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itul F. D. 
la sfat cu

Cu multă emoție a așteptat maiorul 
Marin Viziru, maestru al sportului, în- 

•țîTnirea sa cu cetățenii care l-au pro
pus candidat al F.D.P. în circumscrip
ția electorală nr. 75 din raionul Lenin. 
De fapt, cetățenii cu care urma să se 
întîlnească îi erau bine cunoscuți: ve
cini de cartier, de stradă sau chiar de 
bloc. Nu o dată participase alături de 
ei, în cei 4 ani de cînd locuiește pe 
str. Acvila, la acțiuni gospodărești, 
punînd cu nădejde umărul la rezolva
rea problemelor cartierului. Nu o dată 
stătuse de vorbă cu părinții unor

P., Marin Viziru, 
alegătorii

copii de pe strada sa, îndemnîndu-i să-i 
înscrie în centrele sportive pentru cei 
mici. Chiar el i-a recomandat pe cîțiva 
dintre „puștii" cartierului, printre ca 
re Fănică Stroe, Gică Donichievici și 
mulți alții, antrenorului de tenis PepI 
Ursan. S-ar părea deci că emoția cu 
care Marin Viziru aștepta prima sa 
întîlnire electorală era oarecum nejus 
tificată. Și totuși, o explicație (ba 
chiar două!) există: pe de o parte, 
Marin Viziru este propus pentru pri

(Continuare in pag. 6)

ia MCupa Speranțelor**

• Zangor pe locul trei la slalom special și Bălan al patrulea la slalom uriaș • Pe echipe, FraMa 
pe primul loc, iar Romtnia, a treia • Miercuri se dispută proba de coborîre.

POIANA STALIN 10 (prin telefon de 
!«1 trimisul nostru). In timp ce la 
Badgastein, așii schiului austriac Tony 
Sailer și Jbsl Rleder dominau cu au
toritate campionatele mondiale, la 
Poiana Stalin „speranțele" aceleiași 
țări dădeau o altă bătălie pe plan in
ternațional, avînd ca demni adversari 
pe schiorii francezi, romîni, polonezi, 
finlandezi, bulgari și maghiari.

După cum era de așteptat, ținînd 
seama de valoarea actuală și tradi
ția schiu'ui în țările respective, 
concursul a fost dominat de repre
zentanții Austriei și Franței, între 
tare s-au și disputat primele locuri. 
Stamos, Dietrich, Nenning. Duvillard, 
Bienvenue, Folliquet au fost princi
palii pretendeinți la primul loc. Acesta 
a fost decis de o singură zecime de 
secundă, care l-a despărțit pe fran- 

de austriacul

însă. în cea 
frumoasa per-

cezul Pierre Stamos 
Gerhard Nenning.

Ceea ce ne bucură, 
mai mare măsiră este
formanță a lui Ion Zangor care — do
vedind o bună pregătire, curaj, sigu
ranță și orientare tactică — a depășit 
o seamă de valoroși concurenți cla- 
sîndu-se pe un onorabil loc 111. De

ECOURI LA RECENTA HOTĂRIRE A U.C.F.S. CU PRIVIRE 
LA UTILIZAREA BAZELOR SPORTIVE DE CĂTRE STUDENT Șl ELEVI

Recent, comitetul de organizare a U.C.F.S. a elaborat o hotărîre 
cu privire la utilizarea bazelor sportive de către studenți și elevi. 
Din con)inutul hotărîrii, rezultă printre altele că Stadionul Tinere- 

și poligonul de tir Gh. Vasilichi trec In administrarea și folosin- 
^Hkhiistenilui Invățămintului și Culturii, cu titlu gratuit pe termen 

^•«limitat; în același timp s-a hotărît libera folosire de către studenți 
și elevi — cîte două zile pe săptămînă — a tuturor bazelor sporti
ve simple și complexe tn aer liber din toată țara, exceptlnd stadioa
nele Republicii și „25 August".
Această hotărîre reprezintă o eloc

ventă dovadă a grijii pe care U.C.F.S. 
o nutrește față de activitatea sportivă 
în rindul tineretului studios. Totodată 
ea trebuie apreciată și ca un substan
țial ajutor acordat elevilor și studen 
ților, care au de acum înainte rezol
vată problema cea mai dificilă de pînă 
acum dm viața lor sportivă — lipsa 
bazelor sportive.

Cum era și de așteptat această ho
tărîre a trezit un mare entuziasm, 
atît în rindul elevilor și studenților, 
cît și al profesorilor de educație fi
zică. Mai jos vă redăm succint cîteva 
opinii, care ilustrează satisfacția ele
vilor, studenților și profesorilor de edu
cație fizică față de această măsură.

• Prof. Victor Tibacu, pe care 1-arn 
găsit în plin antrenament ctt baschet- 
baliștii de la școala medie nr. 20: 
„Hotărirea U.C.F.S. din 5 februarie 
a prilejuit o justificată bucurie și prin, 
tre elevii de la școala noastră. Ea a- 
duce o reglementare fericită a activi
tății sportive a elevilor acum, aproape 
de deschiderea sezonului în aer liber; 
ea reprezintă totodată un îndemn pen
tru obținerea de noi succese sportive 
de către elevi și studenți".

• Deși în plină febră a examenu
lui de stat, prof. Aurelia Necșulescu 
a aflat totuși de Hotărîre: „Nu gă
sesc cuvinte să-mi exprim satisfac
ția pentru înțelegerea pe care a ară
tat-o U.C.F.S. prin hotărirea sa. O 
rezultantă firească a acestui fapt va 
fi impulsionarea activității sportiva 
In rindul elevilor șl a! studenților. In 
spiritul recentei hotăriri, elevii și ele
vele de la școala medie nr. 29 își 
iau angajamentul de a obține succese 
și mai edificatoare in activitatea lor 
snortivă".

• O necunoscută în sport — astăzi, 
dar poate mîine o mare campioană : e- 
leva Luminița S’ăst ase de la școala 
medie nr. 19: „Am aflat de Hotărirea 
UtC.F.S,, fiind chiar tn incinta sta
dionului Tineretului, la terminarea an
trenamentului pe care-l fac cu grupa 
experimentală de elevi și eleve, iubi
tori ai probelor de demifond. Stadio
nul mi s-a părut mai frumos, m-am 
convins și mai mult de ideen de a 
deveni o bună demifondistă, pentru că 
am simțit pe deplin grija ce ni se 
poartă".

• Unul din cei mai buni handba- 
liști al școlii medie nr. 29, N. Teodo- 
rescu cl. a VUI-a A, ne-a împărtășit la 
sala „Crețulescu", unde făcea antre
nament, punctul său de vedere : „Atit 
eu cit și colegii mei, considerăm hotă- 
rirea U.C.F.S. ca o nouă mărturie a 
dragostei pe care conducerea mișcării 
sportive din patria noastră o nutrește 
față de elevi și studenți. De acum 
veți vedea pe stadionul Tineretuui, 
la poligonul de Cir Gh. Vasilichi ca 
și pe celelalte baze sportive din Capi
tală mai mulți elevi care, dornici să 
practice sportul, vor veni aici in orele 
lor libere, în mod organizat insă, fără 
a pierde din vedere principala preo
cupare — INV AȚĂTURA".

• Prof. Marin Balosache, care func
ționează ca șef de catedră la un in
stitut cu o recunoscută tradiție spor
tivă (ISEP), ne-a declarat: 
aș încerca, prin vorbe nu se 
sublinia semnificația recentei 
a U.C.F.S. De aceea, cred că 
bui să dovedim prin fapte—și 
înseamnă o participare și mai largă 
la campionatele universitare și la toa
te competițiile rezervate studenților— 
înțelegerea noastră față de importanta 
hotărîre".

• In sfîrșit și o opinie aparțiuind unui 
student: Marin Stoian, anul III institu

tul agronomic „N. Bălcescu": „Două 
lucriiri vreau să remarc in legătură cu 
hotărirea: primul, că după acțiunea 
de reorganizare a mișcării sportive 
aceasta este cea mai importantă mă
sură care vine să stimuleze activita
tea sportivă in rindul studenților; al 
doilea, că hotărirea U.C.F.S. rezolvă 
o mare lacună pentru noi studenții — 
nevoia de baze sportive; al treilea lu
cru — o prezență cit mai numeroasă 
a studenților pe terenurile de sport 
— aș vrea să-l remarcați dvs., gaze
tarii sportivi,..".

„Oricit 
poate 

hotăriri 
ar tre- 
aceasta

de slalom special in plinăUnul din tinerii participant^ ai probei 
cursă.

valoarea rezultatului lui Ion
Foto: D. STANCULESCU

altfel. . ..
Zangor reiese și din faptul că proba 
de slalom de duminică a pretins 
concurențikjr multe calități pe care 
unii dintre ei, deși cotați mai bine 
pe plan internațional, nu le-au înde
plinit.

Cu aceasta, trecem la descrierea 
propriu-zrsă a cursei, disputate 
două manșe a cite 48 și 49 
porți. Prima manșă, amenajată 
maestrul sportului Radu Scîrneci, 
impus o coborîre de tehnică, în care 
au dominat francezii, realizînd cele 
mai bune timpuri. Stamos, Fouge- 
rousse au ocupat primele două locuri 
'.rmați de Nenmng, C. Tăbăraș, Zangor 
și Bâenvenue. A doua manșă, aranjată 
de antrenorul austriac Otto Rieder, a 
cerut două grupe de calități: pe de o ' 
parte, forță, rezistență și siguranță,1 
pe de alta prudență și judecată în 
parcurgerea traseului. Cel mai bun a i 
fost Nenning care a înregistrat re- țională la rugbi va fi

manșei (45 sec.)’ dar, care nu 
totuși pe princi-

în 
de 
de
a

cordul
l-a putut întrece totuși pe princi
palul său adversar, Stamos. Din pă
cate, Tăbăraș, care obținuse în prima x 
manșă cel mai bin timp dintre ro-'

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. 7)

RUG Bl .-1 '•

• Cupa „Grigore Preoteasa 
inaugura noul sezon

HOCHEI LA +15 GRADE...

Anul acesta, activitatea competi- 
"( inaugurată 

' prin intilnirile din cadrul cupei 
',,GR!GORE PREOTEASA", competiție 
i organizată pentru cinstirea memoriei 
1 celui care a fost președintele federa- 
' (iei de rugbi.
i Trofeul pus In joc este oferit de 
‘clubul sportiv I.C.S.P.C. (fost Ener
gia I.S.P.). iar etapele de disputare 
zor fi 16, 23 februarie și 2 martie. 
Jocurile vor avea ioc pe stadionul 
clubului gazdă din șos. Olteniței. Au 
fost trimise invitații de participare 
următoarelor șapte echipe din catego
ria A: Locomotiva Gr. Roșie, C.C.A., 
Dinamo, Progresul F.B.. Locomotiva 
P.T.T., Știința I.M.F., C.S.A. Ploești, 
la care se va adăuga, bineînțeles: 
colectivul gazdă Energ'a I.C.S.P.C,

TENIS DE 1WAS4
• Loturile probabile pentru 
Budapesta și definitive pen

tru Russe

Pentru campionatele europene de 
tenis de masă care au loc la Buda
pesta intre 2—9 martie, loturile romine 
care ne vor reprezenta vor avea ur
mătoarea alcătuire probabilă: ECHI
PE FEMEI: Angelica Rozeanu, Ella 
Zeller, Geta Pitică, Marta Tompa, Ma
ria Gavrilescu; ECHIPE BĂRBAȚI: 
Tiberiu Harasztosi, Matei Gantner, 
Toma Reiter, Paul Pesch, Zaharia 
Bujor.

La competiția internațională des
chisă echipelor feminine de tineret de 
la Russe, tara noastră va fi reprezen
tată de Geta Pitică, Marta Tompa, 

— Vă rog să fiți foarte atent cum acesta mă lovește mereu peste pa- >Maria Golopența și Mariana Barasch. 
ti s < , i » Delegația.va părăsi Capitala mercur.

Desen de MATTY. Jconcursui urmind să înceapă vineri.



în întrecerile Spartachiadei de iarni'

SPORTIVII DE LA METALOGLODUS 
CUNOSC FRUMOASE SUCCESE!

• Fruntașii în sport, cei mai buni și pe focurile de muncă ! e Pe pri
mul pian — șahul, tenisul de masă,

la mai multă

• Fruntașii în sport.

• Impresionanta simfonie a mun
cii — cum am numi atmosfera trăită cî- 
teva ore printre muncitorii și tehni
cienii de la fabrica „Metaloglobus" 
din București — este indisolubil le
gată și de activitatea sportivă a ti
neretului de acolo. Iată de ce nu 
ne am mirat aflînd că fabrica numără 
atîția sportivi — din cei 251 membri 
înscriși în U.C.F.S. cît are în prezent 
colectivul sportiv, aproape 90% prac
tică efectiv diverse discipline ! — ale 
căror performanțe sînt armonios îm
pletite cu acelea de la locul de mitică. 
Vreți nume ? S-ar putea aminti la 
nesfîrșit 1 Din șirul impresionant al

• acelora pe care i-am cunoscut, n-am 
vrea să scăpăm pe electricianul Au
rel Dogarii, pe tehnicianul Vasile Ște
fan sau pe șeful de producție, Ion Po
korny, buni organizatori ai întreceri
lor din cadrul Spartachiadei de iarnă; 
pe frezorul Hie Seitan, matrițerul Ion 
Hilcu, struigarul Toma Stănescu sau 
muncitoarea Filofteia Iordan, toți ani
matori ai popularei competiții !

• Și mai concludente decît vorbele 
sînt însă cifrele care înfățișează po
ziția sportivilor de la fabrica „Metalo- 
globus" față de cea mai largă com
petiție de masă a sezonului : 
parlicipanți la șah. 78 la tenis de 
masă, 28 la schi, 50 la săniuțe. Ci
frele — facem cuvenita precizare ■— 
sînt însă în continuă creștere, pentru 
că în fiecare zi pe listele participan- 
ților la Spartachiada de iarnă se 
primesc noi și noi înscrieri.

— Dorința noastră, ne-a amintit 
inginerul Gh. Constantinescu, preșe
dintele colectivului sportiv, este de a 
atrage în competiție pe toți membrii 
colectivultti!

® Toate ar merge bine la Metalo- 
globns. dacă sportivilor fabricii li s-ar 
rezolva cu mai mută înțelegere și 
unele doleanțe... Una dintre acestea 
— o sală de sport — a fost deja re
zolvată prin înțelegerea conducerii fa
brică (d-'reetor Ștefan Migletzi și ing.

dar și celelalte discipline • Apel 
înțelegere...

șef Puiu Simionescu) care au pus la 
dispoziție materialele de construcție 
necesare. înfăptuită prin muncă vo
luntară, sala de sport a tinerilor de 
la Metaloglobus împlinește astfel un 
mare gol...

Este vorba însă și de alte nevoi, 
mai ales acum în preajma deschide
rii sezonului în aer liber... Sportivii 
de la Metaloglobus, ca de altfel și 
cei de la întreprinderile din apropiere 
— „21 Decembrie", „Solex", „Radio 
popular11 n-au o bază sportivă. Anu.1 
trecut s-a apelat la terenurile com
plexului sportiv „23 August11 și ale 
F.R.B.-ului. Distanțele pînă 1a aceste 
terenuri, faptul că sînt foarte aglo
merate și în ultimă instanță hare
murile, reprezintă tot atîtea greutăți. 
Iată de ce am propune o soluție: în 
str. Baicultii există un teren viran. El 
se pretează foarte bine la construirea 
unei baze sportive care să împlinească 
nevoile tineretului de la întreprinderile 
mai sus amintite. Oare U.C.F.S. al 
raionului 23 August n-ar putea lua 
în studiu această problemă și în 
timp util să contribuie la fericita ci 
rezolvare ?...
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TIBERIU STĂM A

Cu im jucător e’i minat în repriza a dottth

DINAMO BUCUREȘTI a cîștigat concursul 
republican masculin de handbal de sală

9 Azi după~amiază începe turneul fînal feminin
Ultima etapă a preliminariilor con

cursului republican de handbal de 
sală, disputată sîmbătă după-amiază 
în sala Floreasca, a fost, poate, cea 
mai animată dintre cele desfășurate 
pînă acum.

Partidele au entuziasmat prin felul 
în care a evoluat scorul și mai ales 
prin aceea că învingătorii au 
cunoscuți numai la fluierul final.

Rezultate: Dinamo București—
Repr. or. Făgăraș 20—15 (10—10) ;

fost

O fază caracteristică jocurilor din finala concursului republican de 
handbal de sală, in care hotărirea in atac a decis soarta meciurilor.

(Foto: GH. DUMITRU)

In regiunea București la baza succeselor a stat colaborarea

Progresul I.T.B.—Dinamo Tg. Mureș 
19—18 (9—8) : Știința Timișoara—Di
namo Orașul Stâlin 20—11 (12—4): 
Utilajul Petroșani—Feroviarul Timi
șoara 17—17 (11—8).

Folosindti-I însă pe 
legitimat la I.T.B., 
a pierdut meci 
testației făcute

it- prin a< 
de Ferovi

★ 
al finale 
masculin 

aseară 
mai ni 

sau t 
i pălim 
er pâre.-

Ji r

xs*-

Este cunoscut cititorilor noștri suc
cesul de care s-a bucurat acțiunea 
de reorganizare a mișcării sportive 
în regiunea București. Mărturie a 
acestui însemnat succes stau cele 504 
colective sportive (dintre care 396 la 
sate) în care s-au ținut adunările 
generale de alegeri, cei peste 40 000 
membri înscriși în U.C.F.S. și, fi 
rește, numeroasele succese obținute 
chiar din primele zile ale noului an 
în atragerea tineretului pentru 
ciparea la competiții.

Activiștii comitetului regional 
rești de organizare a U.C.F.S. 
pornit la treabă după ce și-.au 
mit un plan amănunțit de acțiune în 
care sarcinile erau repartizate judi 
cios pe oameni și în timp util. Apoi 

și în cele mai mult» 
altor

partî-

Bucu- 
au 

întoc

au cerut
cazuri au primit — sprijinul 
organizații. Astfel comitetul do orga
nizare a U.C.F.S. a trimis o brigadă 
(formată din 5 
colaborat efectiv 
lor, organele de 
eficace întreaga 
cu U.T.M. și-a 

așteptate, iar

instructori) care a 
la reușita acțiuni 
partid au sprijinit 

muhcăj colaborarea 
dat și ea roadele 

în comune sfaturile

ajutat noile consilii în 
problemelor materiale, 

s-a primit și din partea 
tineri care s-au trans-

populare au 
rezolvarea 
Mult ajutor 
învățătorilor 
format ad.hoc în propagandiști eu
tuziaști ai sportului, a directorilor 
de la G.A.S., G.A.C. și S.M.T. și a 
sportivilor.

Un e ement principal în munca de 
reorganizare a mișcării sportive din 
această regiune, a fost susținuta ac
tivitate de propagandă. Incepînd cu 
filmele sportive '(în această perioadă 
s a beneficiat de aportul unei cara
vane cinematografice) care au adunat 
la spectacole numeroși tineri din sate,- 
contrmiînd cti buletinele de știri di
fuzate de stațiile de radioamplificare, 
demonstrațiile sportive susținute de 
echipele colectivelor din orașe, presa 
regională, locală, gazete'e de perete 
și de stradă care au publicat în toa
tă această perioadă materiale referi
toare la această importantă acțiune 
și sfîrșind cu numeroasele lozinci a- 
fișate .în toate întreprinderile și insti
tuțiile, ou răspîndirea . materialelor 
editate de con itetul de organizare a 
U.C.F.S., s-au folosit toate mijloacele

de agitație pentru crearea unei at
mosfere sărbătorești în jurul alegeri
lor noilor organe de conducere a co
lectivelor sportive.

înaintea adunărilor generale s-au 
organizat competiții sportive de at
letism, fotbal, volei, șah etc., s-a dis
cutat mu t cu viitorii membri ai co. 
lectivelor arătindu-li se concret care 
sînt perspectivele viitoarei activități, 
au fost îmbogățite măgărițe cu ma
teriale sportive a'.e unor colective 
(comuna Spătărei, T. Măgurele, SI 
Gheorghe) — unele 
tive din orașe (ex. 
giu) au contribuit cu 
tive la dotarea unor
— și s-au luat măsuri pentru am- 
najarea unor baze sportive.

Toate acestea au concurat la reu 
ș'ta adunărilor • generale de alegeri, 
la sporirea numărului de membri în 
-scriși în- U.C.F.S. Imediat după ale
geri, pe baza discuțiilor și a propu
nerilor făcute în cadrul adunuiloi 
s-nu întocmit planuri de muncă a 
căror îndeplinire este în curs de 
realizare.

