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Peste puțină vreme va începe 
în organizarea colectivului spor
tiv VOINȚA PRESTĂRI SER
VICII din Gapitală disputarea 
unei inedite întreceri 
în cinstea alegerilor de depu- 
tați în sfaturile populare.

Spunem inedite pentru că 
meciurile se vor disputa după

la volei,

un regulament de volei modifi
cat Astfel, în locul liniei de 
centru, se vor trasa două linii 
paralele, la distanța de 10 cm., 
linii paralele cu linia de fund 
și care se găsesc — bineînțeles 
— tot la mijlocul terenului, sub 
fileu. Aceste linii vor înlocui 
linia de centru. Jucătorii vor a- 
vea voie să calce linia din 
terenul lor, dar nu vor putea să

In întîmpinarea zilei de 16 Februarie

din circum-

complexului „Gri
din București in- 
25-a aniversare a 
lupte ale ceferiști-

februarie 1933 prin 
succese in producție. 

i noastră îl înfățișează 
lucrului în uzină pe 

Dumdru
organele locale

I ot despre Spartachiada de iarnă.

agricultură s-a ma
in anul 1957 cu 
hectare, insumînd 
familii, că in re- 

i Mare au fost con

Ne apropiem de ziua in care 
întregul nostru popor munci
tor se va prezenta în fața ur
nelor pentru a-și alege repre
zentanții in 
ale puterii de stat. Entuzias
mul clocotitor, 
zeazâ fiecare

care caracteri- 
acțiune legată 

de campania electorală, inte
resul deosebit cu care cetă
țenii discută principalele pro
bleme gospodărești, ca și ne
numărate izbinzi în producție 
pe care oamenii muncii Ie în
chină evenimentului de la 2 
martie, își au rădăcina în con
vingerea fermă că alegerea 

"Candidaților Frontului Demo
crației Populare ca deputațifn 
s^du-ile populare va determi- 

un pas înainte in în
florirea scumpei noastre pa
irii. in necontenita ridicare a 
nivelului material 
al maselor.

O manifestare 
acestei convingeri 
însuflețirea cu care masele de 
alegători au primit Chemările 
electorale ale consiliilor re
gionale F.D.P. îndemnul adre
sat alegătorilor de a-și da 
votui candidaților F.D.P. este

sprijinit in aceste chemări de 
marile realizări ale sfaturilor 
populare. Cu multă bucurie, 
cu deosebită satisfacție, a- 
flăm despre faptul că, in re
giunea București, sectorul so
cialist din 
rit numai 
358.000 
142.000 
giunea 
struite 
20.000 
cufaițe 
giunea 
realizat
Iar optimismul general crește 
atunci oind aflăm proiectele de 
viitor care tind la o dezvol
tare multilaterală a fiecărei 
regiuni și raion, a fiecărui 
oraș și sat. Este vorba de o 
înflorire economică și cultu
rală. care va 
alte domenii 
sportul.

Alături de
muncă, sportivii salută cu en
tuziasm chemările electorale 
ale consiliilor regionale F.D.P., 
deslușind in fiecare perspec
tivă, in indiferent ce domeniu, 
o promisiune pentru sport. 
Căci Înflorire economică, pro
gres științific și cultural, in-

de 
de

Baia
pentru oamenii muncii 
de apartamente și to- 
indrviduale. că in re- 
Iași industria locală a 

importante succese.

Muncitorii 
vița Roșie' 
timpină a 
glorioaselor 
lor din 
frumoase 
Fotografia 
in timpul 
tinărul Dumitru Hurdubaie, 
muncitor fruntaș și bun sportio, 
pe care cetățenii 
scripția electorală raională nr. 
119 l-au propus candidat al 
F.D.P.

(Foto: GH. DUMITRU)

depășească sau să atingă linia 
care delimitează cîmpul advers 
de joc. Pentru că întrecerile se 
vor disputa pe echipe de cîte 
patru jucători și două rezerve, 
regulamentul special al acestor 
întreceri mai prevede ca toți 
jucătorii, cu excepția celui care 
a pus mingea în joc, să poată 
ataca și bloca.

Și-au manifestat interesul 
pentru a participa la aceste 
jocuri echipele masculine I.T.B. 
și Energia din categoria A și 
colectivul organizator Voința 
P. S. din categoria B. care va 
participa cu două formații. Pri
mele meciuri vor avea loc 
miercuri 12 februarie începînd 
de la ora 20, în sala Recolta, 
după următorul program: I.T.B. 
— Voința P. S. II. Energia — 
Voința P.S.I. Următoarele etape 
vor avea loc la 19 și 26 februa
rie la aceeași oră și în același 
loc.

Echipa clasată pe locul I va 
cîștiga cupa „2 MARTIE".

RDGBI
• Echipa națională in

vitată la un mare turneu 
în Belgia

și cultural

elocventă a 
o constituie cuprinde, printre 

de activitate, și

tovarășii lor de

Mic raid prin colectivele sportive bucureștene... După cum se anunță 
Bruxelles, în primele 
ale l-unii mei va avea

Ne-a venit destul de greu să găsim o introducere originală 
pentru acest material... Și asta nu pentru alt motiv decit că 
tema pe care ne-am prop us-o este la ordinea zilei în activita
tea sportivă: Spartachiada de iarnă! Firesc deci ca despre un 
asemenea subiect să se fi scris mult în ultima vreme. Așa in
cit ne vedem nevoiți să vă prezentăm lapidar intențiile noas
tre : un raid anchetă prin citeva colective sportive 
pentru a vedea cum se desfășoară întrecerile din 
tei frumoase competiții sportive...
Ce am aflat? Lucruri bune, pe 

jci, pe colo (dar și din acelea 
care nu prea fac cinste), cifre 
și fapte care vorbesc fn general 
despre interesul cu care este pri
vită întrecerea, în colectivele 
sportive bucureștene.

bucureștene 
cadrul aces-

șah la care

Activitate rodnică!

PAG. 2 : Federațiile
^sortive, factor important 
• lărgirea și consolidarea 
Continuă a mișcării spor
tive din țara noastră, ar
ticol de Ion Balaș, vice 
președinte al Comitetului 
de organizare a U.C.F.S.

PAG. 3 : Mihai Botez la 
o a doua „dragoste" în 
sport, articol de M. laclnt.

PAG. 4: Miercuri la M. 
Ciuc: Recolta — Partizan 
Belgrad la hochei pe 
gheață.

PAG. 5 : Juniorii Progre
sului C.P.C.S. debutează 
astăzi la a X-a ediție a 
turneului internațional de 
fotbal de la Viareggio.

PAG. 6 : Atleții clujeni 
se pregătesc intens, re
portaj de H. Naum.

PAG. 8: Șapte fotba
liști de ia Manchester 
United și-au găsit moar
tea într-un groaznic 
cident de avion.

(Continuare în pag. 3)

Sportivi,
participați cu toții la în- 
tîlnlrile candidaților F.D.P. 

cu alegătorii I

Acesta este adjectivul care se 
potrivește cel mai bine atunci 
cînd vrei să califici activitatea 
din cadrul Spartachiadei desfă
șurată de colectivul sportiv al 
Complexului .Grivița Roșie". Cei 
980 de membri ai U.C.F.S. din 
cadrul acestui colectiv au fost 
angrenați prin acțiuni de mobi
lizare, organizate din timp și cu 
cele mai 
zultatele, 
așteptate, 
tivului se

De un

variate mijloace. Re- 
firește, nu s-au lăsat 
Zilnic la sediul colec- 
primeau noi înscrieri, 
mare succes s-a bu-

curat concursul de 
au luat parte 248 de concurenți. 
întrecerile au stîrnit interesul 
masei de salariați care a urmă
rit permanent lupta pentru In- 
tîietate In care se angajaseră cei 
mai buni șahiști ai întreprin
derii. Cu acest prilej s-au re
marcat muncitorii Aurel Bolbo- 
ceanu de la secția montaj loco
motive și Vasile Nicotae de Ia 
secția sculărie locomotive.

Un capitol aparte îl vom re
zerva întrecerilor de schi... Or
ganizate nu de mult prin împre
jurimile Parcului Copilului ele 
au adunat la start un număr 
destul de mare de concurenți. 
dacă ținem seama că Bucureștiul 
nu este în orice caz un oraș al 
schiorilor. 87 de concurenți și-au 
disputat locul întîi, care a re
venit în cele din urmă electricia
nului Dumitru Hurubaie. Spor
tiv de frunte al colectivului și

muncitor harnic în secția insta
lații electrice. Dumitru Hurdu- 
baie a jost propus recent, drept 
candidat al F.D.P. in circum
scripția electorală 119 din raio
nul Grioița Roșie.

In Încheiere vom preciza că 
Spartachiada de iarnă s-a bu
curat de succes în nodurile mun
citorilor, tehnicienilor și funcțio
narilor complexului Grivița Ro
șie, al cărui colectiv sportiv 
poate fi dat drept exemplu pen 
tru felul tn care a înțeles să 
organizeze întrecerile

din 
zile 
loc, 

în principalele orașe belgiene, 
cu ocazia expoziției interna
ționale în capitala Belgiei, un 
mare turneu internațional de 
rugbi. Federația belgiană de 
specialitate a anunțat că pon
tează pe participarea echi
pelor reprezentative ale ao- 
mînieJ, Cehoslovaciei, R.D. 
Germane. R.F. Germane. Po
loniei, spaniei, Olandei și Por
tugaliei.

BASCHET

Condiții obiective...

• 30 martie : primul 
joc al campioanei noas
tre în „Cupa Campio

nilor Europeni"

De mîîne Ia Poiana Stalin

Tovarășul Pândele Brebu, pre
ședintele colectivului sportiv de 
pe lingă Uzinele Textile ,7 Ak> 
iernbrie" ne-a surprins dintr-un 
buu început prin sinceritatea cu 
care a discutat cu noi. La în
trebarea noastră despre stadiu1 
to care se găsesc la acest 
tiv întrecerile din cadrul 
tachiadei. 
a răspuns 
nimic pînă

Adevărul 
tăcut pregătiri pentru organiza
rea întrecerilor de șah, tenis dr 
masă și gimnastică și în ciuda 
numărului destul de mare de în
scriși, concursurile nu au putut 
avea loc. Singura sală pe care

tov. Pândele 
scurt: „N-am 
acumf...
este că deși

colea 
Spar- 
Brebu
făcut

s atl

Cei mai valoroși schiori
ai tinerei generații din Europa 
se întrec în „Cupa Speranțelorn ii

(Continuare în pag. 2)

Ieri s-a primit la U.C.F.S. 
o telegramă dkn partea fe
derației grecești de baschet 
prin care se acceptă data de 
30 martie pentru disputarea 
la Atena a primei partida 
din cadrul ,,Cupei Cam pio
nilor Europeni*’ intre forma
ția noastră campioană (pro
babil CCA) și campioana 
Greciei PaneSrtos.

ȘAH
• Olga Rubțova — EH- 

sabeta Bîkova 1—1
MOSCOVA 7 (Agerpres).
In cadrul meciului de șah 

pentru titlul mondial feminin 
dintre Olga Rubțova și Eli
sabeth Bîkova, la S februa
rie s-a disputat cea de-a 
doua partidă.

Bitova a obținut vtatpri* 
după cinci ore de Joc. Sco
rul este acum 1—1.

după-amiază aerogaraJoi
Băneasa a primit ca oaspeți 
pe tinerii schiori austrieci, care 
imbrăcați echipamentul

„Speranțele" Austriei la sosirea pe aeropo tul Băneasa.
(Foto; GH. DUMITRU)

specific acestui frumos sport 
de iarnă și „înarmați" cu 
schiuri lucitoare — creau un 
grup aparte în mijlocul celor 
veniți să-i întîmpine.

După cuvenitele urări de 
bun venit am fost curioși să-i 
cunoaștem pe performerii e- 
chipei care va reprezenta 
Austria la Cupa Speranțelor. 
Pe Nenning — triplu campion 
de juniori al Austriei — I-am 
identificat în persoana unui 
tînăr nu departe de vîrsta co
pilăriei, roșcat și cu fața zâm
bitoare. Cit privește pe 
Schranz — al doilea performer 
junior — am avut neplăcuta 
surpriză să aflăm că nu a 
putut veni din cauza unui ac
cident suferit in timpul unui 
concurs, astfel că lotul depla
sat este alcătuit din — Ger
hard Nenning, Hans Miedler, 
Heinz Dietrich, Ernst Kneisl 
și Ernst Merzinger, conduși

de Otto Rieder și Siggi Eder.
Otto Rieder ne-a declarat 

că este foarte bucuros că țara 
noastră a organizat o compe
tiție de schi pentru tineret. 
„Asemenea inițiative, a conti
nuat d. Rieder, sint din păcate 
destul de rare și tocmai de 
aceea iubitorii schiului salută 
astfel de acțiuni care reflectă 
grija federației respective pen
tru ridicarea tinerelor elemen
te". Am continuat discuția cu 
Siggi Eder, care ne-a spus : 
„Sintern 
ranțele 
tria vor
tineri din
Franța, 
Ungaria, pe care 
văzut
Sper insă că aceasta nu va fi 
ultima întîlnire și că la Cupa

că spe- 
din Aus- 
alături de 

, Finlanda,

incintați 
schiului i 
concura i 

Romînia,
Polonia, Bulgaria și 

nu i-am 
niciodată.concur! nd

(Continuare in pag. ' ') — Hai nene, dă-i mai repede că pierd frumusețe de avans.



Să ridicăm niveui muncii
de instruire sportivă la sate

Ia urma reorganizării colectivelor 
Sportive sătești a ieșit în evidență 
faptul că îndrumarea tehnică a spor
tivilor de la sate este insuficientă. In 
majoritatea cazurilor, profesorii care 
predau educația fizică în școlile ele
mentare nu sînt de specialitate și 
din această cauză se limitează la pro- 
grarrul strict didactic, fără a se preo
cupa. așa cum ar fi normal, de acti
vitatea sportivă extrașcolară. Pe de 
altă parte. în ultimii ani, fostele co
mitete regionale și raionale CȚC.F.S. 
n-au mai organizat școli de instructori 
sportivi pentru mediul sătesc. Aceste 
două motive au generat deci o situa
ție nesatisfăcătoare pe plan tehnic 
sportiv și frînează în bună măsură 
procesul firesc de ridicare a elemen
telor sportive talentate de la sate.

Desigur, soluțiile există și ele sînt

de două feluri: imediate și de perspec
tivă. Cele imediate sînt de resortul 
colectivelor sportive sătești. Este vor
ba, în primul rînd, de solicitarea a- 
jutorului profesorilor care predau edu
cația fizică. Chiar în cazul cînd a- 
ceștia nu sînt de specialitate, ei pot și 
trebuie să vină în sprijinul colective
lor sportive, deoarece posedă totuși 
cunoștințe elementare în materie. Ne 
amintim, de pildă, de un caz întîlnit în 
comuna Frumușani, raionul Arad, un
de profesorul de matematici 7. Ceapă, 
suplinitor la educația fizică, organi
zase în cadrul colectivului sportiv 

de pe lingă căminul cultural o foarte 
frumoasă activitate sportivă. Nu mai 
vorbim "despre comune ca Orțișoara, 
(reg. Timișoara), Niculițel (reg. Con
stanța»), Boțești (reg. Pitești), unde

Mic raid prin colectivele
sportive bucureștene...

(urmare din pag. 1)

la dispoziție colectivul sportiv 
ocupată cu... expoziția de mo 
întreprinderii. Cu toată btină- 

tov. director V. Fekete lucrurile

cruri pozitive. Poate, mai multă stă
ruință din partea colectivului 
ar duce 
rrror...

totuși la organizarea

CMre gr&ltoare L_

sportiv 
întrece-o avea 

a fost 
dele a 
voința
nu s-au putut aranja în așa fel îneît 
»ă sc poată desfășura și întrecerile 
Spartachiadei.

Deci, la Uzinele Textile „7 Noiem
brie' capitolul Spartachiadă poate fi 
reprezentat printr-un zero. Ne gîndim 
că timpul nti este trecut și că s-ar 
putea găsi soluții totuși ca prin apro
piere. pe la vreo școală, să se gă
sească o sală unde colectivul sportiv 
să-și poată organiza întrecerile. Este 
vorba despre un colectiv sportiv care 
are o frumoasă activitate și care ne-a 
'obișnuit în ultimul timp numai cu îtl-

■

1160
care demonstrează suficient interesul 
acordat de către sportivii de la Voința 
Mebalochimic. popularei competiții! Fi
rește la o cifră atît de impresionantă 
evidențiații ar putea fi amintiți pe... 
coloane întregi! Ne vom rezuma totuși 
la cîțiva, cei mai reprezentativi, care 
și în întrecerile din producție organi
zate în cinstea zilei de 2 martie s-au 
dovedit a fi tot atît de buni. Șahiștii, 
care întrunesc cel mai mare număr 
de participant (579). sînt convinși că 
ceasornicarul Paul Rosenzweig, bobi
natorul Vasile Crăciun și normatoarea 
Marcela Cornășeanu vor fi cei mai 
în drept să se califice în etapa urmă
toare. După cum amatorii de tenis de 

masă și-au „fixat" reprezentanții în 
matrițeruî fon Canea, argintarul lancu 

David și muncitoarea Ana Cerchez. 
La fel s-ar mai putea vorbi despre 
tehniciană EUsabeta Blaj la gimnas
tică sau despre instalatorul Milun Că
prarii și ehimîsta Elena Vărzarii, 
schiori.

La celelalte discipline „calificările 
sînt în curs, dar — așa cum ne-a asi
gurat responsabilul cu activitatea spor
tivă de masă tov. Radu Conslantines- 
cu — ele se vor încheia înainte de 

termenul calendaristic fixat de regu-, 
lament...

de participant!, iată o cilră

ajutorul dat din toată innna de ca
drele didactice a dus la realizări im
portante.

Un sprijin prețios îl pot da tinerii 
care și-au terminat stagiul militar. 
In armată, aceștia nu numai că duc 
o vie activitate sportivă, dar capătă 
și cunoștințele necesare organizării 
de competiții sportive și muncii de 
instruire sportivă. De asemenea, să nu 
uităm că în foarte multe sate și co
mune se găsesc numeroși absolvenți 
ai cursurilor de instructori sportivi 
care nu mai activează sau care nu 
sînt îndeajuns folosiți. Aceste cadre 
trebuie revalorificate, fiind atrase în 
munca sportivă. Totodată, colectivele 
sportjve sătești trebuie să ceară spri
jinul unor colective de Ia oiașe, con- 
stînd în deplasarea de tehnicieni si 
echipe demonstrative.

