moscova ine 
ciul revanșă pentri 
campionatul mondial 6

_____ ____,____ între deținătoarea titlu 
lui, Olga Rub'țova și fosta campioană 
Elisabeta Bikova. Regulamentul meciulu 
prevede disputarea a 16 partide. Dup 
prima partidă scorul este 1—0 în favoa 
rea r-i-Si Rubțova.

• Duminică a avu
Vili Hi tec în sala Pierre d’vLiLil Coubertin din Pari

întîlnirea internat io 
nală de volei dintre reprezentativei 
Franței și Ungariei. Desfășurînd un jo 
superior și spectaculos voleibaliștii ma 
ghiarl au obtinut victoria cu 3— 
(13—15. 15—12. 15—13, 15—11).

ȘAH
minin de șah
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