Jocul decisiv
Iui republican 
de sală a retin't 
care au doie‘it 
tate decît ‘e’.nicâ 

jiublie mimcrrs ș 
a început jocul. s 
Științei Timișocre 
înri fermi în atac 
apărare, stud, ui i 
gat prima rep: iză 
un geșt nesportiv 
l-a lovit intenționat pe portarul B. -t 
determină eliminarea ju.U.t" 
namovist pînă Ia sfîrșitul jocului. Cc: 
dusă cu patru puncte dileren1:. și .- 
un jucător lipsă pentru o reprză iz 
treagă, Dinamo București p:> ea >Jr! 
să se resemneze a lupta pentru... 
înfrîngere onorabilă. Spre snrprmi 
rea generală însă, dînamovișt:! .-•• re
venit pe teren decîși să cîșt ge și an 
dovedit acest lucru, furnizind faze 
care 3tt ridicat tribunele i:: ...re.
După egalare. Ia 9—9, ei c . luat 
conducerea, au fost egalați la it si 
la 11 și în final au reușit s.; c;ș’ ge 
cti 12—11 (4—8), pe deplin meritați 
jocul și concursul republic n.

Jucînd pentru locul 111. ITiuaum 
Orașul Stalin a întrecut Fă 
17—16 (11—-7). Locul V a fo 
de I.T.B. care a învins Ferpi 
mișoara cit 21—19 (14—7). Pe locul 
VII, fără să joace, s-a clasat 
Tg. Mureș.
Azi începe turneul final

Etapa finala a concursului 
se desfășoară după aceeași 
ca a celui masculin. Mai 
cele opt echipe participante 
împărțite în două serii : I.

II Ui
^4-

3
c

be-

Din.-imo

colective spor 
Progresul Giur 
materiale spor- 
colective sătești

feminin 
feminin 
formulă 

precis, 
au fost 
Progre

sul Orașul Stalin. Progresul M.I-C- 
I LE.F.O.R Tg. Mureș și C.F R 
București. II. Steagul roșu. FiamuT» 
roșie Sibiu 
și Tractorul Orașul Staiin.

întrecerile preijminare 
răsura la Floreasca azi. 
începînd de la ora 16,30.

Programul primelor, două zile: 
AZI : 16,30 Steagul roșu — Tractorul 
Orașul Stain; 17,30 C-F.R. Bucu
rești — Progresul (Drașul Stain; 
18,30 Flamura roșie Sibiu — Con 
struetorul Timișăra ; ora 
M.I.C. București — I.L.E.F.O 
Mureș. MIINE: 16,30 FI. reș •• S?k_ 
— Tractorul Orașul Stalin-;. 17,3O~’ 
M.I.C. — C.F.R. București ;• WV0 
Steagul roșii — Constructorul - Timi
șoara ; ora 19,30 I.L.E.F.O.R. Tg- 
Mureș — Progresul Orașul Stalin.

Constructorul Timițcara

se vor des 
mîine și joi

Federații!® sp©rtîve9 
factor important în lărgirea și consolidarea continuă 

a mișcării sportive din țara noastră (II)
CE SE ASTEAPTA

DE LA FEDERAȚIILE SPORTIVE

O dată constituite, cu sarcini con
crete și cu răspunderi precise pe 
fiecare membru, cu planurile de mun
că întocmite în raport de obiectivele 
mișcării sportive pe 1958, birourile 
federale .trebuie șă pornească cu tă
rie încă din primele zile ale ac
tivității lor pr.n măsuri .organiza 
torice corespunzătoare la realizarea 
sarciraii principale.: conso’idarea or
ganizatorică și lărgirea bazei de 
masă a sportului respectiv.

Pentru aceasta trebuie să se facă 
o schimbare radicală dc concepție 
spre a nu cădea în vechile păcate șl 
a deveni federația „lotului R.P.R." 
(cum erau în trecut multe comisii 
centrale).

— Organizarea muncii federației și 
mai ales răspunderea PERSONALA, 
a fiecărui activist obștesc de sus pînă 
jos își are de asemenea importanța 
sa încă de la început.

In acest scop este foarte important 
s-î se asigure alegerea în toate veri
gi!'1 federației, a elementelor cinstite, 
pricepute și cu dragoste de muncă, 
rzre nrin activitatea lor obștească, 
pifs-i în slujba unei cauze sociale atît 
d frumoase să aducă o contribuție 
Wărîtoare la întărirea sportului 
nostru.

ION BALAȘ
vicepreședinte al Comitetului 

de organizare a U.C.F.S.

In acest sens va trebui acordat in
teresul corespunzător consolidării sec
țiilor existente în colective, activității 
acestora, prin lărgirea calendarului 
local cu competiții economicoase ce 
nu necesită deplasări.

O atenție deosebită va trebui acor
dată desfășurării campionatelor șco
lare și universitare în toate, fazele 
posibile (pe țară, regiune și mai aleș 
pe ,oraș), cît și altor competiții de 
masă deosebit de importante (Spar
tachiada de iarnă și cea de vară, 
etc.).

Să ridicăm aceste competiții la un 
nivel înalt prin măsuri organizatorice 
corespunzătoare (popularizare, mobi
lizare, participare, pregătire și nivel 
tehnic).

— Să creăm toate condițiile pentru 
desfășurarea largă a inițiativei locale 
in direcția concursurilor sportive. In 
ultimii ani — din păcate — această 
inițiativă a început să se îngusteze și 
să fie înlocuită prin soluții oferite pe 
scară centrală prin calendarul „ofi
cial".

Calendarul își are importanța lui 
necontestată, însă el se adresează 
unui număr limitat de sportivi pe

cărei cheamă în diverse forme la 
întrecerea celor mai buni.

Mișcarea sportivă este, sau mai 
bine zis trebuie să fie ceva mult mai 
larg, c-.< mai mult voluntarism și ini
țiativă în angrenarea tineretului încă 
neinițiat, în întreceri cu caracter dis
tractiv, recreativ.

Am da dovadă de spirit obtuz dacă 
nu am ține cont și nu am învăța din 
unele lucruri bune din trecutul spor
tului nostru, din vremea cînd sportul 
nu avea nici pe departe 'condițiile de 
astăzi. Să ne amintim de pildă cei 
din generația matură, de faimoasele 
campionate pe cartier, de campiona
tele desculților, de competițiile dumi
nicale la ciclism, atletism, ischi și al
lele adresate nelegitimaților. Nu mai 
vorbesc de tradiționalele întreceri în
tre diverse licee din București și pro
vincie și care mobilizau mase consi
derabile de elevi și profesori — ba 
chiar și familiile acestora.

Toate aceste forme populare la în- 
derrrnâ oricui, fără cheltuieli, fără zile 
pierdute din producție, au dispărut 
Ele au fost înlocuite cu șablonul rigid 
și limitele fixe ale calendarului oficial.

In această direcție un mare rol 
si răspundere au comisiile locale pe 
ramuri de sport. De inițiativa și răs
punderea lor depinde reînvierea unor 
tradiții sănătoase și desfășurarea lar
gă a competiției populare la îndemîna

oricui. Trebuie înțeles că numai cre- 
înd o bază largă, sănătoasă, va fi 
posibilă transfuzia atît de necesară în 
unele sporturi, care de ani de zile 
se zbat în mediocritate, sau în al
tele unde din lipsa unei baze largi 
s-a creat un senatorism de drept, 
dăunător și cu nimic prevestitor de 
lucruri bune.

— Această orientare spre forme noi 
de atragere continuă de aderenți ai 
sportului nu trebuie să însemne ne
glijarea campionatelor oficiale. 
Dimpotrivă — ele își au importanța 
lor, atît în ceea ce privește populari
zarea sporturilor respective în rîndul 
tineretului, cît și mai ales în ridica
rea nivelului tehnic și a! performan
țelor în ramurile respective.

In această direcție federațiile vor 
trebui să fie mult mai exigente pen
tru a rid'ca campionatele R.P.R. la 
nivelul celui mai important eveniment. 
Să nu subordonăm ca în trecut calen
darul intern celui internațional, ci in
vers.

întreruperile și amînările campio
natelor an dus în trecut la scăderea 
considerabilă a interesului pentru a 
coasta, au slăbit munca de instruire 
din colective și au creat o prăpastie 
între valoarea de vîrf a lotului R.P.R. 
și valoarea medie.

Practica ne-a dovedit, în special 
la fotbal, că între munca de instruire 
do la colectiv, campionatele R.P.R. și 
valoarea loturilor R.P.R. eșfe o strîn- 
să interdependență cauzală.

Nu putem avea campionat la nivel 
corespunzător cerințelor de azi fără 
muncă temeinică în colective si clu
buri.

Nu putem avea lot reprezentativ 
valoros fără campionat republican 
valoros.

Respectarea acestui adevăr elemen
tar, simplu, reprezintă una din cheii» 
viitoarelor succese.

Pentru aceasta va trebui acordată o 
grijă deosebită planificării și respec
tării datelor, precum și controlului și 
îndrumării concrete de către fed-rații 
a muncii de instruire și educație în 
secțiile spottive ale colectivei:", mai 
ales în perioada . premergătoa-e înce
perii campionatelor. Federații1 . prin 
colegiile de antrenori și alte < -q.-inis- 
me ale lor. vor trebui să țină c strin- 
să legătură cu antrenorii din colec
tive pentru a influența di:
nivelului muncii de instruire. . *

Nil lipsite de importanță sînt și cele
lalte măsuri (programarea terenuri
lor, alegerea și delegarea arbiirilcr 
etc.), însă capitolul cel mai defici
tar în trecut a fost îndrumarea con
cretă. vie și competentă a secțiilor 
sportive din colective și spre aceasta 
va trebui să-și îndrepte atenția fede
rațiile sportive.

Intr-o seric de sporturi (mai ales 
cele care dezlănțivesc patimi furtu
noase) cum ar fi fotbalul, boxul etc., 
în goana după rezultat cit orice preț, 
sau sub teama retrogradării s-au pe
trecut imixtiuni dăunătoare dezvoltării 
sănătoase, creîndu-se un climat încăr
cat. nepropice unei munci la nivelul 
cerințelor de azi.

De pildă desele schimbări de antre
nori la echipele de fotbal și chiar și 
la alte sporturi nu reprezintă altceva 
decît expresia acestei concepții străi
ne, dăunătoare. După aceasta con
cepție munca antrenorilor este iude- 
cată prin prisma celor „2 mmete" 
duminicale.

In aceste condiții a tost abando
nată munca de adîncime care cere



Reorganizarea 
in cadrul

usociiiiiiiir Moleșii
Recent s-au elaborat instrucțiunile 

pentru aplicarea în cadrul asociații
lor studențești a Hotărîrii C.C. al 
P.A1.R. și Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. cu privire la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și sport din 
țara noastră.

Așteptate cu un deosebit interes 
de marea masă a studenților, aceste 
instrucțiuni vin să limpezească o se
rie de probleme nelămurite, probleme 
care țineau de organizarea în viitor 
a activității sportive a studenților. 
Elaborarea instrucțiunilor va trebui 
să constituie :m puternic îndemn pen
tru toți activiștii sportivi, atît cei 
din cadru! comitetelor de organizare 
ale l '.C.F.S., cît și cei din fostele 
colective ale asociației Știința, ca 
în cel mai scurt timp precizările in
strucțiunilor să fie prelucrate și a- 
plicate. Cu atît mai mult cu cît ele 
stabilesc bcniri importante.

Astfel, (I n instrucțiuni reiese că în 
cadrul colectivelor sportive studen
țești nu se vor organiza adunări ge
nerale pentru alegerea conducerii co
lectivului întrucît conducerea colecti
vului sportiv studențesc este asi
gurată prin comisia sport’vă a con
siliului asociației studenților sau 
Uniunii Asociațiilor Studenților din 
institut sau universitate. Această co
misie sportivă va reprezenta colecti
vul sportiv în fața organelor U.C.F.S. 
Colectivele sportive din institutele de 
BkvSțămînt superior devin membri 
Colectivi a: U.C.F.S. în baza unei 
cereri tip el berată de IC.F.S. După 
aprobarea acestei cereri membrii co
lectivului sportiv respectiv vor avea 
aceleași drepturi și datorii ca și toți 
ceilalți membri ai U.QF.S. care se 
înscriu în mod mdividua1. In schimb, 
deoarece cotizația de membru al a- 
sociației studențești cuprinde și con
tribuția pentru activitatea de cultură 
fizică și sport, studenții care sînt 
membri ai colectivului sportiv și ulte
rior ai U.C.F.S., nu mai achită co
lectivului sportiv o altă cotizație 
pentru sport.

O precizare importantă este aceea 
că organele U.QF.S. avizează obiec
tivele, planurile de dezvoltare, ca
lendarul sportiv și bugetele colective
lor sportive din institutele de învă- 
'ămînt superior, exercitînd în acest 
kns control și anaiizînd realiza
ta lor. Problemele financiare însă 

ale colectivelor sportive din institu
tele de învățămînt superior vor fi 
rezolvate de către Uniunea Asocia
țiilor Studenților din R.P.R.

timp (perfecționarea tehnică) și au 
fost adoptate alte mijloace mai la în- 
deniînă și mai „eficace" (condiția 
fizică, tactica defensivă, jocul tare 
etc.), lucru care poate pentru mo
ment a rezolvat situația, dar care mai 
devreme sau mai tîrziu a demonstrat 
șubrezimea căii respective.

De aceea, pentru a porni o muncă 
sănătoasă de perspectivă este necesar 
ca federațiile să înlăture imixtiunile 
și climatul acesta dăunător mergînd 
pînă la cele mai drastice măsuri.

Trebuie înțeles de toți iubitorii spor
tului că performanța, rezultatul nu 
se nasc pesto noapte, ci ele sînt re
zultatul unei munci perseverente, răb
dătoare, științifice, sau mai pe scurt 
rezultatul „butoaielor de sudoare" 
despre care vorbea Ozolin cu cîțiva 
ani în urmă. Nici talentul, nici do
rința arzătoare a susținătorilor locali 
sau a sportivilor în cauză, nu pot 
înlocui munca temeinică de adîncime, 
dusă cu perseverență și răbdare.

Orice rezultat obținut altfel, apar
ține hazardului, unor factori tempo
rari, unei împrejurări, însă el n-are 
viitor și viața ne-a arătat multe exem
ple din acestea.

De aceea, cu'T’hil de ordine la o 
serie de sporturi (fotbal, ruobi etc.) 
trebuie să fie U’APOI I.A TEHNICA 
și realizarea unei pregătiri temeinice 
și de perspectivă. Chiar dacă acest 
drum este mai tong mai anevoios, el 
este în schimb SIGUR și ne va feri 
fri viitor de surprize dăunătoare pres
tigiului sportiv al țării roastre. Să 
cofnbatom tendințele de filozofie ste
rilă. abstractă ce și-a făcut loc în 
unele ~ colegii de antrenori, și care 
discută algebra superioară,’ ignorînd 
abecedarul I

Bgatru aceasta trebuie lăsat timp

Cu EVA CRISTIAN despre artă, sport și... DORIN DRON
o Alături de obișnuitele evenimente ale vieții sportive, acest 

sezon ne-a rezervat și surpriza unuia cu totul ieșit din comun : pre
zentarea izbutitei realizări cinematografice romînești „Erupția”! Și 
nu credem că facem o afirmație riscantă. Niciodată pînă acum n-am 
asistat la afirmarea categorică a unei adevărate... echipe de spor
tivi într-o producție artistică, așa cum se întîmplă în filmul lui Li- 
viu Ciulei. Regizorul însuși, actorii Jean Bart, Dorin Dron, Eva Cristian 
au avut sau mai au încă serioase contingențe cu activitatea sportivă. 
Ultimii doi au ajuns chiar în rîndul sportivilor de primă mărime. Și ast
fel se reactualizează întrebarea : EXISTA POSIBILITATEA UNEI DE
PLINE ARMONII INTRE SPORT Șl ARTĂ ?
Răspunsul ar necesita poate un stu

diu pe multe pagini. Dar nu asta a 
fost intenția noastră, ci am dorit ca, 
vorbind cu cei doi protagoniști din 
„Erupția", să vedem dacă filiația sport, 
artă, afli de pregnantă în acest caz, 
este o pură coincidență sm are ră
dăcini mai adinei.

...lata ne deci pe urmele lui Dorin 
Dron și Evei Cristian. Primul a fost 
de negăsit in Capitală, pentru sim
plul motiv că, fidel unei activități ho- 
cheisiice de mai bine de un sfert de 
veac, se afla la Gheorghieni sau 
Miercurea Ciuc, tradiționale gazde ale 
competițiilor noastre de hochei. Am 
fost deci neooiți ca, deocamdată, să 
ne lăsăm păgubași, cu regretul de a 
nu fi purtat o discuție pe această 
interesantă temă cu Dron. care nu 
era la prima lui tentativă de a intra 
in grațiile muzei teatrului, Thalia.

Cu Eva Cristian, am putut sta de 
vorbă, dar după lungi aminări. Stu
denta anului 111 al Institutului de ;rtă 
Teatrală și Cinematografică „I. L. 
Caragiale" era in plină sesiune de 
examene și cu greu s-ar fi hotărit 
să-și sacrifice din timp cind sute de 
pagini din Istoria Literaturii univer
sale așteptau să fie revăzute,' A sosit 
și ziua examenului și cum acesta a 
durat pînă seara firziu, convorbirea 
noastră părea din nou ratată. Fiind 
insă vorba de sport, ea a avut totuși 

In
oare
sportul care i-a adus cele mai mari satisfacții?

intimitate, cu,,, mingea de baschet. Să fie 
o promisiune că Eva Cristian va reveni lao promisiune că Eva Cristian va reveni

tehnicienilor și tuturor celor care răs
pund direct. Orice imixtiune a acelora 
care vor minuni peste noapte trebuie 
înlăturată cu hotărire 1

îmbunătățirea muncii de instruire— 
calea ridicării nivelului performanțe
lor — mai pune însă și o altă pro
blemă, aceea a lărgirii numărului de 
tehnicieni în raport direct cu dezvol
tarea sportului precum și îmbunătățirea 
continuă a pregătirii lor profesionale.

In această direcție, mijloacele care 
duc la rezultate sigure sînt instructa
jele periodice, seminariile, cursurile 
de tot felul și mai ales legătura vie 
și nemijlocită cu terenul.

Așa cum am mai arătat, unul din 
efectele dăunătoare ale goanei după 
rezultate imediate a fost și de or
din educativ.

Numeroasele concesii de ordin prin
cipial făcute de-a lungul anilor în toate 
verigile trecutei organizări, în numele 
rezultatului au dus la apariția și în
florirea unor fenomene străine de mo
rala și educația qomivista. Nu puți
ne sînt cazurile de neglijarea, într-un 
fel sau altul, de către unii sportivi 
fruntași a învățăturii sau a muncii 
profesionale. In capetele unora, db 
rința întrecerii sportive nobile și de
zinteresate, a dispărut o dată cu între
zărirea unor avantaje materiale. Ceea 
ce este mai grav este faptul că aceste 
deprinderi au început a fi copiate și 
de unii juniori, în special la fotbal, 
care de-abia fac primii pași în viața 
sportivă.

Cum a fost posibil să se dezvolte 
astfel de fenomene ? Răspunsul este 
simplu : neglijarea aproape totală în 
unei» colective a muncii de educație, 
dezinteresul asociaților si fostelor co
misii centrale fată de aceste probleme 
și lipsa -fe control a C.C.F.S.

pasiune: tenisul^ de 
insă in anul intrării

continuat poate că o

loc dar la o oră cu totul neobișnuită, 
aproape de miezul nopții! Eva Cristian 
era bine dispusă (ca după un examen 
luat cu brio) dar mai ales dovedea 
o vitalitate demnă de o adevărată 
sportivă. Mai corect: poli-sportivă, 
pentru că cea care a dat viața pe e- 
cran personajului ai it de luminos al 
Ancăi a practicat cu succes mai multe 
sporturi. Prima 
care s-a lăsat 
la S.M.T.C.F.

— „Dac-aș fi 
intilneam pe Julieta Namian, prietena 
mea, intr-o finală de campionat. Așa 
m-am regăsit cu ea in echipa de 
baschet a fostei școli sportive, care 
a promovat in prima categorie și as
tăzi este de fapt actualul Progresul 
M,I.C. Cițiva ani baschetul mă absor
bise și un timp am făcut parte din 
lotul de tineret. Paralel am practicat 
și atletismul, notația, schiul, ultimele 
două răminindu-mi bune prietene... 
Cred că anii de ucenicie în sport imi 
ajută mult in pregătirea carierei mele 
actoricești" ne mărturisea ea.

— „Atunci, ești de părere că spor
tul, practicat chiar intens, poate în
tregi personalitatea aceluia care as
piră spre culmile artei ?“

— „Fără îndoială! Exemplul l-am 
trăit in lunile de pregătire și realiza
re a primului meu film. Sportul iți dă

încredere in tine, dezin
voltură. Cind te-ai de
prins cu miile de ochi 
ale tribunelor, ești apt 
să infrunți și ochiul obiec
tivului".

— „Și... al regizorului. 
Nu ?“.