Soluțiile de perspectivă aparțin în 
special organelor regionale și raionate 
ale U.C.F.S. Ne gîndim, în primul 
rînd, Ia organizarea în timpul cel mai 
scurt a nnor cursuri de instructori spor
tivi sătești, ca și la trimiterea de acti
viști sportivi raionali cu calificare de 
specialitate în sate și comune, în scopul 
îndrumării concrete a muncii sportive. 
Organele regionale și raionale ale 
U.C.F.S. trebuie să facă de asemenea 
apel la secțiile respective de învăță- 
mînt și cultură ale sfaturilor populare 

' care, prin intermediu! cercurilor peda- 
i gogite, au datoria să-i instruiască 
pe profesorii care predau educația fi
zică la sate, ridicîndu-le nivelul pro 
fesionaL Direcția educației fizice din 
Ministerul învățământului și Culturii 
va trebui să angreneze pe viitor mai 
mulți profesori din mediul sătesc în 
cursurile de perfecționare și speciali
zare organizate în timpul vacanțelor 
de vară

Reorganizarea, în înțelesul curent, 
înseamnă mai mult decît o- simpla 
schimbare de formă organizatorică. 
Primenirea formei implică neapărat și 
o primenire în concepție, în metodele 
de muncă, în spiritul de răspundere. 
Intr-un cuvînt, o reînnoire în ceea ce 
ne-ani obișnuit să 
STIL DE MUNCA, 
mișcării sportive nu 
la regulă. Hotărîrea 
vernului din 2 iulie 
doar scopul de a realiza o concordan
ță între conținutul mișcării sportive 
și forma sa organizatorică, ci a ur
mărit totodată înlăturarea rutinei 
lipsite de orizont, a spiritului biro
cratic și a lipsei de răspundere, care 

I denaturaseră stilul de muncă în unele 
organe sportive. Și se poate spune — 
fără teama de a exagera — că to
rentul irezistibil al reorganizării a 
rupt zăgazurile indiferenței, ale men
talităților învechite, a dat grele lovi
turi inerției birocratice, ca și „frate
lui" său bun, formalismul, a lichidat 
paralelismul și suprapunerea atribu
țiilor, care cauzaseră atîtea neajun
suri. Reorganizarea a deschis drum 
larg inițiativelor din masă, a chemat 
Ia activitate creatoare zeci dc mii de 
entuziaști ai sportului, a promovat la 
Ioc de cinste disciplina și corectitudi
nea, spiritul gospodăresc și capacita
tea de a privi fn perspectivă.

Este neîndoielnic că efervescența 
stârnită de reorganizare s-a generali
zat, cuprinzând în iureșul reînnoirii 
activitatea organelor locale ale U. C. 
F. S„ federațiile șf secțiile pe ramură 
de sport, colectivele sportive de la 
orașe și sate. Dar, așa cum o apă în 
drumul ei este cîte o dală, nevoită să 
lase în urmă, spre „lichidare" uite, 
rioară, mici insulițe de nisiw, tot ast
fel și organizarea mișcării sportive, 
în fluxul său larg cuprinzător, a mai 
lăsat, pe ici, pe colo, unele asemenea 
„insulițe" afe rutinei și formalismu
lui-

Un astfel de fenomen ii- reprezintă 
obiceiul dc a aștepta cu brațele încru
cișate instrucțiuni și instructaje, dis
poziții și directive, circulari și adrese.

Colectivul sportiv așteaptă cu pre
lucrarea regulamentului de organizare

înțelegem prin 
Iar reorganizarea 
tace excepție de 
partidului și gu- 

1957 n-a avut

:■

T. VIDESCi
Ț. STAMA

Zilnic, sportivii de la Voința Metalochimic. și-au măsurat forțele în 
cadrul întrecerilor Spartachiadei de iarnă. In fotografie, doi dintre eroii 
iiftrecerilor de tenis de masă, lancu David și Ion Ganea care sini cotați 
printre cei mai bani sportivi ai colectivului.

(Foto: I. MIHA1CA)

Federațiile sportive, 
factor important în lărgirea și consolidarea continuă 

noastră (I)a mișcării sportive din țara

pînă ce vor, veni „dl»- 
raion, raionul așteaptă 

calendarului sportiv 
ce va veni „circulara" 
iar. regiunea așteaptă 

„cen-

și funcționare, 
poziții" de la 
cu întocmirea 
propriu, pînă 
de Ia regiune,
la rîndul său să- sosească de Ia 
tru" planul tematic și... semnalul da 
pornire Ia acțiune, pentru a-și instrui 
organele în subordine. Fără a ii ge
neral, fenomenul este totuși îngrijo
rător, în măsura în care el tr... ează 
reminiscențe ale vechilor menta. .’.; în 
stîîuî de muncă al noilor organe spor
tive. Asemenea cazuri se petrec cu 
precădere în regiunile Craiova, Hu
nedoara, Bacău și dovedesc că spui-, 
tul de inițiativă, care trebuie să-l ca
racterizeze pe activistul sportiv de as
tăzi n-a ajuns încă să se bucure de 
prețuirea meritată. Printr-o just per 
cepere a actualelor exigențe, c< tect»- 
vul sportiv putea pînă acum s;- ’-e*̂  
că la discutare» regulament-.:-;’ săa
de organizare și funcționare, care a 
apărut de mult în presă. Comitetele 
raionale și orășenești de organizare a 
U.C.F.S- își puteau întocmi calendar» 
sportive bogate și variate, pentru că 
obiectivele generale ale mișcării spor
tive pe anul în curs sînt și eh c®e 
cunoscute. Cît despre corni tetele re
gionale de organizare a L.O S, 
ele își puteau alcătui și singure te
matica pentru instruirea organelor m 
subordine, știut fund că această tema
tică trebuie să îmbrățișeze noile as
pecte ale muncii sportive, în raport,, 
bineînțeles, cu specificul locaL

Un aspect la fel de neplăcut, dac 
din păcate mai generalizat, 
al muncii din birou, practicate în^Me 
unele organe 
cum legătura 
ganizare a 
spertive este 
desființarea foruriț 
asociațiilor și a

-lele, activiștii multor comitete de or
ganizare a U.CLF.S. (regiunile Stalin, 
Constanța, Oradea etc.) 
mod inexplicabil să 

, cu specificul muncii 
nele „justificări", ca 
cieirța fondurilor de 
ren, ar fi oarecum plauzibile dacă ac
tiviștii acestor comitete ar duce cel 
puțin o vie muncă de teren în orașele 
de reședință. Neîndeplinindu-se aceasta 
elementară cerință, îndrumarea și con
trolul riscă să rămînă noțiuni abs
tracte, tocmai într-o perioadă 
consiliile colectivelor sportive 
multă nevoie ca ‘orîcînd de 
concret în muncă.

Am fi fost totuși mulțumiți 
‘„reminiscențelor" din vechiul 
muntă să se oprească aci.. Spre regre
tul nostru însă, „lista" aspectelor ne
gative nu este încă epuizată.

Dar despre aceasta, într-urr articol 
viitor-

genera'iz.at,
iu, practicate in^Mi» 

sportive. Cu toate că a- 
dintre comitetele de or- 
U.C.F-S. și colectivele 
directă, nemijlocită, prin 

'lor intermediare, a 
altor organe para-

întîrzie in 
Iacă cunoștință 

din colective, ti
de pildă, insuft- 
depiasare pe le

sprijin?®

ca șirul
stil de

A G.

Ca urmare a sarcinilor trasate 
de Hotărîrea Comitetului Cen
tral al P.M-R. și a Consiliului 

de Miniștri ăl R.P.R. cu privire la 
reorganizarea mișcării de cultură fi
zică și sport din Republica Populară 
Remînă a avut loc recent constitui
rea federațiilor sportive.

înființarea federațiilor sportive în
seamnă fără îndoială încă un pas 
important pe calea desăvârșirii noii 
organizări, ce trebuie să ducă la o 
dezvoltare și mai corespunzătoare a 
mișcării sportive din țara noastră, 
pe linia scopului enunțat în Hotărîre.

. Cultura fizică, ca parte integrantă 
a cu furii socia’!ste constituie un im
portant m’iloc de întărire a sănătății 
oamenilor muncii, de creștere a unei 
gcr. rarii viguroase, capabile să în- 
derînescă în hint condiții mărețele 
sarcini de construire a socialismu
lui. d- apărare a cuceririlor regimu-

ION BALAȘ
vice președinte al Comitetului 

de organizare a U.C.F.S.

cu

tui nostru democrat-popular și de 
strîngere a relațiilor de prietenie în
tre poporul român ți popoarele altor 
țâri, în vederea menținerii și conso
lidării păcii".

Este clar că îndeplinirea sarcinilor 
generale trasate prin Hotărîre. va 
asigura într-o măsură mai eficace 
realizarea conținutului socialist 
culturii fizice și a sportului.

Pentru a înfăptui un astfel de con
ținut, federațiile, organe de deose
bită importanță in noua formă or
ganizatorică, vor trebui să activeze 
diferit de fostele comisii centrale nu 
numai ca stil de muncă, ci în pri
mul rînd ca orientare a muncii, ca 
lărgire simțitoare a orizontului preo- 
cunărSIor.

Tntm’cît. în această privință unii 
activiști obștești mai fac confuzii in

sensu! identificării federațiilor 
fostele comisii centrale, considerăm 
util să abordăm în rîndurile ce ur
mează cîteva probleme legate indiso
lubil de activitatea federațiilor, a- 
ceasta cu atît mai mult cu cât se 
remarcă încă de la început și une’e 
tendințe de a se lucra pe baza ve 
chi’.or tipare, moștenite de la fostele 
comisii centrale. Or, rolul și atribu
țiile federațiilor se deosebesc funda
menta] de cele ale comisii lor cen
trale.

ai ft
Anul acesta pune mișcării sportive 

probleme deosebite și cere federațiilor 
care și-au inaugurat activitatea lor 
tn aceste zile, să-și fixeze cu deose. 
bită atenție și limpezime, obiectivele 
orientative și sarcinile ce decurg din 
Hotărîre și din obiectivele mișcării 
sportive pe 1958 aprobate recent de 
p’enara Comitetului de organizare a 
LTn'unF

Noua 
are la bază centralismul democratic

d<' Cnlt’jră F’zfcâ ș; Snort 
formă organizatorică. care

are în vedere democratizarea mai 
largă a mișeării sportive și' belli- 
darea centralismului excesiv, prin 
crearea tuturor condițiilor pentru 
desfășurarea largă a inițiativei, prin 
creșterea simțitoare a răspunderii 
organelor din diversele verigi ale 
noului sistem organizatoric.

Deci, trebuie reținut din capul lo
cului faptul că noua formă organi
zatorică determină în mod obiectiv 
o creștere simțitoare a răspunderii 
CONCRETE a federației în raport 
cu fostele comisii centrale. Dacă ar 
fi să amintim numai faptul că prin 
desființarea direcțiilor tehnice 
fostul C.C.F.St, o mare parte din 
sarcinile așa-zise operative, 
înainte se rezolvau la centru, acum 
trec în mod nemijlocit asupra federa
țiilor și ar fi suficient pentru a de
monstra creșterea răspunderii în noua 
formă organizatorică.

Federațiile sportive ca for tehnic 
pe ramură de sport, au răspunde 
rea conducerii sportului respectiv. în 
spiritul Hotărîrii Comitetului Cen
tral și a Consiliului de Miniștri și 
a obiectivelor anuale trasate de Co
mitetul de organizare a Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport. Ele își des
fășoară activitatea sub îndrumarea 
si cu ajutorul Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport, organ unic de con
ducere, îndrumare și organizare a 
acfvrtătii de cultură fizică rt sport.

Locul pe care-1 cetină federat’’’ 
în noul sistem de organizare este

din

care

mai importau*  și răspunderea lor 
mai precisă.

In ce constă principalul rol 
al federațiilor?

In primul rînd federațn.e împreună 
cu toate celelalte organe sportive, 
care constituiesc un TOT (și nu or
ganizații paralele) au menirea de a 
da o orientare și a imprima un con
ținut corespunzător sarcinilor social- 
educaive ale activității sportive.

Pentru a avea însă o imagine și 
mai clară asupra punctelor direcțio
nale de care trebuie să se țină 
în activitatea federațiilor, este 
structiv să sintetizăm cîteva 
lipsurile mai importante ale 
vității sportive din ultimii ani

cont 
in- 

din 
acti-
care 

s-au reflectat din plin și în activi
tatea fostelor comisii centrale, și 
din care se pot trage concluzii fo
lositoare viitoarei - - »—*-
rațiilor.

Iată pe scurt 
lipsuri:

1. — îndepărtarea treptată 
preixc narea fundamentală : 1 _
și consolidarea continuă și sistema
tică a bazei de masă a sportului, 
în favoarea preocupării aproape ex
clusive de activitatea de performanță 
a tintit grup restrîns d« sportivi 
fruntași.

Lipsa de preocupare pentru cre
area unei baze de masă, pe, lîngă

activități a

cîteva din

fede-

aceste

de la 
lărgirea



10 ani de a revistei
Mi„Cultură Fizică și Sport Mihai Botez la o a doua „dragoste" în sport

Cunoscutul
Se împlinesc 10 ani de la apariția primului număr ai revistei „Cul

tură Fizică și Sport", organ tehnic al Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
din R.P.R. Masele de sportivi, tehnicieni, antrenori, profesori de edu
cație fizică și activiști ai mișcării sportive, apreciază activitatea remar
cabilă a colectivului redacțional al acestei reviste. In decursul celor 
10 ani, revista „CULTURA FIZICĂ ȘI SPORT" s-a străduit să pună Ia 
dispoziția cititorilor săi articole tehnice bine documentate, tratate la 
un nivel superior, menite să contribuie la consolidarea bazei științifice 
a mișcării noastre sportive, la lichidarea empirismului și a metodelor 
învechite din procesul de instruire-antrenament, la introducerea 
spirit nou, i 
deosebit al 
antrenorilor

< promovarea 
țara noastră.

Cu prilejul aniversării celor 10 ani de apariție, oolectivuil redacțio
nali al ziarului „Sportul popular" ad resează un călduros salut redacției 
revistei „CULTURA FIZICA ȘI SPO RT“, urindu-i să obțină succese și 
mai importante în activitatea sa, pentru a contribui cu și mei multă 
eficacitate la continua întărire a mișcării noastre sportive.

undi 
a unei orientări juste fn activitatea sportivă. Un merit 
revistei constă in popularizarea experienței sportivilor și 
sovietici și din țările de democrație-populară, paralei ou 
spiritului de inițiativă în cercetarea științifică sportivă, In

Mihai Botez s-a lăsat de gimnastică.
Ei și? vor spune cei care n-au a- 

sistat niciodată la un concurs de gim
nastică și care n-au așteptat niciodată 
cu răsuflarea oprită ca Botez să-și 
termine „paralelele'’ sau „solid", pen
tru a-l răsplăti apoi cu aplauze gene
roase.

Cum e cu putință? se vor mira iu
bitorii gimnasticii. Doar era încă în 
plină formă. Abia cu o lună și jumă
tate fn urmă l-am vătirt concurind în 
sala Floreasca, alături de gimnaștii 
finlandezi și ce frumos s-a comportat. 
Și acum, auzi, să se retragă. Ce pă
cat f Intr-adevăr a fost credincios gim
nastica (de concurs) un sfert de veac 
și acum, după otita vreme, a găsit 
cu cale să o părăsească? Dar astea 
sini faptele. Nici mihnirea și nici sfa
turile noastre nu i-ar folosi. 'S-a ho- 
tărit și pace.

gimnast se ocupă acum de iudo
Și totuși. Botez va apare din nou in 

sălile de sport măsurîndu-și forțele cu 
cei tineri, căci s-a apucat cu toată 
pasiunea, de un sport nou: iudo. Pen
tru asta n-a fost nevoit să-și lase că
minul și să vină la București, la cen
trul de antrenament de la liceul Spira 
Haret, unde profesorul Frazzei abia 
face /ață micilor unuilori de iudo ca- 
re-l asaltează în fiecare zi. La Arad, la 
colectivul sportiv „U.V.A.-A.M.EF.A.” 
al uzinelor de vagoane Botez însuși a 
înființat o secție de iudo. Atenție, deci, 
istoriografi ai noului sport: pină la 
proba contrarie, aceasta este 
secție de iudo din țara noastră.

Am ajlat aceste noutăți chiar de ia 
eroul rîndurilor noastre. Străbătînd a- 
leile uzinei' „Gh, Dimitrov" am zărit 
pe un panou mai multe fotografă a- 
dunate sub titlul: -Aspecte de la pri- 

demonstrație fir iudo din oraștd

prima

Recent s-a desfășurat 
In prezența a numeroși 
medicina culturii fizice, 
cultură fizică .medicală,

iatâ-l pe Mthai Botez (îmbrăcat ia alb) in plină acțiune într-o fază

in Capitală, 
specialiști în 
profesori de 
reprezentanți 

ai Ministerului Invățămîntului și Cul
turii și ai U.C.F.S. (cît de potrivită ar 
fi fost și prezența unui reprezentant 
al Ministerului Sănătății 1) o ședință 

K, avînd ca scop analiza muncii secțitor 
și cercurilor de medicină a culturii 
fizice, ce aparțin S.S.M.

Ședința a tost precedată de comu- 
JMurea unor rcicrate științifice, axate 

aceeași leir.ă; scoliozele. Tratînd 
diferitele aspecte ate aceste deforma- 
ții fizice, re.eratele prezentate de dr. 
B. Mar: uescu. dr. .4. Strugurescu, dr. 
I. Vilcu și Paladian, dr. R. Ludu și 
Florica Lud :, dr. Ouidiu Popescu, dr. 
Schuartz, dr. Turcan și dr. A. iu, au 
insistat asapra el»opa1ogei,ie: scolio
zelor și a necesității depistării ior 
precoce, ca și asupra prolilaxiei și 
tratamentului lor, a rolului educației 
fizice în profilaxia deficiențelor fizice, 
în special în mediul școlar. După dis
cuții foarte interesante, s-a constituit 
o comisie care a redactat concluziile, 
ce vor fi depuse forurilor competente.

Rapoartele secțiilor și cercurilor de 
medicină a culturii fizice an arătat 
existența unei bogate activități locale 
în acest domeniu. Din discuții s-au 
desprins o serie de importante proble
me și propuneri, cum ar fi: secția de 
specialitate a Societății Științelor Me- 
dicale să elaboreze un plan de dez
voltare a medicinii cu tarii fizice și 

mat fixeze conținutul meiodico-științițic 
muncii medicului de specialitate: 

“■ ^coordonarea d n punct de vedere ști
ințific a activității de cercetări in 
acest domeniu, de către Academia 
R.P.R. și înființarea unor norme de 
cercetători în centrele cu cdtie'iate mai 
dezvoltată: intensificarea legăturii cu 
cabinetele metodico-științifice ale 
U.C.F.S. O serie de alte preiu: ieri vi
zează crearea posibilităților de pmu-. 
larizare a documentării științifice și

a rezultatelor cercetărilor 
zestrarea cu aparatura 
strîngerea relațiilor dintre 
cultură fizică și antrenor 
important al medicului de 
in extinderea gimnasticii 
ție și în realizarea altor obiective tra
sate de Hotărîrea din 2 iulie 1957.

Planurile de muncă pe anul 1958 
au prezentat obiective interesante, 
din care cităm: înființarea de noi 
cercuri de medicină a cu turii fizice, 
contribuții la dezvoltarea științifică a 
sportului de masă și de performanță, 
dezvoltarea relațiilor de special tide 
cu țările frățești, aniversarea a 25 de 
ani de la înființarea secției, întărirea 
colaborării cu sectoarele de speciali
tate din IF.C.F.S. si cu cabinetele me- 
todico-științfiice„ editarea. în colaborare 
cu f-CFS. a unei reviste de medicină 
c culturii fizice, etc. Planul de cerce
tări prevede lucrări științifice în do
menii de primă importanța, ca: juni
ori, sport de performanță, profilaxia 
și terapia funcțională, fișa medico- 
sporfivă, depistarea deficiențelor fi
zice, etc.

Ca președinte de onoare al secției 
a fost desemnat acad. prof. DR. ȘTE
FAN MI LCD, vechi activist în medi
cina culturii fizice, cercetător și prac
tician al educației fizice.

Subliniind contribuția medicinii 
culturii fizice din țara noastră la con
gresul de Ia Neapole sau Zagreb, 
prof. dr. Utmeanu a arătat că au fost 
trimise la Moscova, în vederea Con
gresului medicinii sportive (mai 
1958) 9 lucrări originale; de aseme
nea dînsul a subliniat importanța 
simpozionului internațional 
București (aprilie 
unei singure teme: Probele 
nale cardio vasculare în practica edu
cației fizice, simpozion dedicat Con
gresului de la Moscova.

Prof. C. RADUȚ

loca e, 
necesară, 

medicul de 
ca și rolul 
specialitate 
in produc-

de la
1958) consacrat

functio-

Aspecte din activitatea sponnlni cu popice
O DORINȚA LEGITIMA DEZINTERES ȘI LA TIRGOVIȘTE

Gindva exista la 
spațioasă, curată și înzestrată cu 
două piste, de iți era mai mare 
dragul de ea. Aici veneau in c8i- 
peie de răgaz nenumareți mineri 
care se întreceau in pasionante con
cursuri. Acuan insă, ei trac suspi
nând pe fcnyă locul unde a fost a- 
ceastă bază, fiindcă ea a dispărut 
ca prin farmec acum aproape 2 ani. 
Popicarii 1. Popa și frații Cosrin, 
precum și corespondentul nostru P. 
Ciulavu se întreabă pe bună drep
tate : de ce oare in acest oraș in 
care au răsărit numeroase blocuri 
muncitorești, cluburi și parcuri, nu 
se poate construi și o arenă de po
pice ? Desigur că la această între
bare așteptam răspunsul organe
lor competente care au datoria 
firească să redea popicarilor posi
bilitatea să practice sportul ier pre
ferat.

Petriia o arenă 
înzestrată 

era mai

nostru". Printre principalii protago
niști ai demonstrafiei l-am recunoscut 
p<? Mihai Botez. El se afla atunci la 
clțiva pași, la laboratorul uzinei, Tre
buia neapărat să-i fac o vizită.

Și fostul nostru campion absolut de 
gimnastică mi-a explicat taina foto
grafiilor.

De gimnastică, oricum vroia să se 
lase. A așteptat iarna lui f957 doar 
pentru ca momentul despărțirii să 
coincidă cu 25 de ani din clipa cîrtd, 
elee de liceu, s-a îndrăgostit pentru pri
ma oară In viață.,, de gimnastică. Acum 
va putea lucra cu toată ener"ia t:a 
antrenor pentru ridicarea elementelor 
tinere. Dar indo? Cum de a ajuns la 
acest sport? A aflat din ziare desnre 
introducerea lui, cu titlu de experi
ment, la București. Și și-a amint't că 
in 1937—3d, la Iași luase lecții de 
iudo la școala de sport și muzică cu 
un japonez „rătăcit" nu se știe cum 
pe-acolo. Itido-ttl îl plăcuse mult și in- 
icddemiaa a fost convins că gimnaștii 
pot învăța cel mai lesne acest sport 
bărbătesc și spectaculos. S-a ahidiit să-d 
introducă și la JJ V,A,—A,M,F:.F,A,”. 
Elevii și i-a ales chiar dintre membrii 
secției de gimnastică. Ei au învățat 
repede elementele de bază ale noului 
sport, astfel aă la 16 ianuarie a putut 
ti organizata prima demonstrație pu
blică. Succesul a fost neașteptat de 
mare. Biletele s-au eauizai imediat o 
sală arhiplină a Urmărit au emoție șl 
înaintare evoluțiile. Pentru mijlocul lui 
februarie proiectează chiar un concurs. 
In fiecare zi este întrebat de prieteni, 
de cunoscitți și de necunoscut? când 
mai vedem iudo? unde se poate prac
tica iudd? Pentru lunile următoare 
are de gînd să întreprindă turnee. la 
Hunedoara Reșița, In Valea Jiului, 
pentru răspîndirea acestui sport.

Iată cum o inițiativă abia înfiripată 
la „centru”, este reluată și amplificată 
intr-un oraș la marginea țării, și asta 
numai datorită dragostei și devota
mentului unui adevărat sportiv.

M. IACINT
R.S. Am uitat să transcriu și ul

tima întrebare pe care i-am pus-o: oe 
faceți cu banii obținuți din demonstra
țiile de iudd?

— Foarte simplu: întreținem secția 
de... gimnastică, (m. t.)

că nu asigură înfăptuirea sarcinilor 
social-educative periclitează înseși 
rezultatele viitoare ale unor ramuri 
de sport lipsite' de posibiliiatea de 
ași împrospăta rîndnrile, sau a Je 
lărgi cu noi talente.

Aceste greșeli s-au .manifestai cu 
deosebită tărie în ultimii 3—4 ani, 

F în următoarele discipline: atletism, 
rugbi, schi, baschet feminin și al
tele.

2. — Preocuparea sectară a unor 
comisii centrale asupra grupelor 
restrînse de sportivi fruntași, care .re
flectă în mare măsură goana după 
rezultate imediate. a dus la forțarea 
artificială a unor rezultate, a căror 
continuitate însă este îndoielnică, dacă 
nu se iau grabnice măsuri. Astfel 
de rezu’tate — spectaculoase fa supra
față. însă șubrede în fond — nu fo
losesc și nu au viitor deoarece ele 
ntt sînt expresia unei creșteri în pro
porții core-nunzăloare a valorii me
dii a aportului respectiv și nici ur
marea unei creșteri atît de simți
toare a muncii de instruire și edu
cație în secțiile colectivelor sportive 
la disciplinele respective (Exemplu: 
tenis de masă, pentatlon modem, 
polo pe ană și în oarecare măsură 
gimnastica și can stabil,).

3. — De multe ori în „beția re- 
auttat’clwr" a»i fost abandonate prin
cipii educative elementare, fapt ce 
a mfluerițat negativ asupra disci
plinei sportive în general si în mod 
(special asupra obligațiilor elemen

tare ce reveneau sportivilor fruntași.
Puține sînt comisiile centrale care 

să Ii manifestat în trecut un interes 
corespunzător și asupra situației pro
fesionale și școlare ale sportivilor 
fruntași.

Slaba exigență a unor comisii cen
trale și mai ales concesiile făcute 
față de abaterile unor sportivi frun
tași recidiviști (aceasta și ca urmare 
a unui larg „infervenționism" prac
ticat încă în sport) a dus Ia crearea 
a două discipline (una pentru vîr- 
furi și alta pentru masă).

4. —- Preocupările înguste 
trale" ’ '

cadre care dovedesc dragoste și de
votament pentru sportul respectiv. In
teresul de „breaslă" a unora, a dus 
la formarea de „familiuțe" — ce-și 
apărau cu strășnicie Teduta.

Sînt elocvente cazurile unor an
trenori ai loturilor R.P.R. la ten»
de masă, la ciclism, la box, rugbi z . • * j* • i . •iS^JFiecare sportiv, un participant activ 

la campania

Și în acest oraș există foarte 
tnutți muncitori și muncitoare care 
îndrăgesc jxipicele. Cei mai mulți 
dintre eâ, ca de piildă talentatul ju
cător Dumitru Scorcee, . doresc — 
din nefericire de foarte muTt timp 
— să joace și în orașul natal pe o 
arenă ca acelea din Ploești și Ckn- 
pina, unde a evoluat echipa tirgo- 
viștenilor. Arena existentă în loca
litate are numai o smgură pistă și, 
pe lingă faptul că este lăsată în pa
ragină, înăuntru este tot a rit de 
frig ca și afară. Corespondentul 
nostru M. Avana ne relatează că 
membrii comisiei orășenești au făcut 
tncă din noiembrie demers urSe pe 
lingă Schela Tirgoviște, pentru a »- 
sigura Încălzirea arenei. Dar, se 
pare că și această întreprindere are 
birocrații ei. Altfel nu rx putem 
explica de ce ton Gh. Dinulescu, șe
ful secției construcții și montaje, 
care are încă de la 14 ianuarie a- 
prabarea Cu nr. 23 a lucrării res
pective, totuși nu trece la execu- 

ftare. Poate suenumitul crede 
i.nstcăația gazelor este necesară 

’vară. Ce părere au organele de 
(sort î._

Concurs de natație miine
ta bazinul Floreasca

arenei.

că
ia...

TR. IOANTȚE3CU

Mîine la ora 10 dimineața, bazi
nul acoperit Floreasca găzduiește al 
doilea concurs de natație al anului., 
întrecerile care se desfășoară în cin
stea alegerilor de deputați în sfaturi
le populare, sînt rezervate tinerilor 
înotători (pînă la 14 ani inclusiv), 
lata ordinea probelor: 66 m. bras 
băieți, 66 m. liber fete, 66 ui. liber 
băieți. 66 tn. bras fete, 33 m. liber 
băiețași, 33 m. bras fetițe, 33 tu. 
bras băiețași, 33 m. liber fetițe, HM» 
m. liber băieți, 100 m. liber fete. 
In program figirează și întreceri de 
săritori de pe trambulină (pentru ju
niori) precum și un turneu fulger de 
polo pe apă la care și-au anunțai 
participarea formațiile de juniori a- 
parținînd colectivelor bucureștene.

Vor mai putea fi văzuți și jucătorii 
de polo dinamoviști care, așa după 
etan am mai anunțat, participă, între 
24 februarie și 7 martie, la un mare 
turneu internațional ce se va desfă
șura în capital*  U.R.S.S. Din-ams- 
viștii vor avea aa sparing partener 
o puternică selecționată bucureșteană.

_ „cert
au dus și la ruptura dintre 

organele centrale și cele locale, care 
s-a reflectat în neglijarea îndru
mării acestora (comisii regionale, 
raionale și orășenești pe ramură de 
sport) în scopul de a stimula ini
țiativa și răspunderea lor în organi
zarea de competiții populare, pe lo
calitate, economicoase, si care ar fi 
putut aduce o contribuție eficace la 
lărgirea număruJui de urării'.nnți ai 
sportului, aceasta mai ales la snor- 
turi de bază ca : natația, gimnastica 
atletismul, etc

5. — S-au manifestat lipsuri evi
dente. în creșterea și promovarea 
cadrelor necesare dezvoltării fi-cărei 
ramuri sportive (instructori., -antre
nori, arbitri etc.).

In tmel- comisii centrale „senate 
risnwd de drept" s a extins de la 
snnrijvi îs e-h u-icni. cec» ->o a dău 
nat creșterii și promovării tinerelor

ciproc a frînat simțitor munca.
Tot atît de ilustrativ este „mono-, 

polul" instituit de un număr de ar
bitri bucureșteni la fctbal, baschet, 
box, etc„ care a dus la îndepărta
rea multor arbitri entuziaști și mai 
ales DEZINTERESAȚI, care-și ve
deau sistematic frînată orice posibl 
litate de promovare.

Fără îndoială că ar fl o greșeală \ care sportivii participă la intrew- 
să contestăm contribuția pozitivi a 
fostelor comisii centrale la dezvol
tarea sportului și la obținerea suc 
ceselor din ultimii ani. si care de 
fapt demonstrează valabilitatea 
niei resp -tive de organizare la 
mea aceea.

Enunțarea lipsurilor de mai 
de care se face vinovat în 
măsură în primul rind fostul C.C.F.S 
prin lipsa de îndrumare și măsuri. Vlidații, desfășurînd o vie activitate 
era necesară, nu pentru a face o j 
analiză a trecutei activități, ci pen - % 
tru a da o imagine mai clară asu-/' 
nra orientării viitoarei activități a 1. 
feder"<:!,or. pentru ca invătind din 

jfc. ierj sr( muncim măi 
bine azi. (

electorală!
(Urmare din pag 1)

seamnă, implicit, noi condiții pentru 
dezvoltarea culturii fizice și a spor
tului. Este explicabil deci elanul cu

rile in muncă, învățătură și sport 
organizate in cinstea zilei de 
tie, ca si hotărîrea lor de a 

iprin votul pe care-1 vor da 
dațiler FJI.P. înfăptuirea 
perspective.

sus, 3 Controlind dacă au fost 
măreț in listele de alegători, participtnd șl 

lui nd cuvmtul in întâlnirile cu can

for-
vrr-

2 mar- 
spri.jini 
candi- 

acestoc

înscriși

/propagandistică și agitatorică 
Jrindul maselor de alegători, sporii- 
| vii sprijină activ campania eleeto- 
,/rată. Iar faptul că cetățenii au de- 
\semnat drept candidați af F.D.P. pe 
/maastra emerita a sportului Aurora

Popescu în circumscripția electorală 
orășenească nr. 405, pe maestrul e- 
merit al sportului și campionul «•- 
limpic Ștefan Petrescu in circum
scripția electorală orășenească nr. 
61, pe maestrul sportului Marin 
Viziru in circumscripția răectorMă 
raională nr. 75, precum și pe nume
roși adți activiști sportivi, sportivi 
de frunte sau iubitori ai sportul»» 
in alte circumscripții electorate din 
Capitală sau din țară constituie 
pentru tineretul sportiv un îndemn 
in plus de a participa activ la ac
țiunile din cadrul campaniei electo
rale, contribuind cu toate forțele la 
victoria Frontului Democrației Popu
lare in alegerile de deputați în sfa
turile populare.



CONSTITUIREA FEDERAȚIEI
DE SPORURI NALT1CE

Joi după-amiază a avut Ioc la se- 
'diul U.C.F.S. ședința de constituirea 
Federației romîne de sporturi nautice.

Biroul federal are următoarea al
cătuire: președinte — Prof, dr. Voi- 
nea Marinescu; vicepreședinți: Sarnuil 
Baranyi, Gh. Bunescu, Radu Hristo
dorescu; secretar general — Grigore 
Vasiie; membri: Cornel Florescu (co
legiul central al antrenorilor de ca
notaj academic), G. Giurcăneanu 
((comisia de competiții și clasificări). 
Radu Huțan (colegiul central al antre
norilor de caiac-canoe), Ing, " 
dor eseu (colegiul central al 
rilor de iahting). Alexandru Retinschi 
(colegiul central al arbitrilor 
taj academic), Pascu Dordea (cole
giul central al arbitrilor de —:—
canoe), maior Bogdan Ștefănescu (co
legiul central al arbitrilor de iahting), 
căpitan rangul I Petre Țacu (comisia 
de educație și propagandă). Dr. A- 
driana Deculescu (comisia medicală),

D. Teo- 
antreno-

de cano-

caiac-

Căldura i~a obligat pe patinatorii 
repaus 
de juniori

de viteză la...
Rezultatele pro belor

MIERCUREA CIUC 7 (prin telefon 
de Ia trimisul nostru).

Nici Miercurea Ciue, polul frigului 
4si țara noastră, nu a putut ține piept 
valului de căldură care s-a abătut de 
eîteva zile. Patinatorii de viteză s-au 
deplasat special aici pentru a-și dis
puta întîietatea în cadrul campionatu
lui republican, cu convingerea că nu 
vor mai fi 'la dispoziția capriciilor 
vremii. Dar din nefericire, ei sînt din 
nou dezamăgiți, întocmai ca acum trei 
ani Ja Cluj și anul trecut la Lacul 
Roșu. Astfel, din cauza căldurii și 
ploii care au muiat gheața și au fă
cut-o impracticabilă, cei mai buni pa
tinatori ai țării au fost siliți să-și în
trerupă întrecerile numai după o zi de 
campionat. La ora cînd telefonez, spre 
satisfacția tuturor, termometru! indică 
zero grade și după toate probabilită
țile azi vor începe probele clasice re
zervate seniorilor.

lată rezultatele înregistrate în prima 
zi a finalei campionatului. Categoria 
14 ani 100 m. (f) : Eva Marton (Tî- 
nărul dinamovist Tg. Mureș) 18,3 sec.;

A APĂRUT

REVISTA „CULTURA FIZICA
ȘI SPORT**  NR. 2 

Februarie 1958

• 5 tondiști și 2 săritori 
pleacă azi la Oberhof
• Campionatul de săritori 
ia Borșa

Astă seară 
drepUndu-se 
schiorii care 
în concursurile din cadrul „Săptă- - 
mtnii Internaționale a Sporturilor de 
Iarnă" (12—16 februarie). Schior, 
romi ni vor concura la probete ăe_ 
fond și sărituri, pentru care fac 
plasarea Constantin Enache,
Aklescu, SteHan Drăguț, Dinu Pe
tre, Gheorghe Olteanu (fond), Nicu- 
lae Munteanu și Fierea Voinea (să
rituri).

Din delegație mai fac parte C. 
Ducaru, antrenor pentru sărituri. 
St. Stăiculescu, antrenor pentru fond 
și Anghel Vrabie, secretar generat 
al Federației Romine de Schi-Bob.

Sportivii renani vor participa ia 
probele de 15 km., 4x10 km. și ia 
întrecerile de sărituri speciale care 
vor avea loc pe trambulinele de la 
Schimiedefeld, Brotterode și Ober
hof.

La concursurile de schi din ca
drul „Săptămmii Internaționale a 
Sporturilor de lamă" vor participa 
sportivi din Polonia, Cehoslovacia, 
Ungaria, R.D. Germană, Bulgaria 
etc.

• Concursul de fond programat 
inițial pentru azi și miine la Poiana 
Stalin a fost contramandat.

• Campionatul republican de
rituri speciale va avea loc la BorșaJ^—' 
intre 23—26 februarie.

pele naționale, se va desfășura indi
vidual după următorul program: sîm- 
bătă dimineață—FLORETA BĂIEȚI, 
sîmbătă după-amiază — FLORETA 
FETE, duminică dimineață — SPADA, 
iar duminică după amiază — SABIA.

Astfel, în două zile se va consuma 
un concurs care, după cum ne declara 
trăgătorul fruntaș CORNEL GEOR
GESCU. „îmbogățește considerabil ca
lendarul competițional intern prile
juiește confruntarea atît de necesară 
a tinerilor cu seniorii în vederea ro- 
dării speranțelor noastre pentru Crite
riul Mondial și asigură o cîntărire 
exactă a forțelor celor care urmează 
să ne reprezinte la tradiționalul con
curs internațional de la Leipzig, pro
gramat la 8—9 martie"

M. i revls-

activitate 
Fizică și

X

c.

(număr festiv consacrat celei de a 
aniversări a revistei)

Din cuprins :

BODNARAS : Către redacția 
tei „Cultură Fizică și Sport“ 
ISTRATE : Zece ații de 
ai revistei „Cultură 
Sport" ;
GHIBU : Rolul și contribuția re

vistei „Cultură Fizică și Sport" la 
fundamentarea științifică a educa
ției fizice ;
CALAVREZO și I. MOINA : Ce s« 
înțelege prin antrenament atletic ; 

IX., ULMEANU :■ Studiu asupra exci
tabilității neuromusculare în antre
namentul sportiv ;
NICU : Un deceniu de gîndire teo

retică și metodică a educației fi
zice în țara noastră ; * *

*. BARANYI : Educația fizică școlară 
în anii regimului democrat-popu
lar :

Tî. I. BAZANOV : Influența antrena
mentului cu îngreuieri de greutăți 
diferite asupra dezvoltării forței și 
vitezei mișcării aruncătorului ;
TEODORESCU : Caracteristicile și 

concepția principalelor Jocuri spor
tive de echipă în R.P.R. ;

g*  ♦ • Concursuri inițiate de revista 
f „Cultură Fizică șl Sport".

"Miercuri, la M. Ciuc: 
Recolta—Partizan Belgrad la hochei pe gheată

ORAȘUL STALIN 7 (prin telefon). 
-u_ Timpul călduros din ultimele zile a 
ftaipiedicat buna desfășurare a jocuri
lor din cadrul Cupei Regiunii Stalin 
3a hochei pe gheață. Primele două 
(meciuri ale căror rezultate urmau să 
idecidă pe cele două echipe finaliste 
jiu fost influențate de gheața moale, 
-care nu a permis jocul în viteză și 
care în general a îngreunat patina
și.