— „Mai puțin. Pe re
gizor îl poți considera ca 
pe un adevărat antre
nor. Dar să reluăm ulcea. 
Prin sport capeți acea 
armonie fizică indispen
sabilă slujitorilor artei. 
Au mai vorbesc de re
zistența fizică și ner
voasă, pe care ți-o pun 
la grea încercare atît 
scena cit și platoul. Vă 
mai amintiți de baia de 
noroi pe care trebuia s-o 
ia Anca la puțin după 
sosirea ei la schelă ? Știu 
să înot, dar vă 
nu mi-aș 
o dată
„botez", 

acrobatice 
loasele plonjoane ale lui 
Dron-Gare 9"

— „Ni s-a părut că 
reușita filmului se dato
rează mult perfectei co
laborări, coeziuni, a în
tregii echipe artistice".

asigur că 
dori încă 
asemenea 
cățărările 
spectacu-

mai 
un 

Dar 
și

Din toate aceste greșeli trebuie în
vățat și mai ales să fie luate măsuri 
corespunzătoare. In această direcție 
presa și radioul vor putea și ele să 
aducă o contribuție mai eficace.

Deosebit de important în rezolvarea 
acestor sarcini complexe și grele pe 
care masele iubitoare de sport le 
așteaptă să fie realizate, o constituie 
ajutorul pe care trebuie să-1 aducă 
comisiile teritoriale ale federațiilor pe 
ramuri de sport, precum și comisiile 
și colegiile centrale ale federațiilor șt 
în special colegiile de antrenori.

Pentru aceasta una din primele sar 
cini ale federațiilor este aceea de a 
trece de urgență la lărgirea tuturor 
acestor organe, atrăgîndu-se activiști 
cinstiți, devotați și pricepuți, care prin 
munca lor dezinteresată să aducă o 
contribuție eficace pentru realizarea 
sarcinilor ce se pun noilor organe

Numai creînd un astfel de organism 
de sus pînă jos va exista garanția 
realizării în bune condițiuni a im
portantelor sarcini ce stau în fața 
mișcării sportive.

★
Nu ne îndoim că Birourile federale 

cu sprijinul permanent al Biroului 
UCFS vor lua din timp toate măsu
rile atît pentru consolidarea organiza
torică a federației și a secțiilor pe 
ramuri de sport, cît și pentru înde
plinirea în cele mai bune condițiuni 
a tuturor sarcinilor ce decurg din 
Hotăi îrea Comitetului Central al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. cu privire la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și sport din 
Republica Populară Romîriă, pentru 
a contribui astfel la întărirea necon
tenită a mișcării sportive din țara 
noastră și a consolidării prestigiului 
său internațional.

— „Da, ați găsit cuvîntul potrivit: 
echipă, spiritul de echipă, cu înțelesul 
pe oare i-l cunoaștem noi din sport. 
Să-l fi văzut pe Dorin Dron cu citi 
inimă a pus umărul, in toate momen
tele dificile ale turnării, cum a știut 
si mențină, alături de Liviu Ciulei, 
optimismul și încrederea in victoria 
noastră artistică. Spectatorii l-au cu
noscut și apreciat numai in postura 
unui admirabil personaj, interpretat 
cu o vervă și naturalețe demne de un 
maestru al ecranului. Noi l-am văzut 
insă cumulind cele mai diverse funcții 
înscrise pe generic. Și, accentuez cu 
glumele și proverbiala lui bună dis
poziție ne-au creat un climat plăcut de 
lucru. Nu sini toate acestea co’ tățile 
unui foarte bun coechipier?"

•— „După cîte știm, și în viață 
Dron a tins către un cumul de preo
cupări. Hocheistui de valoare interna
țională și — acum — actorul sînt 
mai cunoscuți. Alai puțini știu că 
el este și doctor în științe juridice. 
Dar, în line, să punem și obișnuita 
întrebare : planurile de viitor ?“

— „Deocamdată am de gind să 
pun din nou schiurile in picioare, ir. 
scurta noastră vacanță studențească. 
Apoi, mă aștern serios pe studiu, 
pentru că măiestria artistică cere o 
pregătire temeinică, o permanentă în
trecere cu tine însuți, așa cum m-a 
deprins și sportul. Năzuințele mele pot 
părea îndrăznețe, totuși Jă fac o 
confidență: aș dori cindva să I ooi 
interpreta rolul Margaretei din Faust"

Frumoasă intenție .o adevărată fen- 
tativă de reeorl. Și pentru că tot am 
discutat atît despre simpaticul Dorin

CUPA 16 FEBRUARIE
JOCURI INTERESANTE DE TENIS

ORAȘUL STALIN (prin tele
fon). — In localitate s-a des
fășurat în organizarea colecti
vului Aripile C.F.R. un concurs de 
tenis de masă. Sala Institutului poî - 
tehnic din localitate a fost populată de 
numeroși spectatori care au urmărit cu 
interes jocurile de sîmbătă și duminică

„CUPA U FEBRUARIE" LA LUPTE
LA BUCUREȘTI

In organizarea colectivului sportiv 
C.T.F.T. București, sîmbătă și duminică 
s-a desfășurat în sala Ciulești II un 
concurs de lupte cu participarea unor 
luptători din colectivele Dinamo. Vo
ința. „23 August", Gospodării, Vulcan, 
Știința, Semănătoarea și C.T.F.T. 
Cei peste 50 concurenți s-au întrecut 
cu dîrzenie pentru a obține cupa ofe
rită de organizatori în cinstea zilei de 
16 Februarie.

Concursul s-a disputat după siste
mul eliminatoriu, alcatuindu-se clasa
mente individuale și pe echipe. Iată 
primii ciasați în ordinea categoriilor: 
Vlad Vlădescu (Dinamo). Alex. Ruszi 
(Dinamo), Alex. Radu (C.T.F.T.), Vic
tor Popescu (Dinamo). N. Elefterie 
(Dinamo), Iosif Fischer (Dinamo), 
D-tru llitru (C.T.F.T.) 1. Herman (Di
namo). Pe echipe locul I a revenit

S-AU DISPUTAT PRIMELE MECIURI DE VOLEI

Electrica 3—1, (15—3, 9—15, 15—4,Numeroșii spectatori care atl ținut 
sălasiste la primele întreceri de volei 
din cadrul Cupei „16 FEBRUARIE" 
disputată în Capitală, n-au avut ce 
regreta, meciurile fiind disputate și 
presărate cu numeroase faze specta
culoase.

Echipele s-au prezentat în general 
bine puse la punct. Ținem să remarcăm 
în acest sens echipa feminină Electri
ca. Ea a avut o comportare onorabilă 
în fața formației Dinamo București, 
campioana țării. De asemenea, echipa 
masculină Hidrotehnica' (fost Energia) 
utilizînd aceiași șase jucători de-a lun
gul celor cinci seturi, a opus o dîrză 
rezistență echipei Dinamo. Acest meci 
a fost — socotim noi — cel mai spec
taculos dintre cele patru disputate du
minică în sala Giulești.

.La fel de dîrză a fost și întîlnirea 
Locomotiva C.T.F.T. — LT.B. Tînăra 
formație itebistă a pus la grea în
cercare rutinata formație feroviară.

In primul meci feminin. Locomotiva 
G. N. a întrecut greu Progresul F. B., 
după o partidă interesantă numai prin 
evoluția scorului. Păcat că jucătoarele 
de la Locomotiva G. N. n-au privit cu 
toată seriozitatea întrecerea și nu au 
prezentat lotul complet.

Iată rezultatele tehnice înregistrate : 
FEMININ : Locomotiva G. N. — Pro
gresul F. B. 3—2 T9— 15 ’5—îl, 
15—12. 14—16, 15—8), Dinamo — 

Dron, partenerul... absent al convoiM 
birii noastre, ne permitem între- 
bîndu-I și pe el despre proiectele de 
viitor — să-i „furăm" replica:

— Ce spui, suflete !?...
I. MANOL1U
N. MAR DAN

„Sondorul- Dorin Dron,.in plină a<x 
tivitate... cinematografică.

DE MASA LA OkAȘUL STALIN

ale celor 48 de participanți. La echipe 
băieți a cîștigat Tractorul, la echipe 
fete Aripile C.F.R., simplurile au re
venit lui Ptiiu Constantinescu (Trac
torul) și Adelei Sandu (Aripile) iar 
dublu mixt perechii Adela Sandu —; 
Cornel Ionescu.

Gruia Carol-coresp.

formației Dinamo, urmată de „23 
August" și Știința.

N. Tokacek-corespondent

La TIMIȘOARA

In organizarea comitetului regional 
•to organiza e a L .C.F.S. Timișoara s-a 
'.-sfașiir: un concurs de lupte pe
echipe rAiat cu „Cupa 16 Februarie". 
Au participat reprezentativele orașelor. 
București, Timișoara, Lugoj și Arad. 
Pe primul loc s-a clasat formația bucu- 
reșteană, urmată de echipele Timișoa
rei, Lugojului și Aradului.

Rezultate tehnice : București cu 
Timișoara 11—5, cu Lugoj 13—3, cu 
Arad 12—2, Timișoara cu Lugoj 9—5, 
cu Arad 12—4, Lugoj cu Arad 12—4. 
Întrecerile au avut loc atît la lupte li
bere cît și clasice.

L. AfaĂftaz/-corespon<leut

15—2). MASCULIN : Dinamo—Hidro
tehnica 3—2 (3—15, 15—10, 11—15,
15—7, 15—12) Locomotiva C.T.F T. — 
LT.B. 3—2 (9—15, 16—14, 15—17.
15—6. 15—11),

V. Durnitru.coresp.

Constituirea.
Federației lloanîrae 

de moiociclism
Ieri seară a avut lac la sediul U- 

niunii de cultură fizică și sport cona-ș 
titiiirea Federației Romîine de Moto-; 
ciclism. Biroul Federației are urmă
toarea componență : președinte : gene
ral maior Evghenie Tănase; vice
președinți : C. Putinică, colonel Gh. 
Gazacu, Al. Florea ; secretar general: 
AL Suhală; membri : Alexe Deva- 
sal (președintele . colegiului central 
de antrenori), W. Hornischer (preșe
dintele colegiului centrai de arbitri), 
N. Paiitelhnon (președintele comisiei 
d.* propagandă), Ion Dedeoglu (pre
ședintele comisiei de clasificări și 
competiții), D. Mihăescu (pr ș< din
tele comisiei- organizatorice), Eug n 
Maier (președintele comisiei de ma
teriale).



Copiii, un minunat izvor de cadre 
pentru sportul luptelor

In campionatele de baschet

Reabilitare pentru majoritatea echipelor
Din discuțiile purtate în ședința de 

constituire a f ederației de lupte a 
reieșit că s-au înregistrat unele suc
cese în ultimii 
priv.ește 
ina nr. 
tragerea masefor — a rămas încă în 
„suferință". Este 
practicanților a 
făcut este foarte mic- De aceea, 
planul de perspectivă al 
figurează ca punct principal crește
rea bazei de masă, lărgirea și adîn 
cirea ei.

Ne vom ocupa aci de un aspect al 
problemei, asupra căruia s-a stăruit 
în ședința amintită, și anume atra
gerea copiilor in sportul luptelor. 
S-au făcut 
izolate și 
enla unor 
Sinaia) a 
tantă este 
crescuti de ei 
deosebit de valoroase (de pildă lor,
Cernea—Suia ia).

Trebuie deci întreprinsă o acțiune
largă, pe mai multe „fronturi", ac
țiune bine organizată pentru atra 
gerea, ridicarea și stimularea copiilor. 
In primul rînd trebuie canalizată în 
direcția unor întreceri organizate, 
inevitabilele „conflicte" care se ivesc 
între copiii de o anumită vîrstă, tre
buie stimulate și organizate jocurile 
care izvorăsc din fireasca dorință a 
copiilor, de a desemna prin luptă pe 
„cel mai tare* dintre ei. Nu trebuie

ani, mai ales în ce 
performanța, dar că proble- 
I a acestei discipline — a-

drept că numărul 
crescut, dar saltul 

în 
Federației

unele acțiuni, rămase însă 
fără continuitate. Experi- 
antrenori (din Baia Atare, 
arătat însă cit de impor- 

problema, dintre copiii 
ridicîndu-se elemente

uitat faptul că deprinderile se for- 
mează mult mai ușor la o anumită 
vîrstă, că pregătit științific corpul co
piilor se adaptează mult mai ușor 
cerințelor acestui sport dificil, dar atît 
de util pentru activitatea de zi cu zi. 
Pregătiți cu grijă, copiii devin în- 
tr-adevăr puternici, capabili să tacă 
față eforturilor.

Firește, această muncă nu este de
loc ușoară și cere străduințe deose
bite, combinate, ale pedagogului, an
trenorului și medicului.

Amintind de „fronturile" pe care 
trebuie dusă acțiunea, neam gîn- 
<lit atît la sarcinile care revin antre
norilor colectivelor și cluburilor, cît 
și introducerii în programele de edu
cație fizică ale școlilor elementare și 
medii a unor elemente specifice, cu 
grade de dificultate crescînde, pro
grame conduse de profesori pregătiți 
fa nivelul instructorilor de lupte 
(absolvenți I.C.F.), organizarea de 
centre de copii, de ore speciale în 
colective etc- Bineînțeles la anumite 
perioade trebuie organizate întreceri 
între copii atît pe plan de colectiv, 
cît și întreceri intercolective, inter- 
clase, interșcoli și altele. Pentru a se 
crea stimulentul trebuie acordat în
vingătorilor premii atrăgătoare (pla
chete, diplome, materiale sportive, 
cărți etc).

Rîndurile de mai sus nu au preten
ția să epuizeze problema, ci să con
stituie un îndemn în muncă.

I. Ș.

In perspectivă

NOI INTILNIRi INTERNAȚIONALE
PENTRU VOLEIBALIȘTII NOȘTRI

• Trata’’"® pentru un meci feminin București—Kiev • Echipele Dina
mo București solicitate pentru o serie de partide în U. R. S. S., 

Cehoslovacia și Ungaria
cova să aibă loc partidele revanșă. De 
remarcat că ambele echipe moscovite 
s-au clasat pe locuf doi în ultimele 
campionate unionale.

• AM ANUNȚAT LA TIMPUL PO
TRIVIT programul internațional al 
voleibaliștilor și voleibalistelor noastre. 
Pentru că toate întîlnirile anunțate nu 
erau definitivate, au survenit 
modificări. De pildă, federația 
volei din Iugoslavia a anunțat 
echipa feminină reprezentativă nu va 
putea susține meciul de la București cu 
naționala Romîniei. Pentru ca întîlni- 
rea era considerată ca o etapă impor
tantă în programul pregătirilor în 
vederea campionatelor europene de la 
Praga, federația romînă de volei duce 
tratative pentru organizarea unei fntîf- 
niri feminine București—Kiev, care să 
se dispute la București în locul meciu
lui cu Iugoslavia.

• DINAMO BUCUREȘTI, campioa
na feminină a țării, i pleca peste cî- 
teva zile la Budapesta unde are o 
invitație din partea echipei feminine 
Genz. Echipa din Budapesta are în 
rîndurile sale patru jucătoare din 
echipa națională a Ungariei. Dinamo- 
vistele - vor susține două-trei meciuri 
între 18—25 februarie. In jurul 
23 martie, Ganz ~ 
la București.

• IN AFARA 
pitala Ungariei, 
namo București 
un bogat program internațional, 
pildă, echipa masculină va participa la 
un mare turneu internațional de volei 
care va avea loc la Praga în luna 
mai. In perspectivă mai sînt meciurile 
cu echipele masculină și feminină de 
la Dinamo Moscova; în luna septem
brie Ia București, nrmînd ca Ia Mos-

unele 
de 
că

ltli
Budapesta va juca

de partidele din ca- 
echipele de volei Di- 
vor avea anul acesta

De

• Voința Orașul Stalin performera Nr. 1 a etapei • O comportare revelatorie: DINAMO TG. MU
REȘ • P.T.T. a stabilit un nou record de scor al campionatului • 

pei : bine • O importantă decizie
ne-au oferit duminică o etapă reconfortan- 
în comparație cu precedenta, cînd impre- 
fost dintre cele mai bune. Optimismul ce

Baschetbaliștii
Reconfortantă
generală n-a 
degajă din aceste prime rînduri ale cronicii noastre se

tă. 
si a 
se 
bazează pe nivelul ridicat al majorității întîlnirilor și —mai 
ales — pe performanțele unora dintre formații, spre bucuria 
noastră echipe din provincia
• Performera nr. 1 a etapei este 

tînăra echipă feminină din Orașul 
Stalin — Voința — care a întrecut 
la un scor concludent pe una dintre 
aspirantele la titlul de campioană: 
Locomotiva. Elevele lui Gh. Roșu au 
dominat partida mai ales în repriza 
secundă și au avut în Hanelore Kraus, 
și Ana Stark (care se împarte între 
baschet și handbal) principale rea
lizatoare. Obligația jucătoarelor din 
Orașul Slalin trebuie să tindă însă 
și mai sus: să ne ofere performanțe 
valoroase și în deplasare. Ocazii? 
Numeroase în etapele ce vin. Am 
scris adeseori că Dinamo Tg. Mureș 
dispune la ora actuală de unul dintre 
cele mai omogene (dacă nil cel mai 
omogen) loturi. De frecare dată eram 
însă nevoiți să completăm ..dar nu 
realizează meciuri pe măsura valorii 
acestui lot". Ei bine, după meeiul 
de duminică în compania uneia din
tre robustele noastre echipe — MIG — 
(fostă Energia, fostă Electrica... 
fi cazul să se stabilească la o 
numire) renunțăm bucuroși la 

plăcuta adăugire. Fiindcă de data 
ceasta Dinamo Tg. Mureș s-a pre
zentat în adevăr ca o a doua cla
sată în camp’onat, justificînd actua
la ei poziție în ierarhia celor mai 
bune formații ale țării. Dinamoviș- 
tii au practicat un joc organizat atît 
în atac cît și în apărare, au între
buințat cu judiciozitate pe majorita
tea oamenilor de care dispun și — 
în plus — ne-au oferit și posibilita
tea de a remarca în mod special 
(întreaga echipă merită laude) doi ju
cători: unul care urcă treptele consacră
rii— Mittelman— și altul care revine 
în lumina reflectorului afirmării —

se
Ar 

de
ne- 
a-

• Ot vZ&V'.vv‘i' 8 w fes;

Fază dintr-o intilnire de volei dintre reprezentativele feminme ale Ro- 
miniei și Cehoslovaciei, disputată anul trecut pe stadionul Giulești din Capi
tală.

»

lubrepriindrr'ea de Exploatare a Ba-y 
xetor Sportive inchiriaaă cluburllort 
șî colectivelor sportive, pe orice pe./ 
rioadă de timp terenurile, bazinele I 
și sălile de sport pe rare ic posedă) 
la Capitală pentru antrenamerMe.e 
VomrursuTl și competiții la diferite) 
discipline sportive și anume: 3

— piste pentru atletism; (
— terenuri fazonate și co zgoră) 

pentru fotbal, handbal și oină;
— terenuri ou zgură pentru bas-\

ehet. volei și tenis de eimp; ✓
— bazine de biol; )
— sah de sport pentru atletism)

box. gimnastică, lupte, haltere și di-f 
ferite jocuri sportive; \

— poligon de tir. /
Barele sportive ee se incblriazăl

sint dotate eu aparatura și materia-J 
l>ele tehnice necesare, stații de am.L 
piificare, avind fiecare din ele ves-l 
tiare și dușuri cu apă caldă și teee.f

In același scop I.E.B-S.-ui oferă A 
și bazele sportive pe care le poseda/ 
la Snagov și poiana Stalin, uode! 
asigură și cantonamente pentru Jo-) 
turtle respective. r

Tarifele de inchirere sint cefe sta.T 
bffite de U.C.F.S. J

Pentru orice informații adresati văl 
I.E.B.S. — Serviciul Baze și Mani-/ 
festațîi Sportive cu sediul la S-tarii- ( 
ortul „23 August” — telefon 9.26.08)

Zoizon. Primul este un 
element tînăr selecționat 
de acum în lotul de ti
neret. Conduce 1 
cu ambele mîirii, 
excelent dotat fizic 
leibalează mingea 
promptitudine și 
ranță de maestre 
un cortegiu de 
care se va nărui însă 
seme nea 
cărți de joc dacă „spe
ranța* din Tg. Mureș (pe 
care îl considerăm drept 
un viitor titular al națio
nalei) nu va munci mai 
departe cu seriozitate, 
mai ales pentru pregăti
rea fizică (are tendințe 
de îngrășare) și, se înțe
lege, necontenit pentru 

------ - A
. a-
din 
de 

mai 
cineva că dacă ai 
nu poți recîștiga

balonul 
este 

și vo
cii o 
sigu- 

lată 
elogii 

a- 
unui castel de

cea tehnică. Zoizon? 
fost din nou Zoizon. 
cel 
eclfpa 
acum 
afirme 
voință 
pare definitiv pierdut (Zoizon abando
nase definitiv — zicea el — baschetul 
cu doi ani în urmă!). MIG a prezentat 
carențe de moral. I-am auzit pentru 
prima oară pe jucători certîndu-se pe 
teren. Novacek începe să ne îngrijoreze 
prin „neutralitatea* lui în apărare. Ar 
fi cazul să devină mai activ și în de
fensivă chiar și cu riscul comiterii 
celor 5 fatidice greșeli personale.