In prima partidă C.C.A. a întreeut 
Nicovala Sighișoara cu 3—0 (1—0; 
■1—0; 1—0) prin punctele marcate în 
ordine de Măzgăreanu, Incze III și Pe
ter. Echipa bucureșteană nu a putut 
să șf desfășoare jocul în vifeză din 
cauza gheții, care în același timp a 
favorizat jocul defensiv, static al si- 
ghișorenilor. Cea de a doua partidă 
nu s-a terminat din cauză că Știința

SPORTUL POPULAR

Ing. Alexe De vasal (comisia de moto- 
nautică).

In cadrai primei ședințe tov. Sa
muil Baranyi a făcut o amplă expu
nere asupra obiectivelor F.R.S.N. Vor
bitorul a arătat sarcinile orgHîiizato- 
rice ale Federației, a subliniat im
portanța dezvoltării sporturilor nautice 
pe bază de masă și a expus principa
lele obiective pe plan tehnic, propa- 
gandistic-educativ și în ceea ce pri
vește îmbunătățirea bazei materiale. 
Tov. Radu Hristodorescu a prezentat 
biroului componența colegiilor și a co
misiilor constituite. S-au purtat apoi 
discuții referitoare la regulamentul și 
metodele de muncă ale acestei fede
rații care va avea o activitate foarte 
complexă deoarece sfera ei îmbră
țișează mai multe ramuri naufice cu 
frumoasă dezvoltare.

In încheierea lucrărilor ședinței de 
constituire au fost arătate sarcinile 
imediate ale biroului federal.

(b) : Ladislau Carol 15,9 sec. ~ ■ ■ sec100 m
300 m. (f) : Eva Marton 43 9
(b) Andraș Benedek (Rec. M. Ciuc) 
46,6; 1000 m. (b) : I. Csiky (Dinamo 
Tg. Mureș) 2:13,2; cat, 15—16 ani: 
fete: 300 m. Ana Crasan (T. D. Buc.) 
44.7 sec.: 1000 m. Rodica Zoicaș
(Progresul Cluj) 2:13,3 (nou record 
R.P.R.) — vechiul record 2:18.2;
băieți: 500 m. loan Csedo (Recolta 
M Ciuc) 55,3; 1.500 m. loan Csedo 
2:55,8.

Clasamentul general individual la 
categoria 15—16 ani băieți: 1. loan 
Csedo (Recolta M. Ciuc) 113,900 p., 
Fi. Mărgineanu (Dinamo Cluj) 113,300 
p.. Emil Pop (Progresul Cluj) 117,800.

Demnă de remarcat este comportarea 
tinerei patinatoare Rodica Zoicaș care 
a corectat vechiul record la proba de 
1.000 m.

GH. ȘTEFANESCU

Campionatul de lupte pe echipe

VA CÎȘTIGA DINAMO BUCUREȘTI 
PENTRU A 10-a OARĂ TITLUL ?OARĂ TITLUL ?
Va cîștiga Dinamo București pen

tru a 10-a oară campionatul republi
can de lupte pe echipe? Firește, dina- 
moviștii speră — cu atît mai mult cu 
cît neobișnuitul... record ar coincide 
cu aniversarea a 10 ani de la înfiin
țarea clubului — antrenorul Francisc 
Cocoș este sigur (și-a înscris în pla
nul de activitate al secției... cîștigarea 
titlului), adversarii susțin contrariul, 
iar noi așteptăm desfășurarea eveni
mentelor.

întrebarea este firească acum, în a- 
junul începerii campionatului deși este 
de fapt numai o variantă. la inevita- 

de atîtea 
nou cam-

bila întrebare care s-a pus 
ori „Dîișamp va cîștiga din 
pionatul?" De fiecare dată am avut 
impresia — ca și o serie de î 
— că s-au găsit formațiile 
să întrerupă seria succeselor 
viste, dar cu o apreciabilă 
rență formația bucureșteană 
stalat în fruntea clasamentului încă

specialiști 
capabile 

■ dinamo- 
perseve- 
s-a in-

Cluj a refuzat să continue meciul cu 
Steagul roșu Or. Stalin, după prima 
repriză cînd scorul era egal: 1—1. 
Așa încît echipa Steagul roșu Orașul 
Stalin a fost declarată cîștigătoare cu 
5—0, urmînd ca zilele acestea (cînd 
timpul va permite) să dispute finala 
cu C.C.A.

MIERCUREA CIUC 7 (prin telefon). 
Intîlnirea internațională de hochei pe 
gheață dintre Partizanul Belgrad și 
Recolta Miercurea Ciuc este așteptată 
aici cu mare interes. Partida va avea 
loc miercuri, în nocturnă. Colectivul 
Recolta face pregătiri speciale în ve

derea meciului. Instalația electrică 
este revăzută și refăcută, mărindu-se 
numărul reflectoarelor. Se contează pe 
un număr record de spectatori. Oas
peții vor sosi probabil marți seară. 
Hocheiștii de la Recolta se antrenează 
cu asiduitate pentru a se prezenta cît 
mai bine în întîltjirea cu țiocheișții iu- 
gpșlayi,

Cei mai valoroși schiori ai tinerei generații din €uropa
se întrec în „Cupa Speranțelor"

(urrnare din pag. 1)

Țărilor Alpine, de la Sestriere, vom 
avea din nou prilejul să ne între- 
cem. Regret foarte mult că din cau
za datei foarte apropiate a cam
pionatelor naționale pentru juniori 
ale Austriei, nu vom putea concura 
și la coborire. Trebuie să ajungem 
din timp la naționale, unde unii din 
tinerii care vor concura la dum
neavoastră au șanse serioase pen
tru primele locuri".

Oaspeții austrieci nu au stat în 
Capitîlă decît o noapte, pentru că 

special.juniori la slalom
R.P.R. pentru „Cupa Spe-

Cornel Tăbăraș, campion republican 
este unul din elementele de bază ale echipei 
rentelor".

vineri dimineață au și plecat spre 
Poiana Stalin, dornici să cunoască 
pirtaile și să facă primele antrena
mente.

POIANA STALIN 7 (prin telefon de 
la trimisul nostbu) — Frumoasa 

bază sportivă de iarnă, Poiana Stalin, 
are de cîteva zile un aspect sărbă
toresc. Ghirlande din ramuri de brad, 
steaguri multicolore, urări de bun 
venit scrise în diferite limbi și por
tul diferit, specific schiorilor din fie
care țară participantă, dau acestei 
localități o atmosferă, veselă, priete- 

ceea ce 
conside- 
aproape

rol de

din primele etape ale diferitelor ediții 
ale competiției. Va reuși oare și anul 
acesta? Aceasta este, bineînțeles, în 
funcție de... Dinamo și de adversarii 
săi.

Echipa dinamovistă va începe cam
pionatul cu aceeași formație alcătuită 
din elemente experimentate (Horvath 
Fr-, M. Solcz, D. Cuc, fii. Belușica, 
Gh. Popovici ș.a.) alături de care vor 
figura în acest an cîțiva tineri talen- 
tați — care-și fac stagiul militar — 
cum sînt /. Ffscher, Silvestru Kovacs 
(care au activat la Progresul Lugoj) 
ș.a. Se pare că în rîndurile echipei 
campioane vor concura și cunoscuții 
Gh. Szabad și Gh. Dumitru, 
desigur ar duce la întărirea 
rabilă a formației și ar face-o 
imbatabilă.

După părerea noastră un 
frunte vor juca C.C.A. și Steagul roșu 
Orașul Stalin, în schimb Carpați (fost 
Energia Sinaia) care a terminat cam
pionatul pe locul II va trebui să se 
mulțumească cu un rol mai modest, 
deoarece o serie de luptători s-au 
transferat la alte echipe. C.C.A. por
nește cu o formație alcătuită din ele
mente tinere valoroase printre care și 
cîțiva luptători care au figurat în e- 
chipele divizionare (Gh. Gaidos, Ion 
lonescu. Zoltan Ferenczi, Gh. Toth 
ș.a.). Steagul roșu și-a întărit mult 
echipa care va cuprinde printre alții 
și pe maestrul sportului Valeria Bu- 
larca, C. Ofițerescu, I. Ghincea, 
Tampa. Firește surprizele nu 
excluse. De pildă ni se pare că forma
ția băimăreană 
spus un cuvînt 
Gloria Oradea.
tuație precară 
formația arădană UTA. care 
cîțiva luptători. Se pare însă că

A. 
sînt

Chimistul va 
hotărî tor ca 
In schimb, 

continuă să

avea de 
și C.F.R. 
într-o si- 
se afle 

a pierdut 
ț la 

Arad va funcționa o echipă alcătuită 
din cei mai buni luptători din oraș, 
ceea ce ar însemna — după părerea 
noastră — un cîștig pentru această 
disciplină.

Prima etapă care se va desfășura 
la 15—16 februarie în întregime la 
București ne va lămuri asupra sem
nelor de întrebare din diferitele for
mații, asupra posibilităților diverselor 
echipe, dînd în același timp un... fn- 
ceout de răspuns la întrebarea din 
titlu, (i. Ș.)

Temperatura ridicată din 
zile și vîntul călduț au topit 

de jos din Poiana, iar sus 
Postăvarului dau multă bă- 
cap îngrijitorilor. Totuși 

zăpada are

nească. Păcat însă că vremea nu e fa
vorabilă, 
ultimele 
zăpada i 
pîrtiile 
taie de . _
deocamdată în Kantzer, 
un strat suficient de gros pentru a 
găzdui 
slalom 
cursul 
„Cupa .
pe bună dreptate, deoarece cele șapte 
națiuni prezente la Poiana : Austria, 
Bu'garia, Finlanda, Franța, Polonia, 

în bune condiții proba de 
special, care inaugurează con- 
denumit pe bună dreptate 
Speranțelor". Am subliniat

Ungaria 
valoroși 
mentul de față 
viitorul schiului din 
Fiecare din echipele 
să nu piardă nici o 
timp după venirea 
urcat în Postăvar

și Rominia, prezintă cei mai 
tineri pe care îi au în mo

și care constituie 
țările respective, 
sosite au căutat 
clipă și la puțin 

la Poiana au 
pentru antrena-

PROGRAMUL.,.
..probelor din cadru! concursu

lui „Cupa Speranțelor" :
DUMINICA 9 februarie, ora 

10,30 : slalom special (pe Kan
tzer).

LUNI 10
slalom uriaș
Suliaar).

MIERCURI
11 : coborâre

11 : 
pe

februarie, ora 
(■din Kantzer,

12 februarie, 
(Valea Lupului).

ora

mente, astfel că azi (n. r. ieri) am 
putut admira siguranța impresionantă 
a austriecilor, eleganța finlandezilor, 
tehnica și sobrietatea polonezilor și 
forța reprezentanților Bulgariei. Schio
rii francezi sosiți în Capitală vineri 
după-amiază au urcat imediat la 
Poiana și desigur că mîine (n.r. azi) 
îi vom putea urmări și pe ei. Re
prezentanții Romîniei s-au antrenat 
cu asiduitate în ultimele zile și ac
tuala lor formă ne îndreptățește să

La Cluj, azi și miine

Confruntarea seniorilor cu tinerii scrimeri
programată in „Cupa de lamă»»

CLUJ (prin telefon) — Ieri 
după-amiază au sosit fa Cluj cei 
mai buni scrimeri din țară, care 
începînd de astăzi dimineață vor par
ticipa la un mare turneu individual 
dotat cu „Cupa de Iarnă". Această 
competiție prilejuiește o confruntare a 
trăgătorilor seniori cu scrimerii care 
se pregătesc pentru Criteriul Mondial 
al Tineretului. In concurs vor lua 
parte aproximativ 40 de trăgători, in
vitați de către Federația Romînă de 
Scrimă. La floretă, băieți și fete, și la 
spadă vor concura cîte 9 trăgători, în 
timp ce Ia sabie au fost invitați 12 
sportivi.

,,Cupa de Iarnă", care inaugurează 
o serie de asemenea competiții menite 
să verifice stadiul de pregătire al 
trăgătorilor selecționabili pentru echi- 

O.N.T. Carpați și revista STADION organizează 

0 EXCURSIE LA CAMPIONATELE EUROPENE 
DE TENIS DE MASĂ

Oficiul Național de Turism „Carpați" împreună cu revista ilustrată 
sportivă STADION oferă celor ce doresc, posibilitatea de a vedea cam
pionatele europene de tenis de masă care au loc între 2 și 9 martie, or
ganizing o excursie la Budapesta în aceste zile.

Informații se pot obține la a genția O.N.T. din Cal. Victoriei 100 și 
la redacția revistei STADION (tel. 1.91.13)

sperăm că vor avea o comportare 
frumoasă în acest important concurs 
în care au ca adversari pe cei mai 
valoroși tineri schiori din Europa. 
Din păcate, unul din componențn de 
bază ai echipei A, Kurt Gchn, cîști- 
gătorul probei de slalom uriaș și 
combinatei alpine, la campionatele 
internaționale ale Ungariei, s-a acci
dentat la antrenamentul de vineri și 
nu va mai putea concura. înlocuitorul 
său este Radu Banu din echipa B 
iar în locul acestuia, a trecut Hor
vath. Desigur, acest accident influen
țează potențialul echipei, dar sin tem 
convinși că reprezentanții noștri vor 
lupta din toate puterile și din toată 
convingerea pentru a ne reprezenta 
(ara cu cinste.

Miine (n.r. azi) pe stac ontil de 
vară are loc festivitatea deschiderii 
oficiale a „Cupei Speranțelor", după 
care concurenții vor urca pentru ul
timul antrenament înaintea probei de 
slalom special, care își începe des
fășurarea duminică la ora 10.30 pe 
Kantzer.

D. STANCULESCU

părăsesc Capi taia, În
spre Oberhof (R.D.G), 
ne vor reprezenta țara



JUNIORII PR06RESULUI C. P. C. S. debutează astăzi 
la a X-a ediție a turneului internațional de la VIAREB6I0

In loc de avancronică
Dacă vă închipuiți că turneul in

ternațional de tineret și juniori de 
fotbal de la Viareggio (Italia), care 
* început ieri, este o competiție o- 
caaională, vă înșelați. Acest turneu, 
organizat cu prilejul carnavalului și 
dotat cu „Cupa Carnavalului", se 
bucură de o veche tradiție. Cu un 
an... mai mic decît Turneul UEFA

Teatrul desfășurării turneului: cele 
6 orașe unde se dispută jocurile pri
mului tur.

(fost FIFA), turneul de la Viareggio 
serbează anul acesta a X-a sa edi
ție. Milan a câștigat turneul de 4 

bMt (1949, anul in care a luat fiin
ță cotrxpetiția, 1952, 1953 și 1957), 
Sampdoria o dată (1950). Partizan 
Bel^ad o dată (1951), Lanerossi Vi- 
ce^^B de două ori (1954 și 1955) și 
Spartak Praga o dată (1956). De fie
care dată, turneul a avut un carac
ter internațional. Și fitcare ediție a 
prilejuit afirmarea unor elemente de 
valea re care mai tir zi u au devenit 
fotbaliști consacrau și internațio
nali reputați. La Viareggio au cu
noscut primele satisfacții jucători 
ca Gratton, Corradi, Cervato, Bean, 
Mercellini, Frignani (Italia), Bonitaci 
(Olympigue Marseille), Milutinovici 

(Partizan Belgrad) etc. Nivelul teh
nic al competiției a crescut cu fie
care an, prilejuind dispute înverșu
nate și spectaculoase.

Anul acesta turneul se bucură de 
cea mai mare participare de echipe

Cu balonul de fotbal, la minus 15 grade
lai început terenul era pustiu, o crus- 

i^tksfirșită, albă, de zăpadă îngheța- 
a apărut un om, l-a traversat 

agale, cercetindu-l parcă la fiecare pas. 
S-a apropiat și l-am recunoscut pe Le- 
reter.

— Aveți azi antrenament?
— Da, la 3 și jumătate.
Era abia trei. Am intrat amindoi 

in cabină, la adăpost de gerul cumplit 
de afară. Puțin mai tirziu a apărut și 
Florescu. Era necăjit că-și pierduse o 
pereche de mănuși, „grozave domnu
le, imposibil să găsești altele la fel...“ 
încet, încăperea scundă se umplu. Ia
tă- l pe Tănase. E vesel și are de ce, 
și-a luai cu 8 singurul examen pe. care 
l-a avut de susținut în sesiune. Fuchs 
mărturisește că ar vrea să-și pună 
tchiurile în picioare, și-l provoacă 
chiar la întrecere pe Girleanu, odini
oară campion de juniori al Sibiului, 
și lu acest sport. Buna dispoziție era 

-generală și nici chiar vestea noii a- 
T minări, din cauza timpului foarte rece, 

a proiectatului turneu în Iugoslavia, 
n-a reușit s-o risipească. Puțin înainte 
de ieșirea pe teren, antrenorul Dincă 
Schileru a anunțat băieților cum va 
decurge antrenamentul: încălzire 20-25 
de minute și apoi 50-60 minute tehnică 
individuală cu balonul.

— In același timp, puneți-vă și pro
bleme tactice, gindiți-vă ce ați face cu 
mingea în situația dată. Și fundașii, 
fi mijlocașii, și interii...

— Da, și noi interii, exclamă pe ju
mătate rizînd Brinzei.

Intervenția parcă nici nu e băgată 
in seamă. Nu e prima oară tind Brin
zei vrea, tam-nesam, să treacă la îna
intare.

— De ce? îl întreb, în drum spre te
ren.

— înainte de a mă lăsa de fotbal, 
vreau să văd și cum e pe la înaintare. 
De ce să alerg numai eu după alții, 
să mai alerge și alții după mine... Pe 
urmă, poate că intr-o zi voi fi antre
nor. și aș vrea să cunosc mai bine 
problemele care se pun unui înaintaș.

— Dar echipa? Ea are nevoie de un 
stoper bun, nu de un inter improvizat.

— Ei, dacă o să văd -că nu merge,

străine : Spartak Praga, Progresul 
CPCS București, Split, Partizan Bel
grad, Racing Paris și F. C. Barce
lona, la care s-au adăugat 10 for
mații italiene. O concurență serioa
să și selectă, care subliniază mi
siunea dificilă a juniorilor noștri. 
Sarcina lor este cu atit mai grea cu 
cit — spre deosebire de ei — ma
joritatea echipelor vor alinia for
mații de tineret (regulamentul com
petiției permite folosirea jucătorilor 
in virstă de 17—20 ani împliniți). 
Pentru pregătirea lor in vederea 
Turneului UEFA din Luxemburg, 
insă, această participare de la Via
reggio este binevenită. Juniorii Pro
gresului CPCS vor avea ocazia să-și 
măsoare forțele in compania unor 
echipe puternice (Partizan — de 
pildă — va veni cu nu mai puțin 
de opt jucători membri ai echipei 
naționale care a jucat recent ia 
Londra) ți să-și desăvirțească astfel

Petrolul Ploești in Egipt: 
un meci nul la Port Said 

și o infringere la Cairo
In sfîrșit, vc':i de la Petrolul Plo- 

ești care se .-flă în turneu în E- 
gipt. Din pilea.c însă, veștile nu prea 
sînt îmbucurătoare, dacă ne referim 
la rezultatele celor două întîlniri sus
ținute miercuri la Port Said și ieri, 
vineri, la Cairo.

Primul meci, ploeștenii l-au susținut 
în compania Selecționatei administra
ției Canalului de Suez, la Port Said. 
Rezultatul final: 3—3 (2—0). Ploeș
tenii au făcut o partidă bună și au 
ajuns să conducă cu 3—0. prin go
lurile înscrise de Dumitru Munteanu. 
In repriza doua însă, s-a dezlănțuit o 
furtună mare care a influențai foarte 
mult jocul. Pînă la sfîrșit gazdele au 
egalat.

La Cairo, Petrolul a înfruntat echipa 
locală F.C. Nacional. Gazdele au ali
niat o formație bună, foarte agresivă, 
care a luptat cu dîrzenie pentru rezul
tat Și a cîștigat cu 2—1 (1—0). Plo- 

atunci pînă la urmă poate să mă răz- 
gindesc.

Acesta este de fapt modul în care 
și antrenorul, și colegii de echipă, și 
susținătorii ei doresc să vadă rezolvat 
„capriciul" lui Brinzei.

Pe teren, în ciuda gerului de minus 
15 grade, jucătorii au arătat aceeași 
vervă, aceeași poftă. Erau prezenți: 
Curcan, Fuchs, Enăchescu, Zbircea, 
Mazăre, Tănase, Brinzei, Damian, Co- 
dreanu, Diminescu, Girleanu, Lereter, 
Boroș, Cădariu. Mițaru, Zaharia, Flo
rescu. Din lotul care se pregătește 
gentru retur lipseau în acea zi Cioses- 
cu, Cojerearui și Filip.

— Buna dispoziție și conștiinciozi
tatea jucătorilor îmi sini de mare fo
los, imi spunea după antrenament Din
că Schileru. Noi n-am 'întrerupt de loc 
pregătirile. Campionatul ne va găsi 
bine pregătiți, capabili să candidăm la 
unul din primele trei locuri

Căldura din vestiar dezgheață și 
limbile jucătorilor, mai ales că și su
biectul: returul, e destul de tentant.

— Cam multe echipe aspiră la titlu, 
cel puțin după cite rezultă din deda- 
rațile ce apar in ziare, spunea Girlea
nu. Asta poate duce la două situații: 
sau se va juca un fotbal de calitate, 
înțelegi nd că a năzui la primul loc im
plică și o pregătire temeinică, sau, 
dimpotrivă, vom asista la o luptă acer
bă pentru puncte, în care latura teh
nică șl spectaculară să fie uitată. Noi 
vrem să fim și pe mai departe o echi
pă care să practice un joc frumos, și 
astfel vom obține și locul bun pe ca- 
re-l dorim. Mult timp echipele studen
țești au fost considerate echipe ce se 
bazează exclusiv pe elan,, pe forță. A- 

cum, elanul caracteristic se îmbină 
și cu un joc tehgic. Avem și noi însă 
o... mare lipsă.

— Și anume?
— lucăm slab cu echipele clasate 

mai prost decît noi. Nu văd o explica
ție clară a acesiui fenomen, dar așa 
este, palmaresul o arată. Am făcut re
zultatele cele mai bune cu echipele 
mari

— Să jucăm deci cu Real Madrid, 
propune candid Zbircea, 

pregătirea. Acesta este de altfel și 
scopul participării la turneul de la 
Viareggio. Le dorim o comportare 
bună.

Turneul, In prima sa parte, se va 
desfășura pe patru grupe, cite două 
meciuri de fiecare (tur-retur elimi
natoriu prin golaveraj). Cum se 
știe, Progresul CPCS întiinește pe 
Fiorentina : azi la Camadore și luni 
la Carrara. învingătorul va înfrunta 
în finala grupei pe ciștigătorul me
ciului Split—A. S. Roma, iar învin
gătorul grupei, pe cel al grupei 
Spartak Praga — Modena—Vicenza— 
Atalanta, la 12 februarie, in cadrul 
sferturilor de finală.

★
Turneul a fost inaugurat ieri la 

Viareggio cu meciul Modena—Spar
tak Praga. Modena a învins cu 1—0 
(0-0).

eștenii au avut o comportare bună, 
au fost superiori din punct de vedere 
tehnic, dar nervoși la un moment dat 
— din cauza dîrzeniei apărării local
nicilor și a deciziilor arbitrului — au 
ratat foarte multe ocazii de gol și 
o dată cu ele prilejul de a obține 
un rezultat mai bun. Unicul gol l a 
marcat Zaharia.

In cele două, partide (la aceea de 
la Cairo a asistat tov. Gh. Safer, vice 
președinte al federației romîne de fot
bal) Petrolul a aliniat formația: 
Sfetcu (Maroși, Sfetcuf-Pahonțu, Ma
rinescu, Topșa-Fronea, Neacșu-Zaha- 
ria. Tabarcea, A. Munteanu, B. Mun- 
teanu și Bădulescu.

Duminică, Petrolul va juca la A- 
lexandria cu selecționata orașului, la 
14 februarie la Damasc cu selecționata 
armatei siriene, iar la 16 sau 18 fe
bruarie la Bevruth.

— Nici chiar așa, dar oricum echi
pa noastră ar putea susține mai multe 
meciuri internaționale In ultimii ani 
s-a maturizat, a ocupat in mod con
stant locuri bune in campionat. Ni se 
reproșează lipsa de rutină în jocurile 
internaționale? Dar cum s-o obținem 
fără meciuri? Cit privește returul sin- 
tem siguri că vom incurca pe mulți. 
Meciurile grele, cu Petrolul, cu Mine
rul Petroșani, cit C.C.A. le avem acasă, 
așa că...

Și declarațiile altor jucători vădesc 
același optimism, dozat însă cu o ju
dicioasă cintărire a forțelor proprii. In 
mijlocul jucătorilor Științei Timișoara, 
parcă nici campionatul nu-i atit de 
departe. IAGINT MANOLIU

• Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 5 din 2 februarie și con. 
cursul Pronosport Expres nr. 3 cu tra
gerea din urnă la 29 februarie continuă 
în Capitală astăzi după-amiază începînd 
de la ora 17 numai La Agenția Cen
trală din Calea Victoriei nr. 9.

• 7 Premii I a cîte 30.458 lei au 
fost acordate la ultimul concurs 
Pronosport. Și dumneavoastră puteți 
obține un astfel de premiu depunînd 
cît mai multe variante la concursul 
Pronosport nr. 6 care se închide în 
Capitală mîine >a ora 12.
• Iată acum programul con

cursului Pronosport nr. 7 din 16 fe
bruarie:

I. Roma—Torino (camp, italian)
II. Sc'.mpdoriFj—Milan (camp, italian)
IU. Udinese—Fiorentina (camp, ita

lian).
IV. Tnternazionale—Padova (camp, ita

lian)
V. Lanerossi—Lazio (camp, italian)
VI. Alessandria—Verona (camp, ita

lian)
VII. Racing Paris—Reims (camp, fran

cez)
VUI. Marseille—St. Etienne (camp,

francez).
IX. Lyon—Nice (camp. francez)
X. Sochaux—Nîmes (camp, francez) 
XT. Lille—Angers (camp. francezi 
XII. Ales—Lens (camp, francez)

COMUNICAT pronosport-expres
Pentru a realiza o operativitate mai 

mare în comunicarea rezultatelor și la 
platla premiilor, începînd cu concursul 
„Pronosport-Expres" nr. 5 (10—19 fe
bruarie 1958) trierea buletinelor de con
curs se va face de către L.S. Loto.Pro- 
nosport la București

In acesit scop, la depunerea Wuleține- 
lor de concurg, paHdvipaiițiioa- lq v& ră-

ia baschet
Preferăm unni comentariu al par

tidelor din campionatele de baschet o 
discuție asupra unei probleme impor
tante a echipelor noastre de Irunte. 
Credem că ajutăm astlel electiv reu
șitei campionatului și — implicit — 
etapelor care au loc astăzi și mîine 
în categoria A.

NOUL REGULAMENT „CONSUMA*  
JUCĂTORI, NU GLUMA!

Baschetul este singura disciplină 
sportivă în care jucătorii pierd drep
tul de a mai participa la partidă Ia
ră să comită acte nesportive, ci doar 
laulturi de joc. Regulamentul nu-ți 
dă voie să greșești mai mult de pa
tru ori și — odată cu a cincea greșeală 
personală — părăsești terenul! Dra
ma n-ar fi atit de mare fiindcă _
după cum bine se știe — poți înlo
cui pe jucătorul descalificat Dar ne
norocirea începe din momentul în 
care aceste rezerve apar pe teren. 
Constați că între titular și omul de 
schimb există o sensibilă diferență 
de valoare. Au fost situații în care o 
echipă care conducea autoritar a fost 
învinsă pînă Ia urmă fiindcă n-a a- 
vut rezerve corespunzătoare (vezi 
cazul meciului recent CCA — Dina
mo Bucirești). Or, mai cu seamă 
de cînd s-a trecut la aplicarea noilor 
dispoziții ale regulamentului, numă
rul jucătorilor descalificați a crescut 
considerabil. Se poate spune că fără 
minimum 9 oameni de aceeași va
loare, pregătire și concepție nu ești 
în situația de a-ți apăra în mod re
gulat șansele. Dar situația din echi
pele noastre de prima categorie — 
și în special feminine — nu se pre
zintă de loc așa. In general echi
pele noastre nu au efectiv loturi de 
12 jucători sau jucătoare. Nu mai 
vorbim că pretutindeni diferența de 
valoare dintre primii 4—5 jucători și 
restul este izbitoare. Iată de ce se 
impune absolut urgent pe de o parte 
completarea loturilor pînă la 12—14

In cursă pentru balon I După aparențe, Marian Spiridon va fi feri
citul posesor al mingei dar... la o zecime de secundă

(Foto: I. MIHA1CA)

^^ono sport
mine în ioc de două taloane, unul sin
gur (talonul 3), Taloanele 1 și 2 vor ră- 
mîne la agenție pentru a fi trimise Ia 
București.

Aplicînd acest sistem operațiunile se 
vor desfășura astfel:

— miercuri: tragerea din urnă a ce
lor 6 sporturi;

— joi dim.: a-nunțarea rezultatelor 
provizorii ale trierii;

— joi seara: anunțarea rezultatelor 
omologării.

După aceste operațiuni urmează expe
dierea premiilor la unitățile C.E.C. din 
localitălj’.e în care participanții au de
pus buletinele. Participant care vor 
să primească premiile în altă localitate 
decît aceea în care au concurat, vor 
trece adresa pe talonul II.

In concluzie: începînd cu data de 13 
febuterie 1953, la depunerea buletinelor 
„Pronosport-Expres” participauftilor le 
va rărrîne numai talonul III. Taloanele 
I și II vor Tămîne la agenții pentru 
a fi trimise ja București.
• începînd cu concursul nr. 5 parti _ 

cipianții la PRONOSPORT-EXPRES, 
merg pe același buletin, cu două șanse 
de cîștig și anume:

a) premii în bani pentru 6. 5 sau 4 
reziuHiate exacte ;

b) premii în obiecte pentru „0” re
zultate.

Prejmilie în obiecte se atribuie în 
mod suplimentar, participarea cu două 

baschetbaliști (și nu trebuie făcută 
economie de... juniori) iar pe de alta 
echilibrarea, omogenizarea formațiilor. 
Altfel antrenorii vor continua să 
resimtă pe propria piele efectul lo-' 
(urilor dezechilibrate sau descomple-’ 
tate. Iar baschetul nostru va suferi. 
Ca nivel general se înțelege...

ORIGINALA ÎNTRECERE DE MARTI 
PASIONEAZĂ

La 11 februarie, adică marți, sc 
desfășoară între toate formațiile —■ 
mase?Vine și feminine de categoria 
A — „concursul loviturilor libere" 
despre care am mai scris. De pretu
tindeni ni se semnalează că jucătorii 
așteaptă cu interes disputa... prin co
respondență. de peste trei zile. Și s« 
pare că mulți dintre baschetbaliști — 
în special dintre tineri — au de gîrid 
să-l învingă pe favorit, pe Eordog.

Dar pînă atunci îi veți vedea pe 
toți în meciurile din campionat care 
se desfășoară după următorul...

PROGRAM

FEMININ: Alimentara Tg. Mureș 
— Flamura roșie Oradea; ICO Ora
dea — Progresul FB București: Ști
ința- Cluj — Progresi»' MIC Buc.; 
Știința ICF — Constructorul Buc.; 
Voința Orașul Stalin — Locomotiva 
București.

MASCULIN: PTT București — Vo
ința Iași; Electrica Buc. — Dinamo 
Tg. Mureș; Steagul Roșu Orașul 
Stalin — Știința Cluj; Constructorul 
Cluj — Progresul MIC Bucirești; 
Dinamo Oradea — Dinamo Bucu
rești; Știința Timișoara — CCA.

PROGRAMUL DIN CAPITALA:

Mîine, sala Dinamo, de la ora 16: 
Locomotiva — Progresul FB (copii); 
Constructorul — Știința ICF (fem), 
PTT — Voința Iași (mase.), Elec
trica — Dinamo Tg. Mureș (mase.)

EFTIMIE IONESCU

șanse făcîndu-se cu aceeași taxă dv 
concurs: 3 lei varianta.

Ce înseamnează „0" rezultate?
După anunțarea celor 6 sporturi ex

trase din urnă, toate variantele care np 
am nici unul din acestea 6, au „0” re
zultate adică nu au indicat niciunul.

La premiile în obiecte concurează 
toate categoriile de variante, pârtie^ 
panții avînd atîtea șanse cîte variante 
cu „9“ au pe fiecare formular separat.

La buletinele colective calculul varian
telor cu premii în bani sau cu „0“ re
zultate se face după Indexul PHONO. 
EXPRES.

Buletinele de agenție (B.A.) participă 
cu șanse proporționale cu cota taxei 
de participare.
PREMIILE PENTRU „0” REZULTATE

a) Participanților cu cele mai multe 
variante cu ,,0“ la Pronosport Expres 
li se atribuie următoarele premii:

— 1 motocicletă în valoare de 8.900 
lei, participantului eu cele mai multe 
variante cu „0“ rezutate;

— 1 motoretă, în valoare de 4.100 lei, 
celui de al doilea clasat la cele mai 
multe variante cu „0” rezultate;

— 1 ceas Tellus, în valoare de 2.X88 
lei celui de al treilea clasat;

— 1 aparat de radio, în valoare de 
1.300 lei, celui de al patrulea clasat;

b‘) Prin tragere din urnă se atribuie 
următoarele premii speciale în obiecte:

— 1 motocicletă în valoare de 8.900 Iei;
— 1 motoretă, în valoare de 4.100 lei;

— 1 bicicletă, în valoare de lei 860;
— 10 ceasuri a 800 lei.

— 1 mașină de cusut, în valoare de
lei 2.565;

de— 1 răci tor 
lei 2.540;

electric. în valoare

— 1 aparat
1.300 ;

radio, în valoare de lei



flPl 16 FERRUARIE
Mime au toc primele

Așa cum au fost obișnuiți de o bu
nă bucată de vreme, cei mai buni jucă
tori și jucătoare de volei din Capitală 
iau parte la începutul fiecărui an la în
trecerile pentru cupa „16 FEBRUA
RIE" în amintirea luptelor muncitorilor 
ceieriști de La Grivița în februarie 1933.

Primele meciuri au loc mîine după 
amiază în sala Giulești începînd da 
la orele 15 după următorul program:

meciuri de volei
Locomotiva — Progresul P. B. (f), 
Dinamo — Electrica (f), Dinamo —’ 
Energia (m), Locomotiva — I. T. B. 
(m).

Meciurile finale (respectiv pentru 
locurile 1—2 și 3—4). se vor disputa 
duminica viitoare, tot rn sala " 
De remarcat că, tot cu acest 
va disputa pentru prima dată 
de volei între două echipe 
din școala sportivă de elevi București.

Giulești. 
prilej se 
un meci 

de copii

Nu eroare de arbitraj, ci rea credință
de califi- 
a început

Campionatul republican 
care la box al senioritar 
de mai bine de ® săptăoânâ și se 
desfășoară in mijtocol uoui interes 
crescînd. Deși deocamdată nu au in
trai în competiție pugiliști consacrați, 
întâlnirile tinerilor boxeri plac — nu 
prin tehnică ce i drept — c-i, prin di
namismul lor. Din păcate însă, unele 
ire -iuri din „calificări" au fost um
brite de arbitraje eronate și chiar 
părtinitoare care an oprit din cursă 
boxeri tineri, talentaii, on perspective, 
și in schimb «u favorizat „strecura- 
r-a.“ spre etape superioare a unor 
boxeri nepregăfiți, cu slabe cunoștin
țe tehnice și tactice. Un exemplu în 
această privință ni l-a oferit reuniu
nea de sîmbătâ seara rf«n sala Giu
lești. Elevului maestrului Ludan Po
pescu (I. lonete-Gospodării) indiscu
tabil superior tai M. Mirea (Grivița 
Roșie) — și care după părerea noas
tră putea deveni campion în faza ca
lificărilor — i s-a Jurat pur și stm-

piu decizia spre stupefacția celor 
prezenți. Autorii? Arbitrii judecători 
N. Afbu și M. Stancu. Decizia aces
tora a stîmit, așa cum era firesc, pro
teste vehemente din partea publicului. 
Dar cum ha nu mai poate fi revi
zuită, 1. lonete a pierdut partida și 
deci, posibilitatea de a se afirma în 
continuare

Lăsând la o 
pe boxeri (și 
tineri) aceste 
bitraj ridică o 
me, aceea a 
tații unor arbitri. In cazul semnalat 
de noi — dat fiind experiența sus- 
nuiniților arbitri — considerăm că 
poate fi vorba și de rea credință.

Colegiul central al arbitrilor este 
dator să ia cele mai drastice măsuri 
pentru ca asemenea greșeli, care duc 
la denaturarea luptei sportive, demo- 
bilizind pe "boxeri, să nu se mai re
pete.

parte că descurajează 
mai cu seamă pe cei 
flagrante erori de ar- 
gravă problemă: anu- 

compelentei și onesti-

R. C.

Discuții în preajma în ce perfâ aciîvii&ffi oiâeiale

Nici în rugbi pregătirea fizică nu
suplini lipsa tehnicii

poate 
și tacticii

La 9 martie rjtgbiul va iutna 
din nou în contact cu marele public. 
Va reîncepe pasionanta luptă pentru 
titlu. Și, ca la orice început de drum 
se cuvine să ne întoarcem privirile 
asupra sezonului care a trecut, pen
tru a desprinde cîteva concluzii care 
să ne ajute în redresarea și orienta
rea rugbiului nostru spre un joc «- 
ficace și de bună calitate.

Aceste rînduri au menirea să se 
ocupe nu atît de echipa națională și 
de comportarea ei (comportare des
pre care s-a mai scris în coloanele 
ziarului nostru), oi mai mult de ți
nuta echipelor de valoare medie din 
categoriile A și B, acestea condițio- 
nîud în fapt și valoarea și perfor
manțele echipelor noastre naționale.

Anul rugbistic 1957 a prilejuit o 
serie de constatări îmbucurătoare în 
ceea ce privește pregătirea fizică ge
nerală. Astfel, ritmul jocurilor de 
campionat a fost destul de rapid la 
majoritatea echipelor. Este absolut 
necesar să avem în vedere însă fap
tul esențial că PREGĂTIREA FIZI
CA NU POATE SUPLINI LIPSU
RILE . DE ORDIN TEHNIC, TACTIC 
Sf CELE MORM£ ALE JUCĂTO
RILOR NOȘTRI, De altfel, -greșita în
drumare din trecut în această direc
ție este una din explicațiile slabelor 
finaluri ale echipelor noastre in unele 
jocuri drn Campionatul țărfi, dar'-mal 
ales din cele internaționale, unde re- 

| priza a doua a aparținui, în general, 
ca rezultat și ritm de joc, mai ales

adversarilor (vezi partidele cu Swan
sea, Harlequins, Londra, Franța, 
etc.).