• Din restul rezultatelor semnalăm 
meciul egal de la Oradea. Se pare că 
Dinamo Oradea și Dinamo București 
vor să stabilească o nouă tradiție 
a înlîlnirilor dintre ele. Motivăm 
firmația noastră amintind că în 
la București, rezultatul a fost 
egal : 57—57. PTT a stabilit un nou 
record de scor al campionatului: 
puncte marcate. Vom saluta mai... 
respectuoși o asemenea eficacitate în 
fața unei formații mai puternice. E- 
chipele Progresul MIC și-au tăiat 
„partea leului* în cuplajul de la 

Cluj, iar Steagul Roșu Orașul Stalin 
a cîștigat teren prețios în lupta pen
tru evitarea retrogradării prin vic
toria în fața studenților din Cluj. 
Așteptată, dar nu la acest scor, vic
toria Iui ICO în fața baschebalistelor 
de la Progresul FB. In sfîrșit, la Ti
mișoara, CCA (fără Nedef. Fodor și 
M. Răducanu) a trecut peste 
în special datorită lui Folbert 
spirat cum nu se poate în 
de conducător de joc — și a 
lui remarcat (spre cinstea 
Mimi Nicutescu.

„Cavalerii fluierului" în nota et«- 
a federației internaționale

Borbely (Dinamo Tg. Mureș) unul din principals 
animatori ai echipei lui în meeiul de duminică — 
se înalță către... coș. Gh. Anghel (M.I.G.) i se re
pune in ultimul moment

(Foto: TH. ROIBU)

„argint viu* 
Științei ICF 

3—4 ani. Să

ttn teren ce

a- 
tur, 
tot

103

se

Știința
— in- 

postura 
eternu

lui) :

• Așa clini i-am 
a fost cazul — să-i 
o merită. Este vorba 
au fost 
această etapă, 
unui arbitru ce 
util cu fiecare

criticat — cind 
evidențiem cind 
de arbitri, care 
la înălțime înîn general

Menționăm reapariția 
se dovedește tot mai 
etapă; Gh. Dinescu.

REZULTATELE ETAPEI:
FEMININ

Alimentara Tg. NTureș — Flamura ro
șie Oradea 70-49 (48-24).

ICO Oradea — Progresul FB Bucu. 
rești 53-37 (21-21). t

Șt'ința Cluj — Ppogrefrul MIC “Bucu
rești 57.66 (28-38). ? > a . > .

Știința ICF — Constructorul București 
38-50 (18-81).

Voința Orașul Stalin — I^ocomotiva 
București 45-36 ( 28.19) !

MASCULIN

PTT — Voința laș! 1O3-5C (41-36).
MIG — Dinarr.o Tg. Mureș 53.05 12730).
Steagul Roșu Orașul Stalin — Știința 

Cluj 59-51 (25-17).
Constructorul Cluj — Progresul MIC 

03 78 (31.34).
Dinamo Oradea — Dinamo București 

02-62 (22-27).
Știința Timișoara — CCA 39.56 (22-25).

El ne-a dat, alături de C. Armâșes- 
cu, o veritabilă lecție de arbitraj în 
meciul MIG-Dinamo Tg. Mureș.

• O dispoziție sosită recent de la^^b 
FIBA muniă'că: IT.TIMF.I^Kf
TREI MINUTE ALE REPRIZEI
DOUA CRONOMETRU!. VA FI O- 
PRIT J.A FIECARE FLUIER AL AR
BITRULUI". Dispoziția intră în vi
goare de la 16 februarie.

EFTIMIE ÎONESCU

Dacă activitatea sportivă de la „TRACTORUL"
ar fi pe măsura posibilităților• ■ ■

Gazetarul care sosește la Orașul 
Stalin, fie pentru un reportaj de pro
ducție, fie pentru unul sportiv, se 
afla într-o adevărată dilemă. Spre 
care uzină sau fabrică să se în
drepte? Unde va găsi oare cel mai 
bogat material documentar ?

Ajungînd zilele trecute în orașul 
de sub Timpa, am fost în aceeași si
tuație. Dar, cum tema reportajului 
nostru era „sportul de masă* am 
găsit... salvarea. „Tractorul*, am... 
stabilit după o discuție spontană cu 
cîțiva activiști sportivi din oraș, acei 
oameni îndrăgostiți de activitatea spor
tivă. gata să-ți vorbească oricînd și 
oriciț despre sport. „Tractorul*, pen
tru că aici sînt mii de tineri, multe 
secții pe ramură de sport, o solidă 
bază materială. Mai pe scurt, la 
„Tractorul*, pentru că aici sînt toate 
condițiile necesare unei bogate acti
vități sportive de masă...

Ceea ce remarci din primul moment 
la „Tractorul* este dragostea — am 
pute^ spune pasiunea — muncitorilor 
pentru sport. Printre cei 900 membri 
înscriși în U.C.F.S. sînt numeroși 
muncitori frecuți de vîrstă care le 
permite practicai ea vreunei discipline. 
Dar dorința de a fi printre sportivii 
uzinei este satisfăcută cel puțin în 
acest fel. Condițiile materiale sînt

foarte bune. O frumoasă bază spor
tivă, mult și variat material și echi
pament sportiv, activiști bine pregă
tiți, sprijin din partea conducerii și 
a comitetului de instituție.

in asemenea condiții sportul de 
masă a cuprins miile de angajați ? 
Există o permanentă activitate spor
tivă de masă ? Da și nu 1 Să expli
căm. Dacă la Snartachiada de vară 
au participat 800 tineri, la campio
natele de casă ai. colectivului spor
tiv organizat în toamnă s-au în
scris 19 echipe de. fotbal și 15 de 
volei, la primele concursuri de schi 
din acest an au urcat în Poiană a- 
proape 100 de muncitori, acestea sînt 
realizări de necontestat. Dar dacă la 
primul concurs de șah din cadrul 
Spartachiadei au fost prezenți numai 
7 concurenți, dacă la crosul ..Să în- 
tîmpinăm 7 Noiembrie* ,au participat 
doar 150 sportivi, dacă, tot în pri
vința Spartachiadei, nu 's-a organizat 
nici un concurs de gimnastică, trîntă 
și tenis de masă, aceasta ce înseam
nă ? Să nu credeți că muncitorilor nu 
le plac aceste sporturi. Dimpotrivă. 
Șah, joacă sute de oameni ; gimnas
tica a fost îndrăgită de numeroși ti
neri (există chiar o secție cu care 
consiliul colectivului se mîndrește).

Și trînta și-a găsit adepți. In edi
ția de vară a Spartachiadei Tinereții 
lui, trei reprezentanți ai colectivului 
au ajuns pînă în etapa pe oraș. A- 
tunci ? Activitatea sportivă de masă a 
început să fie practicată cam dezorga
nizat. Exemplul cel mai plastic îl 
oferă șahul. In fiecare secție de pro
ducție există cîțe un colț roșu, care 
are bineînțeles, și cîteva 'mese de șah. 
Acolo, după orele de producție mun
citorii joacă șah ore întregi. Dar la 
aceasta nu are nici o contribuție co
lectivul soortiv. Au existat — mai a- 
les în ultimele săptămîni — unele 
condiții obiective care motivează în- 
trucîtva insuficientele rezultate din 
domeniul sportului de masă. Așa, de 
pildă, acțiunea de reorganizare a ce
rut o serioasă muncă. Iarna a fost 
„vitregă* și la Orașul Stalin, iar lip
sa de zăpadă nu a permis organiza
rea concursurilor de schi, patinaj și 
sănitiș. Mingi pentru tenis de masă 
n-a primit consiliul colectivului spor 
tiv...

Concluzia firească este că la situa
ția relatată consiliul colectivului spor
tiv are partea sa de vină, care se 
referă în primul rînd la lipsa con
trolului în îndeplinirea sarcinilor. De 
exemplu, pentru reușita Spartachiadei

de iarnă, consiliul a lucrat „ca îa 
carte*. A întocmit un plan-de acțiune 
cu sarcini concrete, pe oameni. A mai 
atras — și foarte bine a făcut — un 
larg activ obștesc format dintre spor
tivii pasionați. Numai atît însă. Con
trol n-a mai făcut. Și nu este excfu» 
ca jos, în secții, să existe realizări pe 
care consiliul colectivului să nu la 
cunoască.

Vinovat este însă și comitetul 
U.T.M. care nu ajută activitatea spor
tivă. Nu este admisibil ca întrjo u- 
zină cu mii de tineri, cu o organi
zație U.T.M. atît de puternică, să 
participe la o competiție de masă 
doar cîțiva concurenți. Dacă primul 
concurs de șah al Spartachiadei na 
reușit, vinovat este exclusiv secreta
rul 'comitetului U.T.M., tov. Bucur 
Tomiuc care asigurase consiliul.* co
lectivului că U T.M.-ul Vfi.. m'F 

biliza 100 de tineri. Nu tre
buie scutit de critică nici co' 
niitelul de organizare orășenesc al 
U C.F.S. care, se pare, că nu îndrii-’ 
mează și nu controlează suficient acA 
tivitatea sportivă de masă. Și, chiar 
atunci cînd cunoaște ca” lucrurile nu 
merg așa cum trebuie, se muitun-^-le 
să... constate.

ELENA MATEESGU



Puncte de vedere...
#

• Fotbalul de sală, un mij loc și nu un scop • Școlarii 
fotbaliști • Să-i lăsăm pe antrenori să-și

• FOTBALIȘTII dinamoviști au i- 
fiaugurat recent. în cadrul — și In 
sprijinul pregătirilor lor pentru re
turul campionatului categoriei A —- 
un nou gen de întrecere: „fotbalul în 
cinci în sală". Mijloc recomandat pen
tru continuarea pregătirilor și îri spe
cial pentru îmbunătățirea tehnicii in
dividuale, ATUNCI CIND TERENU
RILE SINT ABSOLUT DE NEFOLO
SIT, fotbalul îri sală este practicat și 
în alte târî: U.R.S.S., Ungaria, R.D.G. 
și chiar în Anglia. Insularii au chiar 
un concurs, tradițional, care se. orga
nizează în fiecare an, cu scop de bine
facere (încasările revin fondului na
tional pentru dezvoltarea sportului). 
Echipe de cîte cinci jucători și încă 
dintre cei mai celebri Matthews. Wri
ght, Tom Finney, Haynes, Gregg, Mel, 
Charles etc.) se întîlnesc în jocuri in- 
terțări (Anglia, Scoția, Irlanda^ de 
Nord, Țara Galilor, Irlanda liberă). A- 
ceste întîlniri anuale însă, au un ca
racter competiționa! și nu de pregăti
re, pentru că în Anglia sezonul de fot
bal nu se întrerupe iarna. -

Echipele noastre trebuie să fie foar
te atente în privința fotbalului în sală, 
care _ în paranteză fie spus — devi
ne la un moment dat foarte spectacu
los ți prin aceasta poate sustrage pe 
jucători de la scopul adevărat al unor 
astfel de întreceri. Organizarea acestui 
gen de jocuri nu trebuie să ducă la an 
caracter de competiție, adică sa se tran
sforme în scop în sine. Din acest mo
ment. fotbalul în sală ar înceta de_ a 
mai fi un mijloc de pregătire și ar dău
na chiar jucătorilor. Fotbalul în sală 
trebuie să ajute la însușirea, corecta
rea șl perfecționarea acelor execuții 

"tehnice care pot fi exersate în sală, 
trebuie să sprijine dezvoltarea unui 
^ntrol al balonului cît mai bun și 

în mișcare. Prin prisma a- 
cCT>ta si numai aceasta trebuie^ privi
tă practicarea fotbalului în sală.

• CIȚEVA ziare străine ai* înserat

Geta Pitică și Paul Pesch 
învingători în concursul de verificare 
a lotului republican de tenis de masă

Deși desfășurate în fața unui nu
măr redus de spectatori, întrecerile 
concursului de verificare a fruntași
lor tenisului de masă au fost, în 
general, interesante și mai ales la 
fete ele s au soldat cu cîteva rezultate 
surpriză. Ella Zeller a ocupat locul IV 
în turneul feminin, suferind trei în- 
frîngeri categorice (la Tompa cu 1—3, 
Pitică cu 2-3 și la Gavrilescti cu 0-3). 
jb^icația ? Firește, comportarea mult 
țll^kposibilitățile ei ' Zeller a fost 

nervoasă, deconcentrată, nesigură 
și a atacat hazardat fără o prea
labilă pregătire a acțiunilor ofen
sive. In meciul cu Tompa. Ella Zel
ler a atacat excesiv de mult și pe mingi 
nefavorabile pentru asemenea lovituri. 
Nu înțelegem această, schimbare brus
că de tactică; Ella Zeller nu are încă 
mijloacele tehnice de nracticare a undi 
joc ofensiv în serie. Asemenea experi
ențe sînt recomandabile în tot cursul 
anului, chiar fără a ține seama de re
zultatele tehnice obținute, dacă se ur
mărește obisntiirea sportivului eu o a- 
numită manieră de joc. La un concurs 
de verificare însă, cu numai trei săp- 
tămîni înaintea unei competiții de am
ploare ca „europenele" de la Budapes
ta, este indicat — dună părerea noas
tră — ca sportivii să întrebuințeze pro
cedeele tehnice oe care le cunosc, cu 

■care sînt acomodați, orecum și tactica 
pe care o pot pune în aplicare în ra
port cu oregătirea pe care o au. Cu 
Geta Pitică. într-o disnoziție excelen
tă, noi am spune chiar în cea mai btmă 
formă de cînd joacă, si cu Marja Ga 
vrilesctt. Ella Zeller fără a mai ataca 
mereu, a greșit mtilte mingi și în jocul 
de regularitate. Pînă la Budapesta cre
dem că Ella Zeller are încă posibilita
tea să-și recapete echilibrul necesar 
pentru a fi în continuare o jucătoare 
valoroasă, Utilă echipei noastre re
prezentative.

Cîștigătoarea turneului feminin. Ge
ta Pitică, ne-a impresionat prin varie
tatea acțiunilor, prin procentul mare 
de lovituri ofensive reușite și prin pu
terea acestor lovituri. Marta Tompa. 
care a fost singura jucătoare care a 
învins-o pe Pitică, a fost aceeași apă
rătoare bună, dublată de o dîrzenie 
deosebită. Maria Gavrilescu, în pro

gres, a luptat cu voință, dar păcat câ 
nu insistă încă suficient în jocul de 
atac, deși are posibilități remareahile, 
ilustrate din plin la antrenament. Ma
ria Golapența, după un meci mare în 

o scurtă dar interesantă știre: Walter 
Winterbottom — managerul echipei 
naționale care ne-a vizitat anul trecut 
— își îndeplinește cu regularitate o 
sarcină care îi face plăcere și anume, 
vizite la școlile engleze cu scopul de 
a îndruma institutorii, profesorii și an
trenorii echipelor școlărești și studen
țești, marea pepinieră a fotbalului bri
tanic. Pentru aceste lecții la domici
liu, federația engleză cheltuiește anu
al o sumă de 15 milioane franci fran
cezi.. Și nu fără folos. De aici își re
crutează majoritatea cadrelor tinere 
care vin și îmbogățesc loturile echipe
lor din liga profesionistă. Aici au fost 
descoperite o serie de talente care au 
devenit faimoșii Haynes. Edwards. 
Greave etc. In Austria, căpitanul fede
ral Argauer a luat recent o măsură 
similară cu același scop: descoperirea 
elementelor necesare redresării fotba
lului austriac. Este vorba de jocuri 
interșcolare. Și Argauer a găsit cîțiva 
jucători de mare talent, cu perspective 
la fel de strălucite ca Hanappi sau 
Ocwirk la aceeași vîrstă. In U.R.S.S.. 
Cehoslovacia sau Bulgaria se acordă 
aceeași mare importanță activității 
școlarilor și numele unui Strelțov, 
Feureizl sau Boșcov amintesc compe
tițiile rezervate elevilor, din rîndurile 
cărora au făcut parte.

Fotbalul nostru dispune și el de re
zerve nebănuite în masa școlarilor. 
Mulțimea acestora nu așteaptă decît 
posibilitatea de a se afirma. Să le-o 
dăm organizînd competiții speciale 
pentru ei. pentru cei mici chiar pe te
renuri reduse ș> cu echipament sumar. 
Mingile și privirile tehnicienilor noț 
tri și în primul rînd ale antrenorilor 
trebuie să se îndrepte tot mai des spre 
școlari, iar celor mai buni — o dată 
descoperiți — să li se asigure condi- 
țiuni de promovare spre echipele frun
tașe ale fotbalului nostru. Iată o pro
blemă pe care o supunem discuției con
ducerii federației. Poate va găsi. în 
colaborare cu forurile de resort școla

GETA PITICA văzută de Neaga

fața Martei Tompa pe care a și învins-o 
cu 3—1, demonstrtnd un joc complet 
cu treceri din apărare în atac din am
bele părți, a „căzut “apoi, în celelalte 
întîlniri fiind de nerecunoscut. Com
portările Marianei Barasch și Irmei 
Magvari, inegale și neconcludente. 
Clasament: I. Geta Pitică;2. Marta Tom
pa; 3. Maria Gavrilescu: 4. Ella Zeller;
5. Mariana Barasch; 6. Irma Magva- 
ri; 7. Maria Golopența: 8. Ursula 
Giinizel (R.D.G.).

La băieți, am admirat din nou. în- 
fr-un concurs intern, evoluția dinami
că, ofensivă, care entuziasmează pe 
spectatori și îi sufocă pe adversari, a 
jucătorului Pesch. clasat pe primul loc 
cu o singură înfrîngere la Bujor. Fără 
îndoială câ Pesch și-a cîștigat oe me
rit biletul pentru Budanesta, dar com
portarea lui la „europene", ținînd seama 
de comportarea inegală a acestui jucă
tor în majoritatea competițiilor inter
naționale, rămîne încă sub semn de în
trebare. Gardner și Reiter în nota lor 
obișnuită, adică bună, iar Harăsztosi, 
în revenire, a cîștigat și la Gantner. 
După o absență mai îndelungată. Mir
cea Popescu a luat un „contact" pro
mițător cu activitatea comnctițională.

Interesantă și plină de speranițe a 
fost pentru noi evoluția lui Zaharia 
Bujor, la un pas de victorie la Reiter 
și singurul învingător al Tui Pesch. Cu 
un antrenament mai intens. Bujor 
poate deveni un element de nădejde. 
Clasament: 1. Pesch; 2. Gantner; 3. 
Harasztosi: 4. Reiter; 5. Popescu", 6. 
Bottner; 7. Buior; 8. b'anrriescu: 9. 
Andronachc; 10. Covaci.

C. COMAR NI SCHI 

o pepinieră nesecată de 
vadă de treabă
re, o soluție potrivită cu cerințele fot 
balului.

• PERIODIC, în activitatea fot
balistică de la noi se produc fapte sim
ptomatice care nu-s de natură să spri
jine acțiunea de redresare tehnică a 
fotbalului. Unul din ele este înlocuirea 
antrenorilor. Aceștia sînt schimbați 
prea des. Sfîrșitul anului trecut șt 
chiar începutul acestui an au repus pe 
tapet veșnica problemă a stabilității 
antrenorilor. Lipsa de răbdare și de 
încredere, ca și — mai ales — dorința 
de a avea rezultate imediate face, din 
păcate încă, pe mulți conducători să 
nu aștepte roadele unei perioade mai 
lungi de instruire — cum e și normal 
— și la 3 sau 6 luni, cînd constată că 
echipa nu face rezultate, nu cîștigă 
campionatul sau pierde promovarea, 
gata 1 au și găsit țapul ispășitor : an
trenorul e de virră, deci trebuie schim
bat Și-l schimbă și, pentru ca anoma
lia să fie mai mare. îl schimbă exact 
cu antrenorul care la rîndu-i, fusese 
înlocuit și el pentru aceleași motive

Și în acest timp, un Sepp Herber 
ger — antrenorul echipei R.F. Germa
ne — care are un contract pe 10 ani 
(pînă în 1962) cu federația sa. a ră
mas neclintit la postul lui în ciuda 
grelelor înfrîngeri suferite de campi
oana mondială după cucerirea titlului 
la Berna. Milev antrenează de ani de 
zile echipa Ț.D.N.A., campioana Bul
gariei, iar colegul său Ormandgiev se 
ocupă de mult timp de pregătirile e- 
chipei naționale, indiferent de rezul
tatele acestor formații. Clubul en
glez Chelsea i-a prelungit contractul 
antrenorului Drake pe încă 10 ani !...

Cîți dintre antrenorii noștri, citind 
aceste rînduri, ni» vor deveni invi
dioși ?