Săritura în margine a jucătorilor 
noștri de valoare medie se prezintă 
îmbunătățită, dovedindu-se creșterea 
forței în picioare și îmbunătățirea de
tentei la jucători ca Miroea Rusa, 
Vasile Rusa, Graur, Celea, De m ien, 
etc. Viteza de alergare se prezintă 
destul de uniform; atît ia înaintași 
cît și ia treisferturi. Unii înaintași 
urmăresc astăzi mai mult decât mul
țumitor atacurile liniei de trei sfer
turi. Există însă serio.iBe diferențe 
de îndemînare în special în fazele 
de cîmp, unde avantajul în mînuirea 
mingii rămîne de partea celor din 
liniile dinapoi. înaintașii deși au vi
teză și forță nti reușesc în fazele de 
atac în cîmp să concretizeze o ac
țiune comițînd greșeli elementare de 
tehnică (pase, prinderi, mișcare în 
teren, culegeri și execuția mișcări
lor înșelătoare cu și fără balon). A- 
ceste observații se referă 
cători din Soiul național 
țiu, BTâgestu, Mlaffin,

In anul „euro penelor” de la Stockholm

Atleții clujeni se pregătesc intens
• Âtiețîî de Ita Știința n-au făcut pauză • lohuMâa Ba taș și Maria Diți faverite 
pentru StockMiii • Vor realiza anul acesta C. Crețu aruncări peste 17 m. (ia 
greutate) și Traian Sudrigean performanțe sub 47,S sec ta 400 m. plat ?

Anul acesta
Europa se vor îiitîini în capitala Su
ediei. unde vor lupta pentru cucerirea 
titluri lor de
La 
hoi ni 
roi lînesc prin cei mai valoroși amba
sadori ai săi. Numele lor urmează 
să fie stabilit de concursurile interne 
și internaționale — care vor preceda 
campionatele europene. Performanțele 
lor trebuie să se situeze la nivelul 
atletismului european. Valoarea vii
toarelor rezultate depinde însă — în 
măsură hotărîtoare — de felul cum 
atleții știu să folosească pentru pre
gătirea lor perioada lunilor de iarnă. 
Această pregătire se realizează acum. 
Lucru' acesta este îndeobște cunosctrt, 
astfel că ne-am hotărât îrrtr-una din 
zile să facem o vizită la secția de a- 
tletism a colectivului Știința Cluj.

In parcul „Victor Babes" i-am găsit 
Ia lucru — sub snpravegihere.a antre
norului dr. Arnăut — pe toți membrii 
secției. Ba, chiar mai mult. Alături de 
aceștia se antrenează și inaestra spor
tului Alexandra Sicoe .care aparține 
de colectivul Dinamo precum și ma
estrul sportului Mircea ,P<op de la 
.C.F.R. Cluj. Cu acest prilej am avut 
o convorbire cu antrenorul clr_ Arnăut, 
Iată pe scurt ce am aflat despre 
pregătirile atleților clujeni.

Iu secția colectmttai Știința se an
trenează numeroși atleți care -urmează 
cu regularitate programul de antrena
ment ............... .
geai:, 
Nîb i 
serie 
Iibk hievici, 
pov-Chi, Lucia Petreanu, Monica Ruse, 
Cornelia Păsărom, 1<mi Slăniceanti, 
Nic. Ursit, ș. a.

CE S-A FĂCUT FINA ACUM?
Cu această întrebare am început 

„iuț.rogatoriul" la care l-am supus 
ție antrenorul dr. Arnăut. „Ar trebui 
să vă răspund foarte amplu, deoarece 
dc la slirșitul sezonului tread noi pregătire al elevilor săi. Ne-a vorbit 
n-am întrerupt deloc antrenamentele" 
— ne a răspuns zâmbind interlocuto
rul nostru. Ne-am convins că aceasta 
este situația după cele pe care ni le-a 
relatat în continuare. După sezonul 
competîțional al anului 1957, atleții 
clujeni au scăzut treptat volumul și 
ijn-tensitatea antrenamentelor. A ur
mat o perioadă de odihnă

. ti vă în care 
jocuri sportive (baschet, ifotbăl) 
Din noiembrie atleții și-au reluat tni- 
teăloasa muncă de preg 
ui primul rind accenliil

cei mai buni atleți din

campionii europeni, 
confruntarea de la Stock- 
va fi reprezentat și atletismul

Printre ei se .află Traian Sudri- 
Ilarie Măgdaș, Marilis Cuțui, 

Pasciuc, Constantin Creții, și o 
de juniori talentaii: Mjrcea Za- 

Cornel Porumb, Nic. Po-

de .odihnă ac- 
s-au făcut excursii, 

șa.

de pregătire. S-a pus 
—- ,........ ...... ____ .1 pe pregătirea
fizică generală. In program au figu
rat — săp.'ămînal — două antrena
mente de sală și două în aer liber. 
Paralel cu pregătirea fizică atb-f au 
'executat și elemente <ie tehnică Pro
centajul a fost: 70 la sută din șe-

Antrenament pe aleile parcului

dință afectat pregătirii fizice și 30 la 
sută celei tehnice. Acum obiectivul este: 
îmbunătățirea calităților fizice de bază, 
Pentru viteză se execută în sală și 
afară pasul tropotit, alergări cu spri
jin, accelerări, etc.; pentru forță lucru 
cu haltere, gantere, lucru la aparate! 
pentru rezistență: crosuri.

PRIMELE REZULTATE
Oricât de abil ar fi un antrenor cn 

greu scapă fără să răspundă la in
variabila între*bare  pe care i-o' pun 
ziariștii; care sînt primele rezultate 
obținute după o perioadă de antrena- 
meirt? De la această regulă n-a făcut 
excepție nici antrenorul dr. Arnăut. 
Cu o singură deosebire: ne-a dat cu 
plăcere informații despre stadiul de

numai despre fondiști pentru faptul 
că pentru aceștia 
nală (sezonul de 
devreme. Grigore 
7.100 m. (traseu 
iar Titus Spînu 
23:29,0. Rezult ale 
juniorul Slătiiccaiiu, precum și atletele 
Niua Pasciuc, Marilis Cuțui și Ale 
xatidra

LIN

perioada competițio- 
cros) începe cel mai 
Cojocarii a parcurs 
de cros) în 23:06,0 
aceeași distanță în 
bune au mai obținut

Sicoe.
CAPITOL INTERESANT • 

PRONOSTICURI1
condus a[>oi pe interlocutorul 

pe o altă... pistă a discuției 
atletism : pronosticurile, lată 

performanțele maxime pe

L-am 
nostim 
despre 
care sînt 
care socotește că le vor realiza cei 
mai bum atleți care se află în antre
namentul său, în sezonul competițio- 
iial Si acesltui an :

atît la ju
ca Doru-

_ 1 Stoenescu,'
Rădulescu, Marinache, cît și la alți 
nnilți jucători de valoare divizio
nară.

Dacă în privința pregătirii fizice 
am avut unele observații pozitive cu 
constatarea că aceasta a rămas însă 
fa 4in nivel constant (deci nu Tn creș
tere), în ceea ce privește pregătirea 
tehnică din păcate — anul 1957 nu 
a arătat lucruri mulțumitoare. Ast
fel, efectuarea pasei s-a executat 
fără îndemînare și precizie, fără a- 
dresă. Pasa este mult prea lentă 
față de necesitățile tactice și ritmul 
general al jocului. De asemenea, pla
cajul a cunoscut o apreciabilă scă
dere ca execuție. Iar loviturile de 
picior sînt lipsite de precizie și for
ță. Și ceea ce este mai îngrijorător 
e faptul că și sportivii din 
național au 
general" de 
manifestînd totodată 
de anii trecuți, în 
aflîndu-se astăzi 
Radu, D. lonescu, 
Marinache, Gh. Pircălăbescu și multi 
alții

Din cauza insuficientelor cunoștin
țe de concretizare a ofensivei, echi
pele noastre s-au concentrat în spe
cia] spre perfectionarea apărării, pe 
baza căreia caută să mențină un re
zultat pe care l-ar putea apoi face 
favorabil cu ajutorul unor lovituri 
de picior sau greșeli flagrante ale 
adversarului. Asemenea echipe s-au 
arătat a fi Progresul F.B., Știința 
I.M.F., Energia Petroșani, precum și 
în general toate formațiile provin-

.^Victor Babeș".
(Foto :

Alexandra Sicoe: în _ 
la 400 m. plat; Mircea Pop: 10,5 — 
IO;6 sec. pe 100 m. plat; Traian Su
ciri gean : sub 47;8 sec. la 400 m. plat; 
și în jur de 1:49;0 la 800 m. plat; 
Constantin Crețu: peste 17 m. la a- 
runcarea greutății; Ilarie Măgdaș: 
10,6 sec. la 100 m. plat și 21,5 sec. 
la 200 m. plat ;Marilis Cuțui: 56 sec. 
la 400 m. plat și 2:11,0 la 800 m. 
plat; Nina Pasciuc: 2:11,0 ia 800 m. 
plat și cîștigarea titlului de cam
pioană republicană de cros.

Pentru campionatele europene de la 
Stockholm prevede următorii cîștigă- 
tori siguri : Roubanis (prăjină). Kuț 
(5.000 și 10.000 m.), Ier Ovanesian 
(lungime), Krivonosov (ciocan), Ei- 
narsson (triplu salf), Sitkin sau Ste
panov (înălțime) — la bărbați; lolan- 
da Balaș sau Taisia Cencik (înălțime), 
Ponomareva (disc), Tîșkievici sau 
Zibina (greutate) și Alaria Diți (su
liță) — la femei.

In sfîrșit, în ceea ce privește com
portarea — în general a sportivilor 
români la marele miting atletic de 
ia Stockholm crede că vor obține 
performanțe de valoare următorii : 
Micolae Rășcănescu, Aurel Raica, llie 
Savel, Constantin Grecesc»!, Alexandra 
Sicoe și Traian Sudnigean.

Rămîne să vedem dacă cei cărora 
antrenorul dr. Arnăut le-a acordat cre
dit se vor comporta la înălțime in 
înitreceniie din capitala Stiediei. Dar 
pînă ăttmoi mai este încă destul timp...

H. NAUM) 
jttr de 55 sec.

21,5 sec.

H, NAUM

lotul 
intrat în acest „ritm 

proaste execuții tehni c, 
o scădere față 
această situație 
lire Ion, Nana 
V. Mladrn, A.

în general 
ciale.

Referitor 
momentele 
începeri și 
preocupare 
jocului s-a

In 
deri 
tn jocul liniei de treisferturi. Astfel, 
la talonaj s-a remarcat o slabă colabo
rare cu mijlocașul la grămadă, con
ducerea mingii în grămadă a fost 
lentă, iar culoarul de ieșire prost 
realizat. Marginea a fost în general 
insuficient grupată și foarte tipizați: ’ 
mereu scurtă (renunțîndn se la mar
ginea lungă). Atacul înaintării 
margine (fie șurub, fie sparger.» ae 
fund) a fost insuficient lucrat.

S-a remarcat de nsemer.ea o insuf»- . 
cientă utilizare tactică a gri, ne -J 
deschise, care nu sînt încă foloshe 
de toate echipele în coiiaeimtate oi 
concepția modernă de toc. Treisfert» 
Tile au fost lipsite de variație în po
zițiile de atac, au vădit un slab '>1«- 
caj, o conducere lentă și proastă a 
‘bălaniitai, iar atacurile lor au fost 
orientate mai totdeauna lateral

Se cuvine de aceea să se p 
accent deosebit pe corectarea 
cest sezon a tuturor acestor 
și să se desprindă că 
tățirea tehnicii poate 
perfecționarea tacticii 
diționîndu-se reciproc) și 

instanță obținerea ținui i 
culos și eficace.

toate acestea vor ajuta, credem, la 
ieșirea din impasul în care se 
rugbiul nostru și vor duce la i 
sarea mult 
nou impuls 
tineri care 
ționalei".

la comhinațiile tactice din 
fixe; margine, grămadă, 
reînceperi, deși există o 

de organizare tactică a 
constatat că creșterea nu 

este încă corespunzătoare. Trebuie să 
ajungem la realizarea unui joc va
riat care să nu dea posibilitate adver
sarului să anticipeze fazele și situa
țiile din joc, la situația că o minge 
cîștigată din grămadă sau margine 
să ajungă cu maximum de viteză 
pînă la aripă, cel puțin la situația 
de 1—1 (aripă contra aripă), deși 
preferabil ar fi să se creeze posibi
litatea existenței „omului liber", care 
să concretizeze acțiunea (fie prin 
cîștigarea de teren, fie prin realiza
rea de puncte).

sezonul trecut s-au vădit scă- 
serioase în jocul grămezii și 

liniei de treisferturi. Astfel.

■ns an 
în »- 
preșeH 

doar tmlrină- 
determina și 
(ambele txt- 
sgj în vftan*  

ioc 'ne—1>-

ana 
dre- 

dorită. la insuflarea :~ui 
în rîndurile jucătorilor 

aspiră la tricourile

Prof. N. PĂDUREAWU = 
antreu r fer ■

D. CALIMACUI

Important concurs^ 
de verificare la tenis 

de masa
Pînă la campionatele europene de 

tenis de masă de la Budapesta mai 
sînt doar trei săptămâni, iar repre
zentanții noștri își desăvîrșesc pre
gătirile. Pentru astăzi și mîine an
trenorii loturilor republicane au fixat 
două concursuri de verificare: un tur
neu de simplu băieți la care vor ina 
parte: Ganwer, Reiter, Harasztosi, 
Pesdi, Bottner, Cobîrzan, Covaci, 
Andronache, Bujor, Namnescu și Mir
cea Popescu, iar la fete: Ei-la Zeller, 
Tonq>a, Pitică, Barasch, Golppența, 
Magyar! și Gavrilescu. Catrinel Folea 
nu va juca fiind în examene. In 
schimb, la concurs.«" feminin va lua 
parte jucătoarea Ursula Giinzel 
(R.D.G.) care își petrece concediul 
în țara noastră. Toate 
vor juca sistem „cel 
cinci seturi".

Peste cîteva zile va
aft concurs de verificare la probele 
de dublu și ui turneu de simplu la 
care vor participa Angelica Rozeanu, 
Ella Zeller și o serie de jucători care 
vor fi desemnați de antrenori.

Concursul de astăzi și miine are 
loc în sala Floreasca după următorul 
program: azi: ora 9—-14,30, mi ine : 
9—14, 17—22.

Duminică după-amiază la ora 18 
tot în sala Floreasca se va desfășu
ra și festivitatea decernării tithirfior 
și a premiilor echipelor feminine și 
masculine campioane republicane pe 
anul 1957.

avea loc

ACTIVITATEA LA LUPTE Astă seană, cu începere de la ora H, » 
sala Ciulești va găxdui finalele aces
tei totreceri pugilistice (faza I-a).

V. Dumitrescu și N. Tokacek-ocreap.
Azi dupfi-amiază începînd de la ora 

18, In saU Ciulești II, ee va desfășura 
un concurs dotat cu „Cupa 16 Februa
rie" ia care participă luptători din 
următoarele colective: Dinamo, -C.C.A., 
Voința, Știința, C.T.F.'T., „23 August",
Semănătoarea, „Mao Tze-dun".

La îndrumarea Biroului federației de 
lupte, în diferite orașe ale țării se vor 
desfășura ședințe de examinare a ar
bitrilor de lupte. La București exami
narea va avea loc Tuni lOșimarți 11 Jîn- 
cepînd de la ora 17 în sala Gospodării 
(str. Ion Vidu) pentru arbitrii locali 
și vineri 14 pentru arbitrii principali 
din țară. Apoi examinările se vor 
efectua la Lugoj, Reșița (19 februarie), 
Timișoara și Arad (2« și 21 februarie), 
Oradea (22—23 februarie).

CAMPIONATUL »E CALIFICARE 
LA BOK

Joi seara, în sala Ciulești, s-am dis
putat semi finalele primei faze a cam
pionatului de calificare la box. Cei 
aproape 1900 de spectatori n-au fost .sa- 
tisfăouți evecît în parte de calitatea 
meciuri tor. Cel mai bun meci a fost cel 
dintre M. Mirea (Grivița roșie) șiC.ie- 
nesctt <C.F;R. ICI.), în care decizia 1*  
puncte La «revenit lui Mirean, deși ad
versarul său era ^‘favorit, Bune compor
tări au mai avut și C. Sianton (Gospo
dării), L. îtwboc (Prestării Servicii), KM*  
NeaȘu (Metaloctiiroic) și alții.

CICLISM
Toți participanții la primul cicloorcs 

al anului dotat cu „Cupa 16 Februsrie*,  
organizat de colectivul sportiv P.aL 
se vor prezenta unîine la ora 10 în fața 
atelierelor CFJl. Grivița Roșie de 
unde, sub conducerea unui delegat al 
organizatorilor, vor pomi să recunoască 
tiaseul competiției.

ȘCOALA DE ARBITRI AUTO-MOTO
Pentru mărirea numărului de arbitri 

auto-moto comitetul de organizare a 
U.C.F.S. oraș București a inițiat orga
nizarea unei școli. Cei cane doresc șă 
se înscrie la cursuri se vGr adresa în 
str. Vasile Alecsandri nr 6 (marți, joi 
și srmbătă între orele ®7 și Jfi), terme
nul de înscriere fiind pînă la 20 februa
rie.
ÎNCEP CURSURILE DE ARBITRI 

DE RUG Bl
MU.rți U februarie a.c. încep la se

diul Federației de rugbi ăin str. Vaaite 
Cernita 16, cursurile anuale de arbitri de 
ru-gbl la care sirii invitwți să participe 
toți arbitrii de specialitate din. Oaqattakă. 
Curâtvrile var începe la ora 18 și se 
vor ține -pe două grupe de specializare: 
d< inițiere și de pw fecțitmaro



In preajma campionatelor mondiale de hochei

SĂ FIE OARE 0 UM$TE PREVESTITOARE DE.. FURTUNĂ?
Trei săptămini au mai rămas pină la inaugurarea campionatelor mondiale de hochei pe gheață, Fală de 

edițiile anterioare, anul acesta (cu mia excepții) domnește pe toate „fronturile" o liniște oarecum suspectă, pe 
care am putea-o asemui cu acalmia dinaintea furtunii... Și dacă in anii trecuți echipele participante susțineau 
înaintea campionatului un vast program internațional menit să pună la punct pregătirile și să verifice forma 
incolorilor selecționați, anul acesta, in majoritatea cazurilor, pregătirile au avut loc mai mult intr-un cadru in

tim, iar reprezentativele au fost alcătuite pe baza valorii arătată de jucători la campionate e naționale.
U.R.S.S. Șl A ÎNCHEIAT 

PREGĂTIRILE

Echipa selecționată a Uniunii So
vietice a fost prima care și-a încheiat 
pregătirile. După turneul în Canada, și 
Suedia, hocheiștii sovietici au continu
at jocurile din cadrul campionatului 
unional. Apoi, au participat la turneul 
internațional din Cehoslovacia; iar 
de curînd au evoluat în R.F. Germană 
unde au jucat cu reprezentativa țării 
obținând două victorii.

Echipa este formată din jucătorii 
cei mai în formă, nelipsind nici ele
mentele tinere. La Oslo, lotul sovietic 
va foiosi următorii jucători: Mkritician 
și Ierkin — portari —, Șologubov, 
Ukolov, Tregubov, Baulin, Kucevski 
Sidorenko — fundași —, Loktev. Alek
sandrov, Cerepanov, Krilov, Elizarev, 
Kopilov, Itlisov, Gurișev, Pantiuhov și 
Bistrov. Pentru prima oară, participă 
jucătorii ! Ierkin, Elizarev, Bistrov, 
Kopilov.

ANUL Șl ECHIPA...

Dacă acum 10) ani echipa Cehoslova
ciei era mult apreciată în toată Eu
ropa, aceasta se datora valorii ridicate 
a jucătorilor care ani de-a rîndul au 
jucat împreună. Zabrodsky, Konopa- 
sek, Roztruak, ing, Modry, mai tîrziu 
B-ubnik, Barton. Dancba, Gut etc. erau 
prețniți de specialiști și temuți de ad

versari. In ultimii ani, însă, s-au căutat 
tot felul de formule și după fiecare 
insucces la campionatele mondiale au 

Jbi schimbați... antrenorul și echipa.
s-a întâmplat după J. O. de la 

Cortina D’Ampezzo, după Moscova, 
iar anul acesta, la Oslo va face de
plasarea un lot de 18 jucători în rîn- 
dul cărora doar Gut, Barton, Vanek,

VARIETĂȚI
Bun pentru Africa... !

Celebrul jucător francez de rugbi, 
Jean Dupuy, treisferturi aripă (care 
a evoluat cu mult succes in ultima 
partidă cu echipa Scoției) a fost re
cent incorpr -at la batalionul sporti
vilor de la oinville, Declarat apt 
pentru serviciul militar, cunoscutul 
sportiv a fost reținut și pentru a face 
deplasarea. în vara anului acesta, cu 
echipa Franței, ut Africa de Sud. 
După ce i s-a adus la cunoștință a- 

selecționare, fericit, Dupuy a 
taclarat : „Sînt extrem de satisfăcut 
că am fost reținut pentru turneul din 
Africa de Sud. Am însă o singură o- 
biecție, împotriva faptului că „am 
fost reținut" în prealabil pentru.;, A- 
frica de Nord,..!

Schimb de experiență sportivă

Cunoscutul recordman al Franței 
la aruncarea ciocanului, Guy Husso’n, 
împreună cu antrenorul său Joseph 
Mallejac, se pare că vor merge in 
Uniunea Sovietică unde Ftusson se 
va antrena în comun cu cei mai buni 
aruncători de ciocan sovietici. Acest 
antrenament comun de circa trei săp
tămini ar urma să aibă loc fie la 
Moscova, fie in sud, in regiunile căl
duroase ale Caucazului, In schimb 
Institutul național de' sporturi din 
Franța va invita un sportiv și un 
antrenor sovietic să-și petreacă un 
timp echivalent in Franța, Este tn.ee- 
ptitu! unei colaborări, pe care spor
tivii lumii ar dori-o cit mai fructuoa
să, in interesul prieteniei și păcii.

«Regele fotbalului" are un moște
nitor... rugbist

Gel mai mare fotbalist pe care l-a 
frodus cihdva Marea Britanic, Stan
ley Matthews, a scris recent ’ intr-un 
număr al zi arului „Sunday Express" 
un articol extrem de interesant des
pre popularitatea fotbalului și a rug- 
biului în Anglia: „Iată un avertis
ment pe care noi, oameni ai fotba
lului, nu trebuie să-I neglijăm. Șco
larii din Anglia indiferent dacă vor 
sau nu, se îndreaptă, din ce în ce mai 
mult spre rugbi. In fiecare săptămînă 
crește numărul școlilor în care fot
balul nu mai are întîietate Știu de 
asemenea, instituții școlare în care 
fotbalul este interzis, deși copiii și-an 
exprimat preferința pentru acest joc. 
Chiar propriul meu fiu, un fanatic ai 
fotbalului, a trebuit să se plece în 
fața dispozițiunilor școlii sale, și a 
„ales", rugbiul" Și astfel, vrfnd-ne- 
vrînd, tinărul Matthews va deveni 
(Un fotbalist, rugbist 1

Pantucek sînt dintre cei care au mai 
participat și la alte ediții. Ultima 
parte a pregătirilor echipei va începe 
la 16 februarie în orașul Kladno.

CANADIENII AU SOSIT IN EUROPA

Evoluția hocheiștilor sovietici în 
Canada a produs panică în rîndurile 
acelora care, trebuiau să alcătuiască 
echipa reprezentativă a „frunzei de 
paltin". PTnă la urmă, formația .JX'hit- 
by Dtinlops",, care va reprezenta Ca

nada la campionatele mondiale, 
a început să fie completată cu 
jucători de la alte cluburi. O 
serie de jucători au fost reamatori. 
zați și introduși în echipă în locul ace
lora care în meciurile cu reprezenta
tiva Moscovei n-au dat satisfacție. An 
fost solicitați jucători de Ia echipa 
„Kitchner Waterloo Dutchman" (care 
a evoluat la Cortina D’Ampezzo) în 
frunte cu Jack McKenzie, precum și 
o serie de jucători reamalorizăți de La 
echipa profesionistă „Montreal Cana
dians". Ultima verificare a avut loc 
în S.U.A. unde reprezentativa Cana
dei a dispus de naționala S.U.A. cu 
6—3.

La 29 ianuarie lotul canadian s-a 
îinbaigat pe transatlanticul „Queen E- 
lisaheth". înainte de plecare, Wren 
Blair — conducătorul echipei a de
clarat : „Hocheiul este sporiuL nos
tru național și de data aceasta este 
in joc intr-o oarecare măsură și rniri- 
drin noastră națională".

Ajunși în Anglia, hocheiștii cana
dieni au și susținut primele jocuri.

CASIERIA FEDERAȚIEI DIN S.U.A.
ȘI-A SPUS CUVÎNTUl I

Douăzeci dintre cei mai buni jucă
tori americani s-au antrenat timp în
delungat într-o tabără de pregătire. 
Antrenorul a impus jucătorilor un re
gim sever, programul de antrenament 
fiind de minimum 5 ore pe zi. In 
afară de aceasta, echipa a susținut 
numeroase jocuri de verificare cu cele 
mai bune echipe profesioniste din 
S.liJ.A. și Canada.

Greutatea cea mare o constitue însă 
partea financiară. Conducătorul echi
pei ar fi vrut să vină în Europa cu 
toți 20 jucători, dar casieria federa
ției americane nu... rezistă decît pen
tru maximum 16. Dintre jucătorii care 
au evoluat anul trecut la Cortina 
D’Ampezzo se află: Don Rtgazio — 
portar, — Kirrane, Mc Kirton, Olson. 
Meredith și Zifceak.

SUEDEZII NU SIMT OPTIMIȘTI...

Nu s ar putea spune că în sînul re
prezentativei Suediei, campioană mon
dială și europeană, dom pește optimis
mul. Rezultatele înregistrate de națio
nală nu sînt îmbucurătoare, iar noii 
jucători nu dau satisfacție. Eforturile 
antrenorilor de a alcătui echipa pe 
compartimente (fiecare compartiment

Noi reguli de joc pentru rugbi!
Importante hotărîri luate la congresul lui International 

Rugby Board în privința re gutamentului de joc
DIN MINA SAU PIEPTUL JUCA-Se modifică: regulile internaționale 

ale jocului cu balonul oval I După 
cinci zile de furtunoase dezbateri la 
Londra, congresul torului suprem în 
rugbi — International Rugby Board 
— a luat importante decizii în legă
tură cu o serie de amendamente a- 
duse actualului regulament în vigoare. 
Mult așteptatul eveniment, interesând 
pe toți iubitorii de rugbi (și anunțat 
în unul din numerele precedente ale 
ziarului nostru) n-a întârziat să se 
producă și sîntem în măsură să dăm 
primele preciziuni în legătură cu a- 
ceastă problemă, deocamdată numai 
în linii generale, urmînd comentariile 
Transmise în emisiunea sportivă s 
postului de rad-o Londra..

O primă modificare este aceea a- 
dusă art. 15 din regulamentul inter
național. privind talonajul. NOUL 
TEXT REDUCE DIN AVANTAJUL 
CARE SE DADEA PINĂ ACUM. 
GRĂMEZII CU „CAPUL AFARĂ” 
SI VA EVITA REPETAREA INTRO
DUCERII BALONULUI. SE PRECI
ZEAZĂ APOI CĂ TOT! JUCĂTORII 
DkN GRAMADA TREBUIE SA AIBA 
CEL PUTIN O MINA IN JURUL 
CORPULUI UNUI COECHIPIER. 
Aceasta pentru a evita desprinderea 
ranwlă din grămadă și blocarea ata- 
(•„rUoj- care a tatonat batonul.

mii CONSIOFPA ÎNA
INTE" MINGEA CARE RICOȘEAZĂ

să fie format din jucătorii aceluiași 
club) n-au dat rezultatul scontat Sin
gurul cuplu de fundași Bjorn-Stolz 
de la clubul Djurgarden se pare că 
a dat satisfacție. In general, echipa 
va fi formată din jucătorii de anul 
trecut în frunte cu „Tumba" Johans
son. Antrenorul canadian Ed Reigle 
nu se declară de^amdată mulțumit de 
felul cum se „mișcă" echipa Atacanții 
dovedesc imprecizie în șuturile la 
poartă, far fundașii nu sînt în formă. 
Să nu uităm însă că și anul trecut 
echipa a fost în aceeași situație îna
inte de întrecere ceea ce nu a împie- 
dicat.o în timpul campionatelor să 
joace foarte bine.

VIT. BENKOVSKT

1 ostul dublu campion mondial \ ladimir Kuzm, cîștigind recent probt 
de fond 15 km din cadrul campumatului uniorud, a fost selecționat M 
uliimul moment în reprezentativa U.Q.S.S. care ua participa la campiO*  
natele mondiale de la Lahli.

Dreptul de a organiza campiona
tele mondiale de schi (probele nordi
ce) a revenit în acest an Finlandei. 
Această știre a fost primită de către 
toți amatorii de sport din țara celor 
„1000 de lacuri” cu deosebită satis
facție și bucurie. Nici nu-i de mirare 
dacă ținem seama de popularitatea 
de care se bucură schitri în această 
țară. Dacă cineva și-ar pune fritre-

1 barea : cîți schiori numără Finlanda, 
răspunsul ar fi următorul: exact atî- 
ția cîți locuitori are. Intr-adevăr e 
greu să găsești îh Finlanda pe cine
va care nu știe să schieze, fie că « 
vorba de un copil sau un vîrstnic.

După cum am mai anunțat, cam
pionatele mondiale se vor desfășura 
între 1—9 martie în localitatea Lahti, 
un vestit centru al sporturilor de iar
nă. Aici se desfășoară faimoasele con
cursuri de schi de la Salpausselkă, 
una din cele mai importante compe
tiții ale țării, urmărite de sute de 
mii de spectatori.

VEIKKO HAKULINEN, CEL MAI 
BUN SCHIOR FINLANDEZ

In ultimii ani în arena schiafui 
mondial s-au impus sportiva finlan
dezi Veikko Hakulinen și Heikki Ha- 
su. La ora actinia Hakulinen cumu
lează toate speranțele sportivilor fin
landezi care văd în el viitorul dețină
tor al tiHului mondial. Este greu de 
prevăzut de pe acum la ce probă a- 
niMtie va cuceri el medalia de aur. 
Unii cred că el va obține mai multe 
medalii. In orice caz, specialiștii fin
landezi prevăd o dispută dîrză între 
finlandezul Hakulinen, schiorul sovie
tic Pavel Kolcin și suedezul Sixten 
Jernberg. Acești trei sportivi vor ju
ca rolul principal la toate cele trei 
probe (15, 30 și 50 km.).

Anul trecut, la concursul de la

LA LAHTI SE AȘTEAPTĂ UN 
INTRE SCHIORII SOVIETICI

PASIONANT DUEL
Și FINLANDEZI

TORULUL dacă acesta păstrează con
trolul ei. Aceasta însă numai în caz 
că mingea nu depășește înălțimea u- 
merilor.

Un nou text REGLEMENTEAZĂ A- 
CORDAREA ÎNCERCĂRII DE PE
NALIZARE. EA SE ACORDĂ NU 
NUMAI IN CAZUL CIND NEREGU- 
LAR1TATEA A ÎMPIEDICAT MAR
CAREA SIGURA A UNEI ÎNCER
CĂRI CI CHIAR DACA ARBITRUL 
CONSIDERA CA ÎNCERCAREA AR 
FI FOST PROBABIL MARCATA.

Toate aceste amendamente aduse 
regulamentului au de scop în principal 
să evite acele dese opriri ale jocului, 
care iritau pe jucători și spectatori. 
Se pare totuși că International Board 
n-a adoptat decît modificările care nu 
schimbă spiritul jocului astfel că pro
puneri „îndrăznețe", cum era aceea 
a desființării tușei, n-au fost luate 
în considerare.

Comentatorul postului britanic de 
radio a precizat că modificările dic
tate de International Board intră în 
vigoare din anrîlie pentru țările din 
emisfera australă (Australia, Noua 
Zoelandă, Africa de sud), iar pentru 
țările europene participînd la Turneul 
celor 5 națiuni ele vor fi adoptate 
înc”'to > din sezonul viitor (septem
brie a.c.)

I .aii ti, Kolcin a ieșit victorios lapro- 
ba de 15 lan iar la proba de 50 s-a 
clasat pe locul VII. La J.O. de iarnă 
de la Cortina D’Ampezzo, suedezul 
Jernberg a obținut medalia de aur la 
proba de 50 km iar Hakulinen ia cea 
de 30 km.

VA CtȘTIGA HELMUT RECKNAGEL 
SĂRITURILE ?

La combinate și sărituri este și mai 
greu a se indica un cîștigător. în
vingătorul de anul trecut de la Hol- 
menkollen, săritorul Helmut Reckna
gel (PDG) are și în acest an muri 
șanse de victorie. £3 va avea ad
versari de valoare în săritorii sovie
tici care sînt în mare progres. De a- 
semenea nu trebuie neglijate nici 
șansele sportivilor suedezi și norve

De Ia corespondentul nostru ALEXANDR KC-3TANT1N0V1CI

Scrisoare din Belgrad
360 întâlniri internaționale ale sportivilor iugoslavi

Cea de a X-a conferință a Comitetului central de sport desfășurată 
la sfîrșitul lunii ianuarie, a dezbătut o serie de probleme foarte 
importante, stabilind printre altele și calendarul întrecerilor intere 
naționale, la care vor lua parte în 1958 sportivii iugoslavi. Un 

calendar bogat, care întrece cu mult pe acela din 1957, considerat pină 
acum record în privința contactelor internaționale ale sportivilor din R.P.F. 
Iugoslavia.

In 1958 sportivii iugoslavi vor lua parte la șase campionate mondiale 
și 13 campionate europene. In plus, vor mai avea loc 73 de întîlniri intere 
țări, deci cu 23 întîlniri mai mult decît în sezonul trecut. Adăugind acestor 

întreceri încă 268 întîlniri dintre echipele de club, selecționate de orașe etc., 
avem imaginea completă a vastului program internațional core stă în fața 
sportivilor din Iugoslavia.
O activitate deosebită vor deslășura 

în acest an atiețir. Reprezentativa 
Iugoslaviei va întîlni eciiipele Elve
ției, Ungariei, (bărbați și femei), Ita
liei (femei) R.P. ROMINE (juniori, 
bărbați și femei), va lila parte la 
Jocurile Balcanice de la Sofia și la 
campionatul european de la Stock
holm. In plus, vor mai avea loc și 
patru întîlniri intercluburi.

La concurență cu atletismul merge 
handbalul, care, de asemenea, va 
avea un program internațional ex
trem de încărcat. După campionatul 
mondial de handbal redus din R. D. 
Germană se va organiza la Belgrad 
un turneu internațional, la care vor 
participa echipele masculine ale 
U ,R,S,S,_ Cehoslovaciei, Egiptului și 
Iugoslaviei și cele feminine ale Ceho
slovaciei, Danemarcei, Franței și Iu
goslaviei', Reprezentativa țării va în
tâlni echipele Austriei, Japoniei și 
Poloniei (teren mare) și R F, Ger
mane (teren mic). Au mai fost apro
bate încă 10 întîlniri intercluburi 
peste hotare și 11 în țară.

In anul campionatului mondial e- 
chipa de fotbal a Iugoslaviei a fost 
mult solicitată. Dintre numeroasele 
propuneri au fost aprobate următoa
rele meciuri : Ungaria-lugoslavia Iu
goslavia-Anglia, Austria - Iugoslavia, 
Iugosîavia-Ungaria, Echipele de club 
vor susține 40 de turnee peste ho
tare.

Calendarul internațional prevede 
numeroase întîlniri cu sportivii ro- 
mîni. Scrimerii vor lua parte- la crite
riul international al tineretului de la 
București, iar luptătorii la Trofeul O- 
rașelor Balcanice programat de ase
menea in capitala Rominiei A fost 
aprobată' o ditbl<ă întîlnire de hochei 
R.P.R—R.P.F.Iugoslavia, meciul de 

gieni. Cel_ mai bun schior finlandei 
la această probă, Antti Hyvârinen 
câștigătorul medaliei de aur la .1. O., 
a suferit o contuzie serioasă la un 
antrenament și se află și acum în 
spital. Dintre concurenții tineri cela. 
mai mari șanse Ie are Kalevi I\ăr- 
kinen, dar acesta nu este încă de va
loarea lui Ilyvârinen.

SCH1OARELE SOVIETICE CELE 
MAI BUNE

In programul campionatelor mon
diale sînt incluse și. două probe fe
minine: 10 km și ștafeta 3x5 km. 
Șansele cele mai mari le au schi-: 
oarele sovietice care la toate con
cursurile internaționale s-au dovedit 
a fi cele mai bine pregătite. Nict 
aici însă nu sînt excluse surprizele 
cum s-a întîmpfat de altfel Ia J.O. d» 
la Cortina, cînd Finlanda a cîștigat 
proba de ștafetă.

box dintre reprezentativele celor două 
țări și numeroase- întîlniri interviu*  
buri.

Spiritul care a stat la baza alcă
tuirii acestui calendar internațional a 
urmărit pe de o parte să ajute la ri
dicarea măiestrie* 1 iar pe de altă 
parte să contribuie Ia lărgirea rela
țiilor de prietenie, ale sportivilor iu
goslavi. Și nu încape îndoială că el 
le va servi deopotrivă pe amîndouă.

130.000.000 dinari pentru sport

Conferința a aprobat suma care va 
fi alocată federațiilor sportive pentru 
anul 1958. Ea reprezintă (în afară 
de fotbal) cifra de 85 milioane dinari, 
repartizate federațiilor de specialitate. 
Au mai fost alocate In plus 20 mi
lioane pentru bursele studenților 
sportivi^ 10 milioane pentru speciali- 
zarea antrenorilor și 15 milioane di
nari pentru „ridicarea și stimularea 
sportului".

lată cum a fost împărțită această 
sumă pe federații : atletism —12.5 
milioane; automobilism —2.5; ciclism 
— 5,2 ; box — 3,5: yachting 0.6} 
canotaj 5,9; baschet 5,1; popice 2,6 f 
scrimă T,3 ; volei 3,3 ; sporturi nautică 
9|5; rugbi 0,9; handbal 5,7: scht
6,3 ; federația studenților 3.0; federa*  
ția sportivilor surdomuți 1.4 : tenis de 
masă 4,2; tenis 3.4: lupte și haltere 
4,5; hochei pe gheată 1.5- hochei ne 
iarbă 1,2 milioane

Deoarece în comite'"’! central de 
sport nu sînt induse (fiind indepen
dente) federațiile de «rimnasric? călă
rie. parașutism, aviație sportivă si 
șah ele obțin fondurile necesare di
rect din bimetul stabil"',
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Turneul final de handbal de sala 
a oferit partide interesante

Meciul Smislov-Botvnik 
începe la 4 martie
MOSCOVA 7 (Agerpres). —
Meciul revanșă dintre campionul 

mondial de șah Vasili Smîslov și 
challangerul său, fostul campion Mi
hail Botvinik, va începe la 4 martie 
la Moscova. Regulamentul meciului 
prevede disputarea a 24 de partide, 
în caz de egalitate titlul rămîne mai 
departe în posesia lui Smîslov. Arbi
trul principal al meciului va fi ma
rele maestru internațional Gedeon 
Stahlberg (Suedia), secondat de ma
estrul internațional Harry Golombek 
(Anglia).