PETRE GAȚU

Activitatea
• Ziua de duminica a fost folo

sită de multe echipe pentru antre
namente și chiar jocuri de pregătire. 
Locomotiva București, de pildă, a 
făcut un intens antrenament în Giu- 
lești. După 30 de mintie de pregă
tire fizică și exerciții tehnice, lotul 
împărțit în două echipe a jucat la 
dcuă porți în două reprize a 30 de 
minute. Au participat jucătorii : Dun
gii, Todor, Greavu, Dodeanu, Văr- 
zan, Stancil, Macri. Bodo, Neamțu, 
Langa, Copil, Seredai, Raab. Olaru. 
Ene 11, Georgescu și Filote.

• Jiul Petroșani și MineriV Lu- 
peni s-au întîlnit într-un meci de 
antrenament duminică la Lupeni. Jo
cul a fost foarte frumos și s-a ter
minat la egalitate: 3—3 (1—2). Au 
marcat: Florea, Tîrnovean și Gabor 
pentru Jiul, Coman, Moldovan și 
Creiniceanu pentru Minerul. Jiul a 
aliniat formația: Gram — Romoșan, 
Panait, Ghibea (Vasiu) — Cosmoc, 
Deleanu — Sima. Gabor, Florea. Tîr
novean (Ghibcn), Nertea. Cu două 
zile înainte, Mineri» a jucat la Lonea 
cu Paringul și a învins cu 8—4.

lian) 2
IIT. Lazio — Internazion ale (camp.

italian) 1
IV. Verona — Sampdoria (camp.

italian) 1
V. Fiorentina — Bologna (camp.

italian) 1
VI. Spal — Udinese (camp, italian) 1

VII. Monaco — Lille (camp, francez) 1
VIII, Lyon — Toulouse (camp, fran

cez) 1
T.X.* Nîmes — Sedan (camp, fran

cez) X
X. Racing Paris — Valenciennes 
(camp. francez) X

XI. Marseille — Ales (camp, fran
cez) 1

XII. Angers — Beziers (camp, fran
cezi 1

Meciul VII: Monaco — Lille fiind ami.
uat, conform regulamentului pronosticul 
la acest meci a fost stabilit prin tra
gere din urnă: „1"’.
• In urma trierii variantelor depuse 

la concursul Pronosport nr. 6 din 3 fe
bruarie au fost găsite*

29 variante cu 12 rezultate:
1.261,90  variante cu 11 rezultate și
13.662,55 variante cu 10 rezultate.
Fond aproximativ de premii: 678.000 

lei
• Și acum iată o succintă analiza a 

concursului Pronosport nr. 7 (etapa din 
16 februarie 1958):

I. Roma — Torino (camp, italian)
Deși victoria obținută în fața napo. 

litanilor ne arată pe Torino în reve
nire de formă, totuși meciul pe care-1 
au de susținut duminică la Roma este 
foarte greu pentru oaspeți. yftît de greu, 
îneît noi nu le acordăm decît șansa 
unui scor egal.

II. Sampdoria — Milan (camp, italian)
Daca ne.am ghida numai după clasa

ment, indiscutabil că am considera .X”- 
ul ca cel mad nimerit pronostic. Mila
nezii sânt însă în revenire, de forma, 
spre deosebire de gazde, așa că adău
gați și un ,,2”.

III. UtWnese — Fiorentina (camp, ita
lian).

Deosebirea de valoare dintre cele două

„CUPA ORAȘELOR” LA ATLETISM 
PRIN CORESPONDENTĂ

Pentru azi: rezultatele din București și Arad

Peste citeva fracțiuni de secundă corpul sărito
rului va trece peste ștachetă. încercare reușită t

La sfîrșitul săptămînii 
trecute s-a desfășurat c 
importantă competiție a- 
tletică in principalele 
orașe ale țârii care au 
săli utilizabile pentru 
astfel de concursuri. In 
trecerile s-au desfășurat 
prin corespondență. Pen 
tru astăzi vă prezentări 
cele mai bune rezultate 
înregistrate in cadrul 
concursurilor din Capi
tală și Arad.

înainte de toate tre
buie să remarcăm faptul 
că arbitrii întrecerilor av 
consemnat pe foile de 
concurs o serie de rezu! 
tate remarcabile, care o- 
gbndesc foarte bine sta
diul actual al pregătirilor 
fruntașilor atletismului 
nostru, de la care aștep
tăm în acest an rezultate 
Te o valoare cît mai ridi-
cată. Din păcate tnsă în 
Capitală, participarea atle- 
ților a fost slabă, din cauză că o serie 
dintre colectivele bucureștene nu au 
înțeles scopul acestei competiții. 
Iată rezultatele înregistrate: BĂR
BAȚI: 30 m.: Th. Ficleanu (T CH) 
4.1 ; A Cambanis (FL r.) 4,2; Ant 
Diaconii (Din.) 4,3; 35 m.g.: M 
Ursac (Din.) 5,2: Gh. Vintilă (Prog.) 
5,3; E. Ignat (Loc.) 5.4; lungime: 
P. Păunescu (Din.) 6.52 ; S. Ciochi
nă (Din.) 6.14: -\. Vencu (Energ.) 
6,04; inălțime: Șt. Ciurezu (Rec.) 
1,75; M. Rapoteanu (Din) 1.70; V. 
\ ulpașin (Loc.) 1,70: triplu A. 
Viscopoleanu (Loc.) 13,52; Gh Ior- 
dache (Prog.) 12.80; prăjini: Tr„

fotbaliștilor
De asemenea șt Jiul a susținut 

înainte două partide amicale: cu Mi
nerul la Petrila 15—2 și cu Paringul 
la Lonea 6—0.

• Dinamo Cluj a jucat duminică 
Ia Ocna Mureș cu „Soda" și a cîș
tigat cu 3—0 (3-A)). Au marcat: 
Dragomir, Eftimie și Oprea. Forma
ția sa: Stamate — Moarcăș, Hulea, 
Cincit — Szakacs II, Dragomir —■ 
Drăgoi, Csegezi, Eftimie, Mihai, Oprea. 
Echipele au păstrat un minut de re
culegere în memoria jucătorilor clu
bului Manchester United, morți în 
urma accidentului de aviație de la 
Munchen.

• La Cluj: G.F.R. — Metalul Cluj 
11—0 (2—0), meci organizat în 
cinstea alegerilor de deputați în sfa
turile populare. C.F.R. s-a arătat bine 
pregătit, prestînd un joc superior. Au 
marcat: Covaci (4), Knizs (3). Pa- 
piu (2), Busch și Crecan. Au asistat 
1000 de spectatori. De remarcat că 
C.F.R. a aliniat o formație cu mulți 
jucători tineri (Papiu, Tatu, Covaci, 
Ardos, Kiss, Kobory).

• Așa arată un buletin Pronosport cu
12 rezultate exacte la concursul nr. 6 
(etapa din 9 februarie 1956):

I. Torino — Napoli (camp, italian) 1 
II. Genoa — Juventus (camp, ita ono sport

echipe es'.e prea mare pentru & înclina 
spre avantajul terenului propriu. Deci: 
„X” fi. „2”.

IV. Internazionale — Padova (camp. 
iU Man)

Avantajul de formă al Padovel este 
egalat oarecum de faptul că Interr.a- 
zicrale joacă acasă. Deci victoria poate 
SuMide oricărei echipe. Adică „1” și ..2”.

V. Lanerossi — Lazio (camp, italian) 
Beneficiind de toate avantajele (teren,

formă, etc.) Lanerossi are prima șansă. 
De altfel pînă acum n.a pierdut nicio
dată acasă: ,,1”.

VL Alessandria — Verona (camp, ita- 
tiani

Verona n-a înregistrat încă nici o vic
torie în deplasare. Să o obțină de data 
aceasta? Noi nu o credem. Ce mult „X”.

VII. Racing Paris — Reims (camp, 
francez)

O întâlnire de tradiție. Oricum însă 
Reims este în formă și în plus are de 
apărat titlul de lider. Ii vom acorda 
deci prima șansă.

VIII. Marseille — St. Etienne <eamp. 
francez)

Deși 1 --eille și-a ,,adus aminte” du
minică fu învingă (10 cu Ales), totuși 
St. Eli-£4e cea care pornește favorită. 
Pentru c curajoși „2”.ul poate fi lua»t 
chiar soli i!

IX. Lyon — Nice (camp, francez)

Nice nu a obi-.-wt pînă acum decît 2 
puncte în deplasrre (din 20 posibile).. O 
situație cane indica pe lyonezi mari fa- 
voiîți: „1”.

X. Socliaux — Nîmes (camp, francez)

SOchaux se numără printre cele mal 
busie formații pe teren propriu. Nîmes 
printre cele mediocre în deplasare. Șan
sele hî-rtiei înclină deci spre gazde.

XT. jUJite — Angers (camp, francez)

(Foto GH. DUMITRU) 
greutate : 
E. ~

Bălan

Nicolau (Prog.) 3,40; greutate: Iva
nov (Din.) 15,83; E. Rabinovici 
(Loc.) 12.31; C. Bălan (Prog.) 
11,79; FEMEI: 30 m.: L. Bendiu 
(Loc.) 4,5; M. Constantinide (Din.) 
4.6; El. Stănescu (CTFT) 4,6; 
•3P m.g.: Ant. Dragomirescii (Din.) 
5,1: K. Artz (Prog.) 5.1; A. Baroga 
(Prog.) 5,4; lungime: El, Stănescu 
(CTFT) 5.35; S. Băltăgescu (MIG) 
5.07; înălțime: Ant. Dragonrn escu 
(Din.) 1,50 (cu pantof cu talpă în
groșată) ; Hed. Barbu (Voința) 1.40; 
greutate: M. Silaghi (Voința) 12,56- 
Nr Barbu (Voința) 11,16. •

torel DoZf>erg," corespondent

ARAD : BARBAȚI : 30 m.: T. Ma
fiota (Constr.) 4.1; 35 m.g: T. Ma
fiota 5.5; /uri£;/ne_- A. Ltipas (UTA) 
o.72; inălțime: P. Borza (Sc. Tex
tilă) 1.70: prăjină: Ț Heitz (UTA) 
2,70; triplu: A. Lunas 12.38; nreu- 
tate: St. Pernekî (l'TA) 13.68- FE
MEI: 30 m.: G. Pbsler (ITTA1 4.7; 
•30 m.g.: E. Maver (Cor><n-jy

5,3: înălțime: E. Nave” 1,45; lun
gime: L. Mihăilescu (UTA) 4.70; 
greutate: Z. Ventzel (Conslr.) 9.47

IT einbergert. corespondent

Prima etapă 
a campionatului 

de lupte pe echipe...
—se desfășoară sîmLătă și duminicala 

București în sala Dinamo după urmă
torul program: simbătă: grupa I: C.C.A., 
Voința Tg. Mureș. Rapid Cluj, UTA, 
grupa a IH-a: Constructorul Clui Ca: '-ați 
Sinaia, irnirea I.ugoj, Gospodării Bucu
rești, duminică: grupa a Il-a: Steagul 
roșu Orașul Stalin. Dinamo Satu Mare, 
Metalul Reșița, Chimistul Baia Mare, 
grupa a IV-a: CFR Gloria Oradea, Cor
vin Hunedoara, Dinamo București, Fero
viarul Timișoara.

Lille a început să emită pretenții la 
șefia clasamentului. Nu va lăsa deci 
să-i_ scztpe ocazia de a acumula încă 
două puncte deși Angers e de asemenea 
în formă.

XH. Ales — Lens (camp, francez)
Infrîngerea suferită duminică pe teren 

propriu de Lens (1-3 cu St. Etienne) ne 
obligă să-i... micșorăm șansele pe cane 
inițial i îe.am fi acordat ia Ales. Așa 
că vă sfătuim să indicați ,,1” și ,,X”.-
• INFORMAȚII PRONOSPORT. 

EXPRES
In urma omologării variantelor aepuse 

la concursul PRONOSPOPT-EXPRE8 
nr. 3 s.a stabilit că nici o variantă nu a 
întrunit 6 sporturi exacte.

Conform regulamentului fondul de 
premii acordat premiului I eu 6 sporturi 
exacrte în valoare de 22.569 lei a fwt 
reportat întregului fond de premii al 
concursului PRONOSPORT ETXPRES 
nr. 4 cu tragerea din urnă miercuri 12 
februarie.

Premiul II: o variantă cu 5 spoitiwi 
exacte revenîndu-i 56.421 lei. Premii»! >1 
a revenit participantului OKeanu Silvlti 
clin București.

Prcmiuil III: 104 variante cu 4 apor
turi exacte revenind fiecăreia cîte 1.416 
lei.

Fond general de premii: 225.M7 lei in
clusiv 18.862 lei reportați de la concursul 
anterior.
• 56.431 lei obțineți cu numai 5 spor

turi exacte! Fără îndoială e o... per- 
fo-mență cu care ar dori să se inîn- 
dreaseă fiecare dintre dumneavoastră. 
Timpul mu-i pierdut! Chiar , la concursă»! 
Pronosport Expres nr. 4 (care se închide 
în Capitală astăzi la ora 24) aveți șansa 
de a-1 „înlocui” pe Olteanu Silviu lă 
șefia marilor premiați ai concursului 
Pronosport Expres.

Nu ezitați deci și depuneți cît mal 
multe variante pentru concursul Sțro- 
nosport Expres nr. 4 al cărui fond de 
premii eete mărit cu 22.569 lei repor
tați de la concursul anterior. Tuturor 
SUCCES!
• Tragerea din urnă a concursuri! 

Pronosport Expres nr. 4 va avea loc 
miercuri 12 februarie la ora 18 , în Bucu
rești la Agenția Centrală din Calea Vic
toriei 9.



Confruntarea scrimerilor la Cluj

„Cupa de Iarnă'*, 
o vertabilă finală de concurs republican

CLASA PARĂ$UTI$TILOR NOȘTRI POATE FI ÎMBUNĂTĂȚITĂ

• Oiga Orban din nou învinsă • 
seniori • Tudor llie a reușit să 
Zilahy eliminat pentru atitudine
CLUJ, 10 (prin telefon) . „CUPA 

DE IARNA", prima competiție indi
viduală de scrimă din calendarul jii- 
tern al anului 1958, s-a disputat sîm- 
bătă și duminică în localitate în 
ițala de sport a Universității Bolyai. 
Peste 40 de trăgători, invitați — 
după criteriul valoric — de Federația 
Romînă de Scrimă, au realizat o în
trecere spectaculoasă care putea ri
valiza cu oricare finală de campionat 
republican.

Finalele „Cupei de Iarnă" au fost 
dominate de către favoriți, dar nu 
întotdeauna aceștia au obținut mult 
invidiata victorie sau until din pri
mele trei locuri. De exemplu, la flo
retă fete principalele favorite erau 
cele două trăgătoare din localitate, 
©lga Orban și Ecaterina Orb, dat 
fiind și valoarea lor binecunoscută 
și avantajul (este adevărat, nerealizat 
prin absența spectatorilor) galeriei 
proprii. Totuși, Olga Orban și Ecate- 
rina Orb. vădind o pregătire inferi
oară prestigiului lor și perioadei în’ 
care ne aflăm, au ocupat cu dificul
tate locurile IV și V. în schimb, bu- 
cureștencele Eugenia Tărăngoiu și Ma
ria Vicol și, mai ales, tînăra Maria 
Lutzki au demonstrat că ne putem 
baza ne aportul tor în competițiile 
internaționale care urmează. La flo
retă bărbați remarcăm comportarea 
bună a trăgătorului Tudor Hie care 
de această dată a înțeles că pregă-

Știri despre hocheiști și patinatori

Partizan Belgrad sosește mîine seară la M. Ciuc
MIERCUREA C1UG 10 (prin tele

fon). — Temperatura în creștere (ieri 
la ora 19: zero grade) îngrijorează 
pe iubitorii de hochei din orașul nos
tru. Aceasta cu atît mai mult cu cît 
în această săptămînă urmează să 
aibă loc două importante evenimente 
hocheistice. In primul rînd, este vorba 
de partidele internaționale pe care ur
mează să le susțină în localitate e- 
chipa PARTIZAN din BELGRAD, în 
compania formațiilor RECOLTA M. 
CIUC și C.C.A. (probabil joi și vi
neri — bineînțeles dacă timpul va fi 
favorabil).

CCTAVIAN DAVIDESCU, CONSTAN
TA. — Vreți să știți care sînt cei mai 
buni arbitri de volei șl dacă1 printre a- 
ceștia figurează și un arbitru din pro
vincie? Este chiar un constănțean de-al 
Dv.: Costin Mușat! Bineînțeles însă că 
ftucureștiul este cel mai larg reprezen
tat în acest... clasament, prin cunoscuții 
arbitri C. Armășescu. R. Florian, N. So- 
Wr și Gh. Ionescu.

RUSU FELICIAN, ALBA IULIA. — 
E adevărat că maimuțele se... maimu
țăresc după oameni, dar asta nu ne 
poate face să ascultăm o versiune ca 
aceea care a ajuns la urechile Dv., cum 
că într-un meci de fotbal una din porți 
ar fi fost apărată de o... maimuță, pe 
care Mlarlan ar fi omorît-o printr.un șut 
năprasnic! Vă asigur că nu cunosc vreo 
m'imu’iă care să fi Jucat portar, sau 
măcar... stoper! Poate doar în poveștile 
pentru cei mici!

ANTON VARVERT, HUNEDOARA. — 
Ați greș't . adresa! La această între
bare — ,,uacă se va trimite un crainic 
la campionatele mondiale de fotbal de Ia 
jțtoekhcim — nu noi, ci Radiodifuziu. 
țțjea erte în măsură să vă răspundă și 
sa... ho' urască.

CONSTANTIN TEODORESCU, FJLI- 
PEȘTI TÎTG. — 1) Să vă indicăm nu
mele vei portive fruntașe care și->a 
început activitatea sportivă cu prilejul 
unei competiții de masă și în scurt timp 
a ajuns printre cele mai bune atlete ale

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE ȘAH PE ECHIPE

După consumarea rundei a Vl.a, pri
ma fază a campionatului republican in- 
ter-echipe a trecut de jumătatea desfă
șurării sale. Prin rezultatele înregis
trate, această rundă a complicat și mai 
mult situația în clasamente, în special 
la grupa a III-a.

Fruntașa grupei, U.D.I.-Iprochim a 
cîștigat greu la T.C.A B. (5-3) menținîn- 
du-se deocamdată pe primul loc (3»1/? 
puncte). Cea de a doua preter» >^ntă_. 
„Scîrvtei-a”, a susținut pînă în prezent 
meciuri mai dificile. Și totuși, în runda 
a Vl-a a cîștigat surprinzător cu 3-0 în 
detrimentul echipei Spirt Fulger, totali- 
zînci 321 (o p. Știința III și Voința II și-au 
împărțit punctele (4-4), în timp ce Voin
ța MI (tineret) a învins Vatra Luminoasă 
cu 51/.—21/.. O nouă surpriză: P.T.T. IT— 
P.T.T. I (5*/o—l1/-.) și un rezultat scontat: 
Progresul Valorificări — V. Roaită (51/.,— 
S’A).

Alte rezultate: Grupa I: FI. roșie Co
merț II — FI. roșie Comerț III 5-3, 
Progresul DCS. — Progresul F.B. 3‘/,— 
4%. Clasament: Progresul F.B. M1/, p.’, 
Progresul D.C.S. 26!/, p. Grupa a IT-a:

Juniorii au înfruntat cu succes pe 
cîștige un concurs electric • losif 
nesportivă
tirea sa individuală nu poate fi pusă 
în valoare decît prin calin și stăpî- 
nire de sine, iar tinerii Mureșanu, 
Csipler și Laszlo, care intră în ve
derile selecționerilor pentru Criteriul 
Mondial, sînt aproape de forma lor 
sportivă obișnuită. In această probă, 
Iosif Zilahy a fost eliminat din con
curs pentru repetate atitudini ne
sportive manifestate față de juriu. La 
sabie, trăgătorii consacrați Bartoș, 
Mustață și Istrate și-au menținut su
perioritatea față de tineri, dar aceștia 
le-au făcut greutăți mai mult ca ori- 
cînd..

Iată clasamentele celor patru finale : 
Floretă 'fete: 1. EUGENIA TARAN- 
GOIU 7 v., 2. Maria Vicol 6v.,3. Ma
ria Lutzki 5v., 4. Ecaterina Orb 4v.,
5. Olga Orban 4v., 6. Elena Feren- 
czi 4 v.. 7. Iudith Kabdebo 2 v., 8. 
Cecilia Neagu 2 v., 9. Glicheria Ște- 
fănescu 2 v. • Floretă bărbați: 1. 

TUDOR ILIE 7 v., 2. Mureșanu 6 v.. 3. 
Csipler 6 v., 4. Laszlo 4 v., 5. Matei 3 v.,
6. Nicolae 3 v„ 7. Uray 2 v., 8.
Haukler 1 v Zilahv (eliminat): 
Spadă: 1. DOBRESCU 7 v„ 2.
Thalmeiner 6 v., 3. Ad. Gnrath 5 v.,
4. Georgescu 4 v., 5. Stelian 4 v.,
6. Lăudoiu 4 v., 7. Toth 2 v., 8 Baia 
2 v.. 9. Csiilag 2 v.; Sabie: 1. 
BARTOȘ 8 v„ 2. Mustață 7 v., 3 
Istrate 6 v.. 4. Szanffio 6 v., 5. Szan- 
tay 5 v.. 6. Artiș 3 v..