Partidele se vor juca marțea, joia 
și sîmbăta, miercuri, vineri și dumi
nică vor continua partidele întrerupte, 
iar lunea va fi zi de repaus.

Telegrame
FEDERAȚIEI ENGLEZE DE FOTBAL

Profund impresionat de nenorocirea ce vi s-a întimplat, vi tri
mit sincere condoleanțe pentru greaua pierdere suferită.

In numele sportivilor din R. P. R.
Președintele U.C.F.S. 

MANOLE BODNĂRAȘ

CLUBULUI „MANCHESTER UNITED”
Federația Romînă de Fotbal își exprimă regretele sale sincere 

pentru pierderea pe care clubul dvs. a încercat-o.
Președintele Federației Romine 

de Fotbal
Gen. H. CORNEL MANESCU

Șapte fotbaliști de la Manchester United 
și-au găsit moartea într-un groaznic accident de avion

Momentul savurat la maximum in handbalul de sală: șutul 1

A. a cum a început (prin partida 
Dinamo București — Utilajul Petro
șani) turneul final al concursului re
publican de handbal de sală lăsa să 
se întrevadă că întreaga întrecere nu 
va :i decît o simplă formalitate pentru 
echipele cu „state", mai vechi în a- 
ceastă competiție. Prin prisma acestui 
meci, debutantele păreau o pradă u- 
șoară în fața formațiilor rutinate.

Ne pregăteam deci să asistăm în 
continuare la o suită de asemenea par
tide... Chiar de la jocul următor, însă, 
previziunile .au fost brusc răsturnate. 
Modesta echipă de regiune. Feroviarul 
Timișoara, a pus la grea încercare for
mația din Fagăraș, care — după cum 
se știe — participă la campionatul ca
tegoriei A de handbal de cîmp.

O dată în plus ne-am convins, urmă
rind partidele din prima zi a turneului 
final la handbal de sală, că valorile și 
ierarhia stabilite de handbalul de 

■cîmp încep să nu mai aibă nici o 
semnificație în meciurile de sală. A- 
sitpra acestei probleme însă ne rezer
văm dreptul de a reveni după termi
narea întrecerii, astăzi prezentîndu-vă 
.cîteva aspecte din meciurile primelor 
două zile de întreceri.

Turneul final a debutat, așa după 
cum arătam la început, printr-un meci 
anost, fără istoric, și despre care nu 
putem spune mai mult decît că Dinamo 
București a învins Utilajul Petroșani 
cu 30—9 (13—3). prin punctele în
scrise de Covaci (10), Ristoiu (5), 
Martini (5), Ivănescu (4), Barbu (2), 
Șt“ ănescu (2), Luska (2), respectiv Ba- 
rabaș (2), Drăgan (2), Pintea. Sili, 
Tânase, Haneș. Achim.

Abia după acest meci au început, 
așa cum se exprima un confrate, „os
tilitățile". Gunoscuta echipă din Făgă

raș și Feroviarul Timișoara s-au angajat 
chiar din primele minute ale meciului 
într-o epuizantă luptă pentru victorie. 
Sencibil egale, cele două formații au 
oferit spectatorilor o luptă îndârjită la 
capătul căreia echipa din Făgăraș a ter
mmat învingătoare, datorită în mare 
măsură și eficacității lui Mieskes. 
Rezultat: 18—15 (10—9), prin punc
tele înscrise de Mieskes (9), Graeff
(3) , Chiujdea (2). Filpeș (2). Mar
tini, Bînda, respectiv Oțoiu (6). Mieșs
(4) . Neurohr (2), Căpățînă (2), Rit
ter.

A urma! după aceea o luptă dintre

cele mai aprige: Dinamo Orașul Stalm 
abia, abia a terminat învingătoare, sufo
cată complet de ritmul final al echi
pei Dinamo Tg. Mureș. Scor: Dinamo 
Or. Stalin — Dinamo Tg. Mureș 
21—20 (13—9): au marcat: Stănescu 
(8), Schmitz II (4), Pahan (3), Mar
tini I (2), Streitferdt pentru Dinamo 
Or. Stalin și Berekmeri (11). Nagy 
(3), Demeter (3), FGIop (3) pentru 
Dinamo Tg. Mureș.

Nu a lipsit mult (doar cîteva se
cunde...) ca prima zi a întrecerilor să 
se încheie cu o mare surpriză. După 
ce a dominat autoritar prima repriză, 
Știința Timișoara și-a pierdut „busola" 
în repriza secundă, în fața iureșului 
dezlănțuit de Progresul l.T.B. In ul
timele minute ale partidei, timișorenii 
erau cu doi jucători mai puțin pe teren 
iar bucureștenii se apropiaseră pînă 
la un gol diferență. Doar cîteva se
cunde și soarta meciului putea să fie 
alta. Scor: Știința Timișoara — Pro
gresul l.T.B. 15—14 (11—4); au în
scris: Jude (4). Meithert (2), Silves- 
trovici (2), Vlad (2), Moser (2), La- 
che. Oprea și Chița pentru învingători 
și Crăciun (7), Cîtu (3), Tursugian, 
Georgescu, Popa și Ctona pentru în
vinși.

★
In cea de a doua zi a turneului final 

s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Știința Timișoara-Dinamo Tg. Mureș 
28—10 (13—45) ; Utilajul Petroșani- 
Făgăraș 18—16 (12—6). Victoria e- 
ehipei din Petroșani este o mare sur
priză și ea se datorește jocului bun 
din prima repriză. Dinamo Orașul 
Stalin-Progresul ITB 27—19 (14—11). 
Dinamo Bucirești — Feroviarul Ti
mișoara 23—11 (14—4).

întrecerile continuă astăzi după ur
mătorul program: ORA 16: Dinamo 
Bttc.-Făgăraș : ORA 17,15: Progresul 
ITB-Dinamo Tg. Mureș; ORA 18,30: 
Dinamo Or. Stalin-Știința Timișoara: 
ORA 19,45: Utilajul Petroșani-Fero- 
viarul Timișoara. Luni, tot în sala 
Fforeasca, vor avea loc meciurile fi
nale.

Amănunte asupra tragicului eveniment de Ia Munchen

LONDRA 7, (Agerpres). — La 6 februarie un avion de călători 
al companiei „British European Ai rways”, care transporta de la Bel
grad la Londra echipa de fotbal Manchester United, s-a prăbușit la 
decolarea de pe aeroportul din Munchen, unde făcuse escală. Din 
cei 44 călători, 21 și-au găsit moartea, printre care și 7 membri ai e- 
chipei: Byrne, Taylor, Collman, Jones, Wheelan, Bent și Pegg. 
Mulți dintre ceilalți jucători sînt grav răniți. Edwards are piciorul 
fracturat. In echipa Manchester United activau 10 internaționali în 
reprezentativele Angliei și a celorlalte țări britanice. Antrenorul 
Matt Busby este de asemenea rănit și se află în stare gravă. Catastro
fa aeriană de la Munchen este a doua în decurs de zece ani, în 
care își găsesc moartea membrii unei echipe celebre de fotbal. La 
4 mai 1949 întreaga echipă a clu bului F. C. Torino, cu 9 internațio
nali în reprezentativa Italiei, a pi erit în condiții asemănătoare. 
Vestea despre moartea fotbaliștilor englezi a produs consternare în 
cercurile sportive din întreaga lume.
In momentul cînd coloanele de 

sport ale gazetelor din toate țările 
lumii solicitau atenția iubitorilor de 
fotbal către tragerea la sorți a tur
neului final din campionatul mon
dial care are loc astăzi la Stockholm, 
un alt eveniment — de un tragism 
covîrșitor — vine să întunece bucu
ria sărbătorii sportive pe care o aș
teptăm. Un tragic accident de avion 
răpește vieții pe cîțiva dintre cei 
mai buni fotbaliști englezi, membrii 
echipei Manchester United, actinia 
campioană a Angliei. Au murit, prin
tre alții. Tommy Taylor, centrul ata
cant al naționalei engleze, golgete- 
rul preliminariilor campionatului 
mondial, fundașul Roger Byrne, că
pitanul echipei. Grav rănit este 
Duncan Edwards, renumitul mijlocaș 
stingă al reprezentativei. Trei dintre 
oamenii de bază ai echipei Angliei 
nu vor fi printre fotbaliștii care la 
vară dau asaltul suprem Cupei Mon
diale.

La Munchen, pe un pat de spital, 
se află greu rănit și Matt Busby, 
antrenori»’ și adevăratul creator al 
acestei echipe, pe care un gazetar a 
denumit-o nu de mult „floarea fot
balului englez". Manchester United 
era o echipă tînără, o formație care 
aducea un suflu nou în fotbalul in

sular, frînat uneori de prețuirea prea 
înaltă a tradițiilor.

In groaznici»' accident au murit și 
8 ziariști sportivi care însoțiseră e- 
chipa la Belgrad. Printe ei se afla și 
Frank Swift, fostul celebru portar al 
naționalei. Impresionant este faptul 
că foto-reporterul Peter Howard, scă
pat cu viață, și-a făcut din plin da
toria, comun icîtid imediat prin tele
fon ziarelor din Londra amănunte 
asupra tragicului eveniment.

După cum se șlie, Manchester Uni
ted se calificase în semifinalele Cu
pei Campionilor. O propunere în a- 
devărat spirit sportiv vine din par

tea echipei Steaua Roșie Belgrad, 
învinsa de miercuri a campionilor 
englezi. Fotbaliștii iugoslavi au pro
pus ca Manchester United să fie de
clarată cîștigătoarea onorifică a ac- 
tretei ediții a Cupei Campionilor Eu
ropeni.

Deasupra lui Old Trafford, stadio
nul din Manchester, alături de dra
pelul roș-alb — culorile clubului — 
flutură steagul de doliu. La sediul 
clubului, ca și la Federația engleză 
de fotbal, sosesc telegrame de con
doleanțe din toate părțile lumii, de 
la federații, cluburi, iubitori de fot
bal. Printre ele se află și telegrama 
președintelui Tito, șeful de stat 
ultimei țări în care au fost admir^ 
celebrii jucători.

Ziarul nostru se face ecoul întregii 
opinii sportive din țara noastră, 
transmițînd sportivilor englezi since
ra lor participare la tristețea fireas
că a acestui tragic eveniment.

Transmitem familiilor celor care 
și-au pierdut viața în groaznicul acci
dent sincerele condoleanțe ale colec
tivului nostru redacțional.

★
In cursul zilei de vineri, echipa 

C.C.A. a trimis o telegramă de con
doleanțe conducerii cbi'ului Man
chester United.

Campionatul de șah al U. R. S. S.
In finala campionatului unional de 

șah. la disputarea partidelor între
rupte, Mihail Tal a obținut două vic
torii la Taimanov și Kotov, dar a 
trebuit să se recunoască învins în 
partida cu Bannik. Spasski l-a învins 
pe Suetin și a întrerupt pentru a 
doua oară cu Gurghenidze, maestrul 
gruzin avînd o figură pentru doi pio
ni într-un final de turnuri. Alte re
zultate : Bannik-Gheller 0—1, Gipslis- 
Gurghenidze 0—1, Suetin-Toluș 1—0, 
Boleslavski-Bronstein 0—I, Averbach-

Bronstein ‘/2—‘/2. Toluș-Averbach 
‘/2-'/2-

In runda a XV-a, cei doi fruntași 
ai clasamentului Spasski și Petrosian 
au făcut remiză. Jucînd cu negre.l^^ 
Gurghenidze a dispus de Toluș, iăB 
Korcinoi tot cu negrele l-a întrecut^- 
pe Krogius. Celelalte parîîde s-au în
trerupt.

In clasament conduc Spasski și Pe
trosian cu cîte 9’/, puncte, urmați de 
Tal și Gheller 81/. p.. Bronstein, A- 
verbach și Gurghenidze 8 (1) p.

Prima partidă a meciului 
Troianescu - Giinsberger: 

întreruptă
TIMIȘOARA 7 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — In sala de fes
tivități a Casei de Cultură a Studen
ților. in prezența unui numeros pu
blic, a avut loc deschiderea medului 
de baraj Troianescu—Giinsberger 
pentru desemnarea titlului de cam
pion republican de șah pe anul 1957. 
Cu albele a jucat Giinsberger. Par- 
Uda a început cu o variantă clasică 
din Spaniolă, prilejuind lungi mane
vre de ambele părți. Giinsberger a 
obținut perechea de nebuni și o co
loană deschisă pentru turnurile sale, 
menținind mult timp inițiativa. 
Troianescu s-a apărat insă exact, 
echilibrînd jocul. Partidă s-a între
rupt, după ce ultimele mutări fu
seseră făcute in criz^ de timp eu 
inexactități de ambele părți, care 
'n-au influențat insă jocul. In poziția 
'de 'întrerupere Giinsberger păstrează 
un foarte ușor avantaj, compensat 
însă de posibilitățile tactice ale ad
versarului său. Reluarea partidei are 
loc simbătă dapă-amiază.

V. CHIOSE

• La Buenos Aires 
ADTflMflRII KMi a disPutat ° nouă mJ I UmUUlLIunl cursă din cadrul cam

pionatului mondial
profesionist, pe distanța 1.000 km. în 
circuit. A învins cunoscutul automo
bilist Juan Manuel Fangio, care a 
lăsat în urmă pe rivalii săi Stirling 
Moss, Hawthorn și Jean Behra.

• Echipa reprezen
tativă de fotbal a 
U.R.S.S. și-a început 
pregătirile în vederea

participării la turneul final al campio
natului mondial. Actualmente, fotba
liștii din lotul reprezentativ se află în 
turneu în R.P. Chineză, unde vor în
cepe antrenamentele și vor susține mai 
multe întîlnirî cu echipe locale. Din 
lot fac parte printre alții cunoscuții 
jucători Iașin, Krîjevski. Netto, VOi- 
nov, Tatușin, Isaev, Simonian, Ivanov. 
După cum se știe, campionatul unional 
de fotbal va începe în acest an mult 
mai devreme, la 23 martie, jocurile 
desfășurîndu-se în orașele din sudul 
U.R.S.S. In mai, reprezentativa U.R.S.S. 
va îrrtîlnâ la Moscova reprezentativa 
Angliei și apoi selecționata orașului 
Sofia. >

LIMA 7 (Agerpres).
Tn seara zilei de 6 februarie în ca

pitala statului Peru s-a disputat me
ciul internațional de fotbal dintre e- 
chrpele Sporting Cristal Lima și for
mația austriacă First Viena. Fotbaliștii 
peruvieni au cîștigat cu scorul de 
4—1 (2—0)

înainte de începerea meciului jucă
torii și spectatorii au păstrat un mi
nut de tăcere în memoria jucătorilor 
echipei engleze Manchester United care 
au pierit în accidentul de avion de la 
Munchen.

BONN 7 (Agerpres).
Coortinuindu-și tur

neul în R.F. Germa
nă echipa reprezenta

tivă de hochei pe gheață a Uniunii 
Sovietice a susținut alte două întâlniri. 
Hocheiștii sovietici au întrecut cu sco
rul de 13—2 7—2; 0—0) echipa
campioană a R.F. Germane, Ef Fussen, 
și cu 1>—2 (3—1; a—1; 5—0) o selecțio
nată a orașului Mannheim.

(Neath); B. (Newport); R.
’’josser (^ontvpool).

TALLIN 7 (Agerpres).

SCHI In orășelul eston O- 
te pia au conținu it tm- 
pionacele de schi nor

dic ale U.R.S.S. Proba pe distanța 4e
10 km. rezervată femeiloi a fost ciT«-

PREGĂTIRI PENTRU MONDIALE

HANDBAL
• La 5 februarie s.a 

disputat la Zagreb în- 
t'ihnirea Internațională 
de handbal redus dintre

echipele orașelor Zagreb și Budapesta.
Handbalist ii iugoslavi au terminat în.
vingători cu scorul de 15—12 (6—6).

Lucile Wheeler, campioană mondială la coborire
VIENA 6 (Agerpres). —
In ziua a 5-a a campionatelor mon

diale de schi alpin de la Badgasteih 
s-a desfășurat proba de coborîre — 
femei. Un număr de 42 de concurente 
din 14 țări și-au disputat victoria pe 
o pîrtie în lungime de 2 400 m. cu o

diferență de nivel de 589 m. Pe pri
mul loc s-a clasat canadiana Lucile 
Wheeler cu timpul de 2’12”l/10, urma
tă în ordine de Frieda Daenzer (El
veția) — 2’12”4/10, Caria Marchelli 
(Italia) — 2’12” 5/10, Pia Riva (Ita
lia) — 2’14”6/10 Putzi Frandl (Aus
tria) — 2’15’7/16.

HOCHEI

CEI MAI BUNI LA HELSINKI

• Campionatele mon- PATINA I ăiale de patinaj viteză l n I I nfty se vor desfășura în. zi
lele de 15 și 16 februa

rie pe pista de gheață a stadionului o. 
limpic din. Helsinki. La actuala ediție 
a campionatelor vor participa patina
tori din 20 de țări, printre care U.R.S.S., 
Norvegia, Suedia, Japonia, Australia și 
R. P. Chineză -

RUGB!

gată de campioana olimpică Lhshov 
Kosireva tn 39*07**.  Pe locul doi s-a
clasat Radia E rășina — 39’33”, iar pe 
locul trei Maria Gusakova — 3S*2«**.

Cursa de 29 km. cu arma s-a termi
nat cu victoria lui Aleksandr GttbM 
care a realizat timpul de lh.33*«3 ”.

• La Sydney, ta 
finala campionatelor 
Noii Galii de Sud. 
Ashley Cooper l-a în

vins pe Mal Anderson în trei seturi : 
7—5, 6—3, 6—4. Rezultatul confirmă de
semnarea lui Cooper ca primul jucă
tor al lumii în anul 1957.

TENIS

• Federația australiană de tenis a. 
desemnat șase jucători care vor par
ticipa în cursul actualului sezon la 
competițiile din America și Europa: 
Cooper, Anderson, Frazer, Emmerson. 
Level, Mark.

• In , vederea vi- ‘ 
iboarelor partide in
ternaționale cu echipe-
le Irlandei și Franței, 

selecționerii din Țara Galilor au alcă
tuit următorul XV probabil: FUNDAȘ: 
T. E. Davies (Llanelly); TREI SFERT UR I:
G. Wells (Cardiff); C. Davies (Lla
nelly), M, C. Thomas (Newport), J. 
Collins (Aberavon); MIJLOCAȘI: c.
Morgan (Cardiff); L. Williams (Cardjff); 
ÎNAINTAȘI: H. J. Morgan (Abertillery); 
J. Faul (Swansea), R .C. Thomas (Swan
sea) — W. R. Evans (Cardiff); R. H. 
Wiliams (Llanelly) — D. Devereux

JUCĂTORII SOVIETICI LN CEHO
SLOVACIA

e La 5 februarie a
TENIS DE MASĂ

- is de masă alcătuită 
din cei mai buni jucători sovietici. Prin
tre ei se află: Algimantas Saunoris, Ri
mas Pașkiavicius. Arutiun Agopian, 
Ghenadi Averin, Adolf Zabloțkis, Su- 
zana Zaharian, Niole Remanauite și 
Signe Paisiarv.

Jucătorii sovietici vor susține mal 
multe întîlnirî în R. Cehoslovacă după 
care vor pleca la Sofia pentru a par
ticipa la un turneu internațional.
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