Emil Bocoș — corespondent

In al doilea rînd, sîmbăta urmează 
să înceapă tot la M. Ciuc, campio
natul categoriei A de hochei.

In aceeași situație se află și pati
natorii de viteză care după o zi de 
întreceri (miercuri, 5 februarie) în 
cadrul campionatelor republicane 
(s-au ținut doar probele pentru juniori 14 
și 15—16 ani) au trebuit să întrerupă 
competiția, datorita acelorași condi
ții meteorologice improprii. Se aș
teaptă ca miercuri biroul federal să 
hotărască unde și cînd (bineînțeles în 
funcție de condițiile meteorologice) va 
fi reluată competiția.

țării? Fiindcă ni.e gieu să alegem un 
singur exemplu, vâ dăm mai multe: 
Lia Manoliu a debutat în 1949 în Cupa 
Tineretului Muncitor, iar după doi ani 
ajungea campioană a țării. Alexandra 
Taifas-Sicoe a străbătut și mai repede 
acest drum: într-un an. De asemenea, 
Iolanda Balaș care a făcut primii pași 
în atletism cu prilejul campionatelor 
școlare — faza pe regiune — a devenit 
2 ani mai târziu campioană a țării. Tot 
atît de sugestiv este exemplul Măriei 
Diți, care pornind de la un concurs 
pentru obținerea insignei G.M.A., a a- 
juns acum una din cele mai bune suli- 
țașe din lume. — 2) In fața Stadionului 
Tineretului exista, cu 30 ani în urmă 
arena CA.B., cu o tribună de 500 
locuri, care, bineînțeles, nu corespundea. 
Cum reamenajarea stadionului implica 
o serie de cheltuieli, oficialitățile bur
gheze au preferat soluția infinit mai 
comodă a... desființării arenei. — 3)
Sportivul la care vă referiți este Wil
liam Tilden, unul din cei mai mari ju
cători de tenis pe care i-a avut lumea. 
El a evoluat și în țara noastră, acum 
25 ani, ca profesion.islt. — 4) Prima e- 
chipă sovietică de fotbal care a jucat 
în țara noastră a fost Dinamo Tbilisi, 
în 1945. Ea a învins pe luventus (Petro
lul de azi) cu 10—5, pe Rapid (Locomo
tiva București) cu 2—1 și pe Locomo
tiva Timișoara cu 5—0.

ION POȘTAȘUL

Progresul F.B. H — Progresul J.T.B. 
G’/j—F/o, Știința II — Progresul S.P.C. 
4-4. Clasament: Progresul F.B. Ii 22 p., 
Știință II (un meci mai puțin jucat) 

p
D. Munteanu, coresp.

CISTIGATORIl PRIMEI FAZE A 
CAMPIONATULUI DE CALIFICARE 

LA BOX
Sîmbâtă seara, în sala Giulești, s-au 

desfășurat finalele primei faze a cam
pionatului de calificare la box. Meciu
rile au fost viu disputate și s.au bucu
rat, în general, de un nivel tehnic bun. 
Dintre pugiliștii care au urcat treptele 
ringului sîmb’ătă seara, s-au evidențiat 
în special C. Si raion (Gospodării), I. 
Manea (IPR.OFIL), M. Diamandescu 
(C.-F.R. T.C.I.), I. Neațu (Metalochimic), 
M. Micea (Grivița Roșie), Aurel Croitoru 
(Gospodării) și alții.

Cîștigătorii acestei pripie iaz# a copa-

Aterizarea la punct fix este una din cele mai 
dificile probe in parașutismul sportiv. Concurentu
lui i se cere multă îndemlnare și calcule precise — 
lucru demonstrat in fotografia noastră, 

(Foto: L, BEND1U')

Nu mai departe decît acum 10—15 
ani, parașutismul romînesc era întoc
mai unui copil care abia învață să 
facă primii pași. Asistam din cînd 
în cînd la cîte un miting aviatic și 
ne minunam de curajul temerarilor 
parașutiști.

Despre parașutism sportiv cu atît mai 
puțin nu putea fi vorba. In ultimul timp 
însă, acest sport a luat un mare avînt.

In anul 1957 concursul republican 
de la București a descoperit o seamă 
de elemente care au săltat cu mult 
această ramură sportivă față de anii 
precedenți. In cadrul conciv.su.lui a 
fost doborît . un record mondial și 
șase recorduri republicane. Au urmat 
concursuri peste hotare. Sportivii ro- 
mîni au fost invitați să participe la 
o întîlnire internațională „Cupa A-

Nici cel de al doilea concurs de natație nu a fost reușit
Comisia orășenească • de natație a 

organizat, duminică dimineața la ba
zinul Floreasca, întreceri de înot și 
polo pe' apă în cinstea alegerilor de 
debutați în sfaturile populare. A fost 
al doilea concurs al anului (ca și pri
mul rezervat copiilor pînă la 14 ani) 
și impresia noastră este că antrenorii 
bucureșteni, laolaltă cu sportivii n-au 
intrat, încă, într-un ritm normal de 
pregătire.

Și duminică, la fel ca la concursul 
anterior, majoritatea probelor au fost 
slab populate iar diferența de valoare 
dintre cîștigători și următorii sosiți a 
fost supărătoare. Motivele invocate de 
unii antrenori (încheiere de trimestru, 
perioada tezelor) ni se par nefondate, 
de vreme ce, în același concurs școala 
sportivă de elevi — un colectiv alcătuit 
prin excelență din școlari — reușește 

să-și mobilizeze înotătorii cu care să 
cîștige apoi și primul loc în concurs. 
Din ansamblul rezultatelor înregistra
te pe foile de concurs, cele mai valo
roase sînt urinătoarele: 66 m. liber 
băieți: P. Ionescu (Progresul) 44,3; 
33 m. liber băieți: M. Zager (Recolta) 
22,1; 100 m. liber băieți: I. Popa (Șc. 
Sp. Tin.) 1:08,3; 100 m. liber fete: An
ca Trohani (Recolta) 1:25,9', Clasa
mentul genera’: 1. șc. sportivă de elevi 
57 p.; 2. șc. sportivă de tineret 30 p.; 
3. Progresul 25 p.; 4—5. Energia, Re
colta 14 p.ț 6. Voința 11 p.

Despre probele de sărituri, care figu-

petiției sînt următorii: muscă': C. Si
mian (Gospodării); cocoș: Romeo Șerbm 
(Grivița Roșie); pană: I. Manea (IPRO- 
FIL); semiușoară: M,. Diiamandescu
(CFR I.C.I.); ușoară: M. Mire-a (Grivița 
Roșie); semirnijlacie: A. Croi tor u (Gos
podării): mi.ilccie-ușoarâ: I. Cobil.mski 
(Gospodării): mijlocie: I. Volîntinu (Se
mănătoarea); grea : C. Balică (Tînărul 
dinfmovist).

Deciziile au fost juste. Bune arbitra
jele prestate de C. lorgulesc-u și I. Con- 
skantinescu, în schimb slab arbitrajul 
lut I. Niț* și Grigore Ion.

Jo' 13 februarie, ora 19, în sala Giu- 
lești, începe cea de a doua fază a com
petiției.

V. Dumitrescu și N. Tokacek, coresp.

O INTERESANTA GALA DE BOX 
LA SALA DINAMO

Miercuri Seara. începînd de Ia ora 
19,30, va avea loc în sala Dinamo o 
reuniune amicală de box la care și-au 
anunțat participarea o seamă de puei- 
liști din lotul republican, precum și alți 
boxeri fruntași.

Din programul reuniunii remarcăm în
tâlnirile: Puiu Nico'i/ae.Cristea MiarFi; 
losif Mihalic-M'artin Farcaș: M. IHedl- 
Dănilă Done; Eugen Fureșz-V. Miariu- 
țan. Programul va fi completat ou alte 
oi-nci meciuri între boxeri de categoria 
I și a Il.a.

y. Dumltrescu-coiespondent 

driaticei" — în Iugosla
via. Alături de fruntași 
ai parașutismului mon
dial — din U.R S.S..
S.U.A., Franța, Polonia, 
Cehoslovacia etc. tui spor
tiv romîn a confirmat po
sibilitățile parașutismului 
romînesc: Nicolae Velicu 
a ocupat locul trei. Opt 
concurenți romîni au par
ticipat apoi la un concurs 
internațional în Bulgaria, 
unde au cîștigat două me
dalii de aur, una de ar
gint și trei de bronz.

Așa dar, primii pași 
care ne deschid perspec
tive mari, au fost tăcuți. 
Se pune acum întrebarea; 
vom reuși să ne ridicăm 
— ținînd seama de con
diții — la nivelul para
șutismului mondial ? Pen
tru că cel puțin pentru 
moment nu sîntein în 
pas cu dezvoltarea rapidă, 
a acestui sport, în alte 
țări. Nu cu mulți ani în 
urmă, parașutismul spor
tiv din Bulgaria de pildă, 
și, într-o măsură cel din 
Ungaria, era cotat — în 
ierarhia europeană — în 

urma noastră. Astăzi însă am fost 
intrecuți de prietenii noștri bulgari, 
lucru confirmat la campionatele mon
diale de la Moscova, unde ei au 
ocupat locul trei pe națiuni în timp 
ce echipa țării noastre a ocupat locul 
opt 1

Care este situația la noi ? In cîte- 
va cuvinte se poate spune că după 
ce s-a făcut un salt, ne-am oprit la 
un punct și acum batem pași»! pe 
loc. O serie de cauze — obiective 
și neobiective — barează drumul 
parașutismului nostru spre progres. 
Cele mai importante — după noi — 
sînt:

1. Lipsa unei baze de masă în 
parașutismul sportiv. Intr-adevăr, for
marea parașutiștilor în țară s-a re

rau în programul concursului, nu pu- sul—Energia 
tem pomeni nimic pentru simplul mo- — S.S.E. 
tiv (din păcate devenit leit motiv) că . — Energia 
ele nu s-au disputat din lipsă de con
curenți. Comisia orășenească de nata
ție este chemată să facă ordine în a- 
ceastă perioadă.

Deși prin natura lor sporturile de 
echipă creează mai puțin „eroi" decît 
cele individuale, ele prezintă mai mul
tă atracție printre elevi. Indiferent de 
mediul în care este folosit balonul ro
tund reprezintă un adevărat miraj, 
chiar dacă, pentru obținerea lui’ (în 
joc) se cheltuiește mai multă energie. 
Așa se face că deși s-au aflat în peri
oada... tezelor, elevii care alcătuiesc e- 
chlpele de juniori bucureștene au răs
puns prezent la apelul... turneului ful
ger de polo pe apă rezervat lor. Finala 
(C.C.A.—Progresul) deosebit de pal
pitantă prin desfășurarea ei a necesi
tat prelungiri și a dat cîștig de cauză 
echipei C.CA. Scor final 5—4. Iată 
rezultatele anterioare finalei: Progre- G. NICOLAESCU

Candidatul F.D.P., Marin Viziru, 
la sfat cu alegătorii

(urmare din pag. 1)

ma oară candidat în alegerile de depu 
tați în sfaturile populare, iar pe de 
altă parte'cunoscutului tenisman îi mai 
sînt încă și acum prezente în minte cu
vintele calde, pornite din inimă, prin 
care cetățenii din cartier și-an mani
festat încrederea în candidatul lor. Și 
Marin Vjziru știe prea bine că, în zi 
lele noastre, încrederii maselor trebu 
ie să i se răspundă prin fapte, iar o 
promisiune a candidatului, în campa 
nia electorală, înseamnă o obligație 
concretă, pe care acesta și-o asumă în 
mod conștient...

Dar iată că a venit și ziua sorocită 
întîlnirii dintre candidatul F.D.P., Ma 
rin Viziru și alegătorii din circum 
scripția electorală nr. 75 a raionului 
Lenin. Intr-una din sălile școlii „Ion 
Creangă" se adunaseră zeci și zeci de 
cetățeni. Discuția a pornit — firește 
— de la numeroasele realizări gospo 
dărești. înfăptuite de sfatul popular ra 
ional Lenin din Capitală, de ia fru
moasele succese cu care se niîndi -se ce
tățenii din acest raion. Exprimîndu-și 
încrederea în posibilitățile sfatului 
popular de a contribui la ridicarea ni
velului material și cultural al oame 
nilor muncii din cartier, numeroși ce 
tățeni, printre care tovarășii soare,

zumat doar la cîteva centre ca Iași, 
Galați, Focșani, Roman, etc. iar în 
Ardeal activitatea de masă ca și cea 
de performanță a fost neglijată. Cen
tre unde parașutisnnV poate „prinde" 
tvor, ca Baia Mare, Satu Mare, O- 
radea, Arad etc. au fost vitregite 
deseori din cauza „distanței mari"?’

2. In țară lipsesc instructorii caFfî- 
cați, iar cei pe care îi avem nu sînt 
controlați periodic, așa cum ar tr.bui.

3. O lacună foarte serioasă care se 
răsfrînge asupra pregăti-, car- ■ ș. 
tilor este lipsa de concursuri interne 
și mai ales internați nai . Ccîe două 
concursuri — interregi -ral și c- 
blican — și una sau două faffinn 
internaționale nu sînt nici pe ce-a-te 
în măsură să asigure o ar-.hrtate 
susținută sportivilor noștri.

Anul acesta, pentru prima oară :n 
istoria parașutismul». se orga-nzearâ 
în țara noastră o întîlnire internațio
nală. In plus, sportivii rorrini vor 
participa la campionarele tn ndiate 
din Cehoslovacia. Intîînirea de la 
București este foarte importantă. Din 
păcate la concurs sînt invitați ' 
parașutiști bulgari, or, o verifi-zre 
temeinică înaintea „mondiale' r“ cu 
se poate face numai „în doi". De ce 
nu sînt invitați concurenți din IkR.S.S. 
Cehoslovacia. Polonia. I<y -lavia sau 
din alte țări cu tradiție în aceacă
ramură sportivă ?

4. In sfîrșit o ultimă probi -, 
concursurile interne de para r. 
sînt lipsite de amploare iar tin
de desfășurare nu este ales în r- iul 
cel mai fericit. Deobicei probele încep 
de la orele 4—5 dim. (?!). clod at
mosfera este foarte liniștită, fără cu
rent i ascendenți și descendenți. *u
care dă parașutistului foarte r. r 
bătaie de cap și nu-i dă nosibi'iti 
de a-și demonstra .calitățile.

Semnalînd aceste situații nu ave-m 
pretenția că am epuizat toate pro
blemele parașutismului. Ele s:n-d|^ 
f'cile, multiple, dar nu irealizaff^ 
Noi credem că Direcția aviației sportive 
din A.V.S.A.P. dorește să le rezolve 
cît mai curînd, cu succes'

R. CĂLĂRĂȘANU

5 0
7—1
3-0

S.S.E. 9-0 (4—0):
2— 3
3— 1

In
neul _____ ,____ — r— -.—  -----
se va desfășura între 27 februarie și 
7 martie 
cureșteni 
neața la 
ționată 
întrecut-o

(2—0i: 
(3-0);

(2-0);
S.S.T.—P

(1-2); C.C.A. 
(2-1). 
cadrul pregătirilor 
international de polo 

pentru tur
ce ană care

la Moscova dinamoviștii bu- 
s-a.u întîlnit duminică ditni- 

bazinul Floreasca cu o selec- 
bucureșteană pe care au 

cu scorul de
(2—1). Cîteva aprecieri în
ceastă primă fază a pregătirilor: o corv*1?; 
diție fizică mulțumitoare (ca probă și 
rezultatele reușite de dinamovlști ne 
400 m. liber înaintea jocului de doIo): 
nu s-a văzut preocuparea pentru desfă
șurarea unui joc bine orientat, bazat 
pe anumite scheme tactice.

Rădulescu, Sfetescu și Marian, au ve 
nit cu importante sugestii pentru re
zolvarea unor probleme gospodărești. 
Și, rînd pe rînd, în carnetul candidate 
1ui: Marin Viziru au fost înscrise jus
tificatele doleanțe cetățenești: crearea 
unei grădinițe de copii... înființa.--a 
unui chioșc „Aprozar" și a unui maga
zin „Alimentara"... accelerarea intro
ducerii gazului metan... amenajarea 
unui teren de sport pe unul din locuri
le virane...

L-am revăzut ne Marin Viziru chiar 
a doua zi dună îrftîlnirea sa cu alegă 
torii. Ne-a arătat carnetul în care-șî 
însemnase propunerile cetățenilor. „Ve
deți, nc-a sous el. în carnetul acesta 
am cuprins toate dorințele alegătorilor 
din circumscripția mea. Mă voi stră
dui din toate nuterile să le găsesc o 
rezolvare. Firește, unele cer timp. A’- 
tele însă, cu sprijinul cetățenilor, v^r 
nutea fi rezolvate chiar înainte de (te
ta alegerilor".

De pe terenul de tenis, îl cunoaștem 
ne Marin Viziru ca pe un sportiv per
severent, muncitor, cu multă pntere de 
luntă. Și nu ne îndoim că aceste cali
tăți îl vor ajuta pe candidatul F.D.P., 
Marin Viziru, să îndreptățească încre
derea și prețuirea cetățenilor

M. A,



Rezultatele concursului fost alcătuite grupele turneului final
nostru cu premii „Știi sport?"?
Un singur participant a reaiiâzat punctajul 

maxim: ing. Petre Vasilescu—București
Vineri după-amiază a avut loc la 

redacția noastră, în prezența a nu
meroși cititori, actul final al primei 
etape a concursului nostru cu premii 
„Știi' sport?": anunțarea premiați- 
ior.

PREMIUL I, — o excursie în străi
nătate, prin O.N.T. Carpați — a 
revenit participantului PETRE VASI
LESCU, inginer la I.S.P.E. București, 
care răspunzînd exact la toate între
bările, a realizat numărul maxim de. 
puncte : 330.

Alți 10 concurenți au totalizat 325 
puncte. In consecință, s-a procedat la 
tragerea la sorți pentru atribuirea pre
miilor II și III. Sorții au... stirîs ur
mătorilor :

Nicolae l.eonovici-Bucurcști și A- 
lexandru Mogoș-București, cîte un a- 
parat de radio.

Aurel Ișoveanu. îlie Istrate ' și 
Florin Par.aitescu — toți din Bucu
rești, cîte o bicicletă.

rîte un 
tul popul.' 
Claudiu Atanasiu.
Mircea
Mircea __ ___
Poldi Edelman, _____ ___ ___ , ..
lexe Cuiungr, Gheorghe Anghelescti, 
Lucian Velicu, Ion Sebi, Nicolae An- 
ghclescu. Dumitru Ghica, dr. M. Co
fiță, lancu Ziegler, Gheorghe Ne- 
goitescu. Dan Andrieșu, toți din Bucu
rești, Clara Kutilca-Baia Mare, 
leria V'ădnianu-Sibiu și Mircea 
doianif-Ribpi.

INCFPIND CU NUMĂRUL DE 
VOM PUBLICA PROBLEMELE 
IEI DE A DOUA ETAPE — 
ULTIMA — A CONC’IRSUIIT NOS 

U. CAPE SE VA DFSFASURA 
INTERVALUL 13 FEBPUARIF- 

MARTIE 1958. Ca și la prima eta- 
răspunsurile ne vor fi trimise, 

sfîrsib’l concursului, toate deo
dată. în intervalul 7-11 martie (data 
poștei).

Si acum... iată cum ar fi trebuit 
'deți la problemele primei

al campionatului mondial de fotbal
„Dirijarea” sorților nu s-a arătat echitabilă

ibcnamcnt la ziarul „Spor- 
au primit următorii: 

Virgil Atanasiu, 
A ll'til, Vladitrlr Simionescu, 
CnLcscu, Eduard Weinfeld, 

, Mircea Balașan, A-

Va- 
Vlă-

JO! 
CF- 

SI

propria sa poartă, se acordă corner, 1 
„Sportul popular" nr. 3132: 1)

Dumitru Niculae-fotbal, Marcel Ru-I 
sescu-volei. Alexandru Andrei-popice, 
Dumitru Lmpcscu-handbal, Anton Sîn- 
ceac-canotaj, Grigore Costescu-baschet. 
2) In turul Egiptului fiind numai eta
pe de plat, nu noate fi vorba de un 
clasament al cățărătorilor. 3) Tur
neele FIFA (anul și locul de dispu
tare): 1948-Anglia, 1949-Olanda. 1950- 
Austria, 1951-Franța, 1952-Spania, 
1953-Belgia, 1954-R.F. Germană, 1955- 
Italia, 1956-Ungaria, 1957-Spania. E- 
chipa noastră a participat la ultimele 
3 ediții: 1955: locul I, seria I. 
locul I, seria II, 1957: locul III, 
ria D.

„Sportul popular" nr. 3133: 
Numărul minim de jucători cu care o 
echipă poate continua meciul este 6. 
2) Atleta Evghenia Secenova a cu-_ 
cerit două titluri europene (100 și 200 \ 
m.) Ia Oslo, 1946. 3) Cel mai î 
jucător de baschet: Uvais Ahtaev. 
(U.R.S.S.) 2,32 m. /

„Sportul popular" nr. 3134: 1)
Leon Rotman a practicat și luptele./ 
2) Pentatlonistul Lars Hali (Suedia) Ș 
a fost dublu campion olimpic. 3) Go-Z 
Iul este valabil la execuția acelei lo-S 
vituri de „11 metri" deoarece mingea J 
a fost pasată înainte și a parcurs o\ 
distanță mai mare decît diametrul ei./

„Sportul popular" nr. 3.135: 1)>
Secretarul consiliului colectivului spor-C 
tiv îl înlocuiește pe președinte. 2) j 
Portarii Locomotivei București în ul-f 
timii 10 ani: Negru Justin. Valentin/ 
Stănescu, Radu Ilie, Butriaru, Nicu-l 
lescu, Coman Dungii. 3) Vechiul re-/ 
cord mondial feminin la aruncarea^ 
greutății, erau de fapt... două. I___ ,
(neomologat de I.A.F.), 14,89 deținutOate. Cum însă ușor se poate vedea 
din 1945 de Tatiana Seviucova și cela-/ din compoziția grupelor, rezultatul

/ STOCKHOLM (Agerpres).
N La 8 februarie a avut loc la Stockholm reuniunea comitetului de
5 organizare a campionatului mondial de fotbal pentru stabilirea siste- 
> mului de disputare a turneului final și tragerea la sorți a celor patru 
ț grupe care vor alcătui prima fază a competijiei.
S Cele patru grupe ale turneului final au următoarea alcătuire:
( Grupa A: R. F. GERMANA, ARGENTINA, R. CEHOSLOVACĂ, IR-
/ LANDA de NORD.
I Grupa B : FRANȚA, PARAGUAY, IUGOSLAVIA, SCOȚIA.
? Grupa C : SUEDIA, MEXIC, R. P. UNGARĂ, ȚARA GALILOR.
ț Grupa D: AUSTRIA, BRAZILIA, U.R.S.S., ANGLIA.
f In cadrul grupelor, meciurile se dispută sistem turneu, iar pri-
Ț mele două clasate din fiecare grupă se califică pentru faza următoa- 

ie: sferturile de finală.
J Turneul final al campionatului mondial de fotbal (ediția 6-a) se

5 j va desfășura între 8 și 29 iunie 
*^1 Proiectul combinării tragerii la 

sorți cu zonele geografice a triumfat 
la Stockholm 1

Comitetul de organizare al cam- 
înalt V Pionatdlui mondial a găsit ca judi- 
ttaev' c’oasă propunerea federației maghiare

în Suedia.

nu s-au lăsat sortii singuri să

sa r: 
etape

.Steriwl nețwfar” nr. 313Î: 1) Con
siliu’ cc-’rctivultii sportiv are minimum 
3 ri maximum 21 membri. 2) Zeno 
Dramomir a fost campion național la 
prăiină_ si lungime. 3) fn cazul cînd 
un apărător, aruneînd mingea de la 
tușă, o trimite din greșeală direct în

a
du
na

. , . ei maghiare
de fotbal, care cerea ca echipele din 
aceeași zonă să nu se întîlnească 
în prima fază a turneului final. Cele 
16 echipe calificate au fost înpăr- 
țite inițial în patru grupe: zona ame
ricană (Argentina, Brazilia, Para 
guav. Mexic) ; zona Europei occi
dentale (Austria, R. F. Germană, 
Franța, Suedia) ; zona Etropei răsă
ritene (Ungaria, U. R. S. S., Ceho
slovacia, Iugoslavia) ; zona Insulelor 
Britanice (Anglia, Scoția, Țara Gali
lor, Irlanda de Nord). Din fiecare 
urnă, conținînd cîte una din aceste 
zone, s-au tras la sorți grupele tur
neului final.

__ Principiul astfel adoptat părea să 
Unulz°fere nȚa’ rnar‘ garanții de echi-

ce nu s-au lăsat sorții singuri să 
desemneze componența grupelor...

Iată datele și orașele unde se voF 
disputa întiinirile: Grupa A: 8 iunie 
Malnioe: R.F. Germană — Argenti
na; Halmstadt: R. Cehoslovacă —; 
Irlanda de nord; 11 iunie — Helsing
borg : R. F. Germană — R. Ceho
slovacă : Halmstadt; Argentina — Ir
landa de nord; 15 iunie — Malmoe: 
R, F. Germană — Irlanda de nc-d, 
Helsingborg: Argentina — ». Ceho
slovacă.

Grupa b : 8 iunie — Norrkopping : 
Franța—Paraguay; Vesteraas : Iugo
slavia — Scoția ; 11 iunie — Norrkop
ping : Paraguay — Scoția ; Vesteraas: 
Franța — Iugoslavia; 15 linie — 
Eskilstuna: Iugoslavia — Paraguay; 
Orebre: Franfa — Scoția.

Grupa C: 8 iunie — Slona: 
xic — Suedia; Sandvikaen:
— Țara Galilor; 11 âirue -
Mexic — Țara Galilor; 
Suedi». — Ungaria; 15
Slona: Suedia — Țara _____ ,
Sandviken: Mexic — Ungaria.
. Grupa D: 8 iunie: Goteborg: Anglia
— U.R.S.S.; Udevaks: Brazilia — 
Austria,— 11 iunie: Goteborg: Brazilia
— Anglia; Boras: U.R.S.S. — Aus
tria; 15 iunie : Goteborg : U.R.S.S. — 
Brazilia — Boras: Anglia— Austria.

Pentru sferturile de finală s-a sta
bilit următorul sistem de disputare:
meciul I cîștigătorul din grupa
contra celei de-a doua
grupa B; meciul doi
dn grupa B contra celei de-a doua cla
sate din grupa A ș.a.m.d

In semifinale învingătorul meciu
lui I va fi opus învingătorului meciu
lui 111 și cel al meciului II va fi o- 
pus câștigătorului meciului IV.

este departe de a fi satisfăcător din 
acest punct de vedere și nemulțumirile 
at» și început să se arate. Intr-adevăr, 
o comparație între grupele „c“ și „d“ 
— de pildă — ne poate arăta ușor cît 
de diferite sînt ele ca tărie. In grupa 
„c“, echipe ca Mexic sau Țara Gali
lor, primesc șansa nesperată de a 
merge în sferturile de finală ale 
competiției, în schimb în ultima grupă 
vor trebui să fie sacrificate două 
echipe care pot oricînd aspira la 
titlu....................................................
trece 
Mai 
care 
la o

Campionatul mondial care a „pier
dut" în preliminarii echipe cu pres
tigiu ca Uruguay, Spania, Italia, este 
amenințat acirn cu noi eliminări du
reroase. Tragerea Ia sorți dirijată fa
vorizează unor „ont-sideri" califica
rea în întrecerile finale. Competiția 
pierde din interes, prin aceasta, și 
oricine poate să-și pună întrebarea de

(ținînd cont că Austria se în- 
pe sine cînd miza este mare), 
slabă este și grupa „b", în 
Franța și Iugoslavia pot spera 
calificare fără emoții.

Me-
Ungaria 

— Stena: 
12 iunie: 
in ie —
Galilor ;

A
clasate din 
cîșt'gătorul

din 1945 de Tatiana Seviucova și cela
lalt, 14,86 m. deținut de Clavdia To- 
cenova din 1949. Au fost luate în con
siderație ambele răspunsuri.

..Sportul popular nr. 1136: 1)
Echma Romîniei a cîștigat campiona
tul mondial feminin’ de handbal la 
Frankfurt (R.F.G.). 2) Jocul de oină 
are două reprize, care nu sînt deli
mitate ca ti mp. 3) Scorul record al ( 
campionatului de fotbal în ultimii 5 
ani: Flacăra Ploești — Flamura roșiei 
Arad : 9—0.

(Ultimele răspunsuri în numărul vii-C In iernii, sălile de sport
tor). Xdin Bertin, Leipzig, Halle, Magde-

______________ (burg, Dresda, Rostock cunosc o 
activitate intensă. Boxerii, luptă
torii, jucătorii de tenis de masă, 
patinatorii și in special handbaliștii 
își fac cu o deosebită conștiinciozi- 

datoria, antrenând u-se

> Campionatele mondiale de
și de schi Cnordic)

de GERHARD LERCH 
corespondentul nostru în R.

Germană

Scrisoare din Berlin

han
bat la ușă
D.

„Cupa Speranțelor" la schi?
start a parcurs cele 64 de porți fără) 
greșeală, cit multă siguranța, speculîndl 
traseul greu, dur al Sulinarului. Ne-2 
nning a plecat al cincilea, a atacatS 
dezlănțuit toate porțile ,dar nu l-a / 
putut egala pe Duvillard. Reprezen- i 
tanții Romîniei au avut și azi o com-x 
portare frumoasă menți’nîndu-se în\ 
primul pin tori. Performerul echipei a | 
fost Gh. Bălan care s-a adaptat binel 
traseului și s-a clasat pe locul IV, V 
întrecînd pe cîștigătorul probei de sla-1 
tom special Stamos, pe Dietriech, Fo-.| 
liquet, Bienvenue, Kneisl, Miedler ș.a. 
De altfel, tinerii schiori romînil 
au avut în general o comportare bunfii 
fiind întrecuți de puțin de reprezen- ( 
tanții Franței și Austriei, dar depă-, 
șind categoric restul țărilor pârtiei- ’ 
pante. Reprezentanții schiului polonezi 
a cărui tradiție în probele alpine este 

vestită, ai Finlandei, Bulgariei și Un-I 
gariei au demonstrat o bună pregă-1 
tire tehnică, frumoase calități și multț 
cnraj dar. nu au putut trece de vă-, 
loarea dovedită de „speranțele" Fran-I 
ței. Austriei și Romîniei. Afirmația i 
este întărită de următorul clasament’ 
al primilor 15 concurenți care s-au în j 
trecut pe Sulinar (din Kantzer pînă - 
la drumul kii Leman) pe o distantă f țueazâ 
de 1835 m. cu o diferență de nivel de ' 
450 ni si cu 64 porți; 1. Ditvilhrd „.
(Franța) 2:15.6; 2. Nenning (Austria) >deosebită de amatorii .de sport din 

2:16,4; ‘ ----- ------------
2:17.0: 
2:21.0: 
6. Stamos 
quet (Franța I . 2:23.2;
(Romînia) 2:24,0; 9.—10. C. TABA-, 
RAS (Romînia) si Bienvenue (FrantaA de hochei pe gheață, patinaj viteză 
2:24.8; 11. I. ZANGOR (" • - ' -
2:28,8; 12. Orlewitz (Polonia) 2:29.2;
13.—14 Kneisl (Austria) si 
(Austria) 2:30.0: 15. D. FOCȘANEANU 
(Romînia) 2:31.0.

...Și mai ales de clasamentul 
echipe după cele două probe de pînă 
acum: ‘ ~ 
2,90 ( 0,17+2.73); ‘3.’ Romînia 5,6°f28
(2.77+ 2.92); 4. Polonia 23.55: 5. Bul
garia 35,23; 6. Ungaria 36,96 i

Mîine, ” ’ ■•• • —
țelor an 
miercuri 
coborîrea 
nu vor 
care s-au reîntors în patrie.

( urmare din pag. 1)

mîni, a căzut astfel că a coborît spre 
mijlocul clasamentului. In general, 
■oncursul a fost dificil supunînd pe 

_',ncnrenți la un efort intens, silin- 
du-i să-și pună în valoare toată ca
pacitatea lor tehnică, fizică și mo
rală. Nu întîmplător opt dintre ei 
au fost descalificați pentru scăpări 
de porți, iar prezența — printre ei 
— a lui Dietrich (timp total în 
două manșe: 99,61), Duvillard, Foli- 
quet etc. întărește afirmația că pîr- 
tia de concurs și așezarea porților au 
fost la nivelul unei importante în
treceri internaționale. Iată acum și 
rezultatele probei de slalom special 
desfășurată în Kantzer pe un timp 
frumos, fără vînt și cu temperatură 
peste zero grade.

I. Stamos (Franța) 1:00,3 (54,2+ 
46,1), 2. Nenning (Austria) 1:00,4 
(55,4-1-45,0), 3. ZANGOR (Rominia) 
1:03,6 (57,04-46,6), 4. Bienvenue
(Franța) 1:04,7 ( 57,0+47,7), 5. Mied- 
ler (Austria) 1:06,7 (57,8+48,9), 6. 
Kneisl (Austria) 1:07,0 .(07,8+49,2), 
7. Fourgerousse (Franța) 1:08,2 ( 54.6+ 
53,6), 8* BANLT • (Romînia) 1:09,0
^7,7+5l>). 9. FOCSANEANU (Ro
mania) 1:15.1, 1(T Orleivicz (Polonia) 
1:15,3, 11. Angerman (Polonia) 1:17,2, 
12. HORVATH (Romînia) 1:17,3, 13. 
Aikala. (Finlanda) 1:18,0, 14. TABA- 
RAȘ (Romînia) 1:22,5, 15. MIHAI 
.SULICA (Romînia) 1:22,8, 16. Nemeth 
(Ungaria) 1:23,3, 17. Botov (Bulga
ria)' 1:23,4. 18 BALAN (Romînia)
1:23,5 (a căzut în ambele manșe), 
.19. Salamanov (Bulgaria) 1:29,7, 20. 
Szabo (Ungaria)' 1:34,7.

POIANA STALIN 10 
de la trimisul nostru).

Cursa de slalom uriaș 
n-a beneficiat de condiții 
cauza căldurii ( + 14 grade) 
înmuiat pista. Și de 
tagoniști au fost schiorii francezi și 
austrieci dintre care au fost aleși octt- 
panții primelor trei locuri. „Speran
țele" Franței s-au dovedit însă, mai 
hotărîte chiar decît în prima zi și au 
ocupat locurile 1 (Duvillard) și III 
(Fourgerousse) tranșînd, astfel, ca
tegoric rivalitatea cu reprezentanții 

Austriei care au ocupat locul secund 
prin triplu! campion de juniori Ne
nning. Cîștigătorul, plecînd primul din

(prin telefon

disputată azi 
favorabile din 

care a 
asfă-dată, pro-

pre-ceasta direcție este declarația 
ședinteiui federației de handbal din 
R.D. Germană, Hermann Milius, care 
ne-a declarat zilele trecute urmă-

Werner Secieubinder Halle" din Berlin va găzdui finala campionatului 
mondial de handbal redus.

3.
4.

5.

deosebită însuflețire. De altfel, nici 
nu e de mirare, că in fruntea ma
rilor competiții internaționale se si- 

î campionatul mondial de 
handbal și cel de schi (probele nor
dice) care sint privite cu o atenție

R.D. Germană. Aceste competiții in
teresează in mod special pe spor
tivii germani, pentru că șansele în 
aceste întreceri sînt în mod firesc, 

8. R. BANuVmai mari decit la celelalte campio
nate mondiale. (Este vorba de cele

Fotttoerotisse (Franța) 
GH. BĂLAN (Romînia) 

D;"frîch (Austria) 2:22.4: 
(Franța) 2:22.6; 7. Folî-

(Romînia)/ Și patinaj artistic).
2.22.2; 1 Sa începem deci cu handbalul, 

MiedlerC care alături de fotbal sint sportu
rile cele mai populare în Germania. 
Federația internațională de 
bal 
mai

o capacitate de 4.000 locuri, dar sin-' 
gurul inconvenient de moment con
stă în făptui că parchetul nu este 
încă perfect neted. Nu ne îndoim, 
însă că în scurt timp, această mică 
defecțiune va fi remediată. Și a- 
cum, câteva cuvinte despre echipa 
Germaniei. Se știe că Germania va 
fi reprezentată de o singură echi.pă 
aScătuită din jucătorii selecționați 
din R.D.G. și R.F.G. Lotul a fost al
cătuit și se antrenează de trei să-p- 
tăminj sub conducerea antrenorilor 
Heinz Seiler (R.D.G.) și Wernr- Vîck 
(R.F.G.), Iată și numele jucător” or 
din lot : portari — Beier (R.D.G); 
Hinrichs, Pankonin (R.F.G.); apără
tori — Hirsch, Kretzschmar, Metz, 
Niescher (+D..G,), Gieiie, Maychrzak, 

1 (R.y.G.); înaintași — Her- 
Mufldt,' Tiedemann (R.D.G.), 

i Schwărker, Vollmer (R.F.G.).
Caim atât ar fi în ce privește hand

balul... ■
Dar nu numai activitatea în sală 

este în plină desfășurare. Pesionații 
turismului, drumeții potecilor de 
munte, aceia care ișr petrec sfîrși- 
tul săptămtoii în pitoraștile regiuni 
ate Turing iei, admiră elanul cu care 
se antrenează schiorii și săritorii pe 
schiuri. La Oberhof pot fi văzuți 
„așii" schiului german. E, și firesc 
să fie așa, pentru că știu-t este că 
săritorii pe schiuri din R.D. Ger
mană se bucură de un prestigiu re
marcabil pe pian internațional și d 
ei nu vor să-și dezmintă faima la 
campionatele mondiale de la Lahti. 
Marea majoritate a concursurile” din 
ultimii and a fost cîștigată 4* -ări- 
tori dan R.D. Germană : H'lmuf 
Recknagel, Wenner Lesser, Harry 
Glass, etc. După cum declară an-: 
trenorui Hans Renner, finlandezii, 
germanii și sovieticii sint marii fa-. 
voriți la sărituri. „Trambulina de lă 
Lahti, spune Renner, este excelentă 
dar foarte dificilă..." Dacă la sări-i 
turi a’ 
probej£ de fond 
ocupa 
foarte 
Adolf 
Rudolf 
vor fi 
să aibă pretenții insă în fața exce- 
lențiilor fondisti sovietici și nordici. 
Părerea antrenorilor este insă argu
mentată : o experiență în plus și 
un prilej de învățăminte nu strica 
niciodată...

(Foto L BACH)
toacele : „De mult tâmp ne pregă
tim pentru marile întreceri. Meciu
rile preliminarii se vor desfășura 
in orașele din provincie, in săli spe
cial amenajate. Ele vor fi prevăzute 
cu aparate 
parchetate 
dițiuni și, 
sălile in care se dispută jocurile din 
grupe sînt de mare capacitate. La 
Erfurt, de exemplu, sala are o ca
pacitate de 4.000 locuri. La Leip
zig peste 5.000 locuri etc. Vom de
pune toate eforturile pentru ca oas
peții noștri să se declare mulțumiți."

Turneul final va avea loc la Ber
lin in două săli. Finala se va des
fășura in cunoscuta sală Werner 
Seelenbinder Halle cu o capacitate 
de 7.000 
celelalte ■ 
desfășura 
Dynamo, 
construită recent și face parte din- 
tr-un complex sportiv situat intr-un 
minunat parc.
este
R.D. 
din 
tive

de aer condiționat, 
in cele mai bune con- 
iucru esențial, toate

iyens mari șanse, în schimb 13 
le de fond speranțele de a 

un loc cît mai bun sînt 
mici. Totuși, Kitnno Werner* 
lankovski, Werner Motoring,, 
Dannbauer și Adolf Haase 
prezenți la campionate, fără

hand-
intrecerea celora hotărît ca

bune echipe din lume să aibă 
i: 1. Franța 0 (0+0): 2. Austria^loc pe teritoriul țării noastre între 

februarie și "
organizării acestui campionat a re
venit deci țării noastre și de aceea 
comisia de organizare se străduie
ște să pună toate amănuntele la

pe

9 martie. Cinstea

locuri, în timp ce jocurile 
(din turneul final) se vor 

în noua sală a clubului 
Aceasta din urmă a fost

participants la Cupa Speran- 
zi de odihnă, iirmînd ca. . 
să-si dispute ultima probă:/ punct în așa fed, ca toți partici
pe' Pîrtia Elinului, la care % panții să fie mulțumiți de condițiile 

lua parte schiorii austrieciJ?Pe care țara gazdă le oferă compe
titorilor. Foarte semnificativă în a-

întregul combinat 
a constructorilor dino mîndrie

Germană și el constituie una 
cele mai 
din întreaga Germanie. Sala are

modeme baze spor-



•Campionatul de șah al U. R. S. S.

Petrosian și Tal învingători în runda XVI
O. Troian eseu și-a păstrat titlul 

de campion de șah al R. P. R.
înaintea ultimelor trei runde con

curează cu șanse egale la primul loc 
Spasski, Petrosian și Tal.

In runda 16-a campionul de anul 
trecut, Mihail Tal, a jucat cu albele 
împotriva lui Furman. In deschidere el 
a reușit să obțină avarLaj pozițional și 
apoi să cîștige un pion. Deoarece Fur
man se afla într-o acută criză de timp 
se părea că soarta partidei va fi cunos
cută repede. In jocul de mijloc Tal a 
comis însă o greșeală gravă pierzînd 
calitatea. Inițiativa a trecut de partea 
lui Furman dar acesta n-a știut să fo
losească poziția favorabilă a pieselor 
sale și a pierdut prin depășirea timpu
lui de gîndire.

Petrosian a reușit o performantă 
neobișnuită pentru stilul său de joc, a- 
oeea de a-1 învinge într-o partidă de

atac pe Toluș. Din nou fostul campion 
al jării Efim Gheller a jucat neinspi
rat și a fost învins de Polugaevski.

Partidele iBronștein ■— Gurghenidze, 
Suetin — Bolevslavski și Korcinoi — 
Gi.psli'S s-au terminat remiză.

Duminică s-au jucat partidele între
rupte. Iată rezultatele: Gurghetrdze — 
Spasski 1—0, Banik — Spasski 
>/2—*/2, Bronstein — Suetin 1—0, 
Gipslis — Banik 1—0 Polugaevski — 
Tal l/2—'/2, Kctov — Gheller */2—*/2, 
Boleslavski — Averbach ‘/2—'/2, Fur
man — Kotov */2—*/2, Gheller — 
Taimanov */2—*/2.

Înaintea ultimelor trei runde în 
clasament conduce Petrosian cu 10'/2 
p. urmat de Spasski și Tal 10 p. 
Gurghenidze, Gheller și Bronstein 
9l/2, Polugaevski 9 p. Korcinoi și A- 
verbach 8*/3.

Rezultatul meciului Troianescu--Gunsberger; 2 — 0

JUNIORII PROGRESULUI C. P. C. S.
ELIMINAȚI DIN TURNEUL DE LA VIAREGGIO

Inaugurat vineri, turneul internațio
nal de fotbal de la Viareggio, rezer
vat echipelor de tineret-juniori (în 
vîrstă de 17-20 de ani) a continuat 
sHiibătă cînd a debutat și echipa de 
juniori a Progresului CPCS. Rezul
tatul se cr< roaște : Progresul CPCS a 
pierdut în fața Florentinei eu 5—1 
(2—0). In partida de la Ca- 
maiore (unde s-a jucat sîmbătă). 
achipa noastră deși a luptat cu însu
flețire, totuși a dat un randament scă
zut din două motive: primul, o par
te din jucători (Bădescu, Nunu. Kocz- 
ka, Petru Emil, Unguroiu și Balint) 
au jucat slab, în special portarul Bă
descu, care a primit goluri parabile ; 
al doilea, echipa a fost depășită în 
ce privește dezvoltarea și pregătirea 
fizică, de echipa Florentinei, care — 
de altfel — este una din favoritele 
turneului. Jucătorii italieni, în majo
ritate, sînt mai mari de 18 ani și sînt 
bine făcuți.

Progresul a prezentat formația:

Celebra echipă de rugbi 
SWANSEA va evolua 

a luna mai la București
SWANSEA, puternica formație de 

rugbi, în care joacă celebrii internațio
nali R.C.C. Thomas și Fault din e- 
chipa Tării Galilor, va susține între 
14 și 20 mai, trei partide în Romî- 
hia. Viitorii adversari ai rugbiștijor 
galezi vor fi: C.C.A., Energia I.S.P. 
și DINAMO.

Menționăm că în aceeași perioadă 
echipa noastră canwioană, LOCOMO
TIVA GRtVIȚA ROȘIE, va participa 
la un mare turneu în, Cehoslovacia,

Bădescu (Ghiță min. 62)—Nunu, Pet
ca, Nedelcu—Niculescu, Koczka—Ivan- 
suc. Petru Emil, Unguroiu, Balint. Ig- 
na. Singurii care au dat satisfacție 
deplină au fost Petca, Igna și Nicu- 
lescn. care a fost cel mai bun. Unicul 
gol a fost marcat de Balint (în min. 
48) la situația de 0—3.

Celelalte rezultate de sîmbătă: A- 
talanta—Lanerossi Vicenza 1—0, Ro
ma—Split 1—0, PartizanAlessandria 
0—0, Udinese—Racing Club Paris 
3—2, F.O. Barcelona—Sampdoria 3—0 
și Genova—Milan 3—0.

A
Turneul a continuat ieri, luni. Pro

gresul C.P.C.S. a jucat în revanșă cu 
Fiorentina Ia Carrara (la 40 km. de 
Viareggio). De data aceasta, juniorii 
noștri au avut o comportare mai bună, 
cedînd la mare luptă cu 3—2 (2—0). 
In prima repriză, Progresul a jucat 
slab și a permis masivilor jucători ita
lieni să ia conducerea cu două go
luri (ultimul înscris din ofsaid clar, 
semnalat de arbitrul de tușă). După 
pauză, juniorii noștri au avut o puter
nică revenire, jucînd excepțional. In 
min. 49 și 55, Petru Emil (din ll 
m.) și Ivansuc au egalat situația. Dar. 
în ciuda superiorității manifestate, ei 
tiu au reușit să mai marcheze. In 
schimb, Fiorentina a înscris în min. 
86 dintr-un penalti. Niculescu — cel 
mai bun de pe teren — și Petca au 
jucat tot timpul bine; Nedelcu, Ivan
suc, Igna și Petru Emil numai în re
priza a doua. Foarte slabi Unguroiu 
și Balint. In formația de sîmbătă, 
Ghiță l-a înlocuit pe Bădescu și Near 
șu pe Nunu. Echipa pleacă marii di
mineață spre țară.

Celelalte rezultate: Spartak Fraga 
— Zenit Modena 2—1, Lanerossi Vi
cenza — Atalanta 1—0. Roma — 
Split l—0

Timișoara 10 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Reluarea primei partide a infir
mat pronosticurile noastre dovedind 
că avantajul perechei de nebuni de
ținute de Gunsberger era numai apa
rent, iar contraatacul lui Troianescu 
mult mai eficace. Intr-adevăr, Troia
nescu a găsit o cale scurtă ș.i sigură 
de rezolvare a posibilităților tactice 
oferite de poziție. El a atacat cu cei 
doi cai regele alb. a forțat cîștigul 
unui pion și a creat amenințări im- 
parabile. In urma pierderilor de ma
terial suferite, Gunsberger s-a recu
noscut învins. Deci, după această 
primă partidă, scorul era de 1-0 pen
tru Troianescu.

In a doua partidă începută dumi
nică după-amiază Gunsberger a por
nit decis să obțină victoria, 
variantă a Indianei Vechi el 
tărit jocul negrului, declanșînd un 
puternic atac împotriva poziției albe. 
Printr-un sacrificiu de nebun, Guns
berger a adus regele alb în centru, 
într-o poziție lipsită aparent de sigu
ranță. Troianescu a fost nevoit să 
facă față unor grele amenințări și 
trebuie să recunoaștem că a găsit 
mutări unice de apărare. Partida s-a 
întrerupt într-o poziție complicată, 
greu de apreciat.

Și totuși, la reluare sacrificiul de 
nebun al lui Gunsberger s-a dovedit 
incorect! Troianescu — după 40 mi
nute de gîndire — dăduse cea mai 
bună mutare în plic, permițînd rege
lui său să se strecoate prin plasa 
de mat întinsă, pentru a se pune în- 
sfîrșit la adăpost. Din acest moment, 
lupta era decisă. Rămînînd cu o po
ziție mai bună, Troianescu își asigu-

rase Victoria 
Gunsberger i 
doua partida.

Astlel, pentru a patra oară, — și 
pentru a doua oară ---------
maestrul internațional 
cucerește titlul de cel 
tor de șah a! țării.

și, după 
a cedat

puține mutări, 
și această a

consecutiv. — 
O. Troianescu 
mai bun jucâ-

v. CHIOS F.

Campionatele mondiale de schi alpin

Tony Sailer $i Lucile Wheeler din nou îWlori

Intr-o 
a în-

Ultima proba masculină a campio
natelor mondiale de schi de la Bad
gastein a prilejuit o nouă confirmare 
a superiorității lui Tony Sailer.

Sailer a cîștigat a doua medalie de 
aur în proba de coborîre, înregistrînd 
în cele două manșe ale probei (3.500 
m. cu diferență de nivel 950 m.) 
excepționalul timp 
tr.iacul a mers cu 
84,700 km.

In clasamentul 
primul loc revine 
(Austria), urmat de compatriotul său 
Josl Rieder și Roger Staub (Elveția).

In penultima zi, s-a desfășurat 
proba de slalom uriaș femei. Ea a

de 2 : 28,5. Aus- 
o medie orară de

combinatei alpine, 
lui Tony Sailer

Inga Artamonova și-a păstrat 
titlul de campioană mondială 

la patinaj viteză
(Agerpres). In ora-Stockholm 10 . „ .

șui suedez Christinneham s-au desfă
șurat la 8 și 9 februarie campionatele 
mondiale feminine de patinaj viteză, 
reunind 26 de concurente din 10 țări. 
Competiția a relevat din nou inegala
bila clasă a patinatoarelor so
vietice care au ocupat primele locuri 
în toate probele, manifestînd o supe
rioritate categorică. Lupta pentru titlul 
suprem s-a dat între patinatoarele so
vietice Tamara Rîlova și Inga Arta
monova. După primele trei probe Ta
mara Rîlova se afla în frunte, dar ul
tima probă, cea de 3.000 m, a rezolvat 
disputa în favoarea campioanei mon
diale de anul trecut Inga Artamonova 
care a cîștigat detașat, păstrîndu-și 
titlul cu mult brio.

Iată rezultatele tehnice: 500 m. 1. 
Rîlova 47,7; 2. Korkova 48,0; 3. Belo
va, 48,9; 1.500 m: 1. Artamonova
2:34 3; 2 Rîlova 2:37,3; 3. Kondakova 
2:39,2; 1000 m: 1. Kondakova 1:43,3; 
2. Artamonova 1:44,3; 3. Belova 1:45,1. 
3.000 m: 1. Artamonova 5:33,0; 2-3 
Rîlova-Belova 5:42,8.

Clasamentul final: 1. Inga Artamo
nova (U.R.S.S^), campioană mondială 
absolută, 208,483 puncte; 2. Tamara 
Rîlova (U.R.S.S.) 209,766 puncte; 3.

Sofia Kondakova (U.R.S.S.) 210,800 
puncte; 4. Rimma Belova (U.R.S.S.) 
211,450 puncte; 5. Pileicik (R.P. Polo
nă) 217,067 puncte.
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prilejuit cea de a doua victorie cana- 
dienei Lucile Wheeler.

Invingătoarea a realizat timpul de 
I : 54,6 (1.650 m. cu diferență de ni
vel de 406 m.). A doua a fost Dea
ver (S.U.A ). Clasamentul la combi
nata alpină: 1. Frieda Dantzer (Aus
tria), 2. Lucile Wheelțr (Canada), 3. 
Putzi Frandl (Austria).

Petrolul Pioești 
inwngător la Alexandria

Duminică, Petrolul Pioești a sus
ținut ultimul meci în Egipt jucînd la 
Alexandria cu selecționata orașului. 
Ploeștenii au cîștigat această întknire 
cu scorul de 5—1. Neputînd lua le
gătură telefonică cu ploeștenii nu pu
tem oferi cititorilor noștri alte amă
nunte.

Petrolul a părăsit ieri Alexandria 
cu destinația Damasc (Siria), unde 
va juca la 14 februarie cu selecționa-^— 
ta armatei siriene. La 16 sau 18 fe-^B 
bruarie, ploeștenii vor evolua din nou*^^ 
la Beyruth, în Liban.

NOI AMĂNUNTE ASUPRA TRAGICULUI ACCIDENT
DE LA MUNCHEN

Manchester United iși formează o nouă echipă, 
au forțe proprii —

DUBLA ÎNTÂLNIRE FRANȚA — 
BULGARIA

• Duminică s-a des- 
DACCUCT fâșurat la Nantes dubla 
DnuUfrLil întîlnire de baschet 

dintre echipele națio
nale ale franței șl Bulgariei. In partida 
masculină, victoria a revenit echipei 
franceze la un soor strîns: 66-62. La fete, 
sp< rtivele bulgare, net superioare, și-au 
adjudecat o victorie categorică eu seve
rul scor de 67-39.

ton, a fost firește amînat, dar și alte 
jocuri nu s-au putut disputa, din pri
cina timpului nefavorabil. Iată rezulta
tele înregistrate: Chelsea—Preston 0-2, 
West Bromwich—Nottingham 3.2, Bu
ton—Sunderland 7—1, Leicester—Așton 
Villa 6-1, Tottenham—Manchester City 
5-il. In clasament conduce Wolverhamp
ton cu 42 puncte (și un meci mai puțin), 
Preston 39, West Bromwich - 
Town și Manchester United 
mai puțin) 36.

37, buton 
(un meci

Ba.formă. Partidele NimeSiSedan și 
cing-Valenciennes s-au terminat la ega. 
Mtate, ambele cu aceleași scoruri: 2-2. 
Lyot, a învins Toulouse cu 3.1, Marseille 
Pe Ales cu 1-0 și Angers pe Beziers cu 
3-1. -

Tragicul accident de avion în care 
au pierit șapte jucători ai echipei 
engleze Manchester United continuă 
să suscite comentarii în cercurile fot
balistice din întreaga lume. In mai 
multe campionate din țările euro
pene, Ia începerea partidelor de du
minică s-a păstrat un minut de tă
cere înaintea începerii partidelor. In 
Anglia, jucătorii au purtat doliu la 
braț, iar mulțimea a intonat cîntecul 
tradițional care se cîntă la Wembley 
la începerea marilor meciuri.

Secția de fotbal a U.R.S;S. a adre
sat Tiți Sir Stanley Rous, secretarul 
Federației engleze, o telegramă de 
condoleanțe, iar ziarul „Triid“ scria : 
„Legăturile prietenești dintre fotba
liștii sovietici ' și eng'ezi care s-au 
stabilit in ultimii 10—12 ani fac ca 
fotbaliștii sovietici să fie îndurerați 
in mod deosebit de moartea colegilor 
lor englezi diri echipa Manchester 
United".

La Miinchen ș-a deschis o anche
tă pentru stabilirea cauzelor acci
dentului. După cum se știe, avionul

încercase de două ori să decoleze, 
dar s-a întors pe aeroport. La a treia 
decolare, el s-a lovit de acoperișul 
unei clădiri, un motor făcînd explo
zie. Operațiile de salvare fuseseră mult 
îngreuiate din cauza ninsorii puter
nice. S-a constatat că motoarele a- 
vionului au funcționat normal, însă 
un strat de zăpadă și gheață așe
zat pe aripi a cauzat accidentul.

Majoritatea celor scăpați cu viață 
și-au reluat călătoria spre Anglia^^^L 
tot pe calea aerului. Au rămas 
spital numai cei 5 răniți grav, prit^^^_ 
țre care și antrenorul Matt Busby, a 
cărui stare se anunța a (i amelio
rată. In stare critică continuă să sc 
afle mijlocașul Duncan Edwards.

La Manchester, oficialii ■ clubului 
anunță că nu intenționează să se 
retragă din cele trei competiții Ia 
care participă echipa lor: campiona
tul englez, Cupa Angliei și Cupa 
campionilor europeni. Cu jucătorii 
scăpați din accident și rezervele ră
mase acasă, va fi formată o noră 
echipă.

CANADIENII AU ÎNCEPUT JOCURILE 
IN EUROPA

JLVENTUS CONDUCE CU AUTORI 
TATE IN CAMPIONATUL ITALIAN

ÎNCHIDERE» ediției
• După sosirea lor în

Anglia, hocheiștii cana
dieni și-au început ime
diat pregătirile în vede

rea campionatelor mondiale, susținînd 
oîteva partide amicale. In cel mai im
portant joc, canadienii, care joacă sub 
numele de „Whithby Dunlops”, au în. 
Min it echipa profesionistă britanică 
„Brighton Tigers”, pe care au întrecu
t-o cu <2—1, 3—0, 3—1).

• Etapa de sîmbătă a 
ligii engleze s-a desfă
șurat sub impresia 
tragicului accident su

ferit de echipa Manchester United. Me
ciul pe care aceasta trebuia să-1 susțină 
ou fruntașa clasamentului, W^Vrerhamp-

HOCHEI

FOTBAL

• In campionatul! i ta han s-au înre
gistrat rezultate normale. Remarcabilă’ 
este noua victorie obținută de Juventus 
la Genova cu 3.1. Juventus are acum 
31 puncte, fiind urmată de Padova cu 
27, Napoli 25, Fiorentina 24 etc. Lane
rossi a obținut din nou o frumoasă vic
torie învingînd în deplasare ou 4-2 pe 
Atalanta. Mai slab s-a comportat Milan 
care nu a reușit decît un meci nul cu 
Alessandria: 1-1. Toate celelalte partide 
s-au terminat cu victoria echipelor 
gazdă: Fiorentina—Bologna 2-1, Lazio— 
Intemazionale 341, Torino—Napoli .4-3, 
Padova—JRoma 3-0, Verona—Sampdoria 
5-3. Spal—Udinese 2-0.

Rominia admisă cu două echipe în „Cupa Dunării” Ia fotbal

LA COMPETIȚIE MAI IAU PARTE CEHOSLOVACIA, UNGARIA Șl IUGOSLAVIA 
CU CÎTE PATRU ECHIPE Șl BULGARIA CU DOUA ECHIPE

O’Bnen: 18,81 m. 
în sală

In marea sală de sport de la Frank 
furt (R.F.G.) a avut loc la sfîr.și- 
tui săptămînii trecute un important 
concurs internațional la care a par
ticipat și cunoscutul atlet american 
Parry O'Brien. Cu acest prilej el a 
obținut rezultatul excepțional de 18,81 
m., stabilind astfel un nou record 
mondial pe teren acoperit.

ST. ETIENNE ÎNVINGĂTOARE

• Etapa a 23-a a programat doar 6 
partide deoarece mec»u>ri»e Monaco.Ltlile. 
Geims-Sochaux și Metz-Nlce nu s-au 
putut desfășura din cauza terenurilor 
impracticabile. Situația în fruntea cla. 
samentulut a rămas neschimbată. Mo
naco și Reims ia egalitate de puncte 
(2.9) se află pe primele locuri avînd încă 
un joc mai puțin. Urmează în ordine 
St. Etienne 28 p., Lille, Nîmes și Sedan 
27 p etc. Singura echipă' care a obținut 
o victorie în deplasare este St. Etienne 
(3-1 la Lens) dovedind o revenire de

Zilele trecute a avut loc la Viena șe
dința comitetului internațional al com
petiției de fotbal „Cupa Europei Cen
trale". Cu acest prilej s-a hotărît ca 
schimbările de regulament în privința 
desfășurării competiției să aibă loc la 
viitoarea ședință care va avea loc la 
3 iunie la Stockholm, unde vor fi pre- 
zenți toți delegații țărilor participan
te la această competiție, (s-a mai 
hotărît ca echipa Rapid Viena să plă
tească echipei Vojvodina Novi Sad 
suma de 54.000 dinari, care reprezintă 
cheltuielile de organizare ale echipei 
iugoslave în vederea celui de al trei
lea meci la care vîenezii nu s-au pre
zentat).

După terminarea ședinței în legă
tură cu problemele legate de „C.E.C.".

reprezentanții federațiilor de fotbal 
din Ungaria, Iugoslavia și Cehoslova
cia au trecut Ia discutarea probleme
lor legate de organizarea competiției 
intitulată „Cupa Dunării", care se va 
desfășura anul acesta în locul Cupei 
Europei Centrale. La ședință a partici
pat și delegatul federației bulgare, în- 
trucît federația sa ceruse între timp în
scrierea în competiție. In preziua dis
cuțiilor s-a primit o cerere telegrafică 
de admitere în „Cupa Dunării’*. din 
partea federației romîne' de fotbal.

In urma discuțiilor purtate, s-a ho
tărît ca în „Cupa Dunării" să partici
pe 16 echipe de club, iar competiția să 
fie inaugurată la 25 mai. Meciurile re
tur din cadrul semifinalelor trebuie să 
fie disputate pînă la sfîrșitul lunii iu

nie a.c., iar cele două meciuri din 
cadrul finalei pînă la sfîrșitul lunff 
august a.c. Federațiile țărilor partici
pante urmează a înainta un tabel cu 
numele a 7 arbitri care vor fi delegați 
să conducă întîlnirile.

Competiția se va desfășura conform 
regulamentului C.E.C. Jocurile pot 
avea loc și în timpul săptămînii, iar 
acele unde este posibil, ele se vor des
fășura în nocturnă. S-a propus ca în 
actuala ediție a „Cupei Dunării" Ce
hoslovacia, Ungaria și Iugoslavia să 
participe cu cîte 4 echipe, iar Romînir 
și Bulgaria cu cîte 2 echipe.

Tragerea la sorți va avea loc în lu
na martie la Budapesta, după ce va 
fi cunoscut și punctul de vedere al fe
derației iugoslave.